משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
מחלת השריר הלב בכבשי ועיזי,
הא יש בישראל צור בהזרקת ויטמי  Eוסלניו ?!
דר' שמוליק זמיר ,רופא צא שו"ט
במשקי צא )כבשי ועיזי( רבי באר ,עדיי נוהגי המגדלי להזריק לכל טלה  /גדי נולדי ,ויטמי E
וסלניו ,המגדלי הצעירי במקרי רבי אינ יודעי למה ,א כ עשו לפניה וה ממשיכי "במסורת".
המגדלי הוותיקי בהחלט יודעי כי מטרת ההזרקה היא מניעת מחלת השריר הלב .
האומנ יש צור במדינת ישראל להוסי #לטלאי  /גדיי הנולדי ויטמי  Eוסלניו בהזרקה?! בהחלט שלא!!
בממשק ההזנה המתקד הנהוג במקומותינו ,מחלת השריר הלב הפכה לנדירה ביותר ,א בכלל ! והסלניו
המוזרק הרבה פעמי בעוד ,#הוא אלמנט רעיל ביותר ובמספר מקרי בה נתקלתי לאחרונה הוא זה שגר
למות של הטלאי  /גדיי ועל כ בהמש...
מחלת השריר הלב  ,היא מחלה נוונית ) (degenerativeשל השרירי שיכולה לפגוע בכל חיות המשק .היא
נגרמת כתוצאה ממחסור בסלניו ו/או ויטמי  Eבד"כ לא ברור מי מה.
מחסור בסלניו ,קשור בד"כ בקרקעות עניות בסלניו ולכ נוצר מחסור בגידולי הגדלי על קרקעות אלה.
ויטמי  Eוסלניו משמשי כנוגדי חמצו שתפקיד להג על התאי מנזקי הנגרמי ע"י רדיקלי חופשיי
&  lipid peroxidaseהנוצרי במהל תהליכי חמצו נורמליי בתאי.
מנגנו הפעולה של שניה שונה :הסלניו הוא מרכיב של  (GPX) glutathione peroxidaseמשפחה של
לפחות ארבעה אנזימי ) (selenoenzymesו& ) .(thioredoxin reductaseויטמי  Eהוא מרכיב חשוב של
ממברנות שומניות ומספק הגנה כנגד חמצו של חומצות שומ לא רוויות ).(PUFA
מחסור בנוגדי חמצו כמו ויטמי  Eוסלניו גור בתחילה לנזק לממברנות )מעטפות( התאי ולבסו #לנמק של
רקמות כמו שקורה במחלת השריר הלב .
רקמות ותאי בה מתרחש מטבוליז חמצוני מוגבר כמו שרירי )שרירי שלד ,לב ונשימה( ותאי ד )תאי ד
אדומי ,פגוציטי ולמפוציטי( רגישי במיוחד.
סימני קליניי :הסימ היחידי למחסור של ויטמי  Eו/או סלניו עשוי להיות חוסר התפתחות של הטלאי /
גדיי .אול הסינדרו הבולט והידוע למחסור הוא מחלת השריר הלב ) (WMDזהו סנדרו הנגר מנמק
) (degenerdiveשל שרירי השלד ו/או הלב המתרחשי ללא מעורבות עצבית.
מחלת השריר הלב פוגעת בעקר בטלאי  /גדיי צעירי והיא מופיעה בשתי צורות עקריות שיכולות להתפתח
בתו או מחו לרח.
הצורה הראשונה :מחלת שריר לב מולדת – נולדי טלאי מתי או טלאי חלשי שמתי תו מספר ימי
בד"כ כתוצאה מהפסקה בפעילות הלב אחרי מאמ גופני )ריצה וכו'(.
הצורה השניה :מחלת שריר לב מאוחרת או נרכשת ,הסימני מופיעי אחרי בהמלטה ,בד"כ אחרי 3&6
שבועות א יכולה להופיע עד  4חודשי אחריה.
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בשתי הצורות הסימני הקליניי דומי :חולשה ,קשיו שרירי ,נשימה מהירה והחלשות השרירי.
בד"כ נפגעי ראשוני שרירי הרגליי מה שיכול להראות בתחילה כצליעה וחוסר נוחות ,עד רביצה ,חוסר רצו
לנוע והתמוטטות כשמכריחי טלאי  /גדיי אלו ללכת.
בד"כ מראי הטלאי  /גדיי הליכה לא יציבה וכאב כשה הולכי .עמידת מכופפת.
הטלאי  /גדיי נשארי ערניי ותאבונ לא נפגע בתחילה ,א לבסו #ה נעשי חלשי מדי בכדי לינוק.
כשהמחלה פוגעת בלב ובשרירי הנשימה ,הטלאי  /גדיי מראי סימני הדומי לדלקת ראות :קשיי נשימה,
הפרשה קצפית מהפה והא) #יכולה להיות דמית( וחו .יש עליה משמעותית בקצבי הלב והנשימה ,וה עשויי
להפו ללא סדירי .הפגיעה בשרירי השלד והלב יכולה להתרחש במקביל.
גורמי עקה שוני כמו :העברה ,חיסוני וגמילה יכולי להגביר את הופעת וחומרת סימני מחלה.
אבחו המחלה נעשה עפ"י הסימני הקליניי ,אול חשוב לזכור כי סנדרומי נוספי כמו :דלקות פרקי,
אבצסי בעמוד השדרה ,רככת ודלקות ראה יכולי להתבטא בסימני קליניי דומי  /זהי לכ האישור
המעבדתי למחלת השריר הלב יעשה ע"י קביעת רמת הסלניו בד וברקמות .
מעבדות רבות בעול היו קובעות את רמת הסלניו עפ"י רמת האנזי  GPXבתאי הד האדומי.
טיפול :הטיפול במחלה נעשה בד"כ ע"י הזרקה של תכשירי המכילי ויטמי  Eוסלניו.
מניעה :זוהי הדר הנכונה למניעת המחלה ועקרה הוא האבסת מזונות המכילי רמות נורמליות של ויטמי E
וסלניו .במקרי חשד של מחסור נית להוסי #ויטמי  Eוסלניו למנה או למי השתיה.
בממשק ההזנה כפי שהוא נעשה היו במדינת ישראל ,בממשק האינטנסיבי וג בממשק האקסנטיבי בו בע"ח
מוזני במנה המורכבת מגרעיני ותוספת ויטמיני או מתערובות ובלילי מאוזני מבחינת הרכב מקרו
ומיקרו אלמנטי והקרקעות לסוגיה השוני אינ עניות בסלניו ולכ צמחי המרעה אינ חסרי בו ,אי כל
צור בהוספה של ויטמי  Eוסלניו לטלאי /גדיי הנולדי.
הזרקת ויטמי  Eוסלניו לטלאי  /גדיי בני יומ מיותרת לחלוטי ואיננה נכונה ,מה עוד שהסלניו כשהוא
מוזרק במינו לא נכו )גבוהה!!( הוא רעיל ,ויגרו לתמותה של הטלאי /הגדיי המוזרקי ולמעשה לאחר
הזרקתו אי כל אנטידוט או טיפול על מנת להציל את בע"ח המוזרקי.
הטיפול במחלה שפגעה בלב בד"כ איננו יעיל ובע"ח שישרדו לא יתפתחו בגלל הנזק שנגר לשריר הלב.
במחלה שפגעה בשריר השלד נית לטפל ע"י הזרקה של ויטמי  Eוסלניו.
רעילות :הזרקה ו/או מת דר הפה של רמות גבוהות של סלניו בטלאי )מת של  10מ"ג sodium seleniti
דר הפה( ,התבטאה בדכאו  ,אטקסיה קשיי נשימה ציאונוזיס ,אשוני מורחבי התנפחות ומוות.
מנסיוני אני יכול לומר שמרגע ההזרקה של מינו גבוהה )בד"כ פי  (2&4של סלניו ,עד מות של הטלאי  /גדיי
בד"כ לא עוברות יותר  6שעות ,המוות הוא ביסורי קשי ואי כל דר לטפל בבע"ח הסובלי.
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במדינת ישראל כיו אי כל צור בהזרקה של ויטמי  Eוסלניו לטלאי  /הגדיי הנולדי.
במקרי חשד לקיומה של המחלה יש להתייע ברופא המטפל וג אז להזריק לפי המינו הרשו על התכשיר ,בכל
מקרה אי לעבור אותו.
בכל מקרה אישור ואבחנה סופית של המחלה יעשו ע"י קביעת רמת סלניו בד וברקמות ע"י המעבדה
המתאימה !

מחלת השריר הלב בכבשי ועיזי /מחלות צא
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