ﺑﺎ  ۱۰ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک در دﻧﯿﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺳﻮل ﺧﺮدﻣﻨﺪی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﯿﻦ ﻧﻘﻞ و ﻧﺒﺎت در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺣﯿﺚ ﻣﯿﺰان ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽﻣﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﺪ .در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ۱۰
ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک را در دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﻮدداری
ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ  ۱۰ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮﺗﺮ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ دو ﺳﻮال ﭘﺮ ﺗﮑﺮار ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ دو ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺸﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎ ﺟﺴﺖوﺟﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان و
ﺷﯿﻤﯽدانﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺳﻢ ﺑﻮﺗﻮﻟﯿﻨﻮم ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺳﻤﻮم در
اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را از ﭘﺎ در ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ

ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻼﺳﺘﺮﯾﺪﯾﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﯿﻨﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ،در دوز ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻨﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﻤﻮم دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ

اﺳﺖ:

ﻣﺎده  :Nاﯾﻦ ﺳﻢ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ.

ﮐﻠﻮرﯾﻦ ﺗﺮﯾﻔﻠﻮراﯾﺪ :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎزیﻫﺎ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه و ﺑﺮای
اﻫﺪاف ﺧﺼﻤﺎﻧﻪﺷﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻠﻮرﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ آزﺑﺴﺖ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
آزﯾﺪوزﯾﺪ آزﯾﺪ :ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﺗﺶزا ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دیﻣﺘﯿﻞ ﮐﺎدﻣﯿﻮم :ﻣﺎدهای ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻤﯽ و ﺑﯽرﻧﮕﯽ ﮐﻪ در دﻣﺎی اﺗﺎق ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮ

ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﻠﺌﻮروآﻧﺘﯿﻤﻮﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ :ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ اﺳﯿﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺎده ﺳﻮﭘﺮ اﺳﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﻨﻬﺎ در
ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﺣﺎوی ﺗﻔﻠﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

ﺳﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎزﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در دﻧﯿﺎ؟
ﮔﺎزﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ زﯾﺎدی درﺟﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﯿﻤﯽدانﻫﺎ ﺳﻤﯽﺗﺮﯾﻦ
ﮔﺎزﻫﺎ را ﺳﻪ ﻣﻮرد زﯾﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ:
ﻫﯿﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ :اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻦ ﮔﺎز ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺑﻪ
ﮐﻤﺎ رﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
آرﺳﯿﻦ :اﯾﻦ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﻮد .دوز
ﮐﺸﻨﺪه آرﺳﯿﻦ در ﻏﻠﻈﺖ  ppm ۲۵۰ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻠﻮرﯾﻦ :دوز ﮐﺸﻨﺪه ﮔﺎز ﮐﻠﻮرﯾﻦ  ppm ۱۰۰۰ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻣﺎ ﮐﻠﻮرﯾﻦ در دوزﻫﺎی ﭘﺎﻦ ﻧﯿﺰ
ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد.

و اﻣﺎ  ۱۰ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮﺗﺮ در دﻧﯿﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

 -۱۰ﺳﺪﯾﻢ ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ
ﺳﺪﯾﻢ ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ

اﺳﺘﺸﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﻢ ﻇﺮف ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ُﻣﺮد .ﺳﺪﯾﻢ ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﺑﻮﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎدام دارد .ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ
ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل »ﺳﯿﺘﻮﮐﺮوم ﺳﯽ اﮐﺴﯿﺪاز« ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪری ﺳﻠﻮل اﺳﺖ ،ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪن دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده اﮐﺴﯿﮋن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن
ﻣﯽﻣﯿﺮد و ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻔﮕﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺒﻮدی ﺑﺪن ﭘﺲ از ﻣﺮگ روﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

 -۹ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﺳﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ را ﺟﻬﺖ دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺖﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ

ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎﻦ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﻣﺎده اﻋﺘﯿﺎدآور را دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دوز

ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺷﻐﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ) ،(NIOSHدر ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ  ۵ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم از
اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
ِ

ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ،ﻣﺮگ وی ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ.

 -۸ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻢ اﺳﺘﺮﯾﮑﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ
اﺳﺘﺮﯾﮑﻨﯿﻦ ) (Strychnineﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺰو ﯾﮑﯽ از ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
ﻗﺎﺗﻞﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺮﯾﮑﻨﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﻢ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﺮای دﻓﻊ آﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد
در ﻣﺰارع ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﺳﻢ رد ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﻮد در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺎ

ﻧﻤﯽﮔﺬارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
ﺳﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.

 -۷ﺳﺎرﯾﻦ ،ﺳﻢ ﻣﻬﻠﮏ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻇﺮف  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ از ﭘﺎ در ﻣﯽآورد
ﺳﺎرﯾﻦ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺼﺒﯽ ﻗﻮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻇﺮف ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ از ﭘﺎ در ﻣﯽآورد.

اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﺼﺒﯽ اول ﺑﻪ ﺳﺮاغ رﯾﻪ و ﻋﻀﻼت ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽرود .ﻟﺬا اوﻟﯿﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺳﺎرﯾﻦ ،ﺧﻔﮕﯽ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در دﻗﺎﯾﻖ آﺧﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﺳﻢ ،اﮐﺜﺮ ﻋﻀﻼت ﻓﺮد ﻓﻠﺞ ﺷﺪه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ درد ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ُﻣﺮد.

ﺳﺎرﯾﻦ ﺟﺰو ﺳﻼحﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﻼحﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

در ﺳﺎل  ۱۹۹۷ﻣﯿﻼدی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎرﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

 -۶راﯾﺴﯿﻦ ،ﺳﻢ ﻣﻬﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﯿﺎﻫﺎن روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .راﯾﺴﯿﻦ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ
راﯾﺴﯿﻦ ﺳﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺬر
ِ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را درﺟﺎ ﺑﮑﺸﺪ .ﺷﯿﻤﯽدانﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﺧﺘﺮاع ﺳﺎرﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻼح ﮐﺸﺘﺎر
ﺟﻤﻌﯽ در ﺗﻼش ﺑﻮدﻧﺪ از راﯾﺴﯿﻦ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮﻣﻮل

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ راﯾﺴﯿﻦ در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯿﺰان ﺳﻤﯿﺖ آن ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎرﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .در دﻧﯿﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و در ﺳﺮﯾﺎل  Breaking Badﻫﻢ واﻟﺘﺮ واﯾﺖ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ اول ﻗﺼﻪ

ﺟﻬﺖ ﺗﺮور دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ از ﺳﻢ راﯾﺴﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺸﻒ راﯾﺴﯿﻦ در ﺑﺪن ﻣﻘﺘﻮل ﭼﻨﺪان
راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

 -۵ﺳﻢ ﺑﻮﺗﻮﻟﯿﻨﻮم در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﻫﺪاف ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ

ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ ﯾﺎ ﺳﻢ ﺑﻮﺗﻮﻟﯿﻨﻮم  Aﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ راﯾﺞ در ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺳﻤﻮم در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﯾﮏ
ﻧﻮروﺗﻮﮐﺴﯿﮏ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺳﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻓﺮد را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻼﺳﺘﺮﯾﺪﯾﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﯿﻨﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯿﺰان دوز  ۱.۳اﻟﯽ  ۲.۱ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازای وزن ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای از ﭘﺎ در آوردن ﯾﮏ ﻓﺮد ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻄﺮﻧﺎک ،در ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺗﻮﻟﯿﻨﻮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻼت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻓﻠﺞ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﯾﮏ دوز ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺎﻦ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ،ﻧﻪ آن دوزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﺮد ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ را ﺑﻪ آن دﻧﯿﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ!

 -۴ویاﯾﮑﺲ ) ،(VXﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدﻧﺶ را ﻧﺪارد
ﺳﻢ ویاﯾﮑﺲ ) (Venomous Agent Xﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻼح در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﻢ ویاﯾﮑﺲ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ وﻗﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و
ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﺳﻢ ویاﯾﮑﺲ در دوز  ۱۰ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﻫﺮ ﻓﺮدی را از ﭘﺎ در ﻣﯽآورد.
ویاﯾﮑﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺬب ﺷﺪه و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ .ویاﯾﮑﺲ در ﺑﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺗﻤﺎم ﻏﺪد درون رﯾﺰ ﺑﺪن ﺷﺪه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮد.

ﻗﺎﺗﻞ اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
 -۳ﭘﺘﺎﺳﯿﻮم ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ،
ِ
ﭘﺘﺎﺳﯿﻮم ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ اﻧﺴﺎن را در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺼﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ داﺷﺘﻨﺪ؛ اﻓﺮاد ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻮا
ﺑﺮاون )ﭘﺎرﺗﻨﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻫﯿﺘﻠﺮ( ،ﺟﻮزف ﮔﻮﺑﻠﺰ ،ﻫﻨﺮﯾﺶ ﻫﯿﻤﻠﺮ ،آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎس

ﺗﺎرﯾﺦ.

 -۲ﮐﻠﻮرﯾﻦ ﺗﺮﯾﻔﻠﻮراﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺳﻢ ﺑﯽرﻧﮓ و آﺗﺶزا

ﮐﻠﻮرﯾﻦ ﺗﺮﯾﻔﻠﻮراﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش در ﺧﻮردﮔﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻢ ﯾﮏ اﯾﻨﺘﺮﻫﺎﻟﻮژن
ﺑﯽرﻧﮓ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﮐﻠﻮرﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﮐﻨﺶدﻫﻨﺪه ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از ﮐﻠﻮرﯾﻦ ﺗﺮﯾﻔﻠﻮراﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮﺷﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﻨﻬﺎ در
ﻣﺨﺎزن آﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻓﻠﻮرﯾﻦ دارﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻧﮕﻬﺪاری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻠﻮرﯾﻦ ﺗﺮﯾﻔﻠﻮراﯾﺪ در
واﮐﻨﺶ ﺑﺎ آب ،ﺑﻪ ﺷﺪت اﺷﺘﻌﺎلآور و آﺗﺶزاﺳﺖ.

 -۱ﺑﺎﺗﺮاﮐﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻢ ﻏﯿﺮ ﭘﭙﺘﯿﺪی
ﺑﺎﺗﺮراﮐﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻢ ﻏﯿﺮ ﭘﭙﺘﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﺸﻒ ﮐﺮده .اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﯾﮏ ﻧﻮع وزغ ﺧﺎص دﯾﺪه ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ،دارتﻫﺎی
زﻫﺮآﮔﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﺗﺮاﮐﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﯾﮏ آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﺼﺒﯽ در ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﻨﻮز ﻓﺮدی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺎدزﻫﺮی
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻢ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع وزغ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
ﺳﻢ ﻣﻬﻠﮏ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻔﺶ دوزکﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻢ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

