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CYANIDE POISONING
הרעלות ציאניד

מגן דוד אדום בישראל
אגף רפואה

: י" נכתב ע
  לא ו פרשי  

גלרארז 

הרעלת ציאניד
 הינם רעלים סיסטמיים ציאנידים
 ונדיפים מאד הפוגעים פוטנטיים

בתהליכי נשימה תאיים ומביאים 
לסימנים קליניים ומוות תוך זמן 

.קצר

 .  1782- ה יה הראשו ן ש בודד גז  ציאנ יד ב Scheeleהכימאי  השבדי   
 ונע שה ב ו  1916-היה  בשימ וש מ בצעי  כבר ב ) HCN( הציאניד 

כ הן  נדיפ ות ו  הגבוהה   "כחל  הס תבר שחסרונות י ו. שימוש  מוג בל 
. והעו בדה שהו א קל  מהאו ו יר

צ יא נ י ד ל צ ור ו ת י ו   הש ונ ו ת

).AC או HCN. (חומצה הידרוציאנית•
).KCN. (מלחי ציאניד כגון ציאניד האשלגן•
).CK. ( כלורידציאנוגןכמו , ציאנוגניםחומרים •

פינ יות גבוהה  לברזל תלת ערכי ולכן נק שר לקבוצת -אניון  הציאנ יד הוא בעל א 
. אוקס ידז C  צי טוכרום המי טוכונדרי אלי של האנ זי ם Heme-ה

?היכן קיים 
תעשיית ,  בתהליך עשיי ת הנייר-שימוש ים מסחריים •

בתעשיית הברזל לניקוי ברזל . הטכסטיל והפלסטיק
)אוניות. (כחומרי הדברה בעיקר כגז. וזהב

.בעשן הסיגריות•
 השתמשו הנאצים בגז בשם2- הע”מלחהבזמן •

Zyklon B שהוא  בעצם Hydrogen Cyanide 
אפרסקים , שזיפים, שקדים, בירה, תרד, כרוב: במזון•

.ציאנוגנים גליקו זידיםועוד מכילים 
י "ע של הרעלת ציאניד הן ע"קיימת אפשרות פח•

. הרעלת מקורות מים והן כגז בחלל סגור כגון קניון

ציאניטית - ה הידרומאפייני החומצה  

.נוזל חסר צבע•
. מעלות26-בעל נדיפות גבוהה רתיחה ב•
) הצורפים( .בעל ריח מאופיין  של שקדים מרים•

משתחרר גם כגז כתוצר לוואי של ש ריפת •
.למינהםפלסטיקים 

. אדי החומר קלים מן האוויר•

  הסבירות  הגב וה ה י ותר הינ ה   ח"כחל•
 ול א  בש תיהשה הר על ה תהי ה  

. באינ הלצי ה

אופן הפעולה של הצי אניד
יון  הציאניד יוצר תרכובת •

יציבה עם הברזל באנזים
Cytochrome

Oxidase חוסם את
שרשרת העברת 

בכך הוא .   האלקטרונים
בעצם מדכא את הנשימה 

התוך תאית ברמת 
 .המיטוכונדריום

Cytotoxic Anoxia.

חדירה לגוף דרך מערכת •
הנשימה ובעיקר דרך 

.מערכת העיכול
בחשיפה דרך מערכת •

הופעת סימנים , הנשימה
והתמוטטות תוך פרק זמן 

.קצר מאוד
התפתחות , בבליעה•

איטית יותר ותלוי ה 
בתכולת הקיבה
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רמות  רעיל ו ת של  ציאנ יד 

22מקסימליריכוז מותר 
80%1ppmאפשרות הרחה 

150 דקות30מוות תוך 
200 דקות10מוות תוך 

300מוות מיידי 
3מ/ג"ריכוז הציאניד באוויר מההשפעה על אדם

השפעה בחש יפה נ שימתית

השפעה בחש יפה ד רך מער כת העיכ ול א ו העו ר 
.ג"ק/ג " מ1-במתן דרך הפה רעילותו מוערכת ב

ג"ק/ג" מ100במגע דרך העור 
ג" ק70-בכל צורות החשיפה מדובר על מבוגר בריא השוקל כ

הופעה פתאומית זמן ק צר לאחר •
.חשיפה

.כאב ראש•
)שפתי דובדבן(סומק •
.פלפיטציות>   == טכיקרדיה•
.טכיפנאה•
.אי שקט>   == ==בלבול •
.בחילות והקאות•
.בצ קת ריאות>  ==ברדיקרדיה•

.מ וו ת > ===איבוד הכרה •

סימנים  קל יניים דגשי ם 

 Cardiovascularציאנוזיס לא נפוץ גם בשלב של•
collapse.  כי הבעיה היא שהחמצן לא מגיע

. לתאים ולא שאין חמצן בדם
  SVT, A.V Block:  הפרעות הקצב הנפוצות•
סימנים נוירולוגיים  בלתי ספציפיים מבלבול דרך •

.התנהגות כמו שיכור ועד איבוד הכרה עמוק
הקאות וכתוצאה מכך גם אספירציה יופיע ו בשלבים •

.מאוחרים

טיפול ב ח שיפה
:חשיפה לנוזל•
גם לא . אין לגרות להקאה•

.דרך זונדה

:חשיפה לגז•
הוצא הנפגע במהירות •

.לאוויר הפתוח

A  – אבטחת נתיב אוויר

B - מתן חמצן גם לנפגעים ללא בעיה נשימתית ועם 
 טובהסאטורציה

C  -וריד,  מוניטור

אנטידוטליהחלטה על טיפול 

אנטידוטלי החל טה על  טיפול 
פיזור חומר נוזלי או גז מתאים :  סביבתיז”גו1.

.ריבוי נפגעים סמוך לאירוע. לציאניד
ריבוי נפגעים עם סימנים קליניים :  קליניז”גו2.

.המתאימים להרעלת ציאניד
 המשרד י”ע מוחלט זיהוי חיובי של החומר ז”גו3.

.לאיכות הסביבה או עדות ראייה וודאית

 באישור רופאאנטידוטליהחלטה על טיפול •

אנט ידוטליטיפול 

•50cc 25% Sodium Thiosulfate
 וכך מזרז את רודנאזמשמש כמקור גופרית לאנזים •

. המופרש בשתןלתיוציאנטקצב הנטרול של ציאניד 
.בחילות וכאבי שרירים. ד.תופעות לוואי ירידת ל•

ן האחת מכילה ציוד  " שחורות בנטה"אט ערכות 2ישנן 
 Sodium שלפלקונים 5 -מיגון והשנייה תרופות

Thiosulfate
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אנ ט י ד ו טל י ט י פ ו ל 

. דקות10 במשך 0.4g/kgילד 12.5gמבוגר : מינון•
 ניתן לתת מנה הסימניםבהעדר שיפור או חזרת •

חוזרת של חצי מהכמות הראשונית לאחר כחצי 
.שעה

 וכן לפלקוןמחט + הכנת התרופה כוללת החדרת סט •
. של מעמד לעירויאילתור

Sodium Thiosulfate
 המ שך-  אנ ט י ד ו טל י ט י פ ו ל 

 ספציפי במנגנון לא אנטידוט חמצן הינו – חמצן•
.ידוע

לא הוכח יתרון בחמצן היפר בארי במקרה של •
.הרעלת ציאניד

ח בו יש תא לחץ במקרה " פינוי לבילשקולשווה •
. של הרעלה משולבת

.לא אמינה במכשיר סטורציה•

! א"התמגנו ת ב מד

 LEVEL C  = הערכות שבאמבולנס מספיק למטפל בנפגע
ציאנידיםהרעלת 

LEVEL A  =  ן"התערברמת


