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 مقدهم

ن محترم و افزایش نیاز کتاب زری تحت عنوان  مشتمل  "سم شناسی"هب علت استقبال شایان دانشجویان زعزی و عالقمندا
منتشر می گردد. این کتاب 

کات ضروری و فصل می باشد هک رب گرفته از کتاب قطب سم شناس  4رب  ی و شیمی مواد خوراکی می باشد. الزم هب ذکر می باشد هک این فصول همراه با ن

تست اهی سال اهی گذشته می باشد هک ربای دانشجویان داوطلب شرکت کننده رد رشته اهی کارشناسی ارشد سم شناسی و کنترل مواد خوراکی و 

 .طراحی شده استآشامیدنی 
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 فصل اول: اصول سم شناسی 

 بخش اول : سم شناسی 

 : اصول سم شناسیاول فصل 

 

سم شناسی مطالعه عوارض جانبی عوامل شیمیایی یا فیزیکی بر موجودات زنده است. فعالیت های حرفه ای 

سم شناسان در سه دسته اصلی قرار می گیرند: توصیفی، مکانیکی، و نظارتی )قانونی(. یک سم شناس 

عالقه مند به شناخت و درک مکانیسم های سلولی، بیوشیمیایی و مولکولی است که مواد  1انیستیکمک

به طور  1شیمیایی بواسطه آن اثرات جانبی بر موجودات زنده اعمال می کنند. یک سم شناس توصیفی

و الزامات مستقیم در ارتباط با تست های سمیت می باشد تا اطالعات الزم را برای ارزیابی سالم بودن 

تنظیمی )تنظیم قوانین و مقررات( را فراهم کند. تست های سمیت مناسب در سیستم های کشت سلولی یا 

اطالعات از ارزیابی خطر مطرح شده برای انسان ها و محیط بواسطه  حیوانات آزمایشگاهی برای حصول

راجع به سالم  4انین و مقرراتمواجهه با مواد شیمیایی خاص طراحی شده اند. یک سم شناس تنظیم کننده قو

بودن یک دارو و یا ترکیب شیمیایی با خطر پایین بر اساس داده های سم شناسان توصیفی و مکانیسمی 

تصمیم می گیرد. عالوه بر طبقه بندی های باال، دیگر تخصص هایی از سم شناسی از جمله سم شناسی 

ترکیبی از شیمی تجزیه و اصول پایه سم شناسی  3قانونی، بالینی و محیطی وجود دارد. سم شناسی قانونی 

حقوقی اثرات مضر مواد شیمیایی بر انسان ها و  –می باشد. سم شناسی قانونی عمدتا با جنبه های پزشکی 

حیوانات در ارتباط است. مهارت سم شناسان قانونی عمدتا به تشخیص علت مرگ و تعیین چگونگی آن در 

کلید مطالعه در سایر رشته های سم  1ند. سم شناسی تجزیه ایبررسی های پس از مرگ کمک می ک

شناسی می باشد که با بیماری های ایجاد شده بواسطه یا منحصر به فرد مرتبط با مواد سمی در ارتباط می 

باشد. بطور کلی، سم شناسان بالینی پزشکانی هستند که آموزش تخصصی در طب اورژانس و مدیریت 

به برسی اثرات آالینده ای شیمایی در محیط بر موجودات زنده  6م شناسی محیطیمسمومیت آموخته اند. س

یک رشته تخصصی از سم شناسی محیطی می باشد که به طور خاص به  2می پردازد. اکوتوکسیکولوژی

اثرات مواد شیمیایی بر پویایی )دینامیک( جمعیت در یک اکوسیستم می پردازد. از دیگر شاخه های علم سم 
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 بخش اول: سم شناسی 

که به پیگیری و تعقیب عوارض احتمالی بواسطه مسمومیت های مختلف در آینده می پردازد، شناسی 

Toxicovegillance .می باشد 

 

هر عاملی که قادر به ایجاد یک واکنش آسیب رسان در یک سیستم بیولوژیکی، اختالل عمل در یک عضو یا 

ک سیستم بیولوژیکی ایجاد کند به عنوان نامیده می شود )هر عاملی که اثر مضر در ی 8سم ،باعث مرگ شود

سم نامیده می شود، اگرچه این اثر ممکن است در محدوده یک اختالل عمل در عضو تا مرگ موجود زنده 

قرار گیرد(. یکی از مهمترین طبقه بندی های سموم بر اساس میزان سمیت می باشد که در جدول زیر به آن 

 اشاره شده است.

 ه خوراکی احتمالی نزد انساندوز کشند میزان سمیت 

 g/kg 11 ˂ عمال غیر سمی 1

 g/kg 11-1 بندرت سمی 1

 g/kg 1-5.1 با سمیت متوسط 4

 mg/kg 155-15 خیلی سمی )با سمیت باال( 3

 mg/kg 15-15 بی نهایت سمی 1

 ˂mg/kg 1 فوق سمی 6

 

خوراکی( از یک ترکیب یا تجویز  معموال سمیت به دو نوع حاد که عبارت است از تجویز تک دوز )معموال

ساعت؛ و مزمن که عبارت از آسیب ایجاد شده به واسطه تماس های مکرر  13مکرر چند دوز در مدت زمان 

می  LD50با دوزهای پایین یک ترکیب برای مدت طوالنی می باشد. از مهمترین شاخص های سمیت حاد 

درصد حیوانات تحت مطالعه می شود. این  15و میر باشد و بیانگر دوزی از ترکیب می باشد که باعث مرگ 

شاخص فقط بیانگر شدت سمیت یک ترکیب می باشد و نشان دهنده وسعت سمیت نمی باشد. کادمیوم از 

جمله ترکیباتی می باشد که سمیت مزمن آن باعث آسیب کلیوی می شود. همچنین مواجهه با ترکیب دی 

یبات ارگانوفسفره باعث نوروپاتی تاخیری می شوند. عواملی از قبیل متیل نیتروزآمین باعث تومور کبدی و ترک

دوز ترکیب، مدت زمان مواجهه، گونه، سن ، جنس ، وضعیت تغذیه و چندین عامل دیگر سمیت یک ترکیب 

شیمیایی رو تحت تاثیر قرار می دهند. با توجه به اینکه ممکن است یک فرد در یک زمان )محل کار، دارو 

ایی، سرگرمی ها و غیره( چند ترکیب شیمیایی را همزمان دریافت کند، لذا اطالع از تداخل یک ها، مواد غذ
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 فصل اول: اصول سم شناسی 

ترکیب شیمیایی با سایر ترکیبات در بدن فرد ضروری می باشد. تداخالت می تواند در اشکال مختلفی رخ 

جذب، اتصال به دهد. تداخالت شیمیایی شناخته شده بواسطه تعدادی از مکانیسم ها از جمله تغییرات در 

پروتئین، و بیوترانسفورماسیون و دفع یک یا هر دو سم تداخل کننده می باشد. عالوه بر این اشکال تداخل، 

پاسخ موجود زنده به ترکیبات سمی ممکن است بدلیل پاسخ های سم شناسی در جایگاه اثر افزایش یا 

سم های سمیت ترکیبات شیمیایی مورد کاهش یابد. مطالعه این تداخالت اغلب منجر به درک بهتر مکانی

بحث می شود. تعدادی از اصطالحات برای بیان تداخالت فارماکولوژیکی و سم شناسی مورد استفاده قرار 

زمانی رخ می دهد که اثر حاصل از دو ترکیب شیمیایی برابر با  9گرفته است. اثر اضافی )جمعی، جمع پذیر(

زمانی رخ می دهد  15(. اثر سینرژیستیک1=4+1است )برای مثال: مجموع اثر حاصل از هر یک از ترکیبات 

اثر حاصل از تجویز دو ترکیب بیشتر از مجموع اثر حاصل از هر یک از ترکیبات به تنهایی است )بطور مثال: 

زمانی رخ می دهد که یک جسم دارای اثر سمی بر روی یک عضو یا سیستم معین  11(. تقویتی15=1+1

(. مخالفت 15=1+5مزمان سبب افزایش سمیت حاصل از ترکیب دیگر می گردد )نیست اما در مصرف ه

زمانی رخ می دهد که دو ماده شیمیایی تجویز شده با هم با عملکرد یکدیگر مداخله می کنند  11)آنتاگونیستی(

کنند یا یکی با عملکرد دیگری مداخله می کند )زمانی که در تجویز همزمان دو ترکیب شیمیایی با اثرات 

(. اثرات آنتاگونیستی مواد شیمیایی اغلب در 1=5+3؛ 5(=3-+ )3؛ 8=6+3یگر مخالفت می کنند( )مثال: یکد

نوع عمده )اصلی( از  3سم شناسی بسیار خوشایند هستند و اساس بسیاری از آنتی دوت ها می باشند. 

ونیسم عملکردی زمانی .  آنتاگ16و گیرنده 11، سرنوشتی13، شیمیایی14آنتاگونیسم وجود دارد: عملکردی )عملی(

یکدیگر  ،رخ می دهد دو ماده شیمیایی از طریق ایجاد اثرات مخالف بر روی یک عمل فیزیولوژیکی یکسان

را خنثی می کنند. آنتاگونیسم شیمیایی یا غیرفعالسازی به یک تداخل شیمیایی ساده بین دو ترکیب که منجر 

شود. آنتاگونیسم سرنوشتی زمانی که سرنوشت؛  به تولید یک ترکیب با سمیت کمتری می شود، گفته می

جذب ، توزیع، متابولیسم و دفع یک ترکیب شیمیایی طوری تغییر یابد که غلظت یا مدت اثر ترکیب شیمیایی 

در عضو هدف کاهش یابد. آنتاگونیسم گیرنده )رسپتور( زمانی که دو ترکیب شیمیایی متصل به یک گیرنده 

از زمانی که به تنهایی )مجزا از هم( تجویز می شوند ایجاد می کنند. مشترک می شوند و اثری کمتر 
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 بخش اول: سم شناسی 

نامیده می شوند. این روش در درمان بالینی مسمومیت مورد  12آنتاگونیست های رسپتور اغلب بلوک کننده ها

 استفاده می باشد. 

جه تماس تحمل عبارت خواهد بود از یک حالت کاهش پاسخ به اثر سمی یک ترکیب شیمیایی که در نتی

قبلی با آن ترکیب شیمیایی یا ترکیب شیمیایی وابسته از نظر ساختمان ایجاد می شود. دو مکانیسم عمده 

( و 18مسول تحمل هستند: یکی بعلت کاهش مقدار سمی که به محل اثر سمی می رسد )تحمل سرنوشتی

 دیگری بعلت کاهش پاسخ دهی بافت به ترکیب شیمیایی می باشد.

سخ سمی وابسته به ویژگی های فیزیکی و شیمیایی عامل، موقعیت مواجهه، چگونگی رخ دادن یک پا 

متابولیزه شدن عامل توسط سیستم، غلظت فرم فعال در سایت هدف خاص و در مجموع حساسیت سیستم 

بیولوژیکی یا شخص دارد. به منظور مشخص ساختن پتانسیل خطر حاصل از یک عامل شیمیایی معین، ما نه 

نوع اثر و دوز مورد نیاز جهت ایجاد آن اثر احتیاج داریم بلکه بایستی اطالعاتی راجع به عامل، نحوه تنها به 

تماس و سرنوشت آن ترکیب در بدن داشته باشیم. دو عامل عمده که سمیت یک ترکیب شیمیایی را تحت 

می که همه آزمایشات مدت و تعداد دفعات )فراوانی( مواجهه می باشند. دو اصل مه ،تاثیر قرار می دهند

سمیت در حیوانات را تحت پوشش قرار می دهند عبارتند از، یکی قابل کاربرد بودن آزمایشات صورت گرفته 

در حیوانات آزمایشگاهی برای انسان می باشد. اثرات سمی یک ترکیب در حیوانات آزمایشگاهی با دوز 

ود و بر همین اساس دوزی که در انسان ایجاد یکسان بر اساس دوز بر واحد سطح بدن در انسان ایجاد می ش

اثرات سمی می کند برابر با یک دهم دوز حیوانی می باشد و دوم اینکه از ضرورت ها برای پی بردن به 

 خطرهای انسانی حیوانات آزمایشگاهی باید با دوز باالتری از ترکیب مواجهه یابند.

ی را به چهار دسته تقسیم می کنند که عبارتند از: حاد، سم شناسان معموال تماس حیوانات به ترکیبات شیمیای

ساعت  13تحت حاد، تحت مزمن و مزمن. تماس حاد به صورت تماس با ترکیب شیمیایی برای کمتر از 

تعریف می شود. و مثال های آن مسیرهای مواجهه صفاقی، داخل وریدی وتزریق زیر جلدی؛ لوله گذاری 

. در حالیکه تماس حاد معموال اشاره به تک تزریق )تک دوز، تک مواجهه( می باشنددهانی و استفاده جلدی 

ساعته برای برخی مواد شیمیایی بندرت سمی یا عمال غیر  13دارد، تماس مکرر ممکن است در یک دوره 

ساعت  3ساعت، اغلب برای  13سمی مشاده شود. تماس حاد توسط استنشاق به تماس مداوم برای کمتر از 

حت حاد، تحت مزمن و مزمن. تماس تحت حاد به مکرر به سه دسته تقسیم می شوند: ت. تماس اشاره دارد

ماه و مزمن  4تا  1تماس های مکرر با یک ماده شیمیایی برای یک ماه یا کمتر ، تماس تحت مزمن برای 

ارد، اطالق می سال با دوز مکرر اشاره د 1ماه، اگرچه معموال این اشاره به مطالعات حداقل  4برای بیش از 
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شود. این سه دسته از تماس مکرر ممکن است به هر طریقی، اما غالب آنها از طریق مسیر دهان و با اضافه 

 کردن بطور مستقیم مواد شیمیایی به رژیم غذایی رخ دهند. 

بطور کلی، اولین تست سمیت انجام شده بر یک ماده شیمیایی جدید سمیت حاد می باشد، از طریق تجویز 

( ارائه یک برآورد از سمیت ذاتی 1تک مواجهه تعیین می شود. هدف های تست سمیت حاد عبارتند از: ) یک

( ارائه اطالعاتی LD50( ،)1یک ماده، اغلب اوقات به عنوان دوز کشنده تقریبی بیان شده است )برای مثال، 

اخت )تشخیص( تفاوت های ( شن4در مورد ارگان های هدف و سایر تظاهرات )نشانه های( بالینی سمیت، )

( ارائه اطالعاتی که به 1( مشخص ساختن برگشت پذیری پاسخ سمیت و )3گونه ای و گونه های حساس، )

و دیگر  LD50طراحی و انتخاب دوز برای مطالعات طوالنی مدت )تحت مزمن و مزمن( کمک خواهد کرد. 

ه خوراکی یا یک مسیر مواجهه دلخواه( در اثرات سمیت حاد پس از مواجهه از طریق یک یا چند مسیر )مواجه

مورد استفاده قرار می گیرد. گونه در این مطالعه یک یا چند گونه تعیین می شوند. حداقل سه دوز مختلف 

موش سوری و موش صحرایی )رت( هستند. مطالعات در هر دو  ،های که اغلب موارد استفاده می شوند

اشند. اغلبا از شب قبل از مواجهه حیوانات ناشتا می شوند. تعداد حیوانات نر و ماده بالغ قابل اجرا می ب

ثبت می شوند. تست سمیت حاد پوستی  ،روزه پس از تک دوزاژ )دوز( می میرند 13حیواناتی که در یک دوره 

روز مورد مشاهده قرار  13معموال بر روی خرگوش انجام می شود.. حیوانات در فواصل زمانی مختلف برای 

مشاهده نشود، تست سمیت پوستی حاد  mg/kg1 محاسبه می شود. اگر سمیت در دوز  LD50و  می گیرند

بیشتر معموال انجام نمی شود. مطالعات استنشاقی حاد مشابه دیگر مطالعات سمیت حاد صورت می گیرد به 

باشد. ساعت می  3استثنای اینکه مسیر مواجهه استنشاقی می باشد. در اغلب موارد مدت زمان مواجهه 

بیشترین اطالعات علمی به دست آمده از تست های سمیت حاد معموال از مشاهدات بالینی و ارزیابی های 

خاص حاصل شده است.  توانایی یک ماده شیمیایی برای تحریک  LD50پس از مرگ نسبت به مقادیر 

پوستی )آزمون  پوست و چشم پس از مواجهه حاد معموال در خرگوش تعیین می شود. برای آزمون تحریک

Draize بخشی از پوست ناحیه مورد آزمون در خرگوش برداشته می شود. میزان مورد استفاده ماده شیمایی ،)

گرم می باشد. در این تست درجات تحریک  5.1میلی لیتر و در صورت جامد بودن  5.1در صورت مایع بودن 

ادم )تورم( و عمل خورندگی نمره دهی می  پوست توسط اشکال اریتم )قرمزی(، اسکار )پوسته پوسته شدن(،

شوند. این مشاهدات تحریک پوستی در فواصل مختلف بعد از برداشتن محل تحت پوشش تکرار می شوند. 

میلی لیتر از مایع یا  5.1به منظور تعیین میزان التهاب )تحریک( چشم، ماده شیمیایی به درون یک چشم )

ن تزریق می شود. چشم مقابل به عنوان کنترل در نظر گرفته می میلی گرم از جامد( هر خرگوش آزمو 155

 شود. 




