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Abstract 
Introduction: Novichoks is considered the fourth generation of chemical 
weapons and nerve agents (NA) category. NAs were produced and developed 
during the Cold War in the (former) Soviet Union. Due to the confidentiality of 
these agents' manufacturing processes, there is little information about these 
compounds' properties. Like other NA, Novichoks are organophosphorus 
compounds that have non-competitive and irreversible inhibitory effects on the 
Acetylcholinesterase. Preliminary data described a high potency as 5-8 times 
more than VX for these agents. Although these compounds have not yet been 
used as chemical weapons on battlefields, the use of these agents in chemical 
terrorist attacks in recent years has made it necessary for medical professionals 
to become more familiar with the dangers and toxicological aspects of these 
agents. In addition to reviewing the history of development and production, 
chemical structure, mechanism of action, toxicokinetics, and toxicology of these 
agents, the latest information on of diagnosis and treatment of poisoning with 
these agents will be reviewed. 
Conclusion: Contrary to the initial data, it seems that the poisoning caused by 
Novichok is like other organophosphate agents and can be managed successfully 
by performing rapid and appropriate treatment measures. Due to the global 
threat of terrorist incidents with these agents, the medical team is familiar with 
these poisons for optimal diagnosis and treatment of victims. 
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 چکیده

های شیمیایی و از دسته عوامل عنوان نسل چهارم سالحها بهنوویچوکمقدمه: 

شوند. این دسته از عوامل اعصاب در دوران جنگ سرد و در اعصاب محسوب می

بودن فرآیند اتحاد جماهیر شوروی (سابق) تولید شدند. با توجه به محرمانه

ات وجود ساخت این عوامل، اطالعات کمی در رابطه با خصوصیات این ترکیب

ها از دسته ترکیبات ارگانوفسفره دارد. مانند سایر عوامل اعصاب، نوویچوک

ناپذیر آنزیم هستند که دارای خاصیت مهار غیررقابتی و برگشت

 VXبرابر از عامل  ۵-۸استراز هستند. اطالعات اولیه قدرتی بیش از کولیناستیل

عنوان سالح بات تاکنون بهرا برای این ترکیبات ارایه نمودند. اگرچه این ترکی

اند، با این وجود استفاده از این شیمیایی در نبردها، مورد استفاده قرار نگرفته

های اخیر، سبب شد که لزوم عوامل در حمالت تروریستی شیمیایی در سال

شناسی این عوامل برای گروه های سمآشنایی هر چه بیشتر با مخاطرات و جنبه

بد. در این مقاله ضمن مروری بر تاریخچه توسعه و پزشکی اهمیت بیشتری یا

شناسی این تولید، ساختار شیمیایی، مکانیزم اثر، توکسیکوکینتیک و سم

های تشخیص و درمان عوامل، به بررسی آخرین اطالعات در رابطه با روش

 مسمومیت با این عوامل نیز پرداخته شد.

رسد که مسمومیت ناشی از نظر میبرخالف اطالعات اولیه، به گیری:نتیجه

نوویچوک مانند سایر عوامل ارگانوفسفره است و با انجام اقدامات درمانی سریع 

و مناسب قابل مدیریت است. با توجه به وجود تهدید جهانی در زمینه حوادث 

تروریستی با این عوامل، آشنایی گروه پزشکی با این سموم برای تشخیص و 
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 مقدمه

افزارهای یا جنگ (Chemical weapons)های شیمیایی سالح

به هر نوع سالحی  (Chemical Warfare Agents)شیمیایی 

که طراحی و استفاده عامدانه آن برای آسیب، ناتوانی یا مرگ بر 

. [1]شوداساس خاصیت سمی عوامل شیمیایی باشد، اطالق می

ها با توجه به توانایی ایجاد آسیب و کشتار در میزان این سالح

 ,Biological)ای های زیستی، تابشی و هستهباال، همراه سالح
Radiologic and Nuclear weapons) های عنوان سالحبه

 (Weapons of Mass Destruction; WMD)کشتار جمعی 

 .[1]شوندبندی میطبقه

توان بر اساس معیارهای مختلفی مانند های شیمیایی را میسالح

ساختار شیمیایی، حالت فیزیکی، درجه سمیت، اثرات سمی و 

های اول، سالحطور متدبندی نمود. بههای هدف طبقهاندام

 Nerve)شیمیایی را به انواع مختلفی مانند عوامل اعصاب 
Agents)زا ، تاول(Vesicants or Blistering Agents) ،

محرک و  ،(Chemical Asphyxiants)کننده شیمیایی خفه

آور یا کنترل اشک ،(Pulmonary Irritants)آزاررسان ریوی 

و  (Tearing Agents or Riot Control Agents)اغتشاشات 

 ,1]کنندبندی میتقسیم (Incapacitating Agents)کننده ناتوان

2]. 

های شیمیایی، عوامل اعصاب ترین انواع سالحیکی از مهم

هستند. این عوامل از نظر ساختار شیمیایی جزو ترکیبات آلی 

ها هستند که با مهار آنزیم فسفردار یا ارگانوفسفره

ترین ترین و سمیعنوان یکی از قویبهاستراز کولیناستیل

. از عوامل اعصاب [3 ,1]شوندهای شیمیایی محسوب میسالح

ها از عنوان سالح شیمیایی در تاریخ جنگمانند تابون و سارین به

) استفاده شد و از انواع دیگر ۱۳۵۹-۶۷جمله جنگ ایران و عراق (

از کشورها  در حمالت تروریستی در برخی VXاین عوامل، سارین و 

. در سالیان اخیر، از یک دسته از [4 ,2 ,1]کار گرفته شده استبه

ترین عوامل اعصاب ترین و در عین حال سمیجدیدترین، ناشناخته

در حمالت تروریستی استفاده  (Novichok)موسوم به نوویچوک 

 شده است. 

شناسی لزوم آشنایی هر چه بیشتر با خصوصیات شیمیایی و سم

الینی این دسته از عوامل اعصاب برای تمامی شاغالن پایه و ب

ویژه آن دسته از متخصصانی که در امر پاسخ به گروه پزشکی به

حوادث تروریسم شیمیایی، تشخیص و مدیریت درمان مسمومان 

و بررسی و تایید علت مسمومیت و فوت ناشی از حوادث تروریسم 

انس، شیمیایی دخیل هستند، از جمله متخصصان طب اورژ 

شناسی قانونی ضروری شناسی بالینی، پزشکی قانونی و سمسم

شناسی های سمرسد. هدف از این مقاله، مروری بر جنبهنظر میبه

نوویچوک شامل تاریخچه، ساختار شیمیایی، خصوصیات 

فیزیکوشیمیایی، مکانیزم اثر، سمیت، توکسیکوکینتیک، عالیم و 

های درمان رین تازههای بالینی، تشخیص و بررسی آخنشانه

 مسمومیت با آن است.

 

 تاریخچه

، با هدف ۱۹۳۴قبل از شروع جنگ جهانی دوم، در آلمان در سال 

های صناعی جدید، طرحی در شرکت صنایع کشساخت حشره

 گرهارد شرایدرفاربن تحت نظارت شیمیدان آلمانی، دکتر  شیمیایی

تحقیقات  شرایدر، گروه تحقیقاتی ۱۹۳۶. از سال 4]-[6آغاز شد

های جدید بر ترکیبات شیمیایی کشمندی را برای سنتز حشرهنظام

ها شروع کرد و توانست تا پایان مدت این از دسته ارگانوفسفره

ماده شیمیایی با ساختار  ۲۰۰۰سال)، بیش از  ۱۰طرح (در حدود 

بار ، برای اولین۱۹۳۶. در سال [6 ,5]ارگانوفسفره سنتز نمایند

ا موفق به سنتز اولین ماده بسیار سمی از دسته هآلمانی

، ۱۹۳۹شدند. در سال  (Tabun, GA)ها با نام تابون ارگانوفسفره

 (Sarin, GB)دومین ماده از این دسته شیمیایی، به نام سارین 

. نام سارین [7]برابر بیشتر از تابون بود ۱۰سنتز شد که سمیت آن 

یقاتی که موفق به سنتز این به افتخار دانشمندانی که در گروه تحق

)chräder, Sماده شدند، از حروف نام این افراد اقتباس شد 
de)initter, van der LRmbros, A [6, 7]. 
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مطالعات اولیه در زمینه بررسی اثرات سمی تابون بر حیوانات 

دقیقه  ۲۰دهنده ایجاد سمیت شدید و مرگ طی آزمایشگاهی نشان

و  شرایدر، ۱۹۳۷بود. در ژانویه از شروع تماس با این ماده 

بار تجربه مسمومیت انسانی با تابون را در همکارش برای اولین

خود گزارش نمودند. این تجربه متعاقب پاشیدن یک قطره از تابون 

و  شرایدرروی میز آزمایشگاهی و بروز میوز و تنگی نفس در 

 . [7]دستیارش حاصل شد

سوی دولت آلمان نازی به از  ۱۹۳۵متعاقب دستور صادره در سال 

الزام ارسال کلیه اختراعات و تولیدات صنعتی در این کشور به 

، ۱۹۳۷ارتش برای بررسی کاربرد نظامی احتمالی آنها، در سال 

شده به اداره تسلیحات ارتش هایی از تابون و سارین ساختهنمونه

آلمان برای بررسی قابلیت استفاده نظامی از این ترکیبات، ارسال 

های اولیه با توجه به سمیت باالی ترکیبات، . در بررسی[7 ,6]شد

عنوان سالح شیمیایی توانایی استفاده نظامی از این مواد به

مشخص شد و بر این اساس، کلیه مراحل سنتز و تحقیق روی این 

در نظر گرفته  Trilonعنوان فرآیندی محرمانه و با کد عوامل به

های جنگ جهانی دوم، در اواخر سال و ۱۹۴۴. در سال [7 ,6]شد

آنالوگ شیمیایی جدیدی از تابون و سارین، به نام سومان 

(Soman, GD)  ،توسط دو تن از دانشمندان برجسته شیمی آلمان

. در این [6]سنتز شد کنراد هنکلو ریچارد کوهن های به نام

ها روی سه عامل دیگر از مشتقات سارین به ها، آلمانیسال

و سیکلوسارین  (GE)سارین ، اتیل(GC)کلروسارین های نام

(GF)  ،در حال تحقیق بودند. تابون، سارین، کلروسارین

عوامل  Gعنوان رده سارین، سیکلوسارین و سومان را بهاتیل

از واژه  Gگذاری، حرف نمایند. در این نامبندی میاعصاب طبقه

Germany  در گرفته شده است که بیانگر ساخت این عوامل

تن ۹۰۰۰، نزدیک به ۱۹۴۵. هر چند تا آوریل [7 ,6 ,4]آلمان است

تن سومان توسط صنایع شیمیایی ۲۰تن سارین و ۱۳۰۰تابون، 

آلمان تولید شده بود، ولی به دالیل مختلفی مانند: عدم موافقت 

های شیمیایی در نبرد به استفاده از سالح آدولف هیتلرشخصی 

ند از مجروحیت در اثر استفاده از دلیل داشتن تجربه ناخوشای(به

گاز خردل در جریان جنگ جهانی اول)، ترس از حمالت متقابل و 

جویانه متفقین و ارزیابی مقامات نظامی آلمان در عدم انتقام

اطمینان از تاثیرات راهبردی این دسته عوامل شیمیایی، از این 

 .7 ,6][تسلیحات شیمیایی در طول جنگ جهانی دوم استفاده نشد

بعد از پایان جنگ جهانی دوم و بعد از دستیابی متفقین به اسناد 

محرمانه در خصوص دانش و فناوری تولید، تجهیزات و 

های ساخت و متخصصان آلمانی دخیل در طرح تولید این کارخانه

عوامل شیمیایی، اقدامات زیادی با هدف تحقیق و توسعه و تولید 

دان ، شیمی۱۹۴۹ل عوامل جدید اعصاب انجام شد. در سا

، در آزمایشگاه صنایع شیمیایی امپراتوری راناجیت گوش انگلیسی،

موفق  (Imperial Chemical Industries; ICI)در انگلستان 

به سنتز یک دسته جدید از عوامل ارگانوفسفره با قابلیت باالی 

کاربرد نظامی شد. این دانشمند و همکارش موفق به سنتز آمیتون 

(Amiton) کش شدند که مطالعات بعدی عنوان یک حشرهبه

عنوان به VGو بعدها با کد  نشان از سمیت باالی این ماده داشت

 .[7 ,6]یک سالح شیمیایی در نظر گرفته شد

ای موسوم ، دانشمندان انگلیسی موفق به سنتز ماده۱۹۵۲در سال 

عنوان اولین عضو از یک رده جدید از عوامل ارگانوفسفره به VXبه 

شدند که دارای سمیت و پایداری بسیار بیشتری نسبت به عوامل 

عنوان بو، در ابتدا بهرنگ و بیبود. این ماده بی Gاعصاب رده 

 DDTکش جایگزین حشره

(Dichlorodiphenyltrichloroethane)  .در نظر گرفته شد

عنوان علت سمیت بسیار زیاد آن، قابلیت استفاده بهولی به

های رو، در بررسیکشاورزی را نداشت و از اینکش در آفت

های شیمیایی و شده توسط آزمایشگاه تحقیقات سالحانجام

عنوان یک عامل اعصاب در رده بیولوژیک پارتون داون، به

. بر [7]بندی شدهای شیمیایی و دارای کاربرد نظامی طبقهسالح

ت از سوی دولت وق VXاساس اسناد منتشرشده، فناوری تولید 

انگلستان در ازای فناوری ساخت بمب هیدروژنی از دولت ایاالت 

متحده آمریکا انجام و در اختیار این کشور قرار گرفت و به این 

در نیوپورت واقع در ایندیانا  VX، تولید صنعتی ۱۹۶۲طریق در سال 

. در این دوره، دانشمندان اتحاد جماهیر [7 ,6]در آمریکا انجام شد

طور مستقل از انگلستان و آمریکا، سعی در شوروی (سابق) به

نمودند و موفق به تولید  VXساخت و تولید ایزومرهای جدید 

با عالمت  Russian VXروسی ( VXای جدید به نام ماده

) شدند. این (Substance 33) ۳۳، ماده RVXیا  VRاختصاری 

عنوان الگویی برای تولید دسته جدیدی از عوامل اعصاب ماده به

دی موسوم به نوویچوک مورد استفاده قرار گرفت. تولید سایر بع

توسط سایر کشورها دنبال شد و انواع مختلفی  VXهای آنالوگ

و  CVX)و با عالمت اختصاری  (Chinese VXچینی  VXمانند 

عنوان نسل تولید شد. این ترکیبات، به VEو  VMترکیباتی مانند 

شیمیایی) موسوم به  هایدوم عوامل اعصاب (و نسل سوم سالح

به معنی زهرآگین) در نظر گرفته  Venomous(از واژه  Vرده 

 .[6]شد

افزارهای شیمیایی از نوع میالدی، اکثر جنگ ۱۹۵۰تا اوایل دهه 

شدند. به این معنی که مهمات محسوب می (Unitary)جزیی تک

طور مستقیم توسط (بمب، گلوله توپ، خمپاره و نارنجک) را به

عامل شیمیایی سمی پر نموده و تا زمان استفاده، به همان شکل 

شد. مشکالت موجود در رابطه با احتمال بروز ذخیره و نگهداری می

های تمسمومیت در فرآیندهای تولید، انبارش و امحای مهما

های پیچیده و گذشته و نیاز به تجهیزات و روشمعیوب یا تاریخ

محیطی قیمت در روند امحا و از طرفی وجود مخاطرات زیستگران

سازی این تسلیحات، سبب شد تا برای کاهش مربوط به ذخیره

های مخاطرات این تسلیحات، تحقیقاتی برای تولید سالح

های کشنده مانه سالحشیمیایی در قالب طرحی با عنوان سا

در آمریکا اجرا  (Binary Lethal Weapons System)دوجزیی 

، هدف Big Eye. در مرحله اول این طرح تحت نام [8]شود
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یابی به فناوری مناسب برای دوجزیی نمودن عوامل اعصاب دست

بود. به این معنی که در این فناوری، از دو یا تعداد  VXسارین و 

یمیایی غیرسمی و جدا از هم (از نظر فیزیکی) بیشتری از عوامل ش

استفاده شده  VXساز در مرحله نهایی سنتز سارین یا عنوان پیشبه

و تنها قبل از استفاده و شلیک مهمات و با اختالط این 

های . بنابراین سالح[8 ,6]سازها، عامل سمی تولید شودپیش

یرسمی در علت استفاده از مواد شیمیایی غشیمیایی دوجزیی به

مرحله قبل از استفاده دارای مخاطرات سمی بسیار کمی در هر یک 

با این وجود،  از فرآیندهای تولید، انبارش، انتقال یا امحا هستند.

فناوری تولید این تسلیحات پیچیده است. در این دوره، هر چند، 

در ابتدا دانشمندان اتحاد جماهیر شوری (سابق) اعتقادی به طرح 

ها در زمینه تولید تسلیحات شیمیایی دوجزیی نداشتند و آمریکایی

آن را تنها برای دورزدن معاهده منع تسلیحات شیمیایی (که در آن 

دانستند، با این وجود، گذشت زمان و زمان در حال تدوین بود)، می

مشکالت موجود در نگهداری و امحای تسلیحات شیمیایی 

یز متقاعد کرد تا نسبت به گذشته، دانشمندان این کشور را نتاریخ

. با [8 ,6]تحقیق و توسعه و تولید این نوع تسلیحات، اقدام نمایند

های اتحاد تولید و انبار شده در زرادخانه RVXتوجه به اینکه عامل 

جماهیر شوروی (سابق) نسبت به رطوبت حساس بود، بنابراین 

استا، تولید تسلیحات دوجزیی روی این عامل متمرکز شد. در این ر 

طرح فوق محرمانه ارتش اتحاد جماهیر شوروی با نام فولیانت 

(Foliant) از [6]انجام شد ۱۹۷۶تا  ۱۹۷۳های در فاصله سال .

اهداف دیگر این طرح، ساخت نسل سوم عوامل اعصاب با سمیت 

های و غیرقابل شناسایی توسط دستگاه Vباالتر از عوامل رده 

های کشورهای عضو ه توسط ارتشآشکارساز استاندارد مورد استفاد

بود. در پروژه فولیانت،  (NATO)پیمان آتالنتیک شمالی یا ناتو 

شیمیدان و مهندس شرکت داشتند. در طی این طرح،  ۲۰۰بیش از 

 A-234و  A-230 ،A-232حداقل سه عامل شیمیایی با کدهای 

عوامل اعصاب  Aعنوان رده . این دسته جدید به[9 ,8 ,6]تولید شد

ها از افشای خصوصیات گذاری شدند؛ هر چند تا مدتمنا

شیمیایی آنها خودداری شد. با توجه به پایداری کم این عوامل در 

منظور تولید عوامل شیمیایی دوجزیی محیط، تحقیقات وسیعی به

به  .[10 ,8]آغاز شد (Novichok)نوویچوک  ، با کدAاز عوامل رده 

لید شدند نیز نوویچوک عوامل اعصابی که در طی این طرح تو

اطالق شد. واژه نوویچوک در زبان روسی به معنی (تازه وارد یا 

Newcomerدر واقع نوویچوک نه یک ماده، بلکه [10 ,8 ,6]) است .

های عوامل به تعدادی از عوامل شیمیایی دوجزیی که آنالوگ

 A-242های شود. این مواد با نامهستند، اطالق می Aاعصاب رده 
(Novichok-5) ،A-262 (Novichok-7)  وNon name 

Novichok  همراهA-234  وSubstance-33 عنوان عوامل به

عنوان نسل اعصاب جدید شناخته شدند. در واقع، نوویچوک به

های شیمیایی محسوب سوم از عوامل اعصاب و نسل چهارم سالح

های شیمیایی، سولفور موستارد یا خردل شوند (نسل اول سالحمی

 .[8 ,6]دار است)گردوگ

ارایه اطالعات در مورد ماهیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی و 

میالدی  ۱۹۷۰شناسی نوویچوک تا پایان پروژه فولیانت (از دهه سم

سال و قبل از  ۲۰مدت تقریبی میالدی به ۱۹۹۰تا اوایل دهه 

های شیمیایی توسط المللی منع سالحامضای کنوانسیون بین

و پس از فروپاشی  ۱۹۹۲روسیه) ممنوع بود. در سپتامبر سال 

متخصص شیمی تجزیه و  ،ویل میرزایانوفاتحاد جماهیر شوری، 

عضو موسسه دولتی تحقیقات شیمی آلی و فناوری شوروی (به 

کننده در ) و یکی از پژوهشگران شرکتGosNIIOKhTاختصار 

ای که در روزنامه اخبار بار در مقالهپروژه فولیانت، برای اولین

منتشر شد، اقدام به افشای این پروژه  s)(Moscow newمسکو 

. بعد از چاپ این مقاله، وی به جرم خیانت به کشور [11 ,8 ,6]نمود

علت فشار افکار عمومی از زندان بازداشت شد ولی چند ماه بعد به

آزاد شد و به آمریکا مهاجرت نمود. به این ترتیب، جهان غرب از 

شوروی روی نسل وجود تحقیقات محرمانه در اتحاد جماهیر 

 جدیدی از عوامل اعصاب با اثرات سمی بیشتر از عوامل اعصاب

موجود، آگاه شد. با این وجود، بسیاری از خصوصیات 

فیزیکوشیمیایی، روش سنتز، سمیت و خصوصیات نظامی این 

بودن طرح تا به امروز نیز ناشناخته علت فوق محرمانهعوامل به

جود در مورد نوویچوک نیز بر باقی مانده است. عمده اطالعات مو

های منتشرشده از سوی برخی ها و مصاحبهاساس مقاالت، کتاب

 آندری ژلزنیاکوف و والدمیر اوگلف، میرزایانوفمانند  از دانشمندان

  .[11 ,8]که در گذشته در این طرح شرکت داشتند، ارایه شده است

م به ذکر برای درک ابعاد ناشناخته این دسته از عوامل اعصاب، الز 

ای در رابطه با این عوامل در گونه مقاله، هیچ۲۰۱۸است که تا سال 

وجود نداشته است و تنها بعد از استفاده  PubMedپایگاه معتبر 

و بعد از  ۲۰۱۸از این عوامل در حوادث کموتروریستی که در سال 

آن رخ داد (که در ادامه مقاله به این حوادث اشاره خواهد شد)، تا 

مقاله در رابطه با برخی از  ۲۲گارش این مقاله مروری، تنها زمان ن

شناسی این دسته از عوامل اعصاب در خصوصیات شیمیایی و سم

 مجالت نمایه شده در این پایگاه به چاپ رسیده است.
 

 استفاده از نوویچوک در تروریسم شیمیایی

عنوان ها بهگاه از نوویچوک در تاریخ جنگبا وجود اینکه هیچ

سالح شیمیایی استفاده نشد، با این وجود حمالت تروریستی 

عنوان عامل های اخیر با استفاده از نوویچوک بهشیمیایی در سال

اعصاب، سبب افزایش توجه مجامع جهانی به این دسته از عوامل 

سطح دانش و آگاهی در  و اهمیت تحقیقات علمی و افزایش

ها خصوص مقابله با این عوامل شد. استفاده احتمالی از نوویچوک

و  ایوان کیولیدیبرای ترور شیمیایی بانکدار معروف روس، 

در مسکو، از طریق آغشته  ۱۹۹۵در سال  زارا اسماعیلوآاش منشی

نمودن گوشی تلفن محل کارش، گزارش شد. در این حادثه 

سالگی (سه روز بعد از  ۴۶در سن  یکیولیدتروریستی، 

اش (یک ماه بعد از مسمومیت) در ساله ۳۵مسمومیت) و منشی 

بیمارستان بر اثر استفاده یک عامل ناشناخته از دسته عوامل 
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اعصاب ارگانوفسفره با گرید نظامی، فوت نمودند. با این وجود، 

، یولیااش ساله ۳۳و دختر  اسکریپالتنها پس از ترور شیمیایی 

توجه جهانیان به استفاده از این عوامل اعصاب معطوف شد. با 

توجه به اهمیت این موارد، در این قسمت سعی شده است تا به 

 این حوادث تروریستی با جزییات بیشتری اشاره شود.
یکی از معروفترین و دخترش:  سرگئی اسکریپالترور شیمیایی 

شده از تروریسم شیمیایی با نوویچوک، مربوط به ترور موارد گزارش

، افسر سابق اداره اطالعات نظامی سرگئی اسکریپالشیمیایی 

عنوان یک . اسکریپال به[12 ,9 ,8 ,6]، استیولیاروسیه و دخترش 

در روسیه به جرم خیانت و ارایه  ۲۰۰۶جاسوس دوجانبه، در سال 

شده به بریتانیا، محکوم به زندان شده بود و بندیطبقه اطالعات

، طی یک ۲۰۱۰پس از گذراندن مدتی از دوران محکومیت، در سال 

برنامه آزادسازی با افراد متهم به جاسوسی روسیه در آمریکا، 

مبادله و آزاد شد. وی بعد از آزادی، به انگلستان مهاجرت و 

 اسکریپال، ۲۰۱۸مارس  ۴خ . در تاری[13]درخواست پناهندگی نمود

و دخترش بعد از صرف شام در یک رستوران محلی، بیهوش بر 

نیمکتی در پارک نزدیک یک مرکز خرید در شهر سالزبری واقع در 

انگلستان، توسط پزشک و پرستاری که در حال عبور از آن منطقه 

. بعد از حضور پلیس و نیروهای [12 ,9 ,8 ,6]بودند، پیدا شدند

شوند. بالفاصله این دو نفر به بیمارستان انتقال داده میامدادی، 

های ویژه، اقدامت درمانی نمودن در بخش مراقبتبعد از بستری

های شود. در ضمن آزمایشبرای نجات مسمومان انجام می

های خون و ادرار مسمومان در آزمایشگاه علوم شده بر نمونهانجام

ین آزمایشگاه تحقیقات و فناوری دفاعی پارتون داون (بزرگتر

های شیمیایی وابسته به وزارت دفاع انگلستان)، وجود یک سالح

های زیستی این عامل اعصاب با گرید نظامی (نوویچوک) در نمونه

ترزا وزیر انگلستان، مارس، نخست ۱۲. در [14 ,13]بیماران تایید شد

 اسکریپالدر مجلس عوام این کشور اعالم کرد که مسمومیت  ،می

و دخترش، با استفاده از عامل نوویچوک با گرید نظامی انجام شده 

 .[14]است

آمده توسط واحد عملمارس، بعد از تحقیقات به ۲۹در تاریخ 

های برداری از نمونهپلیس ضدتروریسم انگلستان و با نمونه

ناحیه شهری، مشخص شد که باالترین آلودگی با  ۵محیطی از 

بوده و با توجه به  اسکریپالسکونی نوویچوک در نزدیکی منزل م

بودن میزان آلودگی با نوویچوک روی دستگیره درب ورودی باال

منزل آنها، احتمال بروز مسمومیت در اثر تماس پوستی با این 

. قابل ذکر است که در جریان این تحقیقات و [12]عامل تقویت شد

های های تشخیصی روی شواهد و نمونهقبل از انجام آزمایش

صحنه، یکی از افسران پلیس مسئول تحقیق از محل زندگی 

های مسمومیت با عوامل اعصاب ، دچار عالیم و نشانهاسکریپال

شد و در بیمارستان بستری شد، و بعد از درمان بعد از چند هفته 

سرگئی بعد از چند هفته و  یولیا از بیمارستان مرخص شد.

از  ۲۰۱۸مه  ۱۸بعد از چند ماه بستری در تاریخ  اسکریپال

علت عوارض به سرگئیبیمارستان مرخص شدند. با این وجود، 

 کننده جسمی و روحی تحت درمان پزشکی قرار گرفت. ناتوان

های سازمان منع گسترش سالح، متخصصان ۲۰۱۸در آوریل 

در  A-234، وجود عامل نوویچوک از نوع (OPCW)شیمیایی 

های محیطی و دخترش و نمونه اسکریپالهای زیستی نمونه

 ۳۰در . 15 ,12]-[17آمده از محل سکونت آنها را تایید نمودنددستبه

و به فاصله چند هفته از بروز حادثه مسمومیت  ۲۰۱۸ژوئن 

های مشابه با ، دو مورد مسمومیت حاد با عالیم و نشانهاسکریپال

و  لیچارلی راوهای مسمومیت با عامل اعصاب در یک زوج به نام

مایلی  ۱۱در شهر امزبری که در فاصله  داون استورگسهمسرش 

قرار دارد، گزارش شد. این حادثه از آنجا رخ داد که  شمال سالزبری

در پارک یک شیشه مربوط به ادوکلن زنانه با مارک معروف  راولی

Premier Jour (Nina Ricci) کند و آن را به منزل را پیدا می

نماید. بعد از پاشیدن مقداری از دیه میبرده و به همسر خود ه

محتویات بطری ادوکلن به مچ دست و بوییدن توسط همسرش، 

شود. هر دو های مسمومیت در هر دو نفر ظاهر میعالیم و نشانه

بیمار به بیمارستان محلی در سالزبری منتقل و در بخش 

 استورگسشوند. یک هفته بعد، خانم های ویژه بستری میمراقبت

بعد از دو هفته  راولینماید. آقای اثر شدت مسمومیت، فوت می بر

شود ولی بیهوشی و یک ماه بستری در بیمارستان، مرخص می

علت مننژیت، نابینایی و فلج دست چپ، دوباره در چند روز بعد به

شود؛ ولی بعد از انجام معالجات، در نهایت بیمارستان بستری می

ر حالی که دچار عوارض عصبی و شود، داز بیمارستان مرخص می

شده توسط های اولیه انجامروانی ناشی از مسمومیت شد. آزمایش

شده در های تاییدی انجامپلیس انگلستان و متعاقب آن آزمایش

دهنده ، روی محتویات بطری ادوکلن، نشانOPCWهای آزمایشگاه

از آن  اسکریپالوجود نوویچوک (از همان نوعی که در ترور 

) در بطری بود و %۹۷-۹۸اده شده است) با درجه خلوص باال (استف

شده، تقلبی و حاوی عامل اعصاب بوده به عبارتی، ادوکلن یافت

  .[17 ,12]است
ترین حوادث تروریسم عنوان یکی از مهماین حادثه که به

های سیاسی بین شیمیایی با نوویچوک در جهان بود، با بروز تنش

 اروپایی با روسیهی در بریتانیا و کشورهای رتبه دولتمقامات عالی

همراه بود. بریتانیا، دولت روسیه را مسئول اصلی و عامل ترور 

معرفی نمود، در حالی که دولت روسیه این اتهام را به شدت رد 

های امنیتی کرد و آن را یک داستان ساختگی از سوی سرویس

ها دیپلمات روسیه از بریتانیا، کشورهای انگلستان خواند. اخراج ده

های بریتانیا و اروپا از ابل اخراج دیپلماتاروپایی و آمریکا و در مق

. در [12]شودخاک روسیه، تنها بخشی از این مجادله محسوب می

سپتامبر همان سال، پلیس انگلستان، دو نفر شهروند روس به 

عنوان مظنونان را به روسالن باشیروفو  الکساندر پتروفهای نام

کند. به ادعای یاعالم م اسکریپالحمله تروریستی با نوویچوک به 

 (GRU)سازمان اطالعات نظامی روسیه آنها، این دو نفر عضو 
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بودند و دو روز قبل از بروز حادثه، با پروازی از مسکو به لندن آمده 

دقیقه در سالزبوری اقامت داشتند. هر چند این  ۳۰مدت و تنها به

 . [19 ,18]اتهامات توسط دولت روسیه هرگز پذیرفته نشد

ها و ماهیت ناشناخته عوامل علت کمبود دادهاست که به قابل ذکر

نوویچوک، بسیاری از عوامل این رده در فهرست عوامل اعصاب 

های شیمیایی مصوب المللی سالحممنوعه در کنوانسیون بین

OPCW  ۲۰۱۱آوریل  ۴-۶قرار نداشتند. هر چند در نشست مورخ ،

های شیمیایی، سازمان منع گسترش سالح شورای مشاوران علمی

ماده دارای ساختار  ۲ماده سمی جدید که از بین آنها  ۱۱تعداد 

مشابه نوویچوک بود را در فهرست مواد ممنوعه قرار دادند، با این 

وجود تا زمان بروز حادثه تروریستی سالزبری، عوامل مورد استفاده 

در این حادثه در فهرست ممنوعه این کنوانسیون نبودند. تا اینکه 

، این عوامل نیز وارد فهرست مواد ممنوعه در ۲۰۱۹آوریل در 

 .[15 ,12]های شیمیایی قرار گرفتندکنوانسیون منع سالح

جدیدترین مورد از ترور شیمیایی با : آلکسی ناوالنیترور شیمیایی 

از مخالفان دولت  آلکسی ناوالنیاستفاده از نوویچوک، مربوط به 

است. وی در این روز قصد داشت با پرواز  ۲۰۲۰اوت  ۲۰روسیه، در 

قبل  ناوالنیواقع در سیبری به مسکو برود.  (Tomsk)از تومسک 

نوشد و بعد شاپ فرودگاه میاز پرواز تنها یک فنجان چای در کافی

شود. در حین پرواز دچار تهوع، استفراغ و از آن سوار هواپیما می

شود و با افزایش وخامت حال وی، ردهای شدید شکمی مید

شود. در این خلبان ناچار به فرود اضطراری در شهر اومسک می

بیهوش شده و وی را با آمبوالنس به بیمارستانی در  ناوالنیموقع 

های نمایند. در بیمارستان، در بخش مراقبتاین شهر منتقل می

 ۲۲گیرد. در تاریخ ر قرار میویژه بستری و تحت درمان با ونتیالتو

، بنا به درخواست همسرش، با اعزام یک فروند هواپیما ۲۰۲۰اوت 

برای ادامه درمان به برلین منتقل شده و در  ناوالنیاز آلمان، 

اوت، پزشکان  ۲۴شود. در بیمارستان شاریته این شهر بستری می

آنزیم  گیری فعالیتهای مربوط به اندازهآلمانی با انجام آزمایش

استراز در خون و مشاهده کاهش فعالیت این آنزیم، فرضیه کولین

های آنزیم مسمومیت با عوامل اعصاب از دسته مهارکننده

های نمایند. انجام آزمایشاستراز را مطرح میکولیناستیل

شناسی بعدی در آزمایشگاه نظامی ارتش آلمان و تخصصی سم

، ۲۰۲۰اکتبر  ۶در تاریخ  OPCWهای تایید آن توسط آزمایشگاه

تایید  ناوالنیهای خون و ادرار وجود عامل نوویچوک را در نمونه

نمایند. این عامل مشابه همان عاملی است که در ترور می

در  ۲۰۱۹استفاده شده و از سال  ۲۰۱۸و دخترش در سال  اسکریپال

های شیمیایی المللی منع سالحفهرست ممنوعه کنوانسیون بین

 ۲۴بعد از انجام اقدامات درمانی و  ناوالنی .[21 ,20]ته استقرار گرف

روز  ۳۲های ویژه و در مجموع روز بستری در بخش مراقبت

شود، در حالی که دچار ضعف بستری، از بیمارستان مرخص می

ها و پاها بوده و نیاز به انجام شدید حرکتی در عضالت دست

ها دارد. با این وجود فیزیوتراپی روزانه برای بهبود حرکات اندام

را تکذیب  ناوالنیمقامات روسیه هرگونه دخالت در مسمومیت 

شده از جانب مقامات دولت ریزینمودند و آن را یک طرح برنامه

 .[22]آلمان قلمداد نمودند

 

 شیمی 

در حال حاضر اطالعات کمی در مورد ساختار شیمیایی و روش 

عوامل نوویچوک وجود دارد. اطالعات اولیه مربوط به ساختار  سنتز

ها بیشتر بر اساس اطالعاتی است که توسط شیمیایی نوویچوک

طور کلی، عوامل اعصاب و سایر دانشمندان ارایه شد. به میرزایانوف

موسوم به نوویچوک، از دسته ترکیبات ارگانوفسفره حاوی 

و بیشتر جزو دسته هالوفرمالدوکسیم بوده های دیبنیان

های فسفریله یا فسفوروآمیدات اکسیم

(Phosphoroamidates)  هستند. این عوامل از مشتقات

یا نیترومتان  (Dihalonitrosomethanes)هالونیتروزومتان دی

(Nitromethanes) شوند. واکنش ساز تهیه میعنوان پیشبه

ی این مواد با هالیدهای فسفر، فسفیت، فسفات یا استرها

فسفونات منجر به تشکیل مشتقات عمومی فرمالدوکسیم آلکیل

(Formaldoximes) ۱شوند (شکل می .( 
 

 
 [9]ساختار شیمیایی کلی نوویچوک) ۱شکل 

 

در ساختار مولکول  Xهای ، جایگزینی موقعیت۱در شکل 

های هالوژن مانند فلوئور، برم و کلر یا با فرمالدوکسیم با اتم

هایی ها یا بنیاندر مولکول با هالوژن Rسیانید و استخالف گروه 

آمینو و آلکوکسی سبب تشکیل این عوامل مانند آلکیل، آلکیل

آنالوگ شیمیایی  ۱۰۰رو، خانواده نوویچوک بیش از شوند. از اینمی

شوند که از این میان، تعداد محدودی از آنها تفاوت را شامل میم

اند. برخی از ساختارهای های شیمیایی فرموله شدهعنوان سالحبه

سازها و عوامل حد واسط پیشنهادی برای برخی از پیش

 .[11 ,9 ,6]اندارایه شده ۲ها در شکل نوویچوک
 

 

 
 [11 ,6]های نوویچوکبرخی از آنالوگساختار شیمیایی پیشنهادی برای ) ۲شکل 



 ۱۹۱ چوکینوو یشناسبر سم یمرور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Scientific Journal of Forensic Medicine                                                                                                                                     Volume 26, Issue 4, Fall 2020 

Alkyl-ها را بر اساس اسکلت ساختاری ، نوویچوک[23]میرزایانوف
Phosphonamidofluoridate  یاAlkyl-
phosphoramidofluoridate بر اساس [15]نمایدمعرفی می .

از واکنش  A-232شده توسط او، برای سنتز عامل اطالعات ارایه

-Methyl)فسفوروسیانیدوفلوریدات متیل
Phosphorocyanidofluoridate)  باN،N-

 (N,N-Diethylethanimidamide)ایمیدامید اتاناتیلدی

استفاده شده است. ماده حد واسط بعدی برای سنتز این عامل، از 

 ۳۳. ماده [23 ,9]شودآمین با استونیتریل تهیه میاتیلواکنش دی

-2)سیانیدات فسفونومتیلپروپیلمتیل-۲واکنش  نیز از
Methylpropyl-Methylphosphonocyanidate)  ۲و-

ایجاد  (Ethanethiol(Ethylamino)-2)تیول اتانآمینو)(اتیل

توسط دو  شده. در حالی که، بر اساس اطالعات ارایه[9]شودمی

عوامل  هاواینگ استیونو  هانک الیسون هایدانشمند به نام

ها، دارای اسکلت ساختاری بر پایه اعصاب از دسته نوویچوک

Alkyl-Phosphorofluoridate های و استخالف

Carbonimidic شده . بر اساس مطالعات انجام[25, 24 ,15]هستند

های شیمیایی، مشتقات سازمان منع گسترش سالحتوسط محققان

O-آمیدات فسفونآلکیلآلکیل(O-Alkyl-
Alkylphosphonamidate) عنوان اسکلت ساختاری نیز به

 .[15]اندبرای برخی از اعضای گروه نوویچوک در نظر گرفته شده
 

 خصوصیات فیزیکوشیمیایی

در  A-234و  A-230 ،A-232بر اساس اطالعات موجود، عوامل 

 عنوانبه A-262و  A-242صورت مایع و عوامل دمای اتاق به

در دمای اتاق به شکل جامد اولین عوامل اعصاب هستند که 

توان با جذب سطحی . اشکال مایع از این عوامل را می[11]هستند

های جامدی از جنس تالک، سیلیکاژل، قطرات مایع روی حامل

در آورد و برای مقاصد  (Dust) صورت گردسنگ پا بهیا  خاک رس

ای از خصوصیات ، خالصه۱. در جدول [24 ,8]نظامی استفاده نمود

های مختلف با هم ی و شیمیایی عوامل اعصاب از ردهفیزیک

 .[11]مقایسه شده است
 

 VXها با و شیمیایی نوویچوک مقایسه خصوصیات فیزیکی )۱جدول 
 A-230 A-232 A-234 VX خصوصیت فیزیکی

 ٣٦٨/٢٦٧ ٢١٣/٢٢٤ ١٨٦/٢١٠ ١٨٧/١٩٤ (دالتون) وزن مولکولی

  نقطه جوش

 گراد)(درجه سانتی
٢٩٨ ١/٢٥٨ ٢/٢٣٩ ٥/٢٣٥ 

  نقطه ذوب

 گراد)(درجه سانتی
٥١ ٠٦/٣ ٦٥/٥ ٥٦/٥- 

 چگالی 

 (گرم بر سانتی متر مکعب)
٠٦٢/١ ٤١٤/١ ٥١٥/١ ٦١٢/١ 

 ٠٠٠٧/٠ ٧/١ ٤٨/١ ١٣/٢ (پاسکال)فشار بخار 

 مایع مایع مایع مایع حالت فیزیکی

درجه  ٢٥حاللیت در آب 

 (گرم بر لیتر)
٣٠ ٦٥١٢/٠ ٧٧٥/١ ٨٢٦/٤ 

 مقاوم نامشخص مقاوم مقاوم در برابر رطوبتپایداری 

شامل تابون، سارین و سومان، دارای فراریت  Gعوامل اعصاب رده 

باال و پایداری کم در محیط هستند، در حالی که عوامل اعصاب از 

نسبت به گروه قبلی دارای فراریت کمتر بوده و  VXمانند  Vدسته 

در  Aپایداری باالیی در محیط دارند. هدف از سنتز ترکیبات رده 

واقع ایجاد تعادل بین فراریت این مواد و افزایش پایداری این 

-A-230 ،Aعوامل در برابر رطوبت و نور در محیط بود. عوامل 
هستند. این عوامل دارای فشار بخار مانند تابون  A-234و  232

دارای پایداری متوسط در محیط هستند. در اثر هیدرولیز این 

 ,8 ,6]شوندهای سمی تولید میو اکسیم HCl ،HF ،HCNعوامل، 

11, 26, 27] . 

عمر ای، نیمهسازی رایانهشده بر اساس مدلدر مطالعه انجام

 A-234 ،Novichok-7 ،۳۰-۱۰و  A-232هیدرولیز برای عوامل 

در ضمن،  کمتر از یک روز محاسبه شد. Novichok-5و برای روز 

ای امکان تخریب عوامل مذکور توسط سازی رایانهبر اساس مدل

وجود  (Biodegradation)ها در محیط زیست میکروارگانیزم

عبارتی این مواد در برابر تخریب زیستی، پایدار ندارد و به

 .[28]هستند
 

 مکانیزم اثر

نوویچوک همانند سایر سموم ارگانوفسفره، مهار مکانیزم اثر 

 ,6 ,5 ,1]استراز استکولینغیررقابتی و غیرقابل بازگشت آنزیم استیل

استراز سبب هیدرولیز کولین. در شرایط فیزیولوژیک، استیل[9

عضله -های عصبی کولینرژیک و اتصال عصبکولین در پایانهاستیل

ت سبب خاتمه فرآیند شده و با تبدیل آن به کولین و استا

. در جایگاه فعال آنزیم [29 ,6 ,1]شودرسانی میپیام

اسید و استراز، وجود سه اسیدآمینه سرین، گلوتامیککولیناستیل

هیستیدین نقش بسیار مهمی را در ایفای عملکرد طبیعی آنزیم 

و  Aدارا هستند. در مهار آنزیم توسط عوامل اعصاب رده 

اتم فسفر موجود در مولکول  وکلئوفیلی،ها، با حمله ننوویچوک

ارگانوفسفره به گروه هیدروکسیل اسیدآمینه سرین موجود در 

همزمان یون فلوئور از ساختار مولکول،  جایگاه فعال آنزیم و خروج

 . [29 ,6 ,1])۳شود (شکل سبب فسفریالسیون آنزیم و مهار آن می

 

 
 [6]استرازکولینمکانیزم اثر عوامل ارگانوفسفره در مهار آنزیم استیل )۳شکل 

 
های مستحکم کوواالنسی بین اتم فسفر مولکول با تشکیل پیوند

ارگانوفسفره و اسیدآمینه سرین در جایگاه فعال آنزیم، مهار 

شود. در کمپلکس ایجادشده عوامل ناپذیر آنزیم ایجاد میبازگشت

علت ایجاد پل نمکی در اثر فسفونیک با آنزیم، به Aاعصاب رده 
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آنیون با فرم پروتونه هیستیدین موجود در جایگاه فعال اکسی

آنزیم شده که این -آنزیم، سبب پایداری کمپلکس ارگانوفسفره

آنزیم است. در صورت وقوع پدیده  پدیده موسوم به پیرشدن

سازی آن فعالطور کامل غیرفعال شده و امکان پیرشدن، آنزیم به

شود که زمان بروز پدیده پیرشدن آنزیم در وجود ندارد. برآورد می

)، Gهمانند سومان (از دسته عوامل رده  Aمورد عوامل اعصاب رده 

 .[31 ,30 ,6 ,5 ,3]دقیقه است ۴تا  ۲بین 

هایی برای توجیه سمیت باالی نوویچوک و علت بروز مکانیزم

استراز مهارشده با این کولینسریع پدیده پیرشدن آنزیم استیل

های پیشنهادی، عوامل، پیشنهاد شده است. همه این مکانیزم

دهنده وقوع نوع جدیدی از مکانیزم پیرشدن آنزیم مهارشده با نشان

اکسیم پذیری ساختار مشابه فسژنعلت واکنشنوویچوک به

نوویچوک بعد از اتصال آن به جایگاه فعال آنزیم 

های بین مولکولی بعد . بروز واکنش[6]ز هستنداستراکولیناستیل

از اتصال مولکول نوویچوک با جایگاه فعال آنزیم با دخالت عوامل 

های آب، بقایای اسیدهای آمینه یا نوکلئوفیلی مانند مولکول

، با انجام ۲۰۱۸و همکاران در سال  جنگکربوکسیالت است. 

نرژی، نشان دادند ای مولکولی و انجام محاسبات اسازی رایانهشبیه

که میزان بار الکتریکی مثبت روی اتم فسفر مرکزی در عوامل 

های و نوویچوک، بسیار بیشتر از سایر مولکول Aاعصاب رده 

عوامل اعصاب قبلی هستند. از طرف دیگر این پژوهشگران نشان 

دادند که وجود بار الکتریکی بسیار زیاد روی اتم کربن در عوامل 

های فسفریله، سبب افزایش نوویچوک دارای ساختار اکسیم

های مولکولاستعداد مولکول به حمله عوامل نوکلئوفیلی (مانند 

آب یا بقایای اسیدهای آمینه) موجود در جایگاه فعال آنزیم 

استراز شده و سبب تسریع در فرآیند پیرشدن آنزیم کولیناستیل

های سرین، . در واکنش نوویچوک با بقایای اسیدآمینه[32]شودمی

تیروزین و ترئونین موجود در جایگاه فعال آنزیم 

وویچوک همانند یک عامل اتصال استراز، مولکول نکولیناستیل

عمل کرده و باعث تخریب و تغییر  (Cross-linker)متقاطع 

 .[32]شودشکل مولکولی آنزیم و پیرشدن آن می
 

 توکسیکوکینتیک

های مربوط به پارامترهای توکسیکوکینتیک عوامل اعصاب داده 

های انسانی های حیوانی یا دادهو نوویچوک بر اساس مدل Aرده 

ن گزارش نشده است. ولی با توجه به ساختار شیمیایی، این تاکنو

عنوان مثال، میزان دوست هستند. بهعوامل ماهیتی چربی

صورت به (GB)و سارین  VXدر مقایسه با  A-234دوستی چربی

 زیر است:

 

 VX> A-234> GB  
 

دوستی نیز با افزایش وزن مولکولی این عوامل، میزان چربی

این ترکیبات به خوبی از راه پوست، مخاط دستگاه یابد. افزایش می

شوند. در ضمن، این عوامل به گوارش و دستگاه تنفسی جذب می

نمایند. این عوامل خونی و جفت نیز عبور می-راحتی از سد مغزی

های توانایی تجمع در بافت چربی را دارند و با این وجود، داده

های ن عوامل در مدلدقیق مربوط به توزیع، متابولیزم و حذف ای

عمر جذب و توزیع، مسیرها های انسانی مانند نیمهحیوانی یا داده

های متابولیزم و متابولیت(های) احتمالی و مسیرهای دفع و محل

. با این وجود [11]عمر حذف آنها تاکنون در دسترس نیستو نیمه

، بر اساس ۲۰۱۸در سال  کارلنشده توسط در تنها مطالعه انجام

 (QSAR)فعالیت -ای و بررسی کمی رابطه ساختارسازی رایانهمدل

به نتایج جالبی در  VRو  VXبا  Aو مقایسه انواع عوامل رده 

رابطه با محاسبه پارامترهای فارماکوکینتیکی این ترکیبات 

شده مربوط به پارامترهای های محاسبه. خالصه داده[28]رسید

ارایه  ۲در جدول  VXبا فارماکوکینتیکی این عوامل در مقایسه 

 شده است.
 

شده برای عوامل مقایسه برخی از پارامترهای فارماکوکینتیکی محاسبه) ۲جدول 

 [28]کارلنبر اساس مطالعات  Aاعصاب رده 

 ترکیب
متابولیزم 

 عبور اول

فراهمی زیستی 

 (خوراکی)

زمان رسیدن به 

حداکثر غلظت 

 (دقیقه)پالسمایی 

عمر نیمه

 (ساعت)

VX ٥/٣ ٧٠ ٨/٦٥ ٣٤ 

A-230 ١٣/٤ ٥٧ ٨/٦٤ ٣٥ 

A-232 ٢١/٣ ٥٣ ٩/٦٤ ٣٥ 

A-234 ٤٠/٣ ٥٣ ٩/٦٣ ٣٦ 

A-242 ٥٠/٣ ٥٥ ٩/٥١ ٤٨ 

A-262 ٥٠/٣ ٥٥ ٩/٥١ ٤٨ 

 

 سمیت

و برخی از منابع، سمیت عوامل  میرزایانوفبر اساس اظهارات 

عنوان مثال، است. به VXبسیار بیشتر از عامل  Aاعصاب رده 

 (VR)یا معادل روسی آن  VXبرابر بیشتر از  A-230 ،۸-۵سمیت 

برابر سومان برآورد شده است.  A-232 ،۱۰است. سمیت 

عنوان را به Novichok-7و  Novichok-5، عوامل میرزایانوف

رغم این ادعاها . علی[24 ,23 ,6]عوامل فوق العاده سمی معرفی نمود

تفاده از و پس از بروز موارد واقعی از مسمومیت در اثر اس

ای در مطالعه کارلنعنوان عامل مورد استفاده در ترور، نوویچوک به

 VXنشان داد که احتماًال در مورد سمیت این عوامل نسبت به 

ای، میزان سمیت بزرگنمایی شده است و بر اساس محاسبات رایانه

نیست، بلکه سمیت این  VXتنها بیشتر از عامل این عوامل نه

برابر کمتر  ۵-۷۵شده)، محاسبه LD50مقایسه  (بر اساس ترکیبات

ای از دوز کشنده ، مقایسه۳جدول  .[28]برآورد شده است VXاز 

شده برای یک انسان شده و محاسبهخوراکی گزارش (LD50)میانه 

 دهد.کیلوگرمی را بر حسب نوع عوامل اعصاب نشان می۷۰بالغ 
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شده شده و محاسبهگزارش (LD50)مقایسه دوز کشنده میانه  )۳جدول 

 ها در انسان از راه خوراکینوویچوک

 نام عامل اعصاب
LD50 (mg/70Kg man) 

 الیسونشده توسط گزارش
[24] 

 کارلنشده توسط محاسبه

[28] 
VX ٧ ٦-١٠ 

A-230 ٥/١٠٨ ٧٥/٠-٢ 

A-232 ٩/٣٩ ٣٥ 

A-234 ٧/٤٩ ٣٥ 

 

 های مسمومیتعالیم و نشانه

عوامل اعصاب نوویچوک از دسته عوامل با توجه به اینکه 

استراز و کولینهای غیرقابل بازگشت استیلارگانوفسفره و مهارکننده

استراز کولینهای غیراختصاصی از جمله بوتیریلاسترازسایر کولین

های مسمومیت حاد با این عوامل مشابه با هستند، عالیم و نشانه

شدت تظاهرات سایر عوامل اعصاب هستند. بدیهی است که 

بالینی بسته به نوع عامل، دوز مصرفی و راه ورود سم به بدن 

دقیقه بعد از مصرف  ۲ثانیه تا  ۳۰تواند ها میاست. عالیم و نشانه

های سندرم خوراکی سم در بدن ایجاد شوند. بروز عالیم و نشانه

 .1]-[5 ,3سمی کولینرژیک در این مسمومیت وجود دارد

ویژه از راه ورت مواجهه با مقادیر کم سم بهدر صتظاهرات موضعی: 

ها بیشتر در سیستم تنفسی بوده و با تنفسی، عالیم و نشانه

آبریزش از بینی، احتقان بینی، تنگی نفس، سوزش قفسه سینه، 

های هوایی که موجب ها و افزایش ترشحات راهانقباض برونش

به  شوند، همراه است و بستهویزینگ و سرفه و تنگی نفس می

 .[33 ,5]مقدار مواجهه ممکن است که چند روز به طول انجامند

عنوان اولین نشانه در های چشم (میوز) بهایجاد انقباض در مردمک

های موضعی (مواجهه شکل مایع یا بخار سم) یا مسمومیت

های چشم یا در های سیستمیک است. درد در کرهمسمومیت

آید. وجود میگانی بهپشت آن ناشی از انقباض شدید عضالت مژ 

های شده در نورها در اثر تمرکز برای دید نزدیک یا خیرهدرد چشم

یابد. ریزش اشک، اختالل در تطابق، تاری دید، روشن افزایش می

ها و پرخونی ملتحمه از دیگر اثرات نور ترسی، اسپاسم پلک

های گوارشی بعد از چشمی این عوامل هستند. عالیم و نشانه

راکی شامل تهوع، استفراغ، دردهای شکمی، اسهال و مصرف خو

 .[33 ,5]اختیاری در دفع استبی

توالی بروز تظاهرات بالینی عمومی در تظاهرات سیستمیک: 

مسمومیت با این عوامل، متعدد و بسته به راه ورود سم متفاوت 

های تنفسی در صورت استنشاق این عوامل در است. عالیم و نشانه

شوند، همچنان که تظاهرات گوارشی در مصرف ابتدا ظاهر می

نمایند. سمیت دهانی این عوامل با سرعت بیشتری بروز می

عمومی با تظاهرات موسکارینیک، نیکوتینیک و درگیری سیستم 

 . [5]اعصاب مرکزی همراه است

اثرات موسکارینی: برونکواسپاسم سبب ایجاد سرفه، ویزینگ و 

های ود. افزایش ترشحات راهشدیسترس تنفسی و تنگی نفس می

هوایی و ترشحات غدد بزاقی، سبب تشدید اختالالت تنفسی 

شود. این اثرات، شوند. اسپاسم حنجره سبب تشدید تنفس میمی

شوند. بروز هیپوکسمی و سبب بروز کف در دهان و سیانوز فرد می

شود. سیانوز سبب کاهش سطح هوشیاری و توقف قلبی می

قادیر باالی این عوامل موجب مرگ ناگهانی و مواجهه تنفسی با م

شود. در صورت عدم بروز مرگ سریع، سریع طی چند دقیقه می

سایر تظاهرات عمومی مانند: تهوع، استفراغ، دردهای شدید 

گاستر، اسهال، آبریزش بینی، ریزش اشک، شکمی، تعریق، درد اپی

بروز دهد. اختیاری در دفع مدفوع و ادرار رخ میتنسموس، بی

ریتمی کاردی، دیساختالالت قلبی مانند کاهش فشار خون، برادی

 ,33 ,5 ,1]شودتنفسی سبب مرگ می-و در نهایت کوما و ایست قلبی

34]. 

علت افزایش اثرات های شدید، بهدر مسمومیت اثرات نیکوتینی:

های ناحیه های نیکوتنینی در گانگلیونکولین روی گیرندهاستیل

کاردی و افزایش فشار ها (میدریاز)، تاکیمردمکگردنی، گشادی 

ضعف عضالنی (که با افزایش فعالیت،  .[5 ,1]نمایدخون بروز می

شود)، تویچ، فاسیکوالسیون، گرفتگی عضالت، فلج شل تشدید می

شود)، از پریدگی پوست میو انقباض عروقی (که منجر به رنگ

هستند. در  سایر تظاهرات نیکوتینی مسمومیت با این عوامل

های شدید، بروز ضعف عمومی عضالت بدن با درگیری مسمومیت

 ,5 ,1]تواند سبب افت عملکرد تنفس و مرگ شودعضالت تنفسی می

33, 34]. 

قراری، عدم ثبات اثرات سیستم عصبی مرکزی: اضطراب، بی

های شبانه و افزایش رویا از اثرات این خوابی، کابوسعاطفی، بی

صبی مرکزی در دوزهای خفیف هستند. سردرد، سموم بر سیستم ع

آلودگی، اختالل در قضاوت، هماهنگی، یادآوری و لرزش، خواب

ها ممکن است بروز نمایند. العملحافظه و کاهش سرعت عکس

ها و ، فقدان رفلکسزهیژنرالهای گیجی، اختالل در تعادل، تشنج

یم کوما از دیگر نشانه و عال، Cheyne-Stokesالگوی تنفس 

علت فلج عضالت مسمومیت است. مرگ در اثر ایست تنفسی (به

دیافراگم و تضعیف مراکز تنفسی در ساقه مغز) و آنوکسی حادث 

توان شود، هر چند تضعیف مراکز گردش خون در مغز نیز میمی

 .[34 ,33, 5]سبب بروز برادیکاری و افت فشار خون شود

عات در مورد اثرات مدت: بیشترین اطالاثرات تاخیری و طوالنی

دیررس و طوالنی اثر متعاقب مسمومیت حاد با نوویچوک، بر 

گرفته در موارد محدود بروز این نوع اساس مشاهدات صورت

آندری  مسمومیت است. اولین گزارش از مسمومیت حاد اتفاقی در

از دانشمندان روسی دخیل در پروژه ساخت این عوامل  ژلزنیاکوف

و در  ۱۹۸۷ود دارد. این دانشمند در سال موسوم به فولیانت، وج

علت اختالل ناگهانی در عملکرد ، بهNovichok-5حین کار روی 

های این هود شیمیایی آزمایشگاه در مواجهه تنفسی با آئروسل

گیرد. وی به سرعت دچار میدریاز، تنگی نفس، عامل قرار می

و کوما کاردی، فلج تنفسی، افت تنفس سیالن بزاق و تشنج، برادی

شدن از بیمارستان، دچار شود. وی بعد از درمان و مرخصمی

سال بعد از  ۵اختالالت حرکتی شدید، اختالل حافظه شده و 
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علت سیروز کبدی پیشرفته، صرع و التهاب اعصاب مسمومیت، به

. بررسی سایر موارد مسمومیت حاد با [8]ژمینال فوت نمودتری

وسیعی از عوارض عصبی و دهنده بروز طیف نوویچوک، نشان

هفته بعد از  ۱-۳روانی در قربانیان است. سمیت عصبی تاخیری، 

مسمومیت حاد با تظاهرات ضعف شدید عضالت حرکتی و 

تنفسی، بروز اختالالت روانی و حافظه در مسمومان گزارش شده 

 .[33 ,11]است
 

 درمان

های حاد ناشی از نوویچوک همانند سایر اساس درمان مسمومیت

ترکیبات ارگانوفسفره شامل اقدامات درمانی اورژانس (باز نگهداری 

های هوایی بیمار، کنترل تنفس، برقراری گردش خون)، راه

دوت و انجام سایر زدایی، تثبیت بیمار، درمان با آنتیآلودگی

در بیماران بدحال،  .[34 ,33 ,5]اقدامات حمایتی و عالمتی است

ای ویژه، انجام انتوباسیون و هبستری بیمار در بخش مراقبت

تهویه مکانیکی به همراه حمایت و پایش قلبی و عروقی ضروری 

 است. 

زدایی نقش بسیار مهمی را در درمان و فرآیند آلودگیزدایی: آلودگی

های ثانویه در بیمار یا کادر درمان دارد. پیشگیری از بروز آلودگی

زدایی در ابتدا و بعد از آلودگیمعموًال در بسیاری از موارد، اقدامات 

شوند. با دوت انجام میتثبیت بیمار و قبل از شروع درمان با آنتی

های شدید و بیماران بدحال، این حال، در درمان مسمومیت

. [34 ,33 ,5]شوندزدایی انجام میدارودرمانی قبل یا حین آلودگی

وستی و های پهای آلوده بیمار در موارد تماسکردن لباسخارج

امحای صحیح آنها نقش بسیار مهمی را در جلوگیری از 

دقیقه  ۳۰ها تا های مجدد دارد. در برخی موارد، لباسآلودگی

شده به خود را دارند. توانایی انتشار بخارات عوامل اعصاب جذب

ها و جواهرات مسموم خارج شده و آنها را در دو باید کلیه لباس

رب آنها را نیز باید کامًال بست. کیسه پالستیکی قرار داد و د

های آلوده را باید ترجیحًا در مناطق سرباز یا های حاوی لباسکیسه

وشوی . شست[33]دارای تهویه مناسب تا زمان امحا نگهداری نمود

ها با محلول نرمال سالین و در پوست با آب و صابون و چشم

های دگینبودن، آب از اقدامات مهم در رفع آلوصورت در دسترس

 .[5 ,1]پوستی و چشمی است

، از سطوح غیرزنده، Aزدایی عوامل اعصاب از رده برای آلودگی

های اطالعات زیادی در دسترس نیست. هر چند استفاده از محلول

درصد وزنی از هیدروکسیدسدیم یا  ۱۰قلیایی مانند محلول 

 %۵سدیم نشده از هیپوکلریتهای رقیقسدیم یا محلولکربنات

شدن آنها توانند سبب تخریب مولکول عوامل اعصاب و خنثیمی

، تخریب برخی از انواع عوامل اعصاب با ایجاد شوند؛ با این وجود

در اثر هیدرولیز در محیط  HFو  HCl ،HCNترکیبات سمی مانند 

. [6]توانند باعث بروز مسمومیت شوندقلیایی همراه هستند و می

-Potassium 2,3هایی واکنشگری مانند استفاده از اکسیم
Butanedione Monoximate سازی سطوح نیز برای خنثی

الزم به ذکر است که در کلیه مراحل  .[11]وصیه شده استت

زدایی و درمان بیماران مسموم، استفاده از وسایل محافظت آلودگی

های صورت، دستکشهای تمام یا نیمهشخصی (از قبیل ماسک

نیتریل، گان و روکش کفش) برای جلوگیری از آلودگی ثانویه کادر 

 .[33]درمان، الزم است

اساس دارودرمانی در های دارویی: ت و درماندوتجویز آنتی

عنوان مسمومیت با عوامل اعصاب شامل استفاده از آتروپین (به

عنوان ها (بههای موسکارینی)، اکسیمآنتاگونیست گیرنده

استراز مهارشده) و عوامل ضدتشنج و های آنزیم کولیناحیاکننده

دوت و آنتیعنوان . تجویز آتروپین به[33 ,5]محافظ عصبی است

های موسکارینی با تاثیر کولین در گیرندهکننده اثرات استیلمهار

های نیکوتینی ضروری است. تجویز آتروپین در حداقلی بر گیرنده

دوزهای مناسب، سبب برگشت اثرات موسکارینی شده ولی روی 

تواند تا حدودی از اثرات نیکوتینی تاثیری ندارد؛ با این وجود، می

ی از جمله تشنج جلوگیری نماید. دوز استاندارد اولیه اثرات مرکز 

گرم (در میلی۲در درمان مسمومیت با عوامل اعصاب در بزرگساالن، 

گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)، است میلی۱/۰تا  ۰۲/۰کودکان: 

. در [5]شودصورت داخل وریدی یا داخل عضالنی تجویز میکه به

و با شدت مسمومیت باال، دوز اولیه بیماران بزرگسال بسیار بدحال 

. ادامه تجویز آتروپین [5]گرم توصیه شده استمیلی۵-۶آتروپین 

دقیقه تا بروز عالیم آتروپینیزاسیون در بیمار (رفع  ۲-۵صورت هر به

شدن ترشحات تنفسی، رفع عالیم موسکارینی از جمله خشک

عالیم  کاردی و رفع تشنج در صورت وجودانقباضات برونش، برادی

عنوان معیارهای اردی بهاولیه) است. برگشت میوز یا بروز تاکی

حداکثر دوز  شوند.مطلوب در آتروپینیزاسیون بیمار محسوب نمی

. دوز [5]گرم برسدمیلی۲۰۰تا  ۲۰تواند از آتروپین تجویزشده می

های شدید ناشی از عوامل اولیه آتروپین در درمان مسمومیت

 های ارتش انگلستان و کشورهایالعملاعصاب بر اساس دستور 

صورت داخل وریدی یا داخل گرم بهمیلیNATO ،۱۰-۵عضو 

دقیقه تا  ۵و تکرار آن هر  (Intraosseous)استخوان 

کاردی، برونکواسپاسم و کاهش آتروپینیزاسیون بیمار (رفع برادی

 .[35 ,33]ترشحات ریوی) است

دوت به همراه آتروپین در عنوان آنتیدسته دیگر از ترکیباتی که به

ها تجویز درمان مسمومیت با عوامل ارگانوفسفره از جمله نوویچوک

ها توانند اثرات درمانی هم را تقویت نمایند، اکسیمشوند و میمی

(Oximes) ها، ترکیباتی نوکلئوفیل هستند که هستند. اکسیم

استراز مهارشده توسط عامل کولیناستیلباعث احیای آنزیم 

،  (Pralidoxime, 2-PAM)شوند. پرالیدوکسیم اعصاب می

، تریمدوکسیم (®Obidoxime, Toxogonin)ابیدوکسیم 

(Trimedoxime, TMB4)منوکسیم استیل، دی(Diacetyl 
Monoxime, 2,3-Butanedione Monoxime) ،HI-6  و

HLo-7 ود در بازارهای دارویی جهان های موجترین اکسیماز مهم

ها باید همراه آتروپین تجویز شوند؛ زیرا . اکسیم]33 ,1[هستند

موسکارینی هستند. این ترکیبات تنها تنهایی فاقد اثرات آنتیبه



 ۱۹۵ چوکینوو یشناسبر سم یمرور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Scientific Journal of Forensic Medicine                                                                                                                                     Volume 26, Issue 4, Fall 2020 

ها نیکوتینی ارگانوفسفرهدوت موثر برای درمان اثرات آنتیآنتی

کر شامل ضعف، تویچ و فاسیکوالسیون عضالنی هستند. قابل ذ

ها باید قبل از بروز پدیده پیرشدن آنزیم است که تجویز اکسیم

 ,1]باشد، زیرا در صورت پیرشدن آنزیم، قادر به احیای آنزیم نیستند

33] . 

گونه که ذکر شد، زمان بروز پیرشدن در مسمومیت با همان

دقیقه است و در عمل تجویز  ۲-۴نوویچوک و سومان، حدود 

کسیم، ابیدوکسیم و تریمدوکسیم در این ها از نوع پرالیدواکسیم

ها با محدودیت همراه است (مقایسه شود با زمان نوع مسمومیت

-۵ساعت)، سارین ( ۱۴بروز پیرشدن آنزیم در مسمومیت با تابون (

علت اتصال این امر از طرفی به ساعت)). ۴۸( VXساعت) و  ۳

کرشده های ذقوی عوامل نوویچوک با آنزیم و عدم توانایی اکسیم

عامل اعصاب نیز است. دوز اولیه -برای احیای کمپلکس آنزیم

کلراید در درمان مسمومیت با عوامل اعصاب در پرالیدوکسیم

صورت داخل گرم) به۲گرم بر کیلوگرم (حداکثر میلی۳۰بزرگساالن، 

ساعت یا دوز  ۴-۶دقیقه و تکرار آن هر  ۱۵-۳۰وریدی در طی 

گرم بر میلی۸-۱۰ریدی به میزان صورت انفوزیون ونگهدارنده به

تجویز  .[34 ,1]گرم در ساعت) استمیلی۶۵۰کیلوگرم در ساعت (تا 

صورت داخل وریدی و گرم بهمیلی۲۵۰اوبیدوکسیم نیز با دوز اولیه 

صورت انفوزیون مداوم گرم در روز بهمیلی۷۵۰دوز نگهدارنده 

مشتقات  های از. با این وجود از برخی اکسیم[34 ,1]وریدی است

 (Bispyridinium Hagedorn, H-series)پیریدینیوم بیس

توان در مسمومیت با سومان و می HLo-7و  HI-6شامل 

علت اثر فارماکولوژیک ها استفاده نمود. این امر بهنوویچوک

 مستقیم دارو در احیای کمپلکس آنزیم مهار شده است. 

مل اعصاب از از آنجا که یکی از تظاهرات مهم مسمومیت با عوا

های ها در مسمومیتجمله نوویچوک، تشنج است و این تشنج

کننده حیات تواند تا چند دقیقه به طول کشیده و تهدیدشدید می

رو، کنترل تشنج، نقش مهمی را در درمان بیمار باشد، از این

 مسموم دارد.
 

گرم میلی۱۰-۲۰های از جمله دیازپام (استفاده از بنزودیازپین

عنوان دوز اولیه و تکرار آن در صورت صورت داخل وریدی بهبه

 ۱۰گرم وریدی و در صورت نیاز بعد از میلی۱۰نیاز)، میدازوالم (

صورت تزریقی مورد تاکید است. گرم) و لورازپام بهمیلی۱۰دقیقه، 

صورت گرم دیازپام بهمیلی۱۰در صحنه حادثه یا میدان نبرد، تزریق 

گرم میلی۵شود. در شرایط بیمارستانی، تجویز عضالنی توصیه می

ها توصیه صورت داخل وریدی برای کنترل تشنجدیازپام به

بر کنترل تشنج، سبب کاهش ها عالوهشود. بنزودیازپینمی

. در [34 ,33 ,5 ,1]شوندقراری و حرکات غیرارادی نیز میاضطراب، بی

ها کنترل تشنج یابرخی از مراجع تجویز پروپوفول و کتامین نیز بر 

با دوزهای استاندارد در مسمومیت با نوویچوک اشاره شده 

 .[33]است

 

 

 تشخیص آزمایشگاهی

های علت عدم امکان تشخیصگاه نباید درمان را بهاگرچه هیچ

آزمایشگاهی به تاخیر انداخت، با این وجود، استفاده از انواع 

یت های آزمایشگاهی برای تشخیص عامل ایجاد مسمومروش

های های محیطی (آب، خاک و هوا) یا نمونهویژه در نمونهبه

زیستی بیمار مسموم یا متوفی برای تشخیص، تایید یا افتراق 

ها یا تعیین مسمومیت از سایر عوامل ایجاد مسمومیت یا بیماری

کننده هستند. قابل ذکر است که تشخیص دقیق علت فوت، کمک

ی به استانداردهای با خلوص علت عدم دسترسنوع عامل اعصاب به

های آنالیتیکال با فناوری باال در باال و نیاز به استفاده از دستگاه

پذیر نیست و در ضمن، فرآیندی زمان بر و ها امکانهمه آزمایشگاه

 بر است.هزینه

گیری میزان سنجی برای اندازههای ساده رنگاستفاده از روش

استراز یکی کولیناستراز و بوتیریلکولینهای استیلفعالیت آنزیم

های متداول برای تشخیص مواجهه یا مسمومیت با عوامل از روش

ها مهارکننده این آنزیم از جمله ترکیبات ارگانوفسفره در بیمارستان

از نمونه خون بیمار برای ارزیابی میزان است. در این روش، 

های قرمز خون استراز موجود در گلبولکولینفعالیت آنزیم استیل

شود. روش المن استراز پالسما استفاده میکولینیا بوتیریل

(Ellman) گیری فعالیت آنزیم در صورت متداول برای اندازهبه

شود و ه میخون بیماران مسموم با عوامل ارگانوفسفره استفاد

استراز تناسب خوبی با شدت کولینمیزان مهار آنزیم استیل

مسمومیت دارد. قابل ذکر است که در این روش، تعیین نوع عامل 

. ارزیابی میزان [36 ,30]کننده آنزیم قابل شناسایی نیستمهار

گلوکورونیداز و پاراکسوناز -های بتاها مانند آنزیمفعالیت سایر آنزیم

ها در های تشخیص مسمومیت با ارگانوفسفرهله روشنیز از جم

 .[37 ,30]شوندبیماران محسوب می

برای شناسایی  (Detection tubes)های آشکارساز امروزه، از لوله

ها) در و نوویچوک VXعوامل اعصاب (مانند: سومان، سارین، 

های غیرزیستی و محیطی مانند آب، هوا و خاک استفاده نمونه

های رنگی شود. این آشکارسازها بر اساس واکنشفراوانی می

هایی به شکل نمایند. این آشکارسازها شامل حاملآنزیمی عمل می

استراز روی آنها ثابت های استیل یا بوتیریل کولینپلت (که آنزیم

شده است) به همراه سوبسترا و واکنشگر هستند. از مزایای این 

سادگی عملکرد و قابلیت  بودن، حساسیت باال،وسایل، قابل حمل

های آب و هوا در مناطق جنگی یا صحنه استفاده روی انواع نمونه

. در این وسایل، بیشتر از آنزیم [38]حوادث تررویستی است

سازی این آنزیم روی شود. ثابتاستراز استفاده میکولینبوتیریل

حامل، نقش بسیار مهمی را در پایداری نتایج دارد. اخیرًا، از 

 Magnesium)یزیوم آلومینومتاسیلیکات من
Aluminometasilicate)  با سطح تماس باال با نام تجاری

US2®Neusilin همراه پلیمر RL ®Eudragit عنوان الیه (به
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 .[39]محافظ) برای تهیه پلت، در این وسایل استفاده شده است

ها برای شناسایی و تایید عوامل ترین روشترین و دقیقحساس

ویژه در مقادیر بسیار کم، در انواع ها بهاعصاب از جمله نوویچوک

های بافت (از جمله های زیستی مانند: خون، ادرار، نمونهنمونه

های غیرزیستی (آب، خاک، هوا، بافت کبد و ریه) و نمونه

های )، استفاده از روشهای لباس و مواد غذایینمونه

یا  (GC-MS)سنجی جرمی طیف-کروماتوگرافی گازی

هستند.  (LC-MS-MS)سنجی جرمی طیف-کروماتوگرافی مایع

ای بعد از میکروسنتز و همکاران در مطالعه حسینیعنوان مثال، به

 عامل نوویچوک از مشتقات: ۵

 O-Alkyl N-[Bis(Dimethylamino)Methylidene]-P-
Methylphosphonamidates هایی با اتم فسفر (مولکول

N’N,N,N’-گوانیدین متصل به تترامتیل
Tetramethylguanidine( دار با های نشانهمراه آنالوگ

کارگیری از (به GC-MSدوتریوم آنها، توانستند با استفاده از روش 

-و یونیزاسیون الکترونی)، کلیه یون GCبرای  ۴۰-۲۸۰رمپ دمایی 

ها و اجزای حاصل از شکست یونی این عوامل را با دقت مولکول

شناسایی و تعیین نمایند. در ادامه، این محققان با استفاده از 

 ;Electrospray Ionization(استفاده از  LC-MS-MSروش 
ESI با  ییدوتا یسنج جرمفیط عنوان منبع ایجاد یون و یکبه

) Quadrupole tandem mass یچهارقطب یگر جرمهیتجز
spectrometer)  و استفاده از سیستم گرادیان استونیتریل و آب

موالر در میلی۲۰عنوان فاز متحرک به همراه اسیدفرمیک به

HPLC[40]) موفق به شناسایی این ترکیبات شدند. 
 

 گیرینتیجه

های شیمیایی و در عین عنوان نسل چهارم سالحها بهنوویچوک

شوند. این محسوب می Aحال ناشناخته از عوامل اعصاب از دسته 

عوامل مانند سایر عوامل اعصاب از نظر ساختار شیمیایی از دسته 

های غیررقابتی و عنوان مهارکنندهترکیبات ارگانوفسفره هستند و به

شوند. با این استراز محسوب میکولینتیلناپذیر آنزیم اسبرگشت

سبب شده  Vو  Gهای ساختاری با سایر عوامل رده وجود، تفاوت

شده، سمیت بیشتری را برای این است که در ابتدا، اطالعات ارایه

های قدیمی برآورد عوامل در مقایسه با سایر عوامل اعصاب نسل

آمده در اثر دستهنمایند. با این وجود و بر اساس اطالعات جدید ب

مشاهده اثرات بالینی سمی، این ترکیبات در قربانیان حوادث 

های های اخیر و از طرفی دادهتروریسم شیمیایی در سال

نظر های این عوامل، بهای مولکولسازی رایانهآمده از شبیهدستبه

رسد که با وجود سمیت ذاتی باالی این ترکیبات، برخالف می

منتشره در مورد این عوامل، سمیت این مواد از اطالعات اولیه 

بیشتر نیست و در صورت انجام  VXسایر عوامل اعصاب مانند 

های حاد و شدید اقدامات درمانی سریع و استاندارد در مسمومیت

با عوامل اعصاب شامل اقدامات عالمتی و حمایتی، استفاده از 

ستاندارد مانند های ادوتتهویه مکانیکی و تجویز داروهای و آنتی

ها، مدیریت درمان مسمومان با ها و بنزودیازپینآتروپین، اکسیم

رو، با توجه به وجود تهدید فزاینده پذیر است. از اینموفقیت انجام

المللی در استفاده از این عوامل در حمالت تروریسم شیمیایی، بین

های لزوم آشنایی هر چه بیشتر شاغالن گروه پزشکی با جنبه

شناسی پایه و بالینی این عوامل، با هدف تشخیص و تلف سممخ

 درمان سریع و موثر مسمومان احتمالی، ضروری است. 
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