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German Agents 

• 1936 r. przeprowadzano pierwsze testy nieznanej, bardzo skutecznej 

substancji zabijającej 100% populacji mszycy przy stężeniu 5ppm! 

• 1937 r. odkryto sposób tworzenia na większą skalę, oraz bardzo 

nieprzyjemne skutki uboczne przy kontakcie z substancją – 1 kropla 

przy przelewaniu prawie zabiła jej twórcę – dochodził do zdrowia przez 

długie tygodnie. 

• Schrader aby utajnić odkrycia stosował mylące nazwy Trilion – 83 

ostatecznie przyjęła się nazwa TABUN (bez jakiegokolwiek znaczenia) 



HISTORIA 

Uzyskany w 1939 r. jako „efekt uboczny” w wynajdywaniu nowych 
insektycydów przez  Gerharda Schradera i jego zespół: 

Schrader 

Ambros 

Rüdiger 

Van der Linde 
 

Sarin (GB) jest drugim związkiem z serii G nazwanymi tak po II 
wojnie światowej (od Germany – Niemcy).  

Innymi związkami tej grupy są, między innymi, tabun i soman, 
oznaczane odpowiednio GA i GD. 

Trilon-146 



Użycie sarinu 

 16 marca 1988 r. – atak gazowy w Halabdży z użyciem, 

między innymi, sarinu. Zginęło około 5 tysięcy osób. 

 20 marca 1995 r. – atak w tokijskim metrze 

przeprowadzony przez członków sekty Najwyższa 

Prawda, w którym zginęło 12 osób, a ponad 5500 uległo 

zatruciu i było hospitalizowanych; 

 21 sierpnia 2013 r. - w czasie wojny domowej w Syrii 

sarin został użyty podczas ataku w Ghucie  

spowodował śmierć od 200 do 1700 osób (różne źródła) 



PODZIAŁ  

Bojowych Środków Trujących 



Podział toksykologiczny oparty jest na działaniu fizjologicznym bojowych środków trujących.  

Grupa środków 
 

Przedstawiciele 
 

paralityczno - drgawkowe 
środki trujące 

 

sarin, soman, Vx 
 

parzące środki trujące 
 

iperyt, iperyt azotowy, luizyt 
 środki ogólnotrujące 

 
kwas pruski, cyjanowodór 

 środki duszące 
 

fosgen, difosgen, 
fosgenoksym 

 drażniące środki trujące 
 

chloroacetofenon, adamsyt, 
CS 

 Fitotoksyczne środki trujące 
 

kwas 2,4-
dichlorofenoksyoctowy, 
2,4,6 - trichlorofenoksy-

octowy 
 psychogazy 

 
BZ.LSD-25 

 toksyny 
 

toksyna botuliny 
 

 

BOJOWE ŚRODKI TRUJĄCE  
podział  toksykologiczny 





LISTA ODCZYNNIKÓW: 

• Chlorek fosforu III,  

• Metanol,  

• Chlorek sodu,  

• Benzen,  

• Chlor, 

• Pirydyna, 

• Alkohol izopropylowy, 

• Fluorek sodu, 

• Aparatura chemiczna. 

SYNTEZA SARINU 

reakcja estryfikacji difluorku metylofosfonowego izopropanolem w 
obecności izopropyloaminy jako katalizatora zasadowego i substancji 

zobojętniającej powstający fluorowodór 



WŁAŚCIWOŚCI 

Na polu walki związki fosforoorganiczne mogą być stosowane  
w postaci: 

► lotnych cieczy 

► aerozoli 

► par 

Wchłaniają się przez: 

► układ oddechowy 

► układ pokarmowy 

► nieuszkodzoną skórę 
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średnia dawka powodująca śmierć lub obezwładnienie 50 populacji w przypadku przeniknięcia  

przez układ oddechowy 

BOJOWE ŚRODKI TRUJĄCE 
toksyczność 



Toksykologia 

Stężenie tabunu w powietrzu: 

• 0,006 mg/l powoduje powstanie dolegliwości 
utrzymujących się przez okres kilkunastu dni. 

• 0,07 mg/l przy dłuższej ekspozycji jest 
niebezpieczne dla życia. 

• 0,1 mg/l powoduje śmierć w ciągu 1 min 

 



MECHANIZM DZIAŁANIA 

Nieodwracalne blokowanie acetylocholinoesterazy  

– enzym rozkładający jeden z podstawowych neuroprzekaźników, 

acetylocholinę, na cholinę i resztę kwasu octowego. 
(tworzenie kowalencyjnego wiązania pomiędzy atomem fosforu inhibitora  

a centrum esterazowym enzymu a następnie fosforylacji znajdującej się tam grupy serynowej).  

 

 

 

zahamowanie AChE powoduje nagromadzenie się w szczelinach 

synaptycznych i w płytkach nerwowo – mięśniowych  

znacznych ilości acetylocholiny ACh 



Objawy zatrucia 

Na obraz kliniczny zatrucia składają się: 

 

efekty wywołane pobudzeniem receptorów: 

• MUSKARYNOWYCH 

• NIKOTYNOWYCH  

 

bezpośrednia reakcja komórek OUN na nadmiar ACh w synapsach 

 

 

objawy kliniczne obserwuje się gdy ogólnoustrojowa aktywność enzymu 

spada do około 30% (70% zablokowane) 



Objawy zatrucia 

MUSKARYNOWE 
(układ przywspółczulny) 

 • zwężenie źrenic z brakiem reakcji na światło i brakiem akomodacji,  

• obfite poty 

• wzmożone ślinienie i łzawienie 

• hipersekrecja w drogach oddechowych 

• nudności, wymioty, kurczowe bóle brzucha 

• bladość powłok,  

• zaburzenia zwieraczy 

• biegunka,  

• duszność,  

• obrzęk płuc,  

• bradykardia, zmiany RR,  

• bóle zamostkowe 



Objawy zatrucia 

NIKOTYNOWE 
(układ autonomiczny + płytka nerwowo mięśniowa) 

• drżenia włókienkowe mięśni (powieki, język, twarz, kark) 

• osłabienie mięśniowe,  

• oczopląs,  

• drgawki kloniczno-toniczne 



Objawy zatrucia 

ze strony OUN 
• bóle i zawroty głowy,  

• niepokój,  

• bezsenność,  

• trudności koncentracji uwagi,  

• osłabienie pamięci,  

• zaburzenia mowy,  

• zaburzenia psychiczne,  

• drgawki, śpiączka,  

• uczucie lęku,  

• porażenie ośrodków: oddechowego, naczynioruchowego i termoregulacji 



Objawy zatrucia 

inne 

• zaburzenia funkcji wątroby, nerek, trzustki (niekiedy ostre zapalenie),  

• możliwa kwasica metaboliczna,  

• hiperglikemia,  

• miejscowe działanie drażniące na skórę i błony śluzowe  



Akronim SLUDGE B 

 

Salivation - ślinienie 

Lacrimation - łzawienie 

Urination - oddanie moczu 

Diarrhoea - biegunka 

Gastrointestinal upset - nieżyt przewodu pokar. 

Emesis - wymioty 

Bronchorrhea - wzmożone wydzielanie gruczołów dróg 

oddechowych, skurcz oskrzeli, sinica, kaszel 

 

Bradycardia - bradykardia 

Toksydrom cholinergiczny 



ZESPÓŁ PRZEJŚCIOWY 

1 - 4 dni od momentu ustępowania objawów zatrucia 

• prawdopodobnie w wyniku długotrwałego działania acetylocholiny na 

receptory nikotynowe  

• objawy - niemożność podniesienia głowy, wstania, oftalmopareza, 

osłabienie mięśni kończyn, arefleksja, porażenie oddechu  

• czas trwania - 5-15 dni  

• leczenie - tylko objawowe i podtrzymujące,  

• brak reakcji na atropinę  



POLINEUROPATIA  

CZUCIOWO - RUCHOWA 

• 6 - 21 dni po zatruciu  

• przyczyna - fosforylacja esteraz w nerwach obwodowych 

(zwyrodnienie aksonalne)  

• objawy - ataksja, osłabienie kończyn dolnych, zaburzenia czucia, 

porażenie wiotkie lub spastyczne, porażenie mięśni oddechowych  

• zdrowienie powolne (tygodnie, miesiące) lub niecałkowite.  



ZMIANY POŚMIERTNE 

• rozszerzenie naczyń włosowatych 

• przekrwienie i obrzęk w płucach, mózgu i innych organach  

• w badaniach eksperymentalnych (ciężkie zatrucia) - zmiany 

neuropatologiczne najpierw w OUN i płytce nerwowo - mięśniowej, 

później w obwodowych nerwach ruchowych. 

 



POSTĘPOWANIE RATOWNICZE 

• Rozpoznanie (detekcja, diagnoza, toksydromy) 

• Bezpieczeństwo (dekontaminacja, środki ochrony osobistej) 

• Triage / Ocena stanu poszkodowanego 

• Pierwsza pomoc  

• Procedury ratujące życie 

• Ewakuacja 

• Leczenie podtrzymujące 

• Leczenie szpitalne 

• Rehabilitacja 

 



DETEKTORY 

PChR 54M 



DETEKTORY 

• CAM 1 (Chemical Agent Monitor M1 – Smiths Detection, UK) – 

spektometria ruchliwości jonów, rodzaj spektometrii mas. 

Cząsteczka wykrywanych związków ulega jonizacji za pomocą 

źródła promieniowania β, powstałe jony są rozpędzane w polu 

elektromagnetycznym i rejestrowane w zależności od czasu ich 

przelotu (TOF) – odczyty charakterystyczne dla każdego z BST – 

iperyt, sarin, VX. 

• Nowsza wersja CAM – 2 – miękka jonizacja  

– większa czułość i dokładność. 

 



DETEKTORY 

• LCD-3.3 - Osobisty detektor(Smith Detection, UK) – 

spektometria ruchliwości jonów 

• RAID-1, RAID-M 100 (Bruker Daltonics, Niemcy) 

• Chardes II (Pimco, Polska) 

• AP2C (Appareil Portatif puour le Controle Chimique) 

(Proening, Francja) – fotometr płomieniowy. Palnik 

zasilany wodorem. Zasysane cząstki emitują 

charakterystyczne promieniowanie dla związków 

fosforoorganicznych (GA,GB,GD,VX) oraz iperytu. 

• AP4C – dodatkowo iperyty azotowe, związki 

arsenoorganiczne(luizyt), fosgen, BZ, lakrymatory i 

niektóre TŚP. 



DEKONTAMINACJA 

• Dekontaminacja powierzchni ciała jest skuteczna, jeżeli zostanie wykonana 

bezpośrednio po skażeniu (bardzo szybkie wchłaniane do organizmu);  

• Płyny ustrojowe i wydzieliny osoby skażonej nie stanowią zagrożenia skażeniem 

wtórnym; 

• Związki fosforoorganiczne bardzo dobrze wchłaniają się w materiały tekstylne 

• Dodatkowo - intubacja, oddech wspomagany, odsysanie wydzieliny z dróg 

oddechowych 

 

 



DEKONTAMINACJA 

• najprostszym znanym środkiem do odkażania powierzchni skóry jest  

woda z mydłem.  

• powszechnie używa się także 0,5% wodnego alkalicznego roztworu  

podchlorynu sodu 

• wodny izotoniczny roztwór NaCl (roztwór 0,9%),  

• wodny izotoniczny roztwór dwuwęglanu sodu (roztwór 1,26%) 



Środki ochrony 





FILTROPOCHŁANIACZ 



ODZIEŻ PRZECIWCHEMICZNA 



FILTROSORPCYJNA ODZIEŻ OCHRONNA  
(FOO-1)  



ODTRUTKI 

• atropina (antagonista acetylocholiny) 

• pochodne oksymów (działanie swoiste – reaktywacja enzymu) 

jak najszybciej po zatruciu (do 24 - 48 godz.) 

zawsze podawać z atropiną!! 
Obidoksym (Toxobidin) 250 mg co 2 godz. i.v. 

 Pralidoksym1 – 2 g i.v.  

• leki objawowe i podtrzymujące 
przeciwdrgawkowe i uspokajające 

diazepam, fenobarbital, lorazepam, fenytoina 

• osłaniające wątrobę 

• antybiotyki 

 

 

Zablokowana AChE może ulec reaktywacji bądź starzeniu, czyli trwałemu zablokowaniu  



Serum - Cholinesteraze 

• liofilizowany koncentrat cholinoesterazy otrzymywany z osocza 

ludzkiego 

• 1 opakowanie = aktywności 500 ml osocza 



AUTOSTRZYKAWKI 

• AtroPen, CANA, ComboPen – USA  

• Atromat - Izrael  

• Multipen – Francja  

 

 



INDYWIDUALNY ZESTAW 

AUTOSTRZYKAWEK IZAS-05 

1. PRALIDOKSYM + ATROPINA 

autostrzykawka zielona (duża) - przeznaczona jest do 

przeciwdziałania zatruciom BST z grupy fosforoorganicznych  

np. soman, sarin, VX;  

zawiera: chlorek pralidoksymu (reaktywtor AchE) – 600 mg, 

siarczan atropiny - 2 mg 

 

2. ATROPINA 

autostrzykawka żółta (mała) - przeznaczona jest do podtrzymania 

działania cholinolitycznego w zatruciach BST z grupy 

fosforoorganicznych (uzupełnienie autostrzykawki dużej - zielonej);  

zawiera: 2 mg siarczan atropiny (cholinolityk)  

 

3. DIAZEPAM 

autostrzykawka niebieska przeznaczona jest do zniesienia 

drgawek wywołanych BST;  

zawiera: diazepam (środek uspakajający) - 10 mg. 



Miejsca podania leków za pomocą 

autostrzykawki 



Miejsca podania leków za pomocą 

autostrzykawki 



Miejsca podania leków za pomocą 

autostrzykawki 



zasady użycia na polu walki 

/instrukcja/ 

Miejsca podania leków za pomocą 
autostrzykawki 



DIAGNOSTYKA 

• aktywność AChE (krwinkowej)  

• aktywność ChE (osoczowej)  

- równowaga kwasowo - zasadowa,  

- Wskaźniki biochemiczne: glukoza, alfa-amylaza, ALT, AspAT, 

bilirubina, mocznik, kreatynina, elektrolity,  

- morfologia, badanie zaburzeń krzepnięcia i fibrynolizy,  

- EKG (wydłużenie odcinka QT i przedwczesne skurcze komorowe)  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


