
 األسلحة الكيميائية و البيولوجية
يمكن أن يتعرض اإلنسان أثناء الحروب أو العمليات •

 االرهابية لمجموعة من العوامل الكيميائية أو البيولوجية



مسببات  / الرئة  مخرشات/مسببات االختناق: غازات
 ASphyxiantsالصدمة  

 الفوسجينتشمل غاز الكلور و •

 أضعاف من الكلور 10أكثر سمية بحوالي  الفوسجينيعد •

 تؤثر هذه الغازات بشكل أساسي على الحويصالت الرئوية •

 األعراض•

 غسل العينين, العالج الهواء النظيف•

مضادات سعال و مضادات حيوية ,األوكسجين و األدرينالين   

 لاللتهاب



 لألغشية و الجلد  مخرشةغازات  
 lewisiteغاز الخردل و •

عبارة عن سوائل طيارة تكون بشكل رذاذ أو معلق تحمل •

 على قذائف المدفعية

األعراض تخريش العينين األنف مجرى التنفس الغثيان •

 احمرار الجلد و تقرحه,ألم البطن  االقياء

 العالج غسل المنطقة بالماء و الصابون•

 lewisiteضد  BALيستخدم ترياق •



 الغازات المسيلة للدموع
وهي مادة   chloracetophenenتشمل بشكل أساسي •

 صلبة 

Ethyliodoacetat ,Bromobenzelcyanide 

 عبارة عن سوائل

عمى -تشنج الجفون -الدماع -األعراض تخريش العينين •

 مؤقت مع تخريش للمجاري التنفسية

و تبثر  االقياءفي حال استمرار التعرض يسبب الغثيان و   
 blistering of skinالجلد 



  اإلقياء-تخريش األنف   -الغازات المسببة للعطاس
Vomiting Gases/Nasal Irritants 

 diphenylamine chlorarsine,Diphenylتشمل •
chlorarsine, Diphynel cyanarsine 

مركبات عضوية صلبة من الزرنيخ تقصف بالمدفعية للتحكم •

 بالشغب

األعراض ألم و تخريش شديدين في األنف و الجيوب األنفية •

ضيق صدر - إقياءغثيان -تعب إلعاب  -الم رأس -سيالن

 وانهيار جسدي

 %  5كربونات الصوديوم , العالج الهواء النظيف•



 Nerve Gasesغازات األعصاب  
عديمة اللون و الرائحة وهي عبارة عن , درجات الحرارة العاديةبسوائل •

و تشابه مبيدات الفوسفات العضوي بتأثيرها  القوسفورلحمض  استرات
 الحيوي لكنها أشد فتكا

 Gو  Vتقسم إلى نوعين  -  

 Novichocksتم تطوير نوع جديد من عوامل األعصاب هو  -  

 آلية التأثير•

مما يسبب تراكم  acetylcholine esteraseغير عكوس لخميرة  تثييط
 المشبكيمستويات سامة من االستيل كولين في الفراغ 

 

 الجلد أو الملتحمة, السبيل المعوي, تمتص في الرئة: مواقع االمتصاص



 Nerve Gasesغازات األعصاب  

غثيان و  -تعرق -التأثيرات الحادة تشمل ألم رأس: األعراض•

-الدماع -ألم عيني اضطراب رؤية -تضيق حدقة  -إقياء

حصار أذيني بطيني -قصور تنفسي بطء قلب 

arterioventicular block, -  تحزم عضلي عام تعب

 flaccid paralysisعضالت و شلل رخو 

كميات كبيرة من البخار قد تسبب فقد وعي خالل لالتعرض  

قصور تنفسي و الموت  convulsionsثواني تتبع بتشنجات 

 خالل دقائق



 Nerve Gasesغازات األعصاب  

 العالج•

 الهواء النقي -

 األوكسيماتو  اتروبين -

حاليا توجد عدة مواد إلزالة التلوث بغازات األعصاب في مناطق  -
 اإلصابة

0,5 %hypochlorite solution 
M291 resin kit 

G117H 
Phosphpotriesterase  المعزولة من بكتريا التربةsoil 

bacterias 



 مسببات الشلل

,  hyrocyanide acidالهيدروجين  سياندتشمل حمض •

وأول أوكسيد , hydrogen sulfideكبريت الهيدروجين 

 الكربون



 Miscellaneouyمواد متنوعة  
و  rain yellow/redاألصفر/ تتضمن المطر األحمر•

methyl isocyanate 

,  اضطراب الرؤية, الدماع, تخريش حاد للعينين :األعراض•

 الم صدري و صعوبة تنفس, احساس بحرق شديد في الحلق

 pulomnary edemaتحدث الوفاة بسبب الوذمة الرئوية •

 العالج معالجة عرضية•

 Sodium Thiosulfateقد يفيد إعطاء    



 أنواع العوامل البيولوجية
•Category A : من السهل نقلها و نشرها و تسبب وفيات عالية

high mortality  و تملك تأثير شديد على الصحة العامة و

ينمكن أن تسبب صدمة و كارثة بشرية و تستلزم جهد خاص من 

 السلطات الصحية

•Category B : تشمل عوامل ذات سهولة متوسطة في نشرها و

 تملك معدل وفيات منخفض

•Category C : عوامل ممرضة معدلة وراثياengineered 

سهولة إنتاجها و , للتسبب بانتشار واسع نظرا لسهولة توافرها 

 معدل الوفيات المرتفع أو قابليتها للتسبب بكارثة صحية, نشرها



 أنواع العوامل البيولوجية

Category C Category B Category A 

NIPAH VIRUS Brucellosis Anthrax 

H1N1, Watre borne threats Boyulinum toxin 

SARS Food poisining Threats (e.g.salmonella. 
E.Coli) 

Viral hemorrhagic fever 

Ricin and abrin Bubonic plague 

Q fever Smallpox 

Staphylococcal enterotoxin B Tularemia 

Typhus, viral encephalitis 



 أنواع العوامل البيولوجية

Anthrax   

 Bacillus anthracisهو مرض غير معدي تسببه أبواغ جراثيم 

إن األشخاص على تماس مع الحيوانات , يصيب عادة الحيوانات 
 المصابة أو مخلفاتها يمكن أن يصابوا

ينتشر بشكل بودرة حيث تحمل األبواغ على رسالة : طريق االنتقال
ترسل للضحية الهدف و عندما تفتح الرسالة تدخل األبواغ الجسم 

 عبر التنفس أو الجلد

عالية الثبات و يمكن نشرها بتحميلها على  Anthraxإن أبواغ الـ 
 قنبلة تنشر بانفجارها األبواغ في الهواء 



 أنواع العوامل البيولوجية

 األعراض•
 أنماط من الخمج تتوقف على طريق دخول الجسم 3توجد 

و   Blisters( بثور)تتطور ندبات  Gutaneusخمج جلدي  -
 على الجلد ulcersتقرحات 

نتيجة تناول مواد ملوثة حيث يالحظ حمى  GITخمج هضمي  -
 و إسهال مدمى  hemopyysisغثيان نفث دم 

ينتج بسبب استنشاق األبواغ و يالحظ  Respiratoryخمج تنفسي  -
كما تتطور الحقا أعراض  myalgiaو ألم عضلي  سهالحمى 

 تنفسية جدية

 Anthraxلقاح ضد , حيوية مضادات  العالج•

 

 



Botulism 
مسببا  Clostridium botulinumجراثيم  ذيفانينتج عن 

 أعراض عصبية جدية

يعد أشد سمية من السيانيد و هو متوافر نظرا الستخدامه الواسع 

 cosmetologyفي مجال التجميل 

 ينشر كمسحوق معبأ ضمن صواريخ أو قنابل  :طريق النقل

 الطعام الملوث و الماء, يدخل السم الجسم عبر الهواء

 يسبب الوفاة نتيجة القصور التنفسي و الشلل: األعراض

 يقلل شدة األعراض  Antitoxin :الترياق



Smallopx 
الشديد العدوى و ذي معدل وفيات  varioal majorيحدث بسب فيروس •

 (%40-20)عالي 

 أو مسبب خارجي hostsيصيب اإلنسان فقط و ليس لديه مضيف •

 و المواد الملوثة aerosolsينشر بواسطة الرذاذ •

 يعد خطيرا لعدم توافر اللقاح بين السكان•

اندفاعات جلدية نوعية  –اسهال  -تعب -وجع الرأس -الحمى: األعراض•

specefic rash   حمراء سطحية تتحول إلى ندبات  تبقعاتتبدأ بشكل
blisters 

 الندبات سائل شفاف بداية يتحول إلى عكر مع تقدم المرض هذعتحوي    

 ال يوجد عالج نوعي•



 Viral hemorrhigicالحمى النزفية الفيروسية  
fever 

 نشمل الحمى النزفية المسببة من قبل أعضاء عائلة•

-Filoviridae (Ebola ,Marburg Virus) 

 Arenaviridae (Lasse and Machupo virus)و عائلة -

 

 معدالت وفيات عالية Marburgو    Ebolaتسبب فيروسات 

 filovirusesتسبب وفيات أقل مقارنة بـ  arenavirusesإن 

أساسا بسبب صدمة ضياع  Ebolavirusتحدث الوفاة في -
 hypovolemic schockالسوائل 

 معالجة فعالة و ال لقاح حاليا التوجد-



Ricin Toxin 
و هو  Ricinus communisيحصل عليه من نبات الخروع •

 من أشد السموم الطبيعية المعروفة 

يعد ساما بعدة طرق و يمكن نشره بتسميم المياه أو نشره •

 بواسطة

 aerosolization of liquid ricinترذيذ الريسين السائل -

- ricin-laced projectiles 

 أو نشر المسحوق -


