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 (1) السموم الدوائية

  

  

 مقدمة 

 توجد عدة أسباب يمكن أن تشرح حاالت التسمم باألدوية  

 (هامش عالجي ضيق، انتحار، جناية)زيادة الجرعة  •

 (الفعالية، األمان) (، الكحول  PD/PK )التداخالت الدوائية •

•  

(PK, PD ) Pharmacogenetics يالتأثير الجين  

 CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 خصوصا األنزيمات 

ان الجرعات الكبيرة من أي دواء ممكن ان تسبب سمية قلبية او سمية عصبية لكن اغلب التسممات 

  abused drugsالدوائية تحدث نتيجة التداخالت الدوائية مع مواقع ارتباط عقاقير االسراف 

 μالت بنفس مستقب hydrocodoneو  oxycodoneمثل  Analgesicsـ ترتبط مسكنات االلم 

receptors  التي يرتبط بها المورفين 

 ـ  مسكنات السعال Antitussives مثل dextromethorphan تربط مستقبالت NMDA مثل أي 

dissociative anaesthetic عقار من 

حيث تحدث الوفاة نتيجة  epilepticsـ نادرا ما تسبب الباربيتورات الوفاة اال عند مرضى الصرع 

  (sudden unexpected deaths in epileptics – SUDEP)زيادته  غياب الدواء وليس

 (alprazolam, clonazepam, diazepam, zolpidem )ـ اعضاء عائلة البنزوديازيبينات

 كما االفيونات مما يسبب تثبيط تنفسي تآزري  AGABAتربط مستقبل 

لكن اآللية هي نفسها  serotonin syndromeـ تسبب مضادات االكتئاب الجيل الثاني والثالث 

 للكوكائين حيث تمنع عودة التقاط السيروتونين مما يسبب تراكمه في الفراغ المشبكي 

 بالنسبة لألدوية الموصوفة سيتم بداية مناقشة عرضين هامين  

 Serotonin syndrome متالزمة السيروتونين 

   CNSفي عرض مهدد للحياة ينتج عن تراكم السيروتونين في الفراغ المشبكي 

قد ينتج عن التناول العالجي لدواء او التداخل الدوائي او جرعة زائدة من دواء او عقار اسراف مثل 

 الكوكائين 
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 QT interval prolongation QT اطالة زمن 

الذي يمثل فترة عودة   electrocardiogram (ECG)هو الجزء من مخطط القلب الكهربائي 

  cardiomyocytesية االستقطاب للخلية القلب

الزمن الطبيعي هو اقل من   Tالى نهاية الموجة  Qمن بداية الموجة  QTيمتد زمن 

440milliseconds  



  

 

3  

  

  

 

المعروف   ventricular tachycardiaتزيد هذه المتالزمة من حدوث الوفاة نتيجة التسرع البطيني 

  torsades des pointesبمصطلح 

 ب جيني او مكتسب وهو األكثر شيوعا قد تحدث هذه المتالزمة بسب

  ’rapid delayed repolarizing channel‘يحدث بسبب تداخل دوائي مع اقنية الشوارد المسماة

   hERGاو اختصارا

 من اشهر االدوية التي تسبب هذه المتالزمة    Methadoneيعد

ة مما يجعل القصة المرضية تظهر تغيرات على الخزع طبعا ال يظهر المسح السمي هذا التداخل كما ال

 السبيل الوحيد للكشف 
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  التداخالت الدوائية مع الكحول

 يمكن ان يتداخل مع الكحول، نذكر بعض األمثلة الشائعة  CNSأي دواء يؤثر على 

 زيادة حساسية الكحوليين للسمية الكبدية للباراسيتامول( NAPQI ، CYP2E1)  

  زيادة تأثير المثبطات األخرى لCNS (، الباربيتوراتBZD األفيونات ،)   

 زيادة تركين  (منوم، عقار مغافلة)Chloral Hydrateكلورال هيدرات • 

  زيادة تأثير عقاقير االسراف كالمنشطات( ،أمفيتامينMeth كوكائين ،)  مورفين )واألفيونات

   (LSD)، المهلوسات(الماريجوانا)، القنب (،هيروين



  

 

5  

  

 (، نصف عمر أطول، سمية قلبي BBB ) CEلكحول مستقلب فعال كوكاايتيلين كوكائيين يعطي مع ا• 

  ( زيادة التركين)مع األدوية كمضادات االكتئاب ومضادات الهيستامين

 (السمية التآزرية )زيادة التأثير الجانبي

 الوارفارين واالسبرين  •

    (عالج السل، سمية كبدية)ريفامبين و ايزونيازيد  •

   CNSات األخرى ل الكحول والمثبط •

 

 Drug idiosyncrasies 

يستخدم هذا المصطلح لوصف التفاعالت الدوائية غير المتوقعة. في معظم األحيان هذه ردود الفعل هي 

 hypersensitivityفي الطبيعة .أنها تقع في فئة رد فعل فرط الحساسية  allergicحساسية 

reactionسببات الحساسية (مثل حبوب اللقاح، والغبار ، حيث يحدث رد فعل غير مناسب ومفرط لم

،وشعر الحيوان أو بعض األطعمة) يسبب األعراض. قد تتراوح هذه األعراض في شدتها من أعراض 

 .  anaphylactic shockإلى صدمة تآقية  mild allergic reactionرد فعل تحسسي خفيف 

 pulmonary oedemaالرئوية  كان علماء األمراض يناقشون ألكثر من نصف قرن كون الوذمة

المرتبطة بتعاطي الهيروين نوعا من رد فعل فرط الحساسية، على الرغم من أن هذه الفرضية لم تثبت 

 قطعا. 

 سنتناول أهم المجموعات الدوائية من الناحية الشرعية 

 Antipsychotic Drugs (Tranquilizers)() المهدئات)األدوية النفسية   

دون التسبب بالتركين وتستخدم  mental tensionوالضغط الذهني  anxietyلقلق تزيل هذه االدوية ا

في العديد من التطبيقات العصبية، حاالت القلق، تسكين الضغط و كمخدر بسبب خواصها المرخية 

 للعضالت. 

  Phenothiazinesتصنف الى فينوتيازينات 

Piperazine Trifluoperazine, ) ،(Aliphatic Chlorpromazine, Triflupromazine) 

(Piperidine Thioridazine, Mesoridazine )و (Prochlorperazine 

 وال فينوتيازينات 

Thiothixene, ) Thioxanthenes ،(Haloperidol, Droperidol) Butyrophenones  

 Flupenthixol)، أخرى مثل Pimozide, Respine, Loxapine، مضادات صرع غير نمطية

(Clozapine, Risperidone) Atypical neuroleptics  
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 ،dopaminergic (mainly D2 receptor) تملك  تأثير مثبط على العديد من المستقبالت بما فيها 

serotonergic  و histaminic ،alpha1 and alpha2-adrenergic ،cholinergic  

.receptors (5HT2) 

 

 non-CNSو  CNSاالعراض يمكن تقسيم التأثيرات السمية الى 

CNS، تثبيط، اثارة :seizures ارتخاء وسبات تخليط ، 

 Cholestatic jaundice، توسع حدقة، جفاف فم ، torsades de pointes:الغير عصبية 

 

 ة(ضعف الجرعة العالجي 30ـ  25) g 5ـ  2الجرعة القاتلة 

 ال يوجد ترياق نوعي للتسمم الحاد بالفينوتيازينات. 

 

 sedative-hypnotics المركنات والمنومات 

   DFSAيجب التنويه أن أغلب أفراد هذه المجموعة تم استخدامه كعقار مغافلة 

   insomniaتوجد الئحة طويلة من األدوية التي توصف لعالج األرق 

تتضمن البنزوديازبينات  (التي قد تملك تأثيرا مضادا للقلقو)األدوية األكثر استخداما لعالج األرق 

BZD)benzodiazepines)  ومشابهاتها باالضافة الى مضادات االكتئابantidepressants . 

 chloralو   long-acting barbituratesاألدوية القديمة مثل الباربيتورات ذات التأثير المديد 

hydrate   .لم تعد مفضلة 

لوسيط األكثر الذي يعد ا GABA (γ-amino butyric acid)من تأثير الوسيط العصبي  BZDتزيد 

  receptor AGABAتثبيطا في الدماغ على المستقبل 

ومشابهاتها ،الباربيتورات  BZDيمتلك المستقبل ايضا مواقع اخرى لالرتباط تسمح بارتباط ادوية مثل 

 .  inhaled anaesthetics،االيتانول وحتى أدوية التخدير المستنشقة 

 

 Barbiturates الباربيتورات 

 كما استخدمت  1900رات أقدم صنف من العوامل المركنةـالمنومة حيث استخدمت منذ تعد الباربيتو

 .tranquilizers ومهدئ anesthetics كمخدر ،anticonvulsants كمضادات تشنج 

 .amobarbital و pentobarbital ،secobarbital الباربيتورات األكثر اسرافا هي 

األقل سمية وحلت محلها في  BZDفي السنوات األخيرة قل استخدامها بشكل ملحوظ حيث استبدلت ب 

 أغلب االستطبابات. 
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 المواصفات الفيزيائية: بودرة بيضاء بلورية عديمة الرائحة مرة الطعم 

 ول وتصنف تبعا لمدة تأثيرها الجد  barbituric acidالباربيتورات هي مشتقات حمض الباربيتوريك 

  

 

  GABAتعمل الباربيتورات مثل 

بعد االعطاء الفموي/المستقيم يكون االمتصاص سريع وكامل حيث تتوزع في كل االنسجة والسوائل 

 وتكون أعلى التراكيز في الدماغ، الكبد والكليتين 

ر عبر تستقلب ببطء في الكبد الى مستقلبات غير فعالة تطرح في البول كما تطرح كمية قليلة دون تغيي

 الكليتين. 

وبمرحلة الحقة تثبيط تنفسي وقصور قلبي. تعود الوفاة الى التثبيط  comaيتظاهر التسمم بسبات 

في المراحل المبكرة والى   ventricular fibrillationالتنفسي والرجفان البطيني 

bronchopneumonia   اوذمة رئوية غير قلبيةnon-cardiogenic pulmonary edema  

 مع قصور كلوي في المراحل المتأخرة.  oliguriaاو 

 

  

 

 Postmortem Findings العالمات التشريحية 

: أعراض نقص أكسجة، احتقان وجه، كما يمكن ان تشاهد تقرحات على الجلد في ظاهريا

 : احتقان بعض األعضاء كالرئتين كما يمكن ان يشاهد نزيف في القلب والمعدة تشريحيا
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 Medico-legal Aspects  الشرعية  األشكال الطبية  

homicidal ونادرا قتل suicidal ـ غالبا انتحار 

حيث يمكن اضافتها بسهولة الى الشراب و تعطي حالة  date rape’ drugs‘ـ استخدمت كعقار مغافلة 

  disinhibitionوازالة الموانع  relaxationمن االسترخاء 

  automatismـ تسمم عرضي بجرعة زائدة 

 ـ ادمان بسبب االستخدام الزائد 

 ـ ضرر مهني: تضر بالقدرة الذهنية والجسدية في المهن المحتاجة للتركيز كما في قيادة اآلليات 

ـ استخدمت الباربيتورات لالنتحار في الوسط الطبي وبالمشاركة مع المرخيات العضلية من اجل 

euthanasia  و للعقاب بحقن قاتل ـ استخدمThiopental ريديا من اجل وeuthanasia  استخدم

thiopental (sodium pentothal) وsodium amytal (amobarbital)   كسيروم 

 ‘truth serum’ حقيقة 

  

 المراقبة المخبرية 

 تختلف نافذة الكشف تبعا لنوع الباربيتورات المستخدم والجرعة 

 1يمكن ان تكشف في البول فقط ل  (thiopental, secobarbital)ذات االمد القصير والقصير جدا 

 اسابيع  3الى  2يمكن ان تكشف ل  (phenobarbital)ايام بينما ذات التاثير الطويل  4الى 

والتي  HPLC-MS/MS ،GC-MS، والطرق الحساسة immunoassayطرق الكشف تشمل 

 تزيد من نافذة الكشف 

 

 Benzodiazepines (BZDs) البنزوديازيبينات 

 ت قلق ومرخيات عضلية وتسبب االدمان تستخدم كمزيال

، مضاد تشنج sedativeيعطي تأثيرات مركنة  receptor AGABA أي دواء يستطيع االرتباط ب 

anticonvulsant  ومضاد قلقanxiolytic . 

بينما بعضها اآلخر يمكن ان   muscle relaxationبعض االدوية يمكن ان تسبب ارتخاء عضالت 

  euphoriaيسبب النشوة 

عموما تعد هذه االدوية وحيدة آمنة وحدوث وفاة بسبب زيادة الجرعة نادر لكن عند مشاركة جرعة عالية 

قد يحدث سبات ووفاة وذلك  TCAsوادوية اخرى مثل الكحول، الباربيتورات، االفيونات و  BZDمن 

 بسبب التثبيط التنفسي 
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بة حيث قد يعطى اكثر من جرعة منعا ذو نصف عمر قصير لذا يجب المراق Flumazenilالترياق هو 

 لعودة التركين الحقا 

 

nitrazepam,  ،diazepam, flurazepam, chlordiazepoxide, األكثر استخداما 

 .lorazepam و oxazepam, flunitrazepam, alprazolam 

اتقسم  تبعا لمدة التأثير الى قصيرة جد (e.g. midazolam)، قصيرة (e.g. alprazolam) و   

.(e.g. diazepam) طويلة تأثير 

 قد تسبب الموت اذا اخذت مع الكحول او االفيونات ويعد التقدم بالعمر عامل خطورة 

 . aspiration of gastric contentsمحتوى المعدة استنشاق يعود الموت الى التثبيط التنفسي مع 

 100–300 mg/kg body wt الجرعة القاتلة 

عند التوقف المفاجئ بعد الجرعات العالية   withdrawal symptomsتسبب اعراض سحب 

 واعراض القلق  psychosisواالستخدام الطويل وتشمل اعراض ذهان 

في الدماغ وتختلف اعضاء هذه المجموعة باإللفة والفاعلية على المستقبل  GABAترتبط بمستقبالت 

 مما ينعكس على درجة ومدة التأثير ومعدل االستقالب. 

 

Flunitrazepam  د وحيدا كما يزداد تاثيره عندما يؤخذ مع االيتانول  30الى  20يبدء تأثيره خالل

 كما هي الحالة الشائعة 

لسهولة اضافته الى شراب الضحية عديم الطعم والرائحة  DFSAكعقار  Flunitrazepamيستخدم 

مثل  DFSAاخرى تستخدم ايضا ك  BZDسريع التأثير واليكشف بالطرق الروتينية هناك 

diazepam, triazolam, temazepam,    

 .tetrazepam, clonazepam 

يبدأ باكرا خالل   anterograde amnesiaالتأثيرات تشابه التسمم بااليتانول والفرق هو ثقب ذاكرة 

 د بعد التناول الفموي  15

كما تتعاقب ومضات سخونة وبرودة تتبع بفقدان وعي 

 سبب بطئ قلب سبات وموت ت (g 2 <)الجرعات العالية 

  LCMS/ MSايام في الشعر باستخدام  7خالل  Flunitrazepamيمكن الكشف عن مستقلبات 

 

لفترة طويلة الدواء المختار لعالج االرق لكن استخدامها لفترة طويلة يسبب االعتماد  BZDشكلت 

dependence  وايقافها المفاجئ قد يسبب االختالجseizures . 
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 drugوتداخالت دوائية  side-effectsتعد اسرع في التأثير وأقل أعراض جانبية  BZDمشابهات 

interactions  

 

تختلف في البنية عن  zaleplonو  BZD  zolpidem ،eszopiclone ،Zopicloneمشابهات 

BZD  لكن تملك نفس آلية التأثير على مستقبالتGABA  في الدماغ دون االرتباط بالمستقبالت

 لذلك ال تملك خواص مرخية للعضالت المحيطية 

 تؤثر بجرعات صغيرة وتستقلب سريعا وتسبب ثقب ذاكرة والتكشف بالطرق الروتينية 

 

 Zolpidem 

 ساعة يسبب وحيدا تثبيط تنفسي خفيف لكنه يسبب الموت مع المركنات االخرى  5،2نصف عمر حوالي 

 

Zaleplon  

على  α3و  α2سبب الفته العالية لتحت المجموعتين نصف عمر حوالي ساعة يكن مدت تأثيره أطول ب

 المستقبل  

<( يمكن ان تسبب زيادة التاثيرات المركزية واضطراب الوظيفة  mg) –40 60الجرعات العالية 

 الحركية 

 

 Eszopiclone 

 6مع نصف عمر  zolpidemاو  zopicloneوحيدا اليسبب تثبيط تنفس ويملك تأثير اطول من 

 ساعة 

 

 في البول والشعر بالطرق عالية الحساسية  BZDشابهات تكشف م

 

من أدوية الخط الثالث في عالج األرق وهي تستخدم  Antidepressantsتعتبر مضادات االكتئاب 

بشكل واسع رغم كونها غير موثقة في كثير من البلدان لعالج األرق ورغم امكانية تسببها ب متالزمة 

  serotonin syndromeالسيروتونين 

    


