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 انسًىو انصُاعيح
 

 

 

 عهى انسًىو :

٘ٛ اٌؼٍُ اٌزٞ ٠رؼٍك تذساسح اٌسَّٛ تىافح أٔٛاػٙا ٚذأش١ش٘ا ٚغشق اورشافٙا ٚذشخ١صٙا ٚو١ف١ح  

 ػالظٙا.

  انسى(POISON)  : 

تعشػح اوثش ِٓ ٘ٛ أٞ ِادج ٠ؤدٞ اسرؼّاٌٙا إٌٝ ذٍف ػعٛٞ ٚخًٍ ِٛظؼٟ أٚ ٚفاج إرا اسرؼًّ 

 اٌّمذس ٌٙا. ٠ٚىْٛ اٌرسُّ ٔٛػ١ٓ:

 إٌٛع اٌحاد ذىْٛ إٌرائط أٚ اٌرأش١شاخ ِثاششج. -1 

إٌٛع اٌّضِٓ ٠حذز ٔر١عح اِرصاص و١ّاخ صغ١شج ِٓ اٌسُ خالي فرشاخ ص١ِٕح ِرؼذدج ٚغ٠ٍٛح  -2 

 األِذ.

 

 تصُيف انسًىو

 أ. انسًىو األكانح: يثم األحًاض وانقهىياخ انًركسج.

 انسًىو انًعدَيح: يثم انسئثق وانرصاص وانسرَيد. ب .

 خ . انسًىو انُثاتيح: يثم عش انغراب )فطر انًشروو(.

 ث . انسًىو انغازيح: يثم أول أكسيد انكرتىٌ وكثريتيد انهيدروجيٍ   وغازاخ انحروب.

 ج . انسًىو انطيارج: انكحىل وانثُسيٍ وحًط انسياَيد.

 حشراخ، األعشاب انضارج، انفطرياخ، انقىارض(.ح . انتسًى تًثيداخ انهىاو )ان

 خ . انتسًى اندوائي.

 د . انسًىو انحيىاَيح: يثم سى انعقارب وانثعاتيٍ وانعُاكة.
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 انجهاز انتُفسي -1

ِؼظُ حاالخ اٌرسُّ إشٕاء اٌؼًّ ٚاٌرٟ ذؤشش ػٍٝ األػعاء اٌذاخ١ٍح ٌٍعسُ ٔاذعح ػٓ اسرٕشاق            

األتخشج ٚاٌغاصاخ ٚاٌذلائك اٌؼاٌمح فٟ اٌٙٛاء ٚإْ ٚظٛد٘ا فٟ اٌشئر١ٓ أٚ فٟ األظضاء األخشٜ ِٓ 

ظس١ّح أٚ لذ ذٕفز ِٓ خالي اٌشئر١ٓ إٌٝ األػعاء األخشٜ ٌٍعسُ ػٓ  اٌعٙاص اٌرٕفسٟ ذسثة أظشاسا

 غش٠ك اٌذَ أٚ األٚػ١ح اٌٍّفا٠ٚح ِّا ٠ؤدٞ إٌٝ إٌحاق اٌعشس تثالٟ أظضاء اٌعسُ .

 انجهاز انهضًي -2

لذ ٠حذز ػٓ غش٠ك االترالع ٔر١عح ذٍٛز ا١ٌذ٠ٓ أٚ األغؼّح أٚ اٌّششٚتاخ ٚغ١ش٘ا ِٓ األش١اء           

اٌرٟ ٠رٕاٌٚٙا اإلٔساْ. غ١ش أْ اِرصاص اٌّٛاد اٌساِح ػٓ غش٠ك اٌعٙاص اٌٙعّٟ إٌٝ اٌذَ غ١ش 

ِح١ػ آخش ِرىاٍِح تاٌشغُ ِٓ أٔٙا ذرؼشض إٌٝ ِح١ػ رٞ حّٛظح ػا١ٌح إشٕاء ِشٚس٘ا تاٌّؼذج ٚ

 لاػذٞ ػٕذ ِشٚس٘ا تاألِؼاء. ٕٚ٘ان تؼط اٌؼٛاًِ اٌرٟ ذساػذ ػٍٝ اٌحذ ِٓ ٘زا االِرصاص ٟٚ٘:

 ٓاٌّٛاد اٌساِح ِٚىٛٔاخ  احرّاي أْ ذىْٛ ِٛاد غ١ش لاتٍح ٌٍزٚتاْ ٔر١عح اٌرفاػالخ اٌى١ّ١ائ١ح ت١

 األغؼّح ٚاٌّششٚتاخ.

  اٌطث١ؼ١ح.لات١ٍح األِؼاء ػٍٝ ِٕغ أٚ ذحذ٠ذ اِرصاص اٌّٛاد غ١ش 

  ِٓ ذز٘ة اٌّٛاد اٌساِح تؼذ دخٌٛٙا ِعشٜ اٌذَ إٌٝ اٌىثذ اٌزٞ ٌٗ اٌمات١ٍح فٟ ذفس١خ ٚذعش٠ذ اٌىص١ش

 اٌّٛاد اٌى١ّ١ائ١ح ِٓ س١ّرٙا.

 عٍ طريق انجهد وانعيىٌ -3
ِالِسح اٌّٛاد اٌساِح ٌٍعٍذ ذأخز األ٠ٌٛٚح ِٓ ح١س األ١ّ٘ح ٚرٌه ٌرىشاس حذٚشٙا ، ِٚٓ خالٌٙا ذرُ   

اٌحٛادز اٌشائؼح اٌّسثثح ٌإلصاتاخ اٌّٛظؼ١ح إظافح إٌٝ رٌه فاْ ػذد ال تأط تٗ ِٓ ٘زٖ ِؼظُ 

اٌّٛاد ٠رُ اِرصاصٙا ِٓ خالي اٌعٍذ تسشػح واف١ح لذ ٠ؤدٞ إٌٝ اٌرسُّ اٌثذٟٔ. ٚأُ٘ ِٕاغك اٌعٍذ 

 اٌرٟ ٠ّىٓ ٌٍّٛاد إٌفٛر ِٓ خالٌٙا ٟ٘:

 ذعا٠ٚف اٌشؼش   

 اٌغذد اٌؼشل١ح  

 اٌغذد اٌذ١ٕ٘ح  

 عشٚغاٌ 

 

 تىزيع انسى واستقرارِ: -1

 ِرٝ ٚصٍد اٌسَّٛ إٌٝ اٌذَ فئٔٙا ال ذٍثس أْ ذسرمش فٟ تؼط األػعاء حسة ٔٛػٙا :         

 َِّٛصً اٌسَّٛ اٌّؼذ١ٔح )اٌضس١ٔخ ٚاٌشصاص (. اٌىثذ ذسرمش تٗ ػذد وث١ش ِٓ اٌس 

  . ّٟاٌثٕض٠ٓ ٠رشوض فٟ إٌخاع اٌؼظ 

 . ٟإٌِّٛاخ ٚاٌّثٕعاخ فئٔٙا ذسرمش فٟ اٌعٙاص اٌؼصث 

 .٠رشوض اٌذ٠ع١راي فٟ اٌؼعٍح اٌمٍث١ح 

  اٌّث١ذاخ اٌحشش٠ح ٚتخاصح ِعّٛػح اٌّشوثاخ اٌىٍٛس٠ح اٌؼع٠ٛح ذرشوض فٟ األٔسعح اٌذ١ٕ٘ح ح١س

 ذثمٟ ٌسٕٛاخ ػذ٠ذج.
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 انتأيط واإلستقالب -2

٠عشٞ ف١ٙا أوسذج أٚ اخرضاي أٚ ذحًٍ ٘زٖ اٌسَّٛ تٛاسطح ػذد ِٓ اإلٔض٠ّاخ اٌّٛظٛدج انًرحهح األوني: 

 .p450تخاصح فٟ خال٠ا اٌىثذ ِٚٓ أُ٘  سا٠رٛوشَٚ 

٠رُ ف١ٙا الرشاْ ِصً االلرشاْ تحاِط اٌعٍٛوٛس١ٔٚه ٌعؼً اٌّادج الً س١ّح ٚالً  انثاَيح:انًرحهح 

. إال أْ تؼط ٘زٖ اٌرحٛالخ لذ ذؤدٞ إٌٟ ذشى١ً  اسرمطاتا ِّا ٠سًٙ غشحٙا إٌٝ خاسض اٌعسُ

اٌرٟ ِشوثاخ أوصش س١ّح ٚأرٞ ِٓ اٌّادج األص١ٍح. ِصاي رٌه أوسذج اٌىحٛي ا١ٌّص١ٍٝ إٌٟ اٌفٛسِاٌذ٘ا٠ذ 

 ذسثة اٌؼّٝ اٌزٞ ٠حذز ػٕذ اٌّرس١ّّٓ تٙزا اٌىحٛي.

ؽ اٌسَّٛ ِٓ ػذج غشق أّ٘ٙا اٌطش٠ك اٌثٌٟٛ ٚاٌصفشاٚٞ آِا أْ ذفشؽ اٌسَّٛ اٌغاص٠ح ذفش  

ٚاٌط١اسج وغاص أٚي أوس١ذ اٌىاستْٛ ٚاٌىحٛي ػٓ غش٠ك اٌشئر١ٓ آِا اٌضئثك ٠فشؽ ػٓ غش٠ك األِؼاء 

ٟ اٌغ١ٍظح ٚاٌٍؼاب وّا ٠ساُ٘ اٌؼشق فٟ إفشاؽ تؼط اٌسَّٛ ،إال أْ غش٠ك اٌى١ٍح ذثمٟ اٌطش٠ك اٌشئ١س

 إلفشاؽ اٌسَّٛ تشىً ػاَ.

 ي الجسم


