


 

 السمٌة البٌئٌة للمعادن الثقٌلة

بأنه علم السموم الذى ٌهتم  Environmental Toxicology  ٌعرف علم السمٌة البٌئٌة  

التى تنطلق فى )والمواد البٌولوجٌة والفٌزٌائٌة  بدراسة التأثٌرات الضارة للكٌماوٌات المختلفة

على االنسان ومكونات البٌئة التى ٌتم فٌها رصد وتقدٌر تركٌزات هذه المواد السامة ( البٌئة

تعتبر ، ( الماء،التربة ، الهواء)بصفة دورٌة وكذلك قٌاس مدى تراكمها  فً مكونات البٌئة 

أم علم السموم البٌئٌة حٌث أنها اعتبرته مجال متمٌزا فى   Rachel Carsonراشٌل كارسون 

 ثاراآل الذى غطى 1982عام « Silent Springالربٌع الصامت » علم السموم بنشر كتابها

 . DDTللمبٌدات خاصة  ستخدام غٌر المنضبطلال البٌئٌة

 .علم السموم وعلم السموم البٌئٌة متشابهان ولكنهما لٌسا متطابقان *

   

 



 

 

 

 علم السموم وعلم السموم البٌئٌة  
        متشابهان ولكنهما غٌر متطابقان

 علم السموم البٌئٌة                   علم السموم       

 ٌنطلق فى البٌئة*االمتصاص                       *          

 السلوك و التغٌر                          *التوزٌع                           *          

 المٌتابولٌزم*المٌتابولٌزم                      *          

 ال ٌوجد له نظٌر                      *                         االستبعاد*          

 بعض االختالفات األخرىكما ٌوجد بٌنهما *        



 

 

 

 علم السموم وعلم السموم البٌئٌة

    ٌوجد أٌضا اختالفات

 علم السموم البٌئٌة                السمومعلم  

 التراكم الحٌوى*مٌكانٌكٌات دفاع العائل              *

 (            فى الماء)التركٌز الحٌوى *حاالت الحساسٌة الفردٌة           *

التعرض (                          *التضخٌم الحٌوى)التعظٌم *التأثٌرات الفردٌة                   *

 الٌحدث تأثٌرات مفردة*التراكمى                  

 (الماء والهواء)التنقل بٌن الوسائط *                                       

                     



  

 

 السمٌة البٌئٌة للمعادن الثقٌلة
Environmental Toxicity of Heavy Metals 

 

ٌشٌر مصطلح المعدن الثقٌل إلى أي عنصر ماهً المعادن الثقٌلة ؟ 

وسامة أو سامة ( 3سم/جم  5≤ )كٌمٌائً معدنً كثافته النوعٌة عالٌة 

 ( (Hgمن أمثلة المعادن الثقٌلة الزئبق*بتركٌزات منخفضة 

 (Pb)والرصاص   (Cr)،الكروم (As)الزرنٌخ   (Cd)والكادمٌوم

وتتمٌز هذه المعادن ببرٌقها ولمعانها وقابلٌتها للسحب والطرق 

وقدرتها العالٌة على التوصٌل الكهربائً والحراري وكٌماوٌا تكون 

 المعادن قواعد لها القدرة على التفاعل مع األحماض 

بل " أو شوائب  " contaminants "ال تعتبر كل المعادن الثقٌلة ملوثات *

 .Znوالزنك  Cuمنها له استعماالت حٌاتٌة مثل النحاس بعض أن 

 



 السمٌة البٌئٌة للمعادن الثقٌلة                  
  Persistence of metals in environment ةالبيئفي صمود المعادن 

  حيث قد تبقى في صورتيا األصميةالتي تدخل النظم البيئية  يختمف سموك المواد*
المعادن بطبيعتيا خرى ، أو بيولوجيا إلى مركبات أ/أو قد تتغير كيماويا و (صامدة)

 . البيئةفي  صامدة جميع المعادن، تقريبا ال تتحطم نادرا 
نصف “يستعمل تعبير في الكائنات الحية أو األنسجة لذا الصمود نظرا ألىمية *

وىو الوقت المطموب  (معدن)مادة ألى  “life-biological half البيولوجى العمر
 .مدى الصمودلمتعبير عن   من الجرعة المعطاة من الجسم%  50الستبعاد 

ف أعمار بيولوجية طويمة انصأذات المعادن الثقيمة مثل الرصاص والزئبق *
بيذين  شير إلى إمكانية حدوث تأثيرات ضارة طويمة األمد ي مما في الثدييات

 .المعادن التي تستبعد بسرعة من الجسم المعدنين بعكس
 



 السمٌة البٌئٌة للمعادن الثقٌلة                       
 التعظٌم الحٌوى  ،التركٌز الحٌوى ، التراكم الحٌوى             

  : bioconcentration(BC( التركيز الحيوي*
عندما يكون الكائن الحي  أو عمى في تراكم المادة الكيميائيةظاىرة ىى 

ويحدث ىذا عندما يكون امتصاص . مصدر المادة ىى المياه فقط 
عن طريق التحطم أو )الكائن الحى لممادة من الماء أكبر من استبعادىا 

وتعبير التركيز الحيوى نشأ الستخدامو فى عمم السموم . منو( االخراج
تركيزات وىذا المصطمح يشير الى وجود . aquatic toxicologyالمائية 

الماء المنقولة منو المادة عن فى الكائن الحى المائى عالية من المادة 
كبيرة مستيمك جرعة الالنظام البيئي إذا أخذ التركيز الحيوى ربما يتمف  و

يعبر عن التركيز الحيوى  .غذائو عمى ىذا الكائن  من خالل المادةمن 
 . بما يسمى معامل التركيز الحيوى



 

 

 السمٌة البٌئٌة للمعادن الثقٌلة

 التراكم الحٌوى ، التعظٌم الحٌوى، التركٌز الحٌوى :  تابع

مقياس لمدى مشاركة المادة بين الكائن الحى    bioconcentration factor(BCF)معامل التركيز الحيوي* 
 اإلى تركيزى( كجم كائن/مجم مركب)الكائن الحي  في المادة النسبة ما بين تركيزويعرف بأنو  ،(الماء)و بيئتو 
الى أن المادة كارىة لمماءأو محبة  1يشير معامل التركيز الحيوى األكبر من(. لتر ماء/مجم مركب)اءفي الم

عن طريق معمميا  يقاسو ( المعدن)لمدىن وىذا المعامل مؤشر يوضح مدى احتمالية التراكم الحيوى لممادة 
 .اءفي الم المختبرة ممادةل تعريض الكائن الحي

الممتص من ( المعدن)هى ظاهرة الزٌادة التدرٌجٌة فى تركٌز السم  :Bioaccumulationالحٌوى  راكمالت*
 .الغذاء والبٌئة المحٌطة وتراكمه فى أول كائن حى فى السلسلة الغذائٌة 

 
 



( المعدن)هو النسبة مابٌن تركٌز السم  Bioaccumulation factor (BAF)معامل التراكم الحٌوى *

فان ذلك ٌدل على أن  1أكبر من  BAFاذا كانت قٌمة . فى الكائن الحى الى تركٌزه فى البٌئة 

 ( .التربة والماء)تركٌز السم فى الكائن الحى ٌكون أكبر منه فى البٌئة المحٌطة 

 فً كائن الحىالفى ( المعدن)السم  تراكم إلى لحٌوىا التركٌزو لحٌوىا التراكم ٌؤدي*

الصغٌرة  األسماك ،ة الصغٌر كتونبالنال ،الحٌوانٌة  العوالق:  المتعاقبة الغذائٌة المستوٌات

و الطٌور لذا اذا استهلك االنسان هذه األسماك أو الطٌور ٌتراكم فٌه ( القرش) الكبٌرةواألسماك 

 . ألنه على قمة السلسلة الغذائٌة ( مثل الزئبق)تركٌز عالى من السم 

 السمٌة البٌئٌة للمعادن الثقٌلة

 التراكم الحٌوى ، التعظٌم الحٌوى، التركٌز الحٌوى : تابع 



   

 السمٌة البٌئٌة للمعادن الثقٌلة                           

 التراكم الحٌوى ، التعظٌم الحٌوى، التركٌز الحٌوى : تابع           

انًًتصه يٍ )اصدَبد تشكُض انًبدة ظبهشة  ًه Biomagnificationانتعظُى انحُىٌ *

انًعذٌ فً انكبئٍ انحً وعهً طىل انسهسهت انغزائُت يٍ حهقت انً أخشي ( انغزاء وانبُئت

  هى انضئبق َحذث نه تعظُى حُىٌانىحُذ انزي 

هى ظاهرة انخفاض تركٌز المادة كلما تقدمنا ف  Biominificationحٌوىال  التخفٌف*

 .فى البٌئة المائٌة وهى عكس ظاهرة التعظٌم الحٌوى  فى السلسلة الغذائٌة

فإذا كان المعدن فً  غشبء انخهُتاختشاقه البذ يٍ نكٍ َظهش انًعذٌ سًُته *

صورة تذوب فً الدهون مثل مٌثٌل الزئبق فإنه ٌخترق غشاء الخلٌة مباشرة أما إذا 

-cadmeium    كان المعدن ٌرتبط بالبروتٌن مثل كادمٌوم مٌتالوثٌونٌن

metallothionein  فإن المعدن ٌدخل فً العصارة الخلوٌةendocytosis . 



 

 

  

 السمٌة البٌئٌة للمعادن الثقٌلة
 مٌكانٌكٌة سمٌة العناصر الثقٌلة

 

 
المكان  :   Enzyme Inhibition / Activationتثبيط أو تنشيط اإلنزيم *

الرئيسي لمفعل السام لممعادن ىو تداخميا مع اإلنزيم الذي ينتج عنو إما تثبيط 
   :ويوجد ميكانيكيتان ىامتاناإلنزيم أو تنشيطو 

مجموعات السلفهٌدرٌل   نتٌجة التداخل ما بٌن المعدن و ربما ٌحدث التثبٌط (1)

(SH)   أن المعدن ٌحل محل معدن أساسً ٌعمل كعامل مساعد  أو .على اإلنزٌم

ممكن أن ٌحل الرصاص محل الزنك فً جاما أمٌنو لٌفٌولٌنٌك :  لإِلنزٌم فمثال

 : أسٌد دٌهٌدرٌز المعتمد على الزنك

zinc-dependent(ALAD) - aminolevulinic acid dehydrase 



           السمٌة البٌئٌة للمعادن الثقٌلة                
 مٌكانٌكٌة سمٌة العناصر الثقٌلة:تابع             

   :Organelles Subcellularاألعضاء تحت الخموية تثبيط انزيمات (2)
ربما تحدث المعادن السامة تأثيرىا عن طريق إفساد تركيب ووظيفة عدد من 

 :األعضاء تحت الخموية 
 
المرتبطة بالشبكة فمثال يمكن لبعض المعادن أن تحدث تثبيطا لإلنزيمات *

  .endoplasmic reticulumاإلندوبالزمية 
 
  تثبط إنزيمات التنفسوممكن أن  lysosomesتتراكم المعادن في الميزوزومات *

respiratory enzymes في الميتوكوندريا mitochondria  تتكون أو ممكن
 .في النواة  metal inclusion bodies األجسام المعدنية الضمنية



                      

 السمٌة البٌئٌة للمعادن الثقٌلة                     

 مٌكانٌكٌة سمٌة العناصر الثقٌلة:تابع              
 

خاصة المركبات  ىدف عام لممعادنيعتبر  Nervous Systemالجياز العصبي *
الدىنيات فإنو يعبر الحاجز في  ميثيل الزئبق ألنو يذوبمركب  لمث العضويةالمعدنية 

بالمثل فإن مركبات  ، ويدخل الجياز العصبي blood-brain barier الدموي لممخ
بينما المكان األساسي لفعل الرصاص الرصاص العضوية تكون أساسا سموم عصبية 

 heme synthesisغير العضوي ىو تثبيط اإلنزيمات التي تشترك في تخميق الييم 

تعتبر ىدف وىى  excretionالمتخصص في اإلخراج  العضو : Kidneyالكمى *
 . nephrotoxicantsعام لمسمية المعدنية فمثال الكادميوم والزئبق سموم قوية لمكمى 

   
 
 
 



 

 السمٌة البٌئٌة للمعادن الثقٌلة

 مٌكانٌكٌة سمٌة العناصر الثقٌلة:تابع 
ينتج عنو وجد أن الكادميوم  فمثالالجنسية األعضاء الغدد الصماء و أن تؤثر مباشرة عمى  لممعادن ممكن* 

 .  ليذا المعدن acute exposure ضرر لمخصية نتيجة التعرض الحاد
تثبيط تكوين الحيوانات كما و أنو يعمل عمى  ، عمل عمى تحمميايو  ةفي الخصي الرصاصأيضا يتراكم *

 . spermatogenesis المنوية 
الحيوان و يوجد عدد من المعادن لو القدرة عمى إحداث السرطان لإلنسان أ : Carcinogenicityالتسرطن *

من المعروف أنيا من مسببات السرطان  nickelالنيكل و الزرنيخ وبعض المركبات التي تحتوي كروم فمثال 
  . probable human carcinogenلإلنسان المحتممة 

 



 
 
 
 

 السمٌة البٌئٌة للمعادن الثقٌلة
 مٌكانٌكٌة سمٌة العناصر الثقٌلة:تابع 

 

 

 :تأثٌر المعادن على الجهاز التنفسى 

 االنتهبببثو irritationتهُجبث بعط  انحذث َنبعط انًعبدٌ  acute exposureانتعشض انحبد نتٌجة *

 . respiratory tractفٍ انقُبة انتُفسُت 

  fibrosisتهُف َحذث رنك  نبعط انًعبدٌ chronic exposureانتعشض انًضيٍ َتُجت *

انضسَُخ وانكشوو ) نهجهبص انتُفسً carcinogenesis  أو تأثُشاث يسشطُت( األنىيُُىو (

 .( وانُُكم 



  السمٌة البٌئٌة للمعادن الثقٌلة                  

 مٌكانٌكٌة سمٌة العناصر الثقٌلة:تابع                 
 binding Proteins-Metalالبروتينات الرابطة لممعادن 

تعتمد سمية العديد من المعادن مثل الكادميوم والرصاص والزئبق عمى * 
 interacellularداخل الخاليا التوافر البيولوجي انتقاليا وقدرتيا عمى 

bioavailability   عمى التأثير الحيوي لدرجة ما المعادن تعتمد قدرة و
االرتباط ببروتينات العصارة الخموية فى ممعادن العالية لكفاءة العمى 

cytosolic proteins  تمتمك عادة ىذه البروتينات عمى العديد من والتى
مما ينتج عنو منافسة أماكن االرتباط التي تحتوي مجموعات السمفييدريل 

 عمى interacellular protein  بعض البروتينات الداخميةالمعادن مع 
مما يجعميا التواجد الداخمي لممعادن عمى مما يساعد بيذه األماكن االرتباط 

 .  التأثير الحيوي والسميةاحداث عمى قادرة 



 السمٌة البٌئٌة للمعادن الثقٌلة                  
 مٌكانٌكٌة سمٌة العناصر الثقٌلة   : تابع               

ىو البروتين ذو Metallothionein (MT ):بروتين ميتالوثيونين *
ميم وىو الذي يرتبط بالمعدن ( (Da 7000الجزيئي المنخفض  الوزن

الكادميوم والزئبق ، النحاس والفضة الزنك لعناصر لمتوافر البيولوجى 
 داخل الخمية 

لمكادميوم ينتج عنو انتقال  in vivo exposureالتعرض الداخمي *
في الدم بواسطة بروتينات مختمفة ذات أوزان جزيئية عالية الكادميوم 

  MTبواسطة الكبد متبوعا بحدوث االستثارة الكبدية لمـ  uptakeويؤخذ 
hepatic induction of MT   

عمى ىيئة  MTممكن وجوده في الدورة الدموية مرتبطا بالـ  الكادميوم* 
  .Cd-metallothionein complex ميتالوثيونين-معقد كادميوم

 



 

 السمٌة البٌئٌة للمعادن الثقٌلة

 مٌكانٌكٌة سمٌة العناصر الثقٌلة:تابع 

غٌر سامة فً الحالة المعدنٌة “الكادمٌوم  -الزئبق  -الرصاص "عامة وجد أن العناصر الثالثة 

إال أنها تكون سامة فً حالتها المتأٌنة وذلك لقدرة أٌوناتها على االرتباط بسالسل كربونٌة 

عضوٌة قصٌرة وترجع سمٌة هذه األٌونات إلى قوة ارتباطها  بذرة الكبرٌت التً توجد فً 

والتً تعتبر من المراكز النشطة فً اإلنزٌمات التً تتحكم فً ( SH-)مجموعة السلفهٌدرٌل 

الهامة فً الجسم مما ٌخرج هذه اإلنزٌمات عن  ”المٌتابولٌزمٌة"سرعة التفاعالت األٌضٌة 

 :دورها الطبٌعً الذي تؤدٌه فً عملٌات المٌتابولٌزم أي تعطل عملها

2 R- SH + M +2_____________ R - S - M- S - R + 2H               

 أٌون المعدن  +M2،  المجموعة النشطــة  SH -، تركٌب اإلنزٌم  R - SHحٌث 

 



 السمٌة البٌئٌة للمعادن الثقٌلة

 مٌكانٌكٌة سمٌة العناصر الثقٌلة :تابع 

ولعالج حاالت التسمم بهذه المعادن والتً تظهر على الشخص المصاب ٌنصح بتناول مركب كٌمٌائً آخر له 

 - British Anti ( BAL)القابلٌة الشدٌدة على االرتباط بالمعدن  السام والتفاعل معه مثل مركب بال 

Lewisite   أو باستعمال ملح الكالسٌوم لمركب إدتاEthylene Diamine Tetra Acetic Acid ( 

EDTA ) وهو من المركبات التً لها قابلٌة شدٌدة لالتحاد بالعناصر ثنائٌة وثالثٌة التكافؤ. 
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