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 אינדקס

A 

Acute Anticholinergic Syndrome ,178 

Adamsite ,172 

aging .הזדקנותראה  

alkylating agents ,134 

Amiton ,16 

ARDS ,129 ,150 

ATox ,68 

Aum Shinrikyio ,74 

B 

blood-brain barrier ,185 

Bolimow ,168 

bronchitis ,129 ,143 

bullae ,127 

BZ ,176 

 178, טיפול

 179, פיזוסטיגמין

 177, מנגנון

 177, מערכת אוטונומית

 177, מערכת עצבים מרכזית

 177, קליניקה

 177, רעילות

C 

calamine ,142 

carbamates ,9 

Carbamylated enzyme ,10 

carbamylated oxime ,25 

Carbaryl ,11 ,25 

Carbofuran ,11 

Cassava ,160 

ChAT ,29 

Chloroacetophenone ,171 

Chlorobenzylidene Malonitrile ,169 

Contact Dermatitis ,169 

Chlorobenzylidene Malonitrile 

 169, בלפרוספזם

 170, טיפול

 170, נזקים לטווח ארוך

 169, קליניקה

 170, תמותה

choking agents ,149 

CN ,171 

concentration time ,39 

Contact Dermatitis ,169 

CR ,171 

CS .ראה Chlorobenzylidene Malonitrile 

Ct ,39 

D 

depot ,18 

Depressants ,175 

DFP ,29 

Diazepam ,67 ,70 

Dibienzoxazepine ,171 

Dimethoate ,23 

Dimethyl Aminophenol ,165 

Diteram ,176 

DM ,172 

DMAP-4 ,165 

DS2 ,19 

E 

Edgwood Arsenal ,51 

EEG ,97 

 99, קונבנציונלי ביפן-אירועי טרור לא

ester ,6 

Exelon ,11 

F 

Fuller’s earth ,19 

G 

GF ,23 

Glutathione ,136 

Grob ,52 

H 

Hexamethylentetraamine ,155 

HI-6 ,23 ,70 
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Hydroxocobalamine ,165 

I 

Ibuprofen ,153 

Incapacitants ,175 

Intermediate syndrome ,94 

Irritants ,168 

J 

Jamaika Ginger ,183 

K 

Kelocyanor ,165 

knockout mice ,7 

L 

Lct50 ,39 

leaving group ,15 

Leptofos ,29 

LSD ,176 

lung injurants ,149 

Lysergic acid diethylamide ,176 

M 

Mandelamine ,155 

Midazolam ,68 

Mipafox ,29 

N 

N-acetylcysteine ,154 

Neuropathy Target Esterase ,27 ,29 ,94 ,183 

Neuro-Toxic-Esterase . ראהNeuropathy Target 

Esterase 

nitrogen mustard ,121 

NTE .ראה Neuropathy target Esterase 

O 

Obidoxime ,23 ,67 

Oleoresin Capsicum ,172 

Organo Phosphate Induced Delayed Neuropathy ,

29 ,94 

P 

PAM-Cl ,23 ,58 ,70 

penthanil ,175 

phospholin iodide ,17 

phosphorylated enzyme ,20 

Phosphorylated oxime ,21 ,24 

Physical Incapacitants ,175 

pneumonitis ,129 ,143 

pseudo-cholinesterase ,7 

psychomimate glycolytes ,176 

Psychomimetic agents ,175 

Q 

QTc ,44, 82 

Quinuctitine Benzylate .ראה BZ 

R 

reactivation ,21 

Rhodenase ,161 

Riot Control agents ,168 

Rivastigmine ,11 

S 

SAD-128 ,22 

Saku ,92 

Sarin ,23 

Shock (white) Lung ,151 

Sodium nitrite ,163 

Sodium thiosulfate ,164 

Soman ,23 

Stimulants ,175 

Streptomyces  antibioticus ,15 

Substrate inhibition ,8 

sulfur mustard ,121 

Sulfur-transferase ,161 

T 

TA ,68 
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TAB ,68 

Tabun ,23 

Temik ,11 

TEPP ,16 

thion ,18 

TMB-4 ,23 ,67 

TOCP ,29 

Torsade de Pointes ,44 ,82 

Toxogonin ,23 ,67 

Tranquilizers ,175 

U 

Urotropine ,155 

V 

vesicants ,120 

vesicles ,127 

Vx ,23 

 17, נדיפות

Y 

Ypres ,3 ,120 ,149 

 אאאא

 19, אבקת הכובסים

 7, אגרגציה

 67, 21, 17, אוקסים

 27, הזדקנות

 23, החמרה

 24, אורגניים חקלאיים-זרחנים

 24, יציבות

 22, מנגנונים משניים

 176, 65, 58, 25, אטרופין

 65, אטרופיניזציה

 66, הרעלת אטרופין

 66, מינונים

 65, אטרופיניזציה

 131, חרדל, וסת-אל

 11, אלצהיימר

 134, אלקטרופיל

 134, אלקליזציה

 163, אמיל ניטריט

 176, אמפטמינים

 6, אנזים

BChE ,7 

 6, אצטילכולין אסתרזה

 6, בוטירילכולין אסתרזה

 6, מפרקי אצטילכולין

 163, אנטידוט

 18, אננטיומר

 6, אסתר

 40, 7, אצטילכולין

 7, אסתרזהאצטילכולין 

 8, אתר אניוני

 8, אתר האסתרתי

 8, אתר הקישור הפריפרי

 9, אתר קטליטי

 8, הידרוליזה

 8, מבנה מרחבי

gorge ,8 

 8, בקע

 8, אתר אניוני

 8, אתר האסתרתי

 8, אתר הקישור הפריפרי

 9, אתר קטליטי

 בבבב

 132, חרדל, בדיקות המעבדה

 51, בוטירילכולין אסתראזה

 176, 66, בנאקטיזין

 8, עבק

 גגגג

 17, גלאוקומה

 4, נבה'ג

 דדדד

 Midazolam ראה. דורמיקום

 129, דלקת ריאות כימית

 143, דקסמיצין

 הההה

 8, ההידרוליזה

 67, 25, 22, 17, הזדקנות

 27, סיבה

 165, הידרוקסיקובלאמין

 4, היטלר

 2, היסטוריה

 126, 124, 120, חרדל

 I ,127 -ע ה"מלה

 168, מדמיעים

 I ,2 ,126 -ע ה"מלה
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 II ,4 - הע"מלה

 149, משניקים, I-ע ה"מלה

 44, הפרעות קצב

 155, טטראמין-מתילן-הקסא

 66, הרעלת אטרופין

 25, התישנות

 וווו

 Diazepamראה  . ווליום

 זזזז

 זרחנים אורגניים

 69, הטיפול בעולם

 76, הריון

 23, 15, חקלאיים

 48, חשיפה נשימתית

 49, חשיפה עורית

 49, טמפרטורה

 49, מהירות הרוח

 49,  העור הנחשףמיקום

 73, כרטיסיית טיפול ילדים

 72, כרטיסיית טיפול מבוגר

 15, מבנה

 19, מטבוליזם

 15, מלחמתיים

 51, מעבדה

 51, ניסויי אנוש

 31, פגיעה גנטית

 קליניקה

Dim vision ,42 

 40, אפקטים מקומיים

 41, אפקטים סיסטמיים

 41, גודש בלחמיות

 41, דמעת

 41, טשטוש ראיה

 41, כאב עיניים

 41, מוות

 41, מיוזיס

 44, מערכת הנשימה

 47, מערכת העיכול

 47, מערכת השתן

 45, מערכת עצבים מרכזית

 44, ווסקולרית-מערכת קרדיו

 47, עור

 41, עיניים

 ווסקולר-קרדיו

 45, שלב העירור הכולינרגי

 44, שלב עירור סימפטטי

 45, שרירי השלד

 15, אורגניים-זרחנים

 חחחח

 160, תחומצה הידרוציאני

 149, חומרי הצלב הירוק

 64, חמצון

 163, חמצן

 120, חרדל

nitrogen mustard ,121 

sulfur mustard ,121 

vesicants ,120 

 133, אבחנת הפגיעה

 132, בדיקות המעבדה

 טיהור

Fuller’s earth ,139 

 141, 137, טיפול

 143, עיניים

 143, דקסמיצין

 143, לוקלין

 143, סולפציד

 143, 5% סינטומיצין

 132, מוות

 133, מנגנון

 136, אלקילצית חלבונים

 137, ליזוזומים

 137, עיכוב פעילות אנזימים

 137, רדיקלים חמצניים

 136, תיאורית הגלוטטיון

 140, סיווג נפגעים

 132, פגיעה ארוכת טווח

 קליניקה

 131, וסת-אל

 131, בלוטת התריס

 131, מערכת המטופויטית

 131, דיכוי מח העצם

 129, מערכת הנשימה

ARDS ,129 

hemoptisis ,129 

pneumonitis ,129 

 129, דלקת ריאות כימית

 130, תחלואה כרונית

 130, מערכת עיכול

 131, מערכת עצבים מרכזית

 עור

bullae ,127 

vesicles ,127 

 127, פיגמנטציה-היפו
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 127, פיגמנטציה-היפר

 127, קצב ריפוי

 128, עיניים

blepharospasm ,128 

Corneal Melting ,129 

Corneal Neovascularization ,129 

mild conjunctivitis ,128 

mild keratitis ,128 

Recurrent Corneal Erosions ,129 

severe keratitis ,128 

 129, עיוורון קרניתי

 131, זרע-תאי

 תכונות

 121, פיסיקליות-כימיות

 122, נדיפות

 121, נוסחאות

 122, ספיגה ופיזור

 124, רעילות

 121, חרדל חנקני

 48, חשיפה נשימתית

 49, חשיפה עורית

 51, חשיפות בבני אדם

 טטטט

 22, טבעת פירידין

 74, 5, טוקיו

 75, טיפול

 74, נפגעים

 74, פגיעה בצוותים המטפלים

 67, 23, טוקסוגונין

 טיהור

 64, זרחנים אורגניים

 139, חרדל

 154, פוסגן

 136, טירוזינאז

 9, פיקציהאסתרי-טרנס

 יייי

 134, יון הסולפוניום הציקלי

 92, ירוד

 ככככ

 6, כולין אסתרזות

 18, כיראליות

 73, א ילדים"כרטיסיית טיפול ז

 72, א מבוגר"כרטיסיית טיפול ז

 לללל

 143, לוקלין

 18, ליפופיליות

 ממממ

 168, מדמיעים

 168, היסטוריה

 169, תכונות

 186, מודל אקסיטוטוקסי

 69, מוזרקי שווא

 40 ,מוסקרינית

 23, מדורי-מזרק אוטומטי דו

 68, מזרק אטרופין

 68, מזרקים אוטומטים

 97, מחלות נפש

 5, מטצומוטו

מערכת עצבים , פגיעה מתמשכת, ממיתים-מינונים תת

 96, מרכזית

 160, מלחי ציאניד

  תסמונת מלחמת המפרץראה. מלחמת המפרץ

 19, 18, מלתיון

 45, נזק מוחי, מנגנון

 סטראזא-מעכבי אצטילכולין

 181, נזקים מאוחרים

 103, מערכת ממוחשבת

 149, משניקים

 ננננ

 10, נאוסטיגמין

 39, נדיפים

 175, נוטלי יכולת

 183, נוירופתיה היקפית

 29, נוירופתיה מאוחרת

 21, נוקלאופילים

 100, 51, ניסויי אנוש

Vx ,54 

 52, סארין

 40, ניקוטינית

 68, נפגעים משולבים

 45, הפרעות, נפשיות

 69, טיפול, תנפשיו

 סססס

 74, סארין

 163, סודיום ניטריט

 164, 163, סודיום תיוסולפאט

 143, סולפציד
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 18, סומאן

 7, כולין-סוקסיניל

 19, סידן היפוכלוריטי

 63, סיווג נפגעים

 64, סיוע נשימתי

 143, 5%סינטומיצין 

 176, 66, סקופולאמין

 עעעע

 96, עוויתות

 עיניים

 עיניים,  פגיעה מתמשכתראה. פגיעה מתמשכת

 126, 120, 5, עיראקעיראקעיראקעיראק

 39, עמידים

 פפפפ

 81, פגיעה מתמשכת

EEG ,97 ,99 

 82, לב

 87, טיפול

 85, קונבנציונלי ביפן-טרור לא

 83, א חקלאיים"הרעלות ז: אדם-ניסיון בבני

 82, ניסיונות בחיות

 96, מערכת עצבים מרכזית

 98, קונבנציונלי ביפן-טרור לא

 96, ממיתים-מינונים תת

 94, צבים פריפריתמערכת ע

 95, קונבנציונלי ביפן-טרור לא

 102, עור

 89, עיניים

 92, טיפול

 89, קונבנציונלי ביפן-טרור לא

 96, פירכוסים

 19, פולר

 150, 149, פוסגן

cardiovascular collapse ,151 

LCt50 ,150 

 152, בצקת ריאות

 153, בצקת ריאות כימית

 151, קונסנטרציה-המו

 155, מיןטטרא-מתילן-הקסא

 153, טיפול

 154, טיפול תומך

 152, פתופיזיולוגיה

 155, קורטיקוסטרואידים

 150, קליניקה

 152, תקופה לטנטית

 17, פוספונטי

 18, פוספורילית

 17, פוספטי

 11, 10, פיזוסטיגמין

 63, 25, 10, פירידוסטיגמין

 64, מלחמת המפרץ

 114, תסמונת מלחמת המפרץ

 96, פירכוסים

 172 ,פלפל חריף

 30, פנוימוציטים

 45, פסיקולציות

 45, פרכוסים

 צצצצ

 160, ציאניד

Cytochrome C oxidase ,161 

Hydroxocobalamine ,165 

Kelocyanor ,165 

LCT50 ,161 

Sodium nitrite ,163 

Sodium thiosulfate ,164 

 163, אמיל ניטריט

 163, אנטידוט

 165, הידרוקסיקובלאמין

 165, טיפול

 162, םסיווג נפגעי

 165, קלוציאנור

 161, קליניקה

 קקקק

 15, 10, קבוצה עוזבת

 20, ְקדם טיפול אנזימטי

 10, קרבאמטים, טיפול-קדם

 143, קודאין

 40, קולטן

 7, קוקאין

  גם פוסגןראה. 153, קורטיקוסטרואידים

 134, קטיון החרדל

  ירודראה. קטרקט

 165, קלוציאנור

 172, קפסאיצין

 9, קרבאמטים

 11, קרבאריל

 רררר

  קולטןראה. רצפטור

 שששש

 45, שיתוק רפה
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 21, שפעול

 20, שפעול ספונטני

 תתתת

 131, חרדל, זרע-תאי

 18, תיופוספורילית

 110, תסמונת מלחמת המפרץ

CCEP)  Comprehensive Clinical Evaluation 

Program.( ,110 

Depleted Uranium ,114 

Post Traumatic Stress Disorder ,115 

 113, חומרי הדברה

 113, חומרי לחימה ביולוגיים

 113, חומרי לחימה כימיים

 113, חיסונים לאנתרקס ובוטולינום

 112, מומי לידה

 114, מחלות זיהומיות

 114, אסקאן-מחלת אל

 114, עשן בארות הנפט

 114, פירידוסטיגמין

 110, תלונות

 112, תמותה

 

 


