
 : תיאור מקרה

 בבקר" עוקץ העקרב"הרעלת 

 וייס-ר מיטל בקאל"ד

 לשכה וטרינרית העמקים

 כפר בלום" פסטורל"מלון  2015ימי עיון בוקרים 



 :רקע

עדר קיבוצי בקר לבשר במרעה. 

3-5/2014  (גל ראשון. )"עגלות 22תמותה של" 



 :מבנה העדר

400 עגלות גידול 75, אימהות: 

 עגלות בנות שנה וחצי 75: 1קבוצה 

 (צעירות יותר 50מתוכן )פרות בנות שנתיים וחצי  120: 2קבוצה 

 בוגרותפרות  100: 3קבוצה 

קבוצות נוספות 

 



 :השתלשלות האירועים             

 העדר יצא למרעה 2014מרץ תחילת חודש 

שבועיים לאחר מכן החלה -שבוע
תמותה הדרגתית בקבוצת העגלות 

(8) 

חום , בעיקר מוות פתאומי: ק.ס
 ריריות מעט צהובות, גבוה

 ".הביתה"הוחזרו 
 וברנילטופלו באנטיביוטיקה 

 דם.בנלקחו , עגלות נשלחו לנתיחה במכון הווטרינרי 4
 (  ללפטוספירה,  לטפילי דם, ספירה וביוכימיה)



 :המשך השתלשלות האירועים

 התמותה נעצרה עם החזרה הביתה

,  צמחיה -חשד לגורם במרעה
 .לא נמצא גורם. מים

העגלות הוצאו שוב  
 למרעה אחר  

 (  4)התמותה המשיכה 

כל הקבוצה הוחזרה  
 .הביתה
 בחציר דגן בלבדהזנה 



 :הזנת העדר

 (תלוי גשם) 2014יציאה למרעה רק במרץ 

 בקש איסוףהחלה תוספת הזנה  2014ינואר 

 הקש נקנה מסוחר פרטי 

 ינבוטיםקש מאיכות ירודה הכיל כמות רבה של. 

 



 :סיכום הזנה ותגובות על פי הקבוצות

 חודש
 1קבוצה 

 'ש 1.5
 2קבוצה 

 'ש 2.5
 3קבוצה 
 בוגרות

 דצמבר
+  מנהלל גידול בליל 

 סתיויה
 זבל עופות+ קש תירס  תירסקש 

 ינואר
+  בליל גידול מנהלל 

 סתיויה

 

  איסוףקש + תירס קש 
זבל + חמניות קש + 

 סתיויה+ עופות 

 זבל עופות+ קש תירס 
 

 פברואר
 סתיויה+  קש איסוף

 

  קש איסוף+ קש תירס 
זבל + קש חמניות + 

 סתיויה+ עופות 

 

 זבל עופות+ קש תירס 
 

ללא  נאכל  הקש
 התנגדות

מקש   סרבו לאכול
כמות רבה של  . האיסוף

הקש נגרס  , ינבוטים
 ורק כך נאכל ועורבב

 

בגל  "עגלות מתו  22/75
 "הראשון

 

הפרות הצעירות   50
שבקבוצה זו לא הרגישו 
טוב אך לא מתו בשלב  

 .זה

 ללא סימנים



 :סימנים קליניים

מופע מאוד פתאומי 

 רביצה הליכה מתנדנדת למספר שעות עד לכדי 

תשישות ורביצה 

 רקטאליחזק עם דימום  טנזמוסהרביצה מתחיל עם 

 צהבת 

חוסר תאבון 

עיוורון 

חום 

מוות 

 



 :תוצאות בדיקות המעבדה

 תקינות -וביוכמיהספירת דם. 

 שלילית -(עדר לא מחוסן) ללפטוספירהסרולוגיה  . 

 שלילית -לטפילי דםבדיקה. 

 



 :תוצאות נתיחה שלאחר המוות

4 לנתיחהכ נשלחו למכון וטרינרי "גופות בסה 

 העגלות נמצאה פגיעה קשה בכבד 4בכל  :תוצאות הנתיחות .
האופייניים לפגיעה נמצא ריבויי של רקמת חיבור וצינורות מרה 

 כרונית בכבד-טוקסית



 :בדיקות נוספות שנלקחו
 

 נמצאה בה כמות רבה מאוד של  . חבילה של קש האיסוףנבדקה
טוקסיקולוגיה  ' לבדיקה במחשנלקח , (12%)העקרב צמח עוקץ 

 .מכון וטרינרי 

 וביוכימיהלספירה " בריאות"עגלות משש דמים. 

(.החקלאית)י רופא מטפל "ביופסיית כבד למספר עגלות ע 

 

 



 :  תוצאות הבדיקות

 חומרים טוקסיים  נמצאו  -של המזון טוקסיקולוגיתבדיקה
  לסיוקרפין, הליוטרין) הפירזולידיניםממשפחת האלקלואידים 

 (  ואורופין

 עליה קלה באנזימי כבד -וביוכמיהדם ספירת, ,CPK 
  קראטינין

 הדגימו נזק קשה ובלתי הפיך לכבד  -כבדביופסיות 

 

 

  

 

 



 בדיקות הדם וביופסיות הכבד  בשלב זה פסקה למרות שהתמותה
 .לכבדהראו את חומרת הנזק שנגרם 

  להמית את כל הקבוצההייתה ההמלצה. 

 הסימנים הקליניים יכולים  , עלול לפגוע בגדילה הכבדיהנזק
 .להתפרץ במצבי סטרס כמו הריון

 לכילויוהן נשלחו למאכל אדם הבשר נאסר. 

נזק כלכלי כבד מאוד. 

 

 



 :בציר הזמן" גל ראשון"עגלות  22תמותת 

0

1

2



 :לוח הזמנים של האירוע

התחלת  •
הזנה  
בקש  
 איסוף

 2014 ינואר

יציאה •
 למרעה

 2014מרץ 

תחילת  •
תמותה  

   1' קב

14.3.13 

תמותה  •
  22של 

עגלות 
   1' קב

13.5.14 

המתת  •
הנותרו

 1' ת קב
(75) 

20.5.14 

תמותה  •
 (20) 2' קב

 

  דצמבר
2014 



 :סיכום האירוע

בקש   חודששבועיים לאחר הזנה במשך -התמותה החלה כשבוע
 (12%)שהכיל את הצמח עוקץ העקרב 

"הומתו 53, עגלות 22מתו  " בגל הראשון. 

"פרות 20מתו " בגל השני 

"בגל השלישי....." 

 הפגיעה הראשונית הייתה בעגלות הצעירות שדווקא הן ניזונו פחות
 זמן מהקש הרעיל

העגלות הצעירות לא הראו סירוב אכילה בשונה מהבוגרות 

 



 צמח עוקץ העקרב האירופאי  
Heliotropium europaeum L) ) 

  צמח חד שנתי ממשפחת הזיפניים 

 מינים  14בארץ 

 מכוסה זיפים, מ"ס 40גובהו עד 



 :האירופאיעוקץ העקרב 

 הכלבלשון , לשון הפר, עכנאי יהודה: זובמשפחה צמחים נוספים 

 (אוקטוברעד מאי )פורח באביב ובקיץ 

 הנגבמצוי מהגולן ועד להר בישראל 

וצפון  אסיה                                        , אנדמי באירופה: בעולם
אפריקה                                                                                     

 מצוי גם באוסטרליה וצפון אמריקהאך 

 



 (מנגנון הגנה מפני אוכלי עשב)כבלתי אכיל נחשב 

 דובון יפיפה"שניזונים מצמח זה הינם זחליו של הפרפר היחידים "
 בגופם הפירוליזידינייםאת האלקלואידים אוגרים 

 





 :אופן ההרעלה מצמח עוקץ העקרב

הרעל מגיע 
לבעלי החיים  
דרך אכילת  
חציר מזוהם 
 בצמחי הרעל

אלקלואיד 
 הפירליזידין

נספג ממערכת  
, העיכול לדם

מפורק  
במיטוכונדריות  

של הכבד  
  לפירולים

 הפירולים
גורמים לעיכוב  
יצור חלבונים  
בציטופלסמה  

של 
 ההפטוציטים

נגרם נזק בלתי 
 הפיך לכבד  

 נוסףיכולים לשרוד במשך חודשים עד שנים ולהמשיך ולגרום לנזק  הפירולים



 :אבחנות מבדלות חשובות

סימנים קליניים   -אפלאטוקסיניםהרעלה כרונית של 1.
של תאי הענק  מלבד הימצאותם . דומים מאוד והסטופתולוגים

 .( מגהלוציטוזיס)

,  אפלאטוקסיניםהרעלה כרונית של , קוקסידיוזיס, כלבת :טנזמוס2.
 .פירוליזידיניםאלקלואידים הרעלת 

 .'לפטו, קדחת קרציות -חום, צהבת3.

 

 



 :אבחנה

סימנים קליניים  , הצמח הרעיל במזוןהמצאות : צריכה להתבסס על
 אופיינייםממצאים פתולוגים , אופייניים

 קשה להוכיח חשיפה לצמחי הרעל כי יכולה להתרחש זמן רב
 .ק.הסלפני הופעת 

 בשיטות מעבדה שונות פירוליםזיהוי 

 



 :טיפול ומניעה

  אין טיפול הנזק לכבד בלתי הפיך 

  

 לרוב הצמחים אינם טעימים -ביותרמניעה היא הדרך הטובה. 

נאכלים כאשר יש מחסור במרעה או האבסה בכוח. 

 



 :מקרים 3בישראל תוארו עד היום 

 

 מושביתברפת חלב  1981ראשון אובחן בשנת מקרה 

 חודשיים לאחר ', ח 3-4עגלים בגיל  32מתו ' ח 5בתקופה של
 עוקץ עקרב 10%אכילת חציר 

 ח 4-5עגלים  8, 1993מקרה נוסף מתואר ברפת מושבית משנת' 

מקרה נוסף ברפת קיבוצית 

 

 



 :הרעלה בבני אדם

לרוב כתוצאה מזיהום של גרעינים או קמח אך : הרעלה בבני אדם
 מרפאגם משימוש בצמחי 

ביצים, חלב, האלקלואידים נמצאים גם בדבש 

השפעת הרעל מעט שונה וגורמת לפגיעה וחסימה של כלי   א"בבנ
 .  הדם בכבד

 

 

 



 :מניעה

זיהוי הצמח במרעה. 

לזהות הצמח -בעת קניית חציר. 

צריך להדליק נורה אדומה -סירוב אכילה. 

כל מקרה של תמותה חריגה מחייב דיווח ללשכה. 

התייעצות עם רופאי הלשכה יכולה לעזור לך ולשכנך. 

 



 השתתפו בתחקיר

מחלקה לפתולוגיה -שמוליק פרל' פרופ 

לפתולוגיה  מחלקה  -ר ניר עדרי"ד 

מחלקה לטוקסיקולוגיה -ר קובי שמשוני"ד 

מחלקה לבקטריולוגיה -ר מיכאל ברנשטיין"ד 

החקלאית"רופא ראשי  -ר בני שריר"ד" 

החקלאית", רופא וטרינר מטפל -פסבלר ישראל "ד" 

בשדה ט"שומנהל  -ר רוני עוזרי"ד 

העמקים"מנהל לשכה וטרינרית  -פיסמניקר שמעון "ד" 

 

 

 תודה רבה לכולם


