ﺑﺮادر ﻧﺎﺗﻨﯽ ﮐﯿﻢ ﺟﻮﻧﮓ اون در زﻣﺎن ﺗﺮور ﭼﻪ
ﻣﺎده ای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،آذر ۱۳۹۶
وﻗﺘﯽ ﮐﯿﻢ ﺟﻮﻧﮓ-ﻧﻢ ﺑﺮادر ﻧﺎﺗﻨﯽ ﮐﯿﻢ ﺟﻮﻧﮓ اون رﻫﺒﺮ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺎز اﻋﺼﺎب در ﻣﺎﻟﺰی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ،
ﺣﺪودا ده ﺑﻄﺮی ﺣﺎوی آﺗﺮوﭘﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ؛ ﭘﺎدزﻫﺮی ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺟﺎن وی را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﻣﯿﺪاد.
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﻣﻮرد آﺗﺮوﭘﯿﻦ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ و ﺟﻮﻧﮓ-ﻧﻢ ﭼﻄﻮر ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰ﻧﻮاﻣﺒﺮ اﻣﺴﺎل دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﺰی ﺷﻬﺎدﺗﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﮐﯿﻢ ﺟﻮﻧﮓ ﻧﻢ ۱۲
ﺑﻄﺮی ﺣﺎوی آﺗﺮوﭘﯿﻦ را در زﻣﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ .وی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر  Kim Cholﺑﻪ
ﻣﺎﻟﺰی ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ای ﺣﺎوی ﮔﺎز اﻋﺼﺎب وی اﮐﺲ روی ﺻﻮرﺗﺶ ﻗﺮار
داده ﺷﺪ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ.
آﺗﺮوﭘﯿﻦ داروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ اورﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺎت را ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺎزﻫﺎی اﻋﺼﺎب و آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ،درﻣﺎن ﮐﻨﺪ .ﮔﺎزﻫﺎی اﻋﺼﺎب ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۴۰۰ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺎﯾﻢ
ﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻦ  ۲۵۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰۰ﺗﻦ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وی
اﮐﺲ در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻦ  ۲۵۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰۰ﺗﻦ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وی اﮐﺲ در اﺧﺘﯿﺎر دارد
وﻗﺘﯽ ﺑﺪن ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺎزﻫﺎی اﻋﺼﺎب ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺗﺮﺷﺤﺎت آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ زﯾﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﺰاق دﻫﺎن ،اﺷﮏ ،ادرار ،ﻋﺮق ﮐﺮدن ،اﺳﺘﻔﺮاغ و ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎده ﺳﻤﯽ از
ﺑﺪن ﺧﺎرح ﺷﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺗﺮوﭘﯿﻦ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺷﺪن آب ﺑﺪن ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ اورﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺎت ﻧﯿﺴﺖ
و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺪن درون ﺷﺶ
ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ را ﺑﺮای ﻓﺮد ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

وی اﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺳﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﯾﻌﯽ ﺷﻔﺎف و ﺑﺪون رﻧﮓ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻄﺮه ای از آن در ﺻﻮرت ﺟﺬب ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﻣﺨﺘﻞ
ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻮدن ﭼﻨﺪﯾﻦ دارو ﭘﺎدزﻫﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل

ﻋﻤﻠﮑﺮد وی اﮐﺲ آﻧﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎدزﻫﺮ ﺗﺰرﯾﻘﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﮔﺮ ﮐﯿﻢ ﺟﻮﻧﮓ ﻧﻢ در ﻣﻌﺮض ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮی از اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ
 ۳۰دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﺗﺎ آﺗﺮوﭘﯿﻦ را ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ او زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ وی ﺑﺎ دز
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر آﺗﺮوﭘﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﯿﻢ ﺟﻮﻧﮓ ﻧﻢ آن ﺣﺠﻢ از اﯾﻦ ﻣﺎده
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮده .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار آﺗﺮوﭘﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ از ﭘﺎدزﻫﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم از اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از وﻗﻔﻪ ﺣﺪودا ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ای ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ

ﮔﺮم دﯾﮕﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﮐﻞ دز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ در زﻣﺎن ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻤﺒﻮد آن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎﺳﺖ اﻣﺎ در

ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن آﺗﺮوﭘﯿﻦ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ درﻣﺎن ﺑﺮای ﮔﺎزﻫﺎی اﻋﺼﺎب
اﺳﺖ و ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای دﻻﯾﻞ و اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده.
زﻧﺎن ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن آﺗﺮوﭘﯿﻦ را ﺑﺮای ﮔﺸﺎد ﮐﺮدن ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎن از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺣﺎﻻ اﻣﺎ آﺗﺮوﭘﯿﻦ در ﻫﺮ دوی اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

