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القي امام  خطاب  
االجتماعیة والصحة و لجنة الشؤون  

 العائلة في 
في باریس أوروبا مكتب مجلس  

.15/11/2010 بتاریخ   
،الشؤون االجتماعیة لجنة أعضاء أعزائي  صباح الخیر  

،االروبي مجلس العائلة الصحة و  
شیئا عن یسعدني بسماحكم لي الیوم بالتكلم   

المرتبطة بھا. المخاطر معرفة و على صحة اإلنسان  السامة المعادن آثار  
المواد السامة  ووكالة البیئة األمریكیة وكالة حمایةقامت   

(ATSDR)  

قائمة حكومة الوالیات المتحدةبأمر من    
في ترتیب ھذه المواد   األولویة البشر. على  بشكل خاص تضر  التي  بإنشاء قائمة بالمواد   

.ومدى سمومیة المادة  تالمسھا مع االنسان مدى سھولةو  البیئة في  كمیة وحجم وجود ھذه المادة یعتمد على  في ھذه القائمة،    
على األرض، األكثر ضررا ھو المادة شبھ المعدني الزرنیخفإن ھذه القائمة، ووفقا ل  

، والنحاس،المیثیل والزئبقالكروم والنیكل و الكادمیوم القائمة ھي على ھذه الموجودة األخرى  المعادن. الرصاص والزئبق الثقیلةالمعادن  تلیھا  
  ظھر على سبیل المثال  نھایة القائمة فقط والفضة. و البالدیوم  
  تلك بكثیر من  أقل ضررھاالتي الدیھاید، و الفورم المادة المعروفة 

لثقیلة.المعادن ا  
؟" خطورةبھذه ال المعادن الثقیلةھذه ما الذي یجعل "، والسؤال الذي یطرح نفسة ھو   

 واالجابة تكمن في عدة جوانب ھي :

   
الحیاة الیومیة. شائعة في معادن مختلفةوجود  .1  

الجسم البشري. في بالتراكم  المعادن لھذه االمكانیة  .2  
عند التعرض الكثر من معدن سام وثقیل ال توجد قیم وحدود آمنة لوجود ھذه الماده في جسم االنسان یتم من خاللھا .3  

 التنبؤ ما إذا كان الشخص تعرض لالتسمم او ال  
.المختلفة والمناعیة اآلثار السمیة لھا العدید من المعادن .4  
لبعض.مع بعضھا ا التفاعالت لدیھا العدید من المعادن .5  

ل إلدخال لیست مناسبة المعتادة طرق التشخیص .6  
.المعادن المزمن التعرض لتشخیص  

على صحة اإلنسان المعادن السامة تأثیر یتم تجاھل عادة ما .7  



التقلیل من شأنھا.و  
 امكان تواجد العناصر والمواد السامھ في حیاتنا الیومیة 

: 
الكروم والرصاص والنحاس،والكادمیوم و الباریوم، الزرنیخیمكن تواجد     المیاه الصالحة للشرب في  -  

الرصاص والبریلیوم.والثالیوم و والنیكل الزئبق  
وفي المواد المضافة یوجد مثل المواد الغذائیة في  -  

E141  النحاس   التیتانیوم وثاني أكسید    E171   E172 الحدید  

واأللمنیوم    E173 ،E520 ،E521 ،E522 ،E523 

   E175 والذھب E174   والفضة   
الكادمیوم.والزرنیخ و میثیل الزئبق على یمكن العثور  األسماك في -  
في السلسلة الغذائیة الكادمیوم   یتراكم الكیمیائیة األسمدةعند استخدام  -  

 

الذي، االملجام  ال تزال تستخدم لألسفمواد طب األسنان  في -  
،والكوبالت، والذھب الفضة ، أیضاالقصدیر. والزئبق و النحاس یتكون من  

التیتانیوم والقصدیر والبالتین والبالدیوم و اإلندیوم، الكروم  
  

الزئبق والتیتانیوم.والرصاص و األلومنیومیستخدم  في صناعة مستحضرات التجمیل -  
.دخان السجائر  عن طریق تدخل الجسم الكادمیوم الرصاص و -  

.لى الرغم من قلة ھذه االمثلة الصغیرة والكنھا تعطي نظرة جیدة سھولة وصول المعادن السامھ الى اجسامنا ع  
البلدان، من مختلف علماء السموم التصریحات التي أدلى بھا وھناك العدید من  

لمعادن الثقیلةلاالستھالك الیومي  متوسط كم حسبت وقد  
الھواء. الغذاء والماء وخالل  من    

یقول انھ یومیا یتم دخول اجسامنا حوالي  من میونیخ رایخل لبروفیسورا  
  میكروجرام زئبق  16الى  8میكروجرام نیكل وحوالي  500میكروجرام كادیوم و 50میكروجرام رصاص و 200میكروجرام زرنیخ و 11

إختالف البیئة الغذائیة والمناخیة في البرتغال  ویرجع ذلك إلى. في البرتغال وھذه االرقام مختلفة قلیال .   
المتوسط، وبالتالي بكثرة واالسماك تحتوي على معادن سامة  األسماك فمثال البرتغالیین یأكلون .    

رایخل في میونخ  البروفیسور تعیش  ألمانیا حیث مما كان علیھ في ھو أعلى      
 .  

كثر في البرتغال من المانیاوھذا ینتطبق ایضا على الزئبق فالتعرض لھ ا  

ت ھو أننا.على الرغم من أن الحسابات والدراسات عن المعادن السامة من قبل علماء السموم من مختلف البلدان االروبیة فان الشائع من ھذه الدراسا  

زات مختلفة في المواد الغذائیة  والماء نتعرض لیس فقط من معدن سام في حیاتنا الیومیة بل لعدة معادن سامة في نفس الوقت والتي توجد في تركی
 والھواء  

 
البشري، في الجسم یمكن أن تتراكم المعادن أن ھذه حقیقة   

.منذ وقت طویل اصبح معروفا   

كیلوا جرام  یحتوي ما معدلة  70انسان یزن تقریبا  أن تظھر 1984من عام  معلومات    

 30میكروجرام تیتانیوم و 10میكروجرام زئبق  4میكروجرام كادیوم و30میكروجرام رصاص و 80ملیجرام زرنیخ و 14ملیجرام المنیوم و 100
 میكروجرام قصدیر

المعادن في المزید من ما زال ھناك ھأن ھو  االعتبار حقیقة التقییم في في ھذا   یؤخذ مالم   
في جسم اإلنسان أیضا تتراكم، والتي الیومیة حیاتنا   

الفعلي للتعرض الكلي لھذه المعادن السامھ  المعدل وھكذا، فإنالباریوم. وكل النی    مثال على ذالك     
التنبؤ بھا. یصعبشخص لل     

في قالت  *(بیارن) في والیة بافاریا شركات التأمین الصحي من الخدمات الطبیة حتى  
جمیع  أن   2009عام ال في  االجتماعیة التقاریر الطبیة  

، أوروبافي  كبار السنوخاصة  الناس ف  
.الملوثاتاستنشاق النظام الغذائي و من خالل للمعادن الثقیلة یتعرضون   

بسبب أن الثقیلة السامة للمعادن اآلثار عن  غالبا ما یتم التغاضي  
  تركیز   كانت إذا  ولكن .وھي فترة ظھور األعراض  قصیرة جدا فترة المراقبة
السامة مرتفع یمكن مالحظة التأثیر بعد فترة قصیرة مادة ال  



 وبكل سھولة یمكن الداللة على أن ھذه المادة سامة .

نظریة ھابر تنص على  .     
من التعرض تظھر  بعد فترة طویلة تركیزات منخفضة أنھ حتى في  

الوقت یبلغ في بعض العناصر كالرصاص والزئبق والعناصر المسرطنة من سنوات الى عقود  ھذا. اآلثار السامة  

. 

جسم والسؤال الذي یطرح نفسھ مجددا عند التعرض لكمیات ضئیلة من ھذه المعادن السامھ لفترات طویلة ھل توجد حدود آمنة ال یبنغي وجودھا في 
ھذا المعدن ؟ االنسان تظمن للشخص عدم االصابھ او التعرض آلثار  

 بالنظر لبعض الدراسات ممكن الشك والتنبأ بالفعل بعدم وجود حدود آمنة .

 
 االمریكیة مادن اي. اف. اكدت في 

السرطانات وان مجموع اآلثار عند التعرض لعدة معادن یكون اكبر   تشكیلفي  بینھا البین  المعدنیة التفاعالت وخطورة  أھمیة االستعراض على المادة
.موع اآلثار الفردیة للھذة المعادن بسبب تفاعلھا مع بعضھا عندما تكون مجمتعة من مج  

في دراسة في المجر  العلماء اظھر  وباإلضافة إلى ذلك   
مجتمعة من الرصاص غیر مؤذیة كمیة صغیرة أن  ،2006في العام   

الكادمیوم من الزئبق أو منخفضة غیر ضارة مع كمیة  
.یمكن أن تكون سامة   

توصل العلماء الى انھ ال توجد حدود آمنة للمعادن السامة عن اجتماعھا مع بعضھا البعض . وبھذا  

   .  
، وزیادةالجذور الحرة تشكیل  إن المعادن السامة لھا إضرار سامة ومناعیة اثبتتھا العدید والمائات من الدراسات وتشمل ھذه االضرار   

.عادن األساسیة والعناصر المھمھ في جسم االنسان وما یرتبط بھذا من تلف العضاء الجسم والقدرة على إزاحة الم، النیتریك أكسید تشكیل  
الرصاص و العالقة بین اذكر  وأود أن، وكمثال على ذلك  

،2007 في مارس. القلب واألوعیة الدمویة مرضا   
وتوكد  دراسة تبین البیئة في الوالیات المتحدة وكالة حمایة نشرت  

و   المزمن الضئیل و التعرض بین االرتباط الموكد  
.  القلب واألوعیة الدمویة الدم وأمراض ارتفاع ضغط حدوث  

وظھور الضغط  ارتفاع   ،آخر ما توصل إلیھوذھبت ھذه الوكالة عقب  . العقود  في ان ھذه العالقة اثبتتھا الكثیر من الدراسات إلى  یشیر المؤلفون
   بكثیر  أقل  بتركیزاتتعرض للرصاص عند الواألوعیة الدمویة  امراض القلب 

الصحة العامة أطلب من سلطات . مما كان یعتقد سابقا  
عند كبار السن  التعرض للرصاص تحد وتقلل من  وخطط  وضع تدابیر  

 .  
  أدنى مستوى أن البیئة األمریكیة وكالة حمایة   اكدت لذلك 

واألوعیة الدمویة الدم الرتفاع ضغطھو أحد العوامل الخطیرة  الرصاص جرعةل للتعرض المزمن   
.واالجھاد واختالل توازن الدھون في جسم االنسان   

.لالسف تم تجاھل ھذا تماما    

عند مرضاء ضغط الدم الیتم قیاس مدى تعرض المریض للرصاص او نسبتھ في جسم المریض على الرغم من أن ھذا ھو أحد العوامل الخطیرة 
ذا الشي اجده غیر عادل وغیر علمي والمعروفة لحدوث ضعط الدم  وھ  

 .  

 
لدیھا المعادن األخرى ولكن عددا من، فقط لیس الرصاص   

یوجد اكثر من ثالثین سنة عددا من الدراسات التي تبین وجود عالقة بین التعرض المزمن  على سبیل المثال. القلب واألوعیة الدمویة تأثیر سلبي على
 2005ودراسة دنماركیة من العام  2004ودارسة نرویجیھ من العام  2007للزئبق وأمراض القلب والشرایین كما یوجد دراسة اسابانیھ من العالم 

التي تثبت العالقة بین  2007ودراسة بولندیة من العام  1990ودراسة امریكیة من العام  2007 والعام 1995والعام  1989ودراسة فنلندیة من العام 
لتالي فمن الزئبق الموجود في حشوات االسنان االملجام ویوجد ایضا في االسماك وبین التعرض المحتمل والكبیر المراض القلب واالوعیھ الدمویھ  وبا

اء نفسھ أو كلھما یلحقا الضرر بالقلب واالعیة الدمویة .المعروف ان الرصاص والزئبق كل من تلق  

الباریوم،والكادمیوم و الزرنیخ شبیھ الفلز وتشمل ھذهنفس الشي یمكن ان یحدث مع عناصر اخرى .   
و الزنك أكسید و النانو  وجسیمات  الجادولینیوم مانعة للصداء مثل لومواد ااأللومنیوم،   

.الیتریا  



ر والمعادن السامة وتفاعالھا مع بعضھا البعض یجعل العالقة السھلة بین ظھور المرض والسبب غامضھ وصعبة  مثال للعالقة اذا فان تفاعل العناص
 السھلة ھو ان كمیة ضئیلة من الزئبق یسبب ضعط دم وكمیة ضئیلة من الرصاص یسبب مشاكل في االوعیة الدمویھ  وعند اجتماع العناصر السامھ

ضر بالقلب واالوعیھ الدمویة  .وتفاعلھا مع بعضھا ت  

 
   األضرار على  وتشمل ھذه. السامة للخالیا العدید من اآلثار لھا المعادن

تلحق ، واألضرار التي الھرومونات  مستقبالت على  األضرار ، أغشیة الخالیا  
المیتوكوندریا. تلحق ببیت الطاقة الحمض النووي واألضرار التي و بنواة الخلیة   
مزمنة التھابات وتسبب  مناعیة لھا تأثیرات المعادن، فإن على ذلكوعالوة   

.وآثار تؤدي الى الحساسیة  للمناعة   واثار مثبطة ،    
تجعلھا المعادنالتھابات السامة و ھذه الخصائص  

.األمراض التي تصیب اإلنسان للعدید من خطیرة عوامل   
 وتشمل ھذه

،ضغط الدم ارتفاعمثل ، المذكورالقلب والشرایین  أمراض  -  
،األوعیة الدمویة الطرفیة، وأمراض عضلة القلباحتشاء تصلب الشرایین، و  

،والسكتة الدماغیة الشریان السباتي تضیق مرض القلب التاجي،  
أمراض المناعة الذاتیة،الحساسیة، و مثل المناعي اضطرابات الجھاز -  

،المزمنةالسرطانات االلتھابات و  
الزھایمر، مثل مرض العصبي المركزي الجھاز اضطرابات في -  

  ، والتصلب المتعدد، والخرف، ومرض التوحدمرض باركنسون

ADS , ADHD  و ال  
  

و، والھوس االكتئابي، مثل االكتئاب االضطرابات النفسیة -  
 فصام

أو فرط نشاط الغدة الدرقیة أو مثل السكري الھرمونیة األمراض -  
 تثبیطھا 

تصنیفھا مثل االمراض المزمنة مثل  من الصعب وأمراض  -  
  . CFS  FM   MCS  

عن  لمحة موجزة   اعطیت فقط  لي  المتاح في ھذا الوقت  واألسرة للصحة االجتماعیة  اللجنة في  األعضاء أعزائي   
والدراسات عن  األبحاث   كمیة   

  بشكل كبیر. الخطر  صحة اإلنسان المعادن على آثار  
   فقط لیست  المعرفة النظریة ھذهأن  وأرید أن أؤكد

من األمراض، قائمة   تظھر لنا بل ، وحسب  نتائج الدراسة  
.الممكن عالجھا والوقایة منھا بالفعل   

عقاقیر بدون  الدم  ارتفاع ضغط وتشمل ھذه  
،والسكتة الدماغیة الدماغیة، قصور   تصلب الشرایین و  

المزمن، واأللم المزمن، التعب المزمن ومتالزمة فیبرومیالغیا  
داء البورلیات، ( العدوى EBV ، والتصلب المتعدد،األولي التشمع الصفراوي)، المبیضات،   

، والسرطان.المناعة الذاتیة، وأمراض التأتبيالتھاب الجلد والحساسیة و االكتئاب  
جزئیا مرضھم بسببإن األمر یتعلق بمرضى   

رضھم من المعادن الثقیلة اصبحوا قادرین على العمل مرة اخرى م تشخیص وعالجبعد و العمل لم یتمكنوا من  
.على الرغم من ھذا الموجز القصیر اال انھ یوضح العالقة النسبیة بین التشخیص الدقیق والعالج لالمراض االصابھ بالمعادن السامھ    

. 

 االتحاد االروبي اشار الى ان
في ظل وجود تنص على أنھ 2001لسنة  المواد الكیمیائیة سیاسة  

لھا  أن المادة الكیمیائیة موثوقة أدلة علمیة  
والبیئة على صحة اإلنسان سلبیة  آثار   

على مبدأ اتخاذ القرارات والسیاسات الالزمة  یجب   
عدم الیقین أنھ ال یزال ھناك، على الرغم من   لمنع الضرر االحتیاطات   

.الضرر المحتمل وشدة الطبیعة الدقیقة على موجود  
والسامة  المعادن الثقیلة على   أیضا ولكن     المواد الكیمیائیةا ال ینتطبق فقط على وھذ  

 .  
  الزیادة  ویرجع ھذا الى . أخرى ان المعادن السامھ خطرة على حیاة الخلیة الحیویة مرة  یجب أن أؤكد الختام، في

مع اإلنسانھذه المادة والمعدن   اتصال ومدىسمیة، التردد، و  
.في جمیع انحاء العالم   



 إن المعادن تسبب وتحفز ظھور امراض العصر 

، ال یزال یتعینلذلك .   
األمراض المزمنة تشخیص وعالجل   الطلب  

     األساسیة العالجات والى   والسامھ  الثقیلة للمعادن  عند التعرض 
المزمنة. الوقایة من األمراض  وینبغي   

ن الذي یحظى الى اال، العامةللصحة  إمكانات كبیرة وبھذا   
من االھتمام. بقلیل   

سأجیب على أسئلتكاھتمامكم و أشكركم على  
 المتاحة.

 


