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ללי של הרעלים מבנה כ: 1שרטוט 
 האורגניים-הזרחנים

 זרחנים אורגניים מלחמתיים

 :עיקרי הדברים .א

הינם מעכבים בלתי , GD( ,GF ,VX(סומן , )GB(סארין , )GA(כמו טאבון , זרחנים אורגניים .1

חשיפה לזרחנים אורגניים גורמת לעליה ברמות . כולין אסטרז-הפיכים של האנזים אצטיל

 .עד למוות, המביאה לפגיעה כלל מערכתית, אצטילכולין

קשיי , ריבוי הפרשות, )הצרות אישונים( העיקריים הינם מיוזיס לינייםהסימנים הק .2

ספיקה -עיקר התמותה הינה עקב אי. ירידה בהכרה ופרכוסים, שיתוק רפה, נשימה

היצרות דרכי הנשימה ודיכוי , ריבוי הפרשות, הנובעת מחולשת שרירי נשימה, נשימתית

 .מרכז הנשימה בגזע המוח

-לפירוק הקשר אנזים(אוקסים , אטרופין: סימני ההרעלה כולל לאחר הופעת טיפול מיידי .3

 ).כגון דיאזפם(ונוגד פרכוסים ) כגון סקופולמין ובנאקטיזין(אנטיכולינרגי מרכזי , )רעל

כולל טיהור יבש באמצעות אבקת .  מוקדם ויעיל חשוב להפסקת החשיפה לרעלטיהור .4

 .וטיהור רטוב במים ודטרגנט, פולר
 

 :מאפיינים .ב

א "ז. הינם מעכבים בלתי הפיכים של האנזים אצטיכולין אסטרז) א"ז( אורגניים זרחנים .1

" הזדקנות"לאחר קישור הרעל לאנזים מתרחש תהליך . המאופיינים ברעילות גבוהה

)Aging (קרי הפיכת הקשר לעמיד בפני שפעול על ידי , של הקשר עם האנזים

מות אצטילכולין במרווח עיכוב אצטילכולין אסטראז מביא לעליה בר. האוקסימים

 .עליה זו מסבירה את רובה של התמונה הקלינית האופיינית. הסינאפטי
 

 

כיום ברור , א נובעות מעיכוב אצטילכולין אסטראז"למרות שהשפעותיהם העיקריות של ז .2

על מסלולים , א השפעות נוספות כמו פעולה ישירה על רצפטורים מוסקרינים"שלז

לא ברור . ועל מערכות אנזימטיות כפוספודיאסטרזות, ם מרכזייםדופמינרגים וגלוטמינרגי

 .עד כמה חשובה תרומתן של השפעות אלו לתמונה הקלינית החריפה והמאוחרת

 

Enzyme O P R1

O

R2 
 

. א"י רעל ז"וכב עאנזים מע: 2שרטוט 
ההידרוקסיל האחראי לפעילות האנזים 

 .וחסום" מזורחן"
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חלק מהזרחנים האורגניים נדיפים יותר ויפגעו בעיקר דרך חשיפה נשימתית עקב פיזור  .3

 ויפגעו בדרך של חדירה ,יתפזרו בעיקר בצורה נוזלית, וחלקם נדיפים פחות, בצורת אדים

נדיף ) GB(סארין ). VXשנציגם העיקרי הוא  ( V נדיפים יותר מאשר חומרי Gחומרי . עורית

לשם , אולם,  )GF -ו) GD(סומן , )GA(הכוללת גם טאבון (יותר מיתר חברי הקבוצה 

 .פחות נדיף ממים, השוואה

 טאבון 

(GA) 

 סארין

(GB) 

 סומן

(GD) 
Vx 

LCt50 (mg/min/ m3)* 400 100 50 10 

LD50 (mg/man) SubCutan**  1000 1700 100 10 

ECt0*** 0.5   0.02 

 

 .מנת המוות החציונית בחשיפה נשימתית    *     

 .מנת המוות החציונית בחשיפה עורית**       

 .אשר אינה גורמת לתופעות הרעלה, כ בחשיפה נשימתית"מנת החל***       

זמן הזדקנות . ג" מ0.5 - כVושל חומרי , ג" מ1-4 הינה Gרי מנה ממיתה לאדם של חומ .4

 ערך - שעות ואילו עבור סומן 48 מעל VXעבור ,  שעות6-24הקשר עבור טאבון וסרין הוא 

t1/2הינו מספר דקות . 

בחשיפה נשימתית . בבליעה או בספיגה דרך העור, א חודרים לגוף בחשיפה נשימתית"ז .5

בחשיפה .  דקות5-20 שניות עד דקות ויגיעו לשיא תוך יופיעו הסימנים הקליניים תוך

.  שעות4-6ויגיעו לשיא תוך ) עשרות דקות עד שעות(עורית יופיעו הסימנים לאט יותר 

זאת למרות (בספיגה דרך הפה נמצא כי יתכן המשך ספיגה גם מספר ימים לאחר החשיפה 

 ).שטיפת קיבה
 

 

 

 

 

 

 

  :התמונה הקלינית .ג

סוערת בתחילת ההרעלה נובעת מיתר פעילות כולינרגית מוסקרינית התמונה הקלינית ה .1

הקולטנים הניקוטינים מצויים בסינפסה עם שרירי שלד ועם סיבים . וניקוטינית

-הקולטנים המוסקרינים מצויים בסינפסות עם סיבים פרה. אוטונומים פרהגנגליונים

בסינפסות עם שרירים , )'ועור וכ, נשימה, עכול(גנגליונאריים בבלוטות -סימפטטים פוסט

 .ובסינפסה עם סיבי הואגוס, הנשימה, חלקים במערכת העיכול

שקול למנת . VXטיפת : תמונה
מוות החציונית של החומר בחשיפה 

 .עורית
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תמונת ההרעלה מתאפיינת בתחילה . זמן התפתחות הסימנים תלוי בצורת החשיפה .2

.  בסימנים מקומיים ולאחר ספיגת הרעל למחזור הדם מופיעים סימנים סיסטמיים

 סימפטומים -בחשיפה לאדים: יכללו  המופיעים בתחילת ההרעלה הסימנים המקומיים

 הזעה ופסיקולציות -ובחשיפה לנוזל , נזלת וריור, )מיוזיס, כאב, אודם, דמעת(עיניים 

 .מקומיות במקום החשיפה

 :של ההרעלה החריפה כולליםהסימנים הסיסטמים  .3

 .קוצר נשימה, ברונכוספזם, ריבוי הפרשות בדרכי הנשימה: מערכת הנשימה      

 . הזעה מרובה:עור      

 .עד שיתוק, רעד שרירים, פסיקולציות: שרירי השלד 

 .אי שליטה על סוגרים, שלשולים, הקאות, בחילות: מערכת העיכול 

 .תכיפות במתן שתן ואי שליטה על סוגרים: מערכת השתן 

 , ירידה במצב ההכרה, אי שקט, חרדה: מערכת עצבים מרכזית 

 .פרכוסים                                             

 ".חושך בעיניים"תחושת , טשטוש ראיה, מיוזיס, דמעת: עיניים 

 עקב מנגנונים , ולעיתים האצה בקצב הלב(האטה של קצב הלב : קרדיווסקולרי 

 .ד"ירידת ל, )                               לא כולינרגים

  .           כאבי ראש קשים, כאבים או לחץ בחזה: אחר   

הנפגע (נפגע עם הפרשות מרובות : המאפיינים העיקריים של התמונה הקלינית הם

 . פרכוסים/ וירידה במצב ההכרה ,  קוצר נשימה, ")נוזל"ה

חסימת : הנגרמת משילוב של, ספיקה נשימתית-כ אי"א הינה בד" בהרעלת זסיבת מוות .4

, )עד כדי שיתוק(חולשת שרירי הנשימה , י הפרשות מרובות והיצרות"דרכי הנשימה ע

 .ודיכוי מרכז הנשימה בגזע המוח
 

 

 

 

אדם זה נחשף לכמות לא ידועה : תמונה
 6סדרה זו של . כ עצבים"של אדי חל

הדרגתית צילומים מראה התאוששות 
. של יכולת האישונים להגיב לאור

 62-ו, 41, 20, 13, 6, 3הצילומים נלקחו 
ות כי רק ניתן לרא. יום אחרי החשיפה

 שבועות האישונים הגיבו היטב 9לאחר 
הרחבת אישונים מקסימלית . לחושך

 יום לאחר 62לאור ניתן היה לראות רק 
 .החשיפה
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 :חומרת הפגיעה .ד

מהלכים מסווגים הנפגעים ל, כ"על מנת לפשט ולהקל על המיון והטיפול בנפגעי חל .1

 ).נפגעים שאינם יכולים להתהלך עצמאית (ושוכבים

ם הכוללים מיוזיס וטשטוש  הסובל מסימנים קלינייבמצב קלנפגע מהלך מוגדר כנפגע  .2

 .הקאה וכאב בטן, בחילה, נזלת, לחץ בחזה, ריבוי רוק, דמעת, ראיה

נושם  במידה והוא סובל מסימנים קליניים אך במצב בינוני  מוגדר כנפגע נפגע שוכב .3

בנוסף לסימנים המופיעים . זקוק להנשמה במידה והוא במצב קשהכנפגע , בכוחות עצמו

, רעד בשרירים, ציפצופים, יתכנו סימנים נוספים כקשיי נשימהבנפגע שוכב , בנפגע קל

 .שיתוק רפה ואיבוד הכרה, פרכוסים, איבוד שליטה על סוגרים, שלשול

 .א ובנוסף מפגיעה קונבנציונאלית" הינו נפגע הסובל מסימני הרעלת זנפגע משולב .4

 :עקרונות הטיפול .ה

טיפול תרופתי , )בגדי מגן ומסיכה(א מורכבת ממיגון פיזי " ההערכות נגד הרעלות ז:כללי .1

, וטיפול לאחר ההרעלה הכולל טיפול מיידי לפתיחת נתיב אויר) פירידוסטיגמין(מקדים 

 ).כולינרגיות ואוקסימים-תרופות אנטי(כ וטיפול תרופתי "טיהור להפסקת המגע עם החל

ים כ ולבישת בגדי מגן המצוי"י חבישת מסכת אב" בדרג הפרט המיגון מתבצע ע:מיגון .2

י ההוראות ימנע ברוב המקרים פגיעה "שימוש במיגון פיזי עפ. בערכת ההתגוננות האישית

על מנת , בשטח המזוהם ישנה חשיבות רבה להמשך מיגון הנפגעים. א"משמעותית מז

כל . יש לשים דגש על מיגון המטפלים. למנוע המשך חשיפה ולהפחית את חומרת הפגיעה

קיימת סכנה ממשית לפגיעה משנית ) יהור יבש ורטובט(עוד לא הושלם טיהור הנפגעים 

 .כ"במטפלים עקב חשיפתם לעור או ביגוד המזוהמים בחל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיגון נשימתי : )למעלה (תמונה
עם ( מסיכה אקטיבית �לילד 
 "קיסר"מסוג ) מפוח

,  רגילהM-15מסיכת ): מימין (תמונה
ומיגון עורי עם בגד מגן העשוי 

זהו המיגון הנוכחי . מפלסטיק אטום
 .ח באתר הטיהור"לצוותי בתי
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 :טיפול לא תרופתי לאחר חשיפה )א

היא ) וגורם התמותה המרכזי( הפגיעה העיקרית :פתיחת נתיב אויר וסיוע נשימתי )1

זוהי . ווה את המפתח להצלת נפגע קשהעל כן חימצון נאות מה. במערכת הנשימה

הסיוע הנשימתי כולל פתיחת . הפעולה הראשונה שבה יש לנקוט בעת הטיפול בנפגע

 כל זאת בהתאם למצב הנפגע ועל פי �שאיבת הפרשות ומתן חמצן , הנשמה, נתיב אויר

הסיוע הנשימתי הוא כה חשוב עד כי ניתן לעיתים . האמצעים העומדים לרשות המטפל

וזאת , ספציפי) אנטידוטאלי(א גם ללא טיפול תרופתי "ל נפגע קשה מהרעלת זלהצי

באמצעות הנשמה ממושכת ושמירה על חימצון נאות עד אשר ההרעלה חולפת והנפגע 

 .יכול לנשום שוב בכוחות עצמו

טיהור יבש . נפרד מטיהורו ומהטיפול בו- הפשטת הנפגע הינו חלק חיוני ובלתי:טיהור )2

באמצעות אבקת פולר , מוקדם ככל הניתן לאחר החשיפה, ט ואילךיבוצע מדרג הפר

טיהור זה יבוצע על ) . קיימת בקרב הצוותים המגיעים לאזור האירוע ובבתי החולים(

טיהור רטוב יבוצע בשטח נקי . כ"גבי בגדים ואזורים חשופים במטרה לסלק טיפות חל

באמצעות אבקת פולר טיהורם , ויכלול הפשטת הנפגעים) ואילך' מדרג ב(כ "מחל

 .ורחיצתם במים ודטרגנט
 

 

        

 

 

 

 

 

 .באמצעות אבקת פולרכ עמיד "של חלטיהור : תמונה   

 

  - טיפול תרופתי לאחר חשיפה )ב

 :הטיפול התרופתי לאחר חשיפה כולל

 .סקופולמין ובנקטיזין,  אטרופין-תכשירים אנטי כולינרגים ) 1

 .TMB4 - טוקסוגונין ו-אוקסימים ) 2

 .פרמין,  דיאזפם–אחרים ) 3

מסנן תעשייתי מסוג : תמונה
ABEK כ " בפני חלהמגן

 .וחומרים תעשייתיים נוספים
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, עקרונות הטיפול מקובלים בכל העולם. הטיפול התרופתי מבוצע על פי פרוטוקול קבוע 

פ טבלת טיפול למבוגרים "הפרוטוקול הטיפולי הקיים בישראל מתבצע ע. בדגשים שונים

 :מטרות הטיפול התרופתי. 2 - ו1ולילדים כמפורט בטבלות 

היקפיות ,  תרופות אנטיכולינרגיות- סינפטי על ידי אצטיל כולין-סטמניעת גירוי התא הפו .א

י עיכוב תחרותי  של הרצפטורים המוסקריניים לאצטילכולין ובכך "פועלות ע, ומרכזיות

אטרופין פועל בעיקר בפריפריה . סינפטי על ידי אצטיל כולין-מונעות את גירוי התא הפוסט

 ולכן BBB-בנקטיזין חודרים היטב את ההסקופולמין וה, לעומת זאת. ופחות במוח

לתרופות המוזכרות אין אפקט . יעילים בטיפול בפגיעה במערכת העצבים המרכזית

 .בסינפסה הניקוטינית אלא במוסקרינית בלבד

אצטיל כולין (א וגורמים לניתוקו מהאנזים " האוקסימים נקשרים לז- נטרול הרעל . ב

חומרים אלה ). reactivation(של האנזים ובכך מביאים להפעלתו מחודשת , )אסטרז

יעילותם העיקרית היא טרם . א"פועלים  על ידי התקפה נוקלאופילית על הזרחן של הז

כפי , מה גם אחרי שלב זה-אף כי קיימים דיווחים על יעילות, אנזים-א"הזדקנות הקשר ז

" הזדקן"או עקב המצאות שאריות אנזים מעוכב שבו לא , הנראה דרך מנגנונים אחרים

 .הקשר

 

Enzyme-O-(P=O)R1R2   + Oxime-OH  → Enzyme-OH 

 

 א חקלאיים"ז GD Vxסומן  GBסארין  GAטבון 

אחוזים בודדים  =½t דקות t½= 5'  שt½= 2-3'  ש7
 ליום בלבד

אך ככלל , משתנה
 .אין הוא מהיר

יכול  aging -ה
להוות בעיה אם 

הטיפול 
באוקסים מאוד 

 משתהה

רצוי לזרז 
ל הטיפו

 לשם, באוקסים
 השגת שיפעול 

 מהוה aging -ה
, קשה בעיה

מאחר והוא מונע 
למעשה שיפעול 

 .aהאנזים

אין לתהליך 
.חשיבות קלינית

כרגיל אין לתהליך 
 .חשיבות קלינית

 

 .א"החסום בז AChE של" הזדקנות"לתהליך ה ,בקירוב, משך הזמן הדרוש :טבלה

 

 :אטרופין

הטיפול . ידוע כי מתן מוקדם ישפר את יעילות הטיפול. תרופה אנטיכולינרגית פריפרית

מצב בו מופיעים סימנים קלים ( אטרופיניזציהבאטרופין נמשך עד הופעת סימנים קליניים של 

 ).של עודף אטרופין

 :סימני אטרופיניזציה כוללים

. חימומלץ לבדוק בבית הש.  מדד זה נחשב לאמין ביותר- יובש בריריות, עור חם ויבש)       א

 .בנפגע בהכרה ניתן להתרשם מתחושת הנפגע לגבי יובש בריריות הפה

. קיימת הפחתה בחירחורים,  בהתרשמות קלינית והאזנה לריאות- שיפור במצב הנשימתי  )  ב

 .ההנשמה הופכת קלה יותר ויש פחות צורך בשאיבת הפרשות
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 מהוים לכשעצמם מדד  מוגדרים כסימנים מסייעים ואינםדופק מהיר או מצב אישונים  )  ג

 . טוב לאטרופניזיציה

יקבע , לאחר מתן מנה ראשונית, ולכן, אטרופיניזציה תושג במינונים שאינם ידועים מראש

 2 במבוגרים -התרופה ניתנת במנות חוזרות . המשך הטיפול על פי התפתחות הסימנים הקלינים

 . (.I.V)או בינוניים עים קשים דקות בנפג5-10 וכל (.I.M) דקות בנפגעים קלים 20-30ג כל "מ

על רצפטורים (שרירי -לתרופות האנטיכולינרגיות אין השפעה בחיבור העצבי, כאמור

לכן למרות אטרופיניזציה עדיין תהיינה פסיקולציות ובמקרים רבים יזדקק הנפגע , )ניקוטיניים

-רופין תוךבנפגע קשה מונשם ניתן לשקול מתן אט. להמשך הנשמה עקב שיתוק שרירי הנשימה

חשוב לזכור כי בנפגע הזקוק להנשמה יושהה מתן אטרופין עד לאחר ). intra-tracheal(קני 

מכיוון שבתנאי חמצון ירודים קיימת סכנה להפרעות קצב , פתיחת נתיב אויר ותחילת הנשמה

 .קשות עקב מתן אטרופין

זמן ספיגה , הרעלה בשל החשש מפני הופעה מחודשת של סימני ה� לאחר הגעה לאטרופיניזציה

יש להמשיך במעקב אחרי מצב , )depot(או המשך שחרור ממאגרים בגוף , ממושך של הרעל

בתקופה זו .   שעות24-48נפגע בינוני או קשה ישמר באטרופיניזציה במשך .  האטרופיניזציה

הפסקת מתן .  יבוצע ניטור הנפגע באמצעות מדדי אטרופיניזציה ולפי הצורך יינתן אטרופין

 .אטרופין תבוצע על פי הוראת רופא

, הרחבת האישונים וטשטוש הראייה,  עודף אטרופין גורם ליובש בריריות-  הרעלת אטרופין

חוסר ריכוז , עייפות, כן מופיעים לעיתים אדישות-כמו. עור חם ויבש וסומק בפנים, עצירת שתן

ופעות אלו בדרך כלל ת. ובמקרים של הרעלה קשה עלולים להופיע אף הזיות ומחשבות שווא

במקרה . יחלפו אצל אדם בריא כעבור מספר שעות ללא כל צורך בטיפול למעט מנוחה ונוזלים

לעקוב אחר הנפגע ולהקפיד על קירור חיצוני , יש להפסיק מתן אטרופין, ומופיעות תופעות אלו

 מרכזית במקרים של עודף אטרופין ניכר תתכן התפתחות תסמונת אנטיכולינרגית. י הצורך"עפ

דליריום ואיבוד , חוסר מנוחה, ניסטגמוס, אפזיה, ישנוניות, רעד עדין, רפלקסיה-הכוללת היפר

תרדמת או הפרעות קצב מסכנות חיים יוחל טיפול , במקרים הקשים הכוללים פרכוסים.  הכרה

 ..I.Vג " מ1-2בפיזוסטיגמין במינון 

 

 

 

תינוק עד גיל (ג " מ0.5:  מינונים3-במזרקים אוטומטיים של אטרופין מופיעים : תמונות

 ).10-60גילאי (ג " מ2-ו, )60 ומבוגר מעל גיל 10ילד עג גיל (ג " מ1, )שנתיים
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 בנאקטיזין, סקופולמין: תרופות אנטיכולינרגיות מרכזיות

מוח ומשפיעות על חלק מהתופעות המרכזיות -תרופות אלו חודרות היטב את מחסום הדם

הנסיון הקליני בשמוש בתרופות אלה . ום הנזק והתופעות הכרוניותכולל צמצ, א"שבהרעלת ז

 .יעילותם הוכחה באופן חד משמעי בנסויי בעלי חיים. הוא מועט

כשאין עירוי ניתן (לנפגעים בינוני וקשה דרך הוריד , ג" מ0.25  ניתן במינון של :סקופולאמין

 רופא על פי סימני הרעלה  שעות יעשה בהוראת4-6מתן מנות חוזרות כעבור ). IMלתת גם 

תופעות . בלבול והפרעות בשיווי משקל, שקט-אי, מרכזיים הכוללים הפרעות במצב ההכרה

מסיבה זו לא ניתן סקופולמין . הלואי העקריות של סקופולמין הן הלוצינציות והפרעות קצב

, יםפרט להתוויה של סימני הרעלה מרכזי. 60 ולמבוגרים מעל גיל 10לילדים מתחת לגיל 

 .א"בנפגעי ז) נוגד הקאה(סקופולמין נחשב יעיל כטיפול אנטיאמטי 

אך אינו בשימוש במגזר , TAB -ל כחלק ממזרק ה"  נמצא בדרג הפרט בצה:בנאקטיזין

 -החומר הינו הגורם העיקרי לתופעת הניטרול בעקבות הזרקת שווא של מזרק ה.  האזרחי

TAB. 

 4TMB, טוקסוגונין: אוקסימים

בשימוש . 4TMB ,PAM2 ,-6HI, טוקסוגונין: כגון, ות קיימים מספר אוקסימיםבשוק התרופ

ומשום כך נחשבים , בישראל אוקסימים המכילים שני אתרים פעילים על  גבי מולקולה אחת

האוקסימים ). Toxogonin (Obidoxime) ,TMB4)  Trimedoxime -משפעלים יעילים יותר 

ועל כן בולטת במיוחד פעולתם בשיכוך , מח-אינם מיטיבים לחדור את מחסום הדם

-מבין התבטאויות אלה מורגשת יותר הפעילות האנטי. ההתבטאויות הפריפריות של ההרעלה

אנזים -א"האוקסימים שבשימוש בארץ יעילים להתרת הקשר ז). הפסקת רעידות(ניקוטינית 

א " תהליך בו הופך הקשר בין הז-) Aging(הזדקנות ". הזדקן"ים טרם אנז-א"בתנאי שהקשר ז

 .ועמיד בפני פעולת האוקסימים, לאנזים ליציב יותר

4TMB: ג במזרקי ה" מ80 נמצא בדרג הפרט  במינון-  TA)במגזר האזרחי (וה- TAB) ל"בצה.( 

בנוסף (גונין ג טוקסו" מ250 המכיל  ATOX -במזרק ה. 1:  זמין בשתי צורות:טוקסוגונין

, ג טוקסוגונין" מ250 שעות מאמפולות המכילות 4-6 -מנות נוספות יינתנו אחת ל. 2).  לאטרופין

במינונים אלה התרופה נטולת . ורידית בנפגעים בינוני וקשה-לתוך השריר בנפגעים קל ותוך

 לגרום עקב נטייתו, במשך לפחות דקה, ורידי באופן איטי-מומלץ על מתן תוך. תופעות לוואי

) ליממה'  גר3מעל (במינונים גבוהים . דם בהזרקה מהירה-בחילה ואף לירידת לחץ, לסחרחורת

עלול לגרום לפגיעה טוקסית בכבד אשר ברוב המקרים אינה חמורה ומתבטאת בהפרעה חולפת 

י בדיקת רמות "בבית חולים יש לבחון את הצורך בהמשך טיפול באוקסימים ע. בתפקודי הכבד

AChEובמקביל לעקוב אחרי תפקודי הכבד, י אוקסים"ן ראקטיבציה ע ומבח. 
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 :)convulsants-anti(נוגדי פרכוסים  .ג

כאשר התרופה העיקרית בשימוש היא הדיאזפם , כולל תרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים

 ). ואליום(

Diazepam:ד הפסקת במנות חוזרות ע, ג" מ10פ בהוראת רופא במינון של "ורידית ע-  ניתן תוך

פרט לפרכוסים יעיל כנגד . י רופא תוך שרירית ללא עירוי"בשטח מזוהם ניתן ע.  הפרכוסים

 .  חוסר מנוחה ופסיקולציות מהם סובלים הנפגעים, החרדה

תופסת בהדרגה את מקומה של , תרופה אחרת ממשפחת הבנזודיאזפינים, )דורמיקום(מידזולם 

ולאור עדויות ליעילותה , ובה גם במתן תוך שריריספיגתה הט, דיאזפם לאור יעילותה הטובה

 .ח"א בבע"כנגד פרכוסים הנגרמים מז

 

 

 : בשימוש בישראל–תכולת המזרקים האוטומטים למבוגרים 

TAB - ג" מ4בנאקטיזין , ג" מ3 אטרופין - לחיילים ,TMB4- 80ג" מ. 

ATOX - ג" מ250טוקסוגונין , ג" מ2 אטרופין -  לאזרחים ולחיילים. 

TA - ג" מ2 אטרופין - לאזרחים ,TMB4 80ג" מ. 

 ג" מ2 אטרופין - לאזרחים ולחיילים -אטרופין 

 

 

 :א"תופעות נפשיות במהלך פגיעת ז .ו

 מנגנוני פגיעה 4ניתן לאפיין . א ייתכנו מגוון תופעות נפשיות"כ מסוג ז"במתאר פגיעת חל .1

 :וניםתתכן תמונה קלינית שמקורה בשילוב של מספר מנגנ. אפשריים

 .א במערכת העצבים המרכזית"פגיעה ישירה של ז )א

 .א" תופעות חרדה משניות לפגיעה הגופנית של ז )ב

 .כ"תגובת חרדה לארוע חל )ג

 .א"שבשימוש לטיפול בהרעלת ז, תופעות נפשיות כתופעות לוואי לתרופות )ד

 ,א" תכלול בדיקה גופנית לשלילת פגיעת ז� בדיקת הנפגעים הסובלים מתופעות נפשיות. 2

-הליכה אצבע, רומברג, אף-מבחן אצבע( קוארדינטיביים -בדיקת תפקודים מוטוריים

 ).קשב וריכוז, זכרון, התמצאות במקום ובזמן(והערכת תפקודים קוגנטיביים ) עקב

 

 :א והטיפול בהן" תסמונות קליניות מאוחרות בהרעלות ז.ז

, עם זאת.  הינם הפיכיםא"רוב הסימנים הקליניים והתסמינים במצב החריף לאחר הרעלת ז

 :תיתכנה השפעות ארוכות טווח כמפורט להלן, בעיקר בחשיפות למינונים גבוהים

א בעיניים היכולות להמשך "הנובעות מפגיעה ישירה של ז,  הפרעות בראיה� עיניים )א

ההפרעות חולפות מעצמן וניתנות לטיפול בטיפות עיניים . ברציפות ימים עד שבועות
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כגון ציקלופנטולאט (ציקלופלגיות בעלות השפעה אנטיכולינרגית מרחיבות אישונים ו

 ).ואטרופין

כ מספר "הפרעות קצב מופעיות בד: א חקלאיים" תוארו בעיקר לאחר חשיפה לז� לב )ב

רוב הפרעות הקצב .  מהנפגעים בינוני וקשה20% -ימים לאחר ההרעלה ומתוארות בכ

 ייתכן קשר להפרעות א במינונים גבוהים ובחלקן"הקשות הינן בהרעלות ז

 מאפיין חלק QTהארכת הקטע . בסיס והיפוקסיה-מאזן חומצה, אלקטרוליטיות

 TORSADEהינה ) אך לא היחידה(במצב זה הפרעת הקצב הטיפוסית : מהפרעות הקצב

DE POINTES . הטיפול המיידי בהפרעת קצב מתמשכת עם כישלון המודינמי הינו שוק

הינם תנאי ) הרעל(קטרוליטרית או סילוק הגורם תיקון ההפרעה האל. חשמלי וקוצב

 .למניעת הפרעות קצב

שבועות לאחר '  פגיעה שרירית מאוחרת יכולה להופיע מס� שרירים משורטטים )ג

ככל הנראה נובעת מעירור יתר של השריר והעמסתו בסידן בעקבות רמות . ההרעלה

 .גבוהות של אצטיכולין במרווח הסינפטי

ם התנהגותיים וקוגנטיביים מאוחרים תוארו בעקבות הרעלת  שינויי� מערכת העצבים )ד

פגיעה קבועה במערכת העצבים . ההפרעות יכולות להמשך ימים ועד לנזק קבוע. א"ז

המרכזית עלולה להוות נטל משמעותי על המערכת הרפואית והסיעודית לאחר ארוע 

, א חקלאיים"זפגיעות מאוחרות במערכת העצבים הפריפרית אופייניות בעיקר ל. הרעלה

אטאקסיה ושיתוקים , התסמונת מתבטאת בחולשה.  יום לאחר ההרעלה10-14ותוארו 

הנוירופתיה נובעת מנזק לעצב עצמו ואינו קשורה ישירות למנגנון הכולינרגי . ברגליים

 . של ההרעלה

 התסמונת תוארה עד כה רק בפגיעות �) INTEREDIATE SYNDROME ("ביניים"תסמונת  )ה

התסמונת . א מלחמתיים"ולא ברור אם קיימת גם לאחר הרעלת ז, א חקלאיים"ז

שאינו מושפע ,  ימים לאחר החשיפה המתאפיינת בשיתוק פרוקסימלי רפה1-4מופיעה 

 . או אוקסימים/מאטרופין ו
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  מבוגרים�כ עצבים " אבחנה מיון וטיפול בנפגעי חל- 1טבלה 
 

 טיפול  סימניםחומרה
 

 תרופתי
 

 ל תומךטיפו 

   ATOX 
, ג" מ2    -אטרופין 

 ג"מ250 -טוקסוגונין

 אטרופין
 )ק" סמ1, ג" מ2(

 טוקסוגונין 
 )ק" סמ1, ג" מ250(

 סקופולאמין 
 )ק" סמ1, ג" מ0.25(

 

 הנפגע מהלך קל
, דמעת, מיוזיס

ריבוי , טשטוש ראיה
, לחץ בחזה, רוק
, בחילות, הזעה, נזלת

 .כאבי בטן, הקאות

ע פעמי לנפג-מתן חד
 .עם הגעתו

 20-30  כל IMג " מ2
דקות עד 

, אטרופיניזציה
לאחר מתן ראשוני 
 -של מזרק ה

ATOX. 

 4 כל IMג " מ250
 750( מנות 3 עד שעות

מנה ראשונה ).  ג"מ
-י מזרק ה"תנתן ע

ATOX. 

 0.25 בהוראת רופא

. שעות4-6 כל IMג "מ

 
 

 מעקב
 

הנפגע נושם אך לא  בינוני
 .מהלך

 ,נוספים קשיי נשימה

רעד , צפצופים

, שלשול, שרירים

, תכיפות במתן שתן

איבוד שליטה על 

, פירכוסים, סוגרים

שיתוק רפה ואיבוד 

 .הכרה

 

פעמי לנפגע -מתן חד
 .עם הגעתו

 5-10 כל IVמתן 
דקות  עד 

, אטרופיניזציה
לאחר מתן ראשוני 
 -של מזרק ה

ATOX. 

 בהזרקה IVג " מ250
 3 עד  שעות4איטית כל 

 ).ג" מ750(מנות 
 5עד :  בהוראת רופא

מנות נוספות זהות כל 
 אם נצפה  שעות4

שיפור קליני בעקבות 
.  המנות הראשוניות
י "מנה ראשונית תנתן ע

 .ATOX -מזרק ה

בהוראת . IVג " מ0.25
 ניתן לחזור רופא

לאחר חצי שעה 
 שעות  4-6ובהמשך כל 

במידה וקיימים סימני 
 .הרעלה מרכזיים

נפגע : בהוראת רופא •
ג  " מ10מפרכס יקבל 

, במתן איטי, IVואליום  
במנות חוזרות עד הפסקת 

 .הפרכוס

 לנפגע מחוסר הכרה •
 .יוכנס מעביר אויר פלסטי

 נפגע שאינו נושם יונשם •
/ במכשיר הנשמה ידני

 .חשמלי

יבת הפרשות  שא•
באמצעות מכשיר שאיבה 

 .חשמלי/ ידני

      הנפגע אינו נושם קשה

 .ג בכל מנה" מ2ג במקום " מ1המשך מתן אטרופין , ATOX - לאחר מתן ראשוני של ה- 60לנפגעים מעל גיל .  1: הערות כלליות
 .עות מזרקים אוטומטייםעד להתקנת העירוי יטופל הנפגע באמצ.  לכל נפגע בינוני או קשה יותקן עירוי.  2
התפתחות , הופעת דופק מהיר:  סימנים נוספים אפשריים.  ריריות יבשות, עור חם ויבש:  סימני אטרופיניזציה.  3

 .מידריאזיס בהעדר פגיעת ראש
 .י פתיחת נתיב אויר ותחילת הנשמה" עד שישופר מצב החמצון עIMבנפגע הזקוק להנשמה אטרופין יינתן .  4
 . שעות לפחות48נפגע קשה ,  שעות לפחות12-24ל ובינוני יוחזק באטרופיניזציה במשך נפגע ק.  5
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 )10תינוקות וילדים עד גיל  (-כ עצבים "אבחנה מיון וטיפול בנפגעי חל - 2טבלה 
 
 

 טיפול תומך ט  י  פ  ו  ל      ת ר ו פ ת י גיל סימניםחומרה
   ATOX -אטרופין  ,

 טוקסוגונין
  סוגוניןטוק אטרופין

 הנפגע מהלך קל
, דמעת, מיוזיס

, טשטוש ראיה
לחץ , ריבוי רוק

, הזעה, נזלת, בחזה
 ,הקאות, בחילה

  שנים0-2
 
 

 

ג " מ0.5 בהוראת רופא
ג טיפול " מ62.5+ 

 .ראשוני

 המשך בהוראת רופא
 .IMג " מ0.5טיפול  

 המשך בהוראת רופא
 כל IMג " מ62.5טיפול  

 3כ "שעתיים עד סה
 ראשונית מנה.  מנות

 -י מזרק ה"תנתן ע
ATOX. 

 
 
 

 מעקב

ג טיפול " מ125+ ג " מ1  שנים2-10 .כאבי בטן 
 .ראשוני

המשך .  IMג " מ1
 דקות  20-30טיפול כל 

 .עד אטרופיניזציה

  כל IMג " מ125
 3כ "שעתיים עד סה

מנה ראשונית .  מנות
 -י מזרק ה"תנתן ע
ATOX. 

 

הנפגע נושם אך לא  בינוני
ם קשיי נוספימהלך 
, צפצופים, נשימה

, רעד שרירים
תכיפות , שלשול

איבוש , במתן שתו
, שליטה על סוגרים

שיתוק , פירכוסים
 רפה

ג  " מ62.5+ ג  " מ0.5  שנים0-2
 .טיפול ראשוני

-5  כל IVהמשך טיפול 
 דקות עד 10

 .אטרופיניזציה

 בהזרקה IVג " מ250
איטית כל שעתיים עד 

).  ג" מ750( מנות 3
 5עד : פאבהוראת רו

מנות נוספות זהות כל 
שעתיים אם נצפה 
שיפור קליני בעקבות 

 .המנות

נפגע מפרכס : בהוראת רופא •
,  במתן איטיIVיקבל ואליום 

ג " מ0.2במינונים חוזרים של 
 .ג עד הפסקת הפרכוס"לק

ג טיפול " מ125+ ג " מ1  שנים2-10 .ואיבוד הכרה 
 .ראשוני

מנה .  יותהראשונ 
י "ראשונית תנתן ע

 .ATOX -מזרק ה

 לנפגע מחוסר הכרה יוכנס •
 .מעביר אויר פלסטי

 נפגע שאינו נושם יונשם •
 .חשמלי/ במכשיר הנשמה ידני 

 שאיבת הפרשות באמצעות  •
 מכשיר

 .חשמלי/ שאיבה ידני      הנפגע אינו נושם קשה

 
 :הערות כלליות

 .עד להתקנת העירוי יטופל הנפגע באמצעות מזרקים אוטומטיים.  לכל נפגע בינוני או קשה יותקן עירוי.  1
 .י הוראת רופא"ינתן טיפול תרופתי רק עפ, בשל הסכנה להרעלת אטרופין בתינוק עד גיל שנתיים שנפגע קל.  2
התפתחות , הופעת דופק מהיר:  סימנים נוספים אפשריים.  ריריות יבשות,   עור חם ויבש:סימני אטרופיניזציה.  3

 .מידריאזיס בהעדר פגיעת ראש
 .י פתיחת נתיב אויר ותחילת הנשמה" עד שישופר מצב החמצון עIMבנפגע הזקוק להנשמה אטרופין יינתן .  4
 . שעות לפחות48נפגע קשה ,  לפחות שעות12-24נפגע קל ובינוני יוחזק באטרופיניזציה במשך .  5
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 כ"הערכות בית חולים לקליטת נפגעי חל
 

אשפוזים אלקטיבים נדחים . כ"בשעת חירום ערוכים בתי החולים לקליטת נפגעי חל:  כללי

ציוד .   מחלקות האשפוז מרוקנות ככל האפשר-וחולים משוחררים לביתם או למוסדות בקהילה 

ודרך ומרוענן בתורת הטיפול והמקלחות באתר הטיהור ח מוצא מהמחסנים והסגל מ"לשע

 .נפרסות

.  כ מחולק בית החולים לאיזור מזוהם ואיזור נקי באמצעות קו צהוב"לצורך קליטת נפגעי חל

, האתרים שמחוץ לבית החולים.  טיהור וטיפול בנפגעים, בבית החולים מוגדרים אתרים למיון

 .  הצוות בהם עובד במיגון מלאמוגדרים כמזוהמים ולכן, לפני הקו הצהוב

 

באתר זה מסווגים הנפגעים בצורה .  אתר הפריקה והמיוןנפגעים מפונים לבית החולים ומגיעים ל

 . ומקבלים טיפול ראשוני במזרק אוטומטי, מהלכים ושוכבים: הפשוטה ביותר

מכל בגדיו  שם יתפשט אתר הטיהורמופנה על ידי הצוות המטפל ל, המהלך בכוחות עצמו, נפגע קל

נפגעים .  נפגע שוכב מפונה על ידי הצוות לאתר הטיהור שם יטוהר על ידי המטהרים.  ויטהר עצמו

לאחר ,  וממנהפינת אינטובציה לפני טיהורמופנים קודם כל ל,  אשר אינם נושמים, קשים

 .יובלו לאתר הטיהור, אינטובציה והנשמה

טיהור יבש באבקת פולר ולאחר .   הנפגעיםבו מופשטים ומטוהרים, כשמו כן הוא, אתר הטיהור

 . דקות לשוכבים6 דקות למהלכים ו 3: מכן טיהור רטוב במים ודטרגנט במשך מספר דקות

 ואל האיזור הנקי שם ממתין להם צוות קו הצהובלאחר טיהור עוברים ומועברים נפגעים מעבר ל

נפגעים הזקוקים לטיפול .  מיםנרשמים ומצול, מסווגים שוב, הנפגעים מנוגבים.  מטפלים ורשמים

 .  יקבלו אותו כאן, אנטידוטלי נוסף

 .  מהקו הצהוב מועברים הנפגעים לאתרי הטיפול בתוך בית החולים

 .  סמוכה לפני העברתו לאתר הקשיםפינת אינטובציהיועבר ל, שאינו נושם, נפגע קשה

 :וכן לגיל הנפגעבתוך בית החולים מוגדרים אתרי טיפול בהתאם לסוג וחומרת הפגיעה 

 .שם יטופלו נפגעים הזקוקים לסיוע נשימתי: אתר קשים

 .בו מטופלים נפגעים שאינם מסוגלים להלך אך נושמים בכוחות עצמם: אתר בינוניים

 .המהלכים בכוחות עצמם, מיועד לנפגעים קלים: אתר קלים

הרעלת : לדוגמא, כ"כאן יטופלו נפגעים הסובלים מפגיעה נוספת על פגיעת החל: אתר משולבים

אף -באתר זה עובדים המטפלים עם מסיכות פה.  זרחנים אורגנים המלווה בשבר פתוח בירך

כ שעלול להסתתר בפצעים פתוחים או "וכפפות כפולות וזאת על מנת למנוע זיהום הצוות מחל

 ).חוסם עורקים למשל(ציוד שהגיע עם הנפגעים 

י חומרת פגיעתם או באתרי הטיפול הכלליים וזאת יטופלו באתרים מיוחדים לילדים על פ: ילדים

 .בהתאם להחלטת בית החולים

כ אך סובלים מכך "שם יטופלו נפגעים אשר לא נפגעו מחל:  אתר מוזרקי שווא ונפגעי חרדה

 .שהזריקו לעצמם בטעות את מזרקיהם האישיים ונפגעים שסובלים מחרדה

 "חולים-כ בבית"געי חלקליטת נפ"קישורית לסרט                        


