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Gerhard	Schrader
1903-1990

“The	father	of	nerve	agents”

Kemist,	insekticider.

Första nervgaserna:
tabun,	sarin,	soman och
cyclosarin.

Användes aldrig under	II	
världskriget.



II	världskriget



Halabja - 1988



Tokyo	1995



Syrien – Ghouta 2013



KATEGORISERING



NERVGAS
Organiska fosforföreningar
som blockerar
acetylcholinesterase,	
förhindrar nedbrytning av
acetylkolin.

G-serien
Tabun (1936,	Tyskland)
Sarin (1939,	Tyskland)
Soman (1944,	Tyskland)

V-serien
VX	(1950	UK,	Porton Down)

Novichok
70-90-talet	(Sovjet/Ryssland)



THE	CASE



Sergej Skripal 1951-?



2004



Salisbury	



Salisbury



Yulia Skripal





Promenaden



The	maltings



Polisman Nick	Bailey	



PANIK
• Salisbury	akuten stänger,	barriärvård,	med	

massmedial uppmärksamhet som följd.

• 300	militärer och 1200	polismän.

• Stora delar av staden stängs av.	

• Polisstationen där Nick	Bailey	arbetar stängs.	



Men	vad är det för gift?



NOVICHOK	
Nervgift,	utvecklades I	Sovjetunionen
under	70-80	talet.	En	serie av flera olika
gifter med	olika egenskaper.

Binder	irreversibelt acetylcholinesterase,	
förhindrar nedbrytning av acetylcholin.	

Binärt kemiskt vapen.	

Betraktat som det dödligaste nervgift vi	
har,	mer dödligt än VX	och Soman

Går ej att detektera med	klasisk NATO	
kemisk detektion
Går igenom NATOs	gamla hazmatdräkt.	

Lätt att transportera,	svårt att framställa
och detektera.	

Kan inhaleras,	injiceras,	transdermalt eller
tas upp i GI-kanalen.	



Novichok i kroppen
Binder	irreversibelt acetylkolinesteras,	förhindrar
nedbrytning av acetylkolin.	

Neurologiska:	Hallucinationer,	sluddrigt tal,	
muskelfascikulationer,	muskelkramp,	pareser,	
KRAMPER	

Mios

Respiratoriska:	SALIVERING,	hosta,	bronkospasm
BRONKORRÉ

Kardiologiska:	Bradykardi,	överledningsrubbningar,	
HJÄRTSTOPP	

Kolinerg förgiftning

Elektroloytstörningar:	hyperglykemi,	hypokalemi



Diagnostik/behandling
AchE-aktivitet (kolinesterasaktivitet i plasma)

Personsanering innan intaget på sjukhus!!!!	

Vid	förtäring av kontaminerad föda,	ges beroende av tid kol före och efter
ventrikelsköljning.	

ATROPIN 2-6	mg	var 5	minut,	tills	bradykardi,	bronkorré och bronkospasm är
hävd.

80	kg	patient	kräver:	
576	– 1728mg/dygn
1152- 3456	ATROPINAMPULLER/DYGN

OXIM:	Reaktivering av acetylcholinesteras.
Obidoxim –250mg	IV,	barn- 4mg/kg,	hjälper ej mot	Soman.	(toxogonin,	licens,	
avreg)
Pralidoxime chloride	
BENSODIAZEPIN ges IV	vid	kramper



“HIGHLY	LIKELY	RUSSIA”

23	ryska diplomater utvisas.

Av	solidaritet utvisar 29	andra länder
också sina ryska diplomater,	145st.	

Inga	officiella företrädare under	fotbolls-
VM.

Extra	kontroller av ryska medborgare på
flyg.	

Alla planerade stadsbesök ställs in.



Ryssland ger igen…
Utvisar 23	brittiska
diplomater och 60	
amerikanska.	
Stänger det brittiska
konsulatet i St	
Petersburg.



Man	ska inte
ropa hej…

Dawn	Sturgess Charlie	Rowley



It`s	Russia



Hur gick det sen?

• Kostnad,	7,4	miljoner pund =	86	miljoner SEK.
• Sanering färdig i mars	2019.
• 42	utryckningsfordon konfiskerade och förstörda.	

• Sergej,	3	månader på sjukhus,	sviktande hälsa.
• Yulia friskförklaras efter 1	månad.	
• Båda på hemlig ort	med	nya identiteter.



Take	home…

• Ovanligt men	många drabbas.	

• Skydda dig	själv och personal!

• Se	över lokal katastrofmedicinsk plan.

• Autoinjektorer	innehållande	atropin	samt	en	oxim finns	lagrade	i	
Stockholm,	Göteborg	och	Malmö.	RING	GIC!!!


