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) Volatile and gaseous
poisons
الغازية (و الطيارة (
السموم
)inhalation
poisoning
االستنشاق
التسمم عبر

مقدمة عامة:
يعتبر الجياز التنفسي من الطرق الشائعة لدخول السموم إلى العضوية األسيل و األسرع و األكثر سمية .يوجد
الكثير من السموم الخطيرة التي تدخل العضوية عبر االستنشاق ( التنفس) عمى ىيئة غازات (
لمركبات طيارة (  ,)vaporsرذاذ (  )aerosolsأو أجزاء صغيرة تتواجد في اليواء (

 ,)gazأبخرة

 .)particlesالتسممات

الحاصمة عبر االستنشاق تكون من النمط الحاد أو المزمن و غالبا ما تكون في األوساط المينية.

السموم الغازية و الطيارة
Gases
Classification according to biological effects

Narcotic gases
)(toluen, benzene

Irritant gases
Systematic gases
(Chlorine, phosgene,
(carbon
)nitrogen compounds
)tetrachloride

Asphyxiant
gases
Simple asphyxiants

Chemical
asphyxiants
)(CO, CN

(CO2, methane,
ethane, buthane,
)nitrogen gases
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 .1الغازات الخانقة Asphyxiant gases
وىي غازات غير مخرشة عديمة الرائحة و المون تحرم أنسجة الجسم من االكسجين مسببة حالة من نقص
األكسجة  hypoxiaمسببة حالة االختناق .و ىنا نميز نوعين simple and chemical

 1.1الغازات الخانقة البسيطة Simple asphyxiants
ىي عبارة عن غازات أو أبخرة تعمل عمى التقميل من نسبة األكسجين المستنشق في اليواء المحيط (:FiO2
 )Fraction inspired oxygenلدى تواجدىا بتراكيز عالية و الموت الحاصل بيذا النوع من الغازات يعود
الى نقص األكسجة أو hypoxemia
ال يكون لتمك المركبات أي تأثير فيزيولوجي بالتراكيز المنخفضة و معظم الخطورة التي تشكميا تأتي من
خصائصيا االشتعالية أو االنفجارية.
إن االنخفاض في  FiO2في الجو المحيط ( )%21الى  %15يتسبب في أعراض حادة من نقص األكسجة
خالل دقائق بعد التعرض لممركبات الخانقة البسيطة .تتظاىر األعراض ب:
 تنبيو ذاتي  :autonomic stimulationزيادة في افراز االدرينالين يتسبب في تسرع القمب و تسرعالتنفس و ضيق في التنفس.
 نقص أكسجة دماغية  :cerebral hypoxiaترنح ,ىذيان ,عدم تناسق و اضطراب.ولدى وصول ال  FiO2الى أقل من  %6يحدث الموت بسبب ال hypoxemia
Simple asphyxiants include: H: Hydrogen, Helium; E: Ethane, Ethylene; N:
Nitrogen, Neon; C: Carbon dioxide; A: Acetylene, Argon; M: Methane; and P:
Propane, Propylene
تتضمن الغازات الخانقة البسيطة:
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 الييدروكربونية األليفاتية :

methane (CH4), ethane (C2H6), propane (C3H6), butane (C4H10), isobutane
(C4H10), and liquefied petroleum gas (LPG). LPG is a mixture mainly of
propane, n-butane, and isobutan
تمتاز تمك المركبات بتأثيرىا المثبط لمجممة العصبية المركزية و لعضمة القمب (أكثر األعضاء حساسية
لالكسجين) من خالل اإلنقاص في معدالت االكسجين الجوي .لدى تواجد ىذه االلكانات بتراكيز ( %14
و مافوق فإنيا تعمل عمى إنقاص الحدود الطبيعية لالكسجين ( )%20الى أقل من الحدود الحرجة ( )%18
الضرورية لعمل الدماغ و القمب(ppm140.000
 الغازات الخاممةHelium, neon, argon, xenon, krypton, radon:
 االكسجين و ثاني أكسيد الكربون

..2-1الغازات الخانقة الكيميائية ( :)Chemical asphyxiates
و ىي غازات تسبب نقص أكسجة األنسجة من خالل التداخل مع نظام نقل االكسجين (اول اكسيد
الكربون )أو التنفس الخموي (السيانيد) .

1-2-1التسمم بأول أكسيد الكربون ( )Carbon Monoxide poisoning
ىو غاز عديم الرائحة و المون و الطعم و غير مخرش لدى مروره في الطرق التنفسية و كامل االمتزاج مع
اليواء  ,و سريع االنتشار فيو لذلك يدعى بالقاتل الصامت "  ."silent killerحيث إن ىذه الخصائص التي
يتمتع بيا يمنع ضحاياه من التنبو لخطر وجوده و بالتالي يفتك بيم دون أي مقاومة.
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تعود التأثيرات السامة ليذا الغاز الى ألفتو العالية لالرتباط مع الييموغموبين و تشكيل (

)COHb

 Carboxyhemoglobinو ىو شكل معطل من الييموغموبين غير قادر عمى نقل االكسجين الضروري
لتنفس الخاليا و انتاج الطاقة الالزمة لمقيام بالوظائف الخموية المختمفة.و عمى اعتبار ان ىناك أنسجة تحتاج
لالكسجين أكثر من غيرىا كال  CNSو القمب فمن الطبيعي أن تكون األكثر تأث ار بنقص االكسجين الحاصل
لدى التعرض ل  COحتى و إن كان ىذا النقص ال يدوم لفترة طويمة

كيفية التسمم و مصادره:
يعتبر أول اكسيد الكربون ( )COمن سموم البيئة بامتياز و أغمب التسممات الحاصمة ىي تسممات عرضية
وان كانت التسممات القصدية موجودة (االنتحار).
ينتج ال  COعن كل عممية احتراق ناقصة لممواد التي يدخل الفحم في تركيبيا كالخشب و مشتقات البترول
𝑂𝐶 2𝐶 + 𝑂2 → 2مما يجعل وسائل التدفئة المعتمدة عمى احتراق ىذه المواد و القيام بالشواء في
المنازل أكبر مصدر لمتسمم بيذا الغاز في حال لم تتم ىذه العممية بشكل سميم و يتضاعف الخطر في حال
ميواة جيدا .كما أن االحتراق الناقص لغاز الميتان الطبيعي يتسبب
حدوث التعرض في أماكن مغمقة و غير َ
في انطالق ال .CO
عادة يتواجد ال  COفي ىواء الجو بتراكيز اقل من  %0.001ألن معظم ال  COالمتشكل عن االحتراق
الغير الكامل يرتفع إلى طبقات الجو العميا حيث يتم أكسدتو بسرعة إلى  .CO2ومع ذلك فإنو يبقى المموث
األكثر انتشا ار (.)pollutant
كذلك ,تتحرر كمية كبيرة جداً من ال

 COمن عوادم السيارات (و خصوصا ذات المحرك االنفجاري) ما

يجعمو السم البيئي األكثر خط اًر في المدن المزدحمة أما عندما يتم تشغيل السيارات في الكاراجات المغمقة فإن
الحالة تصبح كارثية ألن كمية كبيرة من ىذا الغاز السام تنطمق لحظة تحول البنزين الى الحالة الغازية و
اشتعالو بالش اررة الكيربائية.
وبشكل عام معظم األشخاص الذين يقضون في حوادث الحرائق يكون بسبب استنشاقيم لمغاز السام
اكثر من تعرضيم لمح اررة أو الحروق.

CO
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يعتبر المحل الصناعي الشيير ثنائي كمور الميتان  )CH2Cl2 ( methylene chlorideمن أحد مصادر
التسمم حيث يستعمل في تحضير الدىانات و المنظفات المنزلية ,اضافة الى أنو يدخل في تركيب الصباغات
و طالء األظافر و قد تزايد استخدامو كمحل في في مستحضرات العناية الشخصية االرذاذية ,فضال عن
استخدامو بحالتو الغازية في تطيير األماكن (  .)fumigantيصل ىذا المحل عبر االستنشاق او اليضم الى
الجسم و يستقمب في الكبد ليعطي ال CO
من المصادر اليامة أيضاً لمتعرض ل  COىو دخان السجائر الذي يحوي عمى  %6-3من  COمسبباً
تموث الجو بيذا الغاز بدرجة تفوق  8مرات الحدود المسموح بيا في بيئة العمل÷ .ن تدخين عمبة أو عمبتين
سجائر يوميا يولد تراكيز دموية من ال  COمقدرة من  1.9الى .%3
عادة يحتوي الدم عمى تراكيز منخفضة من ال  COأقل من  . %1يعزى تواجد ال  COبشكل طبيعي في
الدم الى تشكمو الداخمي (  )endogenous formationنتيجة استقالب الييموغموبين أو غيره من المركبات
رباعية النوى البيرولية ( .)tetrapyrolsىذه التراكيز تعتبر منخفضة و غير كافية إلحداث األذية.
األشخاص األكثر عرضة لمتسمم ب :CO
( )1األطفال ألن الطفل سرعة التنفس لديو مرنفعة مما يجعمو يستنشق كميات كبيرة من الغاز
( )2مرضى القمب (  )arteriosclerotic cardiovascular heart diseaseالذين يعانون من نقص
تزويد القمب باالكسجين ,إن وجود ال  COسيؤدي الى انخفاض في كمية االكسجين الواردة لمقمب
مما يزيد من األذية القمبية.
( )3االشخاص الذين يعانون من امراض رئوية انسدادية مزمنة ( chronic obstructive pulmonary
)disease
( )4األشخاص الذين يعانون من فقر الدم ( )anemiaحيث يكون المخزون لدييم من االكسجين متدني.
( )5الشيوخ
( )6الحوامل :و ىنا يظير خطر التدخين فاألم الحامل قد تكون سميمة لكن الجنين ليس لديو امكانية
لالستفادة من دم ناقص االكسجين مما يؤثر عمى نموه.
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( )7في الغرفة التي يوجد بيا شخص طويل و آخر قصيرفالطويل يتأثر بال  COاكثر من القصير
( )8رجال األطفاء نسب ال  COعالية في الدم لدييم لتعرضيم الكبير لدخان النيران.
قديما كانو يربون الطيور في المناجم و أماكن العمل المغمقة لمعرفة نوعية اليواء (  )air qualityوذلك
ألن الطيور ىي األكثر حساسية لتراكيز االكسجين المنخفضة ,في حال موتيا فيو دليل ان تراكيز
االكسجين في اليواء متدنية جدا و ال تالئم حياة البشر او ربما احتواء اليواء عمى غازات سامة كالميتان
و ىنا عمى عمال المناجم مغادرة المكان او اتباع اجراءات تدبيرية لحماية انفسيم.

آلية التسمم ( )Mechanism of toxicity
التأثير عمى الييموغموبين:
يعد أول اكسيد الكربون من سموم الدم حيث أن تأثيره السمي األساسي يكون عمى خضاب الدم
(الييموغموبين)
يحتوي اليواء الجوي عمى  %20اكسجين .يتم دخول االكسجين الى العضوية عبر االستنشاق حيث ينتقل
الى الحويصالت الرئوية و لدى تماسو مع أغشية الحويصالت يتم ارتباطو مع الييموغموبين المتواجد في
الكريات الحمراء مشكال االوكسي ىيموغموبين (يرتبط الييموغموبين مع اربع جزيئات اكسجين) حيث يتم
انتقالو عبر الدم الى كافة األنسجة حيث يتخمى ىناك عن االكسجين و يعود الييموغموبين محمال بثاني
اوكسيد الكربون و يطرح عبر ىواء الزفير وفق الية اختالف الضغط الجزئي لمغازات.
عندما يصل اول اكسيد الكربون الى العضوية عبر االستنشاق فإنو يرتبط بالييموغموبين مسببا نقص أكسجة
الخاليا ( .)Hypoxiaيتم نقص االكسجة بسبب:
( )1انخفاض كمية االكسجين المرتبطة بالييموغموبين في الكريات الحمراء
اذا خيرنا الدم في أييما يرتبط باالكسجين أو  CO2فإنو سيأخذ ذو التركيز األعمى ,و لكن لو خيرناه بين
االكسجين و  CO2و  COفسيختار ال  .COالسبب في ذلك أن الحديد في ىيموغموبين الدم يكون رابطة
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قوية مع أول اكسيد الكربون و ىي رابطة أقوى من االكسجين او ثاني اكسيد الكربون حيث يشكل
الكاربوكسي ىيموغموبين او الخضاب المتفحم

𝑏𝐻𝑂𝐶 → 𝑏𝐻 𝐶𝑂 +

يعمل اول اكسيد الكربون عمى ازاحة االكسجين من معقده مع الييموغموبين ليرتبط ىو معو و لكن ىذا
االرتباط عكوس وفق التفاعل التالي و الذي يشكل ايضا مبدأ معالجة التسمم بو:

Intoxication
HbCO + O2
HbO2+ CO
Detoxification
يمكن أن يعود و يتفاعل االكسجين مع الكاربوكسي ىيموغموبين و يزيح أول أوكسيد الفحم من معقده مع
األكسجين و يحرر الييموغموبين مما يزيد من األكسجة و بالتالي انقاذ المتسمم.
أثبت العالم نيكمو ( )niclouxأن ألفة الخضاب ل  COتفوق ألفتو ل  O2ب  240مرة حيث أن تعرض
الخضاب لمزيج غازي مكون من ( )1حجم واحد من أول أوكسيد الكربون و ( ) 240حجم من األوكسجين
تؤدي الى أن نصف كمية الخضاب المتشكمة تكون بشكل اوكسي ىيموغموبين و الشكل اآلخر يكون بشكل
كربوكسي ىيموغموبين (𝑂𝐶𝑏𝐻  .)50% 𝐻𝑏𝑂2 + 50%يتشكل 𝑂𝐶𝑏𝐻  50%في حال كانت تراكيزه
في اليواء تقدر بحوالي  1/240thمن تركيز االكسجين
بمعنى آخر فإن مكوث شخص في حيز مغمق حجم اليواء فيو  1000ليتر (أي  200ليتر من األكسجين
 )%20و يكون حاوي عمى  1ليتر من ( COأي أن تركيز ال  )%0.1 COسيؤدي الى أن نصف خضابو
يكون بشكل كربوكسي ىيموغموبين و النصف االخر بشكل اوكسي ىيموغموبين.
نستنتج مما سبق أن كمية قميمة جدا من ال  COكافية في التسبب بانخفاض كبير في قدرة الكريات الحمراء
عمى نقل األكسجين (استنشاق ىواء يحوي عمى  %0.1من ال  COيمكن أن تكون قاتمة)
( )2االنخفاض في الضغط الجزئي الذي يؤمن انتيؤمن تحرر االكسجين من االكسي ىيموغموبين
(نتيجة وجود كربوكسي ال  )COو بالتالي انخفاض توافر االكسجين في الخاليا.
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يتم ارتباط االكسجين مع الييموغموبين في الدم وفقا آللية الضغط الجزئي لمغازات حيث كمما زاد الضغط
الجزئي كمما زاد اشباع الييموغموبين باالكسجين حتى الوصول الى حد معين بعده ميما زاد الضغط ال يزداد
االشباع .و من ثم يتم نقمو الى الخاليا و تحرره ىناك وفقا لنفس الآللية (ينتقل من الدم المؤكسج ذو الضغط
الجزئي المرتفع لالكسجين  pO2الى الخمية ` ذات الضغط الجزئي المنخفض) .لدى ارتباط ال

 COمع

الييموغموبين فإنو يؤدي الى انخفاض ال  pO2و ان ىذا االنخفاض يزداد مع ازدياد كمية ال

HbCO

المتشكمة مما يتسبب في االنخفاض في كمية االكسجين المتحررة و المتوفرة لؤلنسجة.
بناءا عمى ما سبق إن مبدأ عالج التسمم بال  COيقوم عمى التعرض لضغط عال من االكسجين.

التأثيرات ااخرر:
يرتبط ال  COايضا مع ال  hemoproteinsالمتواجدة داخل الخمية كالميوغموبين  myoglobinالعضمي (
و ىو بروتين داخل خموي يحوي الييم في تركيبو) و بالتالي يؤثر عمى اكسجة خاليا العضالت الييكمية و
العضمة القمبية .كما أنو يرتبط مع ىيموغموبين الجنين وبعض انزيمات السمسمة التنفسية الميتوكوندرية مثل
 Cytochrom a3, cytochrom P450التي تمعب دو ار في تنفس الخاليا.

)مع احتمال االبطاء في

العمميات االستقالبية لمعديد من المركبات) يساىم ىذا االرتباط في نقص األكسجة الحاصل.
اضافة الى تأثير ال  COعمى النقل العصبي ( ,)guanylat cyclaseتوليد الجذور الحرة االكسجينية.

امتصاص ,استقالب ,اطراح ()Absorption, metabolism, excretion
تتعمق تراكيز ال  COفي الدم ( ( )HbCOيتم التعبير عنيا بنسبة االشباع المئوية لمخضاب ب
بتراكيز ال  COالمتواجدة في اليواء المستنشق (يتم التعبير عنيا بحجم ال
.)ppm

) CO

 COفي  Xحجم اليواء او
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HbCO
)(% saturation
0.49
1.94
14.45
62.41
94.31
99.40
99.93

CO inhaled
)(ppm
1
10
100
1.000
10.000
100.000
900.000

انحاللية ال  COفي الماء منخفضة جدا و تعزي التراكيز العالية لو في الدم الى الفتو العالية لالرتباط
بالييموغموبين.
نصف العمر الحيوي ل  COلدى الشخص السميم يقدر ب  5-4ساعات .يتناقص العمر الحيوي الى 80
دقيقة لدى اعطاء  %100اكسجين و  23دقيقة باستخدام ال .hyperbaric oxygen
إن أقل من  %1فقط من ال  COيتم استقالبو داخميا ليعطي  CO2و الجزء االكبر يطرح بشكمو غير
المستقمب و يزداد المعدل االطراحي لو في حال اعطاء االكسجين النقي ()%100

سمات التسمم ()Characteristic of toxicity
كما ذكرنا سابقا ان استنشاق كمية قميمة جدا من ال

 COكافية لتكون مسؤولة عن ظيور أعراض التسمم

الحاد و التي تكون متناسبة مع نسية اشباع الخضاب بال  COالمئوية اي نسبة تشكل ال HbCOا ال ان
معايرة ىذا االخير ال تفيد اال في تأكيد التشخيص و ليس مؤشر دقيق لشدة التسمم .تتراوح القيم الطبيعية ل
 HbCOعند غير المدخنين بين  %5-3و لدى المدخنين  %10-6و ال تترافق ىذه التراكيز مع ظيور أية
أعراض
تظير األعراض الحادة لمتسمم بشكل خاص في األعضاء التي تحتاج الى معدالت عالية من االكسجين كي
تعمل كالدماغ و القمب.
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في حال التعرض لتراكيز سامة من ال  COعادة ما يكون تطور االعراض بشكل متتابع ( )progressiveو
يمكن تقسيميا الى طورين:
الطور االول ىو طور االشباع (حيث يتم فيو ارتباط ال

 COبالييموغموبين) :يبدأ ىذا الطور بأوجاع في

الرأس مترافقة مع دوخة ,اضطراب في الرؤية وأحياناً السمع .ىذه األعراض إضافة الى حدوث الغثيان و
االقياء و االسيال يمكن أن تتسبب في تشخيص خاطئ عمى أنيا تعود لحالة تسمم غذائي أو انفمون از .و من
ثم يبدأ الميل الى النعاس و رغبة ال يمكن مقاومتيا في النوم و التي تمنع المتسمم من ابداء اي ردة فعل في
الدفاع عن نفسو و الخروج من مكان الخطر و ان كان يعي لحالتو الخطرة .في حال تناول الكحول اثناء
التعرض ل  COفإن لذلك تأثير مؤازر لتأثيرات ال COالسامة (.)additive effect
في الطور الثاني يدخل المتسمم تدريجيا في السبات ومن ثم الموت الذي يحدث عادة نتيجة ىبوط قمبي
وعائي وىبوط في التنفس
HbCO
Effect
)(% saturation
14.45 mild intoxication (cephalic and respiratory

)troubles
moderate intoxication (severe headache,
dizzines, vision troubles, nausea,vomiting,
) collaps
severe intoxication (coma, depressed heart action,
)and respiratory rate, and possibly death
Death within a
few minutes

Duration of
exposure
8h or+

CO inhaled
)ml.m3(ppm
100

34.6

hours

500

62.41

hours

1.000

94.31
99.40
99.93

minutes
minutes
minutes

10.000
100.000
900.000

في حال التدخل في الوقت المناسب إلسعاف المتسمم ,يمكن انقاذه من الموت و لكنو ال ينجو من األذيات
التي يمكن أن تطالو و التي عادة ما تكون شائعة الحدوث و ىي عصبية نفسية (انفصام شخصية ,أعراض
باركنسونية ,اضطرابات نفسية و ضعف ذاكرة) ,قمبية وعائية مرتبطة بنقص اكسجة العضمة القمبية ,وذمة
رئوية.
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 COمما قد يعرضو الى اصابات عصبية خطيرة .عمى المستوى

البيولوجي يمكن مالحظة حماض استقالبي و ارتفاع في نسبة أنزيمات )transaminases (ALT

أىم العالئم التشريحية التي تميز التسمم ب

 COىو تمون الجمد بالمون األحمر الكرزي البراق (

Bright

 )cherry-redالذي يبدأ حول الفم عندما تكون تراكيز ال  HbCOتجاوز  %25ة من ثم تنتشر عمى الوجو
و األطراف مع تزايد نسبة الكاربوكسي ىيموغموبين المتشكمة (يكون لونو احمر براق اغمق من لون الدم
الطبيعي).
معظم الوفيات تحدث لدى األشخاص المتسممين نتيجة توقف القمب في مكان الحادث أو الذين يدخمون
المشفى و ىم في حالة من السبات (اسعاف متأخر أو تعرض لكميات كبيرة من )CO
 التسمم المزمن :إن التعرض المتكرر ألجواء حاوية عمى  COبنسب ضئيمة او االفراط في التدخين
المزمن يتسبب في حدوث أعراض سامة تراكمية و التي تتظاىر ب :اضطراب في الحواس (تقل
القدرة عمى الشم و التذوق و يضعف السمع و عدم التمييز في حال وجود اختالفات في الضوء),
اضطرابات حركية (تراجع في التناسق الحركي) ,قمبية وعائية (حيث يؤدي التعرض المستمر ل CO
زيادة خطر التعرض ألمراض الذبحة القمبية

معالجة التسمم ()management of poisoning
Symptomatic treatment
المرحمة االولى التي يجب البدء فييا ميمة جدا اال و ىي اخراج الشخص من الجو السام و التأكد من
عدم وجود أي شيء يعيق تنفسو .اضافة البقاء الشخص المتسمم ىادئا دون اي حركة ألن أي حركة
لمعضالت سيؤدي الى استيالك اكبر لالكسجين و بالتالي يتناقص الوارد من االكسجين لمدماغ.
يتم اعطاء االكسجين النقي (  )%100بالسرعة القصوى بواسطة ماسك (  )121/minو يتم االستمرار
باعطاء االكسجين الى ان يصبح ال  HbCOأقل من  .%5تستمر ىذه العممية لساعات قد تصل ل
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 24ساعة في بعض الحاالت .اثناء ىذه العممية يجب تجنب اعطاء بيكربونات الصوديوم حقنا وريديا و
الذي يمكن ان يؤثر عمى تحرر االكسجين في األنسجة.
اضافة الى التيوية الجيدة يتم اعطاء المضادات الحيوية ألن اي اصابة غازية تؤدي الى وذمة حيث أن
ال  COغير منحل بالماء و يصل الى االسناخ الرئوية و يخرب الخاليا و تصبح عرضة لمنمو
الجرثومي و تتشكل الوذمة  .كما يمكن اعطاء الكورتيكوئيدات و االدوية المقوية لمقمب عند المزوم و في
حال حدوث اختالجات يعطى الديازيبام.

Specific treatment
اعطاء االكسجين تحت ضغط عال )Hyperbaric oxygen (oxygen at increased pressure
تتم معايرة ال  HbCOو من ثم المعالجة باالكسجين حسب شدة التسمم (يمكن البدء بالمعالجة من خالل
تقييم األعراض):
أقل من  %15يتم اخراج المتسمم الستنشاق ىواء نقي ()fresh air
أعمى من  %15يتم اعطاء اكسجين نقي ()normobare oxygen( )%100
أعمى من  %40يتم اعطاء االكسجين النقي تحت ضغط عال ()hyperbaric oxygen

ان تحرر ال  COمن ال HbCOيتم بشكل تمقائي خالل (  18-12ساعة) ( نصف العمر الحيوي يقدر
 5ساعات) .في حال استخدام ا  normobare oxygenينقص ىذا الوقت بمقدار  4-2مرات ليصبح
( 9-3ساعات) (نصف العمر الحيوي  90دقيقة) أما استخدام ال  hyperbaric oxygenفيسرع عممية
التحرر و االطراح (نصف العمر الحيوي  22-35دقيقة).
سرعة التحرر من ال  hemoproteinsاالخرى ستكون اكثر بطأً في اليواء المحيط (.)72-48
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-2-2-1االتسمم بالسيانيد
) (CyanideHCN, hydrocyanic acid, prussic acid
مقدمة:
ىو سائل يتميز بتطايره السريع بالدرجة  26مئويةليعطي غاز سيانيد الييدروجين ذو الرائحة المميزة (رائحة الموز
المر) .يعتبرسانيد الييدروجين من أشد السموم فتكاً باإلنسان حيث إن استنشاقو بتركيز عال يسبب الموت المباشر
اختناقاً.
ليذا المركب أىمية تاريخية و عرف بالحمض البروسي تم عزلو ألول مرة من صبغة أزرق بروسيا و استخدم غازه
المتطاير (سيانيد الييدروجين) كأحد غازات الحرب الكيميائية (كان نابميون الثالث أول من استخدمو ليذه الغاية و
من ثم استخدم في الحرب العالمية االولى و الثانية) .قام النازيون باستخدام ال  Zyklon Bو ىو مبيد حشري مشتق
من ال HCNفي عممية االبادة الجماعية .
مع أن التسممات التي يسببيا ال  HCNومركباتو أصبحت نادرة في الوقت الحاضر إال ان انبعاثو و دوره في
السمية التي يحدثيا دخان الحرائق أعادت االىتمام بالتسممات الناتجة عنو.

مصادر و كيفية التسمم بسيانيد الييدروجين و مركباتو:
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معظم التسممات الحاصمة بحمض سيانيد الييدروجين و مركباتو ىي تسممات عرضية  .و من األخطاء الشائعة
النظر الى التسمم بالسيانيد و مركباتو أنو ال يحدث إال عن طريق اليضم من خالل ابتالع مادة حاوية عمى السيانيد
حيث يمكن ان يحدث التسمم عن طريق االستنشاق (غاز سيانيد الييدروجين ) كما يتم من خالل االمتصاص عبر
الجمد.
- 1يتم التعرض لمسيانيد و مركباتو بشكل رئيسي لدى األشخاص العاممين في مجال الصناعة .نورد بعض األمثمة
عن المركبات الحاوية عمى شاردة السيانيد ( )CN-و استخداماتيا:
 حمض سيان الماء ()HCN
يستخدم الحمض في عممية التعقيم الغازي (  )Fumigationلممستودعات ,كمبيد حشري و كمبيد لمقوارض في
السفن .يستخدم أيضاً في االصطناع الكيميائي و خاصة اصطناع المواد البالستيكية المعروفة بالمواد

المتماثرةاألكريمية ( )polyacrylonitileو ىو ينتج ايضا عند احتراقيا (احتراق المواد البالستيكية و األلياف البولي
أكريميةينتج عنيا مركبات حاوية عمى السيانيد).
 السيانيدات (السيانورات)
ىي أمالح حمض سيان الماء .يطمق اسم السيانيدات عمى المركبات الالعضوية الحاوية عمى الرابطة  CΞNفي
أمالحيا مثل سيانيد البوتاسيوم و سيانيد الصوديوم .تستخدم السيانيدات في الصناعة المنجمية الستخراج المعادن
النفيسة كالذىب و الفضة و صناعة الجواىر و الفوالذ و التصفيح الكيربائي (  )electroplatingو االصطناع
الكيميائي لكثير من المركبات.
 مركبات غير عضوية تدخل شاردة السيانيد في تركيبيا
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و لكن ليس ليا سمية ىذه الشاردة .
Metal cyanide complexes form salt - type compounds with alkali or heavy metal
cations, such as potassium ferrocyanide (K4Fe(CN)6) or copper ferrocyanide
)](Cu2[Fe(CN)6
مثل :االيزوسيانات ,التيوسيانات ,الفيروسيانورات ,الفريسيانورات و تستخدم في صناعات عديدة كصناعة المعادن
 النتريالت
و ىي المركبات العضوية الحاوية عمى الرابطة  CΞNفي أمالحيا مثل ال ) acetonitrile (CH3CNو ىو
محل واسع االستخدام في أجيزة التحميل الكروماتوغرافية ,األكريمونيتريل و يستخدم في صناعة األلياف الصناعية
و المواد البالستيكية .تمتاز ىذه المركبات بسميتيا العالية التي تعود الى تحرر شاردة السيانيد

 CN-بعد

االستقالب الكبدي.
 نتروبروسيد الصوديوم
وىو دواء ذات فعالية موسعة لؤلوعية يعطى كخافض لمضغط و يستقمب جزء منو ليعطي  .HCNفي حال فرط
الجرعة من ىذا الدواء تزداد كمية سيان الماء المتشكمة مما يتسبب في حاالت تسمم شديدة.
 مركبات سيانوجينيةىالوجينية
مثل  CNCL ,CNBrو ىي مركبات وسائطية في عممية االصطناع الكيميائي .يعتبر ال
مركبات الحرب الكيميائية الشييرة.

 CNCLمن
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- 2االسراف في تناول بذور بعض الفواكو و التي تحتوي عمى المركبات السيانوجينية كبذور التفاح و الدراق و الكرز
و الموز المر(تناول  10حبات لوز مر كافية لحدوث التسمم) و ىو تسمم شائع لدى األطفال.
وأىميا األميغدالين و ىو غميكوزيدسيانوجيني موجود في ىذه البذور يتعرض لعممية حممية في المعدة تحت تأتير
أنزيمات  βglucosidaseو ينتج عن عممية الحممية تحرر لحمض سيانيد الييدروجين إضافة لمبنزألدىيد و
الغموكوز
Biochemical pathway of amygdalin metabolism

إن ىذا التفاعل بطيء في الوسط الحمضي مما يفسر تأخر ظيور أعراض التسمم لدى تناول البذور الحاوية عمى
االميغدالين.
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مالحظة :تقل السمية إلى حد ما إذا وجد الكحول والسكر في وقت واحد مع السيانيد والسبب في ذلك أن شاردة
السيانيد تستطيع أن تتفاعل مع السكريات لتشكل األميغدالين وىذا المركب غير ثابت جداً ويتحمل في الماء ليعطي
من جديد سكر وسيانيد ( في الروايات المتناقمة  :كانت ىناك محاوالت لتسميم مستشارالقيصر الروسي (راسبوتين)
عن طريق وضع السيانيد في نبيذه األحمر وكعكو ولكنو لم يمت والسبب األكثر احتماالً لذلك ىو أن الكمية
الفعالة من السيانيد المبتمع تم تقميميا بسبب تفاعميا مع السكريات في النبيذ وتشكيميا لمركب األميغدالين األقل
سمية)

- 3في المخابر :إضافة األحماض القوية إلى محاليل السيانورات من األخطاء المخبرية المشيورة الذي يذىب
ضحيتيا قميمي الخبرة من الكيميائيين الذين يتعرضون الستنشاق أبخرة سيانيد الييدروجين الذي يتحرر بسرعة من
ىذه العممية .

الجرعة القاتمة ()Lethal dose
ال يستطيع الشخص مقاومة التأثير السمي لمسيانورات و يموت خالل دقائق اذا كان التركيز باليواء المستنشق من
سيانيد الييدروجين يزيد عن  200 ppmو خالل نصف ساعة الى ساعة في حال كان التركيز

100-150

 .ppmالسيانيداتاليالوجينية ىي غازات مخرشة مثل كمور أو بروم السيانوجين و تكون قاتمة لدى استنشاقيا
بالتراكيز ( ( (13 ppmعادة ما يستخدم سيانيد الييدروجين و مشتقاتو الكمورية كغازات خانقة في الحروب
الكيميائية)
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أما في حال كان التسمم عبر اليضم بتناول امالح السيانيد فإن الكمية القاتمة ىي بحدود

200-300مغ من

سيانيد البوتاسيوم أو الصوديوم (يالحع ىذا النوع من التسممات في مجال الجريم

ة حيث أن بمورات سيانيد

البوتاسيوم ال تميز بالعين عن الممح أو السكر العاديين ويمكنيا أن تنحل بسيولة في الماء و الشاي والقيوة و
استخدام رشة ضغيرة منيا كافية كي تكون قاتمة).
األكريمونتريل 2-6غ ,االسيتونتريل10غ ,نتروبروسيد الصوديوم 1غ

آلية التسمم ( :)mechanism of toxicity
تعتبر شوارد السيانيد من المركبات المانحة لاللكترونات مما يجعميا تميل الى تشكيل معقدات ثابتة مع المعادن
( .)..,Cu+2 ,Fe+3تشكل ىذه الفعالية الكيميائية لشوارد السيانيد مبدأ التسمم الحاصل بيا و الذي ينتج عنو
نقص في األكسجة الخموية (  )histotoxic cellular hypoxiaمن خالل ارتباطيا مع شوارد الحديد الثالثية
(.)ferric Fe+3
يتواجد في الجسم أكثر من  40نظام أنزيمي يمكن تثبيطو من قبل السيانيد و يعتبر نظام السيتوكرومأكسيداز
( )Cytochrome oxidase systemىو األىم من بينيا .تأتي أىميتو كونو يشكل أحد المعقدات الناقمة
لاللكترون في السمسمة التنفسية .يتثبط ىذا المعقد األنزيمي (الحاوي في تركيبو عمى شاردة ال

 )ferricلدى

ارتباطو بالسيانيد و بالتالي يتوقف عممو في نقل االلكترون الى جزيئة االكسجين و التي تعتبر المرحمة النيائية
لعممية األكسدة (  )oxidationالمرتبطة بعممية الفسفرة (  .)phosphorylationنتيجة لتثبيط التنفس الخموي
يتوقف اصطناع ال  ATPو التستخدم الخاليا االكسجين التي يصل الييا مما يؤدي الى ارتفاع في نسبة
األكسجين في دم األوردة (دم مؤكسج) الذي يصبح ذو لون أحمر قاني كدم الشرايين (من العالئم السريرية المميزة
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لمتسمم بالسيانيد) و ىذا ما يفسر عدم مالحظة االزرقاق (  )cyanosisلدى األشخاص المختنقين نتيجة المتسمم
بالسيانيد (االزرقاق عرض شائع لحوادث االختناق).
مالحظة :في التسمم بالسيانيد ,إن كمية األكسجين التي تصل لؤلنسجة ال تتأثر و لكن الخاليا ال تكون قادرة
عمى استخدامو مما يؤدي الى اختناقيا و خاصة الخاليا المتواجدة في مركز التنفس بالدماغ (توقف مركز التنفس
عن العمل) و ىذا يختمف عن حالة التسمم بغاز أول أكسيد الكربون حيث يكون التسمم الحاصل بيذا الغاز ناجم
عن عدم حصول األنسجة عمى كمية كافية من األكسجين مما يتسبب الى تعرضيا الى نقص االكسجة
(( .)hypoxiaالنتيجة واحدة في كال حالتي التسمم ) )hypoxiaو لكن اآللية تختمف.
ترتبط شوارد السيانيد أيضا مع الميتييموغموبين الفيزيولوجي الحاوي عمى شاردة ال  ferricو الذي يشكل  %2من
الييموغموبين (آلية تم االستناد عمييا في المعالجة الترياقية كما سنرى فيما بعد).
توجد العديد من الطرق االستقالبية التي تتالقى مع نظام نقل االلكنرون  .تعمل حمقة كريبس عمى استخدام
البيروفات ( )pyruvateو تزويد سمسمة نقل االلكترون بالركازة المانحة لاللكترون (  .)succinateلدى تثبيط نقل
االلكترون,تتناقص كمية البيروفات التي تدخل في حمقة كريبس مما يؤدي الى زيادة كمية حمض المبن
(𝑒𝑡𝑎𝑣𝑢𝑟𝑦𝑝 ↔ 𝑒𝑡𝑎𝑡𝑐𝑎𝑙) مسبباً حماض استقالبي (.)metabolic acidosis

سمات التسمم بالسيانيد ( )Characteristics of Poisoning
و ىنا ال بد من ذكر النقاط التالية:

د.عال مصطفى

كلية الصيدلة

 تنبعث رائحة الموز المر من الشخص المتسمم من السيانيد (رائحة التنفس ,رائحة األحشاء بعد الموت)
(سمة ال تتواجد لدى جميع المتسممين)
 يمتاز السيانيد بسرعة التأثير (يسبب الموت خالل دقائق) .إن بداية ظيور األعراض لمتسمم بالسيانيد
يعتمد عمى نمط التعرض  .عمى سبيل المثال تعتبر أبخرة سيانيد الييدروجين ذات التأثير االسرع عمى
اإلطالق حيث تحدث األعراض خالل ثوان و الموت خالل دقائق .في حين لدى تناول أمالح السيانيد
بالطريق اليضمي تتأخر األعراض في الظيور و السبب يعود الى بطئ االمتصاص.
 شدة أعراض التسمم الحاد تحدده الجرعة وزمن التعرض.
في الحاالت الخفيفة تتمخص أعراض التسمم بشعور بالقمق و العصبية و تسرع نبضات القمب
في الحاالت الشديدة تبدأ األعراض لمتسمم بالسيانيد ( )early symptomsفي حال االستنشاق بشعور بالضيق و
الدوخة و الصداع و تنتيي بالموت خالل عدة دقائق نتيجة لتوقف القمب المفاجئ .
 15-0 ثانية
 30-15 ثانية

تسرع في التنفس ( ,)tachypneaتسرع في القمب ()tachycardia
انخفاض في معدل التنفس ,بطئ في القمب مع غياب االزرقاق (سمات تدل عمى

التسمم بالسيانيد
 45-30 ثانية اختالجات و تشنجات (  )hypoxic convulsionناجمة عن حرمان ال  CNSمن
االكسجين
 3-2 دقائق تثبيط تنفسي ( )respiratory depressionو توقف لمتنفس
 8-6 دقائق توقف القمب و الموت
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في حال النجاة من الموت فإن المتسمم ال ينجو من إصابة دماغية.

قد ال توجد تسممات مزمنة اال في حاالت قميمة كما ىو الحال لدى المدخنين المزمنين و المسرفين (يمكن أن
يتحرر  200مكغ من احتراق لفافة تبغ) و أىم األعراض التي لوحظت ىي أعراض عصبية و لكن ال تشكل
خطر عمى الحياة (ضمن القدرة االستقالبية و نزع السمية)

تدبير حالة التسمم بالسيانيد ( )management of poisoning
إن فيم آلية التسمم بمادة يسمح باقتراح طريقة لممعالجة و عميو تقوم

معالجة التسمم الحاد لمسيانيد عمى مبدأ

إنقاص كمية السيانيد المتوفرة لالرتباط بالسيتوكروماوكسيداز و بالتالي الحفاظ عمى قدرة الخاليا عمى استخدام
االكسجين في التنفس الخموي.
في حاالت التسمم المزمن بالسيانيد (التعرض لمقادير زىيدة) المعالجة ليست ضرورية حيث يتحرر السيانيد من
المعقدات التي يشكميا مع ال  Fe+3في السيتوكروماكسيداز و الميتييموغموبين و يخضع لعمميات نزع السمية و
يتحول الى التيوسيانات بوجود انزيم  sulfur transferaseو التيوسمفات الداخمي المنشأ .
(Thiosulfate (S2O32-)is produced by certain biochemical processes. In the body, thiosulfate converts small
)amounts of ion cyanide into harmless products

و يتم طرح التيوسيانات عبر الكمية

𝑖𝑛𝑎𝑦𝑐

() built-in detoxification system
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This reaction takes place in two steps. In the first step, thiosulfate reacts with the
thiol group on Cysteine-247 1, to form a disulfide 2. In the second step, the disulfide
reacts with cyanide to produce thiocyanate, itself being converted back into the
"normal" thiol 1

في حاالت التسمم الحاد يجب أن تكون المعالجة فورية حتى تكون فعالة

(

rapidity of

 .)treatment is the key to successful therapyمن النادر في حاالت التعرض لتراكيز عالية من
السيانيد أن يتم اكتشاف حالة التسمم قبل حدوث الموت بسبب التأثير السريع لمسيانيد.
إذاكانت تراكيز التعرض لمسيانيد عالية و لكن غير قاتمة ,يتم نزع سميتو وفق نظام نزع السمية السابق حيث
يتحول الى تيوسيانات تطرح عبر البول .أما في حال كان التعرض لتراكيز أعمى من السيانيد يتم إشباع طريق نزع
السمية مما يسمح لمسيانيد بمياجمة مواقع تأثيره (السيتوكروماكسيداز) و يكون الموت محتماً مالم يتم إعطاء
الترياق النوعي لمسيانيد بسرعة.
تعتبر حالة التسمم بالسيانيد من األمثمة الجيدة لحالة يتواجد فييا ترياق نوعي لمعالج ()specific antidote
 cyanide antidote package- 1و يتضمن:
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amyl nitrite inhalant, 3% sodium nitrite solution, and 25% sodium thiosulfate solution

بروتوكول إعطاء الترياق
في البداية يعطى ال  amyl nitriteعن طريق االستنشاق يتبعو إعطاء ال
الوريدي .الغاية من إعطاء ىذين المركبين ىو أكسدة شاردة الحديد الثنائية

 sodium nitriteحقناً بالطريق
Ferrous ironالمتواجدة في جزيئة

الييموغموبين الى ال  Ferric ironمما يؤدي الى تشكل الميتييموغموبين (المعادلة  .)Aإن ال amyl nitrite
يشكل حوالي  %5متييموغموبين لذلك يتم مشاركتو مع ال

 sodium nitriteلتشكيل كمية أكبر من

الميتييموغموبين .يمتاز الميتييموغموبين بألفة اتجاه السيانيد تفوق ألفة السيتوكروماكسيداز حيث يستطيع االرتباط
بالسيانيد الحر (المعادلة

 )Bو نزع السيانيد من السيتوكروماكسيداز لالرتباط بو و تشكيل ال

( cyanomethemoglobinالمعادلة  .)Cإن التفاعالت  B,Cىي تفاعالت عكوسة ويمكن أن تأخذ االتجاه
المعاكس حيث يمكن ان يتفكك السيانوميتييموغموبين و يحرر السيانيد من جديد .مما يفسر تواجد ال
 thiosulfateفي ترياق السيانيد و الذي يشكل المرحمة النيائية حيث يعطى حقنا وريديا و يرتبط مع السيانيد و
يتحرر نتيجة لذلك الميتييموغموبين (المعادلة )D
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Steps in treating cyanide intoxication

إن ىذه االستراتيجية العالجية لمتسمم بالسيانيد فعالة و لكنيا ال تخمو من السمية أيضاً:
 لدى تحول الييموغموبين الى ميتييموغموبين يفقد قدرتو عمى نقل األكسجين الى األنسجة  .بذلك تصبح
األنسجة تعاني من انخفاض في كمية االكسجين التي تصميا (تشكل الميتييموغموبين) و انخفاض في
قدرتيا عمى استخدام االكسجين (التعرض لمسيانيد) و بالتالي يوجد خط رفيع بين عكس سمية السيانيد و
البدء في سمية الميتييموغموبين .من الناحية العممية تكون سمية الميتييموغموبين ليست بالخطيرة جدا في
حال عدم تجاوز نسبتيا  %40من الييموغموبين و لكن بشكل عام ال يمكن تجاىل الخطورة الناجمة عن
ىذا المركب مما يستدعي الحذر من اعطاء جرعة زائدة من النتريت التي تتسبب في ارتفاع نسبة ال
methemoglobinemia
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 تعمل مركبات ال nitritesعمى توسيع األوعية مسببة انخفاض ضغط و ىبوط قمبي وعائي

(.االعطاء

الوريدي السريع لمنتريت يمكن أن يسبب ىبوط ضغط حاد)


- 2يوجد ترياق نوعي آخر لمتسمم بالسيانيد و ىو

Cyanokit® Antidote (hydroxocobalamin for

) injectionو ىو مركب حاوي عمى الكوبالت و طميعة لل  .vitamin B12يميل ىذا لمركب لالرتباط مع
السيانيد و تشكيل مركب غير سام ( )Cyanocobalaminيطرح في البول.
يعتبر اعطاء األكسجين اجراء ضروري في تدبير حالة التسمم بالسيانيد و لكنو ليس ترياق نوعي لو .ممكن أن
يكون االكسجين مفيد في العالج لسببين:
 يمكن أن يزيح السيانيد من السيتوكروماكسيداز يمكن أن يكون ضغط األوكسجين الداخل خموي المرتفع كافياً لتحول السيتوكروم من الشكل المرجع الىالشكل المؤكسد لو مما يمكن من نظام نقل االلكترون من العمل من جديد.
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و عميو يتم استخدام االوكسجين (  )%100بشكل روتيني لدى المرضى الذين يعانون من أعراض تسمم
متوسطة إلى شديدة.

 .2المخرشات الرئوية ()pulmonary irritants
و نورد أمثمة عن ااذيات السمية الحاصمة في السبيل التنفسي نتيجة التعرض لممخرشات الرئوية :
النفاخ الرئوي  emphysemaوىي أذية تصيب منطقة التبادل الغازي و تتظاىر بصعوبة اطراح

 CO2و

استقبال  O2حيث يزداد حجم الرئة.
الربو  asthmaىو أذية التيابية تزداد فييا فعالية العضالت الممساء لمقصبات اليوائية تتظاىر بتقمص
تشنجي لمقصبات .يمكن أن تحدث ىذه الحالة نتيجة التعرض لمواد مخرشة متواجدة في اليواء مثل االوزون
 O3و SO2
الوذمة الرئوية  pulmonary edemaو ىي أذية حادة تصيب جدر خاليا االسناخ الرئوية (خاليا النمط
الخموي  Iو خاليا البطانة الشعرية) .يتسبب استنشاق بعض الغازات كاالوزون و الكمور في أذية تطال البطانة
الشعرية ,تؤدي الى زيادة النفوذية وينتج عنيا تراكم السوائل مسببة وذمة خاللية و من ثم وذمة سنخية .مما
يضعف التبادل الغازي و حدوث قصور تنفسي حاد يكون احيانا ميددا لمحياة بسبب النقص في كمية
االكسجين الواصمة لؤلنسجة .قد تشفى األذية الحادة بتجديد الظيارة و اعادة امتصاص سوائل الوذمة او قد
تتطور الى تميف رئوي.
التميف الرئوي  fibrosisيؤدي التعرض المزمن لبعض المواد المخرشة لمرئة الى تميف الرئة و تتظاىر بزيادة
الكوالجين في جدر خاليا االسناخ الرئوية مما يعيق او يبطئ عممية التبادل الغازي.
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تختمف طبيعة التأثيرات المخرشة تبعاً لمموقع الذي تظير فيو في الجياز التنفسي:
 :URTسيالن أنف و دموع ,التياب ممتحمة و حنجرة و جيوب ,سعال.
 :LRTاقياء ,تقبض قصبي ,الم صدري ,صعوبة في التنفس ,وذمة رئوية و تتطور األعراض الى االلتياب.و
في حالة االلتياب المزمنة تتطور االذية الى تميف الرئة

أمثمة عن المخرشات الرئوية (:)pulmonary irritants
 غاز الكمور(:)Cl
تكثر حاالت التسمم بو لدى الكيميائيين و يستخدم في مستحضرات التعقيم و تعقيم المياه و إزالة األلوان .و
ىو غاز مخرش يتسبب لدى استنشاقو بشعور في ضيق التنفس و تضيق الحمق (مرحمة تخريش القسم
السفمي) و في الحاالت األشد يتم تخريش األوعية الشعرية لؤلسناخ الرئوية بحمض كمور الماء المتشكل لدى
تفاعل النسج مع غاز الكمور مما يؤدي الى حدوث وذمة رئوية من ثم االختناق (الغرق الجاف)
 الفوسجين (:)COCL2
يستخدم في مجال الصناعة الكيميائية و الدوائية و ىو ناتج عن اكسدة الكموروفورم .تشابو أعراض التسمم
بالكمور و لكن تأثيره المخرش أشد و تكون الوذمة الرئوية المتشكمة اكثر خطورة.
و من المخرشات األخرى:
 المشتقات الغازية اليالوجينية  :فمور الييدروجين (,)HF
 المشتقات الغازية لمكبريت (كبريت الييدروجين  ,H2Sبال ماء الكبريتي ())SO2
 المشتقات الغازية لآلزوت (النشادر  ,NH3الغازات النتروزية :اكسيد اآلزوت  ,NOفوق اكسيد
االزوت  N2O4و ىو ناتج عن مالمسة اول اكسيد االزوت لميواء)
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توصل االصطناع الكيميائي الى ايجاد الغازات المسيمة لمدموع ( )lacrimating agentsو ىي غازات أقل
خط ار من الغازات الحربية ذات السمية الشديدة بحيث يقتصر أذاىا عمى إحداث تخريش في الجياز التنفسي
العموي  URTو تكون مناسبة لمدفاع الشخصي و مكافحة الشغب ( .)Crowd controlأغمب المركبات
المستخدمة في ىذا المجال ىي مركبات عضوية لمبروم و الكمور:
 بروم البنزيل Bromomethyle-benzene
 كمور االسيتون 1-chloro-2-propanone
 كمور أسيتوفينون 2-chloro-1-phynylethanone
الكموروبيكرين  trichloronito-methaneوىو االكثر سمية و يستخدم كمبيد حشري.

