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التعرّف عىل حاالت التعرض 

لغاز السارين وعالجها

لألعصاب  مشلة  مادة  وهو  السارين،  يعد 

أيسوبروبيل(،  فوسفونوفلوريدات  )ميثيل 

 )CWA( الكيميائية  الحرب  عوامل  أحد 

القابل للذوبان يف املاء، ويعترب من بني املواد 

األكرث فتكاً يف الوجود، فيمكن لقطرة واحدة 

منه أن تكون مميتة. السارين هو مركب بال 

رائحة أو طعم أو لون، والذي ميكن استنشاقه 

العينني،  أو  الجلد  طريق  عن  امتصاصه  أو 

أو يف قذائف، مبا فيها  بالقنابل  ويتم نرشه 

الصواريخ.   

سلسلة صحف الحقائق للتعرف 

عىل عوامل الحرب الكياموية 

إبريل 2013

• إن السارين مادة مشلة لألعصاب يتسبب يف خلل حاد للجهاز العصبي ويتداخل يف التحكم يف 

العضالت ووظائف األعضاء.

• حتى إن التعرض إىل جرعات صغرية من السارين قد يكون مميتاً، فيمكن أن يحدث الرضر خالل دقيقة 

واحدة فقط من التعرض.

• إن السارين عديم الرائحة أو الطعم أو اللون.

• يعترب السارين من بني املواد املشلة لألعصاب األكرث رسعة يف التبخر، ويتفاعل بشدة وميثل تهديداً 

فورياً للحياة.

• إن أفضل حامية من السارين هو تجنب التعرض له.

• اترك املنطقة املتأثرة إذا أمكن. إذا مل يكن باإلمكان ذلك، حاول عزل غرفة ما عن طريق إغالق التهوية 

من الخارج وحجب الفراغات تحت األبواب وحول النوافذ مبناشف مبللة ملنع السارين من الدخول.

• ميكن مسح السارين السائل من عىل الجلد ملنع امتصاصه.  

• إن السارين أكرث كثافة من الهواء ويستقر يف املناطق املنخفضة القريبة من األرض. ابحث عن أرض 

أي هجوم به. مرتفعة يف حالة وقوع  

• سوف تحمي أقنعة الغاز العينني والرئتني فقط. أما املالبس العادية، فإنها توفر حامية ضئيلة أو ال توفر 

أي حامية عىل اإلطالق، حيث أن السارين سوف يخرتق املالبس ويتم امتصاصه عن طريق أجزاء الجسم.

• ال تأكل أي أطعمة أو ترشب املياه املعرضة للسارين.

•تظهر العالمات واألعراض التالية من أول دقيقة من التعرض:

o تهيج العينني، مبا يف ذلك اإلصابة بضيق البؤبؤين إىل أقىص درجة، وتغيم الرؤية، واألمل، والدماع املفرط

o التعرق الشديد وسيالن اللعاب

o الشدة التنفسية التي تتمثل بضيق التنفس والسعال

o تغري الحالة العقلية

o النفضان ونوبات االختالج

يتبع

 ،)PHR( ”هذه، والتي هي جزء من سلسلة منظمة “أطباء لحقوق اإلنسان CWA تهدف صحيفة حقائق

إىل ملء الفجوة يف املعرفة بني أول املستجيبني الطبيني لهجامت CWA املحتملة. وتأمل PHR أنه، 

بالرجوع إىل صحف الحقائق هذه، قد يتمكن أخصائيو الرعاية الطبية من تشخيص الحاالت بشكل 

 .CWA صحيح، ومعالجتها، وتوثيق أدلة التعرض لتلك العوامل
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من املحتمل أن يكون املصابون الذين ظهرت عليهم هذه األعراض قد تعرضوا للسارين، ولكن ميكن أن 

تتسبب مواد أخرى مشلة لألعصاب يف أعراض مشابهة. وميكن الختبار البول أو الدم أن يحدد بشكل نهايئ 

إذا كان الشخص قد تعرض للسارين أم ال. ويف بعض األحيان، ميكن استخدام الشعر، إذا كان قد امتص املادة.

• إن إزالة السموم أمر هام جداً بالنسبة لكل من املرىض املصابني واملنقذين.

o إزالة السموم هو مفتاح بقاء املريض عىل قيد الحياة.

o ارتد مالبس واقية، مبا يف ذلك قناع التنفس، واستخدم قفازات مطاطية ثقيلة للحامية. وإذا أمكن، 

قم بإزالة التلوث بالسموم يف منطقة بعيدة عن مكان تقديم العالج.

o قم بتعقيم كافة املالبس الواقية، وقناع التنفس، والقفازات بعد التعرض ملالبس ملوثة.

o ميكن التخلص من املعدات واألجهزة يف أكياس بالستيكية محكمة اإلغالق وغري نافذة.

o اقطع املالبس بدالً من سحبها من فوق الرأس لتجنب تعرض العينني واألنف والحلق بغاز 

السارين.

o اغسل الجلد بلطف مبقدار 10 سم3 من مبيض املالبس لكل لرت ماء )محلول ملحي(.

o إذا أمكن، استخدم مستحرضات التحييد مثل محاليل الكلورامني أو تراب القصار.

• احقن املصاب بـ 2 ملغ اتروبني كل 30 دقيقة.

• راقب الطرق التنفسية للمريض واشفط املفرزات.

السارين من أرسع املواد املشلة لألعصاب تبخراً وكذلك فهو 
تفاعيل لدرجة عالية.

 الخصائص املحددة 

للسارين

 خصائص جميع املواد

املشلة لألعصاب

ضيق بؤبؤي العينني إىل أقىص حد هو أحد األعراض 
املعتادة يف حاالت التعرض للمواد املشلة لألعصاب، 

وهذا يبدو واضحاً يف العني اليرسى.

	  

Figure	  0:	  Small	  pinpoint	  pupils,	  a	  com
mon	  symptom	  of	  

nerve	  agents	  is	  evident	  
in	  the	  left	  eye.	  

• يختلط بسهولة مع املاء << ميكن استخدامه كامدة سامة يف املاء                              

CWA يصنف عىل أنه مادة مشلة لألعصاب، أكرث األنواع فتكاً من •

• يعترب السارين من بني املواد املشلة لألعصاب األكرث رسعة يف التبخر والتفاعل وميثل تهديداً فورياً 

للحياة

• عديم الرائحة و الطعم و اللون

• مُيتص ببطء عن طريق الجلد وبشكل رسيع عن طريق االستنشاق والعينني

• يتحلل ببطء يف الجسم

• ميكن استخدامها كسالح بشكل سائل أو رذاذ

• أكرث كثافة من الهواء ويتجمع يف املناطق املنخفضة
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•  اجمع عينات البول، وعينات الدم والشعر إذا أمكن، بعد التعرض لـ CWAs عىل الفور.

•  اجمع عينات املتابعة بعد 24 ساعة و 48 ساعة ومرة أخرى بعد 7 أيام من التعرض لها.

•  ميكن جمع عينات الدم والبول خالل 30 يوم من التعرض لها وقد تكشف االختبارات املخربية وجود 

السارين أو نواتج تحلله.

•  استخدم األوعية املصنوعة من البالستيك الغري قابلة للكرس.

•  ثبت وسيلة تحديد العينات، وسجل تاريخ أخذها، ووقت أخذها، وأحكم غلقها بشكل آمن.

• وثّق كل األعراض عىل الورق وارفقها بالعينة. سجل مدة الزمن التي مرت قبل أن يبدأ املرىض باملعاناة من 

األعراض بعد أول تعرض للامدة السامة.

o اجمع من 10 – 30 مل بول عىل األقل.

.CWAs اجمع عينة مراقبة من شخص مل يتعرض لـ o

o اجمع البول يف أكواب معقمة لجمع البول.

o انقل عينة البول مربدة بالثلج الجاف إذا أمكن، حتى تكون العينة مجمدة، أو تبقى باردة عىل األقل.

o اجمع من 10 – 15 مل دم عىل األقل.

o احفظ عينات الدم باردة بوضع الثلج عليها ألطول وقت ممكن. وإذا أمكن، ضع الدم يف جهاز الطرد 

املركزي لجمع البالزما. وإذا مل يكن باإلمكان ذلك، اسمح للدم أن يتخرث واجمع املصل.

o ميكن أن يكشف اختبار إنزيم الكولينسترياز عن التسمم مبركبات الفسفور العضوية )سوف يكشف 

هذا االختبار مركبات الفسفور العضوية، يف حني ميكن الختبارات البول أن تكشف مواد كيميائية أكرث(.

- ميكن أن يشري تناقص مستويات الكولينسترياز بشكل كبري إىل التسمم.
- تحذير: ميكن أن يرجع تناقص نشاط الكولينسترياز أيضا إىل أمراض الكبد وسوء التغذية.

o يفضل أن تجمع العينة قبل أن يُغسل الشعر.

o ليس من الرضوري أن تكون عينة الشعر من فروة الرأس.

ميكن الختبار البول أو الدم أن يحدد بشكل نهايئ إذا كان الشخص قد 
تعرض للسارين أم ال.

 جمع العينات إلجراء اختبار التعرض

)ينطبق عىل جميع عوامل الحرب الكيميائية(

الوقاية من السارين

إجراءات خاصة بجمع عينات البول

إجراءات خاصة بعينات الدم

إجراءات خاصة بعينات الشعر

• نفس إجراءات الوقاية يتم إتباعها مع جميع املواد املشلة لألعصاب.

• ميكن إزالة السائل من عىل الجلد ملنع االمتصاص.

• ابق عكس الريح يف املناطق املتأثرة إذا أمكن.

• استخدم أقنعة الغاز لحامية العينني والرئتني.

• استخدم مالبس واقية لكامل الجسم لحامية الجلد )توفر املالبس العادية حامية ضئيلة(.

• ميكن للمالبس أن تعيد انبعاث السارين بعد تعرضها لألبخرة.

• حاول عزل الغرفة عن الهواء امللوث إذا مل تكن قادراً عىل الخروج من املبنى امللوث.

o ابقى يف غرف دون منافذ تهوية أو نوافذ.

o أوقف نظم التهوية إذا أمكن.

o اضبط نظم التهوية عىل دوران الهواء فقط داخل املبنى إذا تم إطالق الغاز بالخارج.

o ضع املناشف املبللة، أو الخرق، أو املواد األخرى العازلة للهواء عىل امتداد الفتحات أسفل 

األبواب، أو حول النوافذ للحيلولة دون ترسب السارين للداخل.  

• ال تتناول األطعمة أو املاء الذي تعرض للسارين.
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• تظهر عادة ردود الفعل الجسدية بعد التعرض للسارين بدقيقة واحدة – ولكن قد يتأثر البعض يف 

فرتة أقرص.

• تتضمن أعراض التعرض الضعيف أو املتوسط للمواد املشلة لألعصاب ما ييل:

o تهيج العينني، مبا يف ذلك اإلصابة بضيق البؤبؤين، وتغيم الرؤية، واألمل، والدماع املفرط

o التعرق وسيالن اللعاب الشديد

o الشدة التنفسية التي تتصف بضيق التنفس والسعال

o الغثيان واإلقياء، وآالم يف البطن، وعدم التحكم يف املثانة واألمعاء.

o تغري الحالة العقلية

o انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم عىل نحو غري عادي

o بطء أو رسعة معدل رضبات القلب عىل نحو غري عادي

o ضعف العضالت بشكل عام ونفضان العضالت

• يصف املرىض بحدقات ثقب األبرة )الدبوسية( أنهم يعانوا من رؤية “معتمة” أو “مغيمة”

• قد يحدث نفضان العضالت املوضعي والتعرق يف أجزاء الجسم    

التي تعرضت للمواد املشلة لألعصاب.

• تتضمن أعراض التعرض الشديد للمواد املشلة لألعصاب ما ييل:

o االختالج )نوبات الرصع(

o “الشلل الرخو”

o فقدان الوعي

o فشل يف الجهاز التنفيس مام يؤدي إىل الوفاة

يختلط السارين بسهولة مع املاء وميكن استخدامه كامدة سامة يف املاء.

كيفية التعرف عىل التعرض للسارين

• من املمكن أال يكون املصاب الذي ظهرت عليه األعراض املذكورة أعاله قد تعرض بالرضورة للسارين.التشخيص التفريقي

• تحدد عينة البول أو الدم بشكل نهايئ ما إذا كان الشخص تعرض للسارين أم ال.

• سوف تسبب املواد األخرى املشلة لألعصاب رضراَ مشابهاً لألفراد.

o سوف تتسبب املواد األخرى املشلة لألعصاب أعراضاً يف خالل ثواٍن/ دقائق من التعرض لألبخرة، 

وإىل حد أقصاه 18 ساعة بعد التعرض للسائل.

• قد يعاين املرىض الذين لديهم اضطرابات عصبية سابقة كالرصع من حدوث نوبات رصعية.

o ميكن أن يتفاقم الرصع مع ارتفاع مستويات التوتر والشدة )كام يحدث يف مناطق النزاعات(.

• يتميز السارين عن آثار الغاز املسيل للدموع باآليت:

o يتسبب الغاز املسيل للدموع يف سيالن األنف، والضائقة التنفسية، والغثيان، والقيء، وسيالن 

اللعاب.

o ميكن أن تتسبب الكميات املفرطة من الغاز املسيل للدموع يف فشل الجهاز التنفيس.

o أعراض هذا الغاز مؤقتة يف العادة وتنحرس يف خالل ساعة.

o وميكن متييز الغاز املسيل للدموع بعمود غبار أبيض ينبعث من علبة صغرية.

• يكون للتعرض املفرط لبعض املبيدات الحرشية نفس التأثري الذي للمواد املشلة لألعصاب.  
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• العالج املبديئ هو نفسه بالنسبة لجميع املواد املشلة لألعصاب.

• احقن عضلياً ويشكل فوري لرتياق وبواسطة املحقن الذايت املكون من أتروبني مبقدار 2 ملغ حقن 

عضيل و 600 ملغ من براليدوكسيم كلوريد )أقالم-كومبي( إذا أمكن، أو أخذ أتروبني مبقدار 2 ملغ حقن 

عضيل كبديل فعال.

o احقن األتروبني لحد ثالث مرات كل 30 دقيقة.

• يتعني القيام بذلك عىل الفور

• فصل املرىض املصابني إىل ثالث فئات:

ً ا o املرىض املصابون الذين هم حالتهم مستقرة طبي

o املرىض املصابون الذين هم يحتاجون إىل استقرار حالتهم عىل الفور قبل إزالة التسمم )املرىض 

الذين يعانوا من نزيف مهدد لحياتهم، أو من صدمة قلبية، إىل آخره(

o املرىض املصابون الذين لديهم أجهزة طبية للحفاظ عىل حياتهم )املرقأة )جهاز وقف النزف(، 

وطرق تنفسية مساعدة( والتي يجب استبدالها بعد إزالة التسمم.

• ركز عىل إزالة السموم.

• ابدأ بإزالة السموم يف أقرب وقت ممكن.

• قم بإزالة السموم يف منطقة بعيدة عن تلك التي سوف يتم تقديم العالج فيها.

• ارتد مالبس واقية، وقناع التنفس، ويفضل استخدام قفازات البوتيل املطاطية الثقيلة للحامية عىل 

قفازات النيرتيل إذا أمكن.

o إذا مل تستطع الحصول عىل قفازات البوتيل، تكفي طبقتان من قفازات النيرتيل.

• ابدأ إجراءات إزالة السموم من الرأس وانتهي بأصابع القدمني.

o اقطع أي مالبس قد متر فوق الرأس ملنع أي تلوث إضايف.

o تخلص من املالبس امللوثة مع اتخاذ اإلجراءات الوقائية املناسبة للحفاظ عىل سالمة املنقذ.

• استخدم خليط من 10 سم3 من مبيض املالبس لكل لرت ماء )محلول ملحي( للتطهري.

• اغسل جلد املريض وعيناه جيدا باملاء أو باملحلول امللحي.

o اغسل العينني بدءاً من األنف وباملرور باتجاه الصدغ.

• اقطع أو اغسل الشعر بعد جمع العينة وتخزينها يف أنبوب بالستييك.

• بعد تطهري املصابني، يجب تطهري املنقذين.

o سوف يلزم تطهري املالبس الواقية، وقناع التنفس، والقفازات بعد العمل باملالبس امللوثة.

o ميكن التخلص من املعدات واألجهزة يف أكياس بالستيكية محكمة اإلغالق وغري نافذة.

• قم بإجراء الفرز عىل املرىض املصابني مثلام الحال يف حاالت اإلصابات الجامعية العادية

• عالج املتابعة هو نفسه لجميع املواد املشلة لألعصاب.

o احقن ديازبام )فاليوم( حقن وريدي للتحكم يف التشنجات.

o إعط املرىض أوكسجني إضايف إذا أمكن.

o فشل الجهاز التنفيس سواء بسبب مشكلة يف الجهاز العصبي املركزي CNS أو نقص التأكسج 

بسبب اإلفرازات القصبية هو السبب الرئييس يف الوفاة من املواد املشلة لألعصاب

o قم مبراقبة الطرق التنفسية للمريض وبشكل دوري مع شفط اإلفرازات إذا لزم األمر.

- استخدم الربوتوكول الطبيعي للشفط )من 2 – 3 ثواين مع فاصل من 4 – 6 ثواين(.
o مدد املريض عىل جانبه كام يف وضعية االستشفاء.

o استخدم OPA )األنبوب الفموي البلعومي املساعد( للحفاظ عىل طرق تنفسية سالكة.

o استخدم أنبوب داخل الرغامي إذا كان ما زال هناك مقاومة عالية للتهوية. 

استخدم حقن األتروبني لحد ثالث مرات كل ثالثني دقيقة لعالج حاالت 
التعرض للسارين

العالج املبديئ للمواد املشلة لألعصاب

عالج املتابعة للمواد املشلة لألعصاب

فرز املصابني

التشنجات

الفشل يف الجهاز التنفيس

إزالة السموم/ العالج
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• حدد غرفاً آمنة وسهلة اإلغالق يف املنازل واملكاتب.

o استعرض مع أفراد األرسة والزمالء كيفية دخول هذه الغرف والخروج منها يف حاالت الطوارئ.

o خزن اللوازم املبينة أدناه يف هذه الغرف.

o املالبس

- خزن مالبس آمنة إضافية يف صناديق عازلة للهواء ميكن ارتدائها بعد التطهري
o مواد التطهري

- خزن مبيض املالبس/ الصابون واملاء يف صناديق آمنة وعازلة للهواء.
o األطعمة واملاء

- خزن الطعام واملاء يف صناديق آمنة وعازلة للهواء
- قم بتطهري السطح الخارجي لعلب القصدير أو األملنيوم قبل أكل الطعام.

• قم بتغطية موارد املاء املفتوحة مثل اآلبار مبشمع ملنع تلوثها.

• افرتض أن املاء من طبقات املياه الجوفية ملوث حتى يتم اختباره.

CNS – الجهاز العصبي املركزي

IM – حقن عضيل

IV – حقن وريدي

mg – ملغ

ml – مليليرت

OPA – منفذ الهواء املساعد

* تم جمع املعلومات املتواجدة يف جريدة الحقائق هذه من مصادر متاحة للعامة، ومنها: مراكز مكافحة 

األمراض والوقاية منها، وإميديسني Emedicine، والدليل االنتقايل التقني الطبي للطوارئ، واتحاد العلامء 

األمريكيني، وجلوبال سكيوريتي، ووزارة الصحة لوالية نيويورك، وقانديل QANDIL، وجيش الواليات املتحدة، 

وإدارة الصحة والسالمة املهنية األمريكية.

تظهر عادة ردود الفعل الجسدية بعد التعرض للسارين بدقيقة واحدة

تدابري وقائية لعموم السكان

مخترصات

اللوازم

تم إنشاء منظمة أطباء لحقوق اإلنسان يف 1986 عىل أساس فكرة أن مهنيي الطب، مبا ميتلكونه من مهارات 

تخصصية ومسؤوليات أخالقية وأصوات ذات موثوقية، يف وضع فريد ميكنهم من الحد من انتهاكات حقوق 

اإلنسان. واليوم تحتاج الحكومات واألمم املتحدة واملحاكم الدولية إىل خرباتنا. إن قوة تحقيقاتنا تسمح لنا 

بالعمل عىل رفع مستوى الوعي والضغط من أجل تغيري أكرث انتهاكات حقوق اإلنسان قسوة.


