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  Incapacitants - חומרים נוטלי יכולת
אשר בריכוזים נמוכים גורמים לנטרול , חומרים כימיים"ם כמוגדרי) י"חנ(חומרים נוטלי יכולת 

הפגיעות )". שעות עד ימים(י פגיעה חמורה בתפקודו למשך תקופת זמן ארוכה יחסית "הנפגע ע

 .אינן מסכנות חיים ואינן מותירות נזק לטווח ארוך, הפיכות

י "בל באפגניסטן עאולם דווח על שימוש מוג, י בשדה הקרב"עד היום לא נעשה שימוש נרחב בחנ

שמטרתם לנטרל את , יחסית" הומניים"חומרים אלה נחשבים כחומרי לחימה כימיים . מ"בריה

, כים קטלניים"לכן מבחינה פסיכולוגית קל יותר להשתמש בהם מאשר בחל. האויב ולא להרגו

 ניתן כן. במיוחד באזורים שבהם לא ניתן לפגוע בכוחות צבאיים מבלי לפגוע באוכלוסייה אזרחית

 . להשתמש בהם לצורך חטיפה וכליאה

 תכונות

 :התכונות העיקריות הנדרשות מחומרים נוטלי יכולת

 ). דקות�תוך שניות (השפעה מהירה  .א

 ).דקות(פעילות קצרת טווח  .ב

 .רמת בטיחות גבוהה .ג

 ).אנטידוט(רצוי שלחומר תהיה תרופת נגד  .ד

 :ל"ארבע קבוצות של חומרים ידועים ממלאות אחר הדרישות הנ

 .כדוגמת פנותיאזינים) Tranquilizers(טרנקויליזרים  .א

 ).penthanil(חומרים נרקוטיים סינתטיים כמו פנתניל  .ב

 .חומרים נרקוטיים נדיפים .ג

 . ואטרופיןBZחוסמי קולטנים כולינרגים כמו  .ד

  מנגנוני פעולה עיקרייםמנגנוני פעולה עיקריים

 :וצות עיקריות י הידועים מתחלקים לשתי קב"החנ

 . (Physical Incapacitants)י סומטיים "חנ .1

 ).Stimulants(או מעוררים ) Depressants( מדכאים -(Psychomimetic agents)י מנטרלים "חנ .2

הפרעות בויסות , רמים להפרעות גופניות כמו אי נוחות במערכת העיכולהחומרים הסומטיים גו

לעומתם החומרים המנטרלים פועלים . רעד וכדומה, הפרעות בפעילות שרירי שלד, חום הגוף

י המנטרלים "החנ. וגורמים להפרעות מנטליות) מ"מע(ישירות על מערכת העצבים המרכזית 

 את מערכת העצבים המרכזית וחומרים המעוררים חומרים המדכאים: קבוצות-כוללים שתי תת

 .את מערכת העצבים המרכזית

כ "בד,  מפחיתים או חוסמים לחלוטין פעילות עצבית במערכת העצבים המרכזית- מ"מדכאי מע

שלגביו יורחב הדיבור  (BZבקבוצה זו נכללים . י הפרעה למנגנוני ההולכה ברמת הסינפסה"ע

חומרים אלה פוגעים בעיקר במוטיבציה של הנפגעים . ופנותיאזינים) חשיש ( cannabinoll, )בהמשך

 . ביכולת החשיבה שלהם-ובמידה פחותה
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, י הגברת ההולכה של אימפולסים עצביים"מ ע"יתר של מע- גורמים להפעלת- מ"מעוררי מע

כתוצאה מכך מרכזים אינטגרטיביים . במהלך העברתם דרך מספר סינפסות" מסוננים"כ היו "שבד

סימני הפגיעה האופייניים כוללים . באימפולסים" מוצפים"יפת המוח ובמרכזי בקרה גבוהים בקל

 LSD (Lysergic acidבקבוצה זו נכללים . פגיעה בריכוז וביכולת לקבל החלטות וליישמן

diethylamide)  ,לין מוסקו, אמפטמינים)musculine (ועוד. 

מחקר אינטנסיבי לפיתוח חומרים פסיכומימטים לצרכים צבאיים החל באמצע שנות החמישים 

 הגיעו לידיעת הציבור דיווחים 1958בשנת . ב"במכוני מחקר צבאיים ואוניברסיטאות בארה

, ורקב בחומרים אלו עם הצגת סרט בכינוס מדעי בניו י"ראשונים על ניסויים שעורך צבא ארה

שבדק את , )שצולם אף הוא(זמן מה לאחר מכן הוצג ניסוי . LSD -שתיאר חשיפת חתולים ל

ניסויי האנוש . י קבוצת קצינים אמריקאים מתנדבים" על ביצוע מטלות צבאיות עLSD -השפעת ה

ובמהלכם נבדקו עשרות חומרים , בחומרים פסיכומימטים שונים הגיעו לשיאם בשנות השישים

ניסויים אלו הופסקו בפתאומיות בשנות השבעים לאחר . כ מנטרל"לשימוש כחלפוטנציאלים 

י העיתונות האמריקאית "פורסמה ע, אשר גרמו למות חלק ממשתתפי הניסויים, שסידרת תקלות

 .וגרמה להד ציבורי ניכר ולתביעות משפטיות כנגד הממשל האמריקאי

יכומימטים אינן ניתנות תמיד מתוצאות הניסויים השונים מתברר שהשפעות החומרים הפס

אינטראקציה בין חיילי היחידה , כגון מוטיבציה אישית וקבוצתית, גורמים רבים. לצפיה מראש

אי לכך עלולים חומרים אלו . אינם ניתנים לחיזוי מדויק, והשפעת החומרים במצבי דחק שונים

 .מצופהולהביא אף לתוצאות הפוכות מה, בידי המשתמש בהם" חרב פיפיות"להוות 

 .BZכנציג החומרים הפסיכומימטים יתואר להלן החומר 

Quinuctitine Benzylate

BZלמרות . 1961י האמריקאים בשנת " נתגלה באמצע שנות החמישים והוכנס לשימוש מבצעי ע

, פועלים להוצאתו מהארסנל הכימי שברשותם חומר מיושן וBZ -שכיום רואים האמריקאים ב

עדיין הוא מייצג קבוצה גדולה של חומרים הידועים בשם הכללי גליקוליטים פסיכומימטים 

)psychomimate glycolytes( , שנגזרותיהם השונות מהוות מבחר גדול של חומרים פסיכומימטים

 .פוטנטים חדשים

 מצוי בשימוש � Diteram(דיטראם , סקופולאמין, אטרופין: BZלי השפעה דומה לזו של חומרים בע

 .היסטמינים- ואנטיבנאקטיזין, )פסיכיאטרי

  כימיות כימיות --תכונות פיזיקותכונות פיזיקו

הוא יציב יחסית . עם מריר וחסר ריח הינו חומר גבישי לבן בעל טBZבתנאי טמפרטורה רגילים 

במים הוא כמעט יציב . י פצצות או כתרסיס"ע, )כעשן(י אמצעים פירו טכניים "וניתן לפיזור ע

אך עלולה להיות משמעותית בזמן חשיפה , חדירותו דרך העור נמוכה ואיטית יחסית. לחלוטין

 .לריכוזים גבוהים
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    רעילותרעילות

100-200mgxmin/m הם בתחום (ICt50)הריכוזים המנטרלים , )ארוסול(תרסיס  מפוזר כBZכאשר 
3 .

עובדה המקנה לחומר פקטור  mg x min/m3 200,000 - מוערך כBZ (LCt50)הריכוז הממית של 

  . 0.05mg/kg - 0.01 - דרך הפה הינו כBZהמינון המנטרל בבליעת . בטיחות של שלושה סדרי גודל

   הפעולה הפעולהמנגנוןמנגנון

י חסימת קולטנים כולינרגים מוסקרינים "פועלים ע, BZובתוכם , הגליקוליטים הפסיכומימטים

אופן הפעולה המדויק של חומרים אלו אינו ברור עד היום וכנראה . במערכת העצבים המרכזית

לסינתזה , לשחרור, כמו הפרעה לאגירה, קיימים מספר מנגנונים נלווים בעלי משמעות

ככלל דומה . מ"טרנסמיטרים אחרים במע-והשפעה על שחרור נוירו, ליזם של אצטילכוליןולמטבו

אם כי השפעתו חזקה פי כמה וכמה מהשפעת האטרופין במערכת , פעולתו לפעולת האטרופין

 .העצבים המרכזית

  התמונה הקליניתהתמונה הקלינית

BZבליעה או דרך העור, שאיפה(ף  גורם לנטרול מנטאלי וגופני בכל אחת מדרכי החדירה לגו .(

תקופה לטנטית מקדימה את הופעת . 1' בטבלה מס מפורטים BZי "התסמינים הנגרמים ע

ריכוזים .  דקות ותלוי בדרך החשיפה ובמינון60 - ל15משך התקופה הלטנטית נע בין . הסימנים

ם גבוהים גורמת חשיפה לריכוזי.  גורמים להרגשת נמנום ולהקהיית חושים כלליתBZנמוכים של 

ומשפיעה הן על המערכת , להרעלה אשר מתקדמת בהדרגה עד להופעת התמונה הקלינית השלמה

 .האוטונומית והן על מערכת העצבים המרכזית

  על המערכת האוטונומיתBZהשפעת 

 .הרחבת אישונים ושיתוק זמני של האקומודציה •

 ).לגרום להופעת פצעים בחלל הפהשעלול (יובש בפה ובריריות  •

 .עצירת שתן •

 . בתחילה ברדיקרדיה ולאחר מכן טכיקרדיה�שינוי קצב לב •

 .הפחתת תנועתיות המעי והפרשת מיצי העיכול למעי. הקאה •

 .טכיפניאה, גמגום, רעידות, רפלקסיה-היפר, משקל-פגיעה בשווי, האטה בדיבור ובתנועה •

 גורם לעלייה BZשל ) דמוי אטרופין(ולינרגי החזק כ-האפקט האנטי, במקביל. עור סמוק וחם •

בתנאים .  ואף למעלה מזה כתוצאה מפגיעה במנגנוני ויסות חום הגוף390C -בחום הגוף עד ל

 .של טמפרטורה גבוהה ומאמץ גופני קשה עלולה להופיע מכת חום

  במערכת העצבים המרכזיתBZפגיעת 

החל מהרגשת חרדה והפתעה ועד להופעת תמונה פסיכוטית , ופעות ניכריתכן מגוון ת •

, שמיעתיות,  יכולות להיות אופטיותההלוצינציות. המאופיינת בהלוצינציות קשות

 .ואף של ריח וטעם) הזיות של מגע(טקטיליות 

 .מופיעות בהמשך, מדליריום ועד לסטופור, מצב ההכרההפרעות ב •

אשר הופכים את , עת סימנים של נגאטיביזם ואף פרנויה והופאיבוד הקשר עם המציאות •

 .הטיפול בנפגעים לקשה ביותר
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-5 - מופיע כשעה עד שעתיים לאחר החשיפה ומתחיל לסגת כהפסיכוזה ההלוצינטוריתשלב  •

 עלול השלב הפסיכוטי להמשך אף מספר BZבחשיפה לריכוזים גבוהים של .  שעות לאחריה8

 -הנמשכת כ, תשישות קשהעם סיום שלב זה מופיעה . יפולבעיקר אם לא ניתן כל ט, ימים

שכיחה הופעת .  (euphoria)ומלווה בהפרעות התנהגותיות כגון הרגשת עילוי,  שבועות1-2

 . לאחר חלוף סימני ההרעלהאמנזיה

" כולינרגית החריפה-התסמונת האנטי"תסמיני ההרעלה החמורים שתוארו לעיל מהווים יחדיו את 

� AAS (Acute Anticholinergic Syndrome) . 

 השפעות מערכת

 .שיתוק אקומודציה, הרחבת אישונים עיניים

 .ירידה בתנועתיות המעי ובהפרשות למעי, הקאה, יובש בפה ובריריות העיכול' מע

 .עצירת שתן השתן' מע

 .מכן טכיקרדיהתחילה ברדיקרדיה ולאחר  וסקולרית-קרדיו' מע

 .טכיפניאה הנשימה' מע

 .סמוק וחם עור

ירידה במצב , הזיות, רעד, רפלקסיה-היפר, משקל-ירידה בשיווי, האטה בדיבור עצבים מרכזית' מע
 .ואמנזיה לאחר חלוף התסמינים, )עד לכדי סטופור דליריום (ההכרה 

 BZי "התסמינים הנגרמים ע: 1טבלה 

  טיפולטיפול

יש צורך לחבוש . BZ - הנה השלב הראשון בסיוע לנפגעים מרחקת הנפגעים ממוקד החשיפהה

 העור מתבצע באמצעים טיהור. כ עד לאוורור בגדי הנפגע או הסרתם לחלוטין"מסיכות אב

 ).ולאחר מכן טיהור רטוב בעזרת מים ודטרגנט, טיהור יבש בעזרת אבקת פולר(מקובלים 

ות של נגאטיביזם ופרנויה בקרב הנפגעים יש צורך בשמירה על עקב האפשרות להתפתחות תופע

הרחקת . אם כי יתכן ויהיה צורך בהגבלה פיזית של הנפגעים, יחס ידידותי מצד הצוות המטפל

 .גפרורים וכדומה מהישג ידם של הנפגעים,  כמו נשקחפצים מסוכנים

) מלבד הקלים ביותר (נפגעיםלפנות את כל הלמרות זאת יש . הטיפול הרפואי הנדרש הוא מינימלי

 :ושם יש לעקוב אחר המדדים הבאים, למתקן רפואי לשם השגחה

אולם אינו מדד מהימן ,  משמש כמדד להשפעת הטיפול על נפגעים קשים�קצב פעימות הלבקצב פעימות הלבקצב פעימות הלבקצב פעימות הלב .א

 . לחומרת ההרעלה

 בשל הסיכון להתפתחות מכת חום יש לעקוב אחרי טמפרטורת �והידרציהוהידרציהוהידרציהוהידרציה טמפרטורת הגוףטמפרטורת הגוףטמפרטורת הגוףטמפרטורת הגוף .ב

הסכנה להתפתחות מכת חום גבוהה ). בשתיה או בעירוי(פיד על מתן נוזלים הגוף ולהק

 ). 25°Cמעל (בתנאי סביבה חמים 

 מדד בלתי מהימן לרמת ההידרציה בשלבי ההרעלה הראשונים עקב האפשרות -הפרשת שתןהפרשת שתןהפרשת שתןהפרשת שתן .ג

למרות זאת יש . BZכולינרגית של -לשיתוק שרירי שלפוחית השתן בשל הפעילות האנטי

 . שבמקרה של עצירת שתן יתכן שיידרש צנטור השלפוחיתמשום , לעקוב
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התרופות . מטופלת בעזרת תרופות כולינרגיות) AAS(כולינרגית החריפה -תסמונת ההרעלה האנטי

 Tetra hydro-5) וטאקרין  (Physostigmine) פיזוסטיגמין הנן BZהיעילות היחידות לטיפול בהרעלת 

amino acridine - tacrine) .המזרז (אסטראז -כבות באופן הפיך את האנזים אצטילכוליןשתיהן מע

הטיפול . BZי "וכך מגדילות את כמות האצטילכולין בסינפסות החסומות ע) פירוק של אצטילכולין

אולם כיום תרופות אלה לא נמצאות ברמת , י פיזוסטיגמין"ל נעשה בעבר ע" בצהBZבנפגעי 

 .השדה

  פיזוסטיגמין

משמש רק לטיפול ). AAS(כולינרגית החריפה -בעל יעילות מוגבלת בלבד כנגד ההרעלה האנטי

אם . אינו מקצר את משך ההרעלה. בנפגעים לאחר הופעת סימני ההרעלה ולא כתרופה מונעת

 .סימני ההרעלה יופיעו שוב, מתן פיזוסטיגמין מופסק מוקדם מדי

, הטיטרציההטיפול ניתן בשיטת )  דקות30 -כ(טיגמין בשל זמן מחצית החיים הקצר של פיזוס

עד שסימני , )ג משקל גוף"ג לק" מ0.05(כלומר בהזרקות חוזרות לשריר של מינונים נמוכים 

ירידת קצב פעימות ( דקות לא נצפית התגובה הרצויה 40אם לאחר . ההרעלה החמורים חולפים

לאחר שדופק הנפגע . וכך הלאה, ו מינוןיש להזריק מנה שניה באות, )שיפור במצב ההכרה, הלב

י מתן קפסולות "יש להמשיך את הטיפול ע,  פעימות לדקה והכרתו התבהרה70-80 -ירד ל

במתן פיזוסטיגמין דרך הפה יש .  שעות לפי הצורך1-2ג כל " מ2פיזוסטיגמין דרך הפה במינון 

ן התרופה דרך הפה תקטן תדירות מת. רצוי ממותק, ל של משקה" מ50-100 -להמיס את התרופה ב

 .בהתאם לחומרת החשיפה,  ימים2-4עם נסיגת סימני ההרעלה ותופסק לגמרי תוך 

שילווה  ,  פעימות לדקה70-80של ) בשכיבה(מטרת הטיפול היא להשיג קצב פעימות לב , כאמור

יש להפחית את המינון , 70 -במידה וקצב הלב יורד מתחת ל. בשיפור משמעותי של מצב ההכרה

י ויסות מדוקדק של המינון בהשגחת "תוצאות אופטימליות של הטיפול יתקבלו רק ע. 50% -ב

 1-2(ג דרך הפה כל שעתיים "ג פיזוסטיגמין לק" מ0.05מתן מנה של , אם הרופא איננו בנמצא. רופא

 . תיתן ויסות חלקי בטוח) טבליות

, כאבי בטן, עור לח, דופק הלבהאטת , הזעת יתר: הסימנים של טיפול יתר הנם סימנים כולינרגים

אלא אם ניתן (סימנים אלו יהיו לרוב חלשים . 'רעידות וכו, התכווצויות שרירים, הקאות

עקב זמן מחצית החיים הקצר של . כ לא יחייבו טיפול"ובד) פיזוסטיגמין בכמות עודפת גדולה

 להעלמת תופעות כ יספיקו"דחיית המנה הבאה והקטנתה בשליש בד, ) דקות30 -כ(פיזוסטיגמין 

). IVג " מ0.5(י מינונים קטנים של אטרופין "במקרה של תופעות לוואי קשות ניתן לטפל ע. הלוואי

היא הפסקת נשימה עקב חסם , הניתן לוריד, תופעת הלוואי המסוכנת ביותר של פיזוסטיגמין

כן תוארו -וכמ. מחייבת מיידית להנשים את הנפגע, אם כי אינה שכיחה, תופעה זו. עצבי שרירי

 .פרכוסים והפרעות בקצב הלב

המשמשות לטיפול בנפגעי , קיימת הוראת נגד למתן תרופות כמו ברביטורטים ופנותיאזינים

עקב סכנה להחמרת תמונת , BZלמורעלי , )  ומוסקוליןLSD(חומרים פסיכומימטים אחרים 
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