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NOVICHOKI - detekcja i identyfikacja przy wykorzystaniu 

podręcznego spektrometru mas 

Wstęp

Do czasu zdarzenia związanego z otruciem Skripalów większość informacji na 
temat tej klasy związków nie była swobodnie udostępniana jednostkom 
rządowym. Tak jak miało to miejsce w Wielkiej Brytanii, jest bardzo 
prawdopodobne, że zazwyczaj pierwsza wiadomość o zdarzeniu z udziałem 
związków z serii A będzie pochodziła od środowiska medycznego leczącego 
pacjenta. Grupy szybkiego reagowania biorące udział w akcji pierwotnie będą 
zakładały ekspozycję na syntetyczne opioidy lub ekspozycję na związki 
fosforoorganiczne jako czynnik sprawczy. Do czasu przewiezienia tych 
pacjentów do placówki medycznej i poddania ich procesowi leczenia, jest mało 
prawdopodobne, aby zostało określone zagrożenie serii A. Przede wszystkim 
należy zauważyć, że jeśli podejrzany jest incydent z udziałem czynnika 
działającego na układ nerwowy należy natychmiast uruchomić odpowiednie 
procedury. 

Substancje z grupy FGA stanowią głównie zagrożenie przy kontakcie ze skórą, ale mogą się wchłaniać  również do organizmu przez błonę 
śluzową, wdychanie lub połknięcie.  Szacuje się, że dawka śmiertelna przy kontakcie przez skórę wynosi około 1 mg dla przeciętnej osoby ²
dorosłej.  Natomiast szacunkowa śmiertelna dawka poprzez inhalację może być wyrażona w mikrogramach. Również objawy po kontakcie ³ 
przez skórą mogą być nieco inne niż te  po narażeniu inhalacyjnym. Miejscowe pocenie się, nudności, wymioty, oddawanie moczu, 
wypróżnianie, ogólne osłabienie i trudności w oddychaniu są objawami zaobserwowanymi po kontakcie przez skórę.  Zwężenie źrenic ³
może nie występować przy narażeniu tylko przez skórę, chyba że miejsce narażenia znajdowało się w lub wokół oczu. Rozległość objawów ³ 
i czas ich wystąpienia od ekspozycji (od minut do dni) są bardzo zależne od dawki otrzymanego materiału. Należy pamiętać, że ludzka skóra 
jest doskonałą barierą i przenikanie substancji zajmuje dość dużo czasu zanim dotrze ona do krwioobiegu. 

Klasyfikacja zagrożenia

Zatrucie Sergieja i Yulii Skripal w Salisbury w Wielkiej Brytanii 4 marca 2019 roku zwiększyło obawy wokół substancji czwartej generacji (FGA) 
na całym świecie.
Wytyczne operacyjne dla personelu ratunkowego były ograniczone i miały charakter bardzo ogólny.
Ten dokument zawiera oparte na dowodach wytyczne dotyczące reakcji sił operacyjnych i ma na celu przedstawienie dostępnych na rynku 
rozwiązań do wykrywania, identyfikacji, odkażania, niszczenia i potwierdzania zniszczenia środków serii A. W niniejszej nocie przedstawiono 
rozwiązania firm 908 Devices, First Line Technology i Proengin . 
Seria związków Nowiczok, znana również jako seria A lub „nowicjusze”, to związki tzw. czwartej generacji (FGA) opracowane przez reżim 
radziecki w 1971 r., następnie zatwierdzone do użytku przez armię radziecką we wszystkich typach pocisków począwszy od 1990 r.  Są one ¹
najbardziej związane i podobne do związków z serii V. Rząd Stanów 
Zjednoczonych udostępnia stronę internetową zawierającą podstawowe 
informacje o tej klasie materiałów.² 



Ochrona

Ze względu na dostępne informacje o trwałości związków serii A i ich zdolności przenikania skóry, NIOSH zalecił stosowanie ochrony typu 
NFPA 1991 lub NFPA 1994 klasy 1 i klasy 2. Operacyjnie odzież NFPA 1994 jest lepszym wyborem, ponieważ jest to całkowicie hermetyczna 
osłona. NFPA 1991 powodują jednak znaczne ograniczenie w ruchu, ograniczają możliwości manualne i słuch oraz są mało komfortowe. 
Zaraz jak tylko urzadzenia do detekcji i identyfikacji potwierdzą z jakim zagrożeniem mamy do czynienia, można również wykorzystać 
zestawy NFPA 1994 klasy 3.

Detekcja i identyfikacja

Istnieje kilka technologii mogących wykrywać i/lub identyfikować substancje z grupy A środków bojowych. Niestety wiele z nich jak Raman, 
FTIR czy techniki kolorymetryczne mają limity detekcji na zbyt wysokim poziomie i nie mogą być wykorzystywane w sytuacjach gdzie  jest to 
najistotniejsze i zagrożenie toksykologiczne jest największe. Na przykład papierki detekcyjne M8 są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia 
krzyżowe w przypadku wykrywania środków bojowych klasy A. Na papierkach szybko (30 sekund) pojawia się zabarwienie żółto-zielone lub 
zielono-niebieskie, które z czasem szybko zmienia się na żółte i  blaknie (do 10 minut) jednak tylko w przypadku wysokich stężeń substancji 
(szacunkowy limit detekcji to 400 µg) . Substancje z tej grupy mogą być również identyfikowane przy użyciu techniki Ramana i FTIR jednak ² ⁴,

podręczne aparatu wymagają minimum kilku miligramów substancji, a także szereg z tych urządzeń nie posiada substancji z grupy 
Novochock w bibliotece. 
Proengin AP4C, spektrofotometr płomieniowy, wykrywa zagrożenia serii A przy 2 ppb substancji w fazie aerozolu lub szacunkowo 25 
pikogramów substancji w fazie ciekłej.  Przyrząd mierzy całkowitą zawartość fosforu w kanale P przyrządu i nie jest specyficzny dla substancji ⁵
z  serii A. W przypadku incydentu takiego jak atak na Skripalów w UK wymagane jest mocowanie adaptera do cieczy.
Należy zauważyć, że wyniki z instrumentu nie są ilościowe w przypadku użycia adaptera do cieczy, ale można je wykorzystać do 
jakościowego określenia obszarów o większym i niższym skażeniu na podstawie wyświetlania na ekranie.

Jedynym aparatem podręcznym zdolnym do zarówno detekcji jak i identyfikacji substancji z grupy Novichock jest Mx908. Limit detekcji dla 
substancji z tej grupy wynosi 100-200 ng  nawet w przypadku obecności substancji zanieczyszczających. 6

Mx908 to wysokociśnieniowy spektrometr masowy (HPMS) dostarczający pełne dane spektralne do dalszej analizy w laboratorium. Może 
być wykorzystywany nie tylko do substancji bojowych ale także do analiz bardzo niebezpiecznych narkotyków jak opioidy, których działanie 
może być początkowo podobne do Novichoków.

Technologia HPMS cechuje się bardzo wysoką selektywnością pozwalającą na jednoznaczne rozróżnianie zagrożeń z bardzo niskim 
poziomem fałszywych alarmów w porównaniu z innymi 
technologiami. 
Testy przeprowadzone z niezależnym laboratorium MRI Global 
wykazały, że MX908 wykrywa substancję A230 na stężeniu 200 ng 
przy 100% powtarzalności, nawet z interferencjami obecnymi przy 
2000 ng (10-krotność stężenia próbki) .6

Długoterminowe skutki zdrowotne narażenia na materiały z grupy A 
są obecnie nieznane, ale kombinacja AP4C i MX908 w połączeniu z 
laboratoryjnymi przyrządami do chromatografii gazowej ze 
spektrometrią mas w mobilnych laboratoriach jest w stanie zapewnić 
wykrywanie i identyfikację na poziomie operacyjnym.

Poniższa grafika przedstawia wyniki testów przeprowadzonych w 
maju 2020 roku. Badania były nadzorowane przez Gwardię 
Narodową Stanów Zjednoczonych. Oceniono zaawansowane 
zagrożenia (substancje serii A) przy użyciu zmodyfikowanego 
protokołu pobierania próbek cieczy. Testy zostały przeprowadzone w celu  weryfikacji wcześniej zidentyfikowanego problemu  ryzyka 
fałszywie ujemnego wyniku w przypadku półlotnych cieczy luzem na różnych powierzchniach. Analizy wykonano przy użyciu trybu do analiz 
śladowych.
Oceniono skuteczność wykrywania i identyfikacji materiału ze szkła, linoleum, płyt kartonowo-gipsowych i betonu. Łącznie 189 prób na 
wszystkich próbkach i podłożach. 



 Badane próbki były celowo zanieczyszczone; zostały przygotowane przy użyciu materiałów, które nie były oczyszczone i nie zostały 
też wstępnie oczyszczone po syntezie. Czystość wahała się od 36,9 - 76,2%.

 Pobieranie próbek rozpoczęto od osadzenia 1 µl czystego środka na podłożu. Operator następnie dotknął substancję za pomocą 
aplikatora z końcówką piankową, który następnie przyłożono do papierka teflonowego. W celu zmniejszenia ilości materiału 
docelowego wprowadzanego do MX908, dodatkowe wymazy były użyte; seryjnie, wymaz 2 dotykano do wymazu 1, następnie wymaz 3 
dotykano do wymazu 2 i tak dalej aż do analizy w próbie dostępnych było sześć (6) wacików teflonowych.

 Ponieważ próbka została wchłonięta przez płytę gipsowo-kartonową, procedura pobierania próbek została zmodyfikowana tak, aby 
była używana tylko wymazy ze śladami, eliminując aplikator z końcówką piankową używany do innych testów.

 
 W 46 z 48 prób dla substancji A232 aparat pokazał alarm równoległy z innym substancjami serii A; to jest oczekiwany wynik ze względu 

na strukturę chemiczną związku A232.

Jednym z głównych problemów związanych z FGA jest ich 
trwałość w środowisku, a zwłaszcza w wodzie.  Zwiększenie pH 2

roztworów odkażających może przyspieszyć hydrolizę, ale należy 
dołożyć starań, aby zminimalizować wytwarzanie produktów 
degradacji, takich jak kwas fluorowodorowy, kwas solny, 
cyjanowodór i dalsze oksymy. Nie należy używać roztworów o 
bardzo wysokim pH, takich jak wybielacze, ze względu na 
powstawanie toksycznych produktów degradacji. Podczas badań 
skuteczności roztworu Dahlgren Decon z modyfikacją pH 
stwierdzono, że optymalne pH dla całkowitego i szybkiego 
zniszczenia środków serii A jest lekko zasadowe (pH 8) .7

Odkażanie zarówno ludzi, jak i sprzętu (ŚOI, detektory) wymaga 
hybrydowego podejścia do odkażania.  Jeśli skóra, człowieka lub zwierzęcia miałaby kontakt z materiałem niebezpiecznym, niezwykle 8

ważne jest, aby został on szybko usunięty. Najpierw osusz (nie wycieraj) skażony obszar ściereczką Fibertect. Po drugie, zdejmij odzież, która 
mogła mieć kontakt z materiałem zagrażającym. Po trzecie, do odkażania miejscowego można użyć balsamu do odkażania skóry (RSDL).  2

Na koniec rozważ zmywanie pozostałości RSDL mydłem i wodą.

Dekontaminacja
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Podczas odkażania sprzętu ochronnego lub innych obiektów, takich jak urządzenia wykrywające, 
najpierw osusz skażony obszar za pomocą ściereczki Fibertect; następnie nałóż Dahlgren Decon i 
pozostaw w kontakcie przez określony czas (2 aplikacje po 15 minut każda); i wykonaj kolejne 
przetarcie ściereczką Fibertect. Może być konieczne zdjęcie skażonego sprzętu ochronnego 
przed całkowitym zniszczeniem niebezpiecznego materiału, dlatego należy zachować 
ostrożność podczas zdejmowania, aby uniknąć wtórnego zanieczyszczenia. 
W przypadku takich zagrożeń jak substancje z grupy Novichock konieczne jest wykorzystanie  
aparatów do wykrywania i identyfikacji w celu zapewnienia całkowitej dekontaminacji i degradacji 
materiału stanowiącego zagrożenie. Pamiętaj, ta klasa materiałów pozostanie żywotna w wodzie 
myjącej, więc konieczna jest całkowita ich degradacja. 


