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المذٌبات العضوٌة هً مواد كٌمٌائٌة لها خاصٌة التبخر والتطاٌر مثل البنزٌن، واإلٌثٌل،  •

الكلوروفورم، واألسٌتون وبعض سوائل التنظٌؾ والؽراء ومزٌالت البقع وطالء األظافر وؼٌرها 

 التً تستعمل فً األؼراض المنزلٌة والصناعٌة. الكثٌر من المواد 

المذٌبات العضوٌة هً سوائل عضوٌة لها خاصٌة القدرة على إذابة المواد األخرى العضوٌة وؼٌر  •

العضوٌة، دون أن تؽٌر من صفاتها الكٌماوٌة، وتلك الخاصٌة هً التً أوجبت استخدامها فً كثٌر 

 من الصناعات.

  الوذيبات العضىية : هاأهن الصناعات التي تستخدم ب

 وانذهاوات. وانهواصق. صىاعة انطالء 1

 . صىاعة بعض مىتجات انبترول.2

 . انصىاعات انذوائية.3

 . انصىاعات انمتعهقة باستخالص انمعادن مه انخامات.4

 . انتىقية انكيماوية نهمواد.5

 . صىاعة األنوان.6

 . سوائم انتىظيف.7

)مزٌج شائع  الثنرمادة  صناعة التصوٌر: حٌث تسخدم. صىاعة انقماش ومعادن انتىظيف، صىاعة 8

 (.واالسترات الكٌتوناتمن الكحول، 

 . صناعات منتجات تؽطٌة األرضٌات )حٌث ٌستعمل الصمػ(، تلمٌع الخشب، الصباؼة.9

 خصائص الوذيبات العضىية

وهً أحد مكونات الجسم،  العضوٌة ومن بٌنها المواد الدهنٌةتتمٌز بقدرتها على إذابة كثٌر من المواد  •

 لذلك فإن لها تأثٌراً ضاراً. 

تتمٌز بتطاٌرها، وسرعة التبخر، مما ٌسهل وصولها إلى الجسم عن طرٌق الجهاز التنفسً والجلد  •

 ومن ثم تصل إلى الدم الذي ٌنقلها إلى باقً الجسم. 

 .والكٌتونات والكحوالت مثل الهٌدروآربونات تتمٌز أٌضاً بأنها مواد سرٌعة االشتعال •
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 طزق وصىل الوذيبات العضىية للجسن

 الجهاز التنفسً:  - 1

استنشاق أبخرة المذٌبات حتى تصل الحوٌصالت الهوائٌة ومن ثم بواسطة الدم إلى جمٌع أجزاء       

 الجسم.

 عن طرٌق الجلد:  -2

 االمتصاص عن طرٌق الجلد. -أ     

 من خالل التشققات الجلدٌة. -ب     

% من األمراض الجلدٌة المهنٌة سببها هذه المذٌبات فهً تسبب التهٌج الجلدي أو التهٌج  22حوالً  

 كلوراٌد، بنزٌن، تولوٌن، تراٌكلورو(. ومن أمثلة هذه المذٌبات مثٌلٌن والتخرٌشألتحسسً )أكرٌما 

 وؼٌرها. داٌسلفاٌد كٌتون، كاربون بٌبوتاٌل مثاٌٌلإثٌلٌن، تتراكلوروإثٌلٌن، زاٌلٌن، هكسٌن، 

 -:أعزاض وتأثيز الوذيبات العضىية

 الجهاز العصبً: -1

 إذا تعرض المصاب فجأة لكمٌات كبٌرة من أبخرة المذٌبات ٌشعر: •

 دوخة ثم ٌفقد توازنه، وٌسقط مغشٌاً علٌه.   •

إذا لم ٌبتعد فورا من مكان التعرض ٌموت مختنقا نتٌجة شلل المركز الذي ٌسٌطر على عملٌة  •

 التنفس بالمخ. 

إذا كانت درجة التعرض لهذه األبخرة لٌست كبٌره، فإن إبعاد المصاب من مكان الحادث هً الطرٌقة  •

 المثلى للشفاء.

ٌة بالمخ تؤدي إلى اضطرابات عقلٌة أو هنالك مواد )مذٌبات( لها تأثٌر مستدٌم على الخالٌا العصب •

 التهاب األعصاب الطرفٌة أو تؤدي إلى فقدان البصر.

 -ٌتوقؾ التأثٌر على: •

 أ. درجة التركٌز.             

 ب . مدة التعرض لهذه المواد.           
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آثارها على الموت الفجائً أحد اآلثار السلبٌة للتعرض للمذٌبات كالذٌن ٌدمنون استنشاقها وذلك بسبب  •

القلب واألعراض إذا لم تحدث الوفاة هً الدوخة، وزٌادة ضربات القلب مع عدم انتظامها وربما فقد 

 الوعً مع أو بدون هبوط وظائؾ الجهاز العصبً المركزي.

 أضرار استنشاق المواد العضوٌة الطٌارة •

 . الوفاة المفاجئة بسبب اإلصابة القلبٌة والتنفسٌة.1

 والكبد والرئتٌن وتدمٌر الخالٌا العصبٌة.. تلؾ الدماغ 2

 . الفشل الدراسً وعدم القدرة على التحصٌل العلمً.3

 . االختناق واإلصابة بالكسل والخمول وتدهور صحً عام.4

 . اإلصابة باألمراض النفسٌة واالنتحار.5

 . اإلدمان على المواد المخدرة األخرى والتسبب فً الحوادث وجرائم العنؾ.6

 :هاز الهضمًالج -2

 -ظهور األعراض التالٌة: الىتؤدي المذٌبات        

 أ. سوء الهضم.        

 .األنتفاخب .        

 ت . القًء.       

 ث . آالم فً البطن       

 :الجهاز التنفسً -3

 -األعراض :تؤدي إلى التهاب األؼشٌة المخاطٌة لألنؾ والقصبة الهوائٌة بدرجات متفاوتة، وتبدأ هذه      

 أ. تبدأ بجفاؾ فً الحلق والقصبة الهوائٌة وتورمها.    

 ب . ثم ٌلً ذلك السعال.    

 ت . ثم ٌشعر المصاب بضٌق التنفس.    

 ث . هذا وإن كان التعرض شدٌد فإنه سوؾ ٌؤدي إلى الوفاة.    
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 الدم: -4    

عدد كرٌات الدم الحمراء  و فقر تسبب بعض المذٌبات ضمور النخاع ألشوكً. وهذا ٌتمثل فً نقص  •

 الدم

)ابٌضاض الدم(. أو الصفائح أو المجموع الكلً لعدد آرٌات الدم البٌضاء، ومن األمثلة على ذلك  •

 والبنزٌن. بالبنزولالتسمم 

 الىقاية هن أخطار الوذيبات العضىية

 مل أو الصانع.. ٌجب أن ٌستبدل المذٌب العضوي الخطر بمذٌبات أخرى أقل خطورة على حٌاة العا1

 . ٌجب توفٌر عوامل التهوٌة فً المواضع التً تستعمل فٌها بعض المذٌبات العضوٌة.2

. ٌجب توضٌح مدى خطورة المذٌب العضوي للعمال بصراحة تامة منعا للتواكل واإلهمال. وتعلٌمهم 3

وعقاب من ٌخالفها طرق الوقاٌة منها، وإصدار األوامر المشددة لرؤساء األقسام والعمال لتنفٌذها 

 بشدة.

 -،  -سرٌع االشتعال -،  -البنزول، خطر. ٌجب وضع الفتات فً المصانع التً تنتج مواد خطرة، مثال 4

 وأبخرته سامة. -شدٌد االنفجار

 


