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  )Botulism(   בוטוליזם: טוקסינים
 

 

 

 

 

 
הגורמים תחלואה ותמותה בבני ) פטריות וצמחים, חיידקים( תוצרי אורגניזמים  :טוקסינים

על אף האפקט הטוקסי . הטוקסינים אינם מכילים תאים חיים. בעלי חיים או צמחים, אדם

 : שלהם הטוקסינים שונים מחומרי לחימה כימיים במקור ובמבנה

 

 )כ"חל(כימיים חומרי לחימה  קסיניםטו
 י אדם"מיוצרים ע מופקים מאורגניזמים ביולוגיים

 רובם נדיפים אינם נדיפים

 חודרים עור )פרט למיקוטוקסינים( אינם חודרים עור 

 בעלי ריח וטעם חסרי ריח או טעם

 תסמונות מצומצם' מסרב של תסמונות קליניות שונות' גורמים למס

 אינם אימונוגניים אימונוגניים

 

 

מתוכם רק בודדים צפויים לשמש כחומרי לחימה ביולוגיים עקב , קיימים מאות רעלנים בטבע

הפשוטים ביותר ליצור . באחסון של טוקסינים רבים והעדר יציבות קושי בהפקת כמות גדולה 

ר הקשים ביות. ן המופק מצמח הקיקיון דוגמת הריצי, הנם הטוקסינים המופקים מצמחים

 . ליצור הנם הטוקסינים המופקים מפטריות

:  טוקסינים מתאימים לשימוש כחומרי לחימה ביולוגיים :טוקסינים כחומרי לחימה ביולוגיים

, קשים לגילוי ולזיהוי, מתפרקים במהירות, פעילותם מהירה ולכן יכולים לשמש כנשק מנטרל

. יום הנו הפוטנטי ביותר בטבערעלן הבוטלינ . זולים וגורמים לנזק נקודתי חולף, זמינים

סרין ו דוגמת הזרחנים האורגניים רעילותו אף גבוהה בסדרי גודל מחומרי לחימה כימיים 

VX . נחשפה בלונדון 2003בינואר .  נמצאו בעירק טילים מזוודים ברעלן הבוטלינום1991ב  

טפות ב מע" נמצאו בארה2004 ובפברואר 2003באוקטובר . מעבדה ביתית ליצור ריצין

 . האחרונה נשלחה למנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט, שהכילו את רעלן הריצין
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י "ע: דרך החשיפה לטוקסינים הצפויה במתאר של לוחמה או טרור ביולוגי היא נשימתית

 או החדרה תת עורית למשל בעת יתכנו גם זיהום של מקורות מזון או מים. פיזור אירוסול

 .  התנקשותתניסיונו

 

 :בוטולינוםטוקסין ה
 . Clostridium botulinumי החיידק "י רעלן המופרש ע"מחלת הבוטוליזם נגרמת ע

בהרעלת מזון הגורם הנו אכילת שימורים שלא . אך תוארה בכל חלקי העולם ,המחלה נדירה

אך , המחלה אינה מדבקת מאדם לאדם. וזוהמו בחיידק שהפריש את הרעלן, הוכנו כראוי

אכילת מזון , בעלי סיפור אפידמיולוגי משותף למשל במספר חולים כ"הופעתה מתאפיינת בד

 . נגוע

 :צורות המחלה
 . אכילת מזון המכיל את הרעלן וספיגתו במערכת העיכול�הרעלת מזון  .1

הפרשת הרעלן ,  שגשוג חיידקים במערכת העיכול של התינוק�בוטוליזם הינקות  .2

 . זו השכיחה מבין צורות המחלה הטבעיות.וספיגתו

שגשוג חיידקי קלוסטרידיום בוטולינום ,  שינוי הפלורה במעי של מבוגר�וטוליזם סמוי ב .3

 . במערכת העיכול והפרשה של הרעלן

 .וספיגת הרעלן מן הפצע, הפרשה,  שגשוג חיידקים בפצעים�בוטוליזם בפצעים  .4

 תואר בחולים שטופלו בזריקות של רעלן הבוטולינום לבעיות �בוטוליזם יאטרוגני .5

 . ס השרירים ולהפרעות בתנועהבטונו

צורה זו אינה מופיעה כמחלה   �חשיפה נשימתית הצורה הצפויה בלוחמה ביולוגית  .6

 .טבעית

 :המחולל
Clostridium botulinum כיום ידועים שבעה .  המייצר נבגים,אנארובי ,חיובי- גרםהנו חיידק

לם בעלי פעילות  ביולוגית כל זן מפריש סוג אחר של רעלן וכו. G עד A -רעלנים המקודדים מ

 .A,B,E,Fי הזנים "המחלה בבני אדם נגרמת בעיקר ע. דומה

 :פתוגנזה
בחשיפה נשימתית .  עד הופעת תסמינים החביוןאופן החשיפה לרעלן קובע את משך זמן

אך קצר יותר ממשך , תת עורי או תוך ציפקי, משך זמן זה ארוך יותר מאשר במתן תוך ורידי

, נספג לדם, הרעלן עובר דרך תאי אפיתל המעי. רעלה דרך דרכי העיכולהזמן במקרה של ה

באתר זה משתק הרעלן את מנגנון .  העצבים הכולינרגייםה הפרה סינפטי שלומגיע לקצ

 האחראים לאיחוד SNAREי פירוק חלבוני "השחרור של אצטיל כולין למרווח הסינפטי ע
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זני הרעלן השונים ). 1' ראה תמונה מס( . וסיקולת האצטיל כולין לממברנה הפרה סינפטית

בהעדר שחרור של אצטיל כולין .  אותו הם מפרקיםSNARE -נבדלים זה מזה בחלבון ה

  .למרווח הסינפטי נוצר שיתוק רפה

 

 )ב (םופעולת רעלן הבוטליניו, )א (י תקיןטמבנה סינפ: 1' תמונה מס
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 :קליניקה
, בכמות הטוקסין,  תלוי בזן החיידקהתסמיניםבין החשיפה להופעת משך התקופה הלטנטית 

חשיפה מנבאת מחלה מועד ה שעות מ24 � תוך פחות מתסמיניםהופעת . ובדרך החשיפה

 4( שעות 18-36כ  "משך התקופה הלטנטית הוא בד, בהרעלת מזון. קשה ופרוגנוזה גרועה

 E או  Bם  בזני:לוי בזן החיידקתסדר הופעת התסמינים הקליניים ).  ימים8שעות עד 

כאב , הקאה, בחילה: בהדרגה התסמינים הראשונים הם גסטרואינטסטינליים ומתפתחים

בהרעלה .  או בטן חריפהIleusבבדיקה ניתן למצוא תמונה של .  עצירות או שלשול ,בטן

הפרעה , פטוזיס,  הביטוי הראשוני הוא נוירולוגי וכולל טשטוש ראיהAי זן "הנגרמת ע

תתקבל בסופו של דבר בכל הרעלנים , בהעדר טיפול. או בדיבור וחולשת שרירים, בבליעה

תחילה מעורבות עצבים : רפה המתקדם כלפי מטה,  סימטרישיתוק: תמונה קלינית דומה

בהעדר  .ללא מעורבות סנסורית ועם חום סיסטמי תקין, קרניאלים ובהמשך עצבים מוטורים

זמן ההנשמה . מוסקולריים יתקדמו עד להופעת אי ספיקה נשימתית-רוהתסמינים הנויטיפול 

 שרירי חחזרת כו.  יום25 כ B יום ובטוקסין 60 הנו Aהממוצע הדרוש בהרעלה בבוטולינום 

 . השלד למצב הבסיסי צפויה רק כעבור שנה

 :אבחנה
צאים הופעה במקביל של ממ. קשה במיוחד, ללא חשד מקדים, אבחנה קלינית של בוטוליזם

צריכה לעורר חשד , בנוכחות תחושה תקינה והיעדר חום, בולבריים ונוירומוסקולריים

הופעת הסימנים אצל מספר אנשים בעת חירום מעמידה את האבחנה בסבירות (לבוטוליזם 

 ).גבוהה

 :מעבדה ובדיקות עזר
 .כ בגבולות התקין"בד:  ללא ממצאים אופייניים� כימיה, ד"ס .א

 בשלב המוקדם הן, אבחנתית ספציפיים ולפיכך הבדיקה םוניקריטריקיימים EMG �  .ב

מהירות הולכה תקינה אך פוטנציאלי פעולה קצרים בעלי ( . והן בשלבים מתקדמים

 ).  הרץ50 של תגובה מתגברת בעת גירוי בתדירות של יומבנה אופיינ, משרעת קטנה

 להערכת פגיעה  תוארה כמדד האמין ביותרVital Capacity � ירידה ב �ספירומטריה  .ג

 .נשימתית כבר בקבלת החולה

י דגימת מטוש מרירית " לרעלן עELISA ביצוע מלחמתי מומלץ במתאר � ELISA  .ד

לזיהוי (ניתן לבצע בדיקות דם . החשיפה הנשימתיתמועד  שעות מ24האף תוך 

 .במקרים של שגשוג החיידק במעי) לזיהוי הרעלן או החיידק(ובדיקות צואה ) הרעלן

 .הרעלן מדגימות סביבהזיהוי : זור הרעלן כחומר לוחמה ביולוגיבחשד לפי .ה
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 הנה נמוכה מדי להשראת אימונוגניות אך תגרום µg1כמות רעלן של : סרולוגיה אינה יעילה

 . לתמותה

מקובל כי בשל ריבוי המקרים שאינם מאובחנים מעבדתית יש להתחיל בטיפול על סמך חשד 

 . בלבדקליני

 :אבחנה מבדלת
 :המבדלת תלויה ברעלן ובשלב הקליני בו מצוי החולההאבחנה 

 .הרעלת מזון .א

  ,    Myasthenia gravis , Eaton - Lambert syndrome :הפרעות נוירולוגיות .ב

         Syndrome  Guillain - Barre  , Poliomyelitis ,  אוטם מוחי,Tick paralysis .  

 .וואי של אמינוגליקוזידיםתופעות ל, רגישות יתר לפנותיאזינים:  תרופות .ג

 .טוקסינים טבעיים אחרים ממקור נחש-נוירו .ד

 השונה בזמן הופעת הסימנים, כ עצבים"במתאר מלחמתי חשוב לשלול הרעלה בחל .ה

 .בתמונה הקלינית ובתגובה למתן אטרופין, )מידית(

 :טיפול
. A,B,Eהזנים חיסון טריוולנטי ממקור סוס כנגד ): חיסון סביל(טיפול ספציפי באנטי טוקסין 

יעילותו  פוחתת ככל , בהתאם.  את הרעלן החופשי שעדיין לא נקשר לקצות העצביםמנטרל

לאחר גם , עם זאת. ויש לטפל קרוב ככל שניתן למועד החשיפה,  החשיפהממועדשחולף זמן 

להקל על רמת ההרעלה ולכן יש לטפל גם אם חלפו  התכשירהופעת סימנים עדיין מסוגל 

 . מועד החשיפה שעות מ24מעל 

, שקיימת לגביה סבירות גבוהה שנחשפה לרעלן, האוכלוסייה-במתאר של חשיפה נשימתית 

 .תטופל באנטי טוקסין עוד קודם להופעת התסמין הראשון

התכשיר יינתן רק לאחר בדיקת . כולל אנפילקסיס,  הלוואי העיקרית הנה רגישות יתרתופעת

 . וציוד החייאה מלארגישות יתר בתבחין עור ובנוכחות רופא 

באשפוז , חולים יטופלו במתן פרנטרלי. I.Mי מנה בודדת במתן " ענתןטיפול מונע לנחשפים י

פ הניסיון הקליני הקיים מצורת המחלה הטבעית לרוב מספיקה מנה יחידה של אנטי "ע. מלא

צע הגדרת חולה תבו. ניתן לעקוב אחר סימני ההרעלה ולשקול מנה נוספת, עם זאת. טוקסין

 .פ קליניקה בלבד"ע

 . בעיקר טיפול נשימתי נמרץ: טיפול תומך

 :מניעה
 .כ מונעת את חדירת הרעלן לדרכי הנשימה" מסיכת האב�מיגון אישי  .1

שיטה נוספות לסילוק .  דקות מפרק את הרעלן5 למשך C85 ° -חימום מזון ומים ל .2

 .משך שעהל) ppm(מ " חל10 - הגדלת ריכוז כלור נותר במים ל -הרעלן ממים 
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 .אשר ניתן לאוכלוסיות בסיכון גבוה בלבד, תכשיר נסיוני - )toxoid(חיסון פעיל  .3

 .מתן מונע של האנטי טוקסין עם הופעת סימן מחשיד ראשוני .4

 . מתפרק בחשיפה לשמש תוך שעות ספורות, הרעלן אינו יציב: טהור .5

 :י בוטלינום" לאירוע של טרור ביולוגי עהערכות מערכת הבריאות
, רחצתו, החלפת בגדי החולה: ון הצוות הרפואי יכלול אמצעים סטנדרטיים בלבדמיג .1

מתפרק במהירות והמחלה אינה , הרעלן אינו נדיף. כפפות ורחיצת ידייםלבישת 

 .עוברת מאדם לאדם

לבית החולים יופנו רק מקרים בעלי קליניקה . הערכת הנחשפים תבוצע בקהילה .2

 . פעילה

 .ציוד החייאה, רופא נוכח: םכוח אדם נדרש למתן חיסוני .3

 תגבור בתי החולים בציוד הנשמה .4

 .צפוי עומס ניכר על מתקני טיפול נמרץ .5

 


