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تربئة الذمة
يتضمن هذا الدليل معلومات وإرشادات ورسوماً بيانية وغري ذلك من املواد ،موجَّهة ملمارسي الطب ممن
يعاجلون املصابني باألسلحة الكيميائية .وأُتيح للجمهور ألغراض اإلعالم فحسب ،وليس لالستعمال .فكل
القرارات اخلاصة برعاية املرضى يتعني اختاذها من جانب مقدّم الرعاية الصحية مع مراعاة املميزات
اخلاصة لكل مريض.
وكل ما يَرِد يف هذا الدليل ،من آراء ووجهات نظر وما حيويه من مواد مقروءة ،خيص مؤلفيه وال يعكس
رأي املنظمة وال آراء من شاركوا يف إعداده .وأُورِدت املواد خدمة للقارئ دون أن يعين ذلك ضمناً أنها
حتظى بدعم املنظمة أو من شاركوا يف إعداد هذا الدليل .وال تتحمل املنظمة هي واألشخاص الذين ساهموا يف
إعداد الدليل أي مسؤولية فيما خيص حمتوى املواقع الشبكية للغري.
املعلومات الواردة يف هذا املنشور صحيحة ،على حد علم املنظمة؛ بيد أنه ال جيوز ،حتت أي ظرف من
الظروف ،حتميل املسؤولية للمنظمة أو ملن شاركوا يف إعداد الدليل ،عن صحة هذه املعلومات أو دقتها أو
مشوليتها ،أو عن تبعات استخدامها.
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متهيد
شهدت البشرية ،قبل مائة سنة ،بالقرب من إيرب يف سهول الفالندرز (بلجيكا) ،حرباً من نوع جديد.
فقد استخدمت األسلحة الكيميائية ،على نطاق واسع ،ألول مرة يوم  22نيسان/إبريل  .1915وكانت
هذه أوىل اهلجمات اليت يُستعمل فيها السالح الكيميائي الذي سيصبح أسلوباً شائعاً من أساليب
احلرب فيما تبقى من أطوار احلرب العاملية األوىل.
وبنهاية احلرب العاملية األوىل ،كان أكثر من  1,3مليون شخص قد سقطوا ضحية األسلحة الكيميائية،
توفى منهم ما يفوق  100 000شخص بعد وقت قصري من تعرضهم للعامل الكيميائي .أما اآلالف
اآلخرون من املصابني جراء األسلحة الكيميائية ممن جنوا من املوت فقد عانوا طوال ما تبقى من
أعمارهم من اآلثار الطويلة األمد للعناصر الكيميائية ،مبا يف ذلك مشاكل خطرية يف اجلهاز التنفسي.
ومن الفواجع أن احلرب العاملية األوىل مل تكن سوى أول حقبة من تاريخ حروب كيميائية استمرت
طوال قرن من الزمن .ففي أعقاب احلرب العاملية األوىل ،عاشت البشرية ،لعقود ،حتت تهديد
ترسانات ضخمة من األسلحة الكيميائية اليت قد تستخدم على نطاق واسع مرة أخرى يف أي حلظة.
وبالرغم من اجلهود اليت بذهلا اجملتمع الدولي للحيلولة دون اندالع حرب كيميائية ،فقد استُخدِم
ذلك النوع من األسلحة ،يف عدة نزاعات على مدى القرن العشرين وال سيما من جانب نظام صدام
حسني خالل احلرب العراقية-اإليرانية ،مما أدى إىل إصابات تعد باآلالف بني املدنيني واملقاتلني على
السواء ،يف مدن سرداشت وحلبجة وغريهما .واستُخدِمت األسلحة الكيميائية أيضاً يف النزاع املسلح يف
سورية.
وبعد حوالي قرن من املساعي الدبلوماسية املضنية للقضاء على خطر استعمال عوامل احلرب
الكيميائية ،اعتمد نص اتفاقية األسلحة الكيميائية ،بعد جهد جهيد ،يف عام  ،1992بهدف ختليص
العامل من خمزونات األسلحة الكيميائية ،ومنع عودتها إىل الظهور.
وقد عمدت منظمة حظر األسلحة الكيميائية (املنظمة) ،حتت مظلة تلك االتفاقية ،إىل إقامة نظام
للتحقق والرصد يوحي بالثقة وحقق نتائج ملموسة .كما استحدثت املنظمة شبكة للمساعدة واحلماية
لتعزيز األمن على الصعيد العاملي ومتتني التعاون الدولي ،وتشجيع االستخدامات السلمية للكيمياء مبا
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فيه مصلحة اجلميع .وقد استصدرت املنظمة هذا الدليل املوجَّه ملمارسي الطب ممن يقومون على رعاية
ضحايا احلرب الكيميائية ،يف إطار روح التعاون الدولي تلك وإدراكاً منها ألهمية توفري املساعدة ألولئك
الضحايا.
وجا ء هذا الدليل تتوجياً جلهود جمموعة من اخلرباء املعرتف بهم دولياً يف جمال عالج اإلصابات
باألسلحة الكيميائية ،مت مجعهم ضمن فريق بدعوة من املنظمة .وقد كرَّس واضعو هذا الدليل ،طوعاً،
حتت قيادة الربوفيسور باللي-مود ،ساعاتٍ طوال إلعداد وحترير ومراجعة هذه الوثيقة املرجعية
الرائعة .وأمثرت اجلهود التعاونية هلذا الفريق من العلماء ،أيضاً ،بفضل سخاء الدكتور روبرت ماثيوز،
الذي أحرز أول جائزة للسالم ملدينة الهاي واملنظمة ،وأهدى جائزته املالية للصندوق االستئماني للشبكة
الدولية لدعم ضحايا األسلحة الكيميائية ،مما أتاح متويل املشروع .وأود ،نيابة عن كل الذين
سيستفيدون من هذا املنشور ،أن أعرب عن امتناني لكل املساهمني البارزين يف هذا العمل اهلام.
وأخرياً ،وإذ أتأمل يف إسهامات اتفاقية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية يف اجلهود الدولية لنزع
السالح على مدى السنوات السبع والتسعني اليت انقضت منذ اإلعالن عن اهلدنة الشاملة اليت وضعت
حداً للحرب الكربى ،آمل من أعماقي أال يتم اللجوء إىل الدليل للوفاء باألغراض اليت وُضِع من أجلها.
ولكن إذا مل تتحقق تلك األمنية ،فإني آمل أن يوفر إرشادات قيّمة ملمارسي الطب يف عالج املصابني
باألسلحة الكيميائية ويسهم ،بالتالي ،يف ختفيف آالم الضحايا احملتملني لتلك األسلحة غري القانونية
وغري اإلنسانية.

أمحد أُزوجمو
املدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية
الهاي 11 ،تشرين الثاني/نوفمرب 2015
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تصدير
أعدت منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،إدراكاً منها ألهمية تقديم املساعدة لضحايا األسلحة
الكيميائية ،هذا الدليل املوجَّه ملمارسي الطب ممن يقومون على رعاية ضحايا األسلحة الكيميائية.
يوفر الفصل األول من الدليل ملمارسي الطب نظرة عن تاريخ تطوير األسلحة الكيميائية واستخدامها،
وأنواع املواد الكيميائية اليت استعملت كسالح ،وموجزاً عن اجلهود املبذولة من اجملتمع الدولي حلظر
استخدام األسلحة الكيميائية.
ويتناول الفصل الثاني االعتبارات العامة إلدارة اإلصابات الكيميائية ،كما يتضمن حملة عن املفاهيم
األساسية اليت ينبغي أن يأخذها العاملون الطبيون يف احلسبان يف إدارة حدث يتصل باألسلحة
الكيميائية.
وتعاجل الفصول من الثالث إىل الثامن اإلدارة الطبية لإلصابات النامجة عن :املواد املن ِّفطة (العوامل
املقرِّحة أو املولدة للبثور)؛ والعوامل املؤثرة يف األعصاب؛ والعوامل املضرة بالرئتني (اخلانقة)؛ والعوامل
املؤثرة يف الدم؛ وعوامل مكافحة الشغب (املواد املهيجة للحواس)؛ والتُكسينات (والسيما تُكسني نبتة
اخلروع وساكسي توكسني (توكسني القشريات)) .وتشمل املسائل اخلاصة بكل واحدة من فئات عوامل
احلرب الكيميائية؛ آلية التسميم؛ والعالمات واألعراض اليت تظهر بعد التعرض احلاد للعامل؛
واإلدارة السريرية والعالج .ويُسرتعى االنتباه ،عند االقتضاء ،إىل احتماالت آثار بعيدة املدى جراء
التعرض ملختلف فئات عوامل احلرب الكيميائية.
يقدم الفصل التاسع ملخصاً للفصول السابقة وتعليقات ختامية.
كما يشمل الدليل عدداً من املرفقات اليت تعرض معلومات خلفية عن :اتفاقية األسلحة الكيميائية؛
وفئات عوامل األسلحة الكيميائية اليت جرى تناوهلا يف الدليل؛ ومعلومات أولية عن مواد كيميائية
سامة أخرى ميكن استخدامها أيضاً كعوامل حرب كيميائية؛ ورمساً بيانياً للمساعدة يف التحديد األولي
لفئات عوامل احلرب الكيميائية اليت قد يكون تعرض هلا املصاب ،استنادا إىل األعراض األولية؛ هذا
فضال عن معلومات خبصوص العواقب الطويلة املدى للتعرض ملختلف عوامل احلرب الكيمائية.
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يتضمن الدليل كذلك سردًا باملصطلحات املستخدمة يف هذه الوثيقة.
ويود املؤلفون اإلعراب عن امتنانهم للدكتور شهريار خاتري من فرع املساعدة واحلماية مبنظمة حظر
األسلحة الكيميائية ،لتفانيه ودعمه الدؤوب مما ساهم بشكل أساسي يف إجناح هذا املسعى.
ختاماً ،نأمل صادقني أن يوفِّر هذا الدليل توجيهاً قيِّماً ملمارسي الطب يف اإلدارة الطبية لضحايا
األسلحة الكيميائية ومعاجلتهم.
مهدي باللي مود

بول رايس

روبرت ماثيوس

جيمس رومانو

رونيه بيتا

هورست ثريمان
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يان فيليمس

الفصل األول
مقدمة وحملة تارخيية
نظرة عامة
إن استخدام السموم واألسلحة امل سمومة ،كأسلحة يف احلروب يعود إىل عهود قدمية .وترتاوح هذه
األسلحة بني السهام والرماح املسمومة وتسميم اآلبار واملؤونة ،وإطالق أخبرة ودخان مسموم .وعلى
سبيل املثال ،فإن استخدام الكيميائيات السامة كوسيلة للحرب بدأ على األقل ،منذ القرن السابع،
حينما استحدثت البحرية البيزنطية "النار اإلغريقية" ،وهي خليط من الكربيت والنافثا تنجم عنه،
لدى اشتعاله ،آثار مسية وحارقة .واستُخدِمت طائفة من الكيميائيات السامة األخرى مثل املواد
الكيميائية اليت حتتوي على الزرنيخ.
ويبدو أن حظر استخدام السموم يف احلروب قديم قدم األسلحة ذاتها .وتشمل أحدث املراجع املعروفة
قوانني مانو يف اهلند (اليت تعود إىل  500سنة قبل امليالد) اليت متنع استعمال األسلحة املسمومة،
فضالً عن القوانني الصينية واإلغريقية والرومانية القدمية ،وكذا القوانني املقتبسة من القرآن .وهذا ما
يبيِّن وجود إمجاع يف تلك األزمنة القدمية بأن استخدام السموم واألسلحة املسمومة يف النزاعات املسلحة
يتعارض وقوانني األمم.
بيد أن استعمال األسلحة الكيميائية كوسيلة من أساليب احلرب مل حيظ باالعرتاف سوى على إثر
التطور السريع للصناعة الكيميائية يف أواخر القرن التاسع عشر مما أتاح إنتاج كميات كبرية من املواد
الكيميائية السامة .ونتيجة للقلق إزاء احتمال أن يفضي هذا التطور يف الصناعة الكيميائية إىل إنتاج
وسائل حرب عملية ،جرت مفاوضات بشأن حظر "السموم واألسلحة املسمومة كوسيلة من وسائل
احلرب ،يف اتفاقييت الهاي لعامي  1899و .1907كما مت التفاوض بشأن إعالن "االمتناع" عن
استخدام املقذوفات اليت بوسعها إطالق "غازات خانقة أو مؤذية".
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غري أن االستخدام املكثف لألسلحة الكيميائية يف احلرب العاملية األوىل أظهر الفعالية احملدودة ألحكام
احلظر املنصوص عليها يف اتفاقييت الهاي .وكانت القوات الفرنسية هي اليت بادرت ،يف عام ،1914
إىل استعمال كميات قليلة من املواد املهيجة للحواس (منها بروميد الزيليل والغازات املسيلة للدموع اليت
حتتوي على خالت بروميد اإليثيل) ضد القوات األملانية دون فعَّالية تُذكر .لكن األمور تغريت يوم 22
نيسان/أبريل  1915حينما شنت القوات األملانية هجوماً مكثفاً بالغاز يف إيرب ببلجيكا .فقد أطْلَقت أزيد
من  150طناً من الكلور ،وهو عامل خانق ،من حوالي  6000أسطوانة غاز ،بدأت تتقاذفها الرياح فوق
قوات التحالف على جبهة متتد على مدى عدة كيلومرتات .وقد أدَّى ذلك إىل سقوط آالف الضحايا،
منهم  5000قتيل ،وإىل كسر خطوط التحالف مؤقتاً .بيد أن أثر اهلجوم فاجأ الطرفني معاً ومتكنت
قوات التحالف من إعادة التمركز يف مواقعها قبل أن يغتنم اجلنود األملان الفرصة لتحقيق مكاسب
عسكرية.
ويف أواخر عام  ،1915بدأت القوات األملانية تستخدم عامالً خانقاً آخر (الفوسجني) ،وسرعان ما
حلَّت قذائف املدفعية ،مبا يف ذلك قذائف اهلاون ،حمل أسطوانات الغاز كوسيلة لنقله .ويف بداية عام
 ،1916شرعت قوات التحالف (اليت عملت ،منذ نيسان/أبريل  ،1915على تسريع وترية قدرتها
على إنتاج كميات كافية من الكلور وغريه من الكيميائيات السامة ألغراض احلرب) يف استخدام كميات
كبرية من الغازات اخلانقة ضد اجلنود األملان.

الصورة  :1-1جنود يضعون أقنعة مضادة للفوسجني أثناء احلرب العاملية األوىل
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بدأت القوات الفرنسية ،يف مستهل عام  ،1916تستخدم العامل املؤثر يف الدم ،سيانيد اهليدروجني.
لكن مبا أن هذا العامل أخف من اهلواء فقد كان من الصعب إحداث تركيزات كبرية منه فوق ساحات
القتال وهو ما حدَّ من الفوائد العسكرية لعامل احلرب الكيميائية هذا .وفيما بعد ،حوَّل الفرنسيون
عامل دم آخر إىل سالح ،هو كلوريد السيانوجني ،وإن ارتُئي أنه مل يكن بذات الفعَّالية اليت
للفوسجني.
ويعزى ارتفاع أعداد املصابني يف أوىل اهلجمات باألسلحة الكيميائية ،يف املقام األول ،إىل افتقار اجلنود
إىل واقيات فعَّالة للجهاز التنفسي .ومتكن اجلانبان ،يف غضون أشهر من اهلجوم املكثف األول
باألسلحة الكيميائية يف نيسان/أبريل  ،1915من تطوير واقيات بدائية ضد الغازات (كمامات)
استطاعت أن حتد كثرياً من فعَّالية العوامل اخلانقة والعوامل املؤثرة يف الدم ،يف ساحات القتال
(الصورة  .)1-1وقد دفع ذلك بأملانيا إىل إنتاج عامل منفط هو خردل الكربيت وحتويله إىل سالح وأُطلق
عليه آنذاك "غاز اخلردل" .وقد جنم استخدامه أول مرة بالقرب من إيرب يوم  12متوز/يوليه ،1917
عن عدد كبري من اإلصابات ،لكونه يُؤذي اجللد والعينني واجلهاز التنفسي (الصورة  .)2-1وبعد ذلك
بزمن قصري ،شرع الربيطانيون والفرنسيون واألمريكيون يف استخدام خردل الكربيت .وهو ما أفضى إىل
تطوير األشكال األوىل من السرتات الواقية من األسلحة الكيميائية (مبا يف ذلك قماش مُزيَّت ،مينح قدراً
من املقاومة ضد عوامل األسلحة الكيميائية السائلة).

الصورة  :2-1جنود أصيبوا بالعمى مؤقت ًا نتيجة تعرضهم خلردل الكربيت ،يف عام .1917
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عادة ما تكون هناك فرتة فاصلة من عدة ساعات بني التعرض خلردل الكربيت وظهور األعراض .ويف
عام  ،1917قام عامل كيميائي أمريكي ،هو الدكتور و .لي لويس بتطوير مادة منفطة جديدة (عامل
مقرح) أُطلق عليه الحقاً اللويزيت ،يُحدث أملاً مبجرد مالمسة اجللد .وكانت الواليات املتحدة تستعد
إلرسال شحنات من ذخائر اللويزيت يف نوفمرب  ،1918حينما مت االتفاق على اهلدنة .لكن مت فيما بعد
حتويل اللويزيت إىل سالح (قبل احلرب العاملية الثانية) من جانب اليابان وروسيا وبريطانيا والواليات
املتحدة ،وعادة ما كان يُخلط خبردل الكربيت من أجل ختفيض نقطة جتميد هذه املادة.
جتاوز عدد اإلصابات باألسلحة الكيميائية خالل احلرب العاملية األوىل  1,3مليون شخص (معظمهم من
املقاتلني) ،توفى أكثر من  100 000منهم بعد وقت قصري من تعرضهم لعوامل األسلحة الكيميائية –
وعانى اآلالف ممن جنوا من الصرا ع من آثار العوامل الكيميائية بقية عمرهم .وقد ألقي ما يفوق
 125 000طن من الكيميائيات السامة يف ساحة املعركة ،وندد اجملتمع الدولي باستخدام األسلحة
الكيميائية على نطاق واسع خالل احلرب العاملية األوىل.
فعلى سبيل املثال ،ناشدت اللجنة الدولية للصليب األمحر ،املتحاربني يف  6شباط/فرباير 1918
قائلة:
نود اليوم أن نعرب عن موقفنا ضد هذا االبتكار اهلمجي  ...أال وهو استخدام
الغازات اخلانقة والسامة ،الذي يتسع نطاقه ،على ما يبدو ،ليبلغ مدى ال ميكن
تصوره حلد اآلن  ...وحنتج بكل ما منلك بقوة ضد هذه احلرب اليت ال يسعنا إال
أن نسميها حرب ًا إجرامية.
هذا ما حدا بعصبة األمم إىل التفاوض بشأن بروتوكول جنيف لعام  .1925ويُحرِّم الربوتوكول استخدام
األسلحة الكيميائية والبيولوجية ،دون أن حيظر استحداثها وإنتاجها وختزينها .وقد سارعت معظم
القوى العسكرية إىل التصديق على الربوتوكول باستثناء اليابان والواليات املتحدة األمريكية (اليت
صدقت عليه يف نهاية املطاف يف عام  .)1975وقد أرفقت دول عديدة من بني تلك اليت صدَّقت على
الربوتوكول ،تصديقها بتحفظ مفاده أنه يُسمح هلا باستخدام األسلحة الكيميائية كرد على استعماهلا
ضدها من طرف دولة أخرى.
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لكن بروتوكول جنيف لعام  1925مل حيُل مع األسف دون استخدام األسلحة الكيميائية ،حتى يف
النزاعات الدولية اليت تنشبُ بني دول أطراف يف الربوتوكول (اجلدول .)1-1
ففي عامي  1936و ، 1937استخدمت إيطاليا ضد احلبشة عدداً من عوامل احلرب الكيميائية منها
ثنائي فينيل كلورو أرسني (الذي يُشار إليه أحياناً بالغاز املسيل للدموع ،لكن مع آثار سُمِّية طويلة
املدى) وخردل الكربيت .وقد كانت نتائج استخدام تلك العوامل مدمرة وحسمت نتيجة احلرب ألنه مل
تكن لدى احلبشيني أي وسيلة للوقاية ضد األسلحة الكيميائية.
وخالل الثالثينات ،وبينما كانت شركات الصناعة الكيميائية يف أملانيا تُجري حبوثاً لتحسني مبيدات
احلشرات ،اكتشفت مركبات عضوية فوسفورية .وبعد ما أُبلغت السلطات العسكرية ،بوشر بتطوير
عوامل مؤثرة على األعصاب هي التابون والسارين .وأُنتج التابون ألول مرة يف كانون األول/ديسمرب
 ،1936وبدأ صنعه وحتويله إىل سالح حبلول عام  .1939وقد أنتجت أملانيا ،إبان احلرب العاملية
الثانية ،آالف األطنان من التابون وكميات أقل من السارين .وبالرغم من أن أملانيا كانت البلد الوحيد
الذي ميتلك خمزونات من العوامل املؤثرة يف األعصاب خالل احلرب العاملية الثانية ،إال أنها مل حتاول
قط استخد امها ،ويعزى ذلك جزئياً لكون اجليش األملاني كان يعتقد أن الربيطانيني ينتجون أيضاً نفس
ال عوامل .ولذا مل تستخدم األسلحة الكيميائية على الساحة األوروبية يف احلرب العاملية الثانية .لكن يف
ليلة  2كانون األول/ديسمرب  ،1943هامجت الطائرات األملانية ميناء مدينة باري يف جنوب إيطاليا
وأغرقت عدة سفن أمريكية ،منها الباخرة س .س .جون هاريف اليت كانت حتمل خردل الكربيت
استعداداً الستخدامه كرد فعل من احللفاء يف حالة بدأت القوات األملانية حرباً كيميائية .وأصيب 628
جندي ًا جراء تسرُّب خردل الكربيت ،تويف منهم  ،69من بينهم حبارة سفن جتارية أمريكية ،فض ًال عن
عدد كبري غري حمدد من اإلصابات بني املدنيني.
ويف ساحة أخرى ،كانت اليابان قد باشرت إنتاج كميات كبرية من عوامل احلرب الكيميائية وحتويلها
إىل أسلحة منذ منتصف الثالثينات ،واستخدمت عدداً من تلك العوامل ،يف نزاعها مع الصني خالل
الفرتة ما بني األعوام  1937و ،1945منها سيانيد اهليدروجني والفوسجني وخردل الكربيت وخليط
من اللويزيت وخردل الكربيت .وقد أبلغ عن وقوع آالف اإلصابات بني الصينيني نتيجة للهجمات
الكيميائية من جانب اليابان واليت جاوزت ألفي هجمة منفصلة .وتُرك جزء كبري من املخزون الياباني
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من األسلحة الكيميائية غري املستعملة يف الصني ،بعد أن وضعت احلرب أوزارها (الصورة  ،)3-1مما
أدى إىل إصابات عديدة خالل العقود الالحقة (وجيري حالياً تدمري هذه املخزونات من األسلحة
الكيميائية املخلفة ،مبوجب أحكام اتفاقية األسلحة الكيميائية).

الصورة  :3-1حفر واستخراج األسلحة الكيميائية اليابانية املخلفة يف الصني

يف نهاية احلرب العاملية الثانية ،توىل احللفاء أمر خمزونات األسلحة الكيميائية األملانية ،ومت تدمري
اجلزء األكرب من األسلحة الكيميائية ألملانيا واحللفاء ،إما عن طريق تفريغها يف اهلواء (الفوسجني) ،أو
إحراقها يف العراء أو إغراقها يف البحر .وقدرت كميات عوامل األسلحة الكيميائية ،ومعظمها من
العوامل املنفطة ،اليت ألقي بها يف البحر مبائيت ألف طن .ويف وقت الحق ،شكلت العوامل اليت
أُغرقت يف البحر يف بعض املواقع ،مصدر قلق كبري من حيث الصحة والسالمة والبيئة ،السيما تلك
اليت أُلقيت يف املياه الضحلة نسبي ًا اليت يستخدمها البحارة يف حبر البلطيق.
ويف بداية اخلمسينات ،أفضت البحوث الصناعية يف اململكة املتحدة ،سعياً إىل تطوير مبيدات آفات
أكثر فعالية ،إىل اكتشاف عامل أميتون املؤثر على األعصاب  ،الذي اسُتخدم لفرتة قصرية يف الزراعة
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قبل أن يتم سحبُه بسبب مسومه الضارة إىل حد كبري بالثدييات .واكتشف الحقاً أن استبدال رابطة
ميثيل الفوسفور بإحدى رابطات الكوكسي-الفسوفورية يف األميتون يزيد من السمية عشرة أضعاف على
األقل .وأدى ذلك إىل تطوير سلسلة -Vمن العوامل املؤثرة يف األعصاب وحتويلها إىل سالح ،حيث
طورت الواليات املتحدة األمريكية غاز  ،VXكما قامت بلدان أخرى بتطوير عوامل شبيهة بغاز
(منها مثالً

Vx

VX

من جانب االحتاد السوفيييت سابقاً) .وليس من قبيل املفاجأة أن تكون اخلاصيات

املادية والسمية لغاز  VXوأشباهه متماثلة ،كما تتماثل إىل حد كبري أساليب عالج من تعرضوا لسلسلة
 VXمن العوامل.
يف عام  ،1968نفق أكثر من  6 000من األغنام كانت ترعى بالقرب من مركز داغواي للتمرينات
العسكرية يف يوتاه بالواليات املتحدة األمريكية ،أثناء تدريب ميداني على استخدام مادة " VXمل جير
كما كان متوقعاً" .وأفضت االحتجاجات اليت أعقبت ذلك إىل توقيف مجيع اختبارات عوامل األسلحة
الكيميائية يف اهلواء الطلق بالواليات املتحدة ،ووُضع حد إلنتاج تلك األسلحة على مدى عشرين سنة
تقريباً .وكان استخدام الغاز املسيل للدموع ومبيدات األعشاب الضارة ،على نطاق واسع ،من جانب
اجليش األمريكي يف حرب فيتنام قد أثار احتجاجات عارمة (سواء داخل الواليات املتحدة األمريكية
أو على الصعيد الدولي) .وقد حاجَّ اجليش األمريكي آنذاك أن استخدام تلك املواد الكيميائية ليس
حمظوراً مبوجب بروتوكول جنيف لعام  .1925لكن يف عام  ،1975أصدر الرئيس جريالد فورد أمراً
رئاسياً (رقم  ) 11850حيصر بشكل صارم ،استخدام الغاز املسيل للدموع ومبيدات األعشاب الضارة يف
"األغراض الدفاعية" أثناء النزاعات املسلحة ،وصدَّقت الواليات املتحدة ،يف العام نفسه ،على
بروتوكول جنيف.
وخالل الستينيات ،انكبت الواليات املتحدة واالحتاد السوفيييت سابقاً ،على تطوير عوامل احلرب
الكيميائية السيكولوجية ،مبا يف ذلك بنزيالت كينوكليدينيل ( )BZالذي حوَّلته الواليات املتحدة إىل
سالح .لكن عدم اليقني كان حييط بفعالية هذه الفئة من عوامل األسلحة الكيميائية وقرر البلَدان تدمري
خمزونيهما من تلك املادة ،خالل الثمانينيات.
وعقدت الواليات املتحدة واالحتاد السوفيييت سابقاً ،يف الفرتة من عام  1976حتى عام  ،1980سلسلة
من االجتماعات الثنائية بغرض التوصل إىل اتفاق للتدمري الكامل جلميع خمزونات األسلحة الكيميائية.
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وقد فسحت النتائج اإلجيابية لتلك احملادثات اجملال أمام التفاوض بشأن اتفاقية األسلحة الكيميائية
أثناء مؤمتر نزع السالح املنعقد يف مقر األمم املتحدة يف جنيف.
ومتخضت الشواغل يف بداية الثمانينات ،إزاء إنتاج األسلحة الكيميائية ومزاعم استخدامها ،عن اعتماد
آلية األمني العام لألمم املتحدة للتحقيق يف االستخدام املزعوم لألسلحة الكيميائية .وقد أثبت حتقيق
جرى يف إطار تلك اآللية ،يف آذار/مارس  ،1984أن العراق يستخدم األسلحة الكيميائية ،على نطاق
واسع ،يف احلرب العراقية-اإليرانية .وكان خردل الكربيت والعامل املؤثر على األعصاب التابون
(العامل األول الذي تأكد استخدامه يف ساحة احلرب) هما اللذان استخدمهما العراق يف البداية ،وذلك
على ما يبدو يف حماولة لوقف تقدم القوات اإليرانية (الصورة .)4-1

الصورة  :4-1حتقيق األمني العام لألمم املتحدة يف آذار/مارس  1984يف مزاعم استخدام األسلحة الكيميائية يف
إيران ،املفتشون يفحصون قنبلة خردل كربيت عراقية مل تنفجر

ومع تواصل احلرب ،اكتسب العراق قدراً أكرب من اخلربة يف إنتاج األسلحة الكيميائية واستعماهلا،
فأصبح يلجأ إليها بشكل متزايد كسالح اسرتاتيجي ،حتى ضد غري املقاتلني من اإليرانيني .ويف هذا
السياق ،تُفيد تقارير من األمم املتحدة أن العراق استخدم ما يفوق  1 800طن من خردل الكربيت،
وأكثر من  140طن من التابون وما يزيد على  600طن من السارين خالل احلرب العراقية-اإليرانية.
ومن األمثلة املروعة ضرب مدينة سرداشت خبردل الكربيت ،يف مشال غربي إيران يف حزيران/يونيه
 ،1987واستعمال غاز األعصاب ،السارين ،ضد قرية حلبجة الكردية يف مشال العراق يف آذار/مارس
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( 1988الصورة  .) 5-1وكان االستخدام املكثف لألسلحة الكيميائية من جانب العراق يف حربه مع
إيران خالل الثمانينيات الدافع الرئيسي للتفاوض حول اتفاقية األسلحة الكيميائية.

الصورة  :5-1قرويون ينهارون وميوتون إثر تعرضهم لغاز السارين ،وهم حياولون الفرار بعد مهامجتهم باألسلحة
الكيميائية يف حلبجة ،يف آذار/مارس 1988

مت ،يف الثمانيني ات ،تطوير أسلحة كيميائية "ثنائية" .وتتضمن املادتني الكيميائيتني األساسيتني للعامل
املؤثر على األعصاب ،يف حاويتني منفصلتني ضمن الذخرية متتزجان فتشكالن عامل حرب كيميائية
عندما تكون الذخرية (وهي عادة قذيفة مدفعية أو صاروخ أو قنبلة جوية) متجهة حنو اهلدف .ومن
أجل جتاوز املشاكل اليت واجهت العراق يف إنتاج عوامل ثابتة مؤثرة على األعصاب ،طوَّر مفهوماً
خمتلف ًا للذخرية الثنائية ،يقوم على مزج السليفتني وتعبئة الذخرية قُبيل استخدامها.
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استخدمت أيضاً األسلحة الكيميائية على نطاق أضيق من جانب جهات من غري الدول ،ومن أشهر
احلاالت استخدام طائفة آوم شينريكيو الدينية اليابانية غاز السارين يف قطار األنفاق يف طوكيو
(آذار/مارس  .)1995وأدت تلك اهلجمة إىل وفاة  13مدنياً وإصابة أزيد من  1 000بإصابات بليغة
(الصورة .)6-1

الصورة  :6-1يف أعقاب اهلجمة بغاز األعصاب السارين على مرتو األنفاق يف طوكيو يف آذار/مارس 1995

دخلت اتفاقية األسلحة الكيميائية حيز النفاذ بتاريخ  29نيسان/أبريل  ،1997مبا يعين تطبيق
احلظر ،أخرياً ،على إنتاج وختزين واستخدام األسلحة الكيميائية ،بعد عقدين من املفاوضات يف
جنيف .وتتوىل منظمة حظر األسلحة الكيميائية إعمال االتفاقية اليت أصبحت تقريباً عاملية بعد أن
وصل عدد األطراف فيها إىل  192دولة.
حتى تشرين األول/أكتوبر  ،2015مت التصريح لدى املنظمة بـ 72 525طن مرتي من خمزونات
األسلحة الكيميائية .وقد مت التدمري الفعلي لنسبة  %90من تلك املخزونات ،حتت حتقيق صارم من
املنظمة (الصورة  .)7-1ومن املتوقع تدمري املخزونات املعلنة املتبقية من خمزونات األسلحة الكيميائية
يف ليبيا واالحتاد الروسي والواليات املتحدة حبلول التواريخ النهائية املُجدْولة تباعاً يف األعوام 2015
و 2020و.2023
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الصورة  :7-1مفتشو املنظمة وهم يتحققون من األسلحة الكيميائية املعلنة قبل تدمريها

وردت تقارير ،يف عام  ،2013تفيد بوقوع هجمات بغاز السارين يف سورية .وقد شكَّل ذلك حتدياً غري
مسبوق للمنظمة ألن سورية توجد يف حالة حرب أهلية وليست طرفاً يف اتفاقية األسلحة الكيميائية.
وكان من نتائج ذلك قيام تعاون متني بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة ومنظمة
الصحة العاملية متخض عن تشكيل بعثة مشرتكة بني املنظمة واألمم املتحدة ،أكدت استخدام السارين
ضد املدنيني يف سورية .ووقعت أكرب هجمة باألسلحة الكيميائية يوم  21آب/أغسطس  ،2013حينما
ضربت صواريخ حمملة بغاز السارين عدة مناطق ختضع لسيطرة املعارضة أو متنازع عليها يف الغوطة،
إحدى ضواحي دمشق .وقيل إن عدد املصابني جتاوز عدة مئات.
وانضمت سورية إىل اتفاقية األسلحة الكيميائية يف أيلول/سبتمرب  2013على إثر ضغوط من اجملتمع
الدولي ،مما أتاح للبعثة املشرتكة بني املنظمة واألمم املتحدة ،فيما بعد ،تيسري نقل األسلحة الكيميائية
املعلن عنها ،يف ظروف صعبة وخطرية .وقد مت ،إىل حد كبري ،تفكيك برنامج سورية لألسلحة
الكيميائية بعد تدمري ما مت التصريح به من أسلحة كيميائية وعوامل ومرافق لإلنتاج والتخزين ومعدات
اخللط والتعبئة .وبالرغم من التقدم احملرز يف اجتاه القضاء على برنامج سورية لألسلحة الكيميائية،
وقعت هجمات باألسلحة الكيميائية ،يف سورية ،استخدم فيها الكلور وغريه من الكيميائيات الصناعية
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السامة .وقد أكدت ذلك بعثات تقصي احلقائق التابعة للمنظمة واملدعومة من األمم املتحدة ،اليت
أوفدت إىل سورية ألغراض التحقيق يف مزاعم استخدام الكلور.
ويف حني مل حتُل أحكام بروتوكول جنيف لعام  1925واتفاقية األسلحة الكيميائية دون استخدام
األسلحة الكيميائية يف سورية ،يف عام  ،2013فإن الدور الذي لعبته األمم املتحدة واملنظمة يف تأكيد
استخدام األسلحة الكيميائية يف سورية ،وكذا يف تشجيع سورية على االنضمام إىل االتفاقية والتعجيل
بتدمري خمزونها من األسلحة الكيميائية ،منع وقوع مزيد من الوفيات وحدوث معاناة أكرب جرَّاء
استخدام تلك األسلحة.

اجلدول  :1-1معلومات عن استخدام األسلحة الكيميائية منذ عام 1915
الفرتة

النزاع

احلرب العاملية األوىل 1918-1915

احلرب األهلية

1921-1919

الروسية

تقديرات املصابني*

عامل السالح الكيميائي

املكان

فوسجني الكلور

أوروبا والشرق األوسط ما يفوق  1,3مليون تويف

سيانيد اهليدروجني

منهم أكثر من  100ألف

خردل الكربيت

شخص.

األدمسيت

روسيا

غري معروفة

ثنائي فينيل كلورو أرسني
خردل الكربيت

احلرب املغربية

1926-1923

الثانية (إسبانيا)

كيتو إثيل الربوميل

املغرب

غري معروفة

كلوروبيكرين
خردل الكربيت

احلرب اإليطالية

1940-1936

احلبشية الثانية

الكلور

احلبشة

150 000 – 50 000

ثنائي كلورو أسيتوفينون
ثنائي فينيل كلورو أرسني
خردل الكربيت
فينيل كلورو أرسني
الفوسجني

احلرب الصينية -

1945-1937

ثنائي كلورو أسيتوفينون
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مندشوريا

أكثر من 800 000

الفرتة

النزاع
اليابانية

عامل السالح الكيميائي

املكان

ثنائي فينيل كلورو أرسني

تقديرات املصابني*
ما يفوق  10آالف وفاة

سيانيد اهليدروجني
اللويزيت
خردل الكربيت
الفوسجني
1967-1963

احلرب األهلية
اليمنية

ثنائي كلورو أسيتوفينون

اليمن

أكثر من 14 000

خردل الكربيت
الفوسجني

حرب فييت نام

1975-1965

ثنائي كلورو بنزاملالونيرتيل

فييت نام

غري معروفة

احلرب العراقية-

1988-1980

ثنائي كلورو بنزاملالونيرتيل

إيران

ما يفوق 100 000

خردل الكربيت

مشال العراق

أكثر من 30 000

اإليرانية

أوم شينريكيو

1995-1994

النزاع السوري

2015-2013

السارين

ما يتجاوز  70 000ال

التابون

يزالون يتلقون الرعاية الطبية

السارين

اليابان

قتيال

VX

السارين

أكثر من  1000من بينهم 13

سورية

غري معروفة

خردل الكربيت
الكلور

* من الصعب تقدير أعداد اإلصابات بدقة ألنه عادة ما يتم اجلمع بني األسلحة الكيميائية واألسلحة التقليدية.

1-1

مراجع أخرى (باإلنكليزية فقط)
United Nations Secretary-General. Chemical and bacteriological
(biological) weapons and the effects of their possible use: report of the
Secretary-General. New York: United Nations; 1969.
Robinson, Julian Perry. The rise of CB weapons. Volume I in: The problem
of chemical and biological warfare. Stockholm: Stockholm
International Peace Research Institute; 1971.
World Health Organization. Public health response to biological and chemical
weapons:

  19الفصل األول – مقدمة وحملة تارخيية

WHO guidance. Geneva: WHO Press; 2004.
The International Committee of the Red Cross in World War I: overview of
activities.
Available at: https://www.icrc.org/en
UNMOVIC Working Document, ‘Unresolved disarmament issues: Iraq’s
proscribed weapons programmes’, New York: United Nations; March
2003. Available at: www://fas.org/
Official website of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons:
https://www.opcw.org/

 الفصل األول – مقدمة وحملة تارخيية 20

الفصل الثاني
اعتبارات عامة يف إدارة اإلصابات الكيميائية
يقدم هذا الفصل حملة عن املفاهيم األساسية اليت ينبغي أن يراعيها العاملون الطبيون املعنيون بإدارة
حوادث األسلحة الكيميائية .وسيكون من الالزم وضع اخلطط وتدريب أولئك العاملني من أجل اإلدارة
الفعالة لتلك احلوادث ،والسيما اليت تتمخض عن أعداد كبرية من اإلصابات الكيميائية قد تتجاوز
الطاقة االستيعابية العادية ملرفق الدعم الطيب الذي تُنقل إليه.
ومن التحديات الكبرية املقرتنة بالتعامل مع حدث يتعلق باألسلحة الكيميائية ،ما يلي:
 الكشف بسرعة عن العامل وحتديد صنفه؛
 تفا دي املخاطر عن طريق توفري احلماية الكافية وإزالة التلوث ،فضالً عن تطويق املنطقة
املتضررة ملراقبة الدخول إليها واخلروج منها؛
 تطهري املصابني من التلوث ،ليس فحسب للحد من التماس بني العامل والضحية ،بل كذلك
لتفادي انتشار التلوث يف مرافق العالج؛
 الفرز واإلسراع با لعالج ،مبا يف ذلك العالج بالرتياق املناسب يف مكان وقوع احلادث ويف
املستشفى للحد من األمراض والوفيات .وجتدر اإلشارة إىل أن العاملني الطبيني قد يتعاملون
مع أعداد هائلة من املصابني ،بعضهم قد ال يكون متسمِّماً وإن كانت تظهر عليه أعراض
نفسية املنشأ.
إن إدارة حد ث كيميائي عملية متواصلة ترمي إىل احلد من اخلسائر الثانوية احملتملة أو تفاديها،
وتأمني املساعدة الفورية واملناسبة للضحايا ،وحتقيق التعايف السريع والفعال .وتتضمن الدورة األساسية
إلدارة الكوارث (الشكل  )1-2املراحل أدناه على أقل تقدير:
 الوقاية والتخفيف :تتخذ إجراءات قبل وقوع احلادث للوقاية من اآلثار أو تقليلها إىل احلد
األدنى ،من خالل تقييم املخاطر وأوجه اهلشاشة.
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 اجلاهزية  :تتيح عمليات التقييم يف املرحلة األوىل إعداد خطة إلدارة احلدث الكيميائي ،مبا
يف ذلك اكتساب القدرات وبرامج التدريب .وينبغي أن حتقق اخلطة التكامل بني القدرات
الطبية على األصعدة احمللي واجلهوي والوطين .وقد يستوجب ذلك إبرام اتفاقات للتنسيق
بني خمتلف الدوائر والوكاالت حبيث تندمج بشكل سلس ضمن نظام القيادة والسيطرة.
وينبغي أن تتسم خطط اإلدارة أقصى ما ميكن بالبساطة والوضوح ،ألن اخلطط املعقدة قد تطرح
صعوبات يف التنفيذ.
 االستجابة  :تطبق خطط الطوارئ عملياً يف الوقت الفعلي .وتتوقف مرحلة االستجابة على
مرحلة اجلاهزية.
 التعايف  :وأخرياً ،تتخذ اإلجراءات للعودة إىل الوضع السائد قبل احلدث .وقد تشملُ تلك
اإلجراءات التخلص من املواد اخلطرة وتطهري موقع احلدث فضالً عن توفري مزيد من املساعدة
للضحايا.
وتكتسي اإلدارة الطبية أهمية يف مجيع املراحل ،بالرغم من تداخل تلك املراحل يف معظم احلاالت،
كما ختتلف مدة كل منها حسب الطبيعة وخطورة احلدث.

اجلاهزية

االستجابة

دورة إدارة الكوارث

التعايف

الوقاية والتخفيف

الشكل  :1-2الدورة األساسية إلدارة الكوارث (بعد وقوع احلدث)
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1-2

الكشف (التشخيص) والفرز

عندما يقع حدث يتصل باألسلحة الكيميائية من غري احملتمل أن يعرف أول املستجيبني والعاملون
الطيبون ،يف البداية ،صنف العامل ،ما مل تصدر حتذيرات مسبقة عن مصادر استخبارية أو أجهزة
إنفاذ القوانني .عالوة على ذلك ،سوف يتطلب توصل العاملني الطبيني بنتائج التصنيف القاطع
ملختربات الكشف عن العينات البيئية والسريرية ،وقت ًا طويالً.
وهناك تكنولوجيات خمتلفة متاحة للكشف بسرعة يف املوقع عن عوامل األسلحة الكيميائية وحتديد
صنفها ،ومنها:
 القياس الطيفي حلركة األيونات؛
 قياس ضوء اللهب؛
 طريقة القياس اللوني/طريقة اإلنزمييات؛
 جهاز قياس املوجات الصوتية السطحية؛
 التأين الضوئي؛
 مقياس الطيف حتت األمحر بتحويل فورييه؛
 حتليل رامان الطيفي
 الفصل الكروماتوغرايف الغازي املقرتن بالقياس الطيفي الكتلي.
تتمخض مجيع أجهزة التصنيف/الكشف احملمولة ،بصرف النظر عن التكنولوجيا املعتمدة ،عن نتائج
خاطئة أحياناً وعن صور سلبية ،بسبب حساسيتها وانتقائيتها .ويتيح استخدام أجهزة كشف تعتمد
نوعاً واحداً من التكنولوجيا كشفاً "مؤقتاً" ،بينما يوفِّر استخدام أجهزة كشف تعتمد نوعني على األقل
من التكنولوجيا مستوى أعلى من اليقني ،ال سيما حينما تتمثل إحدى التقنيتني املستخدمتني أو
املعتمدتني يف أسلوب القياس اللوني أو الفصل الكروماتوغرايف الغازي املقرتن بالقياس الطيفي الكتلي
(الشكل .)2-2
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الصورة  :2-2مفتش من املنظمة يستعمل كاشفتني تستخدمان تكنولوجيات خمتلفة ألغراض الكشف "املؤكد" أثناء
عملية التدريب يف اجلمهورية التشيكية يف عام 2008

بينما تكشف معظم معدات الكشف احملمولة عن العوامل املؤثرة يف األعصاب والعوامل املن ِّفطة ،ليس
مبقدور مجيع األجهزة أن تكشف عوامل أخرى لألسلحة الكيميائية .وقد مت إنتاج معظم تلك األجهزة
ألغراض عسكرية ،وقد تتمخض عن نتائج مغلوطة يف االستخدامات املدنية ،وإن كانت متاحة يف بعض
وحدات الطوارئ.
لكل هذه األسباب ،وكذا بسبب انعدام معدات الكشف يف بعض احلاالت ،فضالً عن قلة احلساسية
والتحديد ،م ن احملتمل جداً أن تشكل املعلومات املستقاة من العالمات وكذا األعراض اليت تظهر على
املصابني بالتسمم أول املؤشرات على استخدام األسلحة الكيميائية .وتتضمن الفصول من الثالث إىل
الثامن من هذا الدليل معلومات عن املظاهر السريرية للتسمم بعوامل األسلحة الكيميائية ومعايري الفرز.
وينبغي أن يكون العاملون الطبيون مُلمني بالعالمات واألعراض الرئيسية الالزمة إلجراء التشخيص
السريري ومباشرة عملية الفرز ،وحتديد األولويات فيما خيص إزالة التلوث والعالج الطيب .واجلدير
باملالحظة أن طبيعة وتوقيت هذه املظاهر السريرية خيتلفان ليس فقط حسب مدة التعرض وشدة
الرتكي ز ،وإمنا أيضاً حسب أسلوب التعرض ،وهو ما ينبغي مراعاته يف عملية التشخيص التمييزية
  24الفصل الثاني – اعتبارات عامة

والفرز .فعلى سبيل املثال ،تتسم العوامل املؤثرة يف األعصاب ومواد السيانيد (عوامل مؤثرة يف الدم)
اليت يتم استنشاقها بسرعة ظهور آثارها وكونها حتتاج إىل عالج فوري.
ينبغي أن يُراعى أيضاً يف عمليات التشخيص التمييزية اآلثار غري املباشرة للتعرض للمواد الكيميائية،
مبا يف ذلك اإلجهاد احلراري الناجم عن ارتداء املعدات الواقية ،واآلثار النفسية بل حتى اآلثار
اجلانبية للرتياق ،ال سيما يف احلاالت اليت يُؤخَذ فيها الرتياق دون التعرض للعامل (مثالً احملاقن
الذاتية املضادة لسم العامل املؤثر على األعصاب) .وقد تتسم عملية التشخيص التمييزية والفرز بالتعقيد
يف احلاالت املزدوجة اليت جتمع بني اإلصابات باألسلحة التقليدية وأخرى باألسلحة الكيميائية.
يتضمن هذا الدليل أيضاً معلومات عن مضادات معينة (ترياقات) للتسمم بعوامل األسلحة الكيميائية.
بيد أن توافر هذه املضادات مرهون باملمارسات والسياسات واللوائح الطبية احمللية واإلقليمية والوطنية.
ويف حالة عدم توافر ترياق معني ،ستنحصر املداواة يف الرعاية الداعمة.
2-2

الفرز

يف حالة اإلصابات الكيميائية باجلملة ،جتد املوارد الطبية نفسها مُتجاوزة .والفرز عملية الختاذ
القرارات الطبية يتم اللجوء إليها لرتتيب املرضى حسب األولوية ضماناً لالستخدام األجنع للموارد
الطبية احملدودة وتقليل االعتالل والوفيات إىل أدنى حد .والفرز عملية دينامية على امتداد سلسلة
رعاية املرضى ،تستخدم يف حتديد أولويات العالج واإلخالء وإزالة التلوث.
هناك نظم خمتلفة للفرز الكيميائي .ويتضمن أشيع هذه النظم أربع فئات:
 الفورية :تشمل هذه الفئة املرضى احملتاجني للعالج املستعجل إلنقاذ حياتهم .وال ينبغي أن
يستغرق العالج وقتاً طويالً أو يتطلب عدداً كبرياً من العاملني ذوي التدريب الرفيع ،وينبغي
أن تكون فرص النجاة عالية بفضل العالج.
 اآلجلة :تسمح احلالة العامة ملرضى هذه الفئة ببعض التأخري يف العالج الطيب ،بالرغم من
احلاجة إىل قدر من الرعاية املتواصلة وختفيف اآلالم قبل الرعاية النهائية.
 الدنيا :تشمل هذه الفئة املرضى من ذوي األعراض والعالمات البسيطة نسبياً ممن يستطيعون
العناية بأنفسهم أو يُقدِّم هلم املساعدة أشخاص غري مدربني.
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 امل رتقبة :املرضى من هذه الفئة لديهم حظوظ قليلة للنجاة .وتتجاوز اإلصابات اليت تهدد حياة
هؤالء املرضى القدرات العالجية للعاملني الطبيني املتوافرين.
يصف اجلدول  1-2الفرز الكيميائي حسب فئة املصابني وصنف العامل .وميكن االطالع ،يف الفصول
ذات الصلة من هذا الدليل ،على معايري فرز أكثر حتديداً تتعلق ببعض عوامل األسلحة الكيميائية.

اجلدول  :1-2الفرز حسب الفئة والعامل الكيميائي
الفورية
املنفِّطات
• ضائقة تنفسية معتدلة (أو شديدة)

عوامل مؤثرة على األعصاب
• يتحدث ،ال يقوى على املشي (ضيق نفس شديد مع النفضان و/أو الغثيان والقيء)؛ آثار معتدلة إىل شديدة
يف جهازين أو أكثر (مث ًال تنفسي ،معدي معوي ،عضلي)؛ دورة دموية سليمة.
• ال يقوى على الكالم (فاقد الوعي) .ال يقوى على املشي؛ دورة دموية كافية.
• ال يقوى على الكالم أو املشي ،دورة دموية غري كافية (إذا استمرت احلالة ،هناك إمكانية العالج املكثف،
وإال ،تصنف يف عداد فئة املرتقبة).

العوامل املضرة بالرئتني
• ضائقة تنفسية (إذا ما اُتيحت فورًا تهوية مكثفة وغري ذلك من أنواع الدعم)

عوامل مؤثرة يف الدم
• إجهاد شديد (فاقد الوعي ،مُختلج ،وضع ما بعد النوبة ،انقطاع التنفس) دورة دموية كافية.

اآلجلة
املنفِّطات
• حروق تغطي ما بني  5و %50من مساحة اجلسد (التعرض للسوائل)؛ إصابات العينني؛ مشاكل يف املسالك
اهلوائية بعد أقل من ست ساعات من التعرض.

عوامل مؤثرة على األعصاب
• املرضى الناجون من التعرض الشديد ،واستعادوا الوعي واستأنفوا التنفس التلقائي.

العوامل املضرة بالرئتني
• ضائقة تنفسية آجلة (أقل من أربع ساعات بعد التعرض)
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عوامل مؤثرة يف الدم
• املصاب الذي جنا بعد  15دقيقة من تعرّضه لبخار السيانيد

الدنيا
املنفِّطات
• حروق تغطي أقل من  %5من مساحة اجلسد (التعرض للسوائل) يف املناطق غري احلساسة؛ إصابة طفيفة يف
العينني؛ إصابة طفيفة يف الرئتني.

عوامل مؤثرة على األعصاب
• قادر على املشي والكالم؛ آثار خفيفة (مثل انقباض احلدقة ،سيالن األنف).

عوامل مؤثرة يف الدم
• مريض تعرض لبخار السيانيد ومل حيتج إىل تطبيب.

املرتقبة
املنفِّطات
• حروق يف أكثر من  %5من مساحة اجلسد (التعرض للسائل)؛ انقباض تنفسي شديد.

عوامل مؤثرة على األعصاب
• غري قادر على املشي والكالم؛ دورة دموية غري كافية (إذا استمرت احلالة هناك إمكانية العالج املكثف،
وإلّا تصنف احلالة ضمن فئة الفورية(.

العوامل املضرة بالرئتني
• أضرار معتدلة إىل شديدة باملسالك اهلوائية مع بداية مبكرة (أقل من أربع ساعات بعد التعرض)

غازات الدم (عوامل مؤثرة يف الدم)
• فشل الدورة الدموية.

* اقتبست مع تعديالت من مؤلف سيديل ،عام  ،1997وتيورنسكي وآخرون ،عام .2008
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تدابري احلماية

ميثل العاملون الطبيون مورداً حامساً يف حالة هجمة كيميائية توقع عدداً كبرياً من اإلصابات .ومن
املهم ،إسوة باملنجدين اآلخرين ،أال يتحولوا إىل ضحايا.
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وتشكل عُدة الوقاية الشخصية أول خط من خطوط الدفاع يف بيئة ملوثة باملواد الكيميائية .وتتكون العُدة
من جهاز للتنفس وسرتة واقية تشمل قفازات وجزمة .وتكتسي أجهزة التنفس أهمية خاصة ألن عوامل
احلرب الكيميائية بصفة عامة حتدث أشد وأسرع مفعول عرب اجلهاز التنفسي.
وجرت العادة أن يتعامل العاملون الطبيون مع املصابني بالتسمم بعد نقلهم من املنطقة امللوثة وإزالة
امللوثات عنهم .لكن بعض الدوائر والوكاالت من أوائل املُنجدين (مثل رجال اإلطفاء وموظفي إنفاذ
القوانني) الذين يدخلون املنطقة املتضررة ،مباشرة ،قد يستعينون أو يُرافقون بعاملني طبيني لدعمهم
وإجراء تقييم طيب مبكر .ويف هذه احلاالت ،فإن عُدة الوقاية الشخصية حتول دون التعرض للعوامل
الكيميائية عرب االتصال املباشر باجللد أو الغشاء املخاطي أو مالبس الضحايا أو عن طريق استنشاق
أخبرة خطرة (والسيما يف األماكن الضيقة أو املغلقة).
تنطوي اإلدارة الطبية أثناء ارتداء عدة الوقاية الشخصية على قدر أكرب من الصعوبات بسبب احنسار
الرؤية وصعوبة احلركة وفقدان الرباعة والقدرة على التواصل .فضالً عن ذلك ،يتزايد نشاط األيض،
أثناء ارتداء العُدة ،وهو ما يزيد بدوره من إنتاج احلرارة ومينع اندثار احلرارة اليت يولدها اجلسد،
ويرفع بالتالي من خماطر اإلجهاد احلراري .من شأن هذه احلالة أن تتفاقم يف ظروف بيئية سيئة مثل
ارتفاع درجات احلرارة أو معدالت الرطوبة وتدني سرعة الرياح مما يؤدي إىل زيادة التعرُّق وجتفف
اجلسم .وينبغي أن يقتصر التدخل يف احلوادث اليت تستوجب عدة الوقاية الشخصية على األشخاص
ذوي اللياقة البدنية ممن تلقوا تدريباً مناسباً.
ختتلف معايري تصنيف عدد الوقاية الشخصية ومستوياتها حسب البلدان .ومن التصنيفات األكثر
شيوعاً ،واليت تدرس يف الدورات التدريبية على املساعدة واحلماية اليت تعقدها املنظمة ،تصنيف وكالة
محاية البيئة بالواليات املتحدة ،ذات املستويات األربعة (اجلدول  1-2والصورة  .)3-2وختتلف هذه
املستويات من حيث محاية اجلهاز التنفسي واجللد ،ويُستند يف اختيارها إىل نوع العامل ،ودرجة
السمية والرتكز.
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اجلدول  :2-2تصنيف عُدد الوقاية الشخصية الذي اعتمدته وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة
مستوى الوقاية

محاية اجلهاز التنفسي

ألف

ضغط-
تتطلب جهازا للتنفس
يغطي كامل الوجه
تتضمن جهازًا للتنفس
قائماً بذاته

باء

ضغط-
تتطلب جهازا للتنفس
يغطي كامل الوجه

جيم

جهاز تنفس لتنقية اهلواء
يغطي كامل الوجه أو
نصفه

دال

ال شيء
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محاية اجللد












بدلة مقاومة للمواد
الكيميائية تغلف اجلسد
متاماً.
وجزم وقفازات داخلية
وخارجية مقاومة للمواد
الكيميائية
لباس مقاوم للمواد
الكيميائية بقبعة ال
يغطي كامل اجلسد
جزم وأحدية وقفازات
داخلية وخارجية مقاومة
للمواد الكيميائية
لباس مقاوم للمواد
الكيميائية ال يغطي
كامل اجلسد
جزم وأحدية عادية
وقفازات داخلية
وخارجية مقاومة للمواد
الكيميائية

 بدلة عمل عادية

السيناريو














عامل غري معروف
عامل معروف وخماطر
عالية للتعرض (مثالً
نسب تركز عالية،
خماطر الرش أو
االنغمار)
عامل معروف يقتضي
وقاية صارمة للجهاز
التنفسي (ووقاية أقل
للجلد).
اهلواء يتضمن أقل من
 %19,5من األكسجني.
عامل ونسبة تركز ميكن
إزالتهما باستخدام
جهاز تنفس لتنقية
اهلواء
اتصال العامل باجللد ال
ينطوي على خطر وال
يتم امتصاصه بقدر كبري
حيتوي اهلواء على
نسبة  %19,5من
األكسجني على األقل.
خطر غري معروف

املستوى (دال)

املستوى (جيم)

املستوى (باء)

املستوى (ألف)

الشكل  :3-2تصنيفات عُدد الوقاية الشخصية املعتمدة من وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة

ينبغي أن يستخدم املستوى (ألف) من تصنيف وكالة محاية البيئة إذا كانت فئة العامل غري معروفة،
أو كان هناك خطر استنشاق نسب عالية من العامل املركز أو أضرار كبرية تلحق باجللد والغشاء
املخاطي .وتتشكل العدة من بدلة تغطي كامل اجلسد ،واقية من البخار ،مقاومة للمواد الكيميائية،
وقفازات داخلية وخارجية مقاومة للكيميائيات ،وجزمة أو حذاء مقاوم للمواد الكيميائية ،وجهاز
للتنفس قائم بذاته .يف حالة التسرب ،فإن الضغط اإلجيابي يتيح تدفق اهلواء من الداخل إىل اخلارج،
وليس العكس.
تستخدم الوقاية من املستوى (باء) عندما تكون هناك حاجة إىل أقصى مستوى من احلماية للجهاز
التنفسي (مبا يف ذلك قلة األوكسجني يف اهلواء) ومستوى من احلماية أقل للجلد .وعليه ،فإن العُدة
تتضمن جهازًا للتنفس يغطي كامل الوجه قائماً بذاته ،وال تشمل بدالت التغطية الكاملة.
ينطوي املستوى (جيم) على نفس احلماية اليت يف املستوى (باء) فيما خيص اجللد ،ولكن مع استخدام
جهاز تنفس لتنقية اهلواء عوض جهاز التنفس القائم بذاته .وهناك أصناف وأنواع من املرشِّحات
املتداولة يف األسواق مع نظم الرتميز اللوني إلبراز أي من املواد تقي منها.
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املستوى (دال) يتمثل يف بدلة العمل العادية .األقنعة اجلراحية ،ووزرة العمل والقفازات العادية
للعاملني الطبيني تندرج أيضاً ضمن هذا التصنيف .وال ينبغي ارتداؤها يف أي موقع فيه خطر على اجللد
أو اجلهاز التنفسي ناتج عن عوامل احلرب الكيميائية.
4-2

قيادة االستجابة وإدارة احلدث

ينبغي أن تشمل خطط االستجابة للحدث الكيميائي إجراءات معيارية ومتكاملة لألفرقة متعددة
التخصصات واملشرتكة بني الوكاالت ،جيري تنسيقها من خالل نظام واحد للقيادة .وينبغي أن حيدد
هذا النظام بشكل واضح أدوار ومسؤوليات كل املعنيني بالنجدة (من عاملني طبيني ورجال إطفاء
وموظفي إنفاذ القوانني وغريهم من أفراد الطوارئ) ،ويكون متوافقاً ،أقصى ما ميكن ،مع خطط الطوارئ
الوطنية .ويكتسي ا لتواصل اجليد فيما بني هؤالء كافة أهمية أساسية .وينبغي أن يكون النظام عملياً
وجيري حتديثه على أساس الدروس املستخلصة من عمليات التمرين والتدريب.
ختتلف نظم اإلدارة باختالف البلدان .فعلى سبيل املثال ،يستخدم نظام السيطرة على احلوادث
( )ICSيف الدورات التدريبية على املساعدة واحلماية اليت تعقدها املنظمة .ويتوىل هذا النظام تنسيق
مجيع املوارد الالزمة إلدارة احلدث الكيميائي من خالل قائد مشرتك للحادث.
يتضمن نظام السيطرة على احلوادث ،يف بنيته األساسية ،أربعة أقسام على األقل :العمليات،
التخطيط ،اللوجيستيات ،واملالية/اإلدارة (الشكل  .)4-2يتلقى قائد احلادث املساعدة من موظف
لشؤون اإلعالم ومسؤول عن السالمة وموظف اتصال ،يقدمون له املشورة ،تباعاً يف جماالت اإلعالم
والسالمة واملسائل املتصلة باهليئات اخلارجية.
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قائد احلدث
()IC

موظف شؤون اإلعالم ()PIO
موظف االتصال

مسؤول السالمة

املالية/اإلدارة

اللوجستيات

التخطيط

العمليات

الشكل  :4-2البنية األساسية لنظام السيطرة على احلدث

يتوىل ق سم العمليات تنفيذ أوامر قائد احلدث ،يف موقع احلادث ،ويعمل مع قسم التخطيط الذي
يضطلع بالتقييم االسرتاتيجي وحتليل املكونات .ويتحمل قسم اللوجستيات مسؤولية توفري املوظفني
واملعدات وغريها من اإلمدادات .أما قسم املالية واإلدارة ،فهو مسؤول عن اقتناء املوارد الالزمة.

 1-4-2اإلدارة قبل مرحلة املستشفى
تفاديا النتشار التلوث يف موقع احلادث الكيميائي ،تأخذ املنظمة بتوصية وكالة محاية البيئة بتقسيم
املوقع إىل ثالث مناطق على األقل (الشكل :)5-2
 املنطقة احملرمة/الساخنة :وهو املكان الذي تضرر مباشرة من األسلحة الكيميائية وميكن أن
تكون فيه أخبرة أو سوائل أو ملوثات صلبة أو توليفة منها .ويرسم "اخلط الساخن" احلدود
بني املنطقة الساخنة واملنطقة الدافئة.
 منطقة خفض التلوث/املنطقة الدافئة :هي املنطقة اليت تشهد أنشطة إزالة التلوث ،مما يعين
أنه قد تكون هناك بقايا.
 منطقة الدعم/املنطقة الباردة :منطقة خالية من التلوث .يرسم خط "إزالة التلوث" احلدود بني
املنطقة الدافئة واملنطقة الباردة.
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خط وقوف اجلمهور

يف اجتاه الريح
خط إزالة التلوث
اخلط الساخن

منطقة الدعم/املنطقة الباردة

حمطات نظام السيطرة على

املنطقة احملرمة
/املنطقة الساخنة

منطقة خفض التلوث/املنطقة الدافئة

سرداب إزالة التلوث مع إقامة حمطات إزالة التلوث

حادث كيميائي

احلدث

الشكل  :5-2تقسيم مكان حادث السالح الكيميائي إىل مناطق

ينبغي أن حتدد خطة اإلدارة اجلهة املسؤولة عن مسافات الفصل بني خمتلف املناطق ،وأنشطة إنفاذ
القو انني للسيطرة ومنع الدخول .وال حيق الدخول إىل املناطق الساخنة سوى لرجال اإلطفاء أو موظفي
إنفاذ القوانني أو عمال اإلنقاذ ممن يتمتعون بأعلى مستوى من احلماية ،بالرغم من إمكانية إحلاق
عاملني طبيني بهم .جيوز للعاملني الطبيني ممن لديهم عُدد الوقاية الشخصية أن يدخلوا إىل املنطقة
الدافئة أيضاً ،إلجراء الفرز األولي وتوفري العالج الطيب االستعجالي لوقف تدهور حالة املصابني قبل
إخضاعهم إلزالة التلوث .وقد يتطلب العمل يف املنطقة الدافئة عدة للوقاية الشخصية من الصنف (باء)
أو (جيم) ،حسب السيناريو ،وهو ما حيد من العالج الطيب للمصابني .وبناء عليه ،يتعني أن تدرك
مجيع دوائر الطوارئ أن مكان العاملني الطبيني هو يف املنطقة الباردة .ولن يسمح بالعمل يف املنطقة
الساخنة واملنطقة الدافئة سوى لألفراد عاليي التدريب وحتت اإلشراف التكتيكي.
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عادة ما يُحدد طول املنطقة الدافئة حسب تطور احلالة وطول سرداب إزالة التلوث مع وزع مجيع
حمطات إزالة التلوث .وتُحدد طول املنطقة الباردة حسب احليز الذي حتتاجه حمطات القيادة
ووحدات التقييم الطيب وغري ذلك من العاملني.
وقد يتسم حتديد مسافات املنطقة الساخنة بقدر أكرب من التعقيد ألن ذلك ينطوي على عدد أكرب من
املتغري ات املرتابطة .وينبغي أن يتضمن نظام اإلدارة خرباء الختاذ هذا النوع من القرارات وإدخال
التعديالت الالزمة وإسداء املشورة للقائد .وكمثال على ذلك ،ميكن االستعانة بدليل االستجابة للطوارئ
لعام  ، 2012وهو أداة استخدمت على نطاق واسع يف خمتلف البلدان ويف الدورات التدريبية على
املساعدة واحلماية اليت تعقدها املنظمة ،كدليل عام .غري أن هذه الدليل معد يف املقام األول لالستعمال
يف األحداث املتصلة بالبضائع اخلطرة اليت تقع على الطرق السيارة أو تطال السكك احلديدية،
وبالتالي فإن فائدته قد تكون حمدودة يف حاالت أخرى .ويتضمن اجلدول  2-2املسافات املنصوص
عليها يف دليل عام  2012بالنسبة ملختلف عوامل األسلحة الكيميائية والكيميائيات الصناعية السامة.
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اجلدول  :3-2املسافات األولية إلجراءات العزل والوقاية املستقاة من دليل االستجابة للطوارئ،
الصادر يف عام 2012
املسافات األولية إلجراءات العزل والوقاية
انسكاب كميات صغرية
العامل الكيميائي

3

العزل

1

احلماية

انسكاب كميات كبرية
3

4

العزل
(باألمتار)

(باألمتار)
نهارا

احلماية

ليال

2

4

نهارا

(بالكيلومرتات) (بالكيلومرتات)

ليال

(بالكيلومرتات) (بالكيلومرتات)

خردل الكربيت

30

0,1

0,1

60

0,3

0,4

اللويزيت

30

0,1

0,3

100

0,5

1,0

السارين

60

0,4

1,1

400

2,1

4,9

الصومان

60

0,4

0,7

300

1,8

2,7

التابون

30

0,2

0,2

100

0,5

0,6

الـVX

30

0,1

0,1

60

0,4

0,3

الكلور

60

0,4

1,5

500

3,0

7,9

الفوسجني

150

0,8

3,2

1,000

7,5

11,0+

ثنائي الفوسجني

30

0,2

0,7

200

1,0

2,4

هيدروجني السيانيد

60

0,3

1,0

1,000

3,7

8,4

كلوريد السيانوجني

150

1,0

3,8

800

5,7

11,0+

30

0,1

0,2

60

0,3

1,2

30

0,1

0,6

100

0,4

1,9

60

0,4

1,7

400

2,2

8,1

كلورو أسيتوفينون

CN

غاز ثاني كلوروبنزال
CS

بنزيالت كينو
كليدينيل BZ
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1

بصفة عامة االنسكاب الصغري يعين إفراغ علبة صغرية واحدة (مثال برميل حيوي  208لرتات تقريبا) أو أسطوانة

صغرية أو انسكاب كمية صغرية من علبة .ويف حالة العوامل املؤثرة يف األعصاب واملنفطات و ،BZفينص الدليل على
أن تدفق ما يساوي كيلوغرامني يعترب انسكابا صغريا.
 2االنسكاب الكبري يعين إفراغ علبة كبرية ،أو إفراغ عدد كبري من العلب الصغرية .ويف حالة العوامل املؤثرة يف
األعصاب واملنفطات و .BZينص الدليل على أن تدفق ما يعادل  25كيلوغراما يعترب انسكابا كبريا.
3

منطقة العزل األولية تشري إىل املنطقة احمليطة باحلادث واليت قد يكون فيها الشخص معرضا لرتكيزات من املادة

خطرية (عكس اجتاه الريح) وتهدد احلياة (يف اجتاه الريح).
 4ومنطقة اإلجراءات الوقائية تشري إىل منطقة يف اجتاه الريح من مكان احلادث قد يصاب فيها الشخص بالعجز ويفقد
القدرة على اختاذ إجراءات وقائية و/أو يتعرض لتأثريات صحية خطرية أو دائمة.

 2-4-2إدارة املستشفيات
يتعني إدماج املستشفيات يف خطة إدارة الكوارث .وهو ما يتيح كفاية عملية إخالء املرضى ليس فحسب
على أساس قربها من املنطقة املتضررة ،وإمنا أيضا باالستناد إىل قدرتها على استقبال املرضى ،واليت
يتعني االرتقاء بها باستمرار خالل مرحلة االستجابة بغية احلفاظ على توزيع متوازن للمرضى .كما أن
جودة االتصاالت ستتيح نقال مالئما بواسطة سيارات اإلسعاف إىل مناطق االستقبال املناسبة .ومن شأن
إدماج مجيع مرافق العالج الطيب ضمن نظام اإلدارة أن يكفل حتديد فئة عامل احلرب الكيميائية
وتعميمه ،مبجرد ما يتم ا لتحقق منه نهائيا يف املخترب .وهكذا ميكن تقديم العالج الطيب املناسب ،مبا
يف ذلك التداوي بالرتياق (مضاد السموم).
جيب أيضا أن تكون لدى املستشفيات خطط طوارئ خاصة بها .ومبجرد تشغيل اخلطة ،ينبغي أن
يراقب العاملون األمنيون حركة دخول األشخاص والعربات إىل املستشفى ويوجهوهم إىل منطقة
االستقبال .ومن املمكن أن يقدم مرضى ملوثني إىل املستشفى بوسائلهم اخلاصة ،مما يستوجب إقامة
سرداب إلزالة التلوث (شبيه بسرداب "املنطقة الدافئة" والذي نوقش باستفاضة يف األجزاء التالية).
وعادة ما يتم ذلك خارج قسم الطوارئ أو يف منطقة مت حتديدها مسبقا .وينبغي أن يرتدي عاملو
املستشفى ممن لديهم اتصال باملرضى والذين قد يصابون بالتلوث عُدة وقاية شخصية .وعادة ما يكون
املستوى (جيم) من الوقاية كافيا.
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5-2

إزالة التلوث (التطهري)

هدف إزالة التلوث هو إزالة الضرر بسرعة وبفعالية من املواد السامة أو تطهري العاملني واملعدات منها.
ويتحقق ذلك باإلزالة املادية أو إبطال املفعول كيميائيا .ويكتسي هذا أهمية خاصة يف حال التعرض
للعوامل املؤثرة يف األعصاب السائلة اليت تتسرب بسرعة إىل اجللد ،أو خلردل الكربيت ألنه يتسبب يف
أضرار خلاليا اجللد بعد دقائق قليلة من التعرض .وختتلف احلاالت عن بعضها ،وبالتالي قد ختتلف
جهود إزالة التلوث وإجراءاته حسب كمية عامل احلرب الكيميائية ونوعه.
ويقدر أن حوالي  %80من عملية إزالة التلوث تتحقق مبجرد نزع املالبس ،ألن ألياف املالبس حتبس
العوامل السائلة واألخبرة وحتتفظ بها .وسوف يُحدّ خلع املالبس واحللي والساعات خارج منطقة
العالج من خماطر إطالق أخبرة الغاز يف اهلواء ويزيد من تبخر أي ملوثات سائلة من جلد املريض .بيد
أنه ينبغي االنتباه كي ال تؤدي عملية إزالة امللوثات إىل تلويث أجزاء من اجللد مل تكن قد تأثرت.
إن منتجات إزالة التلوث من اجللد متداولة جتاريا ،لكن ميكن (بعد خلع املالبس) إجراء عملية تطهري
بسيطة باستعمال كميات كبرية من املياه والصابون وتقنية "الشطف واملسح والشطف" .ويف حالة إصابة
العينني ،يكفي صب املياه بغزارة أو استخدام حملول ماحل بنسبة ( %9بعد إزالة العدسات) .وينبغي
إيالء اهتمام خاص للشّعر ،أل نه قد حيبس األخبرة وحيد من تبخر أي عامل سائل .كما يتسم التطهري
اجلاف (مثل تربة فولر) ملناطق اجللد املعرضة للعامل السائل بالفعالية الكبرية .ويف حالة اإلصابات
املزدوجة ،ميكن استعمال حملول ماحل بنسبة  %9لسقي وغسل مكان اجلرح واحليلولة دون االمتصاص
السريع للعامل.
كما أن إزالة التلوث من املصابني سيمنع مزيدا من االمتصاص وحيول دون انتقال التلوث إىل أشخاص
آخرين ومرافق أخرى .وتعد املوارد الطبية حامسة يف سيناريو األسلحة الكيميائية ،وعادة ما حيول
تطهري املصابني قبل اإلخالء دون التلوث الفرعي للعاملني الطبيني وسيارات اإلسعاف واملرافق.

 1-5-2حمطات إزالة التلوث
جيب أال يغادر أي شخص أو مصاب "املنطقة الساخنة" دون املرور عرب سرداب إزالة التلوث ،وكما
ينبغي أال يدخل إىل املستشفى .يبني الشكل  6-2خمططا حملطة تطهري عادية .وجيوز ارتداء بدلة
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الوقاية الشخصية من الفئة (جيم) يف حمطات التطهري ،بالرغم من إمكانية فرض بدلة يف فئة أعلى
حسب السيناريوهات .وينبغي مراقبة فرتات العمل لتفادي اإلجهاد والتجفف وضغط احلرارة ،كما
ينبغي أن تتضمن خطط الطوارئ جداول زمنية للتناوب.

إزالة التلوث املتنقل

الفرز األولي

الفرز الثانوي
إزالة التلوث غري املتنقل

العالج الطيب االستعجالي

الشكل  :6-2خمطط حمطة إزالة التلوث العادية

قبل الفرز األولي أو بعده ،خيضع املصابون للتسجيل حيث يتم تدوين املعلومات الشخصية ،وعزل
األمتعة الشخصية وتأمينها (إذا أمكن تطهريها وإعادتها الحقا) .وينبغي ،حيث أمكن ،اإلبقاء على
األطفال والوالدين أو الكبار املرافقني ،جمتمعني ،طوال عملية التطهري واإلخالء.
توجد يف بعض حمطات إزالة التلوث عتبة لكشف التلوث يف املدخل ،يف حالة توافر أجهزة الكشف.
وميكن للشخص إنهاء عملية إزالة التلوث إذا أعلن أنه "نظيف" .وقد متت مناقشة نواقص أجهزة
الكشف الكيميائي يف جزء سابق ،هذا إضافة إىل أن الرصد يتطلب الكثري من الوقت ،وهو ما قد يطيل
عملية إزالة التلوث بأكملها يف حالة سيناريو اإلصابات باجلملة.
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يف حالة تواجد العاملني الطبيني ،جترى أول عملية فرز لتحديد أولويات إزالة التلوث .إذا كانت
اإلصابات شديدة ،جيوز إقامة موقع للعالج الطارئ لتوفري اإلنعاش احليوي لوظائف األوعية الدموية
والقلب واجلهاز التنفسي قبل عملية إزالة التلوث .وسيستعمل العاملون الطبيون معدات وقائية
شخصية ،وما مل تتوافر معدات وأدوية كافية (مثال معدات التهوية مبساعدة مرشحات اهلواء املالئمة
لألجواء امللوثة ،أو ترياق يف معدات احلقن الذاتي (أو حقن معدة سلفاً) فإن الرعاية املقدمة ستكون
حمدودة.
ينبغي أن يشكل املص ابون يف حمطات إزالة التلوث ،طابورين ،واحد للمرضى القادرين على احلركة
ممن يستطيعون تطبيق تقنية" :الشطف-املسح-الشطف" بأنفسهم أو مبساعدة أو حتت اإلشراف،
وطابور خاص لتطهري املرضى غري القادرين على احلركة .وتطهري املرضى غري القادرين على احلركة
عملية تتطلب الكثري من الوقت واملوارد البشرية .وبعض سراديب التطهري املتداولة جتاريا (واليت
يتطلب إقامتها وقتا وعاملني) توفر اجلهد من خالل استخدام جمادل لتحريك النقاالت على طول
السرداب .ويتيح تعدد خيام االغتسال حسب اجلنس قدرا من اخلصوصية.
تتضمن بعض حمطات إزالة التلوث كذلك ،وسيلة ملراقبة التلوث يف نهاية عملية التطهري .وتستخدم
كاشفات للتأكد من فعالية عملية إزالة التلوث .وقد نوقشت يف وقت سابق مسألة قصور مراقبة التلوث.
وعند دخول "املنطقة الباردة" ،ميكن صرف املرضى ممن ال تظهر عليهم عالمات أو أعراض سريرية
للتسمم بعامل السالح الكيميا ئي ،وإعطائهم توجيهات واضحة بضرورة التماس الرعاية الطبية يف حالة
ظهور أعراض متأخرة (تسجيل أمسائهم ومعلومات ألغراض االتصال) .أما املرضى الذين تظهر عليهم
أعراض سريرية فينبغي أن خيضعوا لعملية الفرز اجلارية ،بغرض حتديد األولويات يف التداوي يف
املنطقة الباردة أو اإلخالء.
6-2
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الفصل الثالث
املواد املنفطة (املولدة للبثور)
1-3

مقدمة

تستخدم العوامل املنفطة أو املولدة للبثور ،على األرجح ،إلحداث اإلصابات وإلرغام القوات املواجهة
على ارتداء معدات واقية كاملة .وسيؤدي ذلك إىل احلد من قدرتها على االحرتاب ،وليس إىل قتلها،
هذا بالرغم من أن التعرض بشدة للمواد املنفطة قد يفضي إىل املوت .عالوة على ذلك ،سيؤدي التسمم
إىل استنفاذ املوارد مما قد ينجم عنه انهيار فروع متخصصة يف النظام الصحي مثل وحدات معاجلة
احلروق .وميكن تكثيف العوامل املولدة للبثور للرفع من إمكانية بقائها وتلويث األرض أو البواخر أو
الطائرات أو املركبات أو املعدات.
ومن املواد املنفطة خردل الكربيت ( Hأو  HDالذي يشري إىل اخلردل املقطَّر) واخلردل اآلزوتي ()HN
واملنفطات الزرنيخية مثل اللويزيت اليت ميكن أن تُخلط مع خردل الكربيت .كما تشمل تلك املواد
األوكسيمات املُهلجنة مثل أوكسيم الفوسجني ( )CXالذي خيتلف ،من حيث خاصياته وآثاره ،إىل
حد كبري ،عن املواد املنفطة األخرى ،واليت مل يتم تناوهلا بقدر أكرب من التفصيل يف هذا الفصل.
املواد املنفطة تصيب اجللد باحلروق والبثور ،وكذا أي منطقة من اجلسد تلمسه .فهي تؤثر على
العينيني واألغشية املخاطية والرئتني واجللد واألعضاء املنتجة للدم (نقي العظم والطحال) .كما تُؤْذي
اجلهاز التنفسي لدى استنشاقها وتتسبب يف القيئ واإلسهال لدى جترعها .وبوسع هذه املواد أن تؤدي
إىل انكماش نقي العظم والتأثري على خاليا منُتشة أخرى.
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الصورة  :1-3لوحة زيتية للفنان ج .س سارجنت ،تعود إىل عام 1918
وتُظهر استخدام غاز اخلردل يف إيرب خالل احلرب العاملية األوىل

2-3

عوامل اخلردل

استخدم خردل الكربيت بكثافة يف احلرب العاملية األوىل (الصورة  )1-3كما استخدم يف عصرنا
احلديث يف احلرب العراقية اإليرانية (الصورة  .)2-3وال ميكن االحتماء من هذه العوامل إال بسرتة
وقاية كاملة .فأقنعة التنفس قد حتمي العينني والرئتني ،ولكنها ال تقي مبا يكفي من إذاء األجهزة
العضوية .فاإلصابات اجللدية احلادة واليت تندمل ببطء ،وغريها من اآلثار تفرض أعباء ثقيلة على
اخلدمات الطبية.
وخردل الكربيت هو العامل األكثر شيوعا من بني هذه العوامل .فقد مت تصنيعه أول مرة يف عام ،1822
واُكتشفت خاصياته التنفيطية يف منتصف القرن التاسع عشر .واستخدم ألول مرة كعامل من عوامل
احلرب الكيميائية يف عام  1917بالقرب من إيرب ،يف بلجيكا ،حيث استقى امسه الفرنسي (.)yperite
وخردل الكربيت هو كربيتيد ثاني كلورو إثيل .ويُعرف أيضا باسم " "lostباألملانية .وأُعطي الرمز

HD

يف الواليات املتحدة للمنتوج املقطر .وسوف يستخدم هذا املختصر يف هذا الباب.
ويف عام  1935اُكتشف أن اخلصائص التنفيطية تبقى عندما يستعاض عن ذرة الكربيت بذرة
النيرتوجني .وبذلك صار من املمكن تصنيع خردل النيرتوجني خباصيات مماثلة ،ومن بينها ثالث:
()1

ن-إثيل ثاني (-2كلوروإثيل) إثيل أمني (.)HN1

()2

ن-ميثيل ثاني (-2كلورو إثيل) مثيل أمني )HN2(.
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()3

ن -ثالث (-2كلورو إثيل) أمني (.)HN3

وكل أصناف خردل النيرتوجني أعاله هي عوامل مؤلكلة ،واستحدث  HN2يف عام  1935كأول عامل
للعالج الكيميائي .أما من الناحية العسكرية فإن

HN3

هو أشيع فئات خردل النيرتوجني والوحيد

القابل لالستخدام احلربي .ويبدو أن  HNأقل مسية من .HD

 1-2-3اخلاصيات املادية والكيميائية
يتضمن اجلدول  1-3أدناه مقارنة للخاصيات املادية والكيمائية لعوامل اخلردل.
اجلدول  :1-3اخلاصيات املادية والكيمائية لعوامل اخلردل
خردل الكربيت

اخلاصية
املظهر
الصيغة الكيميائية

اللويزيت

خردل النيرتوجني

عديم اللون إىل فاتح

لون غامق

سائل زييت غامق

سائل أصفر يطلق خبارا عديم اللون

سائل يطلق خبارا عديم اللون

يطلق خبارا عديم اللون

C4H8Cl2S

C6H12Cl3N

C2H2AsCl3

البنية

وزن اجلسيمات

159,08

204,54

207,32

الكثافة

1,27

1,24

1,88

غرام يف سم 25( 3درجة)
نقطة الذوبان (درجة احلرارة)

14,45

3,7-

1,2-

نقطة الغليان (درجة احلرارة)

217,5

257,2

195,9

كثافة البخار

5,5

7,1

7,2

ضغط البخار

0,11

0,011

0,35

(ملم زئبق) (عند  25درجة)
التطاير (ملغ يف م)3

 0( 92درجة)

 0( 13درجة)

 0( 330درجة)

 20( 610درجة)

 20( 76درجة)

 20( 2,500درجة)

 25( 910درجة)

 25( 121درجة)

 25( 3,900درجة)

 40( 2,860درجة)

 40( 390درجة)

 40( 12,000درجة)
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 2-2-3الكشف
ميكن الكشف عن عوامل اخلردل بوسائل عدة .وميكن الكشف عن العوامل السائلة بواسطة الورق
الكاشف ذي اللون الواحد أو األلوان الثالثة ،املتاح لالستعمال الفردي .كما تتوافر أجهزة رصد لكشف
املخاطر املتأتية من البخار وعُدد لفحص املياه .وألغراض التحقق الطيب األحيائي من التعرض للخردل،
تُستخدم يف خمتربات عالية التخصص أساليب حتليل متطورة لتحديد العامل نفسه واملستقلبات ونواتج
اإلضافة الربوتينية ،يف مجلة أمور.

 3-2-3الوقاية
ال توفر املالبس العادية سوى قدر قليل من الوقاية ،إن وفَّرتها أصال ،ضد عوامل اخلردل .والوسيلة
العملية الوحيدة للوقاية هي احلماية املادية :قناع التنفس ،بدلة وقاية شخصية من الفئة (ألف) ،سرتة
قفازات وغطاء األرجل .وبالنظر إىل أن عددا كبريا من املواد متتص اخلردل ببطء ،جيب تغيري املعدات
الواقية بانتظام .ومت تطوير مراهم واقية مضادة للغازات خالل احلرب العاملية الثانية .وجتري أعمال يف
بعض بلدان حلف مشال األطلسي لتطوير وترويج مراهم واقية موضعية .وال توجد عقاقري ضد آثار
اخلردل على اجللد واألغشية املخاطية.

 4-2-3إزالة التلوث
ال تظهر على الفور آثار التعرض للخردل نظرا لفرتة الكمون اخلالية من األعراض اليت تلي تعرض
اجللد للعامل .ومؤخرا مت تزويد قوات عسكرية مبستحضر سائل متفاعل لتطهري اجللد (،)RSDL
إلزالة أو إبطال مفعول عوامل احلرب الكيميائية والتوكسينات الفطرية  T-2وكيميائيات عديدة مرتبطة
مببيدات اآلفات ،على اجللد .وحصل هذا املستحضر على تصريح من إدارة األغذية والعقاقري بالواليات
املتحدة األمريكية ،وعلى عالمة املطابقة األوروبية " "CEوكذا تصريح الرابطة األسرتالية للسلع
العالجية.
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أ)

إزالة التلوث من األغشية املخاطية والعينني

املواد املستعملة إلزالة التلوث من اجللد عادة ما تكون مثرية أكثر من الالزم كي تستعمل لألغشية
املخاطية والعينني .وينبغي ضخ كميات كبرية من املياه فورا على األنسجة املتضررة .وميكن غسل
العينني باملياه أو بيكاربونات الصوديوم أسوي التوتر (بنسبة  )%1,26أو حملول ملحي (بنسبة .)%0,9

ب)

إزالة التلوث من اجللد

يُزود كل شخص يف اخلدمة بوسائل إزالة التلوث األولي من اجللد .ويستند هذا التطهري إىل االمتزاز
املادي أو اجلمع بني االمتزاز املادي أو التعطيل الكيميائي .ويتحقق االمتزاز املادي باستخدام مساحيق
مازة .وينبغي أن يكون لدى املمارسني العاملني يف األماكن املتأثرة املنفطة مستحضرات سائلة متفاعلة
لتطهري اجللد.
وإذا مل تتوافر هلم أي وسائل أخرى ،ميكن استخدام كميات كبرية من املياه لتخفيف وإزالة أي عوامل
عالقة من على سطح اجللد .لكن ينبغي اعتبار ذلك بعيدا كل البعد عن احلل املثالي حيث لن يفضي
سوى إىل تشتيت العامل فوق سطح اجللد إذا كانت كمية املياه غري كافية.

 5-2-3آلية التأثري
ليست هناك آلية معروفة للتأثري .لكن هذه اآلليات تتمحور حول قدرة خردل الكربيت وخردل
النيرتوجني على ألكلة طائفة متنوعة جدا من اجلزيئات املهمة من الناحية البيولوجية .فخردل
الكربيت وخردل النيرتوجني عامالن مؤلكالن ذوا وظيفة مزدوجة ،والتصاقهما باحلمض النووي يؤدي
إىل جمموعة من اآلثار على النحو التالي:
-1

ميكن أن يطلق احلمض النووي بقايا غوانني املؤلكل

N7

بالنظر إىل عدم استقرارها النسيب.

فاملواضع منزوعة البورين املتبقية ال تقدم منوذجا جيدا للمعلومات ،بعد استنساخ احلمض
النووي ،مما يؤدي إىل إدراج النيوكليوتيدات بشكل خاطئ .وهو ما قد يؤدي إىل طفرات
وإنتاج بروتينات غري وظيفية.
-2

بعد إتالف احلمض النووي ،قد ال تكون آليات إصالح اخلاليا بدون أخطاء .وبناء عليه ،فإن
هذه العمليات قد تؤدي أيضا إىل أخطاء يف استنساخ احلمض النووي.
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-3

الوصالت املتشابكة ،والسيما وصالت احلمض النووي املتشعبة بني غوانيني اثنني على سبيل
املثال ،قد تلعب دورا هاما يف تسميم اخلاليا بفعل خردل الكربيت وخردل النيرتوجني.
فهذان العامالن مينعان استنساخ احلمض النووي.

 6-2-3السمية
ميكن التمييز بني ثالث مستويات من التأثري البيولوجي بعد التعرض ألصناف اخلردل :تسكني
اخلاليا ،الطفرة الوراثية ،وتسمم اخلاليا .وال ميكن استبعاد إمكانية حدوث آثار بسبب تفاعالت على
مستوى أغشية اخلاليا أو اإلنزمي ات احليوية .وتشبه آثار أنواع اخلردل ،جزئيا ،آثار اإلشعاع املؤين،
وبالتالي ،أُشري إىل مواد اخلردل بوصفها مركبات مقلدة لإلشعاع .وتتأثر اخلاليا الكثرية االنتشار أكثر
من غريها؛ وهكذا فإن اخلاليا اجللدية القاعدية ،ونظم إنتاج الدم والبطانة املخاطية لألمعاء تصبح
هشة بشكل خاص.

 7-2-3العالمات واألعراض
أ)

العينان

العينان أكثر تأثرا باخلردل من اجلهاز التنفسي أو اجللد .وقد تظهر آثار خفيفة بعد حوالي ساعة من
التعرض حلدود تركيز تُدرك بالكاد بالشم .وتدوم فرتة الكمون ما بني  4ساعات و 12ساعة بعد
التعرض اخلفيف ،تليها الدموع واإلحساس بوجود رمل يف العني .وتصبح امللتحمة واجلفون محراء
ومتورمة .وتؤدي شدة التعرض إىل تهيج يف العينني بعد ساعة إىل ثالث ساعات كما يُحدث آفات
بليغة.
ب)

اجللد

من مظاهر التعرض خلردل الكربيت الكمون وهو فرتة خالية من األعراض والعالمات لبضع ساعات بعد
التعرض .ويتوقف طول هذه املدة وشدة اآلفات على مستوى التعرض ونوع املادة ،ودرجة احلرارة
احمليطة وعلى الشخص كذلك .فاجللد مرتفع احلرارة ،اجملفف وغري السميك أو احلساس ،وقليل
التنفس يتعرض إلصابات أشد ويتميز بقصر فرتة الكمون باالقرتان مع جرعات معينة .وهناك أشخاص
أكثر حساسية من غريهم للخردل .وتنتج احلروق أما عن التعرض للبخار أو السوائل.
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(ب)

(أ)

(ج )

(د)

الصورة ( :2-3أ) و(ب) :مصابون إيرانيون وعليهم بثور ضخمة ومليئة بالسوائل وهي من أعراض شدة التعرض
خلردل الكربيت اليت تظهر على اجللد؛ و(ج) حرق ضخم بغاز اخلردل على الفخذ بعد متزق عدة بثور وحدوث تعفن
مبكر سطحي للقروح النخرية؛ و(د) حرق باخلردل على الذراع مندمل جزئيا ،وهو يظهر أماكن انسالخ البشرة
حماطة مبناطق نقص وفرط التصبغ.

ويكون تراتب تغري اجللد امللحوظ عادة على النحو التالي:
-1

احلمامي أو التهاب اجللد (بني ساعتني و 48ساعة بعد التعرض) .قد يكون امحرار سطح
البشرة هذا صادما ألنه يذكر باحلمى القرمزية .وقد يؤدي إىل وذمة طفيفة يف اجللد .ويقرتن
عادة حبكة قد تتسم باحلدة .ويذكرنا هذا الرتاتب حبرق الشمس.

-2

تكون البثور :بعد احلمامي تظهر حويصالت صغرية متعددة قد تتجمع لتشكل حويصلة
أضخم .والبثور ليست مؤملة يف حد ذاتها ،بالرغم من أنها قد تسبب قدرا من اإلزعاج والتوتر.
وقد تشكل البثور يف املفاصل-أي الكوع يف اليد والركبة يف الرجل-عائقا كبريا للحركة .وتتميز
بثور اخلردل باهلشاشة ألنها قابلة للتمزق بسهولة مبجرد االحتكاك بفراش السرير أو
بالضمادات أو خالل نقل املصابني .وقد تظهر بثور جديدة حتى أثناء األسبوع الثاني بعد
التعرض .وسائل البثور ليس مقرِّحا وال يولّد بثورا ثانوية.
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-3

حروق بليغة قد تؤدي إىل فقدان كامل البشرة .وحيدث ذلك بصفة خاصة يف اجلفون،
والقضيب ،والصفن ،ألن األدمة رقيقة إىل حد كبري يف هذه األعضاء ،ورطبة بطبيعتها،
ومنسدة يف معظم احلاالت.

وتتجدد هذه األنسجة ببطء شديد حيث يتطلب ذلك بني عدة أسابيع وعدة أشهر ،وهي فرتة أطول من
تلك اليت يتطلبها ترميم اجللد الذي يتلف بوسائل مادية أخرى أو مركبات كاوية .وقد يعقب الشفاءَ
نُدُوب وهشاشة يف اجللد تؤدي إىل إصابته بسهولة ،وإن كانت التوقعات احملتملة هلذه األضرار أفضل
منها بالنسبة للحروق احلرارية الشبيهة.
واإلزعاج املتأتي من سيالن تلك اجلروح أهون منه يف احلروق احلرارية وهو ما جيعل النتيجة أفضل
بصفة عامة.
ج)

اجلهاز التنفسي

يهاجم اخلردل مجيع األغشية املخاطية للجهاز التنفسي .وبعد مدة كمون تدوم يف املتوسط بني  4و8
ساعات (مستقاة من هامش يقوم على مقدار اجلرعة ويرتاوح بني ساعتني و 48ساعة) ،يُهيج اخلردل
ويسد األغشية املخاطية لتجويف األنف واحلنجرة وضهارة الرغامي والشعيبات العريضة.
وتبدأ األعراض بانسداد األنف ،وأمل حارق يف احلنجرة وحبة يف الصوت ،جتعل املريض يرتدد يف
السعال .وحيل حمل السعال اجلاف كمية هائلة من النخامة (البلغم) .وقد تنسد املسالك اهلوائية بفعل
البلغم وشظايا الضهارة النخرية؛ ويتيح التسمُّع اكتشاف اخلرخرة وانسداد املسالك .وهناك عسر واضح
يف التنف س .وتنتقل العدوى إىل املسالك اهلوائية املتضررة ،ما يفسح اجملال اللتهاب الشعيبات بعد 48
ساعة تقريبا.
د)

اجلهاز اهلضمي

إن تناول األغذية أو املياه امللوثة سيؤدي إىل ظهور أعراض تشمل الغثيان والقيئ واألمل واإلسهال
واإلجهاد .وحتد هذه األعراض من رغبة املريض يف تناول الطعام .وقد تنتج صدمة نزيفية عن فقدان
السوائل واإللكرتواليت من شدة القيء واإلسهال.

  49الفصل الثالث – املواد املنفطة (املولدة للبثور)

هـ)

رد فعل األجهزة

قد تُحدث أنواع اخلردل اليت ميتصها اجلسد بأي طريقة ،مبا يف ذلك اإلصابات اجللدية الشديدة،
أعراضا مثيلة ألعراض التعرض لإلشعاع :الصداع ،وأمل املعدة واألمعاء والغثيان والقيء ونقص الكريات
البيضاء وفقر الدم .وتفاقم نقص الكريات البيضاء أو نقص اخلاليا الدموية جيعل فرص البقاء على قيد
احلياة ضئيلة جداً.

 8-2-3عالجات إصابات اخلردل
أ)

العالج الوقائي

ما من عالج معروف بالعقاقري للوقاية من آثار اخلردل.
ب)

التطبيب

ليس هناك دواء حمدد متاح لعالج آثار اخلردل .والغرض من التطبيب هو التخفيف من األعراض
واحليلولة دون التعفن وتيسري الشفاء.
ج)

إصابات العني

يتسبب تعرض العني للخردل يف آالم مربحة .وقد يُفاقم استخدام املسكنات أضرار القرنية وبالتالي ال
يُنصح باستخدامها .وعليه ينبغي استخدام املسكنات العامة (عقاقري خمدرة) حسب االقتضاء .وتشكل
العدوى الثانوية تطورا خطريا من شأنه أن يزيد من ندوب القرنية.
وللوقاية من التعفن ،ينبغي استخدام ما يناسب من مستحضرات مضادة للبكرتيا .وإذا اتضح أن
اإلصابة أخطر مما كان متوقعا (مثل تقرح أو تشنج اجلفون) ،ينبغي استعمال املستحضرات املضادة
للبكرتيا بعد فواصل زمنية أكثر تواترا .وينبغي إعطاء املرضى املصابني برضوض يف العني أدوية توسيع
احلدقة لتفادي التصاق القزحية بالقرنية.
أما اإلصابات األكثر خطورة فستؤدي إىل وذمات يف اجلفون ورهاب الضوء وتشنج اجلفون مبا يكفي
حلجب الرؤية .وه ذا ما خييف املريض .وللتخفيف من هذا اخلوف ،ميكن فتح اجلفون برفق كي
يتأكد أنه مل يُصب بالعمى.
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د)

إصابات اجلهاز التنفسي

إن اإلصابات اخلفيفة للجهاز التنفسي ،مثل البحة والتهاب احللق ،ال تستوجب عادة أي عالج.
وميكن ختفيف السعال بالكوديني .أما التهاب احلنجرة والقصبات ،فيمكن عالجهما كأعراض
باستنشاق البخار أو الرذاذ املعقم البارد .ويُنصح باللجوء إىل املستشفى إذا كانت هناك شكوك خبطورة
إصابة اجلهاز التنفسي .وإذا حدث التهاب رئوي بكتريي ،ينبغي عزل األجسام احملددة ذات
احلساسيات املتشابهة للمضادات احليوية ،حتى يكون التداوي بهذه املضادات هادفا .وقد يؤدي
التعرض الغامر إىل أضرار متفرقة بليغة للرئة إذْ من املمكن أن حتتاج هذه الفئة من املصابني التهوية
املدعومة.

هـ)

إصابات اجللد

من املهم التأكد من عدم بقاء أي تلوث ،قبل بدء العالج .وحيم ُر اجللد ويتحكك بشدة .وميكن
التخفيف من احلكة مبس تحضرات مربّدة توضع على األماكن املعنية ،مثل حملول كالمني
ومستحضرات كورتيكوستريويد أو مرهم سولفاديازين الفضي.
قد تتسبب احلمامي احلادة حواليّ األعضاء التناسلية يف آالم مربحة ويعقبها السيالن والنقاعة .ومن
املستصوب التداوي بتعريض اإلصابة للهواء ،مع التأكد من عدم حدوث تعفنات ثانوية يف اجللد.
فالتعفن هو أكثر العوامل تعقيدا يف شفاء حروق اخلردل.
ليس هناك توافق خبصوص ضرورة إزالة غشاوة البرت أو بشأن أسلوب العالج األمثل (مكشوفٌ أو
مُغطى ،جاف أو رطب) .فبمجرد ما يتمزق البثر ،من األفضل إزالة الغشاوة املمزقة ووضع ضمادة
مع قمة يف أقرب وقت ممكن .ويساعد تفقد اجلرح بانتظام يف الكشف املبكر عن تعفنات بكتريية معقدة
وحتديد العالج املناسب .وينبغي أخذ املسكنات حسب االقتضاء .وقد يكون تطعيم البشرة الزما كي
تندمل اجلروح النامجة عن احلروق ،وقد أثبت جناعته من الناحية التجميلية.
وأبرز استعراض أُجريَ مؤخرا حول املصابني يف احلرب العراقية اإليرانية أن عملية الشفاء والنتيجة
النهائية يتوقفان على شدة اإلصابة األولية أكثر منه على أسلوب العالج املعتمد.
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و)

اآلثار على األعضاء

ينبغي بذل كل اجلهود للحفاظ على أيض كافِ وتعويض السوائل واإللكرتوليتات .وينبغي معاجلة
التعفن بسرعة وبقوة .وقد يوصى باستخدام حمفزات جتميع اخلاليا لتقليل مدة نقص الكريات
البيضاء.

 9-2-3الفرز
نادرا ما تظهر على املرضى الذين يأتون مباشرة من موقع تعرض حمتمل (يف غضون  30إىل  60دقيقة)
أي عالمات أو أعراض .وكمؤشر عام ،كلما ظهرت األعراض يف وقت قصري بعد التعرض ،ارتفعت
احتماالت شدة التعرض ،وتزايدت إمكانات تطور هذه األعرض حنو اخلطورة ،إذا مل تتم إزالة التلوث
فوراً.
وفيما يلي توجيه لتحديد األولويات بني املصابني استنادا إىل ما يظهر عليهم من أعراض وعالمات.

فورية
عادة ما يصنف املصابون باخلردل وال سيما على مستوى العينيني ،على أنهم حاالت تستوجب إزالة
التلوث الفوري .والتطهري الفوري يف غضون دقيقتني من التعرض تدبري أولي هام من شأنه أن حيد من
شدة العالمات واألعراض الالحقة ويقلل من األضرار اليت تلحق األنسجة .وينبغي يف البداية ممارسة
التحفظ خبصوص نتائج املصابني حبروق اخلردل على مساحة تعادل وتتجاوز  %50من البشرة أو
حروق أقل اتساعا مقرونة بإصابات تتجاوز احلد األدنى يف الرئتني ،وقد حيتاجون إىل عناية مركزة
ألسابيع أو شهور ،ورمبا يف بيئة معقمة.

آجلة
يصنف معظم املصابني باخلردل ،بصفة عامة ،يف عداد احلاالت اآلجلة من حيث العناية الطبية.

دنيا
إصابات هذه الفئة طفيفة جدا (أقل من  %5من مساحة البشرة يف أماكن غري حساسة وأعراض ثانوية
على مستوى العينيني واجلهاز التنفسي).
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مرتقبة
بعد أقل من  4ساعات من التعرض ،يدرج املصابون حبروق على  %50أو أكثر من مساحة البشرة بعد
التعرض لغاز اخلردل أو ممن تظهر عليهم مشاكل يف التنفس (ضيق التنفس) يف عداد احلاالت املرتقبة،
ال سيما يف حالة عدم توافر الرعاية الطبية املكثفة.

 10-2-3فرتة العالج ومآل العدوى
تنجو األغلبية العظمى من ضحايا غاز اخلردل من املوت .ومن الصعب توقع إمكانية حل مشاكل
بعينها ،ولكن نقدم إرشادات فيما يلي:
-1

إصابات العني :يعاجل معظمها يف غضون  14يوما من التعرض.

-2

إصابات اجللد :عادة ما تشفى إصابات اجللد العميقة يف مدة أقصاها  60يوما ،أما اإلصابات
السطحية فتشفى خالل فرتة ترتاوح بني  14يوما و 21يوما.

-3

إصابات اجلهاز التنفسي العلوي :من الصعب حتديد مدة زمنية للشفاء الكامل .كان املصابون
يف احلرب العراقية اإليرانية يغادرون املستشفى وهُم يعانون من السعال وكثرة التنخم .وعادة ما
تكون اختبارات وظائف الرئة لدى املرضى باجلهاز التنفسي العلوي فقط عادية لدى مغادرتهم
املستشفى .أما املصابون بأضرار الربنشيمة (النسيج احلشوي) عادة ما يكون منط وظائف الرئة
لديهم غري عادي.

 11-2-3اآلثار طويلة املدى للتسمم خبردل الكربيت
ميكن تصنيف اآلثار طويلة املدى للتسمم خبردل الكربيت إىل ثالث فئات:
-1

قد يعاني األشخاص الذين تعرضوا لعوامل اخلردل من انعكاسات نفسية مطولة ومنها
اضطراب الكرب التالي للرضح ،والكآبة املزمنة ،وفقدان الرغبة اجلنسية (ليبيدو) ،والقلق.

-2

قد تشمل اآلثار احمللية للتعرض خلردل الكربيت ما يلي:
 ضعف البصر ،بالرغم من أن حاالت العمى نادرة جداً.
 تندب اجللد.
 انسداد الرئتني املزمن ،مبا يف ذلك التهاب الشعيبات املزمن وانتفاخ الرئة والتشنج القصيب.
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 تضيُّق الشعيبات.
 تضيُّق اجلهاز اهلضمي مع عسر اهلضم بعد جترع العامل.
 زيادة احلساسية للخردل.
-3

خردل الكربيت مادة معروفة بالسرطنة .وأظهرت دراسة أُجريت على اجلنود الذين تعرضوا
خلردل الكربيت خالل احلرب العاملية األوىل تفشي سرطان الرئة بينهم (والتهاب الشعيبات
املزمن) مقارنة مع اجلنود الذين تعرضوا إلصابات أخرى .ومل تكشف دراسة أجريت على
العمال الربيطانيني الذين كانوا يعملون يف إنتاج خردل الكربيت خالل احلرب العاملية الثانية
عن أي زيادة يف الوفيات بسبب السرطان بني الذين توفوا منذ عام  ،1945ولكنها أظهرت
زيادة يف تفشي سرطان احلنجرة بني األحياء منهم.

بالرغم من عدم وجود عالج حمدد للمضاعفات طويلة املدى النامجة عن التسمم خبردل الكربيت ،فإن
اإلدارة السريرية املناسبة ملضاعفات اجلهاز التنفسي واجللد والعينني تظل أساسية.
وختتلف املضاعفات التنفسية ،على األرجح ،من مريض إىل آخر بسبب العوامل الفاعلة مثل احلالة
الصحية العامة أو أمراض سابقة ،أو العوامل اخلارجية مثل مدة وتواتر التعرض األولي ،والرعاية
الطبية االستعجالية والالحقة ،والتعرض ألكثر من عامل ،والتدخني .وبناء عليه ،ينبغي اختاذ
القرارات بشأن إدارة املضاعفات على أساس كل حالة على حدة.
ن-أستيل سيستني ( )NACدواء يسهل اإلفرازات ومضاد لألكسدة ،ولذا يتسم بالفعالية يف معاجلة
ومنع اإلصابات الرئوية املزمنة جراء التعرض خلردل الكربيت .وثبت أن هذا الدواء يسهم يف حتسني
أداء وظيفة الرئة ( )PFTوحيد من عدوى الشعيبات وتفاقمها ويرفع من نوعية حياة املرضى بصفة
عامة .ويتطلب عالج األمراض املزمنة للرئتني مثل االنسداد أو االنغالق استعمال أدوية توسيع
القصبات ،اليت يتم تناوهلا باالستنشاق مثل البيكلوميتازون والفلوتيكازون .كما تتسم املضادات
احليوية من صنف ماكروليد مثل كالريرتوميسني وأزيرتوميسني بالفعالية يف تقليص االنتاج املفرط
للسيتوكينات والعوامل املنشطة لاللتهاب الذي يتسبب فيه اخلردل وكذا يف معاجلة تدهور وظائف
اجلذب واالبتالع للخاليا الوحيدة.
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وبوسع امللطفات املوضوعية ومضادات اهلستامني يف األجهزة أن حتسن جفاف اجللد واحلد من
احلكة .عالوة على ذلك ،يعّد كورتيكوستريويد اجللدي الدواء األكثر تداوال يف الوقت الراهن ملعاجلة
اإلصابات اجللدية املزمنة واحلكاك جراء التسمم باخلردل.
وعندما يتعلق األمر بالتهاب القرنية املزمن ينبغي النظر فيما يلي حسب حدة االلتهاب :دموع
اصطناعية خالية من املواد احلافظة ،والعدسات الالصقة الطبية وعقاقري مثبطة للمناعة مثل
ازاتيوبرين ،والسد الدائم أو املؤقت ،وكذا رفو اجلفن ورفو الرتص وغري ذلك من العالجات اجلراحية
اليت يقوم بها املتخصصون .وميكن اللجوء بشكل حمدود إىل الكورتيكوستريويد ملنع االلتهابات
السطحية املتكررة أو التهاب القرنية أ و جوف القرنية .والبد من زيارة طبيب العيون يف حاالت إصابة
العني املزمنة املعقدة.
3-3

املنفطات الزرنيخية (اللويزيت)

تتميز األرسينات اليت تنتمي إىل فئة  AsCI2خباصيات املنفطات .وأشهرها هو اللويزيت وأكثرها
متيزا .وكانت هذه املستحضرات حتوي ،يف البداية ،الكثري من الشوائب ،ومتت تنقيتها يف الواليات
املتحدة ،بعد احلرب العاملية األوىل (دون أن تستخدم يف امليدان) .واللويزيت هو -2كلوروفينيل
ديكلوروارسني .CICH=CHAsCI2

 1-3-3الكشف
الكشف عن اللويزيت سهل ألنه يتحول إىل منتجات ملونة مع العديد من الكاشفات الكيميائية.
وأنابيب

DraegerTM

اليت تتفاعل مع املركبات الزرنيخية متاحة وكذلك الكاشفات لالستخدام

امليداني.

 2-3-3الوقاية
ال توفر املالبس العادية سوى القليل من احلماية ضد اللويزيت إن وفرتها أصال .وهو ما يستوجب
جهازا تنفسي ًا وبدلة وقاية شخصية من الفئة األوىل ومحاية القدمني.
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 3-3-3إزالة التلوث
نفس إجراءات إزالة التلوث كما يف حالة اخلردل.

 4-3-3العالمات واألعراض
أ) العينان
تُلحق املنفطات الزرنيخية السائلة أضرارا شديدة بالعينني .ومبجرد املالمسة حيدث أمل وتشنج
اجلفون .يعقبه بسرعة وذمة امللتحمة واجلفنني ،مما يؤدي إىل انسداد العينني يف غضون ساعة .ويف
معظم احلاالت تكون القزحية التهبت آنذاك .وبعد بضع ساعات ،تبدأ وذمة امللتحمة يف االحنسار،
لكن القرنية تتضبب ويتزايد التهابها.
حتدث املنفطات الزرنيخية السائلة يف احلني نذوبا رمادية يف القرنية على غرار اليت حتدثها حروق
األمحاض ،يف نقطة املالمسة .وقد يؤدي التعرض الشديد إىل النخر وانفصال امللتحمة الصلبية وامللتحمة
اجلفنية .والعني املتضررة معرضة لعدوى ثانوية .وخيتفي التهاب امللتحمة الناتج عن املنفطات
الزرنيخية يف غضون أيام دون عالج حمدد .وقد تؤدي شدة التعرض إىل أضرار دائمة أو العمى.

ب) اجللد
تتسبب املنفطات الزرنيخية السائلة يف قروح شديدة يف اجللد مقارنة باخلردل السائل .ويصاب اجللد
جبروح عميقة وقد تصل احلروق إىل األنسجة الضامة والعضالت ،وهو ما قد يُتلف األوعية الدموية
ويُحدث تفاعالت التهابية أكثر حدة مقارنة مع حروق اخلردل .ويف حالة اإلصابة حبروق كبرية
وعميقة ،هناك احتماالت كبرية حبدوث خنر أو غرغرينة األنسجة.

ج) اجلهاز التنفسي
تُحدث أخبرة املنفطات الزرنيخية تهيجا يف اجلهاز التنفسي يدفع باملصابني الذين مل يفقدوا وعيهم
إىل حماولة اهلروب أو وضع قناع لتفادي البخار .وتشبه نذوب اجلهاز التنفسي تلك اليت حيدثها
اخلردل باستثناء اقرتان الوذمة الرئوية باالنصباب اجلنيب يف أخطر احلاالت.
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د) اآلثار على األجهزة
يتشرب البدن املنفطات الزرنيخية السائلة من اجللد وكذا األخبرة املستنشقة مما قد يؤدي إىل تسمم
عام .وينعكس ذلك يف تغري يف نفاذية املسام؛ وقد حيدث فقدان للسوائل الكافية من الدورة الدموية مما
يؤدي إىل تركز الكريات احلمراء وإىل الصدمة فالوفاة.
 4-3معاجلة إصابات اللويزيت
دميريكابرول (-2،3ثنائي مريكابتو-بروبانول  )CH2SH-CHSH-CH2OHمن مضادات اللويزيت.
ويُسمى ترياق اللويزيت الربيطاني ( .)BALوال ميكن استعماله سوى موضعيا نظرا لسميته الشديدة.
وال تستخدم كل دول مشال حلف األطلسي ترياق اللويزيت الربيطاني .وله نظري يذوب يف املاء هو
حامض  -3،2ثنائي مريكابتو-1-بروبانيسولفونيك (دميافال  ،)DMPSوهو مرخص ويُستخدم
سريريا كخالب يف حاالت التسمم املعدني احلاد .ويُوصى بهذا النظري كأول عالج للبدن عند التسمم
باللويزيت.
أ)

العينان

من شأن مرهم العينني ثنائي مريكابرول أن حيد من آثار اللويزيت إذا استعمل يف غضون دقيقتني إىل
مخس دقائق .بعد اإلصابة يف احلاالت اخلطرية ،قد يتعني استخدام املورفني لتخفيف األمل.
ب)

اجللد

ميكن طلي اجللد املصاب مبرهم ترياق اللويزيت ،قبل بدء التقرح ،وإن كان يف استخدامه بعد ذلك
فائدة .ويطلى اجللد بطبقة رقيقة من الرتياق ويُرتك ملدة مخس دقائق على األقل .وأحيانا يؤدي مرهم
ترياق ال لويزيت إىل حكة أو لسع أو آفة شروية .ويظل احلال كذلك ملدة ال تزيد على ساعة تقريبا
وبالتالي ال يستدعي أي ذعر .وقد يؤدي كثرة استعمال الرتياق يف نفس البقعة من اجللد إىل التهاب
خفيف للبشرة (وهو ما يستبعد استخدامه كمرهم واقٍ) .ال يتوافق ثنائي مريكابرول كيميائيا مع
سولفاديازين الفضي وعليه ينبغي تفادي استعماهلما معا.
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أسلوب عالج احلمامي والقروح واملناطق املكشوفة هو ذاته بالنسبة إلصابات اخلردل .فاحلروق الشديدة
العميقة اليت تلحق ببقع واسعة من البشرة تشبه احلروق احلرارية وينبغي عالجها بتعويض السوائل
باحلقن الوريدى لتفادي صدمة نقص حجم الدم.
ج) عالج اآلثار على األجهزة
ترد أدناه مؤشرات اللجوء إىل العالج الشامل:
-1

السعال املصحوب بضيق التنفس وخنامة رقيقة قد يكون مشوبا بالدم .وما إىل ذلك من عالمات
الوذمة الرئوية.

-2

حرق حبجم كف اليد أو أكرب ،ناجم عن عامل منفط زرنيخي سائل مل يُطهر يف غضون 15
دقيقة.

-3

تلوث اجللد مبنفط زرنيخي سائل يغطي  %5أو أكثر من البشرة ،مع إحلاق أضرار واضحة
باجللد (حتول اجللد إىل لون رمادي أو أبيض كمؤشر على موته) أو حيث تتولد احلمامي فوق
البقعة يف غضون  30دقيقة.

ينبغي أن تكون جرعات حامض  -3,2ثنائي مريكابتو-1-بروبانيسولفونيك ( )DMPSأو حامض
ميزو-ثنائي مريكابتو السكسينيك ( )DMSAمتناسبة مع شدة التسمم .وفيما يلي عالج مقرتح للتسمم
الشديد للبالغني:
)1

اليوم األول :حقنة

DMPS

عن طريق الوريد كل  3إىل  4ساعات ( 1,5إىل  2,0غرام من

 DMPSيف اليوم).
)2

اليوم الثاني :حقنة

DMPS

عن طريق الوريد كل  4إىل  6ساعات ( 1,0إىل  1,5غرام من

 DMPSيف اليوم).
)3

اليوم الثالث :حقنة

DMPS

عن طريق الوريد كل  6إىل  8ساعات ( 0,75إىل  1,0غرام من

 DMPSيف اليوم).
)4

اليوم الرابع :حقنة

DMPS

عن طريق الوريد كل  8ساعات إىل  12ساعة ( 0,5إىل 0,75

غرام من  DMPSيف اليوم).
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يف األيام التالية وحسب حالة املصاب ،يُعطى ما بني حقنة وثالث حقن يف اليوم أو يتم تناول الدواء
عن طريق الفم.
من املهم احلفاظ على حالة األيض ،وتعويض السوائل والشوارد وال سيما يف حالة صدمة نقص حجم
الدم ،واليت تزيد من مضاعفات شدة التعرض .وقد يستوجب ما ينجم عن التسمم باملركبات الزرنيخية
مثل اللويزيت من آثار حمددة على الدم والكبد والكلى إدارة طبية متخصصة أو رمبا مكثفة.

 1-4-3فرتة العالج ومآل العدوى
ال تُعرف آثار التعرض للويزيت ،على املدى البعيد .فاحلروق الشديدة جدا واليت قد تتسبب يف الصدمة
والتسمم الشامل تهدد احلياة .وحتى إن جنا املصاب من اآلثار احلادة ،ستبقى األعرض لعدة أسابيع.
5-3
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الفصل الرابع
العوامل املؤثرة يف األعصاب
"...بدأني األمل يف العينني والرأس...وكان بالقرب من الربكة رجل مسن بدون حراك ،كان
حيتضر...فوق املنصة كانت جمموعة من األشخاص قد انهارت أو جالسني القرفصاء غري قادرين على
الوقوف ...وكان رجل يتقلب على األرض كالسمكة خارج املاء...بينما هرول اآلخرون لتسلق السلم"...
بعد بضع دقائق من انتشار سائل لزج برائحة كريهة فوق األرض ،انتشر اهللع بني الركاب
وفروا هاربني من حمطة األنفاق .التاريخ  3نيسان/أبريل .1995
تسمية "العوامل املؤثرة يف األعصاب" تشري إىل املركبات العضوية الفوسفورية شديدة السمية حتى يف
جرعات صغرية .وتوحي مبفعول هذه املواد ،الذي يتمثل أساسا يف اضطراب نقل النبضات العصبية.
 1-4اخلاصيات املادية والكيميائية
هناك حاليا صنفان من العوامل املؤثرة يف األعصاب يستخدمان يف األغراض العسكرية .سلسلة
عوامل  :Gاليت تتكون من ألكيالت إستري حامض فوسفونوفلوريدات املثيل أو احلامض ثنائي ألكيل
فوسفورأميدوسيانيديك ،وسلسلة عوامل الـ Vاملكونة من ألكيل إستريات حامض س-ثنائي ألكيل
أمينوإثيل مثيل فوسفونو-الث يوليك .ومن الناحية النظرية ،فإن هذين الصنفني يشمالن عدة مئات من
املواد الكيميائية .ويتضمن اجلدول الرابع األمساء الفنية والشائعة لبعض عوامل سلسلة
املستخدمة كأسلحة.
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 GوV

اجلدول  :1-4سلسلة عوامل

 GوV

االسم الشائع

املادة الكيميائية
ن ،ن-ثنائي مثيل

التابونGA ،

فوسفـور أميدو سيانيدات أ-إثيل
مثيل فوسفونو فلوريدات أ-أيسوبروبيل

السارينGB ،

مثيل فوسفونو فلوريدات أ-بيناكوليل

الصومان،

مثيل فوسفونو فلوريدات أ-سيكلوهكسيل

سارين

مثيل فوسفونو ثيوالت أ-إثيل وكب-2-ثنائي أيسوبروبيل أمينو إثيل

VX

GD

السيكلوهكسيلGF ،

معظم العوامل املؤثرة يف األعصاب عدمية الرائحة واللون وتتحول إىل سوائل صفراء – رمادية يف درجة
احلرار ة احمليطة .وهي قابلة للذوبان يف املاء وتتحلمأُ يف احمللوالت املائية .تكون احلمألة بطيئة يف
اجلهد اهليدروجيين بني  4و 7بينما تتفسخ العوامل من صنف

G

بسرعة يف احمللوالت شديدة

القلوية .وترتاوح نسبة حتلل  VXيف املاء ما بني  1إىل  %5يف درجة حرارة الغرفة .وهو أكثر مقاومة
للحمألة من السارين وال سيما يف احمللوالت القلوية.
اجلدول  2-4اخلاصيات املادية للعوامل املؤثرة يف األعصاب من صنف  GوV

العامل

كثافة البخار

نقطة الذوبان

نقطة الغليان

درجة احلرارة

درجة احلرارة (مقارنة باهلواء)

ضغط البخار امللمرت
الزئبقي عند 20
درجة مئوية

التابون

49-

246

5,6

0,036

السارين

56-

147

4,86

2,10

الصومان

80-

167

6,3

0,27

20-

300

9,2

0,00044

العامل

VX

التابون والسارين والصومان عوامل متطايرة وحمبة للدهون إىل حد ما ،بينما قد يبدي الصومان املكثف
والـ VXمقاومة يف البيئة ،حسب درجة احلرارة .ويشكل الـ VXخطرا داهما باستمرار.
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وبسبب هذه اخلاصيات ،تُحدث عوامل

G

مفعوهلا عند االستنشاق ،بينما تُؤتي عوامل

V

مفعوهلا

لدى تسربها عرب البشرة .وميكن تشرُّبها أيضا عرب طبقة من اخلاليا الظاهرية واجلهاز التنفسي
واهلضمي-املعوي وكذا عرب امللتحمة .ومسار التشرب األسرع واألكمل هو اجلهاز التنفسي .وميكن
لعوامل صنف  Vيف شكل رذاذ أن تنفذ عرب السرتات الواقية شبه املنفِّذة.
وتشكل السرتات العسكرية شبه املنفذة الواقية واحملتوية على الكربون الفاعل ،وقناع كامل يغطي
الوجه مبصفاة مالئمة وسيلة للوقاية من العوامل العصبية بدرجة كبرية .وقد طورت معظم اجليوش
إجراءات تطهري فعالة للجلد واملعدات واملواد باستخدام كيميائيات إبطال فاعلة مثل حملوالت
الكلورامني أو مساحيق حمايدة مازة مثل تربة فولِر.
 2-4اخلاصية السمية وآلية التسميم
تشبه العوامل املؤثرة يف األعصاب ،من الناحية الكيميائية والتسميمية ،عددا من مبيدات اآلفات
الفوسفاتية العضوية .فهي تُفسفر جمموعة سرين هيدروكسيل يف إنزيم أستيل كولني األسترياز ،فتجمد
نشاطه .ويؤدي ذلك إىل تراكم األستيل كولني يف مستقبالت املوسكارين والنيكوتني يف األجهزة
املستجيبة مما ينتج عنه تقوية وإطالة آثار أستيل كولني فضال عن منع إزالة االستقطاب يف العضالت.
تتم إزالة الفوسفاط التلقائية من اإلنزيم ببطء وال تؤثر على األعراض السريرية .ويف بعض احلاالت ،وال
سيما حالة التسمم بالصومان ،يتعني مراعاة تشيُّخ أستيل كولني أسترياز وإزالة ألكلة مركب اإلنزيم
العضوي الفوسفاطي بصورة دائمة .ويتوقف استئناف النشاط بدون عالج على تكون أستيل كولني
أسترياز جديد.
 3-4املظاهر السريرية للتعرض
عالمات وأعراض التسمم بالعوامل املؤثرة يف األعصاب نتيج ٌة لتحفيز معزز للعقد الودية والالودية
واألجهزة املستجيبة ،والتحفيز املعزز الذي يعقبه توقف إزالة االستقطاب يف املوصل العصيب العضلي،
وحتفيز منظومة أستيل كولني يف اجلهاز العصيب املركزي ،تليه حالة اكتئاب .ويف املرحلة األوىل من
التسمم ،قد تظهر أعراض قبل أن تكون األعراض فوق الفقرية (النخاعية) هي املهيمنة يف األزمة
الكولينية.
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اجلدول  3-4عالمات وأعرض التسمم بالعوامل املؤثرة يف األعصاب

اجلهاز املستقبل
موسكاريين

اهلدف

*

العالمات واألعراض

الغدد
الغشاء املخاطي للملتحمة تبيغ
الغشاء املخاطي لألنف

تر أنفي ،تبيغ

الغشاء املخاطي القصيب تر قصيب تضّيق قصيب ،ضيق النفس
العرق

التعرق

الدموع

الدمعان

اللعاب

إلعاب

العضلة امللساء

نيكوتيين
مركزي

القزحية

تقبض احلدقة ،تعتُم الرؤية

العضلة اهلدبية

فشل التكييف ،تضبب الرؤية ،صداع أمامي

األحشاء

الغثيان ،القيئ ،تشنج بطين ،إسهال

املثانة

تبول متواتر وغري طوعي

القلب

بطء القلب ،اضطراب النَّظمْ

العقد املستقلية

شحوب ،تسارع القلب ،فرط الضغط

العضلة اهليكلية

نفضان عضلي ،ارجتاف ضرمي ،وهن ،شلل

اجلهاز العصيب املركزي دوار ،قلق ،متلمل ،صداع ،رعاش ،التباس ،عدم
القدرة على الرتكيز ،كثرة األحالم ،اختالجات،
فقدان الوعي ،مخود تنفسي
* صيغة معدّلة قليال جلدول غروب ،عام  ،1963ومارز وآخرون ،عام 1996

خيتلف املسار الزمين لظهور العالمات واألعراض حسب درجة وطريقة االمتصاص والعامل العصيب
املعين .وقد حيدث تداخل بني العالمات واألعراض ،مع إمكانية تفاقم اإلصابة يف حالة استمرار
التسمم.
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تنجم عن التعرض اخلفيف إىل املعتدل لبخار العامل املؤثر على األعصاب آثار موضعية مثل تقبض
احلدقة وضبابية الرؤية وفرط اإلفرازات .وقد يسبق التضيق القصيب ،والضائقة التنفسية ،ظهور
األعراض احلادة اليت تهم اجلهاز املعدي-املعوي.
أما التعرض الضعيف إىل املعتدل لبخار العامل املؤثر على األعصاب فقد يؤدي إىل زيادة التعرق
واالرجتاف العضلي يف مكان اإلصابة ،بينما قد يتسم الغثيان والتقيؤ واإلسهال والوهن الشامل بقد أكرب
من احلدة .بالنسبة للعوامل املؤثرة يف األعصاب من الصنف  ،Vينبغي مراعاة تأخر ظهور األعراض
لعدة ساعات.
يؤدي التعرض جلرعات كبرية بسرعة إىل فقدان الوعي واالختالجات وشلل عضلي رخو والفشل
التنفسي والدوراني .ومن احملتمل أن تنتج الوفاة يف غضون دقائق إىل نصف ساعة من التعرض
جلرعات مضاعفة من تركز البخار القاتل للجهاز العصيب .وقد لوحظت حاالت وفاة شبه آنية خالل
ما اعترب على األرجح هجوما بالسارين على مدينة حلبجة خالل احلرب العراقية-اإليرانية يف عام
 .1988ومن احملتمل أن تؤدي تركيزات البخار القاتلة إىل الوفاة يف غضون ساعة إىل بضع ساعات
بعد التعرض .ويف جرمية قتل استعمل فيها عامل الـ VXعلى اجللد ،توفيت الضحية بعد ساعات من
اهلجوم.
وعند توقف التعرض ،قد ال تظهر مجيع األعراض السريرية وقد يتشافى املصابون ببطء .وتبقى آثار
السارين من عدة ساعات إىل عدة أيام حسب شدة التعرض.
ويشكل تثبيط أستيل كولني أسترياز وبوترييل كولني أسترياز يف الدم وامسا بيولوجيا للتسمم .وتتوافر يف
األسواق عُدد االختبار قبل السريري لإلنزميات ويوصى بإدراجها ضمن املعدات القياسية لقوات الدفاع
الطيب الكيميائي .إضافة إىل ذلك ،يبدو منطقيا حتديد القيم العادية الفردية ألستيل كولني أسترياز يف
خاليا الدم احلمراء ،قبل االنتشار ،وذلك إلتاحة تقييم التعرض جلرعات منخفضة .لكن ال يتعني أن
يؤدي إجراء االختبارات إىل تأخري العالج بالرتياق.
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 4-4الفرز
توحي جمموعة الصور السريرية املتنوعة اليت متت مشاهدتها بعد اهلجوم بالسارين يف طوكيو (انظر
بداية الفصل) أنه ميكن أيضا ،يف حاالت التسمم الشديد مببيدات آفات فوسفورية عضوية ،ترتيب
الشدة ضمن اإلصابات بالعوامل املؤثرة يف األعصاب .ونظرا للفوارق يف قدرة اجلسد على التخلص من
ال عامل حسب اجلرعة ،فإن العالمات واألعراض السريرية قد تظهر بسرعة أكرب لدى املصابني
بالعوامل املؤثرة يف األعصاب أكثر منه يف اإلصابات بالتسمم مببيدات اآلفات.
ويكتسي حتديد األولويات يف العالج ،على أساس شدة اإلصابة ،أهمية يف حاالت تعدد املصابني
وحمدودية املوارد .وفيما يلي دليل لتحديد األولويات بني املصابني بالعامل املؤثر على األعصاب
باالستناد إىل ما يبدو عليهم من عالمات

وأعراض.

فورية:

 مريض تبدو عليه عالمات وأعراض حادة تشمل أجهزة متعددة ،ال يزال واعيا ،ولكن غري
قادر على املشي أو فاقد الوعي مع دوران كاف ،يعترب حالة فورية.
آجلة:
 مريض يُشفى من تعرض شديد أو عالج بالرتياق مع تدني اإلفرازات وحتسن يف التنفس ،لكن
غري قادر على املشي ،يصنف ضمن احلاالت اآلجلة.
دنيا:
 مريض تبدو عليه عالمات وأعراض حمدودة وواعٍ وقادر على املشي ،يصنف يف عداد احلاالت
الدنيا.
مرتقبة:
 مريض فاقد الوعي تبدو عليه عالمات وأعراض تشمل أجهزة متعددة ،مع اختالجات وفشل
دوراني و/أو تنفسي ،يصنف ضمن احلاالت املرتقبة .ويعترب حالة فورية فقط عندما تكون
موارد العالج املتاحة كافية.
  65الفصل الرابع – العوامل املؤثرة يف األعصاب

 5-4اإلدارة السابقة لدخول املستشفى
األهم هو أن حيمي املنقذون والقائمون على الرعاية الطبية أنفسهم من التلوث ،ويتعني نقل املصابني
بسرعة من مكان التلوث وتطهريهم (انظر الفصل الثاني).
وينبغي البدء الفوري للعالج عن طريق حقن عقار مضادات الفعل الكولوني واالختالج وأوكسيم .وميكن
برجمة اجلرعات على أساس حقنة واحدة مبحقن ذاتي

®ComboPen

(حيتوي على أتروبني

وأوكسيم) يعقبه ،إذا بقيت األعراض بعد  10دقائق ،حقنة واحدة مبحقن ذاتي ( ®AtroPenحيتوي
على أتروبني) .إذا ما ظلت األعراض على حاهلا بعد  10دقائق أخرى ،ميكن إضافة حقنة
 ®AtroPenأخرى.
وما مل يتم إخالء املريض وإزالة التلوث عنه ،فإن العالج قد يتطلب معدات خاصة وعمليات إجالء
وأجهزة ملناولة األدوية عن طريق احلقن العضلي .إذا تعذر التنفس بشكل حاد فإن الوفاة قد حتصل يف
غ ضون دقائق ،ما مل يتم فورا اللجوء إىل أسلوب فعال للتنفس االصطناعي (مع مراعاة مقاومة شديدة
أولية يف املسالك اهلوائية وكذا خماطر البخار احملتملة املتأتية من البيئة امللوثة) ومواصلته حلني
استئناف التنفس الطبيعي .وتنطوي التدابري املضادة الطبية مثل مناولة السوائل بالتنبيب أو احلقن
الوريدي يف املنطقة الساخنة على خماطر زيادة التلوث ،ويتعني بالتالي اللجوء إليها يف حدود دنيا.
 6-4إزالة التلوث
ينبغي مباشرة عملية إزالة التلوث يف أقرب وقت ممكن .ولتطهري البشرة فورا يتعني استخدام
املستحضر التفاعلي لتطهري اجللد ( )RSDLأو أي مزيل للتلوث .ويف كل احلاالت ينبغي خلع
املالبس والتخلص منها ،قبل ولوج املستشفى ،وتطهري األماكن املكشوفة يف البشرة لتفادي انتقال
التلوث إىل العاملني الطبيني .ويف حالة انعدام احملاليل واملستحضرات ،ينبغي استخدام كميات كبرية
من املاء والصابون وينبغي شطف العينني مبحلول ملحي فيزيولوجي أو مباء الشرب.
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 7-4إدارة املستشفى

 1-7-4عقاقري مضادات الفعل الكوليين
تشكل عقاقري مضادات الفعل الكوليين اخليار األول لعالج األعراض باألدوية .فسولفات األتروبني ،هو
عامل مضاد للمسكارين ،يوقف األعراض الالودية واملسكرينية (انظر اجلدول  .)3-4ويف أعقاب تناول
جرعة (حتميل) قدرها ملغرامان ،عن طريق الوريد أو العضل ،اقرتحت عدة نظم لعالج البالغني
واألطفال بصفة خاصة .فلم ختضع اجلرعات اخلاصة باألطفال لدراسة جيدة .وجرعة األتروبني الالزمة
حُددت استنادا إىل خطورة التسمم ومدى استجابة املرضى .وميكن بدء العالج ،يف حاالت التسمم
اخلفيفة بالعوامل الفوسفورية العضوية ،جبرعة ملغرامني من أتروبني ،ويف احلاالت املعتدلة جبرعة 5
ملغرامات ،واحلاالت الشديدة بـ 10ملغرامات ،ومواصلة العالج حلني اختفاء اإلفرازات وهو اهلدف
من العالج باألتروبني .ولكن يف حاالت التسمم اخلفيفة إىل املعتدلة بعامل فوسفوري عضوي ،ترد
األمثلة يف اجلدول .4-4
اجلدول  4-4نظم العالج جبرعات األتروبني ،املقرتحة حلاالت التسمم اخلفيفة إىل املعتدلة بالعوامل الفوسفورية
العضوية ،لدى املرضى من البالغني واألطفال
البالغ
الطفل

جرعة التحميل

جرعة املداومة حتى العالج الكامل

 2ملغ

 0,5إىل  2ملغ كل ساعة

 2ملغ

مضاعفة اجلرعة كل  5دقائق ( ،2و ،4و ،8و ،16و 32ملغ)

 0,01إىل  0,03ملغ لكل كلغ

 7إىل  18كلغ  0,1ملغ لكل كلغ

مضاعفة اجلرعة مرتني (أو ثالثة) كل  5دقائق

 19إىل  40كلغ  0,5ملغ

مضاعفة اجلرعة مرتني (أو ثالثة) كل  5دقائق

 1ملغ

ينبغي أن تتم معايرة األتروبني لفرادى املرضى باالستناد إىل أكثر اآلثار ذات الصلة حتقيقا ألفضل
النتائج السريرية وهي اخنفاض التضيق القصيب واإلفرازات كما ينعكس ذلك يف قلة ضيق النفس
وانعدام اخلرخرة أثناء التسُّمع فضال عن حتليل غازات الدم .وتكتسي التغيريات يف نبض القلب أهمية
أقل وإن كانت متابعتها أيسر حيث ينبغي احلفاظ على سرعة  80نبضة يف القلب أو أكثر يف الدقيقة.
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وعندما يتعلق األمر جبرعة زائدة ،فقد يؤدي األتروبني إىل احنباس البول وتوقف التمجج واهلذيان
والرنح وتسارع دقات القلب وجتفف الفم وتوسع احلدقة.

 2-7-4األوكسيمات
تشكل األوكسيمات ،وهي مستنشطات أستيل كولني أسترياز ،عالجا سببيا .وقد أُجريت التجارب
السريرية ،بالنسبة حلاالت التسمم مببيدات اآلفات الفوسفورية العضوية ،باستخدام كلوريد
الرباليدوكسيم (بروتوبام كلوريد

(CI

 ))2-PAMأو براليدوكسيم ميثان سولفونات ( )P2Sأو مثيل

سولفات (كونرتاثيون ( ))ContrathionRوأوبيدوكسيم كلوريد (توكسوغونني (.))ToxogoninR
واستخدم مؤخرا ( HI-6أزوكسيم كلوريد) ألغراض العالج السريري يف بعض البلدان.
ختفف هذه العوامل من أعراض احلصار العصيب العضلي اهليكلي واألعراض اجلانبية يف اجلهاز
الالودي ،ولكنها ال تُنف ُذ إال قليال إىل اجلهاز العصيب املركزي.
وكانت التجارب السريرية نادرة يف عالج التسمم بالعوامل املؤثرة يف األعصاب لدى البشر .وكيما تتسم
األوكسيمات بالفعالية ،والسيما يف حاالت التسمم بالصومان ،ينبغي تناوهلا مباشرة بعد التعرض
بسبب تشيُّخ املركب الفوسفوري العضوي يف اإلنزميات ،حيث ينحصر بشكل ال رجعة فيه مع مرور
الوقت.
وينبغي تناول اإلنزمي ات يف شكل جرعة حتميل تليها جرعة املداومة .لكن ينبغي مراعاة اختالف
األوضاع يف البلدان فيما يتعلق برتخيص تداول األوكسيمات .أما بالنسبة لألتروبني فهناك اقرتاحات
كثرية بشأن اجلرعات .وتعزى الفوارق فيما بينها إىل االختالفات يف الرأي خبصوص الرتكز املستهدف
لبالزما األوكسيمات ،أي الرتكز العالجي .وميكن االسرتشاد باجلدول  5-4الذي حيدد جرعات
ممكنة للبالغني.
ومل تُجر دراسات كافية على جرعات األوكسيمات لألطفال ،بالنسبة لألتروبني .واقرتح ثلث أو ثلثتا
جرعات الكبار.
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اجلدول  5-4جرعة التحميل ومعدالت نقع األوكسيم للكبار ،لبلوغ معدالت الرتكز املستهدفة للبالزما،
(آير ،عام )2003

*

تركز البالزما املستهدف
باملليغرامات يف اللرت

جرعة التحميل بامللغرام
**
للشخص البالغ

اجلرعة اليومية بامللغرام
للشخص البالغ

األوكسيم
براليدوكسيم

14

1000

12000

أوبيدوكسيم

4

250

750

HI-6

10

500

2000

* آير ،عام 2003

** استنادا إىل اعتبارات نظرية لتحقيق االستنشاط الكايف .بيانات السالمة اخلاصة بالرتكيزات العالية لرباليدوكسيم
قليلة بينما ثبتت اجلدوى السريرية للجرعات املقرتحة بالنسبة لألوبيدوكسيم ،فضال عن أن بيانات السالمة بشأنها
متاحة.

ينبغي رصد التطبيب من خالل حتديد وضع الكولني أسترياز ( )1نشاط أستيل كولني أسترياز؛
( )2نشاط بوترييل كولني أسترياز؛ ( )3قابلية أستيل كولني أسترياز يف الكريات احلمراء لالستنشاط
مع األوكسيم؛ ( )4النشاط املثبط للبالزما جتاه أستيل كولني أسترياز االختباري .وهناك عُدد تباع
جاهزة لالستخدام من أجل حتديد هذه البارامرتات .وتتيح هذه األدوات تفادي األخطاء العالجية مثل
توقيف العالج قبل األوان ،مما قد يؤدي إىل عودة األزمة الكولينية ،أو مواصلة استعمال األوكسيم بال
طائل.

 3-7-4مضادات االختالج
إضافة إىل األتروبني ،ينبغي إعطاء مضاد لالختالج يؤثر على اجلهاز املركزي .فاألوكسيمات ال تتجاوز
احلائل الدموي الدماغي إال نادرا .وحلماية اجلهاز العصيب املركزي من االستثارة الكولينية ينبغي
حقن ديازيبام وريديا جبرعات من  10ملغرامات كل  15دقيقة حلني اختفاء االختالجات ،مما يتيح
التقليل إىل احلد األدني من العقابيل العصبية .وقد يتعني تناول جرعات تتجاوز  40ملغراماً لوقف
اإلثارة املفرطة .وينبغي أن تعطى لألطفال جرعات ترتاوح بني  0,05و 0,3ملغ/للكلغ .وتتمثل البدائل
يف البنتوبربيتون أو الفينيتوين أو لورازيبام أو محض فالربوآت الصوديوم .وهناك حتريات جارية بشأن
إمكانية استخدام ليفيترياسيتام وغريه من مضادات الصرع.
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 4-7-4اإلدارة السريرية العامة
ينبغي أن تتواصل ،يف املستشفى ،التهوية االصطناعية ،والعالج بالرتياق والعالج الداعم الشامل،
حسب دراسة األعراض واحلالة السريرية العامة للمصاب.

 5-7-4مرحلة ما قبل العالج
سعيا إىل محاية املركز الفوسفوري العضوي لإلنزيم من التشيخ السريع وال سيما يف حاالت التسمم
بالصومان والتابون ،مت استحداث نظام ما قبل العالج واختباره باالستناد إىل مثبطات عكوسية
لكاربامات الكولني أسترياز ،ومنها على سبيل املثال برييدوستيغمني ،ثالث مرات يف اليوم .فهو ال
مينع ظهور العالمات واألعراض احلادة ولكنه يعزز فاعلية العالج بالرتياق .غري إنه ليس متاحا حاليا
لدى بعض اجليوش اجملهزة جتهيزا جيدا واملدربة تدريبا عاليا ،كما أنه غري وارد يف سياق مدني.
8-4

التحريات السريرية والسمية ذات الصلة

عالوة على دراسة األعراض ،فإن الوسيلتني الوحيدتني املتاحتني حاليا لتأكيد التشخيص السريري
بسرعة هما قياس اخنفاض نشاط أستيل كولني أسترياز وبوترييل كولني أسترياز يف الدم .فاخنفاض
نشاط أستيل كولني أسترياز بنسبة تفوق  %20باالقرتان مع أعراض خفيفة يشري إىل التسمم مبثبط
لكولني األسترياز (عامل مؤثر على األعصاب أو مبيد آفات) وميكن زيادة احلساسية من خالل املقارنة
بقيم بيضاء استحدثت يف السابق وإن كانت غري متاحة سوى لألشخاص يف امليدان.
ويتيح فحص عينات الدم والبول واألنسجة اكتشاف وجود عوامل مؤثرة على األعصاب أو مستقلباتها
أو مقرّباتها يف بدن املريض .لكن األساليب التحليلية لعمليات الفحص مكلفة وشاقة وقليلة الفائدة
بالنسبة للتشخ يص السريري املبكر .وللتحقق ألغراض الطب الشرعي ينبغي أخذ العينات بطريقة
مناسبة تضمن نقلها وفقا للوائح "تسلسل العهدة".
وتشمل هذه النهوج املختربية اليت ال ميكن تنفيذها ،حسب حالة تطورها الراهنة ،سوى داخل
املختربات ( )1حتليل العامل املؤثر على األعصاب السليم أو املُحمإل يف الدم و/أو البول؛ ( )2إحياء
رابط العامل املؤثر على األعصاب بالربوتينات اليت حتتوي على شوارد الفلوريد ،وحتليل فلوريد
الفوسفور؛ ( )3اكتشاف مقربات البيبتيد (منتجات ذات تفاعل كيميائي بني الربوتني داخلي املنشأ
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والعامل املؤثر يف األعصاب) ،بعد التشطر للتحلّل الربوتيين ،ومن ذلك مثال البوترييل كولني أسترياز
أو ألبومني املصل؛ و( )4حتملُؤُ الربوتني املفسفر والتحليل الالحق للعامل املؤثر يف األعصاب احملمإل
واملستقبالت املشكلة إنزمييا داخله.
9-4

اآلثار الصحية طويلة املدى

االعتالل العصيب اآلجل املستحث بالعوامل الفوسفورية العضوية هو اعتالل للمحوار احلسي احلركي
املتناظر ،يتسم بالضمور الالحق لبعض حماوير اجلهاز العصيب احمليطي واملركزي ،ويظهر ما بني
أسبوع وأربعة أسابيع بعد تعرض قصري أو طويل املدة لبعض العوامل الفوسفورية العضوية .ومن
عالماته آالم احملص العضلي يف األطراف السفلى ،والتنمل املتأخر واملذل ،يليها وهن متدرج،
واخنساف يف املنعكسات الوترية العميقة يف األطراف السفلية ويف األطراف العلوية ،يف احلاالت
اخلطرية .وتشمل عالماته مشية الوجيف العالي مقرتنة بتدلي القدم املزدوج .ويف احلاالت اخلطرية،
بالشلل الرباعي وكذا تدلي القدم والرسخ ،فضال عن العالمات اهلرمية .وليس هناك عالج حمدد.
وينبغي االستعانة باختصاصي يف العالج الطبيعي إلجراء متارين متساوية القياس التناغمية ،والتمدد،
والوقاية من إصابة العرقوب وغري ذلك من أنواع التقفع والتدريب على املشي والتوازن .وقد يكون مقوام
الكاحل والق دم هو األكثر عرضة لتدلي القدم احمليطي أو املركزي .وميكن لبس اجلبائر أثناء الليل
لتفادي تقفع الثين .وقد يتم ،أحيانا ،اسرتجاع وظيفة العصب احمليطي ،بالرغم من إمكانية دوام
الرنح التشنجي ،حسب درجة تأثر السبيل اهلرمي.
ويُعزي االعتالل العصيب اآلجل املستحث إىل تثبيط األسترياز الذي يستهدف االعتالل العصيب.
فالعوامل املؤثرة يف األعصاب تُثبط األسترياز ولكن مبعدالت تركيز أعلى بكثري من املعدالت الالزمة
لتثبيط أستيل كولني أسترياز .وبناء عليه ،فإن احتماالت بقاء شخص تعرض لتسمم حاد بعامل مؤثر
على األعصاب ينجم عنه اعتالل عصيب آجل مستحث على قيد احلياة ،متدنية جداً حتى وإن خضع
لعالج مثالي .فبعد هجمة قطار األنفاق يف طوكيو ،مت اكتشاف حالة اعتالل للمحوار احلسي تشبه
االعتالل العصيب اآلجل املستحث .وقد خضع املصاب للعالج املكثف وتويف بعد  15شهرا من دخوله
املستشفى .وحلد اآلن مل يُبلغ عن أي آثار آجلة بني الناجني من هجمات التابون والسارين يف إيران.
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ومت اكتشاف "متالزمة وسيطة" ،تظهر ما بني نوبات حادة من االعتالل العصيب اآلجل املستحث،
لدى املصابني بالتسمم بالعوامل الفوسفورية العضوية .وتتمثل املتالزمة يف الوهن الظاهر للعضالت
اهليكلية الدانية وسلل العصب القحفي ،وهي أعراض تظهر ما بني يوم وأربعة أيام بعد التسمم احلاد
وتستوجب الدعم التنفسي .ومن العوامل املساعدة بقاء بعض مبيدات اآلفات الفوسفورية العضوية ملدة
طويلة يف اجلسد ،وطول مدة تثبيط الكولوينيسرتاز ،وتراكم أستيل الكولني يف املشابك النيكوتينية
و فقدان التحسس يف املستقبالت الكولينية .وينبغي مواصلة العالج بالرتياق على النحو املبني أعاله .وقد
يكون من الالزم توفري الدعم التنفسي ،وإن مل يُعترب عالجا سريريا منفصال يف حاالت التسمم بالعوامل
املؤثرة يف األعصاب.
ما من شك أن للتسمم احلاد مببيدات اآلفات الفوسفورية العضوية آثارا سلوكية وعقلية وعقابيل نفسية
عصبية .وهناك تضارب يف البيانات خبصوص حاالت التسمم األقل حدة .فاملالحظات اليت مشلت
املصابني يف اليابان وإيران أظهرت أن آثارا مماثلة قد ترتتب عن التسمم باملواد الفوسفورية العضوية يف
العوامل املؤثرة يف األعصاب ،مبا يف ذلك احتماالت كبرية الضطراب الكرب التالي للرضخ (،)PTSD
وكثرة القلق ،وزيادة أعراض االكتئاب والعياء ،والصداع ،وتشوهات يف خمطط كهربية الدماغ .ويتمثل
أكثر أساليب العالج منطقية يف تفادي نقص األوكسجني أقصى ما ميكن أثناء فرتات االشتداد .وتقتضي
متابعة حاالت هؤالء املرضى على املدى الطويل تعاونا بني أطباء األعصاب وأطباء علم النفس العصيب
واألطباء النفسانيني.
 10-4فرتة العالج ومآل العدوى
من غري احملتمل أن ينجو األشخاص الذين تعرضوا ،بدون وقاية ،جلرعات كبرية من العوامل املؤثرة
يف األعصاب وظهرت عليهم أعراض خطرية .وهناك أمكانيات للعالج من التعرض اخلفيف إىل املعتدل.
وقد ال يكون العالج بالرتياق يف حد ذاته كافيا للنجاة .فقد تكون هناك حاجة إىل تهوية مساعدة
وتدابري داعمة عامة لعدة أيام أحيانا.
وتنجم عن التعرض اليومي املتكرر تراكمات قد تؤدي يف النهاية إىل التسمم الشديد.
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الفصل اخلامس
العوامل املضرة بالرئتني (اخلانقة)
 1-5مقدمة
العوامل املضرة بالرئتني هي عوامل كيميائية تؤدي إىل إصابات بفعل استنشاق السموم ،حيث إنها
تهاجم نسيج الرئة مبا حيدث وذمة رئوية يف املقام األول .وبصرف النظر عن إنتاج هذه العوامل
ألغراض عسكرية أو استخدامات صناعية ،فإنها تشكل تهديدا خطريا للجنود واملدنيني على
السواء (الصورة .)1-5
استخدم تعبري "عوامل خانقة" للداللة على العوامل املضرة بالرئتني املستخدمة كأسلحة كيمائية،
وتشمل الفوسجني ( ،)CGوثنائي الفوسجني ( )DPوالكلور ( )CLوالكلوروبكرين ( .)PSويتم
حاليا انتاج العديد من املواد الكيمائية مثل الكلور والفوسجني بكميات كبرية لألغراض الصناعية.
ومن الكيميائيات الصناعية السامة األخرى اليت ميكن أن تؤدي إىل إصابات عن طريق استنشاق
السم األمونيا واأليسوسيانات واألمحاض املعدنية.
وحتتوي األدخنة على مركبات مسية حتدث ذات األثر الذي حيدثه الفوسجني .وهناك مواد
مماثلة ميكن أيضا أن تضر بالرئة وتنبعث من احلرائق ،ومنها على سبيل املثال
بريفلوروإيزوبوتيلني ( )PFIBواأليسوسيانات والفوسجني وكلوريد اهليدروجني (.)HCl

الصورة  :1-5استخدام غاز الكلور خالل احلرب العاملية األولي
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 2-5اخلصائص املادية والكيميائية
يُوجز اجلدول  1-5اخلصائص املادية والكيميائية للعوامل املضرة بالرئتني األكثر شيوعا.
اجلدول  1-5اخلصائص املادية والكيمائية للعوامل املضرة بالرئتني األكثر شيوعا
اخلاصية

الفوسجني

ثنائي الفوسجني

كلور

كلوروبكرين

املظهر

غاز بال لون

سائل بال لون

غاز -اصفر مييل إىل
اخلضرة،
سائل كهرماني مائي

سائل بال لون

الصيغة الكيميائية

CCl2O

البنية

C2Cl4O2

CCl3NO2

Cl2

O
Cl
Cl

Cl

وزن اجلسيمات

98,92

197,83

الكثافة
(بالغرام يف كل سنتمرت )

( 1,37عند  20درجة)

( 1,653عند  20درجة)

3

Cl

70,9

164,39

( 1,657عند

نقطة التجمد (درجة
احلرارة)

127,8-

57-

100,98-

69,2-

نقطة الغليان (درجة
احلرارة)

8,2

128

34,05-

112,2

كثافة البخار
(صفر درجة)

3,5

6,9

2,4

5,7

ضغط البخار
(ملم زئبق) عند  20درجة

1,173

4,2

5,031

18,3

( 3 260 000عند صفر

( 12 000عند صفر درجة)

التطاير
3-

(ملغ يف مرت )

درجة)

( 45 000عند  20درجة)

( 4 290 000عند 7,6
درجة)
( 4 110 000عند  20درجة)
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 20درجة),

( 165 000عند  20درجة)

 3-5الكشف
بالرغم من أن بعض الدول تستعمل حاليا معدات الكشف امليداني للعوامل اخلانقة التقليدية،
ووجود أجهزة متداولة يف األسواق للكشف عن طائفة من الكيميائيات الصناعية السامة ،ليست
هناك أجهزة للكشف اآللي .وال ميكن االعتماد على خاصية الرائحة يف بعض العوامل املضرة
بالرئتني كوسيلة للكشف .وعلى سبيل املثال ،يُصدر الفوسجني يف تركيزات متدنية رائحة تشبه
رائحة تنب قُطع حديثا ،وختِفُّ أو ختتفي بعد التعود عليها .وهناك أيضا فوارق كبرية بني
األشخاص يف حاسة الشم.
 4-5احلماية
أن الفحم املنشط املوجود يف علبة القناع الواقي من الكيميائيات ميتص الفوسجني ،وتوفر أجهزة
التنفس املستخدمة يف اجليش محاية كاملة من هذا العامل وغريه من العوامل اخلانقة.
 5-5إزالة التلوث
ينبغي خلع املالبس لتفادي التلوث الثانوي واستنشاق كميات إضافية .وليست هناك حاجة إىل
عملية أخرى إلزالة التلوث بعد التعرض للعوامل اخلانقة التقليدية أو غريها من غازات أو أخبرة
العوامل املضرة بالرئتني.
 6-5آلية التأثر
املواد الكيميائية اليت تتسم بدرجة كبرية من التفاعلية و/أو الذوبان يف احملاليل السائلة تتفاعل يف
احليز الناقل أو املركزي من اجلهاز التنفسي .وتؤدي املهيِّجات مركزية الفعل مثل خردل الكربيت
واألمونيا ومحض اهليدروكلوريك ،إىل إثارة اخلاليا الظهارية يف تبطني املسلك اهلوائي العلوي.
عالوة على ذلك ،تُستهلك املركبات مركزية الفعل بالرتسب والتفاعل يف املسالك اهلوائية الناقلة
قبل أن تبلغ اجلزء احمليطي من اجلهاز التنفسي.
وعلى العكس من ذلك ،فإن معظم العوامل الرئوية مثل الفوسجني وأكاسيد النيرتوجني
وبريوفلوروإيزوبوتيلني ال تذوب وال تتفاعل نسبيا ،وتنفُذ بسهولة إىل مستوى القصيبات التنفسية
واألسناخ ،حيث ختضع لتفاعالت األسْتيلة وتستهلك يف معظمها هناك ،مما يتسبب يف أضرار
ستؤدي يف نهاية املطاف إىل الوذمة الرئوية.
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بعد مرور فرتة خالية من األعراض أو كمون ترتاوح ما بني  20دقيقة و 24ساعة (حسب اجلرعة
واخلصائص الفيزوكيميائية للعامل) ،يؤدي تسرب السائل إىل اخلالل الرئوي إىل تناقص املطاوعة،
وهو ما يتسبب يف تيبس الرئة ،وزيادة الشكوى من ضيق الصدر وعسر التنفس .ويف نهاية املطاف
يغمر السائل األسناخ مما ينتج عنه وذمة رئوية ثابتة سريريا.
 7-5السُّمية
عتبة الرائحة بالنسبة للفوسجني هي حوالي  1,5ملغ.م 3-ويتسبب الفوسجني يف تهيج الغشاء
املخاطي عندما تبلغ عتبته  3ملغ.م 3-ويعادل  LCt50من الفوسجني حوالي  3200ملغ.دقيقة.م
(mg·min·m-3

 )3200أي نصف

LCt50

3-

( )6000 mg.min.m-3من الكلور ،وهو أول غاز

استخدم على نطاق واسع يف احلرب العاملية األوىل .والفوسجني أشد مسية مرتني من الكلور.
وبالرغم من أنه أقل قوة من مجيع عوامل األسلحة الكيميائية اليت مت تطويرها الحقا ،فال ينبغي
االستهتار خبطره -فقد تويف أشخاص جملرد استنشاق جرعة صغرية من الفوسجني املركز.
 8-5العالمات واألعراض

 1-8-5االعتالل
السمة البارزة لإلصابة البليغة يف الرئة جراء العوامل اخلانقة هي الوذمة الرئوية اجلسيمة (الصورة
 .)2-5ويسبقها تلف يف الظهارة القصبية ،وظهور نفاخ رقعي ،واخنماص جزئي ،ووذمة يف
النسيج الضام حول األوعية .وينضح سائل الوذمة من القصبة ،وعادة ما يكون مزبدا ،حيث خيرج
من الفم أو املنخار .حتدث الوفاة بعد ساعات من التعرض لرتكيزات عالية جدا ،ويف أكثر
احلاالت خطورة ،تصل الوذمة أقصاها بعد  12ساعة على أكرب تقدير ،تعقبها الوفاة بني  24و48
ساعة .وإذا جنا املصاب من املوت ،يبدأ احنالل الوذمة يف غضون  48ساعة .وما مل حتدث
أمخاج تُعقد احلالة ،فإن األضرار املتبقية ستكون قليلة إن مل تكن منعدمة.
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الصورة  :2-5مشهد رئة شخص متويف أثر تعرضه للفوسجني .والرئتان منتفختان بشكل مفرط بسبب الوذمة
الرئوية ،وتظهر عليهما آثار نزيف بؤري يف الربنشيمة.

 2-8-5اآلثار السريرية
قد يؤدي التعرض لرتكيزات عالية لعامل مضر بالرئة إىل إثارة معظم األغشية املخاطية الرطبة،
حسب تفاعلية العامل ودرجة حتلله يف املاء .وقد يكون هناك إحساس عابر باحلرقة يف العينني مع
الدمعان بالتزامن مع بوادر السعال مع أوجاع حتت القص وإحساس باالنضغاط .وميكن أن يؤدي
إثارة احلنجرة بسبب التعرض لرتكيزات عالية من العامل إىل تشنج مفاجئ فيها وبالتالي الوفاة.
تظهر الوذمة الرئوية بعد فرتة كمون سريري ملدد متفاوتة حسب كثافة التعرض ،يف املقام األول،
وأيضا جزئيا حسب النشاط البدني للشخص املعرض للعامل .وينطبق ذلك بصفة خاصة على
الفوسجني .وبعد فرتة الكمون ،يبدأ املصاب يف الشعور بضائقة تنفسية متفاقمة تقرتن يف مرحلة
أوىل بإصابات يف الرئة بارزة املعامل ،قد تستفحل باطراد لتتحول إىل وذمة رئوية تؤدي إىل املوت.
ومن األعراض األبرز بعد الكمون ضيق التنفس ،يتجلى يف صعوبة التنفس ،مع ضيق الصدر أو
بدونه ،وحيث من املمكن ،يف املراحل األولية ،انعدام أي عالمات بارزة عن األضرار يف الرئة.
ويقرتن تكوُّن السائل يف الرئة بأثرين سريرين هما:
()1

يعرقل كِرب الوذمة الرئوية تغذية الشعريات السنخية باألوكسجني مما قد يؤدي إىل نقص
تأكسج الدم .وإذا مل تتم أكسجة نسبة كافية من اهليموغلوبني سيبدأ الزراق يف الظهور.
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()2

احنباس السائل املتأتي من البالزما يف الرئتني (يف حدود لرت يف الساعة) قد يؤدي إىل
نقص حجم الدم واخنفاض ضغط الدم .وحتدث الوفاة نتيجة الفشل التنفسي أو نقص
تأكسج الدم أو نقص حجم الدم أو توليفة من هذه األسباب .وقد يتفاقم نقص التأكسج
واخنفاض ضغط الدم بسرعة فائقة مما يوحي بسوء املآل.

ويشكل ظهور أعراض وعالمات الوذمة الرؤية يف غضون أربع ساعات بعد التعرض إشارة دقيقة
على سوء املآل ،مما جيعل املرضى معرضني للموت إذا مل يقدم هلم عالج مركز على الفور .وتشمل
املضاعفات ختمج الرئة املصابة واملوت اآلجل جراء اإلصابات التنفسية.

 3-8-5التشخيص التمييزي
الفوسجني يتميز برائحته وإثارته للغشاء املخاطي بصفة عامة يف حالة الرتكيزات العالية ،وضيق
التنفس والوذمة الرئوية املتأخرة الظهور.
عوامل مكافحة الشغب :تتسبب يف اإلدماع فضال عن اإلحساس باحلرقة واألمل وال سيما يف
العينني ،واملسالك اهلوائية العلوية واألغشية املخاطية واجللد .وهذه اآلثار أكثر حدة من اليت
يتسبب فيها الفوسجني وتقرتن برائحة الفوسجني املتميزة.
العوامل العصبية :تستحث إنتاج اإلفرازات السائلة وتؤدي إىل الضائقة التنفسية .وتتيح اآلثار
املميزة األخرى (مثل النفضان العضلي وتقبض احلدقة) متييز العوامل املؤثرة يف األعصاب عن
اإلصابات املقرتنة باستنشاق اهلاليدات العضوية.
املنفِّطات عادة ما ينتج عنها تسمم آج ل للجهاز التنفسي يهم يف أغلب احلاالت املسالك اهلوائية
املركزية وليس احمليطية .والشائع لدى تنشق املنفطات بكميات تؤدي إىل ضيق النفس ظهور
عالمات خنر املسالك اهلوائية ،تقرتن يف معظم احلاالت بتكون غشاء كاذب وانسداد كامل أو
جزئي للمسالك اهلوائية العلوية .وأخرياً ،عادة ما تتجلَّى أضرار الربنشيمة بعد التعرض للمنفطات
يف النزيف أكثر منه يف الوذمة الرئوية.
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 4-8-5التحريات السريرية
ال تكتسي الدراسات املختربية املتطورة سوى القليل من القيمة عندما يتعلق األمر بالرعاية الفورية
لألشخاص املصابني جراء التعرض .لكن الدراسات أدناه تنطوي على قدر من الفائدة يف توقع حدة
التعرض ونتائجه احملتملة.
أ)

تصوير الصدر باألشعة

يوحي فرط االنتفاخ بتسمم املسالك اهلوائية األصغر مما يتمخض عنه احنباس اهلواء يف كامل
األسناخ .كما يوحي ظهور رشائح "خفاشية" بوجود وذمة رئوية متأتية من األضرار النامجة عن
تسمم أغشية الشعريات-األسناخ .وعادة ما حيدث االخنماص عند استنشاق مسوم تؤثر أكثر على
املسالك اهلوائية العليا .ومبا أن التغيريات الشعاعية قد تتأخر كثريا عن التغيريات السريرية
بساعات أو أيام ،فإن قيمة تصوير الصدر باألشعة قد تكون حمدودة والسيما إذا كانت الصور
عادية.

ب)

غازات الدم الشرياني

عادة ما يكون نقص التأكسج نتيجة للتعرض ملواد مضرة بالرئة مثل الكلور .وقياس الضغط اجلزئي
لألوكسجني ( )pO2أداة حساسة وإن كانت ال نوعية يف مثل هذه احلاالت .وقد تتمخض اآلثار
املركزية واحمليطية ملسممات الرئة عن نقص التأكسج .وقد تكون غازات الدم الشرياني متدنية من
حيث ضغط األوكسجني يف الدم ( )paO2أو ضغط أكسيد الكربون يف الدم ( ،)paCO2وهي
إنذارات مبكرة ال نوعية لزيادة السائل اخلاللي يف الرئة .وتعترب قيم غازات الدم الشرياني
العادية ،خالل فرتة ترتاوح بني  4و 6ساعات ،مؤشرا قويا على ضعف احتماالت الوفاة بعد
التعرض.

ج)

اختبار وظائف الرئة

ميكن أن يتقلص معدل الزفري يف ذروته مباشرة بعد التعرض لكميات كبرية من العامل .يساعد هذا
االختبار النوعي يف االطالع على مدى خطورة إصابة املسالك التنفسية وآثار العالج عن طريق
توسيع القصبات .وميثل اخنفاض املطاوعة والقدرة على نشر ثاني أكسيد الكربون يف الرئتني
مؤشرات حساسة على وجود سائل خاللي يف الرئة ،وإن كانت هذه االختبارات ذات الصلة معقدة
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الستخدامها يف املستشفيات فحسب .يعد مسح التهوية/الرتوية اختبارا للحساسية وإن كان ال
نوعي وألغراض االستشفاء فقط.
 9-5عالج اإلصابات النامجة عن استنشاق السموم

 1-9-5اإلدارة الطبية
أ)

وقف التعرض

وقف التعرض خطوة أوىل حيوية .ويتم وقف التعرض عن طريق نقل املصاب من الوسط اخلطر أو
محاية جهازه التنفسي بواسطة قناع تنفس مالئم .ويتم وقف التعرض للعامل السائل بواسطة إزالة
التلوث من املالبس أو اجللد.

ب)

االنعاش

تطبيق إجراءات االنعاش األولية (املسالك اهلوائية والتنفس والدوران) حسب االقتضاء .وإحياء
املسلك اهلوائي حيوي بالنسبة ملريض يعاني من البحة أو الصرير :ألن ذلك املريض قد يتعرض
لتشنج احلنجرة وقد حيتاج إىل التنبيب .كما أن تصفية املسالك اهلوائية تساعد يف تفسري نتائج
التسمع .ويتعني اختاذ إجراءات للتقليل من عملية التنفس إىل احلد األدنى .وبالنظر إىل خطر
اخنفاض ضغط الدم الناتج عن الوذمة الرئوية أو الضغط املوجب يف املسالك اهلوائية ،فإنه من
احليوي حتديد حالة الدوران بدقة لدى املريض ،ليس فقط خالل املرحلة األولية وإمنا على فرتات
منتظمة أو كلما تطلبت احلالة السريرية ذلك .إعادة حجم الدم بني األوعية حسب االقتضاء
للحفاظ على استقرار دينامية الدم.

ج)

الراحة القسرية

قد يؤدي أدنى قدر من اإلجهاد البدني إىل تقصري فرتة الكمون السريري وإىل زيادة خطورة
األعراض والعالمات التنفسية لدى املعرضني للمواد الفسفورية العضوية .كما أن النشاط البدني لدى
املرضى ذوي األعراض قد يؤدي إىل تدهور احلالة السريرية بسرعة ،بل قد يتسبب يف الوفاة .ومن
الضروري احلد بشكل صارم ،من حتركات املرضى الذين يُعتقد أنهم استنشقوا أي عامل قد
يتسبب هلم يف وذمة رئوية (الراحة القسرية يف الفراش) ،واستعمال النقاالت إلخالئهم .وينطبق
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ذلك سواء ظهرت أو مل تظهر على املريض أعراض أو أدلة موضوعية على اإلصابة من عدمها
بوذمة رئوية.

د)

الوقاية من الوذمة الرئوية

هناك بعض األدلة السريرية على أنه من شأن تناول السيرتويدات مبكرا أن حيول دون ظهور
الوذمة ال رئوية املسمومة ،إذا ما مت ذلك يف وقت مبكر بعد التعرض لرتكيزات مواد سامة ،مثل
الفوسجني ،بوسعها أن تنفذ إىل األنسجة الرئوية العميقة .وينبغي أن ينظر األطباء يف إعطاء هذه
العقاقري يف وقت مبكر مع مراعاة اآلثار اجلانبية املعروفة الستنشاق السيرتويدات.

هـ)

إفرازات املسالك اهلوائية والتشنج القصيب

إدارة إفرازات املسالك اهلوائية ومنع التشنج القصيب أو عالجه .ما مل تكن هناك إصابة بليغة،
فإن اإلفرازات يف القصبات اهلوائية للمعرضني للفوسجني عادة ما تكون كثيفة ومائهة .وقد تكون
مبثابة مؤشر على درجة الوذمة الرئوية ،وال تستوجب عالجا حمددا باستثناء الشفط والنزح.
وينبغي إعطاء املضادات احليوية للمرضى الذين تتفاقم إصابتهم كما يثبت ذلك تلوين غرام للقشع
وزرعه.
ويوحي جتاوز الضغط اجلزئي لثاني أكسيد الكربون  45ملم زئبقي بأن التشنج العصيب هو
السبب ،على األرجح ،يف فرط ثنائي أكسيد الكربون يف الدم وبالتالي ينبغي استخدام املوسعات
القصبية بكثافة .وجيوز أن حيدث التشنج القصيب لدى األفراد ذوي املسالك اهلوائية التفاعلية،
وهو ما يستوجب تناوهلم موسعات بِيتَا القصبية األدرينالينية.
يُنصح أيضا باللجوء إىل العالج بالسرتويدات عندما يتعلق األمر بالتشنج القصيب .وتناوهلا باحلقن
هي أفضل وسيلة ،ألن استنشاقها قد يؤدي إىل انتشارها بشكل غري كاف يف املسالك اهلوائية
املتضررة .وميكن أيضا تناول ما بني  700و 1000ملغ من ميثيل بريدنيزولون أو ما يعادهلا ،عن
طريق احلقن الوريدي يف جرعات موزعة يف اليوم األول ،ثم ختفيض اجلرعة طوال مدة املرض
السريري .ويتعني مراقبة املريض نظرا لسهولة اإلصابة بالعدوي البكتريية أثناء العالج
بالسرتويدات.

و)

عالج الوذمة الرئوية
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يتيح الضغط املوجب يف املسالك اهلوائية نوعا من املراقبة للمضاعفات السريرية للوذمة الرئوية .وقد
يكون من املفيد استخدام قناع ضغط إجيابي يف وقت مبكر ،وإن كان الضغط اإلجيابي يف املسالك
اهلوائية قد يفاقم ضغط الدم من خالل ختفيض العائد الوريدي يف الصدر ،مما يستوجب احلقن
الوريدي للسوائل .وينبغي أن تُعاجل بها متالزمة الضائقة التنفسية لدى البالغني أو الوذمة الرئوية
"غري القلبية" .ومن املستصوب تطبيق ضغط نهاية الزفري اإلجيابي ( ،)PEEPمما من شأنه أن
يؤجل خطورة الوذمة الرئوية أو حيد منها .وبالرغم من القيمة احملدودة ملدر البول ،فإن رصد
آثارها ،يف حالة استخدامها ،عن طريق قياس الضغط اإلسفيين للشريان الرئوي سيكون مفيدا ،ألن
اإلفراط يف املدر قد يعرض املريض الخنفاض ضغط الدم ،إذا ما مت تطبيق ضغط نهاية الزفري
اإلجيابي أو تهوية الضغط املوجب.

ز)

عالج نقص التأكسج

فائدة العالج باألوكسجني مؤكدة وقد تتطلب تطبيق الضغط املوجب يف املسالك اهلوائية باستخدام
واحد من األجهزة الكثرية املتاحة لتوليد ضغط إجيابي متقطع أم متواصل .وقد تكون هناك حاجة
إىل التنبيب مع التهوية املساعدة أو بدونها .وقد يتعني تطبيق الضغط اإلجيابي على األقل خالل
مرحلة الزفري النهائي من دورة حياة املُنفـِّسة.

ح)

عالج اخنفاض الدم

إن احنباس السوائل املتأتية من البالزما يف الرئتني ميكن أن يؤدي إىل اخنفاض يف ضغط الدم قد
يتفاقم بفعل الضغط املوجب يف املسالك اهلوائية .وينبغي على الفور مباشرة تناول البلورانيات أو
الغروانيات (وهي متعادلة الفعالية يف هذه احلاالت) .وميكن استعمال املوترات الوعائية بشكل
مؤقت حلني استبدال السوائل.

 2-9-5الفرز
أ)

يف غضون  12ساعة من التعرض

ال يصنف املصاب بالوذمة الرئوية ضمن احلاالت الفورية إال إذا كانت الرعاية الطبية الرئوية
متوافرة يف احلني .وبصفة عامة فإن قصر فرتة الكمون توحي مبرض أكثر شدة .أما املريض الذي
يصنف يف عداد احلاالت اآلجلة فهو الذي يعاني من ضيق النفس بدون عالمات موضوعية وحيتاج
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إىل مراقبة لصيقة وإخضاعه للفرز كل ساعة .وينبغي أن يصنف املريض بدون أعراض والذي تأكد
تعرضه للعامل ضمن احلاالت الدنيا وإخضاعه للمراقبة وإعادة الفرز كل ساعتني .وإذ مل تظهر
على املريض أعراض بعد  24ساعة من التعرض للعامل ،وجب صرفه من املستشفى .وإذا حامت
الشكوك حول التعرض وظل املريض بدون أعراض بعد  12ساعة من التعرض املفرتض ،ينبغي
النظر يف صرفه من املستشفى .أما املريض املرتقب فهو املصاب بالوذمة الرئوية ،والزراق واخنفاض
ضغط الدم .واملصاب ا ليت تظهر عليه هذه العالمات بعد أربع ساعات بعد تعرضه للعامل من غري
املتوقع أن يعيش دون رعاية طبية مركزة فورية مبا يف ذلك التهوية االصطناعية.

ب)

بعد  12ساعة من التعرض للعامل

يصنف املريض املصاب بالوذمة الرئوية ضمن احلاالت الفورية شريطة تلقي الرعاية املركزة يف
غض ون ساعات .وإذا ظهر الزراق أو اخنفاض ضغط الدم ،ينبغي تصنيف املريض يف الفرز كحالة
مرتقبة .واملريض املصنف كحالة آجلة هو املصاب بضيق النفس وينبغي مراقبته عن كثب وإعادة
إخضاعه للفرز كل ساعتني .فإذا بدأ املريض بالتعايف ،يُصرف من املستشفى بعد  24ساعة من
تعرضه للع امل .ويصنف املريض بأعراض أو املريض الذي يرتاجع ضيق التنفس لديه ضمن
احلاالت الدنيا .أما إذا مل تظهر على املريض أعراض بعد  24ساعة من تعرضه للعامل ،صار
جاهزا لالنصراف .أما املريض الذي يستمر لديه اخنفاض الدم رغم الرعاية الطبية املركزة،
فيصنف ضمن احلاالت املرتقبة.
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الفصل السادس
العوامل املؤثرة يف الدم (مركبات السيانيد)
 1-6اخلواص الفيزيائية والكيميائية
يأتي السيانيد يف أشكال متعددة مبا يف ذلك غازات سيانيد اهليدروجني وكلوريد السيانوجني واليت
تصنف كعوامل مؤثرة يف الدم ألنها تضر بقدرات خاليا الكريات احلمراء على نقل األكسيجني.
اجلدول

ويبني
 1-6أهم خواص العاملني.
اجلدول  :1-6خاصيات سيانيد اهليدروجني وكلوريد السيانوجني

اخلواص

سيانيد اهليدروجني

كلوريد السيانوجني

الرمز العسكري

AC

CK

نقطة االنصهار

 13,2-درجة مئوية

 6,9-درجة مئوية

نقطة الغليان

 27,7درجة مئوية

 13,0درجة مئوية

1-

التطاير ( 20درجة مئوية)

 837ملغ ل

الكثافة

 0,688غ سم

اجلرعة القاتلة للنصف (عند
االنسان)

(أ)

الذوبان (يف املاء)
الرائحة

 3 300ملغ ل

3-

 600ملغ دقيقة م

 1,186غ سم
3-

ذواب يف املاء
اللوز املر

(ب)

(أ)

التعرض للبخار املميت لـ %50من الساكنة املعرضة.

(ب)

 20إىل  %50تقريبا من الساكنة ال يسهل عليها شم الرائحة.

(ج)

تغطي رائحة اللوز املر.

1-

3-

 11 000ملغ دقيقة م

3-

قليل الذوبان
رائحة قوية

(ج)

اجلدير بالذكر أن التعرض لسيانيد اهليدروجني قد ينجم أيضا عن التفاعل مع أمالح السيانيد.
فحني تكون معظم أمالح السيانيد غري العضوية على متاس مع أمحاض معدنية (مثل احلامض
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الكربييت واحلامض اهليدروكلوري) تتكون كميات كبرية من سيانيد اهليدروجني كما يبينه سيانيد
البوتاسيوم:
+ HCN

KCl

+ HCl

KCN

وبفعل محوضة البيئة اهلضمية ( ،)pH ~1ميكن أيضا إنتاج تركيز عالي من سيانيد اهليدروجني
عند امتصاص أمالح السيانيد (مثل سيانيد البوتاسيوم .)KCN
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اخلواص التوكسيكولوجية وآلية التسميم

 1-2-6حركية السموم داخل اجلسم
يتيح الشهيق امتصاصا جيدا لسيانيد اهليدروجني .وملا كان سيانيد اهليدروجني غري مؤين ووزنه
اجلزيئي منخفض ،جيوز أن حيصل امتصاص كبري مبعدالت تركيز مرتفعة حتى عن طريق اجللد.
وعليه ،يتوقف معدل االمتصاص اجللدي على األس اهليدروجيين (الـ )pHحملول السيانيد .فقيم
الـpH

املنخفضة تزيد من معدل االمتصاص اجللدي بسبب وجود عدد أكرب من أقسام سيانيد

اهليدروجني.
ُت متص أغلب أمالح السيانيد من األغشية املخاطية يف غضون دقيقة من االمتصاص عرب الفم .ويف
حال وضع أمالح السيانيد يف كبسوالت فيمكن تأخري االمتصاص بعشرين إىل أربعني دقيقة .وال
يتوقع أن يؤدي التماس وجيز بني مساحات صغرية من اجللد وأمالح السيانيد اجلافة إىل وقوع
تسمم إذا كان اجللد سليما .ويف حال تعرض اجللد ألضرار (مثل الكشط أو احلروق) يكون امتصاص
أمالح السيانيد أسرع.
ويف احلالة الفيزيولوجية

pH

( )7,4تكون مجيع أشكال السيانيد تقريبا حاضرة يف شكل سيانيد

اهليدروجني وتنتشر يف اجلسم من خالل الدورة الدموية بعد االمتصاص .وملا كان السيانيد يتفاعل
بألفة كبرية مع معادن مثل احلديد والكوبالت ،فإنه يرتبط على حنو عكوس باهليموغلوبني ،وال
سيما امليتيموغلوبني .وعليه يكون السيانيد عالي الرتكيز يف كريات الدم احلمراء مما يعزز توزع
السيانيد يف جممل اجلسم.
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ويف الظروف ال فيزيولوجية ،يتم نزع مسية سيانيد اهليدروجني من خالل إحليل الكربيت عرب
منظومة إنزيم رودانيز مما ينتج مادة ثيوسيانات (– )SCNاليت يُتخلص منها عرب البول .وهذا
السبيل األيضي يفيد على وجه اخلصوص املدخنني ألن دخان السجائر حيتوي عادة على سيانيد
اهليدروجني (من  100إىل  500ميكروغرام تقريبا لكل سيجارة).

 2-2-6دينامية السموم داخل اجلسم
يف حدود الرتكيز السامة ،يكبح السيانيد منظومات اإلنزيم األساسية .وهذا الكبح ميس بدرجة أكرب
آز األكسدة الصبغ اخللوي ثاء ( )ciytochrome c oxidaseاملوجود يف الغشاء الداخلي احلبييب.
وهذا األكسيداز هو اإلنزيم الطريف يف سلسلة نقل اإللكرتونات ومسؤول عن استهالك األوكسيجني
وتكون الطاقة .ويرتبط سيانيد اهليدروجني أساسا باأليون املركزي للمركب  Fe3+ويعيق انتقال
اإللكرتون عرب هذا املركب مما يؤدي إىل اخنفاض يف الفسفرة املؤكسدة ويف استهالك األكسيجني.
ويؤدي النقص الناجم عن ذلك يف أكسيجني اخلاليا إىل خلل على مستوى اجلهاز العصيب املركزي
والقليب الوعائي .عالوة على ذلك ،يدفع نقص أكسيجني اخلاليا إىل تسريع التحول السكري
للغلوكوز إىل الكتات (لبنات) وإىل زيادة إنتاج الربوتونات ،بسبب خلل يف معدالت متييه وختليق
ثالث فوسفات األدينوزين .وعليه يرتافق عادة التسمم الشديد بالسيانيد بتحمض أيضي كبري.
تقدر اجلرعة القاتلة من سيانيد اهليدروجني بـ 50ملغ بالنسبة للشخص البالغ .وتقدر اجلرعة
القاتلة لسيانيد البوتاسيوم ( )KCNأو سيانيد الصوديوم ( )NaCNبـ 200إىل  300ملغ .وتبني من
احلوادث أن التعرض باالستنشاق خالل ساعة لـ 100جزء من املليون من سيانيد اهليدروجني
( )HCNال يرتك فرصة للحياة.
3-6

املظاهر السريرية للتعرض

إن أعراض التسمم احلاد بالسيانيد غري حمددة .غري أنه ميكن متييز رائحة اللوز املر يف الزفري
والبيئة احمليطة .وباستخدام أجهزة حتليل خاصة (مثل جهاز دراغر رورغن

(Dräger-

® ))Röhrchenيكون من املمكن حتديد تركيزات السيانيد الغازية بسرعة وبدقة ( 2ملغ م 3-.يف
ثانيتني ونصف).
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ومن العالمات الرئيسة خلل يف اجلهاز العصيب املركزي والسمية القلبية الوعائية والتحمض
األيضي .ويكون التحمض سريعا بصفة عامة .ومن شأن التعرض لرتكيزات عالية من سيانيد
اهليدروجني أن يؤدي إىل عالمات وأعراض فورية وإىل الوفاة يف غضون دقائق.
ويرد يف اجلدول  2-6أدناه أهم أعراض التسمم بالسيانيد حسب املدة الزمنية.
اجلدول  :2-6أعراض التسمم بالسيانيد حسب املدة الزمنية

اجلهاز
اجلهاز

العالمات األوىل

العالمات الالحقة

العصيب صداع ،غثيان وتقيؤ ،قلق ،ارتباك ،اضطراب يف اإلدراك ،صرع،

املركزي
اجلهاز

نعاس
القليب تسرع القلب ،فرض ضغط الدم

الوعائي

هذيان ،تشنجات ،موت دماغي
بطء دقيت القلب ،إحصار القلب،
اضطراب النظم البطيين ،سكتة
قلبية
همود التنفس ،ورم رئوي غري قليب

اجلهاز التنفسي

ضيق النفس ،تسرع التنفس

الدم

دم وريدي أمحر فاتح ،األس اهليدروجيين ( )pHأقل من ( 7,35حتمض

املنشأ ،توقف التنفس
استقالبي)
اجللد والعينني

التعرق ،جلد أمحر فاتح ،زراق ،توسع احلدقة ،تهيج العينني (عقب
التعرض لكلوريد السيانوجني)

يكون طيف األعراض متباينا جدا ألنها تتوقف على حدود تركيز السيانيد ومدة التعرض.
ويكون التشخيص السمي التمييزي للتسمم بالسيانيد عسريا ألن االختناق (مثال بالغازات اخلاملة
وامليثان والنرتوجني وثاني أكسيد الكربون) والتسمم باملواد الكيميائية األخرى (مثل الكحول
والكربيتيدات وأزيدات وأرسني وهاليدات امليثيل) يظهران أعراضا متشابهة .ومن بني مؤشرات
التسمم بالسيانيد فقدان الوعي املفاجئ أو التشنجات املرافقة بالتحمض األيضي واخنفاض استهالك
األكسجني رغم التزود املناسب به.
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وغياب أي تأخري مهم بني التعرض للسيانيد وبروز األعراض يعزز احتمال التعرف على التسمم
بالسيانيد .ومن العالمات األخرى للتسمم بالسيانيد وجود رائحة غري عادية للوز املر .وكما قيل
آنفا ،ليس باستطاعة مجيع األشخاص أن حيددوا الرائحة بالنظر إىل االختالفات الوراثية.
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الفرز (درجة اخلطورة)

يف حالة سقوط أعداد كبرية من املصابني ويشتبه كثريا يف أن السبب هو التسمم بالسيانيد ،تعتمد
معايري الفرز التالية:
الدرجة :1

ال تسمم بالسيانيد (ال يُظهر املريض أي أعراض)

الدرجة :2

تسمم خفيف بالسيانيد (املريض على وعي)

الدرجة :3

تسمم حاد بالسيانيد (املريض فاقد الوعي)

الدرجة :4

تسمم قاتل (املريض ميت)

5-6

إجراءات ما قبل املستشفى

 1-5-6اعتبارات عامة
إن السيانيد من بني السموم الفتاكة األكثر سرعة يف التفاعل ،مما يستدعي عالجا فوريا ومكثفا.
والتشخيص الطارئ لن يتسم بالدقة بسبب غياب األعراض والعالمات املميزة كما أن تأكيد
املختربات للتسمم بالسيانيد قد يستغرق ساعات وأياما .ومع ذلك يتعني البدء فورا بالعالج دون
انتظار تشخيص مؤكد.
يف حال انتشار غازات السيانيد يتعني على مقدمي العناية الطبية أن يرتدوا املعدات الواقية املناسبة
مبا فيها قفازات مطاطية بوتيلية .وال بد من التنويه إىل ضرورة لباس قناع جمهز بفلرت مشبع هلذه
الغاية .واإلدارة العامة للتسمم احلاد بالسيانيد تستدعي املكونات الواردة يف اجلدول .3-6
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اجلدول  :3-6اإلدارة العامة للتسمم احلاد بالسيانيد

انتهاء مدة التعرض

 التعرض باالستنشاق :اإلجالء من موقع التعرض(باستخدام معدات الوقاية الشخصية)
 التعرض باالمتصاص :غسل املعدة ،فحم مفعل يفغضون  30دقيقة
 -التعرض باللمس :تطهري اجللد بالصابون واملاء

اسعافات أساسية للبقاء على قيد  -أكسجني ( %100مفرط الضغط إن أمكن)
 تنشيط قليب رئوي أو إنعاشاحلياة
اسعافات متقدمة

 ثنائي كربونات الصوديوم لعالج التحمض األيضي مضادات االختالج ضد التشنجات -إبينيفرين ملعاجلة توقف اجلهاز القليب الوعائي

العالج بالرتياقات

 عوامل مشكلة مليتيموغلوبني (-4ثنائي ميثيل أمينوالفينول ( ،))4-DMAPنيرتيت األميل ،أو نيرتيت
الصوديوم) ،ال يوصى به بالنسبة لضحايا استنشاق
الدخان
 ثيوسلفات الصوديوم -هدروكسيكوباالمني (لضحايا استنشاق الدخان)

ويف حالة استنشاق الشخص لكميات مميتة من أمالح السيانيد ،ال تكون حدود الرتكيز الناشئة عن
الزفري مرتفعة بصفة عامة لكي تشكل خطرا رئيسيا على صحة منتسيب التدخل الطارئ .غري أنه ال
يوصى بالتنفس من فم إىل فم.
إن التعرض حلدود تركيز متوسطة ومرتفعة من السيانيد ميكن أن تؤدي بسرعة إىل فقدان الوعي
وتعقيدات مميتة (توقف النفس ،سكتة قلبية) يف غضون دقائق .وعليه يتعني إعمال الرتياق يف
أقرب وقت ممكن بعد التعرض للسيانيد.

 2-5-6العناية الطبية
يقدم اجلدول  4-6نظرة عامة إىل جرعات الرتياقات املتاحة حاليا وآثارها املضرة:
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اجلدول  :4-6جرعات الرتياقات املتاحة حاليا وآثارها املضرة
اجلرعة

الرتياق

-4ثنائي ميثيل أمينو  4-3ملغ.كلغ

1-

اآللية

آثار مضرة

تكوين ميتيموغلوبني

اخنفاض

الفينول ()4-DMAP

نقل

قدرة

إفراط

األكسجني،
اجلرع ،احنالل الدم

آللئ نيرتيت أميل
نيرتيت الصوديوم

لؤلؤة كل دقيقة عن طريق تكوين ميتيموغلوبني

اخنفاض

االستنشاق

األكسجني

 4ملغ.كلغ

1-

تكوين ميتيموغلوبني

 10ملم ( 30ملغ.ملل )1-حقن

اخنفاض

نقل

قدرة

نقل

قدرة

األكسجني

وريدي
ثالثي

سلفات حوالي  100ملغ.كلغ

الصوديوم

1-

تعزيز عملية األيض

تركيز أعلى من 10

 30ملل ( 250ملغ.ملل)1-

ملغ.دسل:1-

حقن وريدي

تشوش نفساني ،أمل

غثيان،

مفصلي ،أمل عضلي
هيدروكسيكوباالمني

إيديتات
الكوبالت

جرعة أولية 5 :غ

استخالب السيانيد

تغري مؤقت للون (اجللد،

إضافية 10 :غ

األغشية املخاطية ،البول)

حقن وريدي

ردود فعل حساسية

ثنائي  4ملغ.كلغ

1-

استخالب السيانيد

نقص حاد يف الضغط،

 20ملل ( 15ملغ.ملل)1-

اضطراب النظم القليب،

حقن وريدي

تشنجات

أ) العوامل املكونة مليتيموغلوبني
تستند آلية ترياق -4دمياب والنرتيتات املكونة مليتيموغلوبني إىل األلفة العالية للسيانيد مع احلديد
( .)Fe3+وهكذا تقوم -4دمياب والنرتيتات بأكسدة اهليموغلوبني ( )Fe2+إىل ميتيموغلوبني ()Fe3+
اليت هلا ألفة أعلى من ألفة هيموغلوبني مع السيانيد .والرتابط التفضيلي للسيانيد مع
ميتيموغلوبني  ،املنتج لسيامنيتيموغلوبني ،يؤدي إىل فك ارتباط السيانيد بأكسيداز الصبغ اخللوي
يف النسيج مما يفسخ الدور املثبط لإلنزيم .عالوة على ذلك ،يسبب  4-DMAPوجود امليتيموغلوبني
يف الدم بسرعة أكرب من النرتيت ( %30من امليتيموغلوبني يف  15دقيقة مع عمر نصفي أقل من
دقيقة) .يُمتص نرتيت أميل بسرعة عرب االستنشاق وجيب استنشاقه  30ثانية من كل دقيقة.
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ويتعني تغيري آللي نرتيت أميل بأخرى جديدة كل  2إىل  4دقائق وجيب كسرها باستخدام شاش
أو قماش لتفادي اجلروح.
إن االستعمال املشرتك لثيوسلفات الصوديوم مع ترياق مكون للميتيموغلوبني يعزز التخلص من
السيانيد .واجلمع بني ثيوسلفات الصوديوم والرتياق املكون للميتيموغلوبني كثري الفعالية :لوحظت
زيادة بعشر مرات يف اجلرعة املميتة يف بعض الدراسات على احليوانات .ويف حال إعطاء

4-

 ،DMAPميكن اتباع نفس خط احلقن الوريدي لتطبيق ثيوسلفات الصوديوم (الرسم .)1-6

الرسم  :1-6االستعمال املشرتك لثيوسلفات الصوديوم مع ترياق مكون للميتيموغلوبني يعزز التخلص من السيانيد

وجيدر التنويه إىل أن امليتيموغلوبني غري قادر على نقل األكسيجني .ومع ذلك ،يستطيع األشخاص
يف صحة جيدة حتمل أقسام من  20إىل  %30دون أعراض تهدد احلياة .ويوصى بإعطاء ما أقصاه
قارورة (مكافئة لـ 3,3ملغ.كلغ 1-من

4-DMAP

لشخص وزنه  75كلغ) .ويف حال اإلفراط يف

اجلرعة ،ال بد من تصحيح الوجود املفرط للميتيموغلوبني بإعطاء  2ملغ.كلغ 1-من تولويدين أو 1
ملغ.كلغ 1-من ميتيلني أزرق لتفادي احنالل الدم.
إن امليتيموغلوبينيمية متثل خطرا خاصا بالنسبة لضحايا الدخان الذين يعانون أيضا من االنسمام
بأول أكسيد الكربون (كربوكسي هيموغلوبينمية) بسبب التعرض ألول أكسيد الكربون .إن كال
امليتيموغلوبينيمية والكربوكسي هيموغلوبينمية يقوض القدرة على نقل األكسجني وال يوصى بإعطاء
النرتيتات أو .4-DMAP
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ب) العوامل املعززة لأليض
إن إعطاء ثيوسلفات الصوديوم باحلقن الوريدي يسرع األيض إىل ثيوسيانات ،الذي حيفزه مركب
اإلنزيم الرودانيزي .ولتعزيز التنشيط اإلنزميي الرودانيزي ،يزيد ثيوسلفات جمموعة مكافئات
الكربيت بتزويدها مبكوناتها من الكربيت .والثيوسيانات املنتج على هذا النحو غري مسي ويُتخلص
منه يف البول .ومن عيوب ثيوسلفات الصوديوم أن انتشاره إىل الدماغ حمدود وأن توزع احلبيبات
اخليطية اليت توجد فيها اإلنزميات الرودانيزية حمدود أيضا .وبطء االنتشار مسؤول عن تأخري
املفعول يف حالة التسمم بالسيانيد .ويتسم ثيوسلفات بقابلية حتمل جيدة بصفة عامة ،غري أن بعض
الدراسات على احليوانات أبان أن إعطاء ثيوسلفات الصوديوم جبرعات مفرطة أدى إىل نقص يف
الضغط الشرياني .ومن باب احليطة ،يتعني إعطاء ثيوسلفات الصوديوم بتؤدة وعلى مدى دقائق
عديدة.
ويف حال تسمم خفيف بالسيانيد ،يكون إعطاء ثيوسلفات الصوديوم كافيا بصفة عامة.

ج) قياس عناصر العوامل املتحدة
إن عوامل استخالب السيانيد (مثل هيدروكسيكوباالمني أو إيديتات ثنائي الكوبالت) هي اخليار
األول ملعاجلة مرضى التسمم بالسيانيد عن طريق استنشاق الدخان .ويقوم هيدروكسيكوباالمني أو
إيديتات ثنائي الكوبالت مباشرة باستخالب السيانيد من اهليموغلوبني على أساس جزيئي متساو.
ويف حال هيدروكسيكوباالمني ،يتكون منتوج التفاعل سيانوكوباالمني ويُفرز يف البول .وخماطر
السالمة قليلة وتتيح املادة التسريب يف حاالت دون تأكيد التسمم بالسيانيد .غري أن فرتة اإلعطاء
تكون أطول باملقارنة مع العوامل املكونة للميتيموغلوبني .فالبد أوال من إعادة تشكيل
هيدروكسيكوباالمني الصلب يف حملول ملحي قبل التسريب .ثانيا ،جيب تسريب كمية كبرية
( 100ملل) .ومن العيوب األخرى أن هيدروكسيكوباالمني تؤدي إىل تغري أمحر-بين للون اجللد
واألغشية املخاطية والبول والبالزما ،مما قد يتداخل واختبارات املخترب .عالوة على ذلك ،ال
يتعدى معدل احلماية  3إىل  .4ومن الناحية العملية ،ال بد من احليطة واحلذر عند إعطاء
هيدروكسيكوباالمني مقرتنا مع ثيوسلفات ألن اجلمع بينهما ميكن أن يؤدي إىل تشكل مركب
خامل .وجيب إعطاء ثيوسلفات الصوديوم باحلقن الوريدي يف تسريب منفصل بعد إعطاء
هيدروكسيكوباالمني.
  94الفصل السادس – العوامل املؤثرة يف الدم (مركبات السيانيد)

يعطي الرسم البياني التالي (الرسم  )2-6نظرة عامة إىل أحسن طرق استعمال الرتياقات املتاحة:
مصاب بالتسمم بالسيانيد
فاقد للوعي؟
تسمم حاد بالسيانيد

ال

نعم

استنشاق الدخان ؟

تسمم خفيف بالسيانيد

غري ذلك
نعم

ال
4-DMAP
-1
)(3-4 mg kg i.v.

هيدروكسوكوباالمني (جرعة أولية  5غ،

ثيوسلفات الصوديوم

جرعات إضافية:
حتى  10غ)

الحقا
(نفس خط احلقن الوريدي)

كإضافة
(خطوط حقن وريدية منفصلة)

ثيوسلفات الصوديوم

ثيوسلفات الصوديوم

الرسم  :2-6استخدام ترياقات السيانيد املتاحة يتوقف على نوع وحدة التسمم بالسيانيد

6-6

العناية يف املستشفى

تكون بعض جوانب العناية األولية يف قسم االستعجاالت شبيهة مبا يتم يف بيئة ما قبل اإلجالء
للمستشفى .ويرد بيان ذلك يف اجلدول .5-6
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اجلدول  :5-6أهم اعتبارات العناية األولية يف قسم االستعجاالت

العناية األولية

 التطهري (ما مل يكن قد أجنز من قبل) احلفاظ على التنفس والدورة الدموية العالج بالرتياق (ما مل يكن قد أجنز من قبل) أكسجني ( %100ما مل يكن قد أجنز من قبل) ثنائي كربونات الصوديوم (ما مل يكن قد أجنز من قبل) -الدخول إىل وحدة العناية املركزة

وحدة العناية املركزة  -متابعة إعطاء األكسجني ،الرتياق ،ثنائي كربونات الصوديوم
 عالج باألكسجني عالي الضغط لضحايا استنشاق الدخان ،عنداالنطباق
 رصد دقات القلب رصد األعصاب عالج الغيبوبة ،النقص يف الضغط الشرياني ،التشنجات ،اضطرابنظم القلب وفق بروتوكول خوارزميات إنعاش القلب املتقدم ()ACLS
 رصد مسية النظم لدى مرضى مصابني حبروق كيميائية ،منهابالسيانيد.
بارامرتات املخترب

 اختبارات خمربية اعتيادية اختبارات خمربية إضافية (لكتات البالزما ،قياس غازات الدم) تركيز ميتيموغلوبني الدم (أقل من )%20 تركيزات كربوكسيموغلوبني الدم (إضايف يف حالة ضحايا استنشاقالدخان)
 تركيزات سيانيد الدم (حتليل الدم):القيمة املعيارية 40-15 :ميكروغرام ل

1-

الرتكيز السمي :أكثر من  200ميكروغرام ل
الرتكيز املميت :أكثر من  3ملغ ل
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1-

1-

يتعني إخضاع املرضى الذين تعرضوا لتلوث جلدي خطري بأمالح السيانيد إىل التطهري قبل نقلهم
إىل املستشفى ألن انبعاث غازات سيانيد اهليدروجني ميكن أن يشكل تهديدا حلياة املريض
واملسعفني والعاملني الطبيني احلاضرين.
وال بد من مراقبة املريض عن قرب لـ 24ساعة وتقييم حالته بانتظام ملعاينة أدلة التسمم بالسيانيد.
وجيب قياس إمجالي تركيز اهليموغلوبني وامليتيموغلوبني بسرعة ،كلما أمكن ذلك ،قبل إعطاء
جرعة جديدة من الرتياق املكون للميتيموغلوبني .وال بد من توخي احليطة يف تفسري حدود تركيز
سيانيد الدم ألن العمر النصفي القصري للسيانيد قد يؤدي إىل استصغار تقدير قيم السيانيد.
7-6

اآلثار البعيدة املدى على الصحة

من املمكن أن يلحق ضرر طويل األمد باجلهاز العصيب املركزي بعد تسمم حاد بالسيانيد يف ظروف
تتسم بفرتات طويلة من نقص األكسجني .وجيوز أن يطور املرضى الناجون من التسمم احلاد
بالسيانيد أعراضا شبيهة مبرض باركينسون حيث يظهرون ضعفا يف الوظيفة احلركية بعد التعرض
بأيام إىل شهر .ويظهر هؤالء املصابون خلال يف منظومة ختليق الدوبامني يف الدماغ.
8-6

العالج على املدى الطويل

لعالج خلل انتاج الدوبامني املشابه ملرض باركينسون ،ميكن إعطاء ناهضات الدوبامني غري أن
جناعتها وحتملها على املدى الطويل مل خيضعا لتمحيص منهجي.
9-6

النتائج ومآل العدوى

يتوقف مآل مرضى التسمم بالسيانيد على شكل وجرعة السيانيد ،واحلالة الصحية للمريض قبل
املرض ،ووقوع تسممات أخرى (استنشاق الدخان مثال) ،ومنط اجلروح ،وإعطاء الرتياقات من
عدمه.
 10-6مراجع أخرى (باإلنكليزية فقط)
Borron SW. Recognition and treatment of acute cyanide-poisoning. J Emerg
Nurs 2006; 32:S12–S26.
Curry SC. Cyanide: hydrogen cyanide, inorganic cyanide salts and nitriles.
In: Critical care toxicology: diagnosis and management of the critically
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poisoned patient. Brent J, Wallace KL, Burkhart KK, Phillips SD, Donovan
JW, editors. Philadelphia: Elsevier- Mosby; 2005.
Eckstein M. Enhancing public health preparedness for a terrorist attack
involving cyanide.
J Emerg Med 2006; 35:59–65.
Hall AH, Dart R, Bogdan G. Sodium thiosulphate or hydroxocobalamin for
the empiric treatment of cyanide poisoning? Ann Emerg Med 2007; 49:806–
813.
Koschel MJ. Management of the cyanide-poisoned patient. J Emerg Nurs
2006; 32:S19– S26.
Stork CM. Thiosulphate. In: Critical care toxicology: diagnosis and
management of the critically poisoned patient. Brent J, Wallace KL,
Burkhart KK, Phillips SD, Donovan JW, editors. Philadelphia: ElsevierMosby; 2005.
Zilker T, Eyer P. 4-Dimethylaminophenol (4-DMAP) as an antidote for
poisoning by cyanide. In: Critical care toxicology: diagnosis and
management of the critically poisoned patient. Brent J, Wallace KL,
Burkhart KK, Phillips SD, Donovan JW, editors. Philadelphia: ElsevierMosby; 2005.

) الفصل السادس – العوامل املؤثرة يف الدم (مركبات السيانيد 98

الفصل السابع
عوامل مكافحة الشغب
1-7

مقدمة

تتسم مهيجات احلواس من قبيل عوامل مكافحة الشغب بسميتها املتدنية جدا وسرعة مفعوهلا
وقصر مدته .وهلذه العوامل ،بصفة عامة ،هامش سالمة واسع .ومركب ""CS
(-2كلوروبنزاملالونيرتيل) هو مهيج احلواس األكثر استعماال ألغراض مكافحة الشغب .ويستخدم
مركب " "CNيف بعض البلدان لذات الغرض بالرغم من ارتفاع مسيته .ومركب " "CRمركب
حديث العهد وجتارب استخدامه ال تزال قليلة .ويلقى رذاذ الفلفل احلار املتاح طبيعيا رواجا
متزايدا يف االستعمال يف جماالت إنفاذ القانون ومكافحة الشغب .وهو متاح جتاريا ألغراض احلماية
الشخصية ،ويستعمله سعاة الربيد يف الواليات املتحدة إلبعاد احليوانات وهواة التخييم لتخويف
الدببة.

الصورة  :1-7استخدام عامل الـ CSملكافحة الشغب خالل مظاهرات مدنية

 -2 2-2-7كلوروبنزاملالونيرتيل ()CS
يستخدم العامل

CS

( -2كلوروبنزاملالونيرتيل) كعامل ملكافحة الشغب يف العديد من البلدان.

ويستخدم أيضا على نطاق واسع كعامل للتدريب على حماكاة التعرض لعوامل احلرب الكيميائية
ويف اختبار أداء أجهزة التنفس .وحدود عتبة الكشف عند اإلنسان (تهيج طفيف للمسالك األنفية)
هي  0,004ملغ.م 3تقريبا .ويرتاوح مستوى التهيج األدنى ما بني  0,1و 1,0ملغ.م ،3وتربز
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عالمات وأعراض التعرض غري احملتملة يف حدود تركيز من  4,0إىل  10,0ملغ.م .3وتقدر اجلرعة
القاتلة لإلنسان مبا بني  25 000و 150 000ملغ.دقيقة.م ،3مما مينح معدل سالمة يرتاوح ما بني
 25 000و.1 500 000

 1-2-7اخلواص
يرد يف اجلدول  1-7موجز للخواص الفيزيوكيميائية لعوامل مكافحة الشغب.
اجلدول  :1-7اخلواص الفيزيوكيميائية لعوامل مكافحة الشغب.
اخلاصية

العامل CN

العامل CR

العامل CS

املظهر

عديم اللون بلوري وصلب

إبر صفراء

أبيض بلوري صلب

االسم الكيميائي

-2كلوروأسيتوفينون

الصيغة الكيميائية

C8H7ClO

ديبنز [ب،ف]-1,4-
أوكزاسيبني
C13H9NO

C10H5ClN2
N

O

N

Cl

البنية

O

الوزن اجلزيئي

154,59

نقطة التجمد (الدرجة املئوية)

- 57

نقطة الغليان (الدرجة املئوية)

- 244

-2كلوروبينزاملالونيرتيل

195,29

58
245

- 71

72,5

335

Cl

N
188,6

- 95

96

- 310

315

االحنالل يف املاء

ال ينحل

خفيف االحنالل

ال ينحل

االحنالل يف املذيبات العضوية

قابل لالحنالل

قابل لالحنالل

قابل لالحنالل

0,000059

0,000034

ضغط البخار ( )mmHgيف 20
درجة مئوية
التطاير (مع.م)3

ينتشر

0,013

 20( 110درجة مئوية)
الـCS

 25( 0.63درجة
مئوية)

 20( 0.35درجة مئوية)

عادة كرذاذ بفعل القوة التفجريية وميكن أيضا نشره برش حملول

مناسب وكمسحوق ناعم جدا (حبيبات متناهية الصغر).
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CS

يف مذيب

ورغم أن الدخان غري ثابت ،جيوز أن يظل على بعض املساحات اخلشنة (األلبسة مثال) اليت
ينتشر منها ببطء شديد .ويتطلب تطهري تلك املواد ساعة من التهوية على األقل بعد التعرض.

 2-2-7الكشف
ال توجد أية أجهزة كشف ميدانية ملركب .CS

 3-2-7الوقاية
تتيح معدات الوقاية الكاملة محاية شاملة .ويتيح جهاز التنفس واللباس امليداني العادي املقفول
على مستوى العنق واملعصمني والكاحلني وقاية من الرتكيزات امليدانية ملادة .CS

 4-2-7التطهري
جيب نقل األشخاص املعرضني إىل اهلواء الطلق وعزهلم عن األفراد املعرضني اآلخرين ومواجهة
تدفق الريح وفتح العينني والتنفس تنفسا عميقا .وجيب تنظيف العينني واجللد مباء دافق .ويتعني
بعد التعرض للمركب تفتيش األلبسة واملعدات الفردية حبثا عن بقايا املركب .وإن وجدت بقايا،
على الفرد أن يغري مالبسه وينظفها حلماية أنفسهم واألشخاص اآلخرين غري املقنعني.

 5-2-7التأثري
تؤثر مسيالت الدموع على أطرف األعصاب والقرنية واألغشية املخاطية واجللد .ويكون رد الفعل
سريعا جدا.

 6-2-7العالمات واألعراض
يؤدي التعرض ملركب  CSإىل األعراض التالية:
()1

العينان  .تشمل األعراض إحساسا قويا باحلروق ،التهاب امللتحمة (يدوم حتى 30
دقيقة) ،التهاب اجلفنني (لساعة تقريبا) ،تشنج اجلفن ،سيالن دموع عنيف (أكثر من
 10إىل  15دقيقة) ،رهاب الضوء.

()2

املسالك التنفسية .من األعراض األوىل الشعور حبروق يف احللق تتطور إىل آالم ومتتد إىل
القصبة اهلوائية والشُعب .ويف وقت الحق ،يربز شعور باالختناق يرافقه شعور باخلوف.
عالوة على ذلك ،مثة شعور باحلروق على مستوى األنف ،وسيالن األنف ،والتهاب
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األغشية املخاطية األنفية ،وحيصل الرعاف أحيانا .وتضطرب حاسة الذوق لساعات بعد
التعرض .ولوحظت أعراض مثل الغثيان واالسهال وآالم الرأس .وحيدث العطاس بعد
تعرض لرتكيز طفيف وميكن أن يستمر طويال .وأفاد العديد من املعرضني حبالة التعب
لساعات بعد التعرض .وحيدث بعد التعرض السعال واالختناق والغثيان (ونادرا) التقيؤ.
ومن شأن التعرض حلدود تركيز مرتفعة أن تؤدي إىل ورم رئوي.
()3

اجللد .حيدث شعور باحلرق وال سيما يف املناطق الرطبة ولكنه يندثر بسرعة .وقد يعود
هذا الشعور من جديد بعد ساعات وعادة عند تنظيف املنطقة .وميكن أن يؤدي التعرض
املستمر لكميات كبرية (عند مناولة املركب يف كميات سائبة) إىل التهاب اجللد وتكون
احلويصالت .ومن شأن التعرض املطول (بصورة مستمرة أو مؤقتة) لرتكيزات مرتفعة أن
ينجم عنه تأثري مرتاكم ،وال سيما يف ظروف درجة حرارة مرتفعة ورطوبة .وميكن
التسبب يف احلساسية ملركب .CS

 7-2-7اإلسعافات األولية
يكفي يف مجيع احلاالت تقريبا نقل املصابني إىل اهلواء الطلق حيث ختتفي األعراض .وال بد من
تغيري األلبسة .وإن استمرت األعراض ،ميكن تنظيف العينني والفم واألنف باملاء (وبالصابون فيما
يتعلق باجللد) .وال ينبغي أبدا استعمال مستحضرات غسل زيتية .وال ينبغي استعمال منظفات
اجللد احملتوية على مادة التبييض ،بل ينبغي ختصيص استعماهلا حلاالت التلوث اخلطرية
(بالعوامل املنفطة أو العوامل املؤثرة يف األعصاب مثال) .فمادة التبييض تتفاعل مع

CS

لتكون

خليطا حيدث تهيجا للجلد أكثر مما يسببه  CSلوحده.

 8-2-7العالج
اإلجراءات األساسية للتعامل مع املعرضني ملادة  CSهي كالتالي:

()1

العينيان .عادة ما يكون التأثري على العينني حمدودا وال يستدعي أي عالج .ويف حال
تسرب جزيئات أو نقيطات كبرية من العامل إىل العني ،يتعني عالج مماثل لعالج املواد
األكالة .ويف حال وجود كميات صلبة من  CSيف العينني يكون األنسب هو الغسل السريع
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للعينني بكميات كبرية من املاء .وبعد انتهاء التطهري ،جيوز استعمال حملول ستريويدي
قشري للعينني بالتشاور مع طبيب عيون.

()2

اجللد .التهاب اجللد املبكر وشعور باللسع (خالل ساعة تقريبا) ،وال سيما على مساحات
جلد رطبة وساخنة ،يدومان فرتة مؤقتة وال يستدعيان أي عالج .وقد حيدث التهاب
وتنفط مماثل حلروق الشمس بعد تعرض قوي أو مطول ،وال سيما لدى ذوي البشرة
الفاحتة .ميكن استعمال كرمية ستريويدية قشرية أو مرطب الكاملاين ملعاجلة أي حروق من
الدرجة الثانية .وتستعمل املضادات احليوية لعالج أي مرض ثانوي.

()3

املسالك اهلوائية .يف احلاالت النادرة اليت تتأثر فيها الرئتان لتعرض كبري ،يتعني
اإلجالء .ويتبع نفس العالج كما يف حالة التعرض للعوامل املؤثرة يف الرئتني.

 9-2-7املتابعة ومآل العدوى
أغلبية املعرضني لعوامل مكافحة الشغب ال تستدعي أي عناية طبية ونادرا ما تقع إصابات.
3-7

عامل الـCR

يشبه عامل

CR

يف آثاره عامل

CS

غري أن حد تركيزه الفعال األدنى أقل وجرعته املميتة أعلى.

وينطبق على هذا العامل ما يسري على  CSعلى مستوى األعراض والعالمات والعالج.
وخيتلف  CRعن

CS

من حيث إن مسيته أقل غري أن آثاره على اجللد أكرب .ويظل ملدة أطول يف

البيئة وعلى األلبسة.
4-7

-2كلورو أسيتوفينون ()CN

-2كلورو أسيتوفينون ( )CNهو من عوامل مكافحة الشغب وحل حمله عامل

CS

يف جمال

التدريب على العوامل نظرا الخنفاض مسية هذا األخري .غري أنه ال يزال يستعمل من جانب
أجهزة الشرطة يف بعض البلدان.
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 1-4-7اخلواص
لعامل  CNالصلب لون فاتح صفراوي بين ويذوب يف درجة حرارة تبلغ  54مئوية تقريبا .ورغم أنه
ال ينحل بسهولة يف املاء إال أنه سريع االحنالل يف جمموعة كبرية من املذيبات العضوية .وعندما
ينتشر بفعل احلرارة يبدو أن له رائحة تشبه رائحة أزهار التفاح.

 2-4-7التأثري وآثار السمية
تأثريه مماثل لتأثري  .CSيؤدي عامل  CNإىل إثارة أطراف األعصاب احلسية.

 3-4-7العالمات واألعراض
ميس التعرض لعامل  CNأساسا العينني حيث يؤدي إىل شعور باحلرق وإىل سيالن الدموع والتهاب
وورم اجلفنني وتشنج اجلفنني ورهاب الضوء .وختتفي مجيع األعراض بعد حوالي ساعة أو
ساعتني.
ميكن أن ينجم عن حدود تركيز مرتفعة التهاب املسالك اهلوائية العليا والتهاب اجللد مع بروز نفط
واضطراب الرؤية ووذم رئوي .وميكن أن يؤدي ما يصل للعني من قطرات أو رشاش إىل حروق أكالة
وعتمة قرنية وإىل ضعف دائم للبصر.

 4-4-7اإلسعافات األولية
يتيح توجيه اهلواء النقي إىل العينني املفتوحتني إزالة مجيع التأثريات املضرة بعد التعرض للعامل.
وعند الضر ورة ،جيري غسل العينني مباء دافق وبكميات كبرية .وال ينبغي فرك العينني ألن
إصابتهما قد تزيد من تأثري املادة الكيميائية .واملرضى الذين يعانون من العمى املؤقت ال ينبغي أن
يقلقوا ألنه مل تالحظ أية حالة للعمى الدائم بعد التعرض للرذاذ ،حتى يف حدود تركيز عالية جدا.
4-7

كابسيسني

من أكثر املكونات املهيجة .هي املادة الفعالة املوجودة بكمية كبرية يف رذاذ الفلفل ،وهو عصارة
زيتية لنباتات الفلفل (الصورة  .)2-7وحتتوي عصارة الفلفل على مكونات كيميائية ترتاوح من
 0,01إىل  %1,0من الكتلة اجلافة .ورذاذ الفلفل املتاح جتاريا حيتوي على  1إىل  %15من تلك
املكونات الكيميائية.
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 الصيغة الكيميائية للكابسيسني والطبيعة الزيتية لنباتات الفلفل:2-7 الصورة

 ويؤدي إطالق مواد هضميدية نورونية.تثري تلك املكونات الكيميائية مستقبالت النورونات احلسية
والكينني العصبية ألف إىل تغيريات يف أغشية املسالك اهلوائية وشرايني الدم

CGRP وP

من نوع

.فيها والغدد والعضالت الناعمة
 ويوجد هذا املكون بكميات قليلة يف.))PAVA( ومن املكونات األخرى مادة نونيفاميد (أو بافا
.بعض أنواع الفلفل غري أنه يتم ختليقها ألغراض مكافحة الشغب
)مراجع أخرى (باإلنكليزية فقط

5-7
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الفصل الثامن
املواد الكيميائية السامة من أصل بيولوجي
 1-8مقدمة
التكسينات (السموم) هي مواد سامة تنتجها كائنات حيوية ،مبا فيها النباتات واحليوانات
والكائنات الصغرية احلجم والفريوسات والفطريات واملواد املعدية.
يشمل مصطلح "التكسينات" سلسلة واسعة من املواد توجد يف طرفها السموم البكتريية مثل سم
بوتيولينوم (السم الوشيقي) والتكسني املعوي العنقودي ،وهما ذات وزن جزيئي عالي ومت ختزينها
ألغراض األسلحة .ويوجد يف وسط السلسلة سم الثعابني واحلشرات والقلويات النباتية وشتى املواد
املماثلة اليت استخدم بعضها كسالح مثل الريسني .ويف الطرف اآلخر ،توجد جزيئات صغرية نسبيا
مثل السموم البحرية اليت مت استخدام بعضها كأسلحة مثل ساكسي توكسني .يتم إنتاج سيانيد
اهليدروجني ،الذي يتناوله الفصل  6من هذا الدليل ،بكميات جتارية عن طريق التخليق
الكيميائي غري أنه سم يوجد يف  400نوع من النباتات ويف بعض احليوانات ويتم ختليقه ببكترييا
واحدة على األقل (.)Bacillus pyocyaneus
يتناول هذا الفصل اآلثار الطبية لسموم النباتات والسموم البحرية وعالجها ،ويركز حتديدا على
الريسني والساكسي توكسني املدرجني يف اجلدول  1من جداول االتفاقية .ويشمل اجلدول  1السموم
الكيميائية اليت استحدثت وأنتجت وخزنت واستعملت كأسلحة كيميائية واليت تعترب أنها متثل
خطرا كبريا على موضوع االتفاقية والغرض منها .وتشمل املواد الكيميائية األخرى املدرجة يف
اجلدول  1العوامل املنفطة واملؤثرة يف األعصاب ويتناوهلا الفصالن  3و 4من هذا الدليل .ويرد يف
اجلدول  1-8موجز للمعامل السمية للريسني والساكسي توكسني.
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اجلدول  :1-8معامل وجيزة لسمية األسلحة الكيميائية ذات األصل السمي.
اجلرعة
العامل

األصل

االسم

القاتلة

الكيميائي

البيولوجي

الكيميائي

للبشر

الريسني

حبوب

بروتني

اخلروع

سكري

احملار

مركب غري

بروز
طرق النفاذ

(مكغ/كلغ)

ساكسي
توكسني

3

األعراض

النظام

الوفاة بعد

بعد

املستهدف

التعرض

التعرض
االستنشاق،

2

-

24

الفم ،احلقن ساعة
5,7

بروتيين

االستنشاق،

2- 0.5

الفم ،احلقن ساعة

* GI
** GV
*** NS
**** RS
NS
GI
RS

- 36
72

ساعة
12- 2

ساعة

* اجلهاز اهلضمي املعوي
** اجلهاز القليب الوعائي
*** اجلهاز العصيب
**** اجلهاز التنفسي

2-8

الريسني

الريسني هو بروتني سكري سام لبذور اخلروع ( )Ricinus communis Lكثري السمية على خاليا
الثدييات .ونبات زيت اخلروع نوع من النباتات املزهرة من الفصيلة الفربيونية (اللبنية) ثنائية
الفلقة .وتبني الصورة  1-8النبتة وبذور اخلروع.
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الصورة  :1-8نبتة زيت اخلروع خالل االزهرار (يسار) ،تكون بذور اخلروع (ميني)،
بذور اخلروع (حتت)

الريسني سام عند امتصاصه أو حقنه أو استنشاقه .وهو أقل مسية بألف مرة من سم بوتيولينوم.

 1-2-8االستخدام عرب التاريخ
نظرت وزارة احلرب يف الواليات املتحدة األمريكية يف إمكانية استخدام الريسني كسالح يف عام
 .1918وأعطى اجليش األمريكي رمز ''املركب  ''Wإىل الريسني .وأدى التعاون األمريكي
الربيطاني خالل احلرب العاملية الثانية إىل تطوير قنبلة

W

اليت خضعت للتجربة غري أنها مل

تستخدم أبدا .واحلالة املوثقة األوىل الستخدام التسمم بالريسني كسالح كانت اغتيال املنشق
البلغاري جورجي ماركوف يف عام  .1978واغتيل يف لندن حببيبة بالتينوم معبأة بالريسني أطلقت
من مظلة .ومسم الريسني املوجود داخل احلبيبة وأدى إىل وفاة السيد ماركوف يف غضون ثالثة
أيام .واستعملت نفس الطريقة يف ست هجمات إرهابية أخرى .واحملاكمة األوىل مبوجب قانون
الواليات املتحدة لعام  1989املتعلق مبكافحة اإلرهاب باألسلحة البيولوجية كانت ملناهضني اثنني
للضرائب اتهما باحتياز الريسني الستعماله سالحا بيولوجيا يف مدينة بروتن بوالية مينيسوتا.
  108الفصل الثامن – املواد الكيميائية السامة من أصل بيولوجي

ويف عام  ،2003يف الواليات املتحدة ،عثر على رسالة ملوثة بالريسني كانت موجهة إىل البيت
األبيض يف قاعة بريد السيناتور بيل فريست يف مبنى ديركسن التابع جمللس الشيوخ األمريكي .ويف
السنوات األخرية ،أرسلت رسائل مطعمة بالريسني إىل الرئيس باراك أوباما وعمدة نيويورك مايكل
بلومربغ؛ واعتقلت بشأنهما ممثلة من والية تكساس .وأفيد باستخدام مستخلص بذور اخلروع يف
حماوالت انتحار .وأُفيد خبمس حاالت (أربعة ذكور وامرأة) حملاوالت انتحار باحلقن الوريدي
والعضلي وحتت اجللد مبستخلص يدوي الصنع يف بولندا وبلجيكا والواليات املتحدة .ومثة عديد
من احلاالت األخرى للتسمم احلاد بامتصاص بذور اخلروع يف حماوالت انتحار لبالغني ويف إطار
حوادث بالنسبة ألطفال غري أن معدل الوفيات كان منخفضا.

 2-2-8اخلواص املادية والكيميائية والسمية
الريسني

(kDa

 ) 64قابل لالحنالل يف املاء وبالتالي ال يوجد يف زيوت اخلروع .ويتكون من

سلسلتني من البيبتيد ،ألف وباء ،جتمع بينهما رابطة ثاني كربيتيد .تتحد وحدة باء الفرعية
بالربوتينات السكرية يف اخلاليا الظهارية مما يتيح لوحدة ألف الفرعية أن تدخل إىل اخللية عن
طريق التحام خلوي بواسطة مستقبِل .ولوحدة ألف الفرعية القدرة على تعديل الريباسات السوية
النوى اليت تكبح ختليق الربوتينات .وميكن جلزيء واحد من الريسني أن يبطل مفعول  2 000من
الريباسات يف الدقيقة مما يؤدي يف نهاية املطاف إىل موت اخللية .وميكن للريسني أن يؤدي أيضا
إىل االستماتة بآليات ملا تفهم كليا .ومن بني اآلثار األخرى اخللل يف التوازن بني املغنيزيوم
والكالسيوم وإطالق السيتوكينات والتفاعالت املرحلية احلادة واجلهد املؤكسد للكبد.
يكون مفعول الريسني قويا من خالل االستنشاق ويكون أقل مسية يف حال استعماله عرب الفم .إن
اجلرعة القاتلة للنصف ( )LD50لدى القوارض تكون أكرب  1 000مرة عن طريق الفم باملقارنة مع
االستنشاق .تعود السمية املنخفضة للريسني املتناول عرب الفم إىل حجمه الكبري مما يؤدي إىل تفكك
معدي وعسر االمتصاص يف السبيل املعدي املعوي.
ُيستوعب الريسني املمتص يف غضون ساعتني عن طريق الدم واألوعية اللمفية ويرتاكم يف الكبد
والطحال .ويف التجارب على فئران املختربات ،ميكن كشف الريسني يف الرباز بعد ساعتني من
تناوله بالفم ،وبعد  72ساعة يتخلص من حوالي  20إىل  %45من الريسني املمتص عرب الرباز دون
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تغيري .حيدث مفعول الريسني عادة بعد أربع إىل ست ساعات من االمتصاص ،وقد حيدث أحيانا
بعد  10ساعات.
ميكن لتسمم اخلاليا أن حيصل بعد مخسة أيام من التعرض للريسني حتى لدى الأشخاص
العدميي األعراض .ومعظم الدراسات عن التسمم الفمي بالريسني استخدمت القوارض املعروفة بطبقة
متقرنة جدا لألسطح اجلوفية لسبيلها املعوي املعدي؛ يف حني أن السبيل املعدي املعوي لدى
االنسان خفيف التقرن.
للخاليا البلعمية يف اجلهاز الشبكي البطاني ،مثل خاليا كوبفر ،مستقبالت منوزية على سطح
الغشاء مما جيعلها قابلة للتسمم بالري سني .وقد يستمر الضرر لفرتة طويلة ويتعقد ليصبح قصورا
كبديا يف حال امتصاص جرعة كافية من الريسني.
تؤدي جرعات مرتفعة من الريسني احملقون لدى االنسان يف العضل أو حتت اجللد إىل موت
موضعي ملنطقة احلقن وإىل موت ملفوي موضعي حاد وموت الكبد ونزيف معدي معوي والتهاب
كلوي منتشر والتهاب طحالي منتشر .يُتخلص عرب البول من معظم الكمية احملقونة من الريسني
بعد  24ساعة وميكن العثور على أقل من  %2يف الرباز.

 3-2-8العالمات السريرية
معظم حاالت امتصاص الريسني بالفم تتعلق بأكل بذور اخلروع وأُفيد عن أكثر من  1 000حالة
الستهالك البذور السامة وكان معدل الوفيات يرتاوح ما بني  1,9إىل  .%6فانتشار الريسني من بذور
اخلروع يستدعي هضم بذور اخلروع وتفكيك موادها الدهنية .أما بذور اخلروع املبلوعة فيمكن أن
متر دون تغري عرب السبيل املعدي املعوي بسبب غشائها الصلب.
تظهر العالمات السريرية للتسمم بالريسني يف غضون ساعتني إىل  24ساعة وذلك حسب اجلرعة
وطريقة الدخول ،وميكن أن حتدث الوفاة بعد  36إىل  72ساعة من التعرض .وجنم مباشرة لدى
املصابني الذين تناولوا املادة عرب الفم غثيان وتقيؤ وآالم يف البطن يليها إسهال ونزيف من الشرج
وانقطاع البول ومعص وتوسع احلدقة ومحى وعطش والتهاب احللق وآالم يف الرأس وانهيار األوعية
والصدمة .وميكن أن يسبب امتصاص الريسني يف موت الكبد والطحال والكليتني.
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يسبب احلقن يف العضالت أملا موضعيا حادا وموتا للنويدات اللمفية والعضالت وبروز عالمات
جهازية معتدلة مثل احلمى وتوسع احلدقة وانقطاع البول وقصور األوعية والصدمة .وعقب
االستنشاق ،حتدث ضائقة نفسية مرافقة لورم رئوي ،مما ميكن أن يؤدي إىل قصور تنفسي وإىل
الوفاة .وميكن مالحظة زيادة مؤقتة يف الكريات البيضاء تكون مبعدل مرتني إىل مخس مرات من
الزيادة العادية.
اآلالم يف البطن وتهيج البلعوم والتقيؤ واالسهال هي من العالمات السريرية األولية لدى املصابني
بالتسمم ببذور اخلروع .وميكن أن حتدث أشكال خمتلفة من النزيف املعدي املعوي مثل قياء الدم
والتغوط األسود والتغوط الدموي بسبب املوت املوضعي للسبيل املعدي املعوي .وفقدان السائل يؤدي
إىل اجتفاف وتسرع لنبض القلب ونقص يف الضغط الشرياني وزراق .ويؤدي الفقدان الكبري للسائل
إىل الصدمة والقصور الكلوي .ومن العالمات الشائعة األخرى نقص سكر الدم واحنالل الدم.
وتظهر بعض العالمات املالزمة للتعفن مثل الغثيان وفقدان الشهية وأمل الرأس واحلمى ونقص
الضغط والدوار كمؤشر سريري أولي حلقن الريسني يف العضل ،وميكن أن تطرأ بعد  10إىل 12
ساعة من احلقن .وعادة ما يظهر على موقع احلقن ضرر موضعي لألنسجة .ومثة أيضا زيادة يف
ناقالت أمني الكبد وكيناز الكرياتينني وأميالز (مخري نشوي) وبيلريوبني (محرة املِرة) ،عالوة على
قصور كلوي يرافقه بيلة ميوغلوبينية ونقص مميت يف سكر الدم واختالالت أيضية.
أدخل إىل املستشفى رجل يف العشرين من عمره حاول االنتحار حبقن مستخلص بذور اخلروع بعد
 36ساعة من احلقن .وكان يعاني من أمل يف الرأس وآالم يف البطن والصدر والظهر ،والغثيان والوهن
احلاد والدوار .وكان يظهر أيضا حتمضا أيضيا وتوقفا يف البول وتغوطا دمويا .وانتقلت األعراض
الخنفاض ضغط الدم والقصور الكلوي والكبدي والتأهب الدموي ،ومل تنفع معه موترات األوعية وال
العناية املتقدمة .وأدى النزيف إىل سكتة قلبية مل تنفع معها حماوالت اإلنعاش .وخالل التشريح،
ُعثر على أجزاء من اجلنبة والدماغ وعضلة القلب .أما املنشق البلغاري الذي اغتيل باحلقن ،فإنه
عانى مباشرة من أمل موضعي أدى إىل وهن عام يف غضون  5ساعات .وعند إدخاله املستشفى ،كان
يعاني من احلمى والغثيان والتقيؤ وتسرع نبض القلب غري أن ضغط الدم كان عاديا .ولوحظ على
فخضه تصلب على مساحة  6سنتمرتات حيتمل أن تكون موقع احلقن .وتورمت العقد اللمفية
املوضعية للعضو املعين .ويف اليوم الثاني ،شهد هبوطا يف الضغط وزيادة يف نبض قلبه وعدد الكريات
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البيضاء (/26 300مم .)3ويف اليوم التالي ،شهد انقطاع البول وقياء الدم وأدى اإلحصار الكامل
للناقلة األذينية البطينية إىل الوفاة.
مل يرد أي تقرير عن تسبب التسمم حبالالت الريسني يف وفاة االنسان غري أن تقارير تشري إىل
أعراض حساسية متالزمة مثل اختناق األنف واحللق ،وحك العينني وحكاك اجللد وانقباض الصدر
لدى العاملني املعرضني لغبار بذور اخلروع .غري أن القردة اليت تعرضت حلالالت الريسني مل تبد
أيا من عالمات التسمم اجلهازي ،بل لوحظت عالمات مثل التهاب رئوي بطيء والتهاب خاللي
وسنخي ،ووذمات ،ودفقان سنخي.
يتوقف سبب الوفاة بالتسمم بالريسني على طريقة النفاذ .غري أن مجيع األعضاء واألجهزة تتأثر
بالتسمم اجلهازي بالريسني ألن الريسني عبارة عن سم خلوي خمتلط نسبيا .ويسبب امتصاص
الريسني من الفم جروحا خنرية ونزفية يف السبيل املعدي املعوي يرافقها قصور كبدي وكلوي
يؤديان إىل هبوط الضغط وانهيار األوعية اليت ال تستجيب للعالج .وجيوز أن يكون نقص األكسجني
الناجم عن تلف رئوي هو السبب الرئيس يف الوفاة بعد استنشاق الريسني.
يبني اجلدول  2-8أهم العالمات السريرية لتأثري الريسني وساكسي توكسني على األعضاء حسب
طريق النفاذ.
اجلدول  :2-8العالمات السريرية الرئيسة للسريين وساكسي توكسني
السم

الريسني

عرب الفم

احلقن

االستنشاق

املعدي

القليب

اجلهاز

اجلهاز

اجلهاز

اجلهاز

القليب

املعوي

الوعائي

العصيب

التنفسي

العصيب

العصيب

الوعائي

غثيان،

تسرع نبض وهن ،محى ،كحة ،أمل يف وهن،

تقيؤ ،آالم القلب،

أمل

يف الصدر ،ضيق ضعف،

أمل موقعي ،تسرع نبض
أمل وهن ،دوار

القلب،

البطن،

اخنفاض

العضالت،

النفس ،نقص عضلي ،دوار

اخنفاض

إسهال،

الضغط،

ضعف ،دوار

األكسيجني،

الضغط،

وذم رئوي غري

إحصار

قليب

أذيين بطيين

تغوط دموي ،صدمة،
تعطل

انهيار

الكبد ،قصور
كلوي
ساكسي
توكسني

غثيان ،تقيؤ

تسرع نبض أمل عضلي ،كحة ،أمل يف شلل
القلب،

تنمل وشلل ،الصدر ،ضيق العضالت

  112الفصل الثامن – املواد الكيميائية السامة من أصل بيولوجي

ال عالقة باإلنسان

اخنفاض
الضغط،

دوار ،أمل يف النفس ،قصور
الرأس

تنفسي،

صدمة،
انهيار

 4-2-8التشخيص
ميكن أن يفسر التسمم بالريسني الضائقة الرئوية لدى عدد كبري من اجلنود أو املدنيني الذين
يتمتعون بصحة جيدة وكذلك النزيف املعدي املعوي لدى من تناول نفس األغذية خالل حرب أو
عملية إرهابية .وال بد أن يؤخذ يف االعتبار التسمم بالريسني يف حالة شخص معرض لالغتيال أو
لتهديد إرهابي تظهر عليه فورا بعض عالمات القصور الوعائي مثل الوذمات أو اخنفاض الضغط.
يُكتشف الريسني يف أنسجة وسوائل اجلسم باستعمال طرق حتديد املناعة مثل طريقة فحص
ممتصات املناعة الشبيهة باإلنزيم ( .)ELISAويكون احلد األدنى للكشف حوالي  0,1نغ/ملل
( 1,54بيكو مول/لرت) وميكن كشفه إىل حدود  24ساعة بعد التعرض .ويوصى أيضا بالكشف عن
الريسني يف العينات البيئية باستخدام اختبارات فحص التألق املناعي الزمين واملنعكس التسلسلي
للبوليمراز .وباستعمال طريقة جديدة تسمى املنعكس التسلسلي املناعي للبوليمراز ( ،)IPCRيُمتز
الريسني يف تفريغات صفيحة املعايرة املكروية أو مسكه بصورة غري مباشرة بالتقاط اجلسم املضاد.
ومن شأن هذه الطريقة أن تتيح كشف كميات من الريسني تصل ما أدناه  1بغ/ملل مع حدود
كشف تصل  10بغ/ملل يف عينات احلليب والبيض ،و 100بغ/ملل يف عينات حلم البقر.

 5-2-8الفرز
بالنظر إىل اختالف سبل التعرض (احلقن الوريدي أو العضلي ،االستنشاق ،عرب الفم) وإىل إمكانية
ظهور العالمات السريرية فرتات طويلة بعد التعرض للتسمم بالريسني ،يكون حتديد احلدة والفرز
أمرا صعبا يف املراحل املبكرة .ومع ذلك ،جيب القيام بهما استنادا إىل التجارب يف املاضي وإىل
النتائج السريرية والتكسيكولوجية والكيميائية احليوية يف أوقات معينة.
جيب نقل مجيع املصابني إىل املستشفى وعرضهم على طبيب يف قسم االستعجاالت وحيبذ أن
يكون اختصاصيا سريريا يف السموم .وجيب أيضا إخضاع املصابني عدميي األعراض للمراقبة لفرتة
 12ساعة على األقل بعد التعرض للريسني .ومن املستصوب أن يعاجل املصابون الذين يظهرون
عالمات سريرية واضطرابات كيميائية حيوية يف وحدة العناية املركزة.
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 6-2-8العالج
ال يوجد ترياق للتسمم بالريسني ،وعليه يوصى العالج بالعناية الداعمة .يكون مفعول الريسني
سريعا وعلى حنو ال رجعة فيه؛ فتكون اإلجراءات الوقائية مثل تلقيح اجملموعات املعرضة مثل
العسكريني والديبلوماسيني من االعتبارات االسرتاتيجية اهلامة.

 7-2-8التطهري
يف حالة تعرض اجللد للتسمم ،تزال مجيع األلبسة وتوضع يف كيس من بولي إيثيلني بسمك  6مم
وتوضع عليه عالمة للتخلص منه على غرار ما يتم بالنسبة لعوامل احلرب الكيميائية األخرى.
يغسل جلد الضحية مبا يكفي من ماء وصابون ،وعلى املصابني غري فاقدي الوعي أن يتحمموا يف
الدش .ويف حال تناول الريسني أو بذور اخلروع بالفم ،ويف غياب أي موانع لالستعمال ،يصار إىل
غسل املعدة وإعطاء الفحم املنشط .غري أن معدل امتصاص الفحم املنشط للريسني مل يتم حتديده
كميا حتى اآلن وبالتالي مل تؤكد فاعليته .ويف حال التعرض باالستنشاق ،جيب إجالء املريض من
املنطقة املطهرة على الفور .ويوصى بتنظيف مجيع األسطح واملالبس مبحلول هيبوكلوريت الصوديوم
بنسبة  %0,1لـ 30دقيقة على األقل.
على املتدخلني العاملني يف املناطق امللوثة أن حيموا أنفسهم مبعدات الوقاية الشخصية مثل جهاز
التنفس املستقل (انظر الفصل  .)2غري أنه من باب احليطة أن تتم محاية املتدخلني بأعلى
مستويات الوقاية بسبب جهلنا للطبيعة احلقيقية للعامل امللوث يف املرحلة األوىل .وجيب إجالء
املصابني من موقع التعرض وتطهريهم يف مناطق تطهري املواد اخلطرة قبل نقلهم إىل املستشفى.

 8-2-8العالج بالعناية الداعمة
العناية الداعمة هي العالج الرئيس للتسمم بالريسني وتتوقف على طريقة التعرض للريسني .ومبا أن
تسمم اخلاليا ميكن أن حيدث يف فرتة تصل إىل مخسة أيام بعد التعرض ،يوصى بإخضاع املصابني
خالل تلك الفرتة إىل مراقبة سريرية وكيميائية حيوية ،مبا فيهم املصابني عدميي األعراض.
يستدعي التسمم بالريسني عرب الوريد أو العضالت مراقبة أكرب لوظائف القلب واألوعية والرئتني.
ويكتسي العالج الفوري للوذم الرئوي واخنفاض الضغط أهمية حيوية .ويوصى بعالج داعم للوذم
الرئوي احلاد وللضائقة التنفسية من خالل استعمال األكسجني مثال أو العوامل املضادة لاللتهاب
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واملسكنات والتهوية االصطناعية باستخدام التنفس بالضغط اإلجيابي وتصحيح مستويات السوائل
والكهارل .ويكتسي األهمية ذاتها تصحيح عوامل التخثر ومراقبة وظائف الكبد والكليتني.
إن املصابني الذين ال يظهرون أية أعراض إىل حدود  12ساعة من التعرض (بالفم أو االستنشاق)
يكون خطر تطويرهم للسمية متدنيا وميكن صرفهم من املستشفى مع اختاذ بعض االحتياطات.
واجلدير بالذكر أن آثار تسمم اخلاليا بالريسني ميكن أن تربز يف فرتة تصل إىل مخسة أيام بعد
التعرض .فيوصى بالرصد الكيميائي احليوي خالل فرتة اخلمسة أيام حتى يف حالة املصابني
عدميي األعراض.
يوصى باستعمال عقاري ثنائي فلورميثيلورنيثني ودكساميتازون لعالج التسمم بالريسني .فقد أتاحا
إطالة عمر الفئران املسممة .وخالل العقود األخرية ،حاول العلماء استحداث مثبطات للريسني من
خالل ختفيض نشاط تكون ن-آز الغليكوزيد ،غري أن أحدث تركيز كان على اجلزيئات اليت
تقوض التنقل ما بني اخلاليا .إال أن هذه النتائج الواعدة ال تزال غري جاهزة لالستعمال على
اإلنسان.
ُاختربت أجسام مضادة ملواجهة الريسني (مضادات السلسلة ألف من سم الريسني ومضادات
السلسلة باء ومضادات الريسني) للحيلولة دون الرتابط ودخول أو توجيه السلسلة ألف إىل اجلسيم
الداخلي مما يعدل التنقل بني اخلاليا ويؤدي إىل حتييد الريسني داخل اخللية .وكشفت النتائج أن
األجسام املضادة للسلسلة ألف أكثر وقاية من األجسام املضادة للسلسلة باء استنادا إىل دراسات يف
األنابيب .وأشري إىل أن بعض املضادات احليوية حتمي اخلاليا بعد  8ساعات من تعرضها .وبينت
بعض الدراسات أنه ميكن محاية احليوانات من الريسني باملعاجلة املناعية باستخدام األجسام
املضادة الوحيدة النسلية ( .)MAbغري أن أغلبية هذه األجسام املضادة املستخدمة ضد الريسني
أبانت عن خواص حمايدة.

 9-2-8اللقاح والوقاية السلبية
حتتاج اجملموعات األكثر استهدافا إىل احلماية من الريسني .ويوصى باللقاح النشط للعاملني يف
اجليش وللشخصيات الرفيعة أو بعض الديبلوماسيني املهددين باالغتيال ،وطالئع املتدخلني يف
الطوارئ والعاملني يف املختربات الذين حيققون يف الريسني .وبالنسبة للمدنيني الذين يعترب مستوى
تعرضهم للخطر متدنيا ،فيوصى باللقاح ما بعد التعرض والعالج باألجسام املضادة .ويوصى بلقاح
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عام ة الناس يف حال خطر حقيقي باعتداء إرهابي .ويستدعي التلقيح ما بعد التعرض تشخيصا
سريعا وتوافر اللقاح املناسب.
حيمي لقاح الريسني املثالي الناس من مجيع أشكال التسمم بالريسني ،ويف حال عمليات التمنيع
اجلماعية الطارئة ،ينبغي أن يكون مناسبا لنصف العمر ويضمن حصانة طويلة األمد جبرعة واحدة
أو جرعتني فقط .جرى تقييم أنواع خمتلفة من ذوفان الريسني ،الناجم عن التسخني أو زيادة املواد
الكيميائية ،لدى القوارض حبقنه حتت اجللد أو نشره كحاللة هوائية .ولئن أدى إىل ختفيض عدد
الوفيات بسبب الريسني ،مل يتح أية محاية للرئتني .وتناول ذوفان الريسني بالفم ال مينح أية
وقاية من حالالت الريسني اهلوائية .ومن عيوب الذوفان أيضا ،احتمال السمية املتبقية يف حال
فشل تنشيط املادة .وميثل التلقيح املنشط أحسن وسيلة للوقاية من التعرض باالستنشاق.
والنوع اآلخر من اللقاح هو ذوفان الفورمالني غري املنشط حتى وإن تعذر على الفورمالني أن يبطل
مفعول الريسني بصورة كاملة .وهذا النوع من اللقاح ناجع ضد حالالت الريسني اهلوائية.
واستخدمت لقاحات تأشيب السلسلة ألف من الريسني لتخفيف اآلثار املضرة للقاح ولزيادة تباثه.
وطور اجليش األمريكي بروتني  ،RTA 1-33/44-198وهو بروتني معدل البنية مبطل للريبوسوم،
والذي أتاح وقاية كاملة للحيوانات من اجلرعات الفائقة اخلطر من حالالت الريسني.
طور فريق للبحوث يف والية تكساس لقاحا باستخدام سلسلة الريسني ألف املؤشبة تضمنت مواقع
تسببت يف متالزمة التسريب اإلنزميي الوعائي .ويعرف اآلن بـ™ ،RiVaxويتسم بدرجة عالية من
االحنالل والتباث يف تركيبات خمتلفة .أدى التلقيح العضلي للفئران مبادة "ريفاكس" إىل محاية
وظائف الرئتني وسالمة األنسجة من حالالت الريسني وفقا جلرعات متنوعة .واجتاز لقاح
"ريفاكس" بعض االختبارات السريرية ألغراض السالمة وأدى إىل إطالق أجسام مضادة مبطلة
للريسني يف جرعات مرتفعة لدى مجيع املتطوعني.
من شأن استنشاق الكُرَيِّني املناعي املضاد للريسني يف غضون الساعة األوىل من التعرض أن يؤدي إىل
محاية احليوانات من تضرر الرئتني وختفيض معدل الوفيات .ويتيح أيضا احلفاض على حياة
احليوانات من يومني إىل ثالثة أيام بعد االستعمال ،استنادا إىل ما لوحظ من نسب التخلص من
الكُرَيِّني املناعي املضاد للريسني يف املسالك اهلوائية لدى األرانب .ومن احملتمل أن يؤدي استخدام
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الكُرَيِّني املناعي املضاد للريسني قبل التعرض عن طريق املذرات احملمولة إىل إتاحة نوع من الوقاية
لألفراد غري امللقحني وإىل ختفيض آثار التسمم عليهم.
3-8

ساكسي توكسني

ساكسي توكسني من أشد السموم الطبيعية املعروفة قوة ومن أشهر مسوم احملار املسببة للشلل.
وللساكسي توكسني آثار بيئية واقتصادية مجة ،حيث إن اكتشافها يف احملار ،مثل بلح البحر
والرخويات والسمك املنتفخ واإلسقلوب ،يؤدي إىل حظر مجعها ألغراض جتارية أو ترفيهية .ويرد
يف الصورة  2-8و 3-8خمتلف أنواع الكائنات اليت ميكن أن حتتوي على ساكسي توكسني.

الصورة  :2-8أنواع خمتلفة من احملار والقشريات اليت ميكن أت حتتوي على ساكسي توكسني.

الصورة  :3-8مسك منتقخ ،ميكن أن حيتوي على ساكسي توكسني.

ساكسي توكسني هو املكون السمي األول واألكثر دراسة من مكونات التسمم احملاري الشللي .ويأتي
اسم ساكسي توكسني من االسم النوعي للمحار الزبدي ،Saxidomus giganteus ،الذي اكتشف
فيه ألول مرة .ويشري املصطلح أيضا إىل جمموعة السموم العصبية املرتابطة املعروفة مجاعة
  117الفصل الثامن – املواد الكيميائية السامة من أصل بيولوجي

بالساكسي توكسني .وتشمل ساكسي توكسني ( )STXونيوساكسي توكسني ()NSTX
وغونيوتكسني ( )GTXوديكارمبويلساكسيتكسني ( .)dcSTXويؤدي امتصاص ساكسي توكسني
عن طريق احملار املتسمم بزهور الطحالب السامة إىل التسمم احملاري الشللي.
يسبب ساكسي توكسني الشلل العضلي الذي ميكن أن يؤدي إىل الوفاة أو منع الشخص من أداء أي
عمل أو وظيفة .وميكن تناول ساكسي توكسني عن طريق الطعام أو املاء أو اهلواء وميكن أن يدخل
إىل اجلسم عن طريق اجلروح .وميكن استخدامه عن طريق أجهزة ثاقبة مثل احملقنات أو وسائل
أخرى مثل السهام املريشة اليت تلحق الضرر باجللد وتتيح دخول السم إىل الدورة الدموية .واحلالة
الوحيدة املعروفة لالنتحار بالساكسي توكسني هي من الربازيل واكتشفت خالل دراسة وبائية
للتحقق من وفاة بالساكسي توكسني يف تيمور الشرقية .وجاء التسمم نتيجة تناول عدد من عقارب
البحر احملتوية للسم.

 1-3-8السمية
تبلغ اجلرعة القاتلة للنصف من ساكسي توكسني لدى اإلنسان  5,7مكغ/كلغ؛ أي أن حوالي
 0,57ملغ من ساكسي توكسني مميت يف حال امتصاصه وأن اجلرعة املميتة باحلقن أقل من تلك
بعشر مرات تقريبا .وتقدر مسية ساكسي توكسني على اإلنسان على شكل حالالت بـ5
ملغ.دقيقة/م .3يسبب ساكسي توكسني مسية عالية تصل جرعتها القاتلة  50مكغ/للشخص.
يعمل ساكسي توكسني كحاجز انتقائي لقناة الصوديوم إذ حيول دون أداء اخلاليا لوظائفها العادية
مما يؤدي إىل الشلل.

 2-3-8املظاهر السريرية
حيدث التعرض لساكسي توكسني عادة عقب امتصاص أنواع من السمك حتتوي عليها يف
أنسجتها ،غري أنه حيدث أيضا خالل العمليات احلربية الكيميائية أو البيولوجية أو يف عمليات
إرهابية .وميكن أن يؤدي تناول ساكسي توكسني إىل تنمل الغشاء املخاطي الفمي من نصف ساعة
إىل ساعتني بعد التعرض .وينتقل التنمل إىل الوجه والعنق يف احلاالت املعتدلة ويف حاالت التسمم
احلاد ،إىل األطراف مما يؤدي إىل خلل يف التنسيق وصعوبة التنفس .ومن األعراض األخرى املشار
إليها الغثيان والدوار وأمل يف الرأس وانقطاع البول والشعور الفوري باألمل .وبعد  12ساعة ،وبغض
النظر عن حدة التسمم ،يبدأ املصابون التعايف تدرجييا ويف غضون بضعة أيام ال تبقى أية أعراض.
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ويف حاالت التسمم احلاد بساكسي توكسني ،يتطور املرض بسرعة ويشمل االضطراب املعدي املعوي
(غثيان وتقيؤ) وأعراض عصبية منها أساسا اضطراب عصب اجلمجمة والشعور بالشرود وأمل يف
الرأس ووهن العضالت والتنمل والدوخة .وميكن أن يظهر على احلاالت احلادة صعوبة البلع وعدم
اتساق الكالم أو فقدان القدرة على التكلم .وميكن أن حيدث النكوص التنفسي والوفاة بعد 12
ساعة من الشلل العضلي.
تظهر اآلثار السريرية لالستنشاق يف غضون  5إىل  30دقيقة وتؤدي إىل الشلل والوفاة يف غضون
ساعتني إىل  12ساعة .وحاالت تسمم البشر باحلقن نادرة ومل تتم اإلفادة بأي منها.
ميكن تأكيد التسمم بساكسي توكسني حتى يف حالة عدم اختبار السمية إما بسبب وجود أدلة
سريرية كثرية أو أدلة خمتربية غري حمددة بوجود مادة كيميائية ،أو ألن معامل العامل معروفة
بدقة.
ومما يدل على التسمم بساكسي توكسني تنمل الفم ،وخدر الوجه واألدرع والرجلني ،التخلج ،ضيق
التنفس ،أمل يف الرأس ،دوار ،وهن ،غثيان وتقيؤ يف غضون  15دقيقة إىل  10ساعات من تناول
السمكة املنتفخة.
ويرد يف اجلدول  2-8أعاله أهم األعراض السريرية املرتبطة بالتسمم بالريسني وساكسي توكسني
حسب املنافذ إىل خمتلف األعضاء.

 4-3-8الكشف والتشخيص
يعترب كشف ساكسي توكسني ممارسة متبعة يف قطاع منتجات البحر .واستخدمت طرق متنوعة
تراوحت من الروز احليوي إىل التحاليل الكيميائية املتطورة .غري أن تشخيص ساكسي توكسني
يستند إىل التاريخ واملظاهر السريرية .فامتصاص ساكسي توكسني ميكن أن يبدأ مفعوله عند
الضحايا يف غضون  5إىل  30دقيقة .وتسمم اخلاليا السريري واالضطرابات املعدية املعوية هما أكرب
دليل على التسمم بساكسي توكسني.

 5-3-8الفرز
بالنظر إىل اختالف سبل التعرض (احلقن الوريدي أو العضلي ،االستنشاق ،عرب الفم) وإىل إمكانية
ظهور العالمات السريرية بعد فرتات طويلة من التعرض للتسمم بساكسي توكسني ،يكون حتديد
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احلدة والفرز أمرا صعبا يف املراحل املبكرة .ومع ذلك ،جيب القيام بهما استنادا إىل التجارب يف
املاضي وإىل النتائج السريرية والتكسيكولوجية والكيميائية احليوية يف أوقات معينة.
جيب نقل مجيع املصابني إىل املستشفى وعرضهم على طبيب يف قسم االستعجاالت وحيبذ أن
يكون اختصاصيا سريريا يف السموم .ويف حال تعرض عدد كبري من املرضى إىل ساكسي توكسني،
يكون الفرز استنادا إىل النتائج السريرية وكشف ساكسي توكسني حتت مراقبة طبيب االستعجاالت
أو الطبيب العسكري أو اختصاصي السموم السريري.

 6-3-8العالج
ال ينفع أي مضاد للسموم ضد ساكسي توكسني ألن هذا السم يتفاعل بسرعة داخل اجلهاز
العصيب .وعليه ،ميكن للعالج بالعناية الداعمة أن يتيح للمريض البقاء على احلياة يف فرتة 12
ساعة من التعرض .ففي حال تناول ساكسي توكسني عرب الفم ،يتعني القيام برشف املعدة وغسلها
يف أقرب وقت ممكن لتفادي امتصاص السم .واملعروف أن الفحم املنشط يرتبط بساكسي توكسني
وبالتالي ينبغي إعطاؤه بعد غسل املعدة .وحيتاج ضحايا التسمم احلاد إىل دعم تنفسي اصطناعي،
وال سيما الذين تعرضوا للتسمم باالستنشاق أو احلقن.
أبان العديد من األجسام املضادة فعاليتها التجريبية ضد ساكسي توكسني يف جمال محاية
احليوانات املعرضة للسم .غري أن هذه األجسام املضادة حمددة الغرض وال ترتبط مبماثالت ساكسي
توكسني األخرى .وال بد من تناول مضاد السم يف أقرب وقت ممكن وحاملا يبدو فعاال يُعطى
بكميات كافية إلبطال مفعول السم .ومن شأن اتباع هذا النهج أن يؤدي إىل نتائج إجيابية يف
احلاالت اليت يكون فيها انطالق السمية وتطورها بطيئا .ومن بني الربوتينات البديلة املرتبطة
باألجسام املضادة اليت ميكن أن تكون ناجعة كمضاد للسم توجد الساكسيفيلينات وعائلة أخرى من
الربوتينات املرتبطة بساكسي توكسني واملوجودة يف السمك املنتفخ .ومن احملتمل أن تظل هذه
الربوتينات ثابتة يف الدورة الدموية وأن ترتبط بساكسي توكسني يف مستويات نانوخليوية ودون
نانوخلوية .وهكذا ،جيوز أن تكون بنفس فعالية مضاد السم املستخلَب.
ميكن إنتاج ترياق لساكسي توكسني من مادة كيميائية تزيح ساكسي توكسني من موقع ترابطها يف
قناة الصوديوم .فقد أظهرت جتارب عقار -4أمينوبرييدين على احليوانات أنه يقيها من ساكسي
توكسني ويدمره مما يعزز السريان العصيب العضلي ويتيح قيام احلجاب بوظيفته .ال بد من تناول
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 مما ميكن أن تكون له أعراض جانبية خطرية على االنسان؛،جرعات كبرية من هذا العقار
 وملا كان.وبالتالي ال ينبغي استعماله إال يف املستشفى ملراقبة األعراض اجلانبية والتحكم فيها
 سيكون مضاد أي من السم أو العقار فعاال إذا ما،التسمم بساكسي توكسني حيدث بسرعة بالغة
.أعطي مباشرة بعد التعرض
 أن تتيح للمريض جتاوز الفرتة، وال سيما التنفس االصطناعي،ومن شأن اإلجراءات الداعمة
. ساعة12 احلرجة املمتدة
)مراجع أخرى (باإلنكليزية فقط
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or

الفصل التاسع
ملخص واستنتاجات
1-9

مقدمة واستعمال األسلحة الكيميائية عرب التاريخ

إن منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،وهي املنظمة الدولية احلكومية اليت تأسست لتنفيذ أحكام
اتفاقية األسلحة الكيميائية ومتابعتها ،قد جنحت يف تدمري املخزونات القائمة من األسلحة
الكيميائية وتقود اجلهود الرامية إىل منع بروز تلك األسلحة من جديد ،مما يعزز احلظر املكرس
عرب التاريخ الستخدام األسلحة الكيميائية .وكان جناح املنظمة باهرا حبيث نالت جائزة نوبل
للسالم يف ( 2013الصورة  .)1-9ومن نتائج هذا النجاح حتفيز املنظمة لزيادة جهودها يف جمال
مساعدة الدول األطراف لتكون أكثر استعدادا للمعاجلة الطبية لضحايا التعرض لألسلحة الكيميائية
ولتقليل مفعوهلا أو القضاء عليه عندما تستخدم كأدوات للرتعيب.

الصورة  :1-9شهادة جائزة نوبل للسالم لعام  2013باإلنكليزية وامليدالية

وحتقيقا لتلك الغاية ،أعدت األمانة الفنية للمنظمة هذا الدليل الذي يتضمن جمموعة من اخلطوط
التوجيهية يف جمال العالج إلثراء التجارب السريرية لألطباء وتعزيز تدريبهم وشتى العاملني
الطبيني .واألمل معقود أن يؤدي كل من التجارب السريرية للعاملني الطبيني وتدريبهم واخلطوط
التوجيهية الواضحة هلذا الدليل إىل اكتساب املمارسني إدراكا أحسن آلثار التعرض لعوامل احلرب
الكيميائية وثقة كبرية عند مواجهة تدفق كبري من ضحايا هذه العوامل .ومن شأن هذا اإلدراك وتلك
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الثقة أن يعززا فعالية املعاجلة وثقة العاملني الطبيني واملرضى ،مما يؤدي يف نهاية املطاف إىل
التخفيف من وقع الصدمة أمام استخدام عوامل األسلحة الكيميائية.
يقدم الفصل  1من هذا الدليل للممارسني مدخال إىل تاريخ استحداث األسلحة الكيميائية
واستخدامها ،وأنواع املواد الكيميائية اليت استخدمت كأسلحة كيميائية وموجزا جلهود اجملتمع
الدولي الرامية إىل حظر استخدام األسلحة الكيميائية.
2-9

إدارة موقع ضحايا املواد الكيميائية

يقدم الفصل  2معلومات عن كشف عامل احلرب الكيميائية وحتديد هويته ،وتفادي املخاطر ،مبا
يف ذلك حتديد نطاق ومكان "املناطق الساخنة" مراقبة الدخول ،وتطهري الضحايا ،واملبادئ العامة
لعمل ية الفرز .ويذكر الفصل بأن الغاية من إدارة احلادث الكيميائي هو تفادي التعرض الثانوي أو
التخفيف من احتمال وقوعه ،وضمان املساعدة الفورية للضحايا وحتقيق اإلنعاش السريع والناجع.
ويعترب الفصل  2عملية إدارة ضحايا العوامل الكيميائية عنصرا من دورة إدارة الكوارث األساسية.
وهذا يكفل كامل املرونة لتفادي 'املفاجأة السمية' ملختلف العوامل.
3-9

العوامل املنفطة

يقدم الفصل  3توجيهات بشأن اإلدارة طويلة املدى لإلصابات اخلطرة النامجة عن التعرض للعوامل
املنفطة .وهذا الفصل الذي أعده وراجعه أطباء عاينوا وعاجلوا عددا كبريا من املصابني بغاز اخلردل
جراء النزاعات املسلحة يف أغلب األحيان وخالل ظروف العمل يف بعض األحيان ،يقدم معلومات
قيمة مرتبطة بفسيولوجيا األمراض النامجة عن اخلردل وطرق إدارتها .واألعضاء اليت يستهدفها
اخلردل الكربييت على التوالي هي العني واجلهاز التنفسي واجللد ،من مجلة أمور .والعينان أكثر
عرضة للخردل من اجلهاز التنفسي أو اجللد .فالتعرض اخلطري يهيج العينني بعد ساعة إىل 3
ساعات ويسبب أضرارا كبرية .ومن أعراض املفعول على اجلهاز التنفسي السعال وضيق النفس
وضيق الصدر ويلي ذلك التهاب احلنجرة والتهاب الرغامى والتهاب القصبات .والضرر على اجللد
يتطور من التهاب اجللد إىل الورم إىل التنفط .وال يوجد أي عالج بالعقاقري لتفادي آثار اخلردل.
والعالج يظل على مستوى العناية الداعمة واستهداف األعراض ،ويهدف إىل ختفيف األعراض
وتفادي العدوى وتعجيل االندمال .ويستعرض الفصل أيضا اآلثار املزمنة على الصحة اليت يسببها
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التعرض للخردل والعناية املستدمية والتأهيلية لضحايا اخلردل .ومن اآلثار البعيدة املدى على
الصحة للتعرض لعامل اخلردل اآلثار السيكولوجية مثل متالزمة الصدمة اليت تعقب اإلصابة
واالكتئاب املزمن ونقص الشهوة اجلنسية والقلق .عالوة على ذلك ،ميكن أن يؤدي التعرض
للخردل آلثار موضعية طويلة األمد مثل نقص اإلبصار والندبات وصعوبة التنفس املزمنة وتضيق
القصبات وتضيق السبيل املعدي املعوي مع عسر اهلضم وزيادة احلساسية للخردل.
وأخريا  ،من املعروف أن اخلردل الكربييت من مسببات السرطان .فعلى سبيل املثال ،لوحظ لدى
اجلنود األمريكيني الذين تعرضوا للخردل الكربييت خالل احلرب العاملية الثانية زيادة كبرية يف
سرطان الرئة (والتهاب القصبات املزمن) باملقارنة مع اجلنود املصابني بإصابات خمتلفة .والعمال
الربيطانيون الذين شاركوا يف إنتاج اخلردل الكربييت خالل احلرب العاملية الثانية شهدوا زيادة يف
انتشار سرطان احلنجرة (لدى القليل منهم الباقي على قيد احلياة).
إن إدراج عامل اللويزيت يف اجلدول  3له مغزاه ألنه استعمل كسالح بكميات كبرية ومت خلطه
باخلردل الكربييت؛ وهو باإلضافة إىل خواصه السمية يزيد من ختفيض نقطة جتميد اخلردل
الكربييت وذلك مهم ج دا يف الظروف اجلوية الباردة .وعالوة على ذلك ،مت حتويل اللويزيت إىل
سالح وختزينه بكميات قليلة نسبيا باملقارنة مع الذخائر األخرى حسب مفتشي األمم املتحدة يف
الشرق األوسط.
4-9

العوامل املؤثرة يف األعصاب

يقدم الفصل  4وصفا شامال ملا يتصل بعوامل احلرب الكيميائية املؤثرة يف األعصاب من كيمياء وعلم
أدوية وعلم مسوم وإجراءات مضادة .وينوه الفصل إىل أن عوامل احلرب الكيميائية التقليدية املؤثرة
يف األعصاب –التابون والسارين والصومان-هي أمثلة فقط لفئة أوسع نطاقا من املركبات اليت تقوم
بفسفرة إنزيم إسترياز األستيل كولني مما يؤدي إىل مخود عميق للجهاز العصيب املركزي .ويظهر
ذلك يف البداية يف شكل أزمة يف اجلملة العصبية الودية (ما يسمى بـ'العالمات الرطبة' :إفراز
اللعاب والدموع والتبول والتغوط) ثم طغيان األعراض الالودية :بطء دقات القلب وفرط ضغط الدم
ونفضان العضالت وحتزم ووهن وشلل .ويستعرض الفصل  4أيضا إجراءات ما قبل النقل إىل
املستشفى وما بعده مبا يف ذلك تطهري املصاب وجممل النهج اإلدارية السريرية .وقد أعدت املنظمة
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ونفذت جمموعة إجراءات للرصد لتحديد وجود عوامل مؤثرة على األعصاب يف البيئة ،مما ميكن
أن يساعد موظفي العناية الصحية من القيام بعمليات التشخيص وتقييمها( .الصورة .)2-9

الصورة  :2-9حتت رعاية املنظمة ،يقوم املفتشون برصد بيئة الشرق األوسط للبحث
عن أدلة التلوث بعوامل احلرب الكيميائية

ويتضمن الفصل  4مناقشة هامة ملا للتعرض للعوامل املؤثرة يف األعصاب من آثار بعيدة املدى على
الصحة .ويشمل مناقشة إمكانية حدوث انهيار احملاوير العصبية احلسية واحلركية ،واالعتالل
العصيب املتأخر بفعل املركبات العضوية الفسفورية ،ومسألة 'املتالزمة الوسيطة' غري احملسومة اليت
متثل جزءا من مرحلة التسمم احلادة ،وأخريا اآلثار السلوكية والعقلية والتبعات العصبية
السيكولوجية البعيدة املدى.
5-9

العوامل املضرة بالرئتني

يقدم الفصل  5نظرة عامة إىل أضرار الرئتني النامجة عن الكلور والفوسجني وشتى اهلاليدات
العضوية وأكاسيد النرتوجني والبريفلوروإيزوبوتيلني ( ،)PFIBمع الرتكيز على الكلور وهو عامل
احلرب الكيميائية األول استخداما يف احلروب احلديثة .ومثة مزاعم باستخدام الكلور مؤخرا يف
سورية وجرى مجع أدلة عن ترسبه يف البيئة .ومن املفيد على وجه خاص تناول التشخيص املتباين
ألنواع أخرى من عوامل احلرب الكيميائية (العوامل املنفطة واملؤثرة يف األعصاب ويف الدم).
واملوضوع الرئيسي للفصل هو تقديم خارطة طريق ملعاجلة اإلصابة بالتسمم من خالل االستنشاق:
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 الفرز
 معاجلة التعرض
 أجبديات اإلنعاش
 الراحة اإلجبارية
 الوقاية من وذمات الرئة
 إدارة إفرازات املسالك اهلوائية /الوقاية من التشنج القصيب
 عالج الوذم الرئوي يف حال وقوعه
 عالج نقص األكسجني ونقص الضغط.
ويقد م الفصل تفسريا لكل نهج من هذه النهج مما يعطي للقارئ صورة واضحة عن النهج العام
املتبع يف عالج التسمم ومنطلقه.
6-9

العوامل املؤثرة يف الدم

يتناول الفصل السادس العوامل املؤثرة يف الدم اليت مسيت كذلك ألنها تؤثر على قدرة اهليموغلوبني
على نقل الدم .والعالمات البارزة للتسمم بالسيانيد يف حدود تركيز سامة هي اختالل اجلهاز
العصيب املركزي وتسمم القلب واألعصاب والتحمض األيضي .ويكون التسمم سريعا حيث تربز
العالمات واألعراض بسرعة وميكن أن حتدث الوفاة يف غضون دقائق .ويعرض الفصل جدوال مفيدا
يبني األعراض األولية والالحقة للتسمم بالسيانيد.
من الصعب القيام بتشخيص متباين للتسمم بالسيانيد ألن االختناق والتسمم النامجني عن مواد
كيميائية أخرى تسبب أعراضا متشابهة .ويقدم الفصل توجيهات مفيدة يف جمال التشخيص
املتباين.
يتضمن اجلدول  4-6يف هذا الفصل الرتياقات املتاحة حاليا وطرق استخدامها املقرتحة وجرعاتها
العالجية وآثارها املضادة احملتملة.
7-9

عوامل مكافحة الشغب

يستعرض الفصل  7آثار التعرض لعوامل مكافحة الشغب على الصحة .وهذه العوامل مصممة
بطريقة ال تؤدي إىل الوفاة .وتتيح أحكام االتفاقية استخدام عوامل مكافحة الشغب (املواد
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الكيميائية املهيجة للحواس) ألغراض إنفاذ القانون (مبا يف ذلك مكافحة الشغب الداخلي) ،غري
أنها حتظر استخدامها كوسيلة من وسائل احلرب .ويتناوهلا هذا الدليل ملا هلا من استعماالت
وعواقب حمتملة على صحة بعض الفئات من السكان ذوي املسالك اهلوائية احلساسة .ويناقش
الفصل ،بدءا بعامل  ،CSعالمات وأعراض التعرض وطرق اإلسعاف األولي الفورية بعد التعرض
لعوامل  CRو CNورذاذ الفلفل.
8-9

املواد الكيميائية السامة من أصل حيوي

يتضمن الفصل  8وصفا لسم الريسني وساكسي توكسني ،وهما مثاالن لسم بروتيين وحبري هلما
آليات تفاعل متنوعة وتستهدفان أعضاء خمتلفة .تتميز هذه العوامل بسمية عالية ويستدعي
التعرض هلا عناية داعمة مكثفة .كما أن جهودا دولية تبدل الستحداث لقاح خمصص لفرتة ما بعد
التعرض أو عالج اإلصابات .وعلى االختصاصيني الطبيني ،وال سيما املعنيني بالدوائر األمنية
والعسكرية ،أن يشحذوا إدراكهم بهذا األسلحة الكيميائية/البيولوجية املفرطة السمية وأن حيسنوا
معارفهم يف جمال التشخيص واإلدارة السريرية.
من األسباب اليت دعت إىل تطوير الريسني ليستعمل كسالح سام يف احلروب احلديثة توافره
بكميات كبرية كمنتج فرعي إلنتاج زيت اخلروع .وأتاحت مصانع التجهيز الصناعية الكبرية
سهولة اإلنتاج يف النصف الثاني من القرن العشرين .غري أنه مل تثبت جناعة الريسني العسكرية
باملقارنة مع األسلحة الكيميائية األخرى وحتى مقارنة باألسلحة التقليدية .ومع ذلك حافظ السم
على رمزية أسطورية كعامل حمتمل من عوامل اإلرهاب البيولوجي ووسيلة لالغتيال .وخيضع
للرصد مبوجب االتفاقية ألنه مدرج يف اجلدول  1من جداول املواد الكيميائية السامة .ويتضمن
الفصل توجيهات قيمة بشأن متطلبات العناية الداعمة يف حالة التسمم بالريسني.
تستهدف مادة ساكسي توكسني مواقع معينة يف النظام العصيب وتقوض النقل العصيب .ومصطلح
ساكسي توكسني يشمل عددا من السموم العصبية املتصلة فيما بينها .وتشمل ساكسي توكسني
 STXونيوساكسي توكسني  NSTXوغونيوتكسني  ،GTXوغريها .إن امتصاص ساكسي توكسني
من خالل تناول احملار املتسمم بزهور الطحالب السامة يؤدي إىل مرض بشري يعرف بالتسمم
احملاري الشللي  .PSPويف أغلب احلاالت حيدث التعرض لساكسي توكسني بعد امتصاص نوع
من السمك الذي يتضمن السم يف أنسجته ،غري أن التعرض ميكن أن يكون من خالل حرب
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كيميائية أو بيولوجية أو من خالل عملية إرهابية .ويسبب التعرض يف البداية خدرا للفم ينتشر إىل
الوجه والعنق يف حالة التسمم املعتدل ،ويف احلاالت احلادة ينتشر إىل األطراف مما يؤدي إىل نقص
القدرة على التنسيق وإىل صعوبة التنفس .وعلى غرار الريسني ،تكون العناية الداعمة أساسية
وميكنها أن تتيح للمصاب النجاة بعد فرتة الـ 12ساعة احلرجة بعد التعرض .ويف حال تناول
ساكسي توكسني عرب الفم ،يتعني القيام برشف املعدة وغسلها يف أقرب وقت ممكن لتفادي
امتصاص السم .وحيتاج ضحايا التسمم احلاد إىل دعم تنفسي اصطناعي ،وال سيما الذين تعرضوا
للتسمم باالستنشاق أو احلقن .ويتضمن الدليل معلومات قيمة بشأن أوجه احليطة وعدة توجيهات
ملعاجلة املصاب بالتسمم والتعامل معه.
9-9

مالحظات ختامية

يدعم هذا الدليل تنفيذ أحكام بروتوكول جنيف لعام  1925واتفاقية األسلحة الكيميائية ويروج
هلما من خالل املساهمة يف وضع أسس استجابة طبية معدة على أحسن وجه ملؤازرة ضحايا
التعرض لألسلحة الكيميائية ،أيا كان شكله.
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املرفق :1
اتفاقية األسلحة الكيميائية
انتهت املفاوضان بشأن اتفاقية األسلحة الكيميائية (االتفاقية) يف  1992بعد أن بدأت يف جنيف
يف عام  .1972وتعترب االتفاقية ثورة يف جمال مراقبة التسلح ونزع السالح .وتعد املعاهدة األوىل
املتعددة األطراف اخلاضعة للتحقق الكامل واليت حتظر فئة كاملة من األسلحة وتتيح على حنو
صارم احلد من أنشطة ميكن أن تساهم يف إنتاج تلك األسلحة ورصدها.
وتتجاوز االتفاقية جل االتفاقيات األخرى من حيث نطاق احملظورات وعمق ومدى وصرامة
أحكامها املتعلقة بالتحقق .ويشمل التحقق مبوجب االتفاقية اإلعالنات الوطنية اإللزامية عن
األنشطة الصناعية والعسكرية ذات الصلة ونظاما للتحقق الروتيين من املرافق الصناعية والعسكرية
املعلن عنها ،مبا يف ذلك التحقق الصارم من تدمري مجيع خمزونات األسلحة الكيميائية املعلن
عنها .ومن مسات االتفاقية األخرى األحكام املتصلة بعمليات التفتيش بناء على تشكيك (التفتيش
بالتحدي) حيث تنص أحكام االتفاقية على أنه ميكن لدولة طرف أن تطلب يف أجل وجيز
التفتيش على أي موقع يف دولة طرف أخرى ،واألحكام املتصلة بالتحقيق يف االستخدام املزعوم
لألسلحة الكيميائية .وقد وضعت هذه األحكام املتصلة باالستخدام املزعوم إىل حد كبري استنادا إىل
التجارب والدروس املستخلصة من تنفيذ آلية األمني العام لألمم املتحدة اليت استخدمت عديد
املرات خالل احلرب بني إيران والعراق يف مثانينيات القرن العشرين.
وتنص االتفاقية كذلك على مساعدة الدول األطراف فيها (يف حال التهديد باستخدام أسلحة
كيميائية ضدها) وعلى التعاون الدولي لتيسري تطوير الكيمياء ألغراض سلمية .عالوة على ذلك،
استدعت االتفاقية إنشاء منظمة دولية جديدة تشرف على تنفيذ املعاهدة ،منظمة حظر األسلحة
الكيميائية (املنظمة) ،مبا يف ذلك هيئة تفتيش تضطلع مبختلف أنشطة التحقق.
يعين مفهوم "الغرض العام" املتصل بتعريف األسلحة الكيميائية فعال أن أي مادة كيميائية سامة
تستخدم ألغراض احلرب الكيميائية تعترب سالحا كيميائيا .وكان هذا التعريف الواسع النطاق
ضروريا ألن مثة عديدا من املواد الكيميائية املزدوجة االستخدام اليت تستعمل ألغراض مشروعة
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واليت ميكن أيضا استخدامها الستحداث أسلحة كيميائية (مثل الكلور) .وكان من األهمية مبكان
أيضا ضمان أن يشمل نطاق االتفاقية يف جمال حظر عوامل احلرب الكيميائية أية مواد كيميائية
سامة جديدة تكتشف أو تستحدث يف املستقبل (مثل املواد الكيميائية املؤثرة يف النظام العصيب
املركزي والعوامل "املتوسطة الطيف").
عالوة على التعريف العام لألسلحة الكيميائية ،يصنف مرفق االتفاقية املتعلق بالتحقق ثالثة
جداول للمواد الكيميائية اليت يعترب أنها متثل مصدرا معينا للخطر على الغرض من االتفاقية.
فاجلدول  ،1على سبيل املثال ،يشمل العوامل املنفطة والعوامل املؤثرة يف األعصاب (وسالئفها
املزدوجة) وتوكسينني اثنني (الريسني وساكسي توكسني) .ويشمل اجلدول  2مواد كيميائية سامة
أخرى (مبا فيها عامل األميتون املؤثر على األعصاب وعامل

BZ

السيكولوجي الكيميائي)

والسالئف الرئيسية جلملة من عوامل األسلحة الكيميائية .ويشمل اجلدول  3بعضا من عوامل
احلرب الكيميائية اليت استعملت يف احلرب العاملية األوىل (مبا فيها الفوسجني وسيانيد
اهليدروجني) عالوة على سالئف أخرى (مبا فيها السالئف السابقة للعوامل املؤثرة يف األعصاب).
وتشكل قوائم املواد الكيميائية املدرجة يف اجلداول أساس اإلعالنات اإللزامية وعمليات التفتيش
االعتيادية على املرافق الصناعية مبوجب االتفاقية.
مت تفعيل آلية األمني العام لألمم املتحدة يف عام  2013للتحقق من تقارير عن استخدام واسع
النطاق لألسلحة الكيميائية يف سورية .ومت تفعيل هذه اآللية بدال من آلية املنظمة للتحقيق يف
االستخدام املزعوم ألن سورية مل تكن من الدول األطراف عند حدوث اهلجمات .غري أن عددا من
مفتشي املنظمة كانوا من بني أعضاء فريق التفتيش الذي طلبه األمني العام للتحقق يف االستخدام
املزعوم لألسلحة الكيميائية.
ويف أيار/مايو من عام  ،2014أجرت املنظمة حتقيقا يف االستخدام املزعوم يف سورية حيث تأكد
استخدام الكلور (كعامل خانق) .وقدمت املنظمة للدول األطراف خطوطا توجيهية يف جمال سالمة
املواد الكيميائية للتقليل من إمكانية احلصول على مواد كيميائية مزدوجة االستخدام مثل الكلور
(املستخدم جتاريا لتطهري املياه) واستعماهلا ألغراض عدائية.
وعالوة على اتفاقية األسلحة الكيميائية ،أفضت جهود اجملتمع الدولي لتعزيز حظر األسلحة
الكيميائية إىل عدد من األنشطة واالتفاقيات الدولية الرامية إىل ترسيخ حظر استخدام األسلحة
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الكيميائية .وترتاوح هذه األنشطة بني اإلجراءات اليت اختذتها األمم املتحدة (مبا يف ذلك قرارات
اجلمعية العامة وجملس األمن ،مثل القرار  )1540وإعداد إجراءات وطنية لرتخيص الصادرات
وإجراءات السالمة الكيميائية املتصلة باملواد الصناعية السامة (مبا فيها فئات األدوية) اليت ميكن
استخدامها ألغراض احلرب الكيميائية.
تعترب اتفاقية األسلحة الكيميائية ،اليت تدعمها خمتلف اإلجراءات التكميلية الوطنية والدولية،
ق صة جناح على الصعيد الدولي حيث ساهمت إىل حد كبري يف ختفيض إمكانية االستخدام الواسع
النطاق للمواد الكيميائية كوسيلة من وسائل احلرب.
املرفق  :1-1مراجع أخرى
املوقع الرمسي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية على الشبكة:
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www.opcw.org

املرفق :2
فئات عوامل احلرب الكيميائية
املرفق  :1-2العوامل املنفطة
العوامل املنفطة ،أو املولدة للبثور (مسببات القروح) ،من بني عوامل احلرب الكيميائية األكثر
شيوعا .ويأتي مفعول هذه املواد الزيتية من خالل االستنشاق وملس اجللد .وتؤثر على العينني
واملسالك التنفسية واجللد ،بداية كمادة مهيجة ثم كسم يقضي على اخلاليا .وكما يدل على ذلك
امسها ،فإن العوامل املنفطة تؤدي إىل بثور أو قروح واسعة على اجللد تهدد بالوفاة وتشبه احلروق
الشديدة .ومنها مثال غاز اخلردل ونرتوجني اخلردل ( ،HN1و ،HN2و )HN3واللويزيت ()L
وأوكسيم الفوسجني (.)CX
اخلردل الكربييت وغاز اللويز يت هما من العوامل املنفطة اليت استعملت على نطاق واسع كسالح
ويف العمليات القتالية .وتؤدي هذه العوامل إىل سقوط الضحايا يف ميادين املعركة وجترب أفراد قوات
اخلصم على ارتداء معدات الوقاية الكاملة مما يبطئ من وترية العمليات العسكرية.
واستخدم اخلردل الكربييت ألول مرة يف أملانيا عام  1917واستعمل منذئذ يف نزاعات عدة وال سيما
يف احلرب العراقية اإليرانية ( .)1988-1980واستخدم اخلردل الكربييت على نطاق واسع يف
احلرب بني العراق وإيران مما أدى إىل سقوط أكثر من  100ألف ضحية ،منها أكثر من  30ألف
ضحية توفيت الحقا من جراء اآلثار البعيدة املدى .ويبدو أن أكثر من  70ألف من الناجني
اإليرانيني من التعرض للخردل الكربييت ال يزالون يتلقون عناية طبية مستمرة.
استخدم اليابان اللويزيت كسالح بكميات كبرية (خملوطا أحيانا باخلردل الكربييت) يف احلرب
العاملية الثانية .ويتم نثر هذين العاملني على شكل سائل أو خبار (خباخ) وتعترب من العوامل
املستمرة ملدة طويلة حيث ميكن خلطرها السام أن يستمر أليام عديدة.
أنتج اخلردل اآلزوتي على شكل سالح خالل احلرب العاملية الثانية غري أنه مل يستخدم يف
العمليات القتالية على ما يبدو .وال يبدو أنه مت إنتاج كميات كبرية منه كسالح وال أن أوكسيم
الفوسجني قد استعمل.
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املرفق  :2-2العوامل املؤثرة يف األعصاب
قامت الشركات األملانية يف ثالثينيات القرن املاضي ببحوث من أجل حتسني فاعلية مبيدات
احلشرات واكتشفت خالهلا مركبات عضوية فوسفورية شديدة السمية .وأُخطرت بذلك السلطات
العسكرية مما أدى إىل استحداث العاملني املؤثرين على األعصاب ،التابون والسارين .أُنتج التابون
ألول مرة يف كانون األول/ديسمرب  1936وحول إىل سالح حبلول عام  .1939وخالل احلرب
العاملية الثانية ،أنتجت أملانيا آالف األطنان من التابون وكميات أقل من السارين.
ويف أوائل مخسينيات القرن املاضي ،أدت البحوث الصناعية يف اململكة املتحدة الرامية إىل حتسني
جودة مبيدات احلشرات إىل اكتشاف العامل املؤثر على األعصاب ،األميتون ،الذي استعمل لفرتة
قصرية يف الزراعة ،لكنه مت سحبه بسبب مسيته العليا على الثدييات .وبعد مواصلة البحوث يف
املؤسسات العسكرية ،أكتشف الحقا أن تغيري رابطة فوسفورية قلوية يف األميتون (مسيت الحقا
 )VGتتميز برابطة فوسفور-ميثيل يزيد من درجة السمية مبعامل  10على األقل .وأدى ذلك إىل
تطوير سلسلة

V

من العوامل املؤثرة يف األعصاب واستخدامها كسالح ،حيث أنتجت الواليات

املتحدة األمريكية العامل

VX

واالحتاد السوفياتي سابقا نظراء

VX

(مبا يف ذلك  .)Vxويف

مثانينيات القرن العشرين ،كان العراق ينظر يف إمكانية إنتاج األميتون واستعماله كسالح .وليس من
الغريب أن تكون اخلواص الفيزيائية والسمية للعاملني  VXو Vxمتشابهة على غرار التشابه بني
وسائل العالج من العوامل املنتمية لسلسلة .V
مسيت العوامل املؤثرة يف األعصاب بذلك ألنها تؤثر على انتقال الدفعات العصبية إىل اجلهاز
العصيب .وهي مستقرة ويسرية االنتشار وشديدة السمية وهلا تأثري فوري يف حال امتصاصها عرب
مسام اجللد أو يف حال استنشاقها .وميكن للتسمم أن حيدث من خالل استهالك سوائل أو أغذية
ملوثة بغازات األعصاب .وجيدر التنويه إىل أن مبيدات احلشرات الفسفورية العضوية الرائج
استعماهلا حاليا متلك بنية مشابهة لغازات األعصاب الفسفورية العضوية ولكنها أقل مسية بالرغم
من تأثريها املماثل على جسم االنسان.
مثة تباين شاسع بني غازات األعصاب على مستوى التطاير .فعلى سبيل املثال ،ميكن مقارنة
متاسك

VX

بزيت غري متطاير نسبيا وهلذا يعترب عامال يبقى ملدة طويلة (ثابت) .ويكون تأثريه

أساسا عن طريق ملس اجللد حتى وإن كان ميثل خطرا كبريا عندما يستنشق كبخاخ أو خبار يف
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ظروف أكثر حرارة .أما السارين فهو سائل يشبه املاء يف تطايره ويُتناول أساسا عن طريق األعضاء
التنفسية .ويرتاوح تطاير كل من الصومان والتابون

وGF

(سارين السيكلوهكسيل) بني تطاير

السارين و .VXوميكن إضافة مسمكات لعوامل احلرب الكيميائية املتطايرة ،مبا فيها الصومان،
لزيادة مدة بقائها أو تباثها.
املرفق  :3-2العوامل اخلانقة
كانت الغازات اخلانقة من بني عوامل احلرب الكيميائية األوىل اليت أنتجت بكميات كبرية
واستخدمتها أملانيا ألول مرة بالقرب من مدينة إيرب يف  22نيسان/أبريل  .1915واستخدم الطرفان
العوامل اخلانقة بصورة مكثفة خالل احلرب العاملية األوىل .يف البداية كانت عوامل احلرب
الكيميائية تطلق من خالل أسطوانات غازية ،وبعد ذلك بواسطة قنابل مدفعية أو مدافع اهلاون.
وتشمل أنواع العوامل اخلانقة الكلور ( )CLوالفوسجني ( )CGوثنائي الفوسجني ()DP
والكلوروبيكرين ( .)PSكان استعمال هذه العوامل اخلانقة مفيدا يف احلرب العاملية األوىل وال سيما
يف اخلنادق اليت كانت متلؤها بسرعة بالنظر إىل أنها أكثر وزنا من اهلواء.
املرفق  :4-2العوامل املؤثرة يف الدم
يأتي اسم هذه العوامل ،على غرار اجملموعات األخرى من العوامل ،من مفعوهلا على الضحايا.
فالعوامل املؤثرة يف الدم تنتشر من خالل الدم وتدخل اجلسم عادة عن طريق االستنشاق .وحتد من
قدرة خاليا الدم على استعمال األوكسجني ونقله .وبهذا تعترب العوامل املؤثرة يف الدم مسا يؤدي
فعال إىل اختناق اجلسم .وأهم أنواعها املستخدمة يف احلرب الكيميائية سيانيد اهليدروجني ()AC
وكلوريد السيانوجني (.)CK
استخدم سيانيد اهليدرجني بكميات حمدودة يف احلرب العاملية األوىل (مت خلطه أحيانا بكلوريدات
معدنية) وتبني أن فائدته العسكرية كانت حمدودة للغاية (باملقارنة مع الفوسجني مثال) ألن سيانيد
اهليدروجني أخف وزنا من اهلواء مما حال دون تكون تركيزات هامة يف ساحة املعركة .واستخدم
كلوريد السيانوجني أيضا بشكل حمدود يف احلرب العاملية األوىل ولكنه مل يعترب بذات جناعة
الفوسجني.
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غري أن تركيز سيانيد اهليدروجني ميكن أن يبلغ مستويات قاتلة ويؤدي إىل الوفاة بسرعة يف حال
إطالقه يف أماكن مغلقة .فقد استخدم على سبيل املثال شكل من أشكال سيانيد اهليدروجني
(زيكلون باء) خالل احلرب العاملية الثانية يف غرف الغاز النازية .واستخدم اليابان سيانيد
اهليدروجني كسالح يف احلرب العاملية الثانية (مبا يف ذلك يف شكل قنابل يدوية زجاجية) غري أن
االستخدام على ما يبدو مل يكن واسع النطاق.
املرفق  :5-2العوامل املهيجة للحواس (عوامل مكافحة الشغب)
العوامل املهيجة للحواس هي مواد كيميائية قادرة يف حال استعماهلا يف مستويات تركيز ميدانية أن
تؤدي بسرعة إىل شلل مؤقت ال يتعدى فرتة التعرض إال بقليل .ومن آثارها املعطلة النامجة عن
ردود فعل اجلسم لتهيج احلواس سيالن الدمع والعطس والتقيؤ واآلالم .وقد استعملت بشكل كثري
كعوامل ملكافحة الشغب ويف النزاعات املسلحة.
كانت العوامل املهيجة للحواس أول نوع من عوامل احلرب الكيميائية اليت استخدمت خالل
احلرب العاملية األوىل .ومت التفكري يف استخدام جمموعة من العوامل املهيجة األخرى خالل احلرب
العاملية األوىل من بينها بروميد الزيليل وبروموأسيتات اإليثيل وعدد من املواد الكيميائية العضوية
املهلجنة األخرى ،ورذاذ الزيت الطبيعي للفلفل احلار ( .)OCوخالل احلرب العاملية الثانية ،مت
ختزين آالف األطنان من العوامل املهيجة للحواس ،وال سيما ثاني كلورو أسيتون فينون املسيل
للدموع ،وأدمسيت املثري للعطس .ويف بعض حاالت هذه املهيجات للحواس ،كانت معدالت
السالمة منخفضة إىل حد يكفي بوقوع ضحايا وسقوط موتى.
ويف عام  ،1959استحدثت مادة 'سي إس' كعامل ملكافحة الشغب .وتؤثر هذه املادة الكيميائية
على األغشية املخاطية يف حدود تركيز منخفضة وتؤدي إىل اإلحساس باللدغ وسيالن الدموع
وباضطراب عام .غري أن هذه املادة تتميز مبعدل مرتفع من حيث السالمة مما حيول دون تكون
جرعات خطري يف األماكن املفتوحة .وهلذا السبب أصبحت املادة بسرعة مهيج احلواس املفضل
سواء يف جمال إنفاذ القانون مبا يف ذلك ملكافحة الشغب الداخلي ،أو يف العمليات العسكرية.
كانت مسألة مهيجات احلواس موضوع نقاشات طويلة وساخنة خالل املفاوضات بشأن اتفاقية
األسلحة الكيميائية ،حيث كان يشار إليها بصفة عامة بعوامل مكافحة الشغب .وكان اخلالف
حول إدراج ها يف االتفاقية والقيود املفروضة على استخدامها .ويف نهاية املطاف ،مت التوصل إىل
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حل وسط يقضي بأن تعلن الدول األطراف إىل املنظمة عن عوامل مكافحة الشغب اليت حتوزها
ألغراض إنفاذ القانون .ولئن كان استخدامها مسموحا به هلذه األغراض حيظر استعماهلا كوسيلة
من وسائل احلرب.
املرفق  :6-2التوكسينات البحرية
تنتج الكائنات البحرية عديدا من التوكسينات .ومن بينها الساكسي توكسني اليت يتم ختليقها من
جانب نوع من الطحالب اخلضراء الزرقاء اللون .وتكون هذه الطحالب مصدرا غذائيا لعديد من
احملار مثل بلح البحر .وال يتأثر بلح البحر بهذا السم ،غري أن االنسان عندما يستهلك هذا البلح
الحقا قد يتعرض ألمراض خطرية.
تؤثر الساكسي توكسني على اجلهاز العصيب وهلا تأثري مشل ولكنها ال تضر بالسبيل املعدي
املعوي .ويتطور املرض بسرعة فائقة ويف حالة جرعات فائقة ميكن أن حتدث الوفاة يف أقل من 15
دقيقة .وحيدد حد الوفاة بالنسبة لإلنسان يف  1ملغ .والساكسي توكسني هي جزيئة صغرية نسبيا
هلا وزن جزيئي يبلغ  370دال .وال تؤثر عليها احلرارة يف حني أن األكسجني يقضي عليها .ومادة
الساكسي توكسني مدرجة يف اجلدول  1من جداول اتفاقية األسلحة الكيميائية.
املرفق  :7-2التوكسينات النباتية
ميكن استخدام بذور نبات اخلروع الستخالص الريسني ،وهو خليط من الربوتينات السامة .وقد
نتجت واحدة من البكترييا يف االشريكية القولونية

(coli

 )Escherichiaاليت انتقل إليها جمني

الريسني.
حضي الريسني باهتمام كبري يف مراحل مبكرة الستعماله كعامل من عوامل احلرب الكيميائية
بالنظر إىل سهولة إنتاجه بكميات كبرية .واستعمل يف عام  1978يف حادثة 'القتل باملظلة' يف لندن
حيث استخدمت رصاصة معاجلة بالريسني الغتيال منشق بلغاري تويف يف غضون ثالثة أيام.
والريسني مدرج يف اجلدول  1من جداول االتفاقية.
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املرفق :3
شتى املواد الكيميائية السامة اليت ميكن
استخدامها كعوامل حرب كيميائية
ال تقتصر املواد الكيميائية السامة اليت تؤدي إىل الوفاة أو اإلصابات الواسعة النطاق على عوامل
احلرب الكيميائية الوارد بيانها يف الفصول من  3إىل  8من هذا الدليل.
جرى يف القرن املاضي فحص آالف املواد الكيميائية السامة لسرب مدى جناعة استعماهلا كأسلحة
عسكرية .غري أن عددا قليال نسبيا منها استوفى املتطلبات العسكرية الواجب توافرها يف العامل
الفعال من عوامل احلرب الكيميائية (مبا يف ذلك الفعالية خالل العمليات العسكرية والقدرة على
إنتاج العامل بسرعة وبكميات عسكرية مهمة والثبات عند التخزين) ،وأن عددا أقل منها حول إىل
أسلحة واستعمل فعال .غري أن االنتشار املقصود للمواد الكيميائية السامة الذي ينبغي على
ال سلطات املعنية بالصحة العامة أن تستعد ملواجهته قد يأتي من هجمات تقوم بها كيانات من غري
الدول ال حترتم مبادئ انتقاء العوامل اليت تتقيد بها املؤسسة العسكرية .فاملعيار األساس الختيار
تلك الكيانات للمواد السامة ليس جناعتها العدوانية العامة وثباتها يف التخزين بقدر ما هو سهولة
احلصول عليها.
ورغم النجاح الذي حققته اتفاقية األسلحة الكيميائية يف تدمري املخزونات القائمة من األسلحة
الكيميائية ويف درء بروز خمزونات جديدة ،من املمكن اليوم استخدام مواد كيميائية أقل مسية .وال
سيما يف حال اعتماد معايري مثل سهولة احلصول عليها ومستوى اهللع املثار بدال من النجاعة يف
وقوع الضحايا عند اختيار األسلحة.
مثة العديد من املواد الكيميائية املتاحة جتاريا اليت ميكن أن تلحق أضرار جسيمة كما بني ذلك
العدد الكبري من الضحايا جراء حادثة انتشار إيزوسيانات امليثيل يف بوبال يف اهلند يف عام .1984
ويشار إىل هذه املواد الكيميائية املتاحة جتاريا بعبارة "املواد الكيميائية الصناعية السامة".
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فعلى املتدخلني املدعوين لتقديم العناية الطبية للمصابني احملتمل تعرضهم لعوامل احلرب
الكيميائية أن يكونوا على دراية بوجود مواد كيميائية سامة أخرى ميكن أن تستخدم ألغراض
احلرب الكيميائية ،وعليهم أن يتمكنوا من احلصول على معلومات فورية عن اخلواص السامة هلذه
األنواع من املواد وعن طرق عالج املصابني بها .ويرد أدناه سرد وجيز لبعض من هذه املواد
الكيميائية.
املرفق  :1-3املواد الكيميائية الصناعية السامة
يرد يف اجلدول ألف  1-4أدناه بيان بعض من املواد الكيميائية الصناعية السامة الشديدة اخلطر
حسب تعريف فرقة املهام الدولية التابعة حللف مشال األطلسي يف عام  .2001وتشمل هذه القائمة
مواد مثل الكلور وسيانيد اهليدروجني والفوسجني اليت استعملت سابقا كعوامل حرب كيميائية
واليت يتناوهلا هذا الدليل .ويرد كل من سيانيد اهليدروجني والفوسجني يف اجلدول  3من جداول
اتفاقية األسلحة الكيميائية.
اجلدول ألف  :1-3أمثلة عن املواد الكيميائية الصناعية السامة الشديدة اخلطر

األمونيا (النشادر)

األرسني

ثالثي كلوريد البورون

ثالثي فلوريد البورون

ثنائي كربيت الكربون

الكلور

ثنائي بوران

أكسيد اإليثيلني

الفلور

فورمالدهايد

بروميد اهليدروجني

كلوريد اهليدروجني

سيانيد اهليدروجني

فلوريد اهليدروجني

كربيت اهليدروجني

حامض النرتيك املتبخر

الفوسجني

ثالثي كلوريد فسفوري

ثنائي أكسيد الكربيت

حامض الكربيت

سادس فلوريد الكربيت

خالل حبث العاملني الطبيني عن املادة أو املواد الكيميائية السامة اليت حيتمل تعرض املصاب
إليها ،من املستحب أن تراعى ،عالوة على عوامل احلرب الكيميائية اليت مشلتها الفصول  3إىل 8
من هذا الدليل ،املواد الكيميائية الصناعية السامة األخرى اليت جيوز حتريف تطبيقاتها السلمية
لتستعمل كعوامل حرب كيميائية سواء يف نزاعات مسلحة أو ألغراض اإلرهاب الكيميائي.
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املرفق  :2-3شتى املواد الكيميائية السامة ،مبا يف ذلك املواد الكيميائية الصيدالنية
عالوة على املواد الكيميائية الصناعية السامة مثة عدد من املواد الكيميائية السامة األخرى غري
املشمولة يف الفصول من  3إىل  8من هذا الدليل ،واليت ميكن استخدامها كعوامل حرب كيميائية
سواء يف النزاعات املسلحة او ألغراض احلرب الكيميائية .وتشمل هذه املواد مادة
البريفليورإيزوبوتني ( ،)PFIBوالعوامل املؤثرة يف اجلهاز العصيب املركزي مبا فيها  BZواملواد شبه
أفيونية ،واملنظِمات البيولوجية.
املرفق  :1-2-3البريفليورإيزوبوتني
إن مادة البريفليورإيزوبوتني ( ،)PFIBاملعروفة أيضا ببنيتها -1،1،3،3،3مخاسي فلورو-
(2ثالثي فلوروميثيل)-1-بروبني ،هي مهيج سريع التأثري على الرئة ويدمر احلجاز الرئوي بني
اهلواء والدم ويسبب أوراما (وذمات رئوية) .وهذه املادة هي منتج فرعي إلنتاج التفلون وتتكون أيضا
عندما يسخن مثل هذا النوع من البوليمر إىل درجة حرارة تسبب احنالال حراريا .ويتم التعرض
هلذه املادة عن طريق االستنشاق أساسا .وميكن حلدود الرتكيز املرتفعة أن تسبب تهيج العينني
واألنف واحللق .ومثة وصف للمتالزمة املعروفة بـ"محى خبار البوليمر" اليت تأتي عقب استنشاق
مادة (.)PFIB
ترد مادة ( )PFIBيف اجلدول (2ألف) من جداول اتفاقية األسلحة الكيميائية .ويرد مزيد من
التفاصيل عن ( ،)PFIBمبا يف ذلك فرتة الكمون واالنتعاش واألعراض السريرية الرئيسة ومبادئ

اإلدارة الطبية والوقاية والعالج ،يف استجابة الصحة العامة لألسلحة البيولوجية والكيميائية:
توجيه من منظمة الصحة العاملية ( ،)2004الصفحات من  156إىل ( 160باإلنكليزية).
املرفق  :2-2-3املواد الكيميائية السامة اليت تؤثر على اجلهاز العصيب املركزي
عقب احلرب العاملية الثانية ،سعى كل من الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفياتي سابقا
سعيا حثيثا الستحداث عوامل حرب كيميائية تستهدف اجلهاز العصيب املركزي .وكانت املواد
الكيميائية املعنية تشمل مواد تؤدي حني استخدامها يف جرع متدنية إىل حاالت تشبه االضطرابات
التشويشية أو أعراض منبثقة عن اجلهاز العصيب املركزي (فقدان اإلحساس ،الشلل ،التصلب).
وخالل مخسينيات القرن العشرين ،أجريت دراسات ملواد مشلت إسرت حامض الغليكول
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والفينسيكليدين و .LSDووجهت عناية خاصة إىل إسرت حامض الغليكول ( )BZالذي يؤدي يف
حدود تركيز منخفضة إىل أعراض جانبية مثل متدد احلدقة واخنفاض الرؤية القصرية املدى
وجتفف الفم واخلفقان ،ويف حدود تركيز مرتفعة يؤدي إىل زيادة درجة حرارة اجلسم وتدهور
مستويات الرتكيز واهللوسة والغيبوبة .وتبني أن آثار اإلعاقة الالحقة ظلت مستمرة من أسبوع إىل
ثالثة أسابيع بعد التعرض.
ومت يف ستينيات القرن العشرين حتويل عوامل احلرب السيكولوجيوية الكيميائية مثل

BZ

ونظرائها إىل أسلحة .وكان يشار إىل هذه املواد الكيميائية بالعوامل الكيميائية املسببة لإلعاقة .غري
أن آثار هذه املواد الكيميائية السامة مل يكن من اليسري توقعها كما مل يكن مثة يقني من جدوى هذه
العوامل يف ساحة احلرب .وتبعا لذلك ،قرر البلدان تدمري خمزوناتها من العوامل السيكوكيميائية
يف مثانينيات القرن العشرين .ويرد مزيد من التفاصيل عن ( ،)BZمبا يف ذلك فرتة الكمون

واالنتعاش واألعراض السريرية الرئيسة ومبادئ اإلدارة الطبية والوقاية والعالج ،يف استجابة
الصحة العامة لألسلحة البيولوجية والكيميائية :توجيه من منظمة الصحة العاملية (،)2004
الصفحات من  186إىل ( 190باإلنكليزية) .وترد مادة  BZيف اجلدول -2ألف من جداول اتفاقية
األسلحة الكيميائية.
أعرب اجمللس االستشاري العلمي التابع للمنظمة مؤخرا عن أوجه قلق من أن املواد شبه أفيونية،
مثل فينتانيل (املستخدمة ألغراض التخدير يف العمليات اجلراحية) ونظرائها (منها كارفينتانيل
املستخدمة يف سهم تنويم احليوانات الكبرية احلجم) ،ميكن أن تستخدم ألغراض عدائية حمظورة
مبوجب االتفاقية .فعلى سبيل املثال ،يشكل نظراء مادة فينتانيل مسكنات أفيونية مصطنعة قوية
مماثلة لألفيون وأكثر قوة منها ،وبعضها يتسم حبدود وفاة مماثلة حلدود وفاة عامل

VX

املؤثر

على األعصاب  .وتصنف هذه املواد أحيانا يف خانة املواد الكيميائية الصناعية السامة غري أن
التسمية ليست مناسبة هلذا النوع من املواد الكيميائية بسبب صعوبة التحكم يف انتشارها كأخبرة أو
خباخ حبيث حيصل كل فرد على جرعة آمنة تسبب اإلعاقة على غرار املادة الكيميائية املؤثرة يف
اجلهاز العصيب املركزي.
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 املنظِمات البيولوجية:3-2-3 املرفق
أثريت يف السنوات األخرية خماوف حول خماطر استخدام املنظمات البيولوجية كعوامل حرب
 فهي على عالقة وثيقة مع مواد توجد بشكل طبيعي يف جسم االنسان وميكن أن تسبب.كيميائية
 ومن خصائصها أن هلا مفعول قوي يف جرعات قليلة للغاية.اآلالم والتخدير أو تؤثر يف ضغط الدم
.وأن تأثريها سريع جدا
) مراجع أخرى (باإلنكليزية فقط:3-3 املرفق
World Health Organization. Public health response to biological and chemical
weapons: WHO guidance. Geneva: WHO Press; 2004.
NATO International Task Force 25 (ITF-25). Reconnaissance of industrial
hazards. Quoted in: World Health Organization. Public health response to
biological and chemical weapons: WHO guidance. Geneva: WHO Press;
2004.
Patty’s Toxicology 6th Ed. Eula Bingham and Barbara Cohrsenn, editors.
(Wiley 2012)
Scientific Advisory Board of the OPCW. Report of the Scientific Advisory
Board on developments in science and technology for the Third Review
Conference; RC-3/WP.1, dated 27 March 2013. The Hague: Organisation for
the Prohibition of Chemical Weapons; 2013.
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املرفق :4
أعراض وعالمات التعرض ملختلف فئات
عوامل احلرب الكيميائية
العضو املستهدف

فئة العامل (املؤثر على)

اجلهاز العصيب املركزي
نوبات صرع ،غيبوبة ،نقص

الدم/األعصاب/املنفطBZ/

أكسجني الدم

BZ

احلمى (فرط احلرارة)
العني ،األنف ،اجللد
تقلص احلدقة

األعصاب

متدد احلدقة

األعصاب/الدم

جتفف الفم واجللد

BZ

تهيج العني

املنفط /مكافحة الشغب/مهيج الرئة

تنفط اجللد

املنفط

زراق (ازرقاق اجللد)

الدم/الرئة/األعصاب/املنفط

سبيل التنفس
اختناق

الدم/الرئة/املنفط/األعصاب

إفرازات كثرية

األعصاب

ضائقة تنفسية

األعصاب/الرئة/املنفط

ورم رئوي

الرئة/األعصاب/املنفط

األنبوب اهلضمي
الغثيان

الرئة/مكافحة

إسهال

الشغب/الدم/األعصاب
األعصاب

عضلي عضمي
حتزم

األعصاب
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املرفق  :1- 4مذكرات توضيحية
الغرض من األعراض والعالمات السريرية املبينة يف الرسم البياني أعاله هو تقديم توجيه أولي إىل
نوع عامل احلرب الكيميائي الذي تعرض له املصاب ،استنادا إىل األعراض الرئيسة املتوقع بروزها
بعد التعرض ملختلف فئات عوامل احلرب الكيميائية.
ومع ذلك جيب التنويه إىل أن أعراض وعالمات إضافية لتلك املبينة يف الرسم ميكن أن تظهر عقب
التعرض لعوامل حرب كيميائية أخرى .فعلى سبيل املثال ،ميكن أن يؤدي التعرض حلدود تركيز
مرتفعة من اخلردل الكربييت إىل آثار على اجلهاز العصيب املركزي.
وجيوز أن حتدث آثار خطرية أخرى عالوة على السمات السريرية الرئيسة لكل عامل من عوامل
احلرب الكيميائية الواردة أعاله .فالتعرض مثال لكلوريد السيانوجني ،وهو من العوامل املؤثرة يف
الدم ،قد يؤدي إىل تهيج العني وإىل الزراق أيضا.
جيوز أن تظهر أعراض وعالمات تنفسية على أثر التعرض ألي من عوامل احلرب الكيميائية الوارد
بيانها يف الفصول من  3إىل  ،8وكذلك بعد التعرض لعديد من املواد الكيميائية السامة األخرى
الواردة يف املرفق .3
ال بد من اإلقرار بالتباين بني املصابني على مستوى بروز األعراض .وبالتالي ال بد من األخذ يف
االعتبار النمط اإلمجالي للعالمات السريرية اليت ظهرت على جمموعة من املصابني.
وينوه إىل ضرورة الرجوع إىل القائمة الكاملة لألعراض والعالمات الواردة يف الفصول من  3إىل 8
للحصول على مزيد من املعلومات ملساعدة الطبيب على وضع التشخيص السريري.

وتتاح معلومات إضافية يف وثيقة التوجيه املرحلية ملنظمة الصحة العاملية :اإلدارة السريرية
التمهيدية للمصابني املعرضني لألسلحة الكيميائية ([ )2014باإلنكليزية فقط]
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املرفق :5
التبعات البعيدة األمد للتعرض لعوامل
احلرب الكيميائية
إن أهم التبعات القصرية املدى للتعرض لعوامل احلرب الكيميائية هو العدد الكبري من الضحايا
الذي قد ينجم عنه .ومما يضخم من حجم املوارد الطبية واملرافق التحتية الالزمة أن ردود الفعل
السيكولوجية ،من رعب وهلع ،للمدنيني جتاه اعتداء باألسلحة الكيميائية ميكن أن تتجاوز يف
حدتها تلك اليت تنجم عن اعتداء باألسلحة التقليدية.
إن املعلومات عن اآلثار الطويلة املدى املمكنة للتعرض لعوامل احلرب الكيميائية ،مبا فيها
األمراض املزمنة واآلثار املتأخرة الظهور ،تفتقد إىل الدقة والشمولية باملقارنة مع اآلثار املباشرة
للتعرض لتلك العوامل.
فاألمراض املزمنة الالحقة للتعرض لبعض عوامل احلرب الكيميائية معروفة معرفة جيدة .فثمة
تقارير بعد احلرب العاملية األوىل عن حدوث أمراض رئوية حادة لدى ضحايا التعرض للخردل
الكربييت .وتبني ذلك أيضا من التقارير عن الوضع احلالي للضحايا اإليرانيني الذين تعرضوا لغاز
اخلردل العراقي خالل احلرب بني إيران والعراق يف مثانينيات القرن العشرين .وكشفت متابعة
الضحايا اإليرانيني عن تدهور طويل األمد لرئيت املصابني (التهاب مزمن للقصبات ،توسع
القصبات ،التهاب ربوي للقصبات ،الداء الرئوي الساد املزمن ،التليٌف الرئوي ،انسداد املسالك
اهلوائية الكبرية) والعينني ( التهاب القرنية كمفعول متأخر للخردل الكربييت وما يصاحبه من
جتفف العينني وفقدان البصر) واجللد (جفاف اجللد وحك ،وما يرافق ذلك من تعقيدات ثانوية،
اضطرابات يف الصباغ ،وبعض الظواهر البنيوية غري العادية مثل التضخم والضمور) .وال زالت
الوفيات حتدث من جراء التعقيدات الرئوية بعد سنوات من نهاية التعرض للمواد .ويرد يف الفصل
الثالث مزيد من التفاصيل بشأن اآلثار البعيدة املدى للتعرض للخردل الكربييت.
م ن اآلثار املتأخرة املفعول لدى األشخاص املعرضني لبعض العوامل الكيميائية وحسب اجلرع املعنية
جند تكون السرطان وتولد املسخية ورمبا تولد املطفر .فعلى سبيل املثال ،تبني أن بعض املواد
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الكيميائية املعينة مثل اخلردل الكربييت هي عوامل ألكلة وأن عديدا منها يسبب السرطان .فعالوة
على ما تسببه عوامل احلرب الكيميائية من إصابات جسدية وأمراض ،هلا أيضا تأثري سيكولوجي
(وعبارة احلرب السيكولوجية مصطلح عسكري لوصف االعتداء على املعنويات والرتهيب) ملا تسببه
من رعب وخوف.
من املعرتف به أن مثة صعوبات مجة فيما يتعلق بتقييم ما للتعرض لعوامل احلرب الكيميائية من
آثار بعيدة املدى على الصحة .فحتى يف حالة اخلردل الكربييت اليت تظهر العالقة الواضحة بني
التعرض واآلثار بعيدة املدى على الصحة ،ميكن أن تكون هناك متغريات جتعل من الصعب
الوصول إىل خالصة نهائية بالنسبة ملريض معني .فمن الصعب التمييز بني اآلثار احلقيقية البعيدة
املدى للتعرض لعوامل احلرب الكيميائية من منطلق حدوث نفس األعراض ألن هناك طيفا من
األسباب األخرى مثل تأثري منط احلياة من تدخني وتعرض ملواد كيميائية أخرى موجودة يف البيئة
والتعرض ألشعة الشمس .ويف حاالت معلومات متضاربة ونتائج غري نهائية سيكون من الصعب
اجلزم نهائيا بشأن كل مريض على حدة بأن حالته الصحية احلالية مرتبطة بالتعرض يف وقت
سابق لعوامل احلرب الكيميائية.
ورغم الصعوبات املقرتنة بتقييم اآلثار بعيدة املدى للتعرض لعوامل احلرب الكيميائية على الصحة،
وبسبب جسامة تلك اآلثار البعيدة املدى على الصحة ،يتعني على كل برنامج لالستجابة الطبية أن
يتضمن اعتمادات ال تغطي فحسب الضحايا املباشرة لتلك العوامل بل أيضا التبعات املمكنة على
املدى الطويل.
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مسرد املصطلحات واملختصرات
سيانيد اهليدروجني :الرمز العسكري لسيانيد اهليدروجني هو  .ACانظر العوامل املؤثرة يف الدم.
أسيتيل كولني :املادة الناقلة لألعصاب واليت تؤدي إىل توقف القلب ومتدد الشرايني واحلركة الدودية اهلضمية
املعوية وغريها من اآلثار غري الودية.
أسيتيل كولني استرياز ( :)AchEإنزيم حيفز انقسام أسيتيل كولني وإستريات الكولني األخرى اليت تؤدي
وظيفة ناقلة األعصاب.
حاللة هوائية :مواد صلبة أو سائلة على شكل قطرات متناهية الصغر تنتشر يف اهلواء مثل ما ينتشر سحاب من
الغاز.
ترياق :أي دواء يكون مضادا لآلثار الضارة للسم/يقوم بتحييدها.
جهاز تنفس مُنَقٍّ للهواء)APR( Air –purifying respirator :
متالزمة الضائقة التنفسية احلادة لدى الكهول)ARDS( Adult respiratory distress syndrome :
ثالثي فوسفات األدينوسني)ATP( Adenosine triphosphate :
مضاد (ترياق) اللويزيت الربيطاني ( :)BALمرهم الدمياركابرول يُستعمل على البشرة عند تعرضها لعامل
اللويزيت وهي ختفف التنفّط.
العوامل املنفّطة :هي مواد سامة تسبب آالما حادة يف اجللد والعينني واملخاط وتهيجا حادا يؤدي إىل قروحات
يف اجللد ،ومثاهلا اخلردل الكربييت واللويزيت وأنواع اخلردل النيرتوجيين وأوكسيم الفوسجني .وتعرف أيضا
مبصطلح "مسببات البثور أو القروح".
العوامل املؤثرة يف الدم :االسم الشائع لفئة من عوامل احلرب الكيميائية اليت تتدخل يف استعمال األكسيجني
على مستوى اخلاليا ،وتشمل سيانيد اهليدروجني وكلوريد السيانوجني.

بنزيالت -3كينوكليدينيل .)BZ( 3-Quinuclidinyl benzilate :انظر العوامل املسببة للعجز
الفوسجني .)CG( Phosgene :انظر العوامل املضرة بالرئتني
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العوامل اخلانقة :انظر العوامل املضرة بالرئتني
حادث كيميائي ( :)CIإطالق مادة كيميائية خطرة واحدة أو أكثر (بصورة متعمدة أو غري متعمدة) ميكن أن تضر
بصحة اإلنسان أو البيئة.

كلوريد السيانوجني .)CK( Cyanogen chloride :انظر العوامل املؤثرة يف الدم
-2كلورو أسيتوفينون ( :)CNيستخدم الكلورو أستوفينون يف بعض البلدان ألغراض مكافحة الشغب بالرغم من

أنه أعلى مسيةً من الكلوروبنزاملالونيرتيل .انظر عوامل مكافحة الشغب
-2كلوروبنزاملالونيرتيل ( :)CSوهو املهيج احلسي األكثر استخداما يف أغراض مكافحة الشغب .انظر عوامل
مكافحة الشغب
ديبنز [ب،ف]-1,4-أوكزاسيبني .)CR( Dibenz(b,f)-1,4-oxazepine :انظر عوامل مكافحة الشغب
احلرب الكيميائية ( :)CWاستخدام املواد الكيميائية السامة ،اليت ميكن أن تسبب الوفاة أو اإلصابة من خالل
مفعوهلا الكيميائي ،كوسيلة من وسائل احلرب.
عامل احلرب الكيميائية :عامل احلرب الكيميائية هو مادة كيميائية ميكن أن تسبب الوفاة أو اإلصابة من
خالل مفعوهلا الكيميائي ،ومت استحداثها أو إنتاجاها أو ختزينها كسالح كيميائي ،أو أنها متثل خطرا على
موضوع االتفاقية أو الغرض منها بالنظر إىل إمكانية استعماهلا يف أنشطة حمظورة مبوجب االتفاقية.
سالح كيميائي  :يتكون من مادة كيميائية سامة ميكن أن تسبب الوفاة أو اإلصابة من خالل مفعوهلا الكيميائي،
وتركب يف نظام لإلطالق مثل قنبلة أو صاروخ أو قذيفة مدفعية .وتعطي اتفاقية األسلحة الكيميائية ملصطلح
'أسلحة كيميائية' معنى أوسع حبيث يشمل سالئف عوامل األسلحة الكيميائية ومجيع منظومات إطالق هذه
العوامل ،مبا فيها الوسائل املرجتلة.
االتفاقية :اتفاقية األسلحة الكيميائية .وامسها الكامل هو :اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال
األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحةُ .فتح باب التوقيع عليها يف  13كانون الثاني/يناير  1993وبدأ نفاذها
يف  29نيسان/أبريل .1997

أوكسيم الفوسجني ( :)CXانظر العوامل املنفّطة
خلية قاتلة (:)Cytotoxicصفة ما يُحدث تسمّما يف اخلاليا ،ما قد يقتلها.
  147مسرد املصطلحات واملختصرات

التطهري  :إبطال املفعول الضار ملادة خطرة (مثل عوامل احلرب الكيميائية) من خالل اإلزالة أو التدمري أو
التغطية.
الكشف :إثبات وجود عامل معني من عوامل احلرب الكيميائية و/أو قياس مدى تركيزه.
-4ثنائي ميثيل أمينو الفينول:

4-DMAP

حامض ثنائي مريكابتوبروبانيسولفونيكDMPS :
حامض ثنائي مريكابتو السكسينيكDMSA :

ثنائي الفوسجني ( :)DPانظر العوامل املضرة بالرئتني
وكالة محاية البيئة)EPA( Environmental Protection Agency :
التعرض :التعرض لإلشعاعات أو املواد الكيميائية اليت حيتمل أن تسبب آثارا ضارة.

التابون :عامل مؤثر يف األعصاب ،رمزه العسكري .GA :انظر العوامل املؤثرة يف األعصاب
السارين :عامل مؤثر يف األعصاب ،رمزه العسكري .GB :انظر العوامل املؤثرة يف األعصاب
الصومان :عامل مؤثر يف األعصاب ،رمزه العسكري .GD :انظر العوامل املؤثرة يف األعصاب
سارين السيكلوهكسيل :عامل مؤثر يف األعصاب ،رمزه العسكري .GF :انظر العوامل املؤثرة يف األعصاب
غونيوتكسني ( :)GTXانظر الساكسي توكسني
املواد الكيميائية اخلطرة)HAZMAT( Hazardous materials :

سيانيد اهليدروجني ( :)HCNانظر العوامل املؤثرة يف الدم
اخلردل الكربييت :عامل حرب كيميائية منفِّط ،رزمه العسكري هو  ،Hشديد التفاعل وحيدث تنفطا يف اجللدة
املتعرضة له ويسبّب أيضا آثارا يف اجلهاز التنفسي ويف العينني .والرمز العسكري للخردل الكربييت املقطّر هو
.HD

العامل  :HDانظر العامل

H
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اخلردل اآلزوتي :الرمز العسكري ملركبات اخلردل األزوتي هو  .HNوهي فئة من مركبات اخلردل ،ذرّتها
املركزية من اآلزوت ،وتُستخدم يف الطب كعالج كيميائي.

و HN1و HN2وHN3

هي الرموز العسكرية لثالثةٍ

من مركبات اخلردل اآلزوتي .وهُيئ املركب  HN3يف شكل سالح خالل العرب العاملية الثانية.
املركبات  HN1وHN2

و :HN3انظر املركب

HN

قائد احلادث)IC( Incident commander :
العامل الكيميائي املسبب للعجز ( .)ICAهو مادة كيميائية مصممة لتسبب لدى العدو عجزا كامال عن القتال
لعدة ساعات أو أيام ،ولكن ميكن الشفاء منه شفاء كامال بدون مساعدة طبية .وقد متت تهيئة العامل  ،BZوهو
عامل مؤثر يف النظام العصيب املركزي يثبط الفعل املسكاريين ملادة األسيتيلكولني ،يف شكل سالح هلذا الغرض.
نظام السيطرة على احلوادث ( :)ICSهذا النظام ينسق كافة املوارد الالزمة إلدارة حادثة كيميائية من خالل
قيادة موحدة.
املنعكس التسلسلي املناعي للبوليمراز)IPCR( Immuno-Polymerase Chain Reaction :

اللويزيت :رمزه العسكري  .Lانظر العوامل املنفِّطة
العوامل املضرة بالرئتني :فئة من املواد الكيميائية السامة اليت تؤدي إىل إصابة سبل التنفس بالسم ،وتشمل
الفوسجني وثنائي الفوسجني والكلور والكلوروبيكرين والبريفلوروإيزبوتني .وتسمى أيضا بـ"العوامل اخلانقة".
العوامل املؤثرة يف األعصاب :فئة من املركبات العضوية الفسفورية اليت تستخدم كعوامل حرب كيميائية .تؤثر
هذه العوامل على نقل الدفعات العصبية يف اجلهاز العصيب .وتتميز بأنها ثابتة وسهلة االنتشار وعالية السمية
ويكون مفعوهلا سريعا عند االمتصاص عن طريق اجللد أو االستنشاق .وتنقسم إىل فئتني :فئة " "Gوتتضمن
التابون والسارين والصومان وسيكلوهكسيل السارين ،ثم فئة " "Vوتتضمن
وأقل تطايرا من فئة "."G
الفرز :عملية حتديد أولويات معاجلة املصابني استنادا إىل خطورة حالتهم.
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VX

و .Vxوهذه األخرية أكثر ثباتا

سري املؤلفني
األستاذ مهدي باللي-مود ،طبيب وحاصل على الدكتوراه
حصل مهدي باللي-مود على اإلجازة يف الكيمياء (درجة مشرفة) يف
 1963وعلى الدكتوراه يف الطب يف عام  1970يف جامعة طهران .وبعد أن
حصل على الدكتوراه يف علم األدوية السريري والسمية يف كلية الطب
جبامعة إدنربة يف عام  ،1982عمل حماضرا بذات اجلامعة حتى شتاء
عام  1982حينما عاد إىل مدينة مشهد حيث ترقى ملنصب أستاذ مساعد
ثم أستاذ يف الطب وعلم السموم السريرية يف جامعة مشهد للعلوم الطبية
يف  1984و ،1988على التوالي.
عمل األستاذ باللي-مود منذ  1989مستشارا لدى منظمة الصحة العاملية يف جمال علم السموم
السريرية .وكان عضوا مؤسسا ثم رئيسا للجمعية اإليرانية لعلوم السموم ( )2001-1970ومؤسسا
بالشراكة ورئيسا جلمعية آسيا-احمليط اهلادئ لعلم السموم الطيب ( .)2001-1994وانتخب
مهدي عضوا زميال دائما يف األكادميية الدولية للعلوم يف  .1997ويتعاون مع منظمة حظر األسلحة
الكيميائية منذ  .2004وقد حصل على  16جائزة .وألف  452مقاال و 39فصال/كتابا وساهم يف
حترير ثالث جمالت.
الدكتو روبرت ماثيوز
روبرت (بوب) ماثيوز هو رئيس وحدة مراقبة األسلحة النووية
والبيولوجية والكيميائية يف املنظمة األسرتالية للدفاع والعلوم
والتكنولوجيا .واستاذ مساعد شريف يف كلية احلقوق التابعة جلامعة
ميلبورن.
أجرى خالل سنوات عمله األوىل يف املنظمة األسرتالية حبوثا علمية للكشف عن عوامل احلرب
الكيميائية وحتليلها ،مبا يف ذلك ست سنوات من التعاون الدولي مع اململكة املتحدة والواليات
املتحدة األمريكية وكندا لتطوير جهاز رصد العوامل الكيميائية .وعمل مستشارا علميا لوفد أسرتاليا
يف مؤمتر األمم املتحدة لنزع السالح وخالل املفاوضات بشأن اتفاقية األسلحة الكيميائية يف جنيف
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منذ  .1984وقدم منذ  1994الدعم العلمي للوفد األسرتالي لدى منظمة حظر األسلحة الكيميائية
واليت مقرها الهاي.
وساند أيضا جهود أسرتاليا حنو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ،مبا يف ذلك اجلهود الرامية
لتعزيز اتفاقية األسلحة البيولوجية.
الدكتور رونيه بيتا
الدكتور رونيه بيتا هو رئيس شعبة الدفاع الكيميائي يف املعهد العسكري
للدفاع النووي والبيولوجي والكيميائي يف مدريد ،بإسبانيا .وهو حائز على
الدكتوراه من جامعة مدريد كومبلوتنسي يف علم السموم العصبية.
كسب الدكتور رونيه بيتا أكثر من عشرين سنة من اخلربة يف جمال
اجلوانب
االسرتاتيجية والعملية والتكتيكية للدفاع الكيميائي والبيولوجي واالشعاعي والنووي ،مبا يف ذلك
املشاركة يف عدد من متارين حلف مشال األطلسي ومبادرة تأمني االنتشار.
له عدة كتابات وحماضرات يف جماالت واسعة تتعلق مبسائل الدفاع الكيميائي ويساهم يف الدورات
التدريبية اليت ينظمها فرع املساعدة واحلماية يف منظمة حظر األسلحة الكيميائية.
الدكتور بول رايس ،حامل ألومسة مرموقة
خترج الدكتور بول رايس يف الطب يف كلية الطب يف جامعة ساوثهامبتون
يف حزيران/يونيه  .1982وبعد ذلك تلقى تدريبا ليكون يف مستوى
مستشار يف مسائل علم أمراض األنسجة وعلم السموم ،مما أهله ليكون
عضوا يف املعهد امللكي لعلم األمراض يف  .1993وعني عضوا زميال يف
املعهد امللكي يف  2003وعني زميال خاصا يف املعهد امللكي لألطباء يف
 2007ثم زميال يف اجلمعية امللكية للبيولوجيا يف .2010
وبصفته الطبيب الرئيس يف خمترب بورتون داون ،يقدم املشورة لوزارة الدفاع يف اململكة املتحدة وال
سيما يف مسائل تتعلق بالطب يف علم السموم السريري ،ويقوم من مجلة أمور بإعداد الردود على
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أسئلة الربملانيني وحترير املذكرات لفائدة الوزراء والتعامل مع وسائط اإلعالم بشأن طيف واسع من
املوضوعات منها الدفاع البيولوجي والكيميائي وأخالقيات التجارب على البشر واستخدام
احليوانات يف البحوث .وأدىل يف املاضي بشهادات كشاهد خبري أمام الكونغرس األمريكي بشأن
التبعات السمية والطبية الستخدام الغازات املسيلة للدموع ،ويواصل تقديم املشورة الطبية والعلمية
لوزارة الداخلية ووزارة الصحة الربيطانية يف جماالت الدفاع الكيميائي والبيولوجي وفيما يتعلق
مبكافحة اإلرهاب الكيمائي والبيولوجي.
الدكتور جيمس رومانو
العقيد (املتقاعد) رومانو عضو بارز يف جمال علم السموم وله باع طويل يف
جمالي علم األدوية وعلم السموم وال سيما يف إطار استحداث العقاقري.
وعمل حوالي  30سنة يف اجليش األمريكي حيث قام باإلشراف على
توجيه مشاريع البحوث الطبية العسكرية وإدارتها والتعاقد بشأنها ورفع
التقارير عنها.
ترقى العقيد املتقاعد رومانو داخل اجليش ليصبح قائدا ملعهد البحوث الطبية يف الدفاع الكيميائي
التابع للجيش األمريكي ،وهو املخترب الرئيس للجيش األمريكي يف جمال الدفاع الكيميائي .وتقلد
منصب آمر قاعدة البحوث الطبية واملوارد التابعة للجيش األمريكي يف فورت ديريك ،فريدريك،
والية ماريالند ،وهي قاعدة عسكرية دولية يعمل فيها  6000عسكري ومدني وغريهم من
املتعاقدين .ويف هذا املنصب ،كان مسؤوال عن مجيع جماالت البحوث الطبية العسكرية والسند
اللوجيسيت الطيب للوحدات امليدانية يف جنوب شرق آسيا.
حصل الدكتور رومانو على دكتوراه من جامعة فوردهام وعمل أستاذا مساعدا يف كلية مانهاتن يف
ريفريدال بوالية نيويورك قبل أن يلتحق باجليش.
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األستاذ هورست ثريمان
درس العقيد (الطبيب) ثريمان الطب يف جامعة ريغنسربغ واجلامعة التقنية
مبيونيخ .وبعد سنوات من العمل يف املستشفى العسكري يف ميونيخ يف
شعبة التخدير واجلراحة ،انتقل إىل املعهد العسكري لعلم األدوية وعلم
السموم .وختصص يف اجملالني يف معهد والرت-شرتاوب لعلم األدوية وعلم
السموم يف جامعة لودفيغ ماكسيميليانس مبيونيخ يف  .1996ويف عام
 ، 2002أنهى دراساته املتقدمة يف علم األدوية السريري يف مؤسسة فارما
مبدينة هوهنكريخن-سيغرتسربون.
توىل منذ تشرين الثاني/نوفمرب  2006مسؤولية إدارة املعهد العسكري لعلم األدوية وعلم السموم .ويف
كانون الثاني/يناير  ،2012عني أستاذا يف اجلامعة التقنية مبيونيخ.
الربوفيسور ثريمان هو نائب رئيس اللجنة األملانية لتقييم خماطر السموم ،وهو أيضا عضو يف جملس
الرابطة األوروبية ملراكز معاجلة السموم وعضو يف جلنتها العلمية ،وعضو يف الرابطة األوروبية لعلوم
السموم السريرية ورئيس فرع علم السموم السريري يف مجعية علم السموم.
الدكتور يان ليو فيليمس
خترج الدكتور فيليمز يف الطب عام  1964وحصل على درجة الدكتوراه
يف جمال علم األدوية يف عام  1974من جامعة غينت لعلوم الطب،
بلجيكا .وكان نشطا يف جماالت علم األدوية وعلم السموم والصحة
البيئية سواء داخل اجليش البلجيكي أو يف اجلامعة.
توىل وظائف عديدة يف دائرة الدفاع النووي والبيولوجي والكيميائي يف القوات املسلحة البلجيكية ثم
يف املعهد امللكي للخدمات الطبية العسكرية الذي غادره برتبة قائد يف عام  .1995ويف اجلامعة،
صب كامل اهتمامه على جمال التسمم مببيدات اآلفات العضوية الفوسفاتية وعلى املعاجلة
السريرية لضحايا اخلردل الكربييت .وتقاعد من اجلامعة يف  2004بعد أن شغل وظيفة أستاذ يف
الصحة البيئية.
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وبصفته عضوا يف عديد من جمموعات العمل يف اجمللس البلجيكي للصحة ،اهتم كثريا بتسجيل
مبيدات اآلفات وبالسالمة الكيميائية .ودعي للمشاركة يف بعثة لألمم املتحدة للتحقق يف أسلحة
كيميائية ويف جلنة األمم املتحدة للتفتيش يف العراق ولتقديم املشورة ملنظمة حظر األسلحة
الكيميائية.
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أُجنزت ترمجة هذه الوثيقة بفضل هبةٍ مالية جادت بها دولة قطر

منظمة حظر األسلحة الكيميائية

