
והזנהמזונות
המזוןבמרכזםמטיפוסבוטוליזםהרעלתסיכום

מוקדמתבוקרבשעת6.6.02חמישיביום

רעלןאתהכילאשרפרותבלילהוכן
מאדגבוהבריכוזכנראה0,מטיפוסהבוטוליזם

מושבייםמשקיםב-26קטלניתלהרעלהוגרם

בארוך.

נטבעשקיימיםמהחריפיםהגוטוליזם,רעלן
ע"ימיוצרביולוגית)ללוחמהאףומשמש(

בונוולינוםקלוסטרידיוםמסוגגרם-חיוביחידק

botulimum).(colostridium

אובליגטורייםאנאירובייםחידקיםהםאלה

לאוויר).בחשיפהמתקיימיםשאינם(

אלה.חידקיםשלשוניםסוגיםישנם
חלבוןדוקאמצריךאיננו8מטיפוסבוטוליזם

כפי(למשלבירהמגפתלהיגרםויכולהחי,מן
]מטיפוסבוטוליזםהרעלותבהולנד).שאירע

ארנבתעכבר,(כלשהופגרבנוכחותקורות0או
למשל).תחמיץ,כמו(אנאירוביתבסביבהוכו')

וקייםבארץיחסיתנפוצותהרעלותהןאלה
כלאתכמעטבולחסןשמקובלחיסוןתרכיב
הבקר.

הפגרבתוךמתרביםהקולוסטרידיוםחידקי
כתבתופיעל[25-370.שביןבטמפרטורות

למושב',קו'(שרונידודהווטרינרשל

לרפתניםבבוטוליזםשיעור"24.6.2002
הרעלןאתלייצרהחידקיםיכולתמתקדמים").

מסוים.פאז'בנוכחותתלויההקטלני

הפאז'הופךל-[370שמעלבטמפרטורות

משתחררוהרעלןהחידקאתהורסלליטי,
חלבוניםשלקומפלקסעםבצוותאלמדיום
הפגראתשמכילמזוןאוכלכשבע"תנוספים.
אבלהקיבה,לחומציותעמידהקומפלקסהנ"ל,

מתפרק,הואהדק)במעי(בסיסיתבסביבה
פרוטאוליטי.אנזיםע"ישפעולעוברוהרעלן

הסינפסותהןהרעלןשלהמטרהאיבר

הרעלןעצב-שריך).צמתי(הנאירומוסקולריות
לשיתוקוגורםהאצטיל-כוליןשחרוראתמונע

ב"רביצהנתקלהרפתןמסוימים.שריריםשל
חד-כיווניהתהליךאולםהפרה.שלערה"

48לפחותעוברותבד"כנמנע.בלתיוהמוות
המקריםלראשוניועדההרעלהממועדשעות

יבוליםויותרשבועייםלאחרגםכאשרבשטח,
שלנובמקרהחדשים"."מקריםלהתגלותעדיין

ויתכןכ-36לאחרכברשנפגעופרותאובחנו
הרעלן.לריכוזעדותבכךשיש

רביםמקריםכברהיוה-8.6שבת,שלבבוקרו

מידהפסיקהמזוןמרכזההרעלה,קורבנותשל

לטפלמידהוזעקהמזוןמרכזצוותבליל.לחלק
ללקוחות,מידעהעברתלמשקים,בסיוע

מזוןדוגמאותנטילתחשודים,בליליםהרחקת
והבלילים.התערובותהמרכיבים,כלשל

באושמואלברוקשטייןדר'שלבאמצעותו
מנתעללהרעלותומומחיםנוספיםוטרינרים

לפצחולנסותהסימפטומיםעלמקרובלעמוד
ההרעלה.סיבתתעלומתאת

-רבותשניםזההמזוןבמרכזהנקוטהנוהל

עשרתשלהבלילחלוקתדפיאתלשמור
עגלהאיזהלבדוקהתחלנוהאחרונים.הימים
כןוכמושנפגעו,המשקיםלכלמשותפתבעבר
נבדק,במקבילנגוע.מזוןאיזהלאתרניסינו
בוטוליזם.כנגדכנדרשחוסנוהמשקיםהאם

איןמאד.גבוהההבוטוליזםלבעייתהמודעות
עדרואתחיסןשלאללקוחבלילמספקים

בדברתזכורתמכילותחודשמדיוהחשבוניות
חוסן.במשקיםשהבקרנתגררבחיסון.הצורך

המשותףהבליללהסתמןהחלבמקביל

05:00בשעהה-6.6חמישימיוםלהרעלה
בבוקר.

משקיםוהצטרפותבהמשךהאירועיםרצף
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לחלוטיןואישרתאםהנפגעיםלמעגלנוספים

באותה09:00בשעההזאת.העבודההנחתאת
וטרינריםשלפורוםהתכנסשבת

חשדוהסתמןהמזוןבמרכזוטוקסיקולוגים
16:00לשעהעדבוטוליזם.הרעלתשזאתברור

האפשרויותדגןבביתהווטרינריבמכוןנשללו

להמשיךהמזוןלמרכזהותרואזיהאחרות

המזוןאתלהגישהורשווהלקוחותבליללחלק
הבלילחלוקתתיעודפיעלהמורעבות.לפרות

לחוגלהצטרףהמועמדיםהלקוחותכלהוזהרו
החששאומתספוריםימיםתוךואכןהנפגעים,

שלקחוכאלהגםנפגעובנוסףהמשקים.בכל
שאריותעםשעורבלחדשבלילהעגלהמאותה

המורעלת.הקודמת,מהעגלה
בסמיכותנפלטוביהבבארהבוטוליזם

ברפתהמשוגעת"הפרה"מקרהלגילויאירועים
אי-שלולגלמצטברלאפקטחששנוצרהגולן.

משולבתבפעילותהצרכנים.ציבוראצלאימון
הווטרינרייםהשירותיםהחלב,מועצתשל

עלסגרלהטילהוחלטהבריאותומשרד
המיוצרהחלבשפיכתכוללשנפגעוהמשקים

מטיפוסבוטוליזםשלהמוחלטלזיהויעדבהם,

לאחרהוסרהסגרזהלאדם.פתוגנישאיננו-ס
ם.מטיפוסכבוטוליזםהרעלןעמזיהויכשבוע
הפגיעהמעוצמתוהצערהזעזועבתוך

נזקלמנועמנתעללטיפולבהתארגנותהתחלנו
ובמהירותלפעולשנחוץברורהיהמתמשך.

כדיחולבותפרותמאותשלמסיביתלקניה
ימותושעודואלהשמתואלהאתלהחליף
לפעולה:צוותיםשניהתארגנוהקרובים.בימים
מב"ט)(בוצ'ליןנועםשלבראשותואחדצוות

מדריכישנישלוצוותהמרוכזת,הקניהלניהול
לצביקהשהצטרפועדיןוגביסולומוןרןשה"מ

מנתעלהנפגעים,המשקיםצרכיבבחינתרוט
והבאהזאתשנהשלהמכסהבייצורשיעמדו
הביקוש""צדאתלכסותקיווינוכךאחריה.

הפניקהאתלמזערולנסותה"היצע"מול

יוזמותשלחופשיבשוקלהתפתחשעלולה
...פרטיות
רביםגורמיםמסיבילסיועהצטרפוכאן
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מועמדותפרותלמאותדםבדיקותלבצע
מאמץתוךהשוטפתלעבודתםבקדימותלקניה

רב.מרוכז

והתיאוםהסיועמלאכתעלמנצחלכל,ומעל
והשקיעהמרץבמלואנרתםיוסימלול.יוסי-

שלכלליתהתגייסותשלתחושהבבנייתרבות

דאגההעדר'ספר'מערכתמשבר.בשעתהענף

כללגביועדכנייםמפורטיםנתוניםלספק

ימיםעשהבן-עוזיאלדודלקניה.מועמדת

הקניהצוותאתבמידעלעדכןמנתעלכלילות

נסעאףצורךנוצרואםנועם,שלבראשותו
רביםמשקיםימליץ.בטרםלהתרשםלמשקים

מהםכמהואחריות.רצוןמתוךלסייעהתגייסו

והצרכיםהאירועיםבלחץראויהלתגובהזכולא
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