امراض ساری حيوانات در افغانستان

۵
اكتيمای ساری
)(Contagious Ecthyma
اين بيماری در
افغانستان موجود
است.

.١تعريف
ايکتمای ساری )زخم دھن =  (Orf, sore mouthعبارت از التھاب ساری جلد بزھا و
گوسفندھا است كه عمدتا ً باعث ايجاد زخم ھا در لب ھای حيوانات جوان می گردد .بيماری
در بز ھا نظر به گوسفندھا معموالً شديد تر است.
.٢عامل شناسی
عامل اکتيمای ساری ،ويروسی است كه به جنس پارا پاکس وايرس )(parapoxvirus
خانواده پـاکس وريـده )  (pox viridaeتعلق دارد.
 .٣سرايت
عفونت در اثر تماس با حيوان حامل و اشيای آلوده به وجود می آيد .ويروس عامل در برابر
خشکی بسيار مقاوم است در ارچق برای سال ھا موجوديت خودرا حفظ می كند .چنانچه
گزارش يافته كه تا بعد از  ١٢سال از ارچق خشكيده به دست آمده است .حيواناتی که با مواد
غذايی پسمانده و يا مواد درشت تغذيه می گردند ،به ويژه بنابر ساييده گی غشای مخاطی
دھن برای تلقيح حساس اند.
 .۴انواعی که مصاب می شوند
گوسفندھا و بزھا ميزبان ھای اولی اند كه مصاب می گردند .بيماری در سراسر جھان ديده
شده در آغاز بھار در بره ھا و بزغاله ھای جوان و گاه گاھی در حيوانات بالغ که از عفونت
طبيعی معافيت حاصل نکرده باشند ،رخ می دھد .
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انسانھا در اثر تماس با آفات حيوانات مبتال گاه گاھی با تشكل آبله ھا در دست ،مبتال می
شوند.
اکتيمای ساری انسان ھا را مصاب می سازد!

.۵عاليم کلينيکی
آفت اولی در جلد ،لب ھا و اکثراً در کنج دھن و گوش ھا انکشاف مينمايد .آفات بعضا ً در
بين شنگل ھا و اطراف طبقه شاخی سم پاھا نيز يافت می گردد .آفت شايد در نوك پستان بز
ھا و گوسفند ھايی كه بزغاله ھا و بره ھای جوان شير خور دارند ،نيز انكشاف كند .آفات به
قسم پاپيول ھا انکشاف نموده و پيش از پوست آوردن و تشكل ارچق ھا به مراحل آبله يی و
پوستوالر ) (Pustularپيش می رود.
پس از تقريبا ً  ۴ – ١ھفته ارچق ھا افتيده و انساج بدون ايجاد داغ شفا می يابند .در جريان
مراحل فعال عفونت ،حيواناتی که شديداً مبتال اند ،به ويژه زمانی كه عفونت ھای دومی نيز
رخ دھند ،به صورت درست غذا خورده نتوانسته و وزن می بازند .آفات در پای سبب لنگش
می گردد .در حيواناتی که در الخ ھای پستان شان آفت موجود باشد ،ممکن التھاب پستان
انكشاف كند.
 .۶دريافت ھای پتولوژيك
البته حيوانات اکثراً از اثر زخم دھن ،به استثنای چوچه ھايی که بنابر زخم ھای زياد
چوشيده نمی توانند ،نمی ميرند .آفات جلدی طوری اند که در بخش عاليم کلينيکی ذکر شد.
 .٧تشخيص
پخش آفات زخم دھن )كانتجيس اكتيما( ،بر اساس حساسيت سنی مشخص است .تشخيص
دقيق در البراتوار به كمك معاينات ھستوپتولوژی ،الکترون ميکروسکوپی و تجريد ويروس
صورت گرفته می تواند.
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 .٨تداوی
ً
بيماری معموال خود به خود محدود شده و حيوانات مصاب به تداوی ضرورت ندارند .بره
ھا و بزغاله ھای شديداً مبتال در صورتی که خورده و يا چوشيده نه توانند بايد از تداوی
تقويتی بھره مند شوند.
در واقعات شديد به خاطر مقابله با عفونت بكتريايی شايد تطبيق دارو ھای مانند پنی سيلين
و اوكسی تتراسيكلين ضروری باشد.
 .٩جلوگيری و كنترول
حيواناتی که از عفونت طبيعی صحت ياب می گردند ،معافيت حاصل نموده و در برابر
عفونت ھای بعدی بسيار مقاوم می شوند.
در برخی از كشور ھايك واكسين زنده ی ضعيف شده عرضه می گردد که معافيت خوبی را
توليد می كند .با آنھم واكسين بايد با احتياط استعمال گردد تا نواحی آلوده نا شده را آلوده نه
سازد .حيوانات واكسين شده تا زمانی كه ارچق بی افتد ،بايد تجريد گردند .برای حيواناتی
مبتال به كانتجيس اكتيما تا زمانی که بيماری در رمه وجود دارد تطبيق واکسين ضرور
نيست .در افغانستان در برابر بيماری واكسيناسيون صورت نمی گيرد .
اشخاصی که با حيوانات دارای آفت فعال در اطراف دھن ،در تماس اند بايد از تدابير الزم
محافظوی مانند پوشيدن دستکش ،کار بگيرند.
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شكل .آثار زخم ناشی از اكتيمای
ساری در لب ھا

شكل .موجوديت پاپيولھای ناشی از بيماری اكتيمای
ساری در انگشت يک شخص
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