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 2016-13סיכום שבועי 

 מחלות

 ברוצליוזיס ברביבים 

ירידה קלה בשיעור החיוביות למחלה בסבב בדיקות אחרון. השימוש בבדיקה הסרולוגית המהירה 

 על ידי הצוות מוצלח.

 

 תמותה חריגה בעדרים ברמת הגולן ועמק החולה עם אבחנה של פסטורלוזיס

בעבר דיווחתי על התפרצויות של תחלואה ותמותה עם ממצא של פסטורלה מולטוצידה בעגלים 

ופרות. הדיווחים היו רפת החלב בכפר חרוב ומעדרי בקר לבשר בשניר, כפר סאלד, להבות הבשן 

וגונן. במספר מקרים הממצא של פסטורלוזיס אינו היחיד. דיווח נוסף נמסר על ידי ד"ר דורון טיומקין 

עדרים שונים: יהודיה, אניעם,  4תמותה פתאומית וחריגה בעגלים בעדרי בקב"ש ברמת הגולן ב  על

נחל דליות ואזור קצרין. לרוב התחלואה הייתה צמודה לעקה של גמילה או חיסון. באירוע התמותה 

מהעגלים בקבוצה שחוסנה לפו"ט ונשארה ללא מעקב  20%המשמעותי ביותר הגיעה התמותה ל 

ואה למספר ימים. בכל המקרים הייתה אבחנה מעבדתית של פסטורלה מולטוצידה אחר התחל

מהריאות והפלאורה )קרום הריאה(. עצירה מוחלטת של התחלואה הושגה על ידי שימוש 

(. בחלק מהמקרים אובחנה נגיעות  בגורם תחלואה  Engiamycinבאוקסיטטראציקלין בהזרקה )

 נוסף כמו קדחת קרציות.

ת חיידק הפסטורלה בתחלואה זו תחקר ע"י הרופאים באזור בעזרת אנשי המכון חקירת מעורבו

 הווטרינרי.

 מצורפות תמונות מהאירוע שצלמו ע"י דורון
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 חיסוני קטרת העור

 ו"ט. החיסון הינו חיסון חובה לשנה זו. הנחיות על המשך פעילות החיסון תימסר על ידי הש

חודשים(. יש לסיים את  2-3הוא החיסון היחיד הקיים כרגע לפחות בעתיד הקרוב )  POX 10חיסון 

 חיסוני העדרים לפני תום שנה מהחיסון הקודם.

 

  POX 10תגובה לחיסון 

דיווחים על תגובה בחיסון. ירידה חדה בתנובת החלב )בעדר מושבי בעמק יזרעאל(. תגובה  2נמסרו 

 תצלום המקרה מצורף –עורית 

 

 

 כללי

 פרישה לגמלאות 

פרופסור שמואל פרל פרש לגמלאות. רופאי החקלאית מודים לשמוליק על שיתוף הפעולה בביאור 

 מקרים קליניים רבים לאורך השנים.

 

 תמונת השבוע

 

 שדמית אדומת כנף )ד"ר שלומי לוי( 
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 שבוע טוב

 

 ד"ר גבי קניגסוולד

  רופא ראשי

 


