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 על מערכת העצבים ההיקפית? משפיעה אורגניים לרחף זרחנים ממושכת חשיפה האם
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 הקדמה

יביותביובלשחלףמאזייבושהביצות.סהמעובדבאינטנ1מובהקעמקהחולההואאזורחקלאי

להלן:)בזרחניםאורגנייםובפרט1בכללוךבשימושנרחבבקוטליחרקיםרהעיבודהחקלאיכ

חורגותממשמעותןבז"א.השפעותהריסוסכוליןאסטראז־רעליעצביםמעכביאצטיל–ז"א(

למיהכנרת.אותםוסוחףמנקזאתאדמותהעמקהמקומית1שכןנהרהירדן

071־בשנותהשנעשתהבעבודהאפידמיולוגיתנרחבת. נפש071777־אוכלוסיתעמקהחולהמונהכ

.א"זרחףלתושביעמקהחולהשלהחשיפההממושכתשלהשלכותהבריאותיותהנבדקו

לחשיפתהנבדקיםלז"א.סמןביולוגי–בבדיקותהדםנמדדורמותכולינאסטרזנמוכות

בכלקבוצותבמערכתהעצביםההיקפיתחולפתהצביעועלפגיעההנוירופיזיולוגייםממצאיםה

במהירותהאטה1תיעצבהמוליכותהבמדידות.הנבדקים1ביןאםעבדובחקלאותוביןאםלאו

בעונתהריסוסיםבלבד.נצפוהעצביתבניתהגלשינויבההולכהו

יולוגייםזעישלהשינוייםהקלינייםוהנוירופינחקרלראשונההמהלךהטבהנוכחיתבעבודה

דוממושכתמאמתרחשיםבעקבותחשיפהתעסוקתיתוסביבתיתהבמערכתהעצביםההיקפית1

 .1בממוצעארבעהעשוריםויותר–לרחףז"אחקלאיים





המחקר תשיט

ייםחקלאז"א(ביןהחשיפהלassociationבשאלתהקשר)(Cross-Sectional Study)חתךמחקר

(ושלCorticospinal Tractsיולוגישלהמסילותהעצביותהארוכות)זביןהתיפקודהאלקטרופיו

.הבוגרתבעמקהחולהיבאוכלוסימערכתהעצביםההיקפית
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האוכלוסיה הנבדקת

שנה1גויסהבאמצעות47־קבוצתהנבדקים1המתגורריםבקיבוציעמקהחולהלמעלהמ

7,שניםבממוצע(.56.2)66-30מבוגריםבטווחהגילאים67המרפאותהקיבוציותוכללה

(p = 0.075מובהק)־(מכללהנבדקיםהןנשים.קבוצתהגבריםהיתהמבוגרתבאופןבלתי6.0%,)

שנים1בהתאמה(.משךהחשיפה50.4 ± 10.8שניםלעומת57.4 ± 6.1מקבוצתהנשים)

שנים46.3 ± 13.8(בשניהמגדרים:p = 0.348הסביבתיתלחמריהדברהחקלאייםהיהדומה)

נשים(עסקובעבודתכפייםפחות0־גבריםו6מהנבדקים)6,שניםבנשים.41.9 ± 10.2־בגבריםו

3,(.04,6(לנשים)6446(ביןגברים)p = 0.002שנים1כשהשיעוריםשוניםבמובהק)7,־מ

גברים26מהנבדקים)37־שנה1ו7,-27נשים(עבדובעבודתכפייםמשך2־גבריםו,,מהנבדקים)

שנהבמצטבר.27־ואשהאחת(עבדובעבודתכפייםלמעלהמ

 

בעמק החולה הערכת החשיפה



דונםשלמטעים1פרדסים1771777,־כבאינטנסיביותיםמעובד1בונערךהמחקרעמקהחולה1ב

.מבתיהתושביםיםמטר77,עד57לעתים–מהיישוביםבמרחקקצרגידולישדהוירקות1

07%-07%־שימושבישראלושבמכללחומריההדברההחקלאיים00%היווז"א107־בשנותה

.תקופהרבאותהימכללחומריההדברהשרוססומהאוו

1777,־טוןל7.,היה2770שיעורחומריההדברה)מרכיביםפעילים(שנמכרובישראלבשנת

שיעור.פרטליפן1(OECD) רגוןלפיתוחולשת"פכלכליהאביותרבקרבמדינותהגבוה–תושבים

דונםשל1777,־טוןל3.5היהחומריההדברה)מרכיביםפעילים(שנמכרובישראלבאותההשנה

גולןהגיע-באזורגליל(.3) OECD השיעורהגבוהביותרבקרבמדינות–קרקעחקלאיתמעובדת

האחריםבישראלהיההשיעורשבאזורים1בעוד660,דונםבשנת1777,־טוןל6.06־השיעורל

(.5;4דונם)777,־טוןל26.,-4.23באותההשנה

סוגי0אותרו2775-2777שניםבובאגןההיקוותשלהכנרת.איכותהמיםמנוטרתבנהרהירדן

(.0;6ז"אבמיהירדןוהכנרת.תוצריהפירוקשלז"אאינםמנוטריםבאופןשגרתי)



ואומדן החשיפה האישיתהחשיפה הגדרת

מידתהחשיפהלז"אהוגדרהלפיניקודמשולבשלהחשיפההסביבתיתוהתעסוקתית.אומדן

ועוצמתה1במצטברלמשךבשקלולמשךהחשיפההתעסוקתיתנעשהכלנבדקלשהחשיפה

 Job)טבלתחשיפהתעסוקתיתהחשיפההסביבתית.החשיפההתעסוקתיתחושבהעפ"י

Exposure Matrixכרוכהההפוטנציאליתהחשיפהבעצמתמוכפלהעבודהשנות כשמספר(1

שחשיפתםנבדקים:המצטברהניקודלפי1קבוצות־תת3־לסווגוםהנבדקי(.8)מסוייםבעיסוק

.מועטתאומתונה1ניכרת



 

 כלי המחקר

 

שאלונים
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נבדק מילאכל אישי השכלהאודותשאלון דמוגרפיים1 פרטים עישון תזונה1 הרגלי וצריכת1

הדברה לחומרי חשיפה מחלותכרוניות1 גופנית1 פעילות בנוסף1אורגנייםולממסיםאלכוהול1 .

 השאלון. ((Subjective Symptom Questionnaireמיחושיםלדיווחעלשאלוןהנבדקיםמילאו

(.9טוקסיות)־הערכתחשיפותנוירולייעודי

 

 םיולוגייזמבחנים נוירופי

 

1נוירולוגמומחהבודקיחיד1יבידבמרפאותהקבוציםלוגיותבוצעופיזיוהמדידותהאלקטרו

המסילות.29°c(.טמפרטורתהעורשלהנבדקיםהיתה25°c)בטמפרטורהקבועהבחדרממוזג

מקליפתהמוחדרךהמסילותהארוכותוהנוירוןהמוטורי–ןלכלאורכומערכתהעצביםנבדקב

-type C; type A(ודקים)type Aעצביםההיקפיים1כולל:סיביםעבים1בינוניים)התחתוןועדל

deltaמוטורייםותחושתייםלסוגיהם.עצביםב–(

לקביעתהמוטוריתוהתחושתית1העצבית1מהירותההולכהלמדידתבוצעובדיקותחשמליות

יהעצבהדקיםתפקודםשלסיבלהערכתתפקודןשלמסילותעצביותמוטוריותארוכותו

                                              .האחראיםלתחושתהכאב

   

 (Transcranial  Magnetic Stimulationגירוי מגנטי טראנס גולגלתי ) .1

מסליל(Dantec Medical, Denmark)MAG-PRO R-100במכשירגירוייםקצריםניתנו

.מעלהמוטוריתמשרהשדהחשמליברקמתהמוחהתוהמוצמדלעצםהגולגול1אלקטרומגנטי

מועברכזרםשהאותהעצבי1במסילותעצביות.פעילותהשדההחשמלימשרה1מסויםגרוילסף

מעללשריריהידאוהמוצמדותלעוריאלקטרודותלידעבקצההמסילההעצביתנמדד1חשמלי

(מרגעמתןlatencyןהחביון).נמדדזמהמוחיהמגורהאחראיהאזורהמוטוריעליה1הרגל

ידיים1אוב(Thenar)ודלגהאהגירויועדלקבלתושלהאותהעצבי)הזרםהחשמלי(מעללשרירי

.(AHL)רגלייםבהבהונותזוקפייםלשריר

 (NCV - Nerve Conduction Velocityמוליכות העצב ההיקפי ) .2

מכשירבבכלהגפייםרעתנמדדווגובההמש1Fגלימהירותההולכההעצבית1זמןהחביון

Dantec Keypointהעצבבידייםוכן(והתחושתיהמוטורי)יםהמדיאנייםהעצבנבדקו.

.ברגלייםתחושתי(ה)הסוראלי(המוטורי)הטיביאלי

 גירוי תרמי קיצוני עת כאב בה תתחוש וסף ת ספי התחושה לקור ולחוםובדיק .3

גירוייםתרמייםחוזריםניתנו.type C-ו type A-delta–תפקודהסיביםהעצבייםהדקיםנבדק

.TSA-II Neurosensory Analyzer (Medoc, Israel) במכשירעוריתאלקטרודהב)חוםוקור(

הספיםספציפית(שלכאב.לאתקבלתתחושה)מכשהגירויהספציפיחורגמעללסףמסוים1

 .(10)לנתוניםהנורמטיבייםבהתאםלגילהושווהנמדדים

  

 

רכי ייחוסע
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שערי'הרפואילוגיתבמרכזפיזיוהפנימייםשלהמעבדההנוירו(סטנדרטיםהתקנים)השתמשנוב

המפורטים(ערפלניםמאפיינים)(1בהתאםלערכיהייחוסובהתאמהלMedtronic, 2000)'צדק

.מקובליםובהעדרערכיםסטנדרטייםישראליים(;12;13,,)לוגיהפיזיובנוירוהבספריאסמכת



 

 שיטות סטטיסטיות

להשוואהביןקבוצהStudent`s t-test1-ההשוואותביןממוצעיהםשלמשתניםרציפיםנעשוב

ביןקבוצתהנבדקיםשחשיפתםניכרת1אוומאוחדתשלהנבדקיםשחשיפתםקלהאומתונה

 Chi אה.מבחן(לערפלניםעםיותרמשתיקבוצותהשווANOVAכיווני)־במבחןניתוחשונותחד

Square אוFisher exact הקבוצות.הקשרביןמשתנים־שימשולהשוואתשיעוריהןשלתת

המיתאםשל נבדקים1נבחןבאמצעות37-קבוצותשמנולמעלהמ־שהתפלגותםנורמלית1בתתי

נקבענורמלית-לא.הקשרביןמשתניםכמותייםשהתפלגותם(Pearson`s Correlation) פירסון

קבוצות1־להשוואתשתיתתי(.Spearman`s Correlationsבהמיתאמיםשלספירמן)בחישו

1שימשמבחןנורמלית-לאאוהתפלגותמשתניםחתאלנבדקיםכ37־כאשראלהכללופחותמ

Mann-Whitney.קבוצותקטנות1אויותר1שימשמבחן־להשוואתשלושתתי Kruskal-Wallis . 

קטן ((p  p-valueהמובהקותכיוונית1כשערך־דקההשערהדובכלהמבחניםהסטטיסטייםנב

  נחשבכמצביעעלמובהקותסטטיסטית.הנתוניםעובדובתוכנת5%־מ

 IBM ,2010) SPSS Statistics 19.0.)





אתיקה

שלועדתהאתיקהדיילכניתהמחקראושרהעו(.ת14כלליאמנתהלסינקי)לפיהעבודהבוצעה

ומילאושאלוןלהשתתפותםבמחקרמדעתהסכימו.כלהנבדקים'שעריצדק'המרכזהרפואי

רפואי.





ממצאים



הקליניים עפ"י השאלון הממצאים



(62%)55השיבו – "האםאתהחשנימולבאצבעותיךלעיתיםקרובות?כן4לא" :עלהשאלה

הקלינינתוןהאוזאתההדיווחהעצמיבתשובה(בחיוב.0.2%,)7,מהנבדקים1מתוכםהשיבו

.התשובותשמסרוהנבדקיםכללשנתקבלמ1משמעותיה



 

יםאלקטרופיזיולוגיהממצאים ה



 עצבית: ההולכה ההקשר בין חשיפה לז"א לבין מדדי 
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(n=37)(לביןאלהשחשיפתםקלהאומתונהn=37ניכרת)בהשוואהביןהנבדקיםשחשיפתם

הממוצעיםשלזמניהחביוןבעצבהמדיאני)המוטורי((ביןp=7.73נמצאוהבדליםמובהקים)

=7.724מילישניה1בהתאמה(וכן)±7.63.2לעומת7.,±3.0הימנימןהמרפקלשורשהאגודל)

p(במשרעותהגליםבעצבהמדיאני)מיליוולט1בהתאמה(.,.±02.,,לעומת±5.73.0

(למידתהחשיפהp=,7.73אוקשורות)משרעותהגליםבעצבהסוראלי)התחושתי(הימנינמצ

מיקרוולט1בהתאמה(.,±0.06.07לעומת±4.42,5.4לז"א)

 

 לוגיים פיזיוהבדלים מיגדריים בקשר בין חשיפה לז"א לבין הממצאים האלקטרו

 המדיאנינמצא העצב משורש שנמדדו החביון זמני לבין לז"א החשיפה בין שלילי מיתאם

)גל הימני )המוטורי( אךלאבנשיםFי בגברים1 n=57)( r=-p;7132=71772; אםשליליתמי(.

; n=36בעצבהסוראלי)התחושתי(הימני)זמניהחביוןאךלאבנשים1במדידות1בגבריםנמצא

 p=7.70  r=-7.26; בעצב(. החביון זמני לבין לז"א חשיפה בין נצפה גבולי חיובי מיתאם

(.r=7.26; p=7.752; n=45)גבריםהמדיאניהתחושתיהימניב

 

 בעצבים המדיאניים מדדי ההולכה( לבין נימול בידייםהקליני ) דיווחתאם בין היהמ

בעשרתהנבדקיםשדיווחועלנימולבידיהם1מהירותההולכהבעצביםהמדיאנייםהתחושתיים

הנבדקיםשלאהיו45־לבהשוואה(p=7.746מ4ש(באופןמשמעותי)±6.546.7נמצאהאיטית)

(בהארכתזמניp=7.76מ4ש(.באופןדומה1נמצאהבדלגבולי)±0.76,.55סימפטומטיים)

החביוןבעצבהמדיאניהתחושתיהימני1ביןקבוצותהנבדקיםעםוללאתלונתהנימולבידיים

(נמצאוp=7.75מילישניות1בהתאמה(.הבדליםדומים)±7.403.20לעומת57.,±4.20)

±7.056,.0לעומת±7.030.00בהארכתזמןהחביוןבעצבהמדיאניהמוטורימשמאל)

1בהתאמה(.משרעותפוטנציאליהפעולההתחושתייםבעצביםהמדיאנייםמילישניות

(.r=7.406;p=7.720;n=,2והסוראלייםנמצאובהתאמהחיוביתמשמעותית)

  

 ממסים אורגניים –וקסיים נוספים רמים נוירוטוחשיפה לג

המידע השאלונים מן שנתקבל יחידה נוספת נוירוטוקסית חשיפה על לממסים–הצביע

נבדקובמפורט.ואורגניים.השפעותיהשלחשיפהז

) משמעותית במידה יותר איטית נמצאה מימין המדיאני בעצב ההולכה 7.75מהירות =p)

±54.07לעומת,,.±0146.76בהשוואהלאלהשלאנחשפו)בנבדקיםשנחשפולממסיםאורגניים

)0.23 משמעותית האטה נמצאה בדומה1 בהתאמה(. 7.72מ4ש1 =pבעצב ההולכה במהירות )

מ4ש1בהתאמה(.6,.±055.72לעומת±5.3646.25המדיאניהשמאלי)

 

 נוספים   (ערפלניםמאפיינים )

ס"מ10.2±65,לעומתס"מ±6.002,ס"מ)0היההפרשהגבהיםהממוצעביןגבריםלנשים

בהתאמה(.לאנמצאמיתאםביןגובההנבדקאוהנבדקתלביןזמניהחביוןומהירויותההולכה

העצבית.
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(לביןמדדיםBMI–לאנמצאקשרביןהמדדהמטבוליהבסיסי)היחסביןהגובהלמשקל

קעםמהירותההולכההעצביתבעצבהמדיאנילוגיים1למעטקשרשליליחלשמובהפיזיואלקטרו

(.r=-7.20;p=7.73;n=50)הימני

 

 לוגיים נוספיםפיזיואלקטרו מבחנים

בכלהנבדקים.( msec 20-24) זמןהתגובהלגירויהמגנטיהקורטיקלינמדדבטווחהתקין

ללא הנורמה1 של העליון ובגבול רחב במנעד ולחוםנמדדו לקור התחושות שניספי בין הבדל

המגדרים.

 

 

 דיון

יםערכהעוליםבקנהאחדעםה1סימפטומיםקלינייםעדיניםעלווחוידחלקמהנבדקים

תתחושתיתפתינוירו־פולי.התמונההכוללתהיאשלהסתמנותשנמדדולוגייםפיזיוהנוירו

נייםשלמערכתהעצביםההיקפית1בעיקרבעצביםמרומזת1המתבטאתבחלקיםהרחיק

ממצאיםאלההםראשוניםמסוגם1שכןוהסוראלייםברגליים.םחושתייםהמדיאנייםבידייהת

ממושכתכהשלחשיפהיההשפעותאתרכובארץאובעולםמחקריםהמתעדיםעדכהלאנע

.ז"ארחףל

הנפוץ.ואילך607,־מעלז"אנשענתההדברההחקלאיתבישראלבכללובעמקהחולהבפרט1

במהלךשלושתהעשוריםהיווה(1ש2;5,) chlorpyrifos –לורפיריפוסכהיהז"אאלהשב

למרותקבוצתהתושביםשנבדקו.שלמקורעיקרילחשיפההתעסוקתיתוהסביבתיתהאחרונים

.עלכן1וירכרחףאטמוספרילאחרהריסוסונותרבאמהםעורניכרינדיפותםהנמוכהשלז"א1ש

יותחשופיםלז"אולהשפעותיהם.חשיפהחוזרתונשניתהכללהתושביםבאזורחקלאיעלוליםל

1אךעולהעלעצביתחדההשלהרעללסימניםכולינרגייםהגורמתאינלרחףז"אבמינוןנמוך

   .קליני־אותתהפרקשאלתהליקויהעצביהכרונישמהלכואטיוסמוי

שנים0־שךכבמ(Fenthion)באיטקסבקבוצתחקלאיםשנחשפולז"א (6,בעבודתמחקר)

זמןחביוןמוארךבאופןנמדדההיקפית.אולםפתיבממוצע1לאנמצאוסימניםקלינייםלנוירו

  .בשוקאליינוובעצבהפרהגבוליבעצבהמדיאניבאמ

גםהןעלולותבנסיבותתעסוקתיותתעשייתיותכלורפיריפוסז"אחשיפותסביבתיותחוזרותל

1ייצורעובדי0־זאתנצפתהבהסתמנותוסימטרית.התחושתיתרחיקניתפתילגרוםלנוירו

.(0,; 0,)חדשיםעקבתקלהבמערכתהאוורור,-6ששאפואתהחומרבסביבהסגורהבמשך

נמצא1באופןתקופתיבעתהגזבתמיסתז"אאשרנהגולטבולאתצאנם1נוקדים6,־במחקרב

הפתיעורהנוירויש.מהם6ממצאקליניאחד1לכלהפחות1במערכתהעצביםההיקפיתשל

(.19)(0%,)34,6היה–לוגיותפיזיוובבדיקותנוירואשראושרהבקבוצהזאבחנה–הקלינית

זאת1בשונה.רציפות-לאותוקצרותלתקופלז"אבמינוןגבוה1נחשפהזאתתנוקדיםקבוצ

עםזאת1.שנחשפהלז"אבמינוןנמוךולאורךזמןבעמקהחולההנוכחייםהנבדקיםמקבוצת

מסרועלנימולהחולה(מהנבדקיםבעמק0%,)67מתוך7,:בשניהמחקריםהממצאיםדומים

ההיקפיתבאוכלוסיההכלליתפתיונוירל(שincidenceהיארעות)ה–לשםהשוואהבידיהם.
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2.0%־(ו27)צותהבריתארבאוכלוסית2%-0%–נמוכהבהרבה  OECD-במדינותהחברותב

  (.,2בשבדיה)

אינה–אצבעותהלמעשהבקצות–סימפטוםמבודד1משמעותושלהנימולבידייםבהיותו

זוהההמיחושזאת1יההכללית.עםי.זאתלנוכחמיעוטהנתוניםעלשכיחותובאוכלוסודאית

נמצאסמונתשמקורהבעצבהמדיאני.בעבודההנוכחית1הנימולבידייםתכ57־בתחילתשנותה

האטהבמהירות:התלויהבמיאליןשבמעטפתהעצב1דדיההולכההעצביתבמבשינויקשור

משרעותגלים:אקסונליים1שלסיבהעצבעצמוהבמדדיםשתועדבצדשינויזאת;ההולכה

םלציון1בהיותםמשמעותייםסטטיסטיתינמוכותיחסיתבכלהגפיים.ממצאיםאלהראוי

יחסית.־מדגםהנבדקיםקטןהיותושללמרות



ותהיקפיותמפושטותמסתמנותבדרגהניכרתיותרברגלייםמאשרבידיים1לנוכחפתיוירונ

סיביעצבארוכיםיותר.אךהממצאיםבעבודההנוכחיתחורגיםמכללפגיעותםהניכרתיותרשל

בעצביםהמדיאניים–דםובשוקייםכאחייזה1שכןהליקוייםהעצבייםנמצאובאמותהיד

מהלכומרביתשלשניעצביםאלהעשוילהסבירזאת.האנטומיהייחודיהמהלךוהסוראליים.

ס"ממצדההכפי5־כהואבעומקהרקמות1מתחתלשרירים1אךתהידשלהעצבהמדיאניבאמ

(volar aspectשלהאמה)ס"מ5עורילאורך־תת1לשטחימהלכושלהעצבהמדיאניהופך

לתעלתשורשכףהיד.באופןשלהעצבהמדיאניבחלקההרחיקניהכפישלהאמה1טרםכניסתו

צדישלהקרסולהואארוךושטחי1תתעורי.־האחוריודומה1מהלכושלהעצבהסוראליבחלק



מכאןפגיעותםהיחסיתשלהעצבהמדיאניוהסוראלי1הצמודיםלעור.הז"אנספגיםהיטבבעור

תאינםמתפרקיםבעור1בעודשז"אנספגיםעורישהחשוףשלאמותהידייםוהקרסוליים.הז"א

    1מתפרקיםבכבד.לדרכיהנשימהשאיפהבובפרטבדרכיםאחרות1בגוףהאדםנספגיםש

ספגיםבעורהאמותוהקרסולייםואינםמפורקים1משפיעיםבאופןישירומקומינז"אשעלכן1

כרחףלריאותעלהעצביםהשטחיים1אךללאהשפעהסיסטמיתכללית.לעומתם1ז"אהנשאפים

הפירוקהפעיליםשלהם־אלאבאמצעותתוצרי1ומפורקיםבכבדאינםמשפיעיםישירות

בחשיפהמכאן1שמינוןובאמצעותמחזורהדם.־תיתלויעלגוףהאדםהיאשהשפעתםכללית

מינוןובאמצעות־תינצפיתהרעלהכללית)תלוילאארוכתטווחותכופהלרחףז"אבמינוןנמוך1

 parent)שבתכשירהריסוסשלהז"אאךנצפיתההשפעההמקומיתהישירה–ק(תוצריפירו

compound)העצביםהמדיאנייםוהסוראלייםשמהלכםים1ובפרטעלעלהעצביםההיקפי

עוריבחלקו.־האנטומיתת



 Carpal) עצביםהמדיאנייםכתסמונתתעלתכףהידבחלקםהרחיקנישלהרתפגיעהוגדעפ"רמ

Tunnel Syndrome .)1שכןהמאפייניםתהתסמונתבקבוצתהנבדקיםהנוכחיואךאיןז

לוגייםבנבדקיםאלהנבדליםמהמאפייניםהקלאסייםשלתסמונתתעלתפיזיוהקלינייםוהנוירו

–בגבריםוללאתלותבגילנצפולוגייםפיזיוהקלינייםוהנוירוהממצאיםבמחקרהנוכחי1כףהיד.

לתעלתכףהידשהתסמונתהקלאסית1לעומתזאתלמרותמספרהנבדקיםהקטן.מובהקבאופן

גורמותש1ונשנותכרוכהבפעולותחוזרותהבנשים1בתלותבגילובעבודתכפייםעלפירובנצפית

הטיפוסית( prevalence) ותמצאההי(.122כגוןסחיטהידנית)המדיאניחץמקומיעלהעצבלל
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בלבד7.6%־בנשיםו5.0%לוגיות1היאפיזיוד1המאושרתבבדיקותאלקטרושלתסמונתכףהי

פוגעותבדרךכללבאקסון1סיב חשיפותטוקסיות1זאתועוד(.23)ההכלליתיבגבריםבאוכלוסי

 entrapment) תשללחץעלעצבואינןתסמונשממקורטוקסיותפתינוירוהעצבההיקפי.

neuropathies)חשמליתוהמלפפת־בפגיעהבמיאלין1המעטפתהמוליכהובריפלואינןכרוכותע

העצביתההיקפיתעלקשרביןהתסמונתיםצביעממצאיושלהמחקרהנוכחימ. אתהעצב

שנצפתהבגברים1לביןחשיפהסביבתיתלז"א.



עובדי,40־חלקיתבממצאיושלמחקרחתךשנערךביםנתמכיםהנוכחייםהמחקריממצאיםה

נמצאההאטהבמוליכותבעצביםבאותומחקר מפעלים.4־בחרובאקראיבה1שניתעשי

1כאשרמידת(מכללהידייםשנבדקו%,,־ב)אויהשנבדקוימעובדיהתעש0%,־המדיאנייםב

באותםהעובדים6בתלותבגיל.שכיחותהשלההאטהבמוליכותהיתהגבוההפיהיתהההאטה

(.24)בדיםשאינםסימפטומטייםחועלנימולבידיהם1בהשוואהלעווושדי



נימולליליבקצותעלבוצריםבחבלשמפןבצרפת1תועדותלונות530בעבודהאחרת1בהנבדקו

תבצירבעבודובמשקליתרכשגורמיהסיכוןזוהובפרטבנשים1מהבוצרים12%,אצבעותיהםשל

וההסתמנותהיוכוןסיהגורמי–בשונהמהממצאיםשבמחקרהנוכחימשמע1(.25קבלנית)

עקבלחיצהחוזרתעצבימקומיהמתפתחתבמנגנוןשללחץ1קלאסייםלתסמונתתעלתכףהיד

.ונשניתעלידיותהמזמרה1כאשרהתסמונתנצפתהבעיקרבנשים



לוגייםבעצביםפיזיושינוייםאלקטרושילובעםשלתעלתכףהיד1בטיפוסית־תסמונתהבלתיה

התחושתיתבכלעצביפתיים1יכולהלהצביעעלשלבהתחלתישלפולינוירונוספיםבידייםוברגלי

שלתסמונתתעלתכףהבלתי־טיפוסיתוהקליניתהמרומזתמכאןשהתמונה(.,,;26הגפיים)

במהלךתחושתיתהמתפתחתהפתייכולהלהצביעעלפולינוירו1שנצפתהבעבודתנוהנוכחיתהיד1

התסמונתז"אבמינוןנמוך.ףלרחשנה47־משךלמעלהמבאטימאד1בעקבותחשיפהמצטברת

לרחףחמריהדברהזרחנייםדומא־העצביתההיקפיתהמרומזתהיאייחודיתלחשיפהממושכת

אורגניים.



לקחים לעתיד

.(20)הקימספלאההמלצהלשימושבאמצעימיגוןלהפחתתהחשיפהבשדההיאהכרחית1אך

משלבתשבקרתמזיקים–הדברהמשולבתינולרחףז"אההאמצעיהעיקרילהפחתתהחשיפה

עםהסוגיותהחקלאיותהתמודדות1תוךכליםביולוגיים1חקלאיים1פיזיקליים1גנטייםוכימיים

סיוןלהפחתתיוהסביבתיותהייחודיותלאזור.בשניםהאחרונותנעשהבצפוןעמקהחולהנ

שלהדברהמשולבתבקנהמידהאזוריהשימושבתכשיריהדברהרעילים1תוךמימושבפועל

סיוןמשניםי(.הנ20)והקמתבסיסמידעזמיןלחלופותלתכשיריהדברהבעלירעילותנמוכה

(.26הביבולהחקלאי)יבבדעםעלי־עברומורה1שהפחתתהריסוסיםיכולהלצאתלפועלבד



 

הבעת תודה
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נטלוחלקלאנשיהקיבוציםששונהבראשובראו1במחקרסייעושלתושביהעמקאנואסיריתודה
וכפרנאותמרדכי1עמירשדהנחמיה1קיבוציםשמיר1במרפאותצוותיהל1בקבוצתהנבדקים

מנהלת–מנהלתאגףהבריאותבמועצההאזוריתגלילעליוןוליעלאייזנר–לאוריתתמיר1בלום
עלהעזרההטכנית.נתנאלהקפלןלנתונהתנותוד.מחלקתבריאותורווחהבתנועההקיבוצית


מענקמס'–משרדהתעשייההמסחרוהתעסוקהבהמדעןהראשיילידעבחלקההעבודהנתמכה

והקרןלבריאותוסביבה7-2-1מענקמס'–תהסביבההגנהמדעןהראשיבמשרדל108-1-1028
.RGA0903מענקמס'–
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ABSTRACT  

 

A study (1984-7) in rural communities in Hula Valley detected reversible changes in 

nerve conduction patterns in a cohort of residents exposed to seasonal drift 

containing organophosphates (OPs).  

This study aimed to explore the association between exposures to OP drift and the 

function of the peripheral nervous system (PNS) and the corticospinal tracts; and 

investigated the natural history of peripheral polyneuropathy following lifetime 

low-level OP exposure.  

A cross-sectional study was performed on 06 individuals (males 83.3%) from the 

original cohort still residing in the same communities, more than 40 years on the 

average. 

Exposure assessment was based on reports by the Israeli Bureau of Statistics. 

Information on work experience, personal exposures and symptoms was collected 

by questionnaires. The PNS and corticospinal tracts were studied by measuring 

conduction velocities, amplitudes and distal latencies of the sensory and motor 

peripheral nerves; F-waves for proximal nerve functions; thermal and pain 

thresholds for small myelinated and non-myelinated fibers; Transcranial Magnetic 

Stimulation for large fibers. 

Statistical analyses were made between the low and moderately exposed and highly 

exposed individuals. ANOVA, Student's t-test or Mann-Whitney, Kruskal-Wallis 

tests, Chi-square and Fisher exact tests were conducted. Pearson's or Spearman's 
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correlations were used. A p-value of less than 0.05 indicated statistical significance. 

All analyses were conducted with SPSS version 19.0. 

The features of Carpal Tunnel Syndrome were found in 18%, atypically in males 

only. Fingertips' tingling correlated with both axonal and myelin-dependent 

parameters in the sensory median nerves.. OP exposure correlated with prolonged 

distal latency in the right median sensory nerve (p = 0.052) and lower wave 

amplitude in the right sural nerve (p = 0.031). 

These findings point out a subtle, predominantly sensory peripheral polyneuropathy 

following lifetime low-level exposures to drifts containing OP.  

 
   


