
 

 التاسع لفصلا

 السموم علم

 -: السم تعرٌف األول المبحث

 المحسن نتٌش حسن دم م عب -استاذ المادة:

 األول الفصل فً السموم عرفت وقد للسم علمً تعرٌف وضع فً اختلف لقد 

 السموم ٌلً بما 1970 لسنة 40 رقم الصٌدلٌة مهنة مزاولة قانون من(  تعارٌف

 أي بموجب غرام نصف عن الواحدة المرة فً العظمً جرعتها تقل التً المواد

 ٌحصل:  التسمم حصول كٌفٌة العراق فً بها المعترف األدوٌة دساتٌر من دستور

 -: التالٌة الحاالت فً الجسم إلى السم نفوذ بعد التسمم

 ورةدال ثم التنفس منفذي من الرئتٌن فتدخل السامة الغازات تستنشق:  والفم األنف -أ

 الدموٌة

 إلٌها أضٌف)  مسمومة أو بطبٌعتها سامة مادة تناول بعد التسمم ٌحصل:  الفم۔  ب 

  السم

 دٌدةع وقائع شاهدنا وقد ، الجلدٌة المسامات خالل الجسم إلى السموم تنفذ:  الجلد -ج

 التً السلٌسالت مثٌل مادة أو(  الباراثٌون سث انسكاب اثر حصلت القبٌل هذا من

 المرٌض ٌلتزم لم إن سٌما الجلدي الدلك بطرٌقة المفصلٌة األوجاع لمعالجة تستعمل

 الٌوم فً جسمه ٌدلك أن له ٌنبغً التً وبالمرات طبٌه له ٌقررها التً بالكمٌة

 األخٌرة المادة من الواحد

  ورٌدٌة أو عضلٌة أو كان جلدٌة المختلفة بأنواعه سامة مادة زرق:  الزرق -د 

 ما وهذا الجسم إلى المخاطٌة األغشٌة خالل السموم تنفذ:  المخاطٌة األغشٌة - ـه

 القصد الشرج أو المثانة تجوٌف إلى سامة المواد محالٌل إدخال بعد بعضأ ٌحصل

 التً السامة المادة كمٌة فً فٌزٌد ، اإلستعمال طرق المرٌض أساء أن سٌما العالج

 امتص شاهدناها عوقائ وفً ، الغسل مرات عدد من ٌكثر أو الماء فً تحل أن ٌنبغً

 الحامل فماتت الجنٌن إجهاض لقصد التناسلٌة األعضاء فً وضعه بعد الزرنٌخ سم

 .اإلجهاض حصول قبل

  



 -: السموم لفعل المكٌفة العوامل

 وبكمٌته السم بطبٌعة بعضها ٌتعلق عدٌدة لعوامل تبعا الجسم فً السم تأثٌر ٌختلف 

 ٌلً وفٌما جسمه إلى السم دخول وبكٌفٌة المتسمم بشخص اآلخر البعض وٌختص

 تناولوا أشخاص عند التسمم أعراض اختالف سبب بأن علما المذكورة العوامل أهم

 -: العوامل لهذه ٌرجع واحدة مسمومأ طعاما

 .  كبٌرة منه المتناولة الكمٌة كانت كلما السم تأثٌر ٌزداد:  مالس مقدار - أ

 السم وٌلٌه الجسم فً تأثٌرا السموم أنواع أسرع المسام الغاز:  السم طبٌعة  - ب

 قطعة ولكونه ذوبانه لقابلٌة تبعا ٌختلف األخٌر وتأثٌر الصلب ثم السائل

 .......همسحوق نثرأو بلورات هٌئة على أو كالحبوب صغٌرة

 السم امتصاص ٌؤخر بالطعام المعدة إمتالء:  السم تناول وقت المعدة حالة۔  ج

 وٌمكن ، الفسفور امتصاص ٌسرع بٌنما الزرنٌخ امتصاص ٌؤخر السمٌن والغذاء

 ما لحد تقٌه المعدي المخاطً الغشاء على دهنٌة طبقة وجود بأن عامة بصورة القول

 ظهور تأخٌر أو إسراع فً أثرها للمعدة الصحٌة للحالة إن.  السم تأثٌر من

  السلٌمة قبل السم تمتص المتقرحة أو الملتهبة فالمعدة ، التسممٌة األعراض

 وٌلً ورٌدٌة السم زرق هو التسمم لحصول طرٌقة أسرع إن:  السم دخول كٌفٌة -د

 سلٌم مخاطً غشاء أو جلد من السم وامتصاص ، الجلدي ثم العضلً الزرق ذلك

 متقرح أو مجروح جلد من امتصاصه من أبطأ

 الصحة ذو اإلنسان من للسم تحمال أقل المرٌض اإلنسان:  الصحٌة الحالة -هـ 

 الجٌلة

 عامة بصورة الشباب من بالسم تأثٌرا أكثر واألطفال المسنون:  المتسمم عمر-و 

 المبحث الثانً                                    

 -: التسممٌة الوقائع فً المحقق واجبات

 المحقق الطبٌب ٌخبر وأحٌانا الطبٌب قبل التسممٌة بالوقعة الغالب فً المحقق ٌخبر 

 من ٌشكو للمستشفى ما مراجع فحص عند األمر له ٌتضح عندما تسممٌة الوقعة بان

 بما واجباته وتنحصر.  تسممه عن ناتج منه ٌشكو ما بان ٌدري وال معدته ارتباك

 -: ٌلً



 الممكنة بالسرعة صحٌة مؤسسة أقرب إلى األصول حسب المصاب إرسال -أ 

 التً األسئلة على اإلجابة ٌتضمن طبً بتقرٌر بتزوٌده الطبٌب إلى والطلب اإلسعافه

 بأن ٌتذكر أن المحقق وعلى - األحٌاء مجموعة راجع - منه ٌستوضحها

 األضرار تفاقم ٌسبب الطبً للفحص المتسمم إرسال تاخٌر إلى ٌؤدي إهمال أي

 فً مختبرٌة علٌه العثور تعذر أو صعوبة لذلك مضافة السم تأثٌر عن الناجمة

 من السم كان إن سٌما واإلدرار والدم المعدة كغسٌل المصاب من المأخوذة النماذج

 الغالب فً علٌه العثور ٌتعذر حٌث كالكحول بسرعة الجسم فً ٌتمثل الذي النوع

  مرد كما.  ساعة 24 أقصاها فترة بعد اثره وٌنعدم ساعة 12 بعد

 الطبً للفحص التسمم بسبب حصل الموت بان اإلشتباه حالة فً الجثة ترسل -ب

 الخاصة اإلستعارة فً المدرجة األسئلة اجوبة حقول إمالء بعد األصول حسب

 أن إذ الممكنة وبالسرعة التشرٌح طلب استعارة إلى باإلضافة التسمٌة بالحاالت

 لدرجة تبعا۔  العثور استحالة أو تعذر وبالتالً تفسخها إلى ٌؤدي إرسالها تاخٌر

 مجموعة راجع - األخرى العضوٌة والمواد كالكحول السموم بعض على.  التفسخ

 .. األموات

 المحقق ٌنسٌها التً الحاالت فً الحادث مكان على الكشف فً الطبٌب إشراك -ج 

 وفضالت وأقداح قنانً من علٌه ٌعثر ما جمٌع إرسال ثم الغموضها أو األهمٌتها

 كل إرسال الالزم من بان القول ٌمكن عامة وبصورة عقارٌة أو شرابٌة أو طعامٌة

 بطبٌعة اإلرسال ٌكون أن على كٌمٌائٌة لفحصه التسمٌة بالوقعة بعالقته ٌعتقد ما

 .. المختبرٌة الفحوص مجموعة راجع - األصول حسب الحال

 متقدمة بدرجة متفسخة أنها على الفحص بنتٌجة وظهر مقبورة الجثة كانت إن.  د 

 منها نماذج فتؤخذ طبٌعتها تمٌٌز ٌمكن ال نسجٌة كتال إال األحشاء من ٌبق لم بحٌث

 . المقبورٌن جثث فحص مبحث فً المدرجة الطرٌقة حسب

 قاتلة غٌر بجرع سامة مادة تناول - مزمن معدنً بتسمم اإلشتباه حالة وفً. هـ

 عظامه ونهاٌات المتوفً شعر من نماذج تؤخذ - فترات وخالل عدٌدة مرات

 ..  مختبرٌة لفحصها واألظافر الطوٌلة

 إظهار مجرد بان ٌعلم وان بعناٌة إلٌه المقدمة التقارٌر ٌدرس أن المحقق علىو .

 عالقتها وتوضح كمٌتها تدر أن دون األحشاء فً سامة لمادة الكٌمٌائً الفحص

 األشخاص على السامة المواد ان اال تسمٌة الواقعة أن جزما ٌعنً ال الوفاة بسبب

 األعراض بن بود واضح طبً رأي على الحصول ٌنبغً عطٌه و العالج لغرض



 الفاحص الطبٌب على من:  الشاهد تشرٌحٌة لمظاهر او المتعم الشخص انتابت التً

 الموت ببس عالقة وذات التسع نتٌجة كانت

 الثالث المبحث

 ، مختلفة لعوامل تبعا عدٌدة مجموعات إلى السموم صنفت لقد السموم تصنٌف 

 التصنٌف ان واعتقد.  وتوٌت أمالح إلى أو وصلبة رسالة عازٌة الى فصنفت

 على و الجسم على السم تثٌر كٌفٌة إلى المستند هو المدنٌة الطبٌة للدراسات المالئم

 -: ٌلً ما إلى سلفت أفد األساس هذا

 بمجرد الجسدٌة الخالٌا على السموم هذه تؤثر:  موضعی فعل ذات سموم أن -1

 هذه وتسمى الحجٌرات فً نخرا وتحدث مظهره وتشوه النسٌج فتقرب التمار

 المعدنٌة الحوامض هً السموم هذه من عنا والمعرفة األكلة الكورٌة السموم

 كحمض العضوٌة واألحماض والكبرٌت(  تٌزاب)  األزوت كحمض

 السنوات فً األخٌرة بالمدة الشمسٌة الوقتع عند وفق(  السونٌك الكاربول

 .األخٌرة

 المستعمل الكاوٌة المواد أن على شاهدناها تً لوقتع بلت التحقٌقٌة اهمٌتها -

 . اإلتحار القصد

 األنسجة على وتأثٌر موضعً تأثٌر ذات أنها أي مزدوج ٌرتأث ذات سموم  -2

 هذه وتضم امتصاصها بعد وذلك ٌةالحشو كذل فً بما المختلفة الجسمٌة

 والفسفور والزنق الزرنٌخ منها عندنا التعرفة و المدنٌة األمالح المجموعة

 ثٌره بالم)  البعض ٌسمٌها وكما المهٌجة بالسموم ًوتدع واألنتٌمون

 ادنع للقتل استعماالا  المجموعة هذه مواد اثر الزرنٌخ الحقٌقٌة ٌتهاهمأ -

 قوالزئب

 حنطة من عمل خٌز تناول إثر عارضٌة وقائع حصلت وقد اإلنتحار لغرض ٌستعمل

(  الفالسان)  و(  كرونوسن)  ب المعروف العضوي الزئبق بمركب مخلوطة

 الموت ٌحصل قد كما.  للزرع صالحة غٌر وٌجعلها ٌصٌبها داء من وقاٌتها لغرض

 بعد تؤثر سموم -3 المعالجة لغرض األنتٌمون مركبات استعمال سوء بعد

 النباتٌة السموم وتشمل خاصة موضعٌة تاثٌرات هذه تحدث ال:  اإلمتصاص

 الحشرات اإلبادة المستعملة والكٌمٌائٌة والثعبان العقرب كسم والحٌوانٌة كالمورفٌن

 الصنف هذا من عندنا والمتعارف والمسكنة والمنومة والمخدرة الشالة والسموم

 دردت وال والمالثٌون والداتورة والحشٌش واألفٌون(  المسكر)  األثٌلً الكحول

 المواد نع معٌنة وقائع فً مختبرٌة التحري الضروري من إن:  التحقٌقٌة أهمٌتها

 بها الشخص تأثر مدى استنتاج بغٌة الجسم فً كمٌتها وتعٌٌن والمخدرة المسكرة



 أن إذ معٌنة جرٌمة اقترافه او ما شخصأ دعسه عند العقلٌة لقواه مالكا كان كان

.  علمه من مسگر أو مخدر تأثٌر تحت الشخص لكون تبعا تختلف القضائٌة األحكام

 لغرض تستعمل المجموعة هذه مواد غالبٌة أن على شاهدناها التً الوقائع دلت

 أو المخدرة للمواد بالنسبة األخٌرة اآلونة فً الوقائع هذه ازدادت وقد اإلنتحار

 نثر او الجسم على المالثٌون مادة انسكاب إثر موتٌة وقائع حصلت قد كما المنومة

 مسحوقه


