التع ّرف عىل حاالت
التعرض ملادة VX
وعالجها

سلسلة صحف الحقائق للتعرف عىل
عوامل الحرب الكياموية
إبريل 2013

أطباء لحقوق اإلنسان

غاز األعصا ب �VX (O-ethyl S-diisopropyl
)aminomethyl methylphosphonothiolate
هو أكرث تدم ريا ً مبئة مرة من غاز السارين وهو
من بني أكرث عوامل الحرب الكيميائية ()CWAs
فتك اً يف العامل ،وألن غاز  VXكثيف وزيتي –عىل
عكس غريه من املواد املشلة لألعصاب -فإن له
معدل تبخر منخفض وميكن أن يشكل تهديدا ً
بيئي اً مستم را ً ألسابيع عديدة ،كذلك فإن غاز VX
عديم ال رائحة وال طعم له وقابل للذوبان يف املاء
البارد ويذوب بشكل معتدل فقط يف املاء بدرجة
ح رارة فوق  9.5درجة مئوية ،وتظهر أع راض غاز
 VXبرسعة شديدة أما العالج فيجب تقدميه فور
التعرض لإلصابة.
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• غاز  VXهو من بني أشد املواد املشلة لألعصاب فتك اً فهو يؤدي إىل خلل حاد يف الجهاز العصبي
ويوقف السيطرة عىل العضالت ووظائف األعضاء.
• غاز  VXيعمل برسعة شديدة جدا ً ،فالرضر والوفاة ميكن حدوثهام خالل ثوان معدودة من التعرض له.
• غاز  VXعديم ال رائحة والطعم له.
عنربي اللون وله قوام زيتي عندما يكون يف صورته السائلة.
• غاز VX
ّ
• غاز  VXميكنه البقاء يف البيئة ألسابيع وبذلك يشكل تهديدا ً طويل املدى.
• أفضل حامية ضد غاز  VXهو تجنب التعرض له.
• غادر املنطقة املتأثرة إذا أمكن ،وإذا مل ميكن ذلك قم مبحاولة غلق الغرفة بإحكام عن طريق غلق
منافذ التهوية املنفذة للخارج وإحكام غلق الفتحات أسفل األبواب وحول النوافذ باستخدام مناشف
مبللة ملنع غاز  VXمن الدخول.
• غاز  VXأكرث كثافة من الهواء ويستقر يف املناطق املنخفضة القريبة من األرض ،لذلك عليك اللجوء إىل
األرايض املرتفعة يف حالة حدوث هجوم.
• لن تقوم أقنعة الغاز سوى بحامية العينني والرئتني ،واملالبس العادية لن توفر سوى حامية بسيطة أو
لن توفر أي حامية عىل اإلطالق حيث أن غاز  VXسيخرتق املالبس وسيتم امتصاصه عرب الجلد .
• ال تأكل أي طعام أو ترشب أي ماء تعرض لغاز .VX
• تظهر العالمات واألع راض خالل ثوان من التعرض للغاز:
بؤبؤي العينني إىل أقىص حد وتغيم الرؤية وأمل ودماع مفرط
 oتهيج العينني مبا يف ذلك ضيق
ّ
 oغ زارة التعرق وسيالن اللعاب.
 oضائقة تنفس تم وصفها بأنها ضيق تنفس وسعال
 oتغري الحالة العقلية
 oنفضان ونوبات اختالج.
• من املحتمل أن يكون املصابون الذين يظهرون هذه األع راض قد تعرضوا لغاز  VXولكن ميكن أن
تتسبب مواد أخرى مشلة لألعصاب يف أع راض مشابهة ،وميكن أن يحدد اختبار البول أو الدم بشكل نهايئ
إذا كان الشخص قد تعرض لغاز  VXأم ال, ،ويف بعض األحيان ميكن استخدام الشعر إذا كان قد امتص
املادة.
صحيفة الحقائق الخاصة بعوامل  CWAهذه هي جزء من سلسلة ملنظمة أطباء لحقوق اإلنسان
( )PHRوقد صممت لسد الفجوة يف معرفة أول املستجيبني من مختيص الرعاية الطبية لهجامت CWA
املحتملة ،وتأمل  PHRأن يتمكن املهنيون الطبيون عندالرجوع لصحائف الحقائق هذه من القيام
بالتشخيص والعالج وتوثيق دالئل التعرض لعوامل  CWAبشكل صحيح.
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غاز  VXيعمل برسعة شديدة جداً ،فالرضر والوفاة ميكن حدوثهام
خالل ثوان معدودة من التعرض له
نظرة عامة إىل VXتتمة

• إن إزالة السموم هو أمر بالغ األهمية إىل أقىص حد -بالنسبة للمتأثرين بالغاز من كل من املصابني
واملنقذين.
 oإزالة السموم بأقىص رسعة هو مفتاح بقاء املريض عىل قيد الحياة.
 oقم بارتداء مالبس واقية -مبا يف ذلك قناع للتنفس -واستخدام القفازات املطاطية السميكة
للحامية ،و إذا أمكن -قم بإزالة التلوث بالسموم يف منطقة بعيدة عن مكان تقديم العالج.
 oقم بتعقيم كافة املالبس الواقية وقناع التنفس والقفازات بعد التعرض ملالبس ملوثة بالغاز.
 oميكن التخلص من املعدات واألجهزة يف أكياس بالستيكية محكمة اإلغالق وغري نافذة.
 oاقطع املالبس بدالً من سحبها من فوق ال رأس لتجنب تعرض العينني واألنف والحلق للغاز.
 oقم بغسل الجلد بلطف مباء مخلوط بـ 10سم  3من املبيض لكل لرت ماء (محلول ملحي).
 oإذا أمكن -قم باستخدام مستح رضات التحييد مثل محاليل الكلورامني أو ت راب فول ر.
• قم بحقن املصاب 2ملغ من األتروبني كل  30دقيقة.
• قم مب راقبة املجاري التنفسية للمريض وشفط اإلف رازات.

الخصائص املحددة
ملادة VX

• مصنف باعتباره أحد املواد املشلة لألعصاب (أكرث أنواع عوامل  CWAفتك اً)
• أكرث املواد املشلة لألعصاب تدم ريا ً
• ميكن أن يستمر يف البيئة ألسابيع مام يجعله يشكل تهديدا ً طويل األجل
• عديم ال رائحة وال طعم له
عنربي
• صورته السائلة زيتية ولها لون
ّ
• يتم امتصاصه بسهولة من خالل الجلد والعينني والرئتني

خصائص جميع املواد املشلة لألعصاب

• ميكن استخدامها كسالح بشكل سائل أو رذاذ
• أكرث كثافة من الهواء وتتجمع يف املناطق املنخفضة

	
  
ضيق بؤبؤي العينني إىل أقىص حد هو أحد األع راض
املعتادة يف حاالت التعرض للمواد املشلة لألعصاب،
وهذا يبدو واضح اً يف العني اليرسى.
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عنربي اللون وله قوام زيتي عندما يكون يف صورته السائلة
غاز VX
ّ

جمع العينات إلج راء اختبارالتعرض للغاز
(ينطبق عىل جميع عوامل الحرب الكيميائية)

إج راءات خاصة بجمع عينات البول

 oقم بجمع  10-30مل من البول عىل األقل.
 oقم بجمع عينة م راقبة من شخص مل يتعرض للغاز.
 oقم بجمع البول يف أكواب معقمة مخصصة للبول.
 oقم بشحن عينة البول مع ثلج جاف إذا أمكن لإلبقاء عليها مجمدة أو عىل األقل باردة.

إج راءات خاصة بجمع عينات الدم

 oقم بجمع  10-15مل من الدم عىل األقل
 oقم باإلبقاء عىل عينات الدم باردة عن طريق وضعها عىل الثلج طاملا أمكن ذلك ،وحيثام كان
ممكن اً قم بوضع الدم يف جهاز الطرد املركزي لجمع البالزما ،وإذا مل يكن ذلك ممكن اً فاسمح للدم
بالتخرث ثم قم بجمع مصله.
 oاختبار إنزيم الكولينست رياز ميكنه أن يكشف عن التسمم مبركبات الفوسفات العضوية (هذا
االختبار سيكشف الفوسفات العضوية يف حني ميكن الختبارات البول أن تكشف عوامل كيميائية
أكرث).
 ميكن أن يشري تناقص مستويات الكولينست رياز بشكل كبري إىل التسمم. -تحذي ر :ميكن أن يرجع تناقص نشاط إنزيم الكولينست رياز أيض اً إىل أم راض الكبد وسوء التغذية.

إج راءات خاصة بجمع عينات الشعر

 oيفضل أن تجمع العينة قبل أن يُ غسل الشع ر.
 oليس من الرضوري أن تكون عينة الشعر من فروة ال رأس.

الوقاية من غاز VX

3

• قم بجمع عينات بول ،ودم وشعر إذا أمكن ،فورا ً عقب التعرض للغاز.
• قم بجمع عينات املتابعة بعد  24ساعة وبعد  48ساعة ومرة أخرى بعد  7أيام من التعرض للغاز.
• الدم والبول ميكن جمعهام ملدة تصل إىل  30يوم بعد التعرض للغاز والفحوصات املخربية ميكنها أن
تكشف وجود غاز  VXأو نواتج تحلله.
• قم باستخدام األوعية املصنوعة من البالستيك الغري قابل للك رس.
• قم بإلصاق وسيلة ما للتعرف عىل العينات وقم بتدوين تاريخ ووقتجمع العينة ثم قم بإغالقها
بإحكام بشكل آمن.
• قم بتوثيق كل األع راض عىل ورقة وقم بإرفاقها مع العينة والحظ مقدار الوقت الذي استغرقه املصابون
لبدء ظهور األع راض بعد التعرض األويل للغاز.

• نفس إج راءات الوقاية يتم اتباعها معجميع املواد املشلة لألعصاب.
• إبق يف عكس اتجاه الرياح من املنطقة املتأثرة إذا أمكن.
• قم باستخدام أقنعة الغاز لحامية العينني والرئتني.
• قم باستخدام مالبس واقية لكامل الجسم لحامية الجلد (فاملالبس العادية توفر حامية بسيطة).
• قم مبحاولة إحكام غلق الغرفة ضد الهواء امللوث بالغاز إذا مل تكن قادرا ً عىل الخروج من مبنى ملوث
بالغاز.
 oإبق يف غرف ليس لها فتحات تهوية أو نوافذ.
 oقم بإطفاء أنظمة التهوية إذا أمكن.
 oقم بضبط أنظمة التهوية يك تقوم بتدوير الهواء املوجود داخل املبنى إذا تم إطالق غاز  VXخارج
املبنى.
ِ
 oقم بتبليل مناشف أو خ َرق أو أي مواد مانعة لترسب الهواء وضعها عىل امتداد الفتحات أسفل
األبواب أو حول النوافذ للحيلولة دون ترسب غاز  VXللداخل.
• ال تقم بتناول أي طعام أو رشاب تعرض لغاز .VX
VX Recognition and Treatment
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ميكن أن يستمر يف البيئة ألسابيع مام يجعله يشكل تهديداً
طويل األجل
كيفية التعرف عىل التعرض لغاز VX

• تظهر عادة ردود الفعل الجسدية بعد التعرض لغاز  VXخالل ثوان.
• أع راض التعرض بشكل ضعيف أو متوسط للمواد املشلة لألعصاب تتضمن ما ييل:
بؤبؤي العينني إىل أقىص حد ورؤية غري واضحة وأمل ودماع مفرط
 oتهيج العينني مبا يف ذلك ضيق
ّ
 oغ زارة التعرق وسيالن اللعاب
 oضائقة تنفس تم وصفها بأنها ضيق تنفس وسعال
 oغثيان وأمل يف البطن وقيء وإنعدام التحكم يف املثانة واألمعاء
 oتغري الحالة العقلية
 oضغط دم منخفض أو مرتفع بشكل غري معتاد
 oمعدل رضبات القلب بطيء أو رسيع بشكل غري معتاد
 oضعف يف العضالت وانتفاض يف عموم الجسم
بؤبؤي العينني إىل أقىص حد يقولون أنهم عانوا من رؤية “معتمة” أو
• املصابون الذين عانوا من ضيق
ّ
“غري واضحة”.
• ميكن أن يحدث نفضان عضالت وتعرق موضعي إذا تعرض موضع معني من الجسم للمواد املشلة
لألعصاب.
• أع راض التعرض الشديد للمواد املشلة لألعصاب تتضمن ما ييل:
 oاالختالج (نوبات الرصع)
“ oالشلل الرخو”
 oفقدان الوعي
 oفشل يف الجهاز التنفيس يؤدي للوفاة

التشخيصالتفريقي

• ليس من الرضوري أن يكون املريض الذي يُ ظهر األع راض املذكورة أعاله قد تعرض لغاز .VX
• عينة البول أو الدم ميكنها التحديد بشكل قاطع ما إذا كان أحدهم قد تعرض لغاز .VX
• املواد األخرى املشلة لألعصاب ستتسبب لألف راد يف أرضار مشابهه .
 oمواد أخرى مشلة لألعصاب ستتسبب يف ظهور أع راض خالل ثوان من التعرض ألبخرتها ويف خالل
دقائق وحتى  18ساعة من التعرض لصورتها السائلة.
• املصابون الذين يعانون من حاالت عصبية سابقة مثل الرصع ميكن أن تحدث لهم نوبات رصعية.
 oميكن أن تسوء حالة الرصع بوجود مستويات عالية من التوتر (مثل الوجود يف مناطق يحدث فيها
ن زاع عسكري).
• التفريق بني أع راض املواد املشلة لألعصاب وتأث ريات الغازات املس يّ لة للدموع:
 oالغازات املس ّي لة للدموع تتسبب يف سيالن األنف وضائقة تنفسية وغثيان وإقياء وسيالن لعاب.
 oالكميات الكبرية من الغازات املس يّ لة للدموع قد تتسبب يف فشل الجهاز التنفيس.
 oاألع راض تكون مؤقتة غالب اً وتنحرس خالل ساعة.
 oميكن التعرف عىل الغازات املس يّ لة للدموع من خالل الدخان األبيض العمودي املنبعث من العبوة.
• فرط التعرض لبعض املبيدات الحرشية له تأثري مامثل للتعرض للمواد املشلة لألعصاب.

حجم العينة القاتلة من VX

4
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استخدم حقن األتروبني مبعدل  2ملغ كل ثالثني دقيقة لعالج حاالت
التعرض ملادة VX
العالج املبديئ عند التعرض
للمواد املشلة لألعصاب

فرز املصابني

إزالة السموم /العالج

5

• العالج املبديئ لكل املواد املشلة لألعصاب هو نفسه.
• فورا ً يتم إعطاء حاقن ذايت من الرتياق املكون من األتروبني مبعدل  2ملغ حقن عضيل و 600ملغ من
ب راليدوكسيم كلوريد (أقالم حقن  )Compi-pensإذا توفر ذلك ،لكن إعطاء األتروبني مبعدل  2ملغ حقن
عضيل هو بديل ف ّع ال.
 oقم باستخدام ُح قن األتروبني حتى  3م رات كل  30دقيقة.
 oيتعني القيام بذلك عىل الفور
 oقم بفصل املرىض املصابني إىل  3فئات:
 مرىض مصابون لكن حالتهم الطبية مستقرة مرىض مصابون تحتاج حالتهم الستق رار فوري قبل إزالة السموم (مصابون يعانون من نزيفيهدد حياتهم أو يف صدمة قلبية...إلخ)
 مرىض مصابون لديهم معدات طبية للحفاظ عىل الحياة (مرقأة –جهاز لوقف النزف -و منفذالهواء املساعد) والتي سوف تحتاج لالستبدال بعد إزالة السموم.
 oقم بالرتكيز عىل إزالة السموم
 oابدأ إزالة السموم بأرسع ما ميكن.
 oقم بإزالة السموم يف منطقة بعيدة عن حيث سيتم إعطاء العالج.
 oقم بارتداء املالبس الواقية وقناع التنفس والقفازات السميكة املصنوعة من مطاط بوتيل من أجل
الحامية بدالً من القفازات املصنوعة من مطاط النرتيل إذا أمكن.
 إذا مل تستطع الحصول عىل قفازات مصنوعة من مطاط البوتيل فسيكفي ارتداء طبقتني من القفازاتاملصنوعة من مطاط النرتيل.
 oابدأ إج راءات إزالة السموم من ال رأس وانتهي عند أصابع القدمني.
 قم بقطع أي مالبس تحتاج لخلعها من ال رأس ملنع املزيد من التعرض للغاز. أزل املالبس امللوثة مع أخذ االحتياطات املالمئة للحفاظ عىل املنقذ آمن اً. oقم باستخدام خليط اً من املاء مع مبيض بنسبة  10سم 3للرت (محلول ملحي) للتطه ري.
وعيني املريض جيدا ً أو باستخدام املحلول امللحي.
 oقم بغسل جلد
ّ
 قم بغسل العينني بدءا ً من األنف ومتجه اً باتجاه الصدغني. oقم بقص الشعر أو غسله بعد جمع العينة وحفظها يف أنبوبة بالستيكية.
 oبعد إزالة السموم عن املصابني يجب تطهري املنقذين.
 املالبس الواقية وقناع التنفس والقفازات ستحتاج إلزالة السموم بعد التعامل مع املالبس امللوثة. قد يتطلب األمر التخلص من املعدات يف أكياس بالستيكية محكمة اإلغالق.• قم بفرز املصابون الذين تم إزالة السموم عنهم بشكل مياثل ما يحدث يف أحداث اإلصابات الجامعية
العادية.
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تظهر عادة ردود الفعل الجسدية خالل ثوان بعد التعرض ملادة VX

عالج املتابعة للمواد املشلة لألعصاب

• عالج املتابعة هو نفسه لجميع املواد املشلة لألعصاب.

التشنجات

 oقم بحقن ديازبام (فاليوم) وريدي للتحكم يف التشنجات

الضائقةالتنفسية

 oقم بإعطاء املريض أكسجني إضايف إذا أمكن.
 oفشل الجهاز التنفيس سواء بسبب مشكلة يف الجهاز العصبي املركزي  CNSأو نقص التأكسج بسبب
اف رازات الشعب الهوائية هو املسبب الرئييس يف الوفاة من املواد املشلة لألعصاب.
 oقم مب راقبة مجاري التنفس الهوائية للمريض وبشكل دوري مع شفط اإلف رازات إذا لزم األم ر.
 قم باستخدام الربوتوكول االعتيادي للشفط ( 2-3ثوان مع فاصل  4-6ثوان) oقم بتمديد املصابني عىل جنوبهم كام يف وضعية االستشفاء.
 oقم باستخدام ( OPAاألنبوب الفموي البلعومي املساعد) للحفاظ عىل املجرى الهوايئ للمريض
مفتوح اً.
 oقم باستخدام أنبوب داخل الرغامي إذا كان ما زال هناك مقاومة عالية للتهوية.

تدابري وقائية لعموم السكان
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• قم بتحديد الغرف اآلمنة سهلة العزل يف املنازل واملكاتب.
 oاستعرض مع أف راد األرسة والزمالء كيفية الدخول لهذه الغرف والخروج منها يف حاالت الطواريء.
 oقم بتخزين اللوازم املبينة أدناه يف هذه الغرف:
• اللوازم
 oاملالبس
 قم بتخزين مالبس آمنة إضافية يف حاويات عازلة للهواء ميكن ارتدائها بعد التطه ري. oمواد التطهري
 قم بتخزين مبيض املالبس /الصابون واملاء يف حاويات آمنة عازلة للهواء. oاألطعمة واملاء
 قم بتخزين الطعام واملاء يف حاويات آمنة عازلة للهواء. قم بتطهري السطح الخارجي لعلب القصدير أو األلومنيوم قبل تناول الطعام منها.• قم بتغطية موارد املاء املفتوحة مثل اآلبار مبشمع ملنع تلوثها.
• افرتض أن املاء من طبقات املياه الجوفية ملوث حتى يتم اختباره.
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غاز  VXهو من بني أشد املواد املشلة لألعصاب فتك اً فهو يؤدي إىل خلل
حاد يف الجهاز العصبي ويوقف السيطرة عىل العضالت ووظائف األعضاء
مخت رصات

 -CNSالجهاز العصبي املركزي
 -IMحقن عضيل
 -IVحقن وريدي
 -mgملغ
 -mlمليليرت
 -OPAمنفذ الهواء املساعد
 -VXحمض ميثيل فوسفونوثيويك ( VXهو االسم الذي حدده االتحاد الدويل للكيمياء البحتة
والتطبيقية)
*املعلومات املوجودة يف صحيفة الحقائق هذه قد تم تجميعها من املصادر املتاحة للجمهور مبا يف
ذلك :م راكز مكافحة األم راض والوقاية منها ( )CDCوإميديسني ( )Emedicineوالدليل االنتقايل التقني
الطبي للطواريء واتحاد العلامء األمريكيني وجلوبال سكيوريتي ووزارة الصحة لوالية نيويورك و قانديل
( )Qandilوجيش الواليات املتحدة وإدارة الصحة والسالمة املهنية األمريكية (.)OSHA

تم إنشاء منظمة أطباء لحقوق اإلنسان يف  1986عىل 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 خ رباتنا .إن قوة تحقيقاتنا تسمح لنا
بالعمل عىل رفع مستوى الوعي والضغط من أجل تغيري أكرث انتهاكات حقوق اإلنسان قسوة.
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