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נשימה מהירה ) (tachypneaומאומצת ) (dyspneaבכבשי
דר' שמוליק זמיר ,רופא צא שו"ט
פעמי רבות בשיטוטי בדירי הצא אני שומע מפי המגדלי כי "לכבשה הזאת יש דלקת ראות ,לכבשה ההיא
התחלתי הבוקר בטיפול אנטיביוטי נגד דלקת ראות" ,לשאלתי " ,מי עשה את האבחו וקבע כי הכבשה סובלת
מדלקת ריאות"?! במקרי רבי תשובת המגדל" :אני הוא שקבעתי ,תראה אי היא נושמת מהר"!!
אז נכו  ,בחלק גדול ממקרי התחלואה בדלקות ראה אחד הסימני הקליניי ,עשוי להיות עליה בקצב הנשימה
ולעיתי נית להבחי בקשיי נשימה המתבטאי בנשימה מאומצת ,אול נשימה מהירה ו/או מאומצת במקרי
רבי איננה מעידה בהכרח על קיומה של דלקת ראות.
לנשימה מהירה ומאומצת בכבשי )כמו ג בעיזי( עשויי להיות גורמי רבי .הגורמי עשויי להיות פגיעה
כלשהי במערכת נשימה עליונה ו/או תחתונה ,או גורמי הקשורי במערכות אחרות בגו %הכבשה כמו :מערכת
העכול )אכילה גסה ועוד(  ,פגיעה במערכת העצבי המרכזית ועוד.
נשימה מהירה בכבשה פרושו שקצב הנשימה של הכבשה עולה על  20נשימות בדקה ,שכ כבשה הנמצאת במנוחה
בדיר ביו קריר ,קצב הנשימה שלה קט מ(  20נשימות לדקה.
חשוב לזכור כי נשימת הכבשה היא יותר נשימה בטנית מאשר נשימת חזה ,כ שכבשה שקצב הנשימה שלה עולה על
 20נשימות לדקה ,הדבר מתבטא בתנועות מהירות של הבט  .כבשה הסובלת ממחלה כלשהיא בבית החזה כמו
דלקת ראות ,או דלקת של קרו הראה ) (pleuraהכאב בבית החזה ,שהוא אחד מבטויי הדלקת יגרו לנשימה
בטנית חזקה מהירה ובולטת יותר מאשר נשימת החזה וזאת על מנת להקל על הכאב .
נשימה מהירה ומאומצת בכבשה מתבטאת פעמי רבות אצל הכבשה בפה פתוח ,נחיריי מורחבי ,צוואר מתוח
קדימה ועמידה ע רגליי קדמיות מפושקות על מנת להרחיק מבית החזה וכל זאת על מנת להקל על כניסה
ויציאה של אוויר אל /וממערכת הנשימה.
כשניגשי להגדיר נשימה מהירה בכבשה )קצב של מעל  20נשימות לדקה( חשוב לזכור כי ישנ גורמי נורמליי
אצל הכבשה וגורמי ממשקיי סביבתיי ,העשויי להעלות את קצב נשימתה פי  5ויותר א ה אינ מעידי
בהכרח על בעיה ו/או מחלה כלשהי.
כבשה שמנה מכוסה צמר ,קצב הנשימה שלה בהכרח יהיה מהיר יותר מחברתה שצמרה נגזז ומשקלה תקי .
כבשי הנמצאות בקי* בדיר שאיננו מאוורר ,קצב הנשימה שלה מהיר יותר מכבשי הנמצאות בדיר מאוורר.
כבשה שמנה מכוסה צמר הנמצאת בקי* באזור בו הלחות גבוהה כלומר :בעומס חו גבוהה ,אפילו במנוחה קצב
הנשימה שלה יהיה גבוהה פי כמה מקצב נשימה נורמלי ,כבשה כזאת ,א ג נרו* אחריה לתפסה קצב נשימתה
עשוי להגיע למעל  100נשימות לדקה.
כבשה הנמצאת בחודש החמישי להריונה ,רחמה תופס למעלה מ(  60%מנפח הבט  ,מה שבהכרח ,יגרו לעלייה
בקצב נשימתה .למגדל לא מנוסה עשוי הדבר להראות כבעיה במערכת הנשימה) ,חשוב לזכור כי כבשה בחודש
החמישי להריונה הלוקה ברעלת הריו  ,קצב הנשימה שלה בהחלט עשוי לעלות !(
כ  ,שבבואנו לקבוע את הגור/י לקצב הנשימה המהיר ו /או הנשימה הקשה בכבשה יש בהכרח צור להתחשב
במצבה הפיזיולוגי ובתנאי הסביבתיי בה היא נמצאת.
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הגורמי לנשימה מאומצת כפי שנאמר עשויי להיות גורמי שמקור במערכת הנשימה )עליונה ו /או תחתונה( או
מחוצה לה:
גורמי מערכת נשימה:
(

מערכת נשימה עליונה :חסימה בא) %גו %זר ,גרנולומה ,גידול ).(Enzootic nasal adenocarcinoma

(

גו %זר )תפוח(אדמה ,בטטות( באזור הלרינגוטרכאלי )פתח קנה הנשימה(.

(

חסימה בושט ,שעשויה להגר ע"י גו %זר ,תהלי דלקתי או גידול.

מערכת נשימה תחתונה:
(

חסימת קנה הנשימה ) (tracheaכתוצאה מהתמוטטות קנה הנשימה ) ,(tracheal collapseגו %זר או
גידול.

(

הגדלה של הלב ובעיקר של העליות בשל מחלת לב עשוייה לגרו ללח* על קנה הנשימה ולגרו לסגירתו.

דלקות ראה :דלקות ראה חיידקיות הנגרמות בעיקר ע"י החיידקי ,Mannheimia haemolytica
 Pasteurella multocidaו( . Mycoplasma ovipneumoniae
דלקות ראה וירליות :נגרמות ע"י  herpes virusהגור ל(  Pulmonary adenomatosisו( retrovirus
הגור למחלת ה(  Maedi visnaשאחד מביטוייה היא דלקת ריאות בי אלבאולרית .
דלקות ראה הנגרמות ע"י תולעי הראה Mullerius capillaris ,Dictyocaulus filaria :ו( Protostrongylus
 rufescensנדירי יחסית ,אול במקרי קשי עשויי לגרו לקשיי נשימה ו/או נשימה מהירה.
דלקת ראות שאיפתית – בעיקר בטלאי ,נגרמת בשל חלב ו/או תחליפי חלב שהגיעו לראות בשל טעויות בהגמעה
וגרמו לדלקת .דלקת זו היא דלקת ריאות קשה ,משו שהחלב משמש כמצע לגדול החיידקי ולכ אחד מביטוייה
הבולטי ה קשיי נשימה ונשימה מהירה.
 ( Caseous lymphadenitisהחיידק  Corynebacterium pseudotuberculosisהגור ליצירת אבצסי
שטחיי ופנימיי בכבשי ועיזי עשוי לגרו לאבצסי בבית החזה ובעיקר במדיאסטינו )המחיצה המפרידה בי
שתי הריאות( מה שיגרור אחריו קשיי נשימה ו/או עליה בקצב הנשימה.
גדולי בריאות כמו  Ovine pulmonary adenomatosisעשויי ג ה לגרו לקשיי נשימה ו/או נשימה
מהירה.
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גורמי לא נשימתיי :
חשוב לזכור כי עליית חו הגו %כתוצאה ממחלה מדבקת כלשהיא כמו :פה וטלפיי ,דבר צא וכו' ,או תהלי
דלקתי באבר כלשהו בגו ,%יגרמו לקצב נשימה גבוה יותר .עקת חו שהיא שלוב של טמפ' סביבתית גבוהה ואחוזי
לחות גבוהי תגרו לעליה בקצב הנשימה ,שכ הכבשה מנסה להפטר מעוד %החו בגופה ע"י נשימה מהירה
והלחתה.
כאב באבר כלשהו וכבשה הנמצאת במצב של עקה בשל פחד ,קצב נשימתה יעלה.
בעיות לב הנגרמות בשל כשלו לב ,או גו %זר שחדר וגר לדלקת בלב יגרמו לעליה בקצב הנשימה של הכבשה.
מחלות מטבוליות כמו :אכילה גסה ורעלת הריו הגורמות לחמצת )אצידוזיס( יגרמו לעליה בקצב הנשימה שכ
הכבשה מנסה להפטר מעוד %יוני המימ דר מערכת הנשימה וע"י כ להקטי את רמת החמצת בדמה.
התנפחות הכרס ) (bloatתגרו א %היא לעליה בקצב הנשימה בשל הלח* שמפעילה הכרס על הסרעפת ,שלוחצת על
הראות וע"י כ גורמת להקטנת נפח  ,הפיצוי להקטנת נפח הראות נעשה ע"י עליה בקצב הנשימה.
מערכת הד  :אנמיה הנגרמת לכבשה תהיה סיבתה אשר תהיה ,גורמת לירידה באספקת החמצ לרקמות .אחת
מצורות הפצוי על הירידה בחמצו הרקמות היא עליה בקצב הנשימה.
הרעלות:
הרעלות שונות כמו ע"י זרחני אורגניי )החומר הפעיל בתכשירי רבי נגד טפילי חיצוניי( .אחד מביטוייה
הוא נשימה מהירה.
טראומה :טראומה כלשהי שנגרמה לכבשה כמו :שבר ברגל ,נשיכה ע"י כלב וכו' עשויי להעלות את קצב נשימתה.
חשוב לזכור כי מצבי סופניי בשל מצבי מחלה שוני מתבטאי א %ה בעליה בקצב הנשימה !!!

סיכו  :ברור א כ שלנשימה מהירה ו/או קשיי נשימה ישנ גורמי רבי .ישנ גורמי הקשורי למערכת
הנשימה וגורמי מחוצה לה .האבחנה הסופית של הגורמי חשוב שתעשה ע"י רופא וטרינר והוא ג שימלי* על
טיפול בהתא לאבחנה.

נשימה מהירה ומאומצת בכבשי /מחלות צא
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