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הרעלתציאניד\טיפולבנפגעשאיפתעשןריענוןה



משריפות.הסכנותמשאיפתעשןכוללות:ןהינהסיבתהמוותהשכיחהביותרכתוצאהשאיפתעש

הנשימה בדרכי תרמית פגיעה מחשיפה, כתוצאה ובריאות הנשימה בדרכי ופגיעה בצקת

.,ציאנידועוד(COהרעלהסיסטמיתכתוצאהמחשיפהלטוקסינים),לכימיקליםשונים



 פגיעהתרמית 

פגיעהתרמיתתתכןכתוצאהממעבראווירחםדרךדרכיהנשימה,לעיתיםאווירזהנושא

 וכימיקלים חלקיקים בעירה, יובילתוצרי שבהמשך לגירוי  לגרום יכולים לבצקתאשר

 ולפגיעהברקמתהריאה.ה,בדרכיהנשימ

החם והאוויר היות האורופרינגיאלי לאזור מוגבלת לרוב התרמית הפגיעה כי לציין יש

מתקררבמהירותבדרכיהנשימה.



 (הרעלתפחמןחדחמצניCO) 

(שימשבעברכגזלחימוםביתיושאיפתוגרמהלאאחתלמקרימוותCOפחמןחדחמצני)

 כיום מהרעלה. תנוCOכתוצאה רכבים, בעשן עדיין ונפלט הסקה חימוםמרי אמצעי

COמלאהבנוכחותחמצן.בנוסף,תתכןחשיפהלבעירהמשובשיםאשראינםמאפשרים

COיכולתושלבתעשייה.\במהלךשריפה גבוההפי מאשר200-200להקשרלהמוגלובין

חמצןולכןאפילוחשיפהלכמויותקטנותיכולהלפגועבאספקתהחמצןהתקינהלרקמות.

נקשרלהמוגלוביןויוצראתהקומפלקס"קרבוקסיהמוגלובין".CO,בדם

 לכלולקרבוקסי00-00%בריכוזיםשל יכולה הקלינית בדםהתצוגה בחילות,המוגלובין

ה.חולשטשטושראיהוכאביראש,הקאות,

ומעלהכברניתןלהבחיןבבלבול,התעלפויות,כשלנשימתי,פרכוסים,00%בריכוזיםשל

 ואף כוללתמוות.קומה הקלינית אשרהתצוגה )דובדבני(, ורדרד עור צבע היתר בן

בהרעלהחמורהיכוללהופיעגםבציפורנייםובשפתיים.

מרביתמכשיריוהיותCOהרעלתשלבמקריםמהימןמדדאינהשסטורציהחשובלזכור

משמע,המטופליכול–הסטורציהלאמבדיליםביןאוקסיהמוגלוביןלקרבוקסיהמוגלובין(

להיותהיפוקסיולהציגקריאתסטורציהתקינה.

הטיפולברמתהשטחלמטופלשאינוזקוקלסיוענשימתייהיהמתןחמצןבמסיכהבמקס'

LPM.



 

ריענוןלצוותים


20.00.2002מתאריך:אגףרפואה

עמודים0מתוך0עמודמס'
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 הרעלתציאניד: 

בגוףהאדםהציאנידמגיעלציאנידזיקהגבוההליוניםשלברזלומכאןרעילותוהגבוהה.

אוקסידז(אשרC)ציטוכרום הגוףונקשרלברזל)דוערכי(באנזיםתאיאלדרךזרםהדם

.כאשרהציאנידתופסאתATP–נמצאעלדופןהמיטוכנדריהומשתתףבמעגלייצורה

ועובר–הגוףאינומסוגללייצראנרגיה–ATPהמיטוכנדריהאינהמייצרת,מקוםהחמצן

.למעשהלמטאבוליזםאנאירובי

 לציאניד גזיםחשיפה משאיפת בעיקר אך בתעשיה ציאניד לתרכובות מחשיפה תתכן

סינטטיים חומרים של חלקית בעירה במהלך פלסטיקה,המשתחררים מוצרי )בעיקר

פולימריםשוניםופסולתשלמוצריאלקטרוניקה(



טאכיקרדיהבלתימוסברת,שינויים-ממצאיםקלינייםמחשידיםלהרעלתציאנידכוללים

.ברדיפנאה,פרכוסים,הפרעותקצבושוקבמצבההכרה,

בנ ובפרט בכלל עשן שאיפת בנפגע הבסיסיים הטיפול להרעלתגפעקרונות חשד עם ע

ציאנידכולליםמתןחמצןבריכוזגבוהוסיוענשימתיבמידתהצורך,תמיכההמודינאמית

ומתןאנטידוטיםספציפיים.

 )בחשדלהרעלבעתביצועהחייאהבנפגעשאיפתעשן ישלהתחילבהזלפתתציאנידים(

ישלשקולטיפולאנטידוטאלילמטופליםשחולצוממבניםאנטידוטמוקדםככלהאפשר.

בועריםעםסימנייםקליניםמתאימיםלשאיפתעשןובנוסףאחדמהבאים:ירידהבמצב

 ירידה\ההכרה קצב, הפרעות פרכוסים, ראש, מפגיעת כתוצאה שלא הכרה חוסר

שלאכתוצאהמדימום. 20mmhg–אול"דסיסטולינמוךמ\בפרפוזיהו

:ידוטיםבשימושמד"אאנט

 מעודדהפיכתציאנידלתיאוציאנידאשרמופרשבשתן.–סודיוםתיאוסולפט .0

 .2 כציאנוקיט( מוכר )במד"א את–הידרוקסיקובולאמין ויוצר לציאניד ישירות נקשר

מולקולתהציאנוקובולאמיןשמופרשתבשתן.
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אנטידוטיםלטיפולבחשדלהרעלתציאניד:–נספחטכני



:(ציאנוקיטהידרוקסיקובלמין)א.

מצדאחדשל-גר'(לביןשקיתסליין0ביןהבקבוקון)חברבעזרתהמחברהחדהלבןהקצרישל (0

 ולהעביר הנוזלים לשקית החיבור את לנקב שני ומצד הבקבוקון את לנקב מ"ל200המחבר

 לבקבוקון.

הנוזלים (2 שהועברו יצירת-לאחר לטובת הבקבוקון של )כדקה( נענוע בצע המחבר. את הסר

 מנעמניעורהבקבוקוןבחוזקהוהקצפתהנוזל.יוהמסתכלהאבקהבנוזל.ישלהתערובתאחידה

 דקות.00כעת,חבראלהבקבוקוןאתסטהעירוי,תלהאתהבקבוקוןוהזלףלוורידבמשך (0

 (.25mg/1ml)התמיסההמוכנהמכילה70mg\kgכאשרמדוברבילדיםהמינוןהינו (0

ע"פמשקללילדים:הידרוקסיקובולמיןטבלתמינון

 













:סודיוםתיאוסולפטב.



 'gr 12.5מינוןמבוגר (0

 (.100mg/1cc)הבקבוקוןמכיל400mg\kgמינוןילדיםהינו

בבקבוקוןחדשלהחליפוהבקבוקוןוהזלףלווריד.בסיוםהבקבוקוןישחבראתסטהעירויאל-הכנה (2

 במבוגר.cc 125סךהכלנוספים,cc 25ולהזליףממנו

 דקות00במשך-cc/kg 4ניתןלתת–ילדים

















 מחברדוכיווני
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בברכה
תומרקפלן

אגףהרפואה



