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הקדמה

Vipera Palaestinae

תיאור מקרה

AST
ALT LDH CPK

PT PTT

Echis Coloratus

 הכשת נחש באזורים מדבריים 
בישראל: תיאור מקרה וסקירה

בישראל קיימים כמה מינים של נחשים ארסיים ומרביתם נפוצים באזורים המדבריים. 
הכשת נחש מחייבת פינוי לבית החולים ויכולה לגרום לתחלואה משמעותית ואף 
לתמותה. הטיפול המתאים במקרה של הכשת נחש תלוי במין הנחש ובהסתמנות 

הקלינית. זיהוי הנחש חשוב לצורך ההחלטה הטיפולית.
במאמר זה אנו מציגים תיאור מקרה של חייל שהוכש על ידי נחש בזמן אימון שביצע באזור 

הערבה. מקץ כמה שעות התפתחה הפרעת קרישה משמעותית ונפיחות חמורה בידו. 
עקב ההסתמנות הקלינית והמיקום הגיאוגרפי של אירוע ההכשה, זוהה הנחש בסבירות 
). לאחר טיפול באנטי�סרום ייעודי וגורמי קרישה,  גבוהה כאפעה מגוון (
השתפר מצבו בהדרגה. תיאור המקרה מלווה בסקירת הנחשים הארסיים בישראל, 

ההסתמנות הקלינית של ההכשות והגישה הטיפולית. 

הכשה, נחש, ארסי, ישראל, אפעה מילות מפתח:
:KEY WORDS

סרן אביעד בר1
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רס"ן אופיר לבון2

סרן יחיאל אנגלהרד2
אל"מ ארז ברנבוים1

 1מפקדת קצין רפואה חילי, 
 חיל האוויר, צה"ל

 2יחידת החילוץ והפינוי בהיטס, 
חיל האוויר, צה"ל

תקציר:



סקירותהרפואה הצבאית    כרך 6    חוב' 4    אוקטובר 2009

CRYO FFP

דיון 

Echis Coloratus

טבלה 1:
תוצאות בדיקות המעבדה של החייל המוכש

 לאחר
36 שעות

 לאחר
24 שעות

 לאחר
20 שעות

 לאחר 
15 שעות

 לאחר 
9 שעות

 לאחר
6 שעות

 לאחר 
שעתיים בקבלה

בדיקות המטולוגיה 

     5871   -  ( / )

1.11 1.35 לא נקרש 1.64 לא נקרש לא נקרש 1.22 1.2 -

15.5 18.5 לא נקרש 21.9 לא נקרש לא נקרש 16.9 16.7  ( )

89 67 לא נקרש 54 לא נקרש לא נקרש 77 79  (%)

21.3 26.6 לא נקרש 30.6 לא נקרש לא נקרש 31.3 29.3 ( )

169 103 לא מדיד 79 לא מדיד לא מדיד 256 307  ( / )

14 12 12.3 11.9 13.7 13.5 14.1 14.9  ( / )

172 144 185 178 208 220 237 243  (103/μ )
בדיקות ביוכימיה

 29  26  38  70  ( / )

 19  16  20  26  ( / )

 402  356  418  1004  ( / )

 246  366  571  984  ( / )
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 סקירת מאפייני הנחשים הארסיים 
בישראל והכשותיהם: 

Viperidae
Atractaspididae Elapidae

משפחת הצפעיים - 
Vipera Paleastina

Echis Coloratus

PTT PT

Pseudocerastes Persicus

Haemorrhagic
Citotoxic Proteolytic

Cerastes Gasperettii

עכן גדול שפיפון הנגב אפעה מגוון צפע ארצישראלי
כאב

נפיחות
שטפי דם

כאב
נפיחות
אודם

נמק מקומי

כאב
נפיחות

דימום מקומי
נמק מקומי

כאב מקומי חזק
בצקת בגפה המוכשת 

דימום מקומי
שלפוחיות מלאות נוזל לימפאנגיטיס

תסמינים 
מקומיים

סימני  הכוללים:
1. יציאות רכות

2. כאב בטן
3. בחילה

4 (נדיר)

חום סיסטמי
ירידה בלחץ הדם
דימום מריריות

חולשה ואי שקט
בחילה, הקאה ושלשול

זיעה קרה
טכיקרדיה וירידה בלחץ דם

בצקת אנגיונוירוטית, אורטיקריה
דימום ממערכת העיכול
דימום ממערכת השתן

דימום מריריות
תסמונת ההלם המשתהה

תופעות נוירולוגיות:
1. פגיעה עצבית פריפרית
2. שיתוק שרירי נשימה

3. איבוד הכרה

תסמינים 
כלליים

טרומבוציטופניה
פיברינוגן נמוך

ירידה בפקטורי קרישה

אנמיה
לויקוציטוזיס

טרומבוציטופניה
/ מאורכים ירידה בפיברינוגן 

אנמיה
לויקוציטוזיס
אאוזינופליה

טרומבוציטופניה

בדיקות 
מעבדה

מקרי הכשה 
בודדים

פגיעה בתפקודי קרישה אופיינית עלול להיווצר הלם מוקדם וירידה 
פתאומית של לחץ הדם

הערות

טבלה 2:
סיכום התופעות הקליניות העיקריות בהכשות נחשים ארסיים בישראל
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DIC
Cerastes Vipera

Cerastes Cerastes

PTT PT

Vipera Bornmuelleri

משפחת הפתניים - 
Walterinnesia Aegyptia

משפחת הצפעוניים (שרפיים) - 
Atractaspis Engaddensis

טבלה 2 המשך:
סיכום התופעות הקליניות העיקריות בהכשות נחשים ארסיים בישראל

צפעון שחור (שרף עין גדי) פתן שחור צפע חרמון עכן קטן עכן חרטומים
כאב

תחושת נימול
נפיחות ואודם
נמק מקומי

כאב
אודם
נפיחות

נפיחות 
מקומית

נפיחות
כאב

שלפוחיות
נמק מקומי

כאב עז
נפיחות
שטף דם

נמק מקומי

תסמינים 
מקומיים

חום סיסטמי
בחילה והקאה

כאב בטן
קוצר נשימה

תגובה אנפילקטית
- התפתחות  

שינויים באק"ג:
- 1. שינוי במקטע 

2. הקטנת גל 
3. הגדלת גלי  ו–

חולשה כללית
חום סיסטמי
כאב ראש

בחילה והקאה

לא ידוע לא נצפו תופעות 
סיסטמיות

בחילה
הקאה

ערפול הכרה
בעיות קרישה

כשל כליות 

תסמינים 
כלליים

הפרעה בתפקודי כבד
פרוטאינוריה
גליקוזוריה

לויקוציטוזיס
הפרעה בתפקודי כבד

הארכת זמן 
הפרותרומבין

ירידה בפיברינוגן
/ מאורכים
ירידה בהמוגלובין

לויקוציטוזיס
טרומבוציטופניה
רבדומיאליזיס

בדיקות 
מעבדה

 ספקטרום רחב של 
תופעות כלליות

תמונה קלינית שפירה 
בהשוואה לשאר הפתניים

מקרי הכשה 
נדירים 

רוב ההכשות מתרחשות 
בקרב חובבי זוחלים

הערות
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LD

Sarafotoxins

T

תמונות 9-1:
נחשים ארסיים בישראל                  צילום: אביעד בר

מקרא:
1.  צפע ארצישראלי  

2. אפעה מגוון  
3. שפיפון הנגב   

4. עכן גדול   
5. עכן קטן   

6. עכן חרטומים   
7. צפע חרמון   

8. פתן שחור   
 9. צפעון שחור (שרף עין גדי)

  

16

7

8

9

2

3

4

5
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