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הרעלת מוננזי בעדר כבשי לחלב
תאור מקרה והמלצות למגדלי
דר' שמוליק זמיר ,רופא צא שו"ט
בשבוע האחרו התרחשה בעדר כבשי לחלב עדר גדול וותיק הרעלת מוננזי בקבוצת השיות.
העדר סבל בעבר מהפלות שהגור לה אובח כטפיל  .Toxoplasma gondiiעל מנת למנוע את ההפלות הוחלט
להוסי לתערובת ממנה נזונות הכבשי את התכשיר מוננזי .
המוננזי שהיה בעבר בשימוש נרחב בצא )כבשי ועיזי( כתכשיר אנטיפרוטוזואלי בעיקר כנגד קוקסידיה )חד
תאי מהסוג  (Eimeriaעשוי ג להקטי את מספר ההפלות הנגרמות ע"י הטפיל Toxoplasma gondii
כשהוא נית במינו נכו במהל! ההריו .
התכשיר מוננזי מעול לא היה רשו לשימוש בצא במדינת ישראל והוא אסור לשימוש בצא ע"י ה" FDA
ורשויות וטרינריות רבות אחרות.
השוק האירופאי המשות החליט לאסור על השימוש במוננזי ולהוציאו משמוש עד סו שנת .2008
במדינת ישראל נעשה שימוש במש! שני רבות בתכשיר ,אול ע ההחלטה להוציאו משמוש על ידי השוק
האירופאי המשות ,הפסקת יצורו במדינות רבות בעול והכנסת תכשירי חלופיי )"דקוקס"( הוצא התכשיר
ג משימוש בחיות המשק במדינת ישראל.
כל שימוש בתכשיר היו מחייב אשור 29ג' של משרד הבריאות .אישור זה נית על פי בקשת הרופא המטפל
במקרי בה יש צור! בטיפול ו/או מניעת מחלה  /סינדרו כלשהו והתכשיר המיועד לטיפול ו/או מניעה איננו
רשו במדינת ישראל .האישור נית ע"י ועדת 29ג' במשרד הבריאות והיא המאשרת את יבוא התכשיר ,מטרת
השימוש בו ,מינונו ומש! השימוש בו.
המוננזי הוא חומר רעיל לחיות המשק כשהוא נית במינו גבוה מהמותר ,המינו המותר לשימוש בצא הוא
 15) 15ppmגר' /טו (.
חשוב לזכור שקיימת הגברת אפקט מוננזי בנוכחות תרופות מסוימות בשל ירידה במטבוליז שלו שגורמת
לצבירתו בד ולהרעלה.
הסימני הקליניי של הרעלת מוננזי יופיעו כ"  72"12שעות אחרי אכילתו וה כוללי סימני של מערכת
העכול ) ,(rumenetisא! יתכנו ג סימני נוספי ,מערכת הנשימה ) ,(cyanosis, dyspneaהלב )חולשה
כללית (arrhythmia) ,והעצבי ) ataxiaדכאו  ,קשיו שרירי ,רביצה( .הסימ הקליני הנפו +ביותר הוא פגיעת
שרירי ו" .myoglobinuria
המוות יופיע תו!  3"2ימי א! עלול להופיע ג אחרי שבוע ויותר) ,למרות שלכאורה מבחיני בהתאוששות(
בשל .cardiac fibrosis
הפתולוגיה הקלינית תראה  ,haemoconcentrationעליות ערכי  Ca++ , K+וכ עליה באנזימי ,CPK,
 LDHו"  ASTבשל פגיעה בשרירי השלד והלב.
הממצאי הפתולוגיי כוללי נמק בשרירי )בעיקר שלד א! ג בלב( בצקת ראותdiffused ,
.gastroenteritis
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הטיפול :אי אנטידוט.
הטיפול מבוסס על סלוק הרעל )פח פעיל שטיפת כרס וכו'( ומת טיפול תומ! )נוזלי  +ביקרבונט( ,ויטמ E
וסלניו עשויי לעזור במקרי מסויימי.
בעדר בו התרחשה הרעלת המוננזי מדובר כאמור בקבוצת השיות ,נפגעו מספר פרטי בודדי )סה"כ מתו 3
שיות( וזאת משו ש"למזל " של השיות המוננזי הוא חומר מר מאד ,הוספה לתערובת במינוני גבוהי
מהמותר גורמת למרירותה של התערבות מה שבד"כ מונע מהכבשי לאוכלה.
ההחלטה להוסי לתערובת הכבשי את התכשיר מוננזי נעשתה ע"י הרופא המטפל ורופא הצא של השו"ט
מאחר ותכשיר ה"דקוקס" בו נעשה שמוש ראשוני ,לא מנע את ההפלות מהטפיל בעדר.
המגדל הבחי כי השיות אינ מתנפלות על התערובת החדשה שא! זה חולקה באבוסי ,אלא נהפו! הוא ה
מרחרחות" ,בודקות" א! אינ מכניסות את התערובת לפיה  .שיות בודדות בלבד טעמו מהתערובת וה אלו
שנפגעו.
המגדל שהבי כי התערבות איננה תקינה ,אס מיד את התערובת מהאבוסי ,מכו התערובת לקח בחזרה את
כל התערובת.
הכבשי הבודדות שנפגעו הציגו תסמונת של ריור ,נשימה מהירה ,דכאו  ,קשיו שרירי ורביצה 3 ,מהשיות
מתו .חשדו של הרופא המטפל היה כי השיות הורעלו ע"י מוננזי .
גופות השיות שמתו נשלחו לנתיחה  /בדיקה במכו הווטרינרי שבבית דג אול לא היה צור! בכ! ,שכ מכו
התערובת שער! בדיקה משלו מצא כי בטעות הוכנסה לתערובת כמות של פי  10מהכמות המותרת של מוננזי .
מסקנות
(1

חשוב ונכו שכל שימוש בתכשיר וטרינרי יעשה עפ"י מרש והוראות הרופא המטפל – שידע ג
לאבח "כשמשהו" משתבש.

(2

בכל מקרה בו בע"ח מסרבי לאכול מזו כלשהו )תערובת ,חציר ,בליל וכו'( יש מיד לאספו
מהאבוסי ולערב את היצר .

(3

חשוב ביותר !! יש לשמור תמיד דגימה מכל סוג מזו שמגיעה למשק )בליל תערובת חציר וכו'( .כל
דגימה תוכנס לשקית ניילו תסגר ועליה ירשמו פרטיה  ,סוג ,תארי! הגעה וכו' .הדגימות תשמרנה
במקו חשו! ומוג ממזיקי.

(4

בסו כל חודש ,כשלא התעוררה במהלכו כל בעיה העשויה להיות קשורה לכאורה במזו  ,נית
להשלי! את הדגימות לפח.
יש לכ! חשיבות רבה במקרי של חשד לפגיעה בבע"ח כתוצאה ממרכיב כלשהו במזו או תכשיר
שהוס לו ,במקרי כאלו בדיקות מעבדה של הדגימות המתאימות יכולות לאשר  /לשלול את
הגור לפגיעה בבע"ח.

(5

בכל מקרה של התנהגות שונה מהרגיל של בע"ח בעדר ו/או סימני תחלואה ראשוניי יש "להזעיק"
את הרופא המטפל על מנת לאבח  /לקחת דוגמאות מתאימות לבדיקה /לטפל ,בכדי להקטי את
התחלואה והסבל מבע"ח ובעקבות כ! נזק כלכלי למגדל.

הרעלת"מוננזי "בכבשי D/מחלות צא
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