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ثوران بركان فيسوفيس في 

ايطاليا 
Mount Vesuvius Erupted

م79آب عام  24
دفنت على اثره مدينتي بومبيي 

مات .يركيوالنيوم تحت الرمادھو
مختنقا ) فيلسوف روماني(بليني األكبر  

.بغاز ھذا البركان

بيدانيوس ديوسقوريدس 
Pedanius Dioscorides

ق م) 90-40(
طبيب وصيدالني

يوناني، ألف كتاب  
“De Materia

Medica “ وھو األساس في دستور
.األدوية الحديث

كليوباترا
        Cleopatra 

ق م )69-30(
قامت بتجربة مادة

على ) strychnine(اإلستركنين  
ماتت منتحرة . السجناء والفقراء

الكوبرا المصرية أفعى ب
)Egyptian Asp.(

كورنيليوس سوال 
L. Cornelius Sulla 

)ق م 82(
 Lex Cornelia de”أصدر قانون 

sicariis et veneficis  “ وھو
قانون لمكافحة تسميم األشخاص 
والسجناء يمنع الناس من بيع أو 

.شراء أو اقتناء السموم

ميثريديتس السادس
Mithridates VI

ق م)131-63(
جرب ترياقات

سموم على نفسهال
. واستخدم السجناء كحقول للتجارب 

صنع خليطا من الترياقات والذي 
. mithridaticأدى إلى مصطلح 

أبوقراط
    Hippocrates

ق م )460-377(
طبيب يوناني، كان 
يعتمد طريقة المراقبة

بالمشاھدة لألمراض والعالج،  
مؤسس الطب الحديث، سمى 

السرطان بسبب قدرة المرض على 
الزحف واإلنتشار 

سقراط
            Socrates

ق م )470-377(
كان مشحونا بأفكار

إلحادية أفسد بھا  
مات بنبات . عقول الشباب وأفكارھم

والذي ) Hemlock(الشوكران 
.alkaloid coniineيحتوي على 

ھوميروس
            Homer

ق م )850(
كتب عن استخدام

السھام المسمومة في مالحمه  
.  األسطورية اإللياذة واألوديسة

باليونانية تعني "   toxikon"و
.السھم السام

والغ
Gula

ق م) 1400(

نصوص سومرية تعود لإللھة 
ھذه الصورة الخرافية كانت .جوال

.مصحوبة بسحر وشعوذات وسموم

أوراق إيبرس
  Ebers Papyrus 
ق م) 1500(

سجالت مصرية قديمة
أوراق 110احتوت  
في التشريح والفسيولوجيا والسموم  

والشعوذة والمعالجة، كتبت على 
.ورق البردي

شين ننج
    Shen Nung

ق م) 2696(
أبو الطب الصيني،

عشبة  356تذوق  
في حياته وقيل أنه مات بجرعة 

.زائدة سامة

العصور القديمة
Antiquity

للميالد 90–قبل الميالد  3000

رودريجو وسيزار بورجيا 
Rodrigo & Cesare Borgia

م) 1400-1500(
قاما بتسميم الكثير من الناس

 ةايطاليا ألھداف سياسيفي 
استخدما الزرنيخ في.ومالية

“الكانتريل“طھو ما يسمى 

تشو مان
Zhou Man

م) 1423(
فقد  مستكشف صيني 

اآلالف من عماله جراء تعرضھم 
لليورانيوم خالل عملھم في مناجم 
.الرصاص في جابيرو في  استراليا

مجلس الفينيسيين العشرة
Venetian Council of Ten

م) 1419( 
مجموعة من الناس 
استعملوا السم للقتل 

.لقاء أجر مادي

الموت األسود
The Black Death

م )1347-1351(
انتشار الطاعون 

الرئوي وطاعون 
الغدد الليمفية في اوروبا مخلفا اكبر 

.عدد من الوفيات في التاريخ

بيتروس دي أبانو
Petrus de Abano

م) 1250-1315(
باحث ايطالي ترجم 

لى إقراط وجالينوس وبأوثائق 
ألف كتاب . الالتينية

.”DeVenenis ”“ السمّ ”

فرسان المعبد
Knights Templars

م) 1118-1307(
وجب عليھم أن يكونوا 

خبراء في مجال السموم 
. حسب القانون العسكري النصراني

.“اكسير الحياه“قاموا بالبحث عن 

رايموندس ليلياس
Raymundus Lullius

م )1275(
كيميائي إسباني، اكتشف

والذي ) ether(اإليثر  
عرف في وقت الحق 

 ”sweet vitriol““ الحلوعذالال"بـ

البرتوس ماغنوس
Albertus Magnus

م)1280 -1193( 
راھب جمھورية 

الدومينيكان، كتب كثيرا 
عن التوافق بين الدين والعلم وقام 

باستخالص الزرنيخ في عام 
.م1250

موسى بن ميمون
Moses Maimonides  

م) 1135 -1204(
فيلسوف وطبيب يھودي

ألف األطروحة  .شھير 
“السموم وترياقاتھا”المشھورة 

“Treatise on Poisons and 
Their Antidotes”.

)  اإلرغوت فطر(تفشي الشقران 
Ergot Outbreak

م )994(
مات أكثر من

شخص 40,000 
الملوثة   بوبمن أكل القمح والح

عرفت –والتي تسبب الغرغرينا 
.الحادثة باسم حريق القديس انتوني

)النابالم(النار اليونانية 
Greek Fire“napalm”

م )673(
وصفت النابالم 

من الصليبيين بأنھا تحتوي على 
النفط والكلس الحي والكبريت 

.ونترات البوتاسيوم

العصور الوسطى
Middle Ages

م 476-1453

الملك لويس السادس عشر
      King Louis XIV   

م1682
أصدر مرسوما قضائيا 

والذي يمنع الصيدالني من
بيع الزرنيخ أو المواد السامة إال  

.لألشخاص الذين يعرفھم

جويليا توفانيا
Guilia Tophania  

م )1635-1719(
أمرأة ايطالية كانت تزود السم 

للنساء اللواتي يردن قتل ) الزرنيخ(
.أعدمت الحقا بالخنق. أزواجھن

)ال فيسين( كاثرين مونفيسين 
Catherine Monvoisin.

م)1640-1680(
متھمة بالشعوذة 

وباستخدامھا للسم 
في فرنسا تم حرقھا 

.على وتد

ھيرونيما سبارا
Hieronyma Spara

م1659~ 
عرافة رومانية، 

كانت تحضر الكسير
االزرنيخ وتبيعه للنساء 
.الثريات لقتل أزواجھن 

شيكسبير
  Shakespeare 
م)1564-1616(

من مسرحية 
روميو وجولييت 

ھذا لحبيبي، أيھا ”المشھد الخامس–
الصيدالني الحقيقي، مستحضراتك 

“قبلة واحدة وأموت. ريعةس

ويليام بيزو
    William Piso

م)1640(
في البرازيل، درس

 Cephaelis(تأثير نبتة  
Ipecacuanha  (مقيئ التأثير ال ذات

.تعالج الديزينطارياالتي و

كاثرين ميديسي
Catherine Medici

م) 1519-1589(
سفاحة  ملكة فرنسا،

محترفة، كانت تختبر 
السموم على المرضى

.والفقراء

جريكوالأجورجيوس 
Georgius Agricola

م)1494-1555(
)De Re Metallica(ألف كتاب 

والذي نشر في سنة -)شؤون المعادن(
وھو الكتاب األشمل في  -م1556

.مجال المناجم وعلم المعادن

باراسيلسوس
        Paracelsus 

م)1493-1541(
:صاحب العبارة المشھورة

كل المواد ھي سموم، وال يوجد في ” 
ذلك استثناء، الجرعة المناسبة ھي 
.“التي تصنع الفرق بين السم والدواء

بوب كليمينت السابع
Pope Clement VII

م)1478-1534(
)  ممكن أنه انتحر(مات 

بعد تناولة لنبات المشروم
 )amanita Phalloides(.

ليوناردو دا فينشي
Leonardo de Vinci

م)1452-1519(
اھتم بتجارب تراكم 

السموم في أجسام الحيوانات وسمى 
.)العبور(ھذه العملية 

عصر النھضة
Renaissance

من القرن الرابع عشر إلى 
السادس عشر

ماتيو أورفيال
  Mateu J.B. Orfila
م) 1787-1853( 

.يعتبر أبو علم السموم الحديث
نشر كتاب 1813 عام في

“Traite des Poisons”  
.وصف فيه  أعراض التسمم

بيير أوردينير 
Pierre Ordinaire

م) 1797-1915(
باستخدام األفسنتين  صنع إكسيراً 

”absinthe “ والذي تم اشھاره وبيعه
استخدم . عن طريق ھنري بيرنو

األفسنتين من قبل فنسنت فان جوخ؛ 
.1915حظرت في عام 

محلول فاولر
  Fowler’s Solution
م)1786-1936(

محلول أرسينايت  البوتاسيوم
يستخدم كمنشط عام من حوالي  

كان يستخدم من قبل . 1786-1936
.تشارلز داروين

فرانسوا ماجندي
Francoise Magendie 

م) 1783-1855( 
اكتشف االيمتين 

“emetine ”آثاروبحث
.اإلستركنين والسيانيد 

.األدوية التجريبيعرف بأبو علم

فريدريك سيرتيرنر
Friedrich Serturner 

م) 1841-1783(
قام بفصل مادة قلوية من نبتة 

وقام 1803األفيون في عام 
بتسمية ھذه المادة بالمورفين نسبة إلى  
.)مورفيوس(له األحالم عند اإلغريق إ

فيليس فونتانا 
  Felice Fontana

م 1767
كيميائي ايطالي وعالم 

بالوظائف الحيوية للجسم وأول من درس 
تأثير سموم األفاعي على الجسم 

تؤثر (viper)واكتشف ان سموم افاعي 
.على الدم

بيرسيفال بوت
    Percivall Pott 

م) 1714-1788(
بيب بريطاني تعرف ط

على مادة قطران الفحم والتي تسبب 
  .سرطان الصفن عند منظفي المداخن

.1788قانون تنظيف المداخن عام 

كارل ويليھلم سكيل
Carl Wilhelm Scheele

م) 1742-1760(
ي و كيميائي سويدينصيدال

اكتشف عناصر األكسجين 
والباريوم والمنغننيز و الكلور  

.وھيدروجين السيانيد

ريتشارد ميد
  Richard Meade
م) 1673-1754(

 ألف ريتشارد ميد 1702في عام 
"  الحساب الميكانيكي لسموم الحيوانات"

“A Mechanical Accounts of 
Poisons”  المخصصة لسموم الثعابين

.والحيوانات والنباتات

جون جونز
    John Jones 

م1701
“طبيب إنجليزي ألف 
 The mysteries””كشف أسرار األفيون

of Opium Revealed“ ووصف عالج
العديد من األفيونات، وكذلك كيفية تخلص 

.الجسم منه واالدمان عليه 

مغص ديفونشاير
Devonshire Colic

م 1700
.  ديفونشاير ،انكلترا

اإلنتشار الكبير للمغص
بسبب شرب عصير 
التفاح الملوث بالرصاص 

القرن الثامن 
1700sعشر

قسطنطين فھلبرج 
السكرين

Constantine Fahlberg
              Saccharin

م) 1879(
اكتشف السّكرين بينما

كان يعمل في مختبر  
.  1879يرا ريمسين في عام إل

يميل فيشرإ
Emil Fischer

م) 1852-1919(
عزل مادة الكافيين 

المنبھة من المستخلصات النباتية في 
.1895عام 

لويس لوين
      Louis Lewin

م )1854-1929( 
عالم ألماني في علم 

العقاقير قام بدراسة وتصنيف النباتات 
المھلوسة والكحول والمركبات نفسانية 

)psychoactive(المفعول 
.األخرى

قانون الزرنيخ
Arsenic Act

جب أن يتم تلوين ي /م) 1851(
الزرنيخ باللون األزرق الغامق أو 

لون االسود لتجنب التسمم بھا بغير 
.قصد

فريدريش جايدكي
Friedrich Gaedcke

قام بفصل مادة الكوكايين / م) 1855(
. من شجرة الكوكا

جوزيف كافينتون وبيير 
بيليتير

Joseph Caventou & Pierre 
Pelletier

م) 1820(
صيدالنيان فرنسيان قاما بفصل 

من لحاء شجرة ) quinine(الكوينين 
الكينا في الجزء الخلفي من الصيدلية 

.الخاصة بھم

ودور وورمليثي
Theodore G. Wormley 

م) 1897 -1826(
ألف أول كتاب أمريكي 
متخصص في السموم  

وكان1869في عام 
لسموم لالكيمياء الدقيقة :بعنوان

”Microchemistry of Poisons“

أسكانيو سوبريرو
Ascanio Sobrero

م) 1888 -1812(
االيطالي، الكيميائي 

اكتشف النتروجليسرين
، وھي 1847في عام  

مادة شديدة اإلنفجار وموسعة 
كان ألفريد نوبل أحد . للشرايين
.تالميذه

كالود بيرنارد
Claude Bernard  

م )1813-1878(
عالم فسيولوجيا فرنسي

درس آثار أول أكسيد   
. السامة) curare(ومادة الـ الكربون

.تأثر بفرانزويس ماجيندي

  روبرت كريستيسون
Robert Christison

م) 1797-1882(
متخصص في علم السموم 

طروحة أكتب  ،دينبره أفي جامعة 
اخترع  .1829عن السموم عام 

لصيد الحيتان والتي  ةماحربة السال
تحتوي على حمض الھيدروسيانيك 

)prussic acid(

جيمس مارش
    James Marsh

م) 1794-1846(
كيميائي قام بتطوير وتحسين اختبار 

تم . لمادة الزرنيخ سمي باسمه
استخدام اختبار مارش المطور ألول 

 1840مرة في الطب الشرعي عام 
.خالل محاكمة ماري الفارج 

ثوماس دي كوينسي
Thomas de Quincey

م)1785-1859(
,كاتب انجليزي

دمن على االفيون أ
في أوائل القرن التاسع )المخدرات(

 Confessions of an”عشر  ونشر 
Opium Eater ““ اعترافات آكل

.1821في عام  ”األفيون

القرن التاسع عشر
1800s

قانون ضريبة الماريجوانا
       Marijuana Tax Act
م 1937

يعتبر إمتالك أو إنتاج، أو توزيع
تم . جريمة جنائية فيدرالية)hemp(القنب  

حظر استخدامھا غير الطبي في كاليفورنيا 
).1919(وتكساس ) 1915(

ألبرت ھوفمان
     Albert Hofmann

م) 1938(
)LSD(تمت صناعة مادة 

نوفارتس (في مختبرات ساندوز  
قام ھوفمان بتجربة ھذه المادة ). حاليا

.1943على نفسه عام 

Diethylene glycolعقار  
القانون الفيدرالي لألغذية 

واألدوية ومستحضرات التجميل
Federal Food, Drug &
Cosmetic Act (FD&C)

م) 1938(
Diethyleneتوفي مئات من عقار 

Glycol الذي استخدم في األدوية

جيرھارد شرويدر
Gerhard Schrader

م )1990 -1903(
كيميائي ألماني طور بطريق الخطأ 

السارين (عصاب موادا سامة لأل
) والتابون والسومان والسيكلوسارين

أثناء تطوير مبيدات حشرات جديدة 
، استخدمت ھذه الغازات 1938عام 

 .خالل الحرب العالمية الثانية

حادثة عش الصقر 
Hawk's Nest Incident

م) 1927-1935(

توفي مئات العمال السود 
من السيليكون خالل قيامھم  بحفر نفق 

لمشروع توليد الطاقة الكھرومائية 
.لشركة يونيون كاربايد

جينجر جيك
Ginger Jake

م) 1929(
مشروب كحولي تم إنتاجه بشكل غير  

.  قانوني خالل فترة منع إنتاج الكحول
مما أحدث ) TOCP(كان ملوثا بمادة 

تسمما في الجھاز العصبي لدي 
.شخص 50,000

بروتوكول جنيف
Geneva Protocol 

م) 1925(
حظر استخدام األسلحة 
باسم 1993الكيميائية، تم تحديثه عام  
” اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية"

.ليشمل حظر اإلنتاج

الحظر االمريكي
   U.S. Prohibition
م)1919-1933(

القانون الذي حظر 
إنتاج وبيع المشروبات الكحولية  

ولكن ذلك جعلھا مربحة جدا

حقيقة الحرب الكيميائية
Chemical Warfare A Reality

م) 1915(
الكيميائي االلماني ,فريتز ھابير

طور مواد كيميائية ) 1934 -1868(
عنيفة تم استخدامھا في 
,  الحرب العالمية االولى

مثل الكلور وغاز السيانيد 
.ومواد تودي للبثور 

قانون األغذية والعقاقير النقية
Pure Food and Drugs Act

م) 1906(
-1844(ھارفي واشنطن ويلي

أنشأ قانون يحظر إنتاج ) 1930
وتجارة  األغذية واألدوية والكحوليات 

السامة وغير المعّرفة 
.والمغشوشة

أبتون سينكلير
  Upton Sinclair
م) 1968 -1878(
 The(نشر الروائي سينكلير الغابة  

Jungle ( قام بتدوين  . 1905في عام
الظروف غير الصحية في تعبئة 

.اللحوم في شيكاغو

أوائل القرن العشرين
1900-1930

منظمة حماية البيئة
          

                U.S. EPA 
م) 1970( 

أنشئت لتعزيز البحوث الفيدرالية ، 
ورصد وتحديد المعايير وتطبيق أنشطة 

.لضمان حماية اإلنسان والبيئة

قانون السالمة المھنية 
والصحة

 Occupational Safety & 
Health Act

م) 1970(
صدر في التاسع والعشرين من 

كانون األول ليضمن لكل عامل بيئة 
.  عمل آمنة وصحية

راشيل كارسون
Rachel Carson 

م) 1907-1974(
)  DDT(قادت حملة ضد استخدام 
نشرت . والملوثات العضوية الدائمة

“ الربيع الصامت”كتبا عدة منھا 
”Silent Spring “عام
 1962.

اليس ھاميلتون
Alice Hamilton

م) 1869-1970(
 أول أمرأة فيوعالمة األمراض 

ھيئة التدريس في جامعة ھارفارد 
قامت بربط المخاطر . الطبية

الكيميائية في أماكن العمل مع 
درست تاثيرات الرصاص . المرض 

.والمطاط على العاملين

جمعية علم السموم 
Society of Toxicology

م) 1961(
تأسست في الرابع من آذار

عقد أول. 1961عام  
.1962\4\15اجتماع رسمي في  
 183مؤسسين،  9( 

)عضو دستور

الثاليدومايد
Thalidomide

)الستينات-1959(
تم وصفه للنساء الحوامل للمساعدة 

على تقليل غثيان الصباح
لكنه تسبب في تشوھات  

رفضت فرانسيس. خلقيه
الموافقة FDAكيلسي من  
.عليه في الواليات المتحدة 

دورية علم السموم 
واألدوية التطبيقية

J Tox App )1959 ( م
Pharmacol
تم تبنيھا من قبل اتحاد علماء السموم 

)SOT( عندما  1981حتى عام
أساسيات علم السموم ”أنشأوا دورية 

 Fundamentals of“ ”التطبيقي
Appplied Toxicology“

مراكز السموم
Poison Control Centers 

م) 1953(
افتتح أول مركز لمكافحة 
السموم في شيكاغو عام 

وبعدھا في جامعة دووك في 1953
 1954نورث كاروالينا في عام 
.1955ومن ثم في بوسطن  عام 

اليابان -مينيماتا 
Minimata Japan

)الخمسينيات(
تلوث خليج مينيماتا بالزئبق الناتج 

تسمم اآلالف . من الصناعة الكيميائية
من البالغين واألطفال جراء تناولھم 

السمك الملوث بميثيل الزئبق 
)methyl mercury(.

2,4-D 
م) 1946(

طورت  خالل الحرب العالمية 
الثانية في محطة روثامستيد 

التجريبية البريطانية، عن طريق 
كواستيال وتم بيعھا تجاريا عام 

كانت تستخدم في التحكم في . 1946
النباتات عريضة األوراق

دي دي تي
            DDT

م) 1939(
العالم  تم التعرف عليه بواسطة

السويسري مولر ھيرمان بول، 
على  1948والذي حصل عام 

. جائزة نوبل في الفيسيولوجيا الطب
.1972في عام  DDTتم حظر

منتصف القرن 
العشرين
1940-1970

Vioxx
م) 1999-2004(

دواء من مجموعة مضادات اإللتھابات 
استخدم ) NSAID(غير السترويدية 

لعالج ھشاشة العظام، تم انتاجه من قبل 
شركة ميرك وثم تم سحبه طواعية  بسبب 
خطر االصابة بالنوبات القلبية والسكتات 

الدماغية

مترو / ھجوم بغاز السارين
أنفاق طوكيو

Tokyo Subway Sarin 
Gas Attack 

م) 1995(
أصدرت أعضاء 

المجموعة الدينية أوم شينريكيو غاز 
أماكن في مترو  5السارين في 

 12طوكيو مما ادى الى مقتل 
.6000واصابة 

حادثة تشيرنوبل
Chernobyl Accident  

  1986السادس عشر من نيسان
أنتجت محطة تشيرنوبيل 
للطاقة النووية سحابة من

الحطام المشع فوق أوكرانيا  
وأوروبا الشرقية والدول 

اإلسكندنافية والمملكة المتحدة وشرق 
.الواليات المتحدة األمريكية

كارثة فوبال
Bhopal Disaster 

1984الثالث من كانون أول 
طٍن  40أسفر إطالق عرضي لـ

)  methyl isocyanate(متريٍ من
من مصنع يونيون كاربايد الھندي 

للمبيدات  في قلب المدينة 
عن قتل اآلالف وجرح 

.مئات االالف

شاطئ التايمز
Times Beach

1983
اكتشاف مستويات خطيرة من 

في) dioxin(الديوكسين 
.شاطئ التايمز 

)  EPA(أمرت منظمة حماية البيئة 
بإخالء المدينة وجعلھا حالة خاصة، 

تم إخالء جميع المقيمين بحلول حيث
.1985عام 

 االتحاد الدولي لعلم السموم
IUTOX

م) 1980(
المجلس األميركي لعلم السموم 

ABT) 1979 ( 
)  (ATSأكاديمية علوم السموم 

.1981

كارثة قناة لوف

Love Canal Disaster
1978آب  7

أعلن الرئيس االمريكي 
األسبق جيمي كارتر قناة لوف كحالة 

مليون باوند مكونة من  42. طوارئ
لوثت مادة كيمائية 200اكثر من  

.لوف، وتأثر العديد من األرواحقناة

أول كتاب للتدريس في علم 
السموم الحديثة 

First Modern Toxicology 
Textbook  )1975 (م

  .Casarett:قام بتحريره 
:وكان بعنوان Doullو  
العلوم األساسية في : علم السموم “

 Toxicology: The“ ”السموم
Basic Science of Poisons“

بنغالديش، التسمم بالزرنيخ
Bangladeshi 1970s
Arsenic poisoning

السبعينيات
مياه الشرب   لتوفير تم حفر آبار

النظيفة، ولكن اآلبار كانت ملوثة    
ماليين  مما أدى إلى  تأذي  بالزرنيخ

. الشخاص 

الزئبق --العراق 
Iraq – Mercury

م) 1971(
المغلفة  الحبوب بذور

كان , اللون  بفطريات الزئبق وردي  
بشكل  من قبل العراقيين يستھلك

أكثر  بشكل مأساوي على  كبير وأثر
.شخص   40,000من 

يوك  السيد
     Mr. Yuk

م) 1971(
الذي  الرمز
للسموم في  بيتسبرغ مركز اعتمده
في عام   األطفال  مستشفى
يستخدم لتعليم   .1971
حول واآلباء واألمھات  األطفال

. حوادث التسمم   ومنع   السموم 

1970-2006


