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(2) السموم الدوائية  

  

 Antidepressants مضادات االكتئاب 

 

 Tricyclic Antidepressants (TCAs) مضادات  االكتئاب ثالثية الحلقة 

antiarrhythmic و anticholinergic تملك تأثير قوي TCA 

 ، a-adrenergicوتؤثر على العديد من المستقبالت الموسكارينية ، monoamineتثبط عودة التقاط 

 .serotonergic و histaminergic ،GABA-ergic ،dopaminergic 

 ساعة  12الى  4تظهر اعراض التسمم خالل ساعة وتكون اعظمية خالل 

 seizures :CNS: توسع حدقة، جفاف فم، جفاف واحمرار جلد... ، Anticholinergicتأثيرات 

 تنفسي وانخفاض حرارة  تثبيط : تسرع قلب وانخفاض ضغط ضعف عضلي وشلل CVSوسبات 

 تحدث الوفاة بسبب الحماض االستقالبي والتثبيط القلبي التنفسي  

 (هامش عالجي ضيق)أضعاف الجرعة العالجية اليومية  8الجرعة السمية 

 (يعطى المريض سوى حاجته األسبوعيةال )زيادة خطر االنتحار 

 التداخل  

تسبب  CNSبينما مع الكحول ومثبطات ال ارتفاع ضغط وارتفاع حرارة وسبات  MAOIتسبب مع 

 تركين سمي 

 

   SSRIمثبطات اعادة التقاط السيروتونين االنتقائية 

 ارين حيث ال يسبب سمية قلبية أو أعراض مضاد الموسك (وحيدا) MAOIو  TCAأكثر أمانا من 

 

 التداخل 

 متالزمة السيروتونين  MAOIيسبب مع 

 لبالسما والليتيوم في ا TCAرفع تركيز يزيد تركيز الحر للوارفارين كما ي

 

  (وحيدا)تسبب هبوط الضغط    MAOIمثبطات االوكسيداز أحادي األمين 



  

  

  

2  

  

 التداخل 

 TCA ) نوبات ارتفاع ضغط (ايفدرين، امفيتامين، كوكائين)تسبب مع المقلدات األدرنرجية 

 كما تتداخل مع خافضات الضغط   (أيضا

  

 Bupropion 

 يقافإلضاد اكتئاب غير تقليدي يستخدم بشكل اساسي لعالج االكتئاب وكمساعد م Bupropionيعتبر 

 التدخين 

اب مما يشرح آليته في عالج االكتئ norepinephrineو  dopamineيعمل كمثبط لعودة التقاط 

 ( Sinus tachycardia )وقلبية (seizures )الجرعة الزائدة تترافق عادة مع سمية جدية عصبية

  phenylethylamineنيته االمفيتامين الشكل يحوي على هيكل يشابه في ب

  

  

  

لك جديد لكنه آخذ بالتنامي حيث يم Bupropionل  Recreational abuseاالستخدام الغير شرعي

 خواص مشابهة لالمفيتامينات ويتواجد بين أيدي المرضى 

 طرق االسراف هي فمويا، استنشاق أنفي و وريديا 

 Antihistamines 

 (diphenhydramine, chlorpheniramine)تستخدم لعالج الحساسية او األرق الجيل األول 

هو  . الجيل األول(fexofenadine)اكبر من الجيل الثاني CNSويسبب تأثيرات  BBBيعبر بسهولة 

واليزال في  receptors (H1 and H2)مضاد لمستقبالت الهيستامين المركزية والمحيطية 

   نه فعال ورخيص. االستخدام لكو
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 التأثيرات 

 anticholinergic symptomsوأعراض مضاد كولنرجي  CNSيسبب الجيل األول تثبيط 

 كالتركين، الهلوسة، التخليط، اإلثارة والذهان 

 ساعات  6الى  4د وتستمر حتى  60الى  15تبدأ االعراض خالل 

 . seizuresلبية، سبات و تتفاقم االعراض بالجرعات العالية ويمكن ان تسبب سمية ق

 مشاركة الكحول والمركنات األخرى يزيد من األعراض 

 مما يؤخر من تقديم anticholinergic effectsيبدي الضحية صعوبة في تمييز ما حدث بسبب 

 الشكوى 

ة  عد مشكلبية تنظرا النتشار استخدام هذه األدوية دون وصفة بين الناس فإن االختبارات االيجا

 . LC-MS/MSو  GC-MSكشف في البول بواسطة يمكن ال

cardiovascular  القلبي فشلوال  respiratory failure  تحدث  الوفاة بسبب القصور التنفسي 

collapse 

  g 1الجرعة القاتلة 

 

 Dextromethorphan 

 Dextromethorphan عامل مضاد سعال  antitussive agent يباع OTC وحيدا او 

 (chlorpheniramine ،acetaminophen ،pseudoephedrine)  بالمشاركة 

 methoxy-N-methylmorphine -3لألفيون القوي المسكن لأللم  disomerيعد مماكب 

 (levorphanol) 

عات ي الجرفبالرغم من كونه مشابه في البنية لألفيونات اال أنه ال يبدي التأثير المسكن والمركن 

 العالجية 

  dextrorphan. يعد dextrorphanالى مستقلب أكثر قوة هو  CYP2D6 يتم استقالبه بواسطة

 N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamate receptor مضاد قوي غير تنافسي لمستقبل 

 .neuropathic and postoperative pain مما زاد استخدامه في عالج 

سببة واصه الماجل خ ال أنه يساء استخدامه منالتأثير بالرغم من امتالكه مظهرا آمنا بالتراكيز العالجية ا

 لتركين، الهلوسة، المفارقة والنشوة في الجرعات العالية 

صير اكرة قذالجرعات الكبيرة يمكن ان تؤثر على المهارات الحسية والحركية للضحية كما تسبب فقدان 

short-term memory loss  مما يجعل منه عقارا محتمال لالعتداءassault . 
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Dextromethorphan  واسع االنتشارOTC  كسائل، مضغوطات، كبسوالت جيالتينية  

ضحية راب البالرغم من الطعم السيء للشكل السائل اال أن المسحوق او البلورات يمكن ان تضاف الى ش

 بسهولة  

 اال انه (mg/day 120 >)بالجرعات العالجية  Dextromethorphanبالرغم من سالمة استخدام 

 ، فقدان وعي، اضطراب نظم وموت seizureبجرعات اعلى غثيان، اقياء ، يسبب

عند المرضى تحت أدوية السيروتينين األخرى بسبب  Serotonin syndromeيمكن ان تتطور 

 عودة التقاط السيروتونين  dextromethorphanحصر 

 تتفاقم لديهم التأثيرات  CYP2D6المرضى الذين يملكون نمط جيني سريع ل 

 . GC-MSثل ميكشف بواسطة االختبارات المناعية الخاصة باالفيونات وانما يعاير بالطرق النوعية ال

 Antiepileptic مضادات الصرع 

 )آلمنةاهامش عالجي ضيق، مراقبة تركيز الدواء لضبط الجرعة (تعطى أقل كمية من الدواء 

 تزيد خطر االنتحار 

  BZD، حمض الفالبرويك ،) CYP450تحريض (فينيتونين، كاربامازيبين، فينوباربيتال 

  فينيتونين

زيادة ) لبرويك، حمض الفا(تقليل االستقالب)يزداد تركيزه مع ديازيبام، ايزونيازيد، سيميتيدين، كحول 

  ( تركيز الدواء الحر

ثبط تزيد التأثير الم (كحول، باربيتورات) CNSتآزر: مثبطات ال 

  كاربامازيبين

 ير الكريبفروت يزداد تركيزه مع عص

 (نةـ المرك لمنومةيصنف كمضاد اختالج ـ جرعة قليلة ـ لتفريقه عن بقية الباربيتورات ا) فينوباربيتال

 وموت بتثبيط التنفس  CNSالسمية: بالجرعات العالية تثبيط ال 

بات تثبيط تنفسي شديد وس (، األفيونات BZDكحول ،) CNSالتداخل: مع مثبطات ال 

  (سمية نادرة لكن خطيرة)حمض الفالبرويك 

( خصوصا عند األطفال تحت السنتين)سمية كبدية: قصور كبدي قاتل 

 التهاب بنكرياس يتطور سريعا الى الموت 

  (   ناتلبروتيا  إزاحة من)والفينيتونين  (تقليل االستقالب)التداخل: يزيد تركيز الفينوباربيتال 
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   Analgisicsمسكنات األلم 

 ( CSراقبة متستخدم في حال األلم الشديد، مواد )ات األفيونية كالمورفين و مشتقاته تقسم الى المسكن

 تسبب بالجرعات السامة تثبيط تنفسي شديد، هبوط ضغط ،كما تطور التحمل واالعتماد 

مثبط للمورفين من التأثير ال MAOIتزيد كل من الفينوتيازينات ومضادات االكتئاب ثالثية الحلقة و 

  (لرامادو، دي هيدرو كودئين، تيليدين، ت-ديكسترو–بروبوكسيفين ) لمعتدلة والقويةالمسكنات ا

ين روبوكسيفمي للبيسبب بروبوكسيفين بالجرعات السمية تثبيطا تنفسيا وسمية قلبية كما يزداد التأثير الس

 مع الكحول والمركنات األخرى ويؤدي الى الموت 

 كسون بينما اليمكن معاكسة السمية القلبية يعاكس التثبيط التنفسي والتركين بالنالو

 ( كسيفينلكافيين، الكودئين، بروبومشاركة مع ا) ( باراسيتامول، ساليسيالت)   المسكنات الصغيرة

 

    Paracetamol (Acetaminophen)) (األسيت أمينوفين)الباراسيتامول 

  prostaglandinيثبط اصطناع 

الذي يستنزف  N acetyl-p-benzoquinoneب الفعال يسبب تنخر كبدي بسسب تراكم المستقل

  renal tubular necrosisالغلوتاتيون كما يسبب 

  CYP2E1 و sulfation و glucuronidation بعد االمتصاص يستقلب بواسطة 

 mg/kg body 150و ( أقل عند الكحوليين)للبالغين  g (20–30 tablets)–10 15الجرعة القاتلة 

wt  لالطفال 

 ايام  4الى  2تحدث الوفاة خال 

 

 

 Postmortem Findings بعد الوفاة  الموجودات  

petechiae in skin بقع جلدية Jaundice يرقانظاهريا :  

: acute tubular necrosis ،centrilobular hepatic necrosis، وذمة دماغية  اتشريحي  

 .myocardial necrosis و cerebral edema 
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 Acetylsalicylic Acid (Aspirin) االسبيرين 

م ويستخدم بشكل شائع كخافض حرارة ومسكن ال OTCيتواجد في مئات األشكال 

 االطفال الصغار اكثر حساسية للتسمم 

مسحوق بلوري ابيض عديم الرائحة مع طعم حمضي خفيف 

 التأثير 

سية و قلونة تنف hyperventilationبداية يسبب تنبيه مباشر لمركز التنفس مسببا فرط تهوية 

respiratory alkalosis الحقا وبسبب تثبيط حلقة كربس .Krebs cycle ي يتطور حماض استقالب

 ويسبب سمية عصبية 

 (أيام 8طيلة مدة حياة الصفيحة (يمنع تكدس الصفيحات بشكل غير عكوس 

  aspirinو   Sodium salicylateمن  g (200 mg/kg)–15 20الجرعة القاتلة  

 يعد قاتال   mg/dl 100 <يز الدموي الترك

  سنة بسبب االسبيرين وتتميز بقصور 15عند االطفال تحت  Reye’s syndromeيمكن ان تتطور 

 .encephalopathy كبدي و 

 

 مؤشرات بعد الوفاة 

 حدقة متوسعة، اندفاعات جلدية 

  Drugs with unique modes of actionأدوية ذات تأثير وحيد 

 تملك تأثير وحيد  بعض االدوية

فعال  pain relieverنادرة حاليا كونه معروفا بسميته الكلوية وهو مسكن الم   phenacetinان سمية

  spinal cordفي الحبل الشوكي   sensory tractsبسبب تأثيره على المسارات الحسية 

 

 

 الليتيوم

تأثير  ليةفهو يملك آ mood stabilizerبالرغم من عدم امتالكه أي تأثيرات نفسية اال ضبط المزاج  

 معقدة غير واضحة 

كما اقترح البعض  excitatory neurotransmitterهناك أدلة على مشاركة ناقل عصبي مثير 

  gene expressionتسبب الليتيوم بتغيير التعبير الجيني 
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انون من ين يعئك الذفي اآلونة األخيرة تم اقتراح أن الليثيوم قد استعاد وظيفة الدماغ العادية ألول

ى ، وأنه بطريقة ما عن طريق إلغاء تنشيط انزيم يسمbipolar disorderاضطراب ثنائي القطب 

GSK-3B   

سمية ولحدوث ان سمية الليتيوم المزمنة أشد من سميته الحادة حيث تتظاهر عادة بسمية عصبية سريعة ا

 bradycardiaقلبية بطيئة الحدوث تتظاهر ببطء قلب 

 لتشخيص بقياس تراكيز الليتيوم في الدم يتم ا 

  Insulinاالنسولين 

فاة الو استمرار انخفاض السكر بشدة لعدة ساعات يسبب أذية للدماغ ويمكن ان تحدث

 بالجرعات العالية خصوصا وريديا يمكن ان تحدث الوفاة خالل ساعات قليلة

 يعد طريقة فعالة للقتل في حال عدم االشتباه به  

 باألنسولين وسيلة شعبية لتنفيذ جرائم القتل اما اآلن فهو نادر  كان التسمم

دة من ان الجرعة الزائدة من االنسولين يمكن ان تسبب تلف دماغ قاتل لكن عند الشك بجرعة زائ

 االنسولين يمكن الكشف عن ذلك بعدة طرق

 C-Peptide ة هو ببيبتيد ينتج عند انقسام طليعة االنسولين الى انسولين و قطعC-peptide  وذلك

 تماما قبل تحرر االنسولين من البنكرياس 

ي ر خارجاذا كان تركيز البيبتيد قليال جدا وتركيز االنسولين عالي جدا فهذا يؤكد استخدام مصد

 لالنسولين 

 يتحطم بسرعة  C-peptideفإن (  تجميد)في حال عدم حفظ عينة الدم جيدا 

ألنسولين ا. بعض genetic engineeringقبل الهندسة الوراثية يتم إنتاج األنسولين البشري اآلن من 

 .  ختالفاتذه االالمنتج حيويا لديها بنية مختلفة قليال عن األنسولين البشري الطبيعي ويمكن الكشف عن ه

ن غالبا ما يكون صديق أو قريب أو مقدم الرعاية هو الشخص الذي ينفذ القتل عن طريق الحق

 باألنسولين. 

و ا (لخزعاتايشبه الموت الطبيعي دون تغيرات تالحظ على )االشتباه بالوفاة بسبب االنسولين في حال 

 تفحص آثار الحقن وتؤخذ خزعة من النسيج الجلدي  (خصوصا بين الطاقم الطبي)االنتحار 

 يمكن ان تؤخذ بجرعات عالية biguanidesو  sulphonylureasخافضات السكر الفموية مثل 

 وحماض  hyperkalemiaاالنتحار حيث تسبب انخفض سكر، فرط بوتاسيوم  عرضيا او بقصد

 خص فيقي الشباذا )التحليل السلبي الخاطئ ممكن ان يعود الى طول الفترة الزمنية بين الحقن والوفاة 

  (غيبوبة لعدة ايام

 .  postmortem glycolysisارتفاع السكر بعد الوفاة بسبب 
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 (ةنزيميانحالل ذاتي، عوامل أ)في الجثة ال أهمية لمعايرة سكر الدم 

  C-peptideيكشف االنسولين في موقع الحقن أو يتم كشف  

 ان عينة الخلط الزجاجي غير مفيدة لكون السكر فيها منخفض بشكل طبيعي 

  insulinomasان امراض نادرة تسبب هبوط سكر ومستوى عالي من االنسولين مثل مرض 

لبيبتيد ابينما اليحوي االنسولين الصنعي هذا  C-peptideاس بمرافقة يفرز االنسولين من البنكري

 ع منخفض واالنسولين مرتف C-peptideوبالتالي عند استخدام االنسولين الخارجي يكون مستوى 

حرض تكال المؤشرين يرتفعان لكون هذه االدوية  meglitinidesو  sulfonylureasعند التسمم ب 

 افراز االنسولين 

على مستويات االنسولين  Metforminر ال يؤث

 . HPLCيمكن الكشف عن هذه االدوية باستخدام 

 

  العوامل التي تتحكم بتأثير السم

ضار  ها فعلهناك عوامل عدة تؤثر على حدوث التسمم. فاألمر ال يتعلق فقط بماهية ونوع المادة هل ل

 بالحالة الصحية للشخص. على اإلنسان أم ال، وإنما أيضاً بطريق دخولها للجسم وكذلك 

 تقسم هذه العوامل إلى ثالث مجموعات هي: 

 عوامل خاصة بالمادة السامة ذاتها:   -

لخطر، ما زاد امة كلالكمية: بشكل عام يمكننا القول إنه كلما ازدادت الكمية المتناولة من المادة السا •

تخلص اء فيار منعكس اإلقيلكن عند تناول كمية كبيرة جداً من المادة قد يحدث تهيج للمعدة ويث

 الجسم من جزء كبير منها وقد ينجو المصاب. 

ائل، ثم شكل سبحالة المادة السامة: السموم الغازية هي األسرع تأثيراً، يليها السموم التي تكون  •

 صلبة القوام 

 

 طريقة دخول السم للجسم:  •

ً لتي تزالمستنشقة، يليها اأكثرها سرعة بالتأثير وخطراً على الحياة تلك التي تزرق وريدياً و  ثم رق عضليا

 الزرق تحت الجلد ويليها المتناولة عن طريق الفم وأخيراً الممتصة عبر الجلد. 

   :عوامل خاصة بالشخص المتسمم 

حالة المعدة: هل هي فارغة أم ممتلئة، إذ أن المعدة الممتلئة تؤخر امتصاص السموم وكذلك نوعية  -

نية تؤخر امتصاص السموم المنحلة بالماء مثل الزرنيخ ولكنها تساعد محتوى المعدة، فاألطعمة الده
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وتسرع من امتصاص السموم المنحلة بالدسم مثل المركبات الفوسفورية ورابعكلور الكربون وتلعب 

 درجة حموضة المعدة دوراً في التسمم في السيانيد. 

ياًمن يتحملون جرعة كبيرة نسبالعمر: يتعلق مقدار الجرعة السامة بوزن الشخص لكن األطفال قد  -

ن مورفياألتروبين (أكثر من الجرعة المحسوبة بالنسبة لوزنهم) وعلى العكس فهم ال يتحملون ال

 والستركنين. 

ضى الحالة الصحية: بعض األمراض تجعل الشخص أكثر تأثراً بالتسمم ببعض المواد فمثالً المر -

  صحاء.لمخدرات بكميات أكبر مما يتحمله األالمصابين بالهياج والهذيان يتحملون المنومات وا

ا دمن عليهلتي أالتعود واإلدمان: المدمن يستطيع تحمل جرعات كبيرة (قد تكون قاتلة لغيره) من المادة ا -

على  وهناك سموم قد يعتاد عليها الشخص مثل " أكلة الزرنيخ " حيث يستطيع الشخص الذي تعود

 خ األبيضلزرنييا ولفترة طويلة أن يتناول حتى غرام واحد من اتناول مقادير زهيدة من الزرنيخ تدريج

 دون أن يشكل ذلك خطراً عليه. 

 داد لذلكاستع التحسس الدوائي: بعض المواد قد تكون قاتلة بجرعات قليلة جداً لألشخاص الذين لديهم •

 وهذه المواد مثل األسبرين والبنسلين. 

  

  


