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אנאפילקסיס ) (anaphylaxisושוק אנאפילקטי בכבשי ועיזי
דר' שמוליק זמיר ,רופא צא שו"ט
מידי פע מתקשר אלי מגדל ומספר לי כי הזריק אנטיביוטיקה כלשהי לאחת הכבשי  /עיזי שבעדרו ולפתע
תו מספר דקות מההזרקה ,הכבשה  /עז החלו להתנש בכבדות נשימת הפכה כבדה ומאומצת ,ה קרסו על
רצפת הדיר נשכבו על ציד ומתו.
מוות של כבשה  /עז אחרי שהציגו סימני דומי קרה אחרי חיסו שלה באחד מחסוני החובה הניתני ע"י
השו"ט כמו פה וטלפיי ,דבר צא ו/או אבעבועות צא.
במקרי קלי יותר התכסה עור הכבשה  /עז בכתמי אדומי בולטי המזכירי אבעבועות בכבשי
) (urticariaשלוו בהתגדרות עזה של הכבשי.
באזורי גו נרחבי הופיעו תחת העור נפיחויות בולטות ללא כאב ) .(angioedemaע טיפול מתאי חלפו
תופעות אלו תו מספר שעות מהופעת.
המוות של אות בע"ח נגר כתוצאה משוק אנאפילקטי שהוא הביטוי החרי ביותר של אנאפילקסיס
). (anaphylaxis
אנאפילקסיס או תגובה אנאפילקטית זוהי תגובה פתולוגית של מערכת החיסו ,הקורית אחרי חשיפתו של בע"ח
לאנטיג ספציפי כמו תרופה אנטיביוטית ,תרכיבי ו/או כל תרופה או חומר ביולוגי כלשהו ,כמו :ארס נחשי
עקרבי וחרקי ,כמו דבורה ,צרעה מזרחית וכו'.
תגובה חריפה עשויה לגרו לשוק אנאפילקטי .תגובה אנאפילקטית חריפה מתרחשת בד"כ בחיות משק אחרי
הזרקה של תרופה )אנטיביוטיקה ,נוגדי כאב( או חומר ביולוגי כלשהו )חיסוני( .חדירה של אלרג )חומר חלבוני /
לא חלבוני שעשוי לגרו לאלרגיה או רגישות יתר( החודר דר הפה או מערכת הנשימה עשוי א הוא לגרו
לתגובה אנאפילקטית ,התגובה יכולה להתרחש במקו החשיפה או באזורי אחרי.
באופ כללי התגובה נגרמת בשל חשיפה לחומר חלבוני שנכנס למחזור הד פע שניה ,אחרי שגר לריגוש
המערכת החיסונית כשחדר לד בפע הראשונה ,למרות שתגובות אנאפילקטיות חמורות מתרחשות בד"כ אחרי
חשיפה שניה לאלרג מרגש ,תגובות כאלו יכולות להתרחש ג אחרי חשיפה ראשונה.
בחיות משק בד"כ התגובה מתרחשת אחרי הזרקה של סרו וחיסוני המכילי חיידקי מומתי.
תגובות אנאפילקטיות יכולות להתרחש במקרי הבאי:
$

הזרקות חוזרות של חיסוני כמו חיסו נגד פה וטלפיי ,כלבת וכו'.

$

לעיתי נדירות אחרי הזרקה של תרופות כמו :פניצילי ,בד"כ  procaine penicillinו/או
.benzathine penicillin

$

תגובה לחלבו כלשהו הנית במנה.

$

תגובה כללית כתוצאה מתמותת הלרוות של זבוב חרר העור ,במקו המצאות תחת העור ,בשל
חומרי טוקסיי המשתחררי כתוצאה מהתפרקות של הלרוות.
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התגובה האנאפילקטית היא ביטוי חרי של קשירת האלרג לנוגדני  ,IgEהנקשרי לתאי פט )(mast cells
ולבזופילי ,מה שמעורר שחרור של חומרי מתווכי)מדיאטורי( מתאי הפט ) (mast cellsוהבזופילי.
המתווכי המשתחררי ה :היסטמי ,לאוקוטרייני ,חומר מוש אאוזינופילי ,חומר מפעיל טסיות ,קיניני,
סרטוניני ,ואנזימי פרוטאוליטי.
חומרי אלו פועלי ישירות על :א .מערכת כלי הד ,גורמי להרחבה ועליית חדירות כלי ד; ב .על שרירי
חלקי ,גורמי לכוו& של צנורות האוויר )ברונכי( בראה ולקשיי נשימה.
המערכות בגו שנפגעות כתוצאה מהפגיעה בכלי הד ובשרירי החלקי ה :הלב ,הראות ,מערכת השת,
העכול והעור.
הסימני הקליניי של התפתחות תגובה ושוק אנאפילקטי ה :קשיי נשימה פתאומיי ,רעידות ,חרדה,
המופיעי בד"כ  10 – 15דקות אחרי החשיפה לאלרג .רעידות השרירי עשויות להיות חמורות מה שיגרו
לעליה בטמפ' הגו עד ל.420 C $
לעיתי יופיעו ריור ,התנפחות קלה ,שלשול ,כתמי אדומי בולטי על העור ) (urticariaנפיחויות בולטות ללא
כאב ) ,(angioedemaדלקת והפרשה מהא.
ללא תגובה מהירה וטיפול מידי עלול בע"ח למות.
הטיפול היעיל ביותר לתגובה ולשוק אנאפילקטי הוא מת מידי של אפינפרי ) (Epinephrineלתו השריר,
)חמישית מהכמות יכולה להנת תו ורידית( ,התגובה להזרקה היא בד"כ מידית והסימני נחלשי  ,הזרקה של
קורטיקוסטרואידי מיד אחרי הזרקת האפינפרי מגבירה את השפעת האפיניפרי.
מת אנטיהיסטמי עשוי א הוא ל להועיל ,אול השפעתו משתנה בשל נוכחות של מתווכי אחרי כמו:
קיניני וסרוטוניני.
לסיכו :
זהוי של התגובה האנאפילקטית והשוק העשוי להתפתח בעקבותיה מחייבי טיפול מהיר ע"י אפינפרי
וסטרואידי ,טיפול שבמקרי רבי עשוי להשאיר את בע"ח בחיי.

אנאפילקסיס ושוק אנאפילקטי בכבשי ועיזי  /מחלות צא
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