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המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן
הרעלת אבוקדו בכבשי ועיזי
דר' שמוליק זמיר ,רופא צא שו"ט
מידי פע שואלי אותי מגדלי צא הא נית להאכיל את הכבשי  /עיזי שלה בפרי האבוקדו ו/או בעלי ע
האבוקדו .תשובתי היא חד משמעתית :לא !! אי להאכיל כבשי ועיזי בפרי האבוקדו בעלי וענפי הע או
בזרעי שלו.
האבוקדו ) (Persea americanaרעיל לצפורי וליונקי רבי ,הוא גור לנמק בשריר הלב של בע"ח אלו
ובבע"ח נחלבי הוא עשוי לגרו לדלקת עטי סטרילית.
יש להמנע ג מהאכלת הכלבי שבדיר )ובכלל( בפרי האבוקדו שכ בספרות מתואר מקרה בו נגר נזק ללב של
שני כלבי אחרי שאכלו את פרי האבוקדו .פרי האבוקדו ,העלי ,הגבעולי והזרעי רעילי לבע"ח כשהעלי
ה הרעילי ביותר.
זני האבוקדו שאר מוצא גואטמלה נמצאו קשורי לרוב מקרי ההרעלה.
החומר הרעיל באבוקדו נקרא  ,persinמנגנו הפעולה שלו איננו ידוע.
נמצא כי עזי נחלבות שהואבסו בכמות של  20גר /ק"ג של עלי אבוקדו פיתחו דלקת עטי חמורה ,האבסה של
 30גר' /ק"ג עלי גרמה לעיזי נזק בלב.
כשלו לב חרי' )אקוטי( נגר לכבשי שהואבסו עלי אבוקדו בכמות של  25גר'  /ק"ג למש)  5ימי ,בעוד ש* 5.5
גר' /ק"ג של עלי שהואבסו למש)  21ימי ,או  2.5גר'/ק"ג למש)  32ימי גרמו באות כבשי לאי ספיקת לב
כרונית.
הרעל  persinשנמצא באבוקדו גור לנמק ודמו בתאי האפיתל בעטי של בע"ח נחלבי ולנמק בתאי הלב.
סימני קליניי :בעיזי וכבשי נחלבות נגרמת דלקת עטי תו)  24שעות מהחשיפה לאבוקדו ,דלקת שגורמת
לירידה של עד  75%בתחלובה.
העטיני שנפגעו הופכי קשי ונפוחי וההפרשה מה הופכת מימית והיא מכילה גושי גב .
נמצא כי בהאבסת כמויות קטנות של אבוקדו ,התחלובה מגינה מפני פגיעה בלב.
בכבשי ועיזי לא נחלבות ,או במקרי האבסה של כמויות גדולות של אבוקדו עשויה להתפתח אי ספיקת לב
תו)  48*24שעות ,שעשויה להתבטא קלינית בעייפות ,קשיי נשימה ,בצקת תת עורית ,ריריות כהות )ציאנוזיס(
שעול ,קשיי תנועה ומוות.
בבדיקה שלאחר המוות נמצא אוד ובצקת ברקמת העטי כשתכולת העטי מימית והיא מכילה גושי גב .
בבע"ח שסבלו מאי ספיקת לב נמצא גודש ד בריאות ובכבד לעתי ע בצקת תת עורית,יתכ ובחלל הבט
ימצא נוזל חופשי וכ בכיס הלב ) (pericardוחלל החזה .תתכ בצקת בראות.
על הלב נית לראות פסי בהירי )מה שעשוי להזכיר  tiger heartהנגר ע"י וירוס הפה וטלפיי ,או פגיעה
ע"י יונופורי(.
ברקמת העטי נית למצוא נמק של האפיתל המפריש ,ע בצקת ודמומי בי תאיי.
בתאי הלב נית למצוא נמק ,כשהוא בולט ביותר בקירות החדרי והמחיצה ביניה ,יתכנו דימומי ובצקת
במחיצות בי התאי.
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אבחו :אבחו ההרעלה יעשה בד"כ עפ"י ההסטוריה של חשיפה לאבוקדו וע"פ הסימני הקליניי.
לא קיימות היו בדיקת מעבדה ספציפיות לאשור האבחנה.
טיפול :לא קיי טיפול ספציפי במקרי הרעלה .במקרי דלקות עטי נית לטפל בחומרי נוגדי דלקת )(NSAID
על מנת להקל על בע"ח.
הטיפול במקרי כשלו לב מורכב יותר והוא כולל תרופות המשפיעות על קצב ועוצמת ההתכווצות של הלב
ותרופות משתנות.
לסיכו :המנעו מהאכלת עדריכ בפרי האבוקדו בעליו ,ענפיו וזרעיו של הע ,אפילו א "זכית" לקבל
משכנכ חינ אי כס' ,הנזק שיגר לכ בכל מקרה יהיה גדול יותר מהתועלת שבהאכלת האבוקדו.
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