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 مقدمة

دراسة اآلثار بأنه  يوصفاآلن لكنه وبمختلف جوانبها  لسمومادراسة ل في الماضيعلم السموم  تطور لقد 

يؤثر للسموم والذي تنمية حس بديهي ب نقوم خالل حياتنا،. الكائنات الحية علىمل الكيميائية أو الفيزيائية السلبية للعوا

الشاي أو فنجان من القهوة أوعند تناول ي الصباح ف بدأي أنيمكن  هذا الحس .العديد من قراراتنا الشخصية اليومية على

معظم . العالمألكثر استهالكا  في الذي يعد المنبه ا، المشروبات الشائعة تحتوي على الكافيين تلك. كوالكوكا علبة من ال

وقد علمتنا . منه كثاراإلالنتائج المترتبة على  يدركون ، وكذلكالمنبهون جيدا فوائد هذا المستهلكين للكافيين يدرك

 ،لكافيينلم استهالكنا يتنظ من خالل .غير مرغوب فيها آثار   ةتجنب أي  ل متوسطا   لكافيينلاستهالكنا جعل  كيفية   تجاربنا

نحن نطبق هذا المبدأ عندما نحكم على كمية . االستجابة/ الجرعة  أال وهو مبدأ :نحن نطبق أبسط مبدأ في علم السمومف

 .قبل الذهاب إلى الشاطئ هان نستخدمينبغي لنا أ واقي الشمس التي يةمن الطعام أو الشراب، أو كم هتناولنماهية ما  أو

عندما نفهم . دئ علم السموممباتطبيقنا ل الكافيين يعد مثاال ممتازا للحكم على من هذا الكتاب، سنرى أن   في فصل الحق

لى الكثير من المال من هذا عوالصودا  الكافيينكيف تحصل شركات  ندركس فإننا مع الجسم، تفاعل الكافيين ةيكيف

أن األحداث وجهة نظر مثيرة لالهتمام بش نرىعلم السموم إلى العالم من خالل عدسة النظر وعند . الدواء المدهش

 .حياتنا الخاصةكذلك والتاريخية و الحالية

هو تطوير فهمنا لعلم السموم الى تطبيق علمي ومريح " السموم من صغيرة ةجرع" كتاب الغرض من

للعديد من االحداث الراهنة التي تشكل  يضا  أليس فقط لبيئتنا الحالية بل  أفضل   بفهم   هذا سوف يسمح. لمبادئ هذا العلم

 تتعل قفي  العديد من القرارات التي  بشكل مباشر أو غير مباشر تؤثر يةم  عتبارات الس  اال. المحلي والعالمي مجتمعنا

 مشاركةطي، يجب أن نكون قادرين على كمواطنين في مجتمع ديمقرا .نانا وعمل  رس  اومد لعبنا أماكن  و بيوتنا بيئات  ب

هذا . نا المحليمجتمعبيئتنا المحلية ولخدمة  لخدمة بشكل مفيد ووسائل االعالم صانعي القرار في الصناعة والحكومة

 اتخاذ تؤثر علىحول المبادئ التي  بلليس حول اآلالف من المواد الكيميائية التجارية التي هي قيد االستخدام، الكتاب 

أفضل على اآلثار  بشكلسمح لنا أن نحكم تعلم السموم بلمعرفة ا. هذه المواد الكيميائية وتوزيع القرارات حول استخدام

نهاية نتمكن من خالله األسئلة الثاقبة، وفي ال طرح  نتيح لنا أن تالمحتملة للمواد الكيمايئية التي نتعرض لها في حياتنا، و

 .اع القرارصن   اتعلى قرار نؤثر من أن

من االمثلة على العديد األدب يحتوي و. تلزم لقتل شخصعنى بكمية المادة التي ي   علم السمومكان  تاريخيا،

 نبات على دراية كبيرة بخصائص كان اإلغريق القدماءفمثال . بشكل طبيعي رائعة عن الوعي بالسموم التي توجدال

التي الموجودة فيه و المادة الكيميائيةعدم معرفتهم بماهية على الرغم من وهو جزء من عائلة البقدونس،  الشوكران،

عة بتورطه في بد وادانته سقراط بالموت بالشوكران بعد اتهامه على واحكمقبل الميالد  933عام في و .الموت سببت

 كونيين، والتي القلويد نعرف أن هذه المادة الكيميائية الفعالة هياآلن نحن . ينالمحليخال  الشباب أل   هإفسادبدينية و

االسطر السموم في لمام بعلم حول اإلويمكن رؤية أمثلة أكثر حداثة . وربما الموت تناولها الشلل والتشنجات سببي

 :وجولييت لشكسبيرروميو رواية من  الخامس مشهدالالتالية من 

 

• • • 

 

 القاسي، تعال سريعا تعال ايها القبطان

 ودع الرياح تحطم سفينتك على الصخور

 لقد تعبت وال اشعر انني بخير

 ي، اوه انه عقار حقيقيتذا لحبيبه

 هذه االدوية سريعة التأثير

 وتأموبهذه القبلة 

 

• • • 



 

هونغ كونغ  بريطانيا العظمى احتلتيل المثال على سب. ر األحداث التاريخية من وجهة نظر علم السموميويمكن تفس

ية األفيون وخصائصه بسببوالتي حصلت  9381-9393 في الفترة بينخالل حرب األفيون   .واإلدمانية السم 

أن تدخين خليط من التبغ  مستخدموه وسرعان ما وجد. والكوليرا الدزنطارياامراض مثل  ويستعمل األفيون لعالج

حاولت الحكومة الصينية الحد من وقد . إلى ظهور اثاره بشكل اسرع يدويؤامتصاص األفيون  من ديزيواألفيون 

رةسبب االثار تدخين االفيون ب ومما  .تهفي زيادة تجار التي رغبت ،ةبريطانيال حكومةال رغبة على خالف ،له المدم 

 االزدياد فياستمر و. 9319مخالفة للقانون في الواليات المتحدة حتى عام  لم يكن األفيون تدخين يجدر ذكره أن

مع " حروب الدواء" مما أد ى أحيانا إلىيرة أن تقيد استخدامه وقد حاولت الحكومات بجهود كث ،هذه الماد ةاستخدام 

 .الدول المجاورة

 

 منهجياتمهم في وضع ال (ةقانونيالو غير  ةقانونيالبما فيها )معرفة الخصائص الفسيولوجية والسمية لألدوية إن  

 أنظر) لقضايا الكامنةلالسموم يقدم منظورا جديدا عدسة من خالل  لحاضرللماضي ولالنظر ان . منطقيةالعامة ال

هذا وجهة نظر من خالل  أو فس رها  لو نظر المرء اليها ،هناك أمثلة كثيرة في الحياة عن علم السموم .(أدناه الجدول

 .العلم

 

 أمثلة يومية لعلم السموم

 أو

 ما هو العامل المشترك بين األمثلة التالية؟

. األخبار تحصل يوميا وت ذكر في وهي ،وهناك غيرها الكثير( 9.9الجدول ) من علم السموم فيما يلي بعض األمثلة 

في اآلونة في األخبار والموجودة ماهي القضايا ذات الصلة بعلم السموم القائمة؟ اإلضافة إلى هذه  يمكنك هل 

 األخيرة؟

 

 من علم السموم يومية أمثلة 9.9الجدول 

 التعليق  الخاص بالّسموم الموضوع

خلقية نادرة جد انه يتسبب بعيوب و   لكن ،لى أنه مهد ئ في أوائل الستينياتتم تطويره ع الثاليدومايد

 إجراءعلى ضرورة  تشريع قرار يشدد تم 9391وفي العام  .وهي تفقم االطراف

من  وعلى االنسان قبل الموافقة على استخدامها اتعلى الحيوان لالدوية الجديدة تجارب

 ويةقبل منظمة األغذية واألد

 انتشار فيروسوقف لتم قتل العديد من الدجاج والطيور في هونج كونج وذلك  -9 هونج كونج 

 .للبشر قاتال  معديا  و كوني أنالطيور الذي يمكن  انفلونزا

لحروب  نتيجة   جزئيا هذا كانهونج كونج مستعمرة بريطانية؟ لماذا كانت  -1

وغيرها من البلدان ان تشجع استخدام االفيون  انجلترا أرادتعندما  األفيون

 .الخاصة بنا" حروب الدواء"في  هذا يجعلنا نفكر .بين السكان الصينييين

 .الخمر كمية كبيرة من تحت تأثيرربما كان سائقها  ،اتهاوف وقت   االميرة ديانا

 الواليات المتحدة إلى سفير

 المكسيك

من فرصة ان يصبح بل عدد من السنوات ق( وايلد)المحافظ السابق لماساشوستس رم ح  

بسبب اعتقاد عضو مجلس الشيوخ للواليات  الواليات المتحدة إلى المكسيك سفير

وتجدر االشارة الى أن ".المخدراتمتساهل مع " المتحدة السابق جيسي هيلمز انه

التبغ  تلعب دورا مهما  وداعما  لزراعة وصناعةكان من والية عضو مجلس الشيوخ 



 ؟ذنإ" متساهل مع المخدراتال" من هو(. وبالتالي النيكوتين)في أمريكا 

حوادث أو ، تعاطي المخدراتالكحول أو  لتناولنتيجة  هاصرفانفقت او تم أموال  مليار دوالر 179

 ...و خسارة العمل،الخ أالسيارات، 

 .على االمراض واالوبئة المتعلقة باستخدام التبغ توصرفأانفقت االموال التي  مليار دوالر 96

 كما يجري استخدام .ب ها ملوثهو و المبيدات الحشرية يعتمد على تزويدنا بالغذاء الطعام 

ث بعض يلوبتالزئبق كذلك يقوم  .في غذائنا ة والمنكهات وااللوانالمحليات الصناعي

 .االسماك

اذا يمكن ان تؤثر الضوضاء العالية على حاسة السمع ويمكن ان تتسبب بتأثير اكبر  الضوضاء

 .بعض االدوية تناول مع تزامنت

الرصاص أو المبيدات كالملوثات الخطرة على العديد من الغبار في منزلك يحتوي قد   الغبار

 ألحذية أون تدخل الى المنزل عن طريق اأ يمكنهاالعديد من هذه الملوثات . الحشرية

 قلل التلوث داخل المنزليمكن ان يخلع االحذية خارج المنزل . األليفةت االحيوان

 .الجنينية المصابين بمتالزمة الكحولالرقم التقديري لعدد االطفال  طفل 91,000

وادي  ،كويور دي أليني

 والية ايداهو ،الفضة

 .بلدة ملوثة بالرصاص

األشعة ) اإلشعاع الشمسي

 (فو  البنفسجية

 .سبب حرو  الشمس والسرطانتيمكن أن 

سبب األمراض ي ،ومواقع التعدين تم العثور عليه في مياه الشرب والمصاهر القديمة الزرنيخ

 .الجلدية والسرطان

 

علم السموم  شبيه. الطب بشكل وثيقبرتبط ويجذور قديمة له يعتبر رسميا علما حديثا،  والذيعلم السموم، 

في اآلثار السلبية للعقاقير تعرف . دراسة اآلثار المفيدة والضارة للعقاقير الطبيةالذي يعنى ب، ألدويةفي الطب هو علم ا

ة التي يجب مرغوب فيها لألدويالغير  جوانبال جوانب السمية أوالهي في الحقيقة و كثير من االحيان باالثار الجانبية،

 اختالف فيالمبادئ األساسية لعلم االدوية وعلم السموم متشابهة جدا، مع . الى جانب الفوائد تحملهاعلى الشخص ان ي

الجوانب  وفي نفس الوقت يدرسالدوائية او الفوائد للكافيين  الجوانب يدرس أنعلى سبيل المثال يمكن للمرء .النتائج

م  الكافيين بشكل شائع ضمن الجرعة . ستخدام المفرط للكافيينة لالماالس الجوانب وأغير المرغوب فيها  ي ستخد 

ي زة آثارله ينتج عنه لكن االستخدام المفرط  ،هاز العصبيلتأثيره المنبه للجوذلك  الصحيحة، م  وغير مرغوب بها  م 

 .على وجه المساواة

وأكثر تعريف معاصر لعلم  ،لك هو الحال في تعريف علم السموم، كذتزايدت قد المعرفة بآثار السموم نإ

في حين قد . دراسة اآلثار الضارة الناجمة عن المواد الكيميائية والعوامل الفيزيائية على الكائنات الحية :السموم هو

ارةاآلثار ال" الجزء األول يدرس .جوانب مهمة تستحق االستكشاف فيه إال أن   ،نسبيا   ا  بسيط يبدو هذا التعريف " ض 

حامض، أو آثار غير  ناتج عن صابة مثل حر إ وأ ،الموت والسرطان :مثل ةواضحآثار  تتراوح بين أنيمكن 

مع نربطها و بسرعة نالحظ هذه اآلثار غير المرغوب فيها نناإ. كافيينلل المفرط ستخداماالمرغوب فيها نتيجة 

مجاالت هناك تحول في  أصبح، عندما ازداد فهمنا لعلم السمومومن الجدير ذكره أن ه  .المسبب التعرض للعامل

فاهتمامنا  . نخفاض في التعلم والذاكرةاالمثل  دقةاالفراد واآلثار السلبية األكثر  قابلية تأث رعلى  لتشمل الت عر 

كثر صعوبة للتقييم األالجهاز العصبي، والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في الذكاء، هي ب تلحقالتي  الدقيقة األضرار

 علىالضروري تقييم التعرض والتأثير غالبا ما يكون من  ،من اجل تقييم التغييرات الطفيفة .بالعامل المسببربط للو

لتأثيرات السلبية للرصاص على االطفال هو مثال ممتاز للتحول في لن وعينا المتزايد إ. مجموعة كبيرة من البشر

 قابلية تأثراالطفال بقدر ماهو مهم ان نفهم  سوف يقتلالرصاص من معرفة كم  مهمليس من ال .منظور علم السموم

في التعلم والذاكرة لألطفال يؤدي الى  ان حدوث ضرر .هعقول االطفال النامية للتعرض حتى لمستويات منخفضة من

 .نتائج وعواقب غير مرغوب بها طوال الحياة على الفرد والمجتمع



العالمية لعلم  التطبيقات واالثار يظهرهو وعمل في مصنع لتدوير بطاريات الرصاص ي( 9.9) الطفل في الصورة

قدراته  أعلى يعاني من آثار التسمم بالرصاص لمدى الحياة ولن يتمكن من الوصول الىسوف هذا الطفل . السموم

 .الفكرية

 

 طفل يعمل في مصنع لتدوير بطاريات الرصاص( 9.9)الشكل 

 .S118-4 -. طفل يعمل في مصنع لتدوير بطاريات الرصاص -بنغالدش ،عمالة األطفال

 ([تستخدم مع إذن)بيتر أرنولد  شركة أو/حقو  الطبع والنشر من قبل المصور و]

 

ما إالعوامل الكيميائية ". لفيزيائيةالعوامل الكيميائية وا" دراسة الجزء الثاني من تعريف علم السموم يهتم ب

 تسمى المواد الطبيعية الخطرة التي تنتجها الكائنات الحية تسمى سموم في حين. صناعيةأن تكون مواد طبيعية او 

مكن أن تكون حميدة وأساسية مثل الماء أو قاتلة مثل سم يالعوامل الطبيعية . المواد السامةب المواد الخطرة المصنعة

عادة ما تساعد في  ريا تنتج مجموعة من المواد الكيميائية أو السموم التييوالبكت النباتات والحيوانات. ان المرجانثعب

نات األخرى استخدام هذه الحيوابعض لقد تعلم البشر و. الدفاع عن أنفسهم في همتساعد على قيد الحياة أوا بقائه

 ، وهوالمختلفة تنتج الكافيينالنباتات العديد من فمثال  . كسم للحيوانات والنباتات االخرى لمرض ولعالج كالعوامل 

يستخدم لعالج  ،قفاز الثعلب نبتة المستخرج من ،الديجيتالس .مركب مر، وذلك في الغالب للحماية من الحشرات

 .يمكن ان تقتل البشر ا  لزم والجمرة الخبيثة، تنتج سموميالبكتريا، مثل البوت. ولكنه قد يؤد ي إلى التسمم أمراض القلب

قيقة، فمهناك فوائد  ولكن لقد  .إنتاج الكحول فيالخميرة  ثال نحن نستفيد منأخرى لإلنسان في غيرها من الكائنات الد 

 ئيةالغذا ناالعديد من مصادر. تعلمت مجمعاتنا الصناعية صنع العديد من المواد الكيميائية المصممة ألغراض محددة

ماكن عملنا تحتوي العديد من المواد الكيميائية التي يمكن ان أو مدارسناو بيوتنا. ستخدام المبيدات الحشريةتعتمد على ا

في كتابة هذا الكتاب يحتوي على اآلالف من المواد الكيميائية  الذي كان أساسياالكومبيوتر المحمول . خطرةتكون 

من هناك أمثلة . ةضافيإخلق مخاطر ين أمنها يمكن  ص  لخ  التي نعتمد عليها والت   الموادان تصنيع العديد من . المختلفة

 .والبشر النباتاتجميع أنحاء العالم على المناطق الملوثة التي تشكل خطرا محتمال على الحيوانات و

متعلقة بقضايا الصحة السموم وغالبا ما تكون  العوامل الفيزيائية تمثل مجموعة مختلفة من التحديات لعلماء

في العقد الماضي كان هناك . االهتمام بهادرجة الحرارة والضوضاء هما أكثر العوامل الفيزيائية التي يجب . المهنية

استخدام واقيات  لتشجيع ستعداداال أنه كان هنالك األهم من ذلكعلى السمع، و يد لآلثار الضارة للضوضاءمتزا إدراك

وأيضا   .فيه العيش والتكاثر علىيمكن أن يؤثر على قدرة األسماك  ما نهرالتغير في درجة حرارة كذلك فإن   .السمع

ان يؤدي الى نقص في من ارتداء مالبس واقية يمكن  ارتفاع درجة الحرارة ل أودرجة الحرارة المفرطة في بيئة العم

امل أخرى  عو على ايؤثر أني البيئة ومن التوتر ف ازيدي أن ن لكل من الضوضاء ودرجة الحرارةويمك. االداء

بشكل  سمعال في فقدان حداثج الن تتفاعل مع الضجيأيمكن لبعض األدوية  . األداءانخفاض كبير في  حداثإل



آثار خطيرة أو غير مرغوب  هالحرمان من النوم أو اضطراب الرحالت الجوية الطويلة يمكن أن يكون  ل. متسارع

 .غير مرغوبة ومؤقتة لألداء فيها أو خسارة

رلقد  ز على ليرك   على فهم الية عمل المواد و ليؤكدعلم السموم جنبا الى جنب مع العلوم البيولوجية،  تطو 

 التسميم ا عنوهكذا انتقل علم السموم بعيد. بها األشخاص تأثرعرف على يتلوايضا  لها لكائن الحيل الدقيقة ستجابةاال

يركز علم السموم حاليا على أن  على سبيل المثال، . داء ونوعية الحياةاألإلى التركيز على  النهاية ماالموت باعتبارهو

 ندخطيرة ع اتوقت رد الفعل، مما يؤدي إلى إصاب ؤفي الحكم أو تباط ا  التعرض ألبخرة خطرة قد يسبب ضعف

دائمة   صعوبات تعلممكن ان يسبب له يالحمل  فترة للكحول أثناءتعرض الطفل . استجابة الشخص لحاالت الطوارئ

على والعمر أو  لتطوراعتمد على مرحلة يلفرد ا تأثرأن بمعرفة ال. فترةتلك اللمخ النامي في للتأثر الشديد لنظرا 

مبدأ الجرعة  في التفكير والتطبيق يرت هذه المعرفةوقد غ .بادئ علم السموممن أهم م واحد   التركيبة الوراثية

 .االستجابة/

استجابة نظام معين دراسة  على أنه هالسموم من خالل تعرفيعلم ر اوسع عن الممكن أخذ وجهة نظ من

على ظواهر واسعة مثل  االن ومبادئ علم السموم تنطبق. التعرض لعامل ما دراسة استجابته عند وألبعض االحداث 

 الكربون في الغالف الجوي هو حدث سام وزيادة ثاني أكسيد : الماطرة وإزالة الغابات ظاهرة االحتباس الحراري

المبادئ األساسية لعلم السموم  ؟من قطع األشجار كم يمكن أن تتحمل الغابات المطرية .يؤد ي إلى االحتباس الحراري

تطبيق مبادئ علم السموم على األحداث  .البيئية االعتبارات أو حتىللنظر في األحداث المحلية والعالمية  تشكل شبكة 

ن هذا أمع  .ل أو تفاعل أو تعر ض و رد  فعل يؤد ي إلى تبسيط قد يؤد ي إلى وجهة نظر فريدةالكبيرة  حيث يوجد فع

مبادئ عندما نقوم بتطبيق في عقولنا  بقيههذا الكتاب ولكنه يستحق ان ن في علم السموم ليس موضوع بيئيالمنظور ال

 .في الحياة اليومية علم السموم

ف  كيفولكن . الصحة البيئية مجالوراء هذا الكتاب هو وضع السموم في  ةاألساسي فكرةال الصحة نعر 

ت أم آأم داخل المنش ،الهواء الطلق أم، مكان العملأم ، المدرسة أم، البيت أهي :البيئية؟ ما البيئة التي نقصدها

التي تكفل لجميع الكائنات الحية  األوضاع"الماء؟ يمكن تعريف صحة البيئة ب  مأ ،الهواءأم  ،المحيطات أم ،خارجها

و نهج واسع هذا هعلى الرغم من أن . "الحصول على أفضل فرصة للوصول والحفاظ على كامل إمكاناتها الوراثية

ن أ من ن نتأكدأكيف لنا  ،أفضل من خالل النظر لألطفال بشكل توضيح قيمته من الممكن هأن  اال جدا لصحة البيئة، 

نون من الوصولاطفالنا  االطفال الذين يتعرضون لكميات قليلة  ،؟ على سبيل المثالةالجيني كامل امكاناتهم الى  سيتمك 

كيف لنا  ،حياة الطفل طيلةوهذه التغيرات المؤذية تؤثر . على التعلم ضعف في القدرة جدا من الرصاص يعانون من 

تعرضهم للرصاص؟ وهذه قضية معقدة من  سلبيبشكل  ايتأثرو نن االطفال لأ لضمان العمل اتمجتمعككأفراد او 

قرارات صغيرة من شأنها ان تؤثر على  اتخاذتساعد على  العلم بهذا معرفةالزيادة  لكن ،علم السمومالى ما بعد  تذهب

تطبيق  يسعى إلى "السموم علم من رةصغي جرعة". ومثيله صحيح بالنسبة للقضايا البيئية الكبيرة. االطفال  مستقبل

كامل امكانياتهم لوصول والحفاظ على افرصة  امتالكفي لحية اجميع الكائنات  فرصةزيادة  إلىومبادئ علم السموم 

د علىوسوف نوضح تأثير التعرض لمواد معينة على الكائنات الحية . ةينيالج في االداء  الناتجة التغيرات كما سنؤك 

  .نتيجة هذا التعرض والوظيفة

من المستوى المحلي الى   تمتدلشخص والمجتمع وما بين اان الصحة البيئية هي تفاعل معقد مما ال شك فيه 

عندما يتبخر الزئبق ليظهر ف  ،الزئبق الستخالص الذهب نيستخدمو األمازونعمال مناجم الذهب في . القضايا العالمية

وعلى الرغم من أن   ،الزئبق سيذهب الى طبقة الغالف الجوي كما أن   ،يستنشقوهسنهم يؤذي العمال أل فإنه ،الذهب

 من قبل ثم يتم أخذه  بتعديله البكتيريا ستقوموالذي  ،في النهاية سيرجع الى االرض الرياح قد تأخذه بعيدا إال أنه

ن تنظم كمية الزئبق المقبولة في بعض انواع السمك مثل التونا وسمك ابو أ يجب على الوكاالت الحكومية. سماكاأل

موازين الحرارة المكسورة والمصابيح الفلورية والعديد من المنتجات االستهالكية تطلق ومما يجدر ذكره أن   .سيف

 بيعه؟  لكبح كمجتمع كم انفقنا لكبح اطال  الزئبق او حتىنحن و. الزئبق الى البيئة



ن مع أو ،مرغوب فيهاالت عبارة عن مواد كيميائية صممت لقتل النباتات والحشرات والحيوانات غير المبيدا

دي دي تي ال مبيد مااستخدوإن   .مرغوبةغير نتائج  إلى أدى الكثيرانتشارها اال أن  ،مهم في بعض الحاالت ااستخدامه

الى اضعاف قشرة بيوض الطيور مما ادى الى  جد انه يؤديو   حيث. واحد من االمثلة هوبشكل كبير لقتل البعوض 

 ،الصلةعدد من المبيدات ذات في خاصية مميزة في الدي دي تي وهناك . الطيور المفترسة أعداد نقصان حاد في

 إلىوعندما ينتقل الدي دي تي عبر السلسلة الغذائية  من الحيوانات الصغيرة . يتم تخزينها في الدهون هن  أهي و

خالل عملية االرضاع تنتقل الدهون ومعها الدي دي  و .أكثر فأكثر يتراكم في دهون الحيوانات ة فإن هرالحيوانات الكبي

 شعر بأهميةنواجهها لن أنيجب علينا التي  الحاالتن من عدد كبير من ن مثاالاهذ. عيالرض الى األم حليبفي تي 

 .تؤثر علينا كأفرادوالتي بدورها العالمي لعلم السموم والصحة البيئية   تطبيقال

 .السمومالبيئة وقضايا  من أجل التي ندفعها ق اموال الضرائبنفت الت الحكومية في الواليات والدولالوكا

 كان عام .لحماية صحة ورفاهية االفراد والبيئة ومنظمة حماية البيئة ،منظمة الغذاء والدواءكل من  وقد قامت بإنشاء

منظمة الغذاء والدواء  التي تتحكم في أداءنقطة تحول في االنظمة الحكومية  كان، حيث لكلتا المنظمتينمهما   9391

رت عندما لد وقد و   ،ؤدي الى  عيوب خلقية في المواليدت (الثاليدومايد)الجديدة  لمنومةحبوب االن أ هذه المنظمة قر 

لحسن . ملفترة الح أثناءهذه الحبوب  أمهاتهمتناولت  بعد أن استراليامع تشوهات خلقية في كل من اوروبا وطفال أ

على االسوا  االمريكية  فيهذا الدواء  بمنع تسويق (في منظمة الغذاء والدواء المع) كالسي .أفرانسيس . د قام ظ،الح

ظمة الدواء لتقوية دور من ، تم سن قوانينبعد هذه الحادثة. الموافقة عليه في أخذالرغم من جهود الشركات المصنعة 

كتابها راشل كارسون نشرت  أيضا، 9391 عامفي وكذلك  .األدوية الجديدة ىفي الموافقة عل في التحكم والغذاء

تأثير المبيدات على  شددت علىمواد الكيميائية على البيئة ور اليثتأفيه وضحت الذي "  الربيع الصامت" مشهورال

قوانين  لتقوم بإدارة وتشريع 9370سنة منظمة حماية البيئة  تم تأسيساستجابة سياسية متأخرة، وفي . صحة االنسان

ن منظمة حماية البيئة مسؤولة عن تنظيم استعمال المبيدات والكيماويات الصناعية إ. لحماية صحة االنسان والبيئة

باإلضافة  ،تان الوكالتاناه .هواء وغيرها من المخاطر البيئيةال ملوثاتمياه الشرب وجودة عن و ،والمخلفات الخطرة

 .تصرف العديد من األموال استنادا  إلى مبادئ علم السموم ،والفيديراليةإلى غيرهما من الوكاالت الحكومية 

الذي هو تقديم مقدمة صغيرة و ،هيحدد الهدف األساسي من "جرعة صغيرة من السموم" عنوان هذا الكتاب

 علم السموم مع األحداث اليومية وتوافق  لتأكيد على كيفيةاألمثلة لقد تم اختيار العديد من و. علم السمومعن لكن مفيدة 

  أو كوبين من القهوة؟ ما هي النتائج المترتبة على شرب الخمر أو استهالك ا  كوب هل نتناول. تيةخيارات الحياال

لفترة  يتم طبخ الطعامل ه ؟ائية أو الفيزيائيةيللعوامل الكيم من غيرهم أكثر حساسيةاألشخاص لماذا بعض ؟ المخدرات

تطبيق العملي لعلم السموم في الحياة اليومية، والهدف الهو  الرئيسي الهدفتلت؟ جميع البكتريا قد ق   نأكافية لضمان 

حذف بعض التفاصيل حول كيمياء و آلية ت م  لقد  .لكبرىااآلخر هو تطبيق مبادئ علم السموم على القضايا المجتمعية 

هناك قائمة تتضمن عددا من الكتب الممتازة . علما بأن هذه المعلومات متوفرة في مراجع أخرى المواد السامة عمل

ائعة ائعة وغير الش  ة الش  ي قال أنه يمكن تعل م علم  .التي تحتوي معلومات أد   حول كيمياء وآلية عمل كل من المواد السام 

هذا الكتاب هو مقدمة ألول (. دروس ةد أن ه يحتاج ثالثوأنا أعتق)السموم من خالل درسين مدة كل منهما عشر سنوات 

 .عشر سنوات

 تطبق أنعلم ال هذا مبادئل يمكن ، وبالتاليعملية صنع القرار في يساعد   أن فهم مبادئ علم السموم يمكن

 للمعرفةامتالكنا القوة في تكمن . مالبساتهاجاهدين لفهم  فيه نسعى ت الذيقفي الو باستمرار على الظروف المتغيرة

 .للقيام بتقييم أي وضع جديد

أننا ال نعرف كيفية  يمعضلتنا ه . الحقيقة امتالكك للقوة من اجل اكتشاف ما هوإن. جعلك حرا  ي ماالحقيقة ليست "

 9337يناير  7 ,ريفيو اوف بوكس  نيويورك, روجر ليونتين . "القوة هذهتوفير 

 



يمكن لكل واحد منا أيضا و الموادنا مع مأجسا وكيفية تفاعلسبب كل واحد منا االستفادة من اكتشاف ليمكن 

للتسمم فرد قابلية التقدير  االستجابة و/ الجرعة  مبدأ تأثير أهمية تقدير .البيئة علىفهم كيفية تأثير مختلف المركبات 

 أن  ب معرفةال. البيئةصحة  لتحسينلتحسين الصحة الخاصة بنا وكذلك  الالزمة أساسا التخاذ اإلجراءات لنا يوفر

العصبي نظامهم  تأثرم ووزنه مثل الرصاص بسبب انخفاض السامة هم أكثر عرضة من الكبار للعوامل األطفال

بالتالي ، وللرصاص ألطفال الرضعا عرضتفي الحد من إجراءات صغيرة ولكنها مهمة يؤدي إلى  أنالنامي يمكن 

إجراءات تؤدي إلى  ربما التغيرات في مكان العمل أوإجراء  المعرفةما تحفز هذه ب  ر  . نوعية حياتهم يمكن أن يحسن

 .تغييرهال أو القوة الصحة البيئية مباد ئ للمعرفة أن توفر القوة لصياغةيمكن . الوكاالت الحكوميةل تنظيمية من قب

يعطي نظرة عامة عن مبادئ علم الس موم بينما الفصول الالحقة تستكشف " مباد ئ علم السموم"إن فصل 

علم ان المتعة في . م لديههتمااالددة ذات اء واختيار فصول محويشجع القارئ على انتق. الجوانب الدقيقة بعمق أكبر

 ا  فصل عرضلكل  أن   يالفريدة من نوعها لهذا الكتاب ه الميزات إحدى. كتشف بدافع الفضولستعندما ي  هي السموم 

والمعلم عن طريق تقديم لمحة موجزة مساعدة الطالب مواد العرض هذه صممت من اجل و .على برنامج البوربوينت

يستطيع  .وجهة نظر مختلفة بعض الشيءمن توفير المعلومات  عن طريق عن محتوى الفصل، وفي بعض الحاالت،

ة لعرض المحاضرة كما يستطيع الطالب أن يستخدم مادة العرض على أن ها مالحظات  المحاضر أن يستخدم هذه الماد 

تم استنساخ نفس المادة  قد تساءلت كم مرةلطالما  ،أنا نفسيكمعلم  .يستخدمها لمراجعة محتويات الفصل أن الصف أو

 .محاضرةعمالها في الست

 Toxipediaواسعة في المعلومات الهدف إلى االفادة من ت"السموم علم صغيرة من جرعة "هذه الطبعة من 

(www.toxopedia.org) ،ينمو ويتوسع فهمنا لعلم السموم يتوسع فيماوهو موقع على شبكة االنترنت تم تصميمه ل .

دا افرأح لنا سميبالتالي و ،الثقافةو المجتمعو علومات العلمية في سيا  التاريخهو وضع الم Toxipedia هدف  نإ

 .البيئيةالقرارات حول الصحة البشرية وأفضل  أن نت خذت وجماعا

 مصادر معلومات في علم السموم

العديد من . من المعلومات في مجال علم السموم، و بالذات على الشبكة العنكبوتية هناك عدد كبير و متزايد

الوكاالت الحكومية الوطنية والعالمية والوكاالت غير الحكومية تمتلك مواقع ممتازة على الشبكة العنكبوتية حول 

و . ل على معلومات معمقةوأنا أشجعكم على الرجوع لهذه المواقع للحصو. مواضيع تمت مناقشتها في هذا الكتاب

ستجدون المزيد من المعلومات في مراكز بيع الكتب القريبة منكم خاصة تلك التابعة لجامعات كبيرة أو تلك التي 

كذلك هناك العديد من . لسوء الحظ أن  كثيرا  من المعلومات الطبية الدقيقة ليست متاحة. تختص بالمجاالت البيئية

شبكات الكمبيوتر والمكتبات . يمكنها أن توفر معلومات إضافية من وجهات نظر مختلفة الوكاالت غير الحكومية التي

ة بالجامعات يحتوين أيضا  على كنز من المعلومات والعديد من المنظمات توفر مواد  للمساعدة . المحلية وتلك الخاص 

 .في التعليم حول مواضيع متعلقة بهذا الكتاب

 

 

 

 

 

 

 

 



Additional Resources 

Below is a list and brief description of a very few of the more detailed websites and 

references. Each chapter has additional specific resources and references while the 

below are more general in nature. 

 

Teaching Resources 

 

• A Small Dose of Toxicology presentation material and references. Website 

contains presentation material related to this book for each chapter. 

 

• University of Washington. Center for Ecogenetics and Environmental Health. K-12 

teacher resources and student aids that address toxicology. 

 

• US National Library of Medicine. Toxicology Tutorials. Site offers three tutorial 

lessons on toxicology. [accessed December 27, 2011] 

 

• Toxicology Education Foundation (TEF). TEF provides grants and resources for 

education in toxicology. [accessed December 27, 2011] 

 

• Society of Toxicology (SOT). K-12 Resources. US toxicology organization site has 

a variety of useful information and links to educational resources on toxicology and 

related biological sciences. [accessed December 27, 2011] 

 

European, Asian, and International Agencies 

 

• Organization For Economic Co-Operation And Development (OECD). Chemical 

Safety and Biosafety. OECD Site contains general information on environmental and 

chemical health and safety. [accessed December 27, 2011] 

 

• European Commission. Public Health. European Commission has extensive 

healthrelated 

information in many languages. [accessed December 27, 2011] 

 

• European Environment Agency. European Environment Agency has extensive 

environmental health-related information in many languages. [accessed December 

27, 2011] 

 

• National Institute for Clinical Excellence (NICE). NICE was set up as a Special 

Health Authority for England and Wales and its role is to provide patients, health 

professionals, and the public with authoritative, robust, and reliable guidance on 
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