امراض ساری حيوانات در افغانستان

١
زبان آبی
)(Bluetongue
اين بيماری در
افغانستان موجود
است
 .١تعريف
بلو تانگ يا زبان آبی رنگ اساسا ً يک بيماری حاد ويروسی است که توسط حشرات انتقال
يافته و عمدتا ً گوسفند ھا را مبتال می سازد و با لنگش ،ساييده گی ھای دھن و شخی مشخص
می گردد.
 .٢عامل شناسی
ويروس بلوتانگ  ( (BTVيک عضو از جنس اوربی وايرس ) ( Orbivirusمربوط
خانواده اوربی ويريده) (Orbiviridaeاست و ٢۴سيروتايپ آن شناخته شده است.
 .٣سرايت
ويروس عامل كبود شدن زبان از طريق گزيدن مگس ھای کولی کوييديس )(Culicoides
آلوده انتقال می کند .اين مگس ھا ناقلين بيولوژيک اند .ويروس ھمچنان به صورت عمودی
از حيوانات ماده دارای وايريميا به جنين در حال رشد و از حيوانات نر در اثنای اوج
وايريميا به وسيله ی سپرم به حيوان ماده انتقال می نمايد .گاو ھا چندين ھفته وايرميا داشته و
به اين ترتيب موقتا ً بصورت ذخيره گاه ويروس عمل می نمايند .
 .۴انواعی كه مصاب می شوند
ً
ويروس عامل كبود شدن زبان اکثرا نشخوار کننده ھا را مصاب می سازد ،ولی بيماری
معموالً فقط در گوسفند ظاھر می گردد .گاوھا ،بز ھا و شتر و ھم چنان انواع زياد نشخوار
کننده ھای وحشی نيز مصاب شده می توانند .
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 .۵بيماری كلينيكی
ً
دوره مخفی بيماری  ٧تا  ١٠روز است .ميزان مصابيت متغير ولی اغلبا بلند است.
گوسفندان تب دار گشته و به زودی پس از بيرون شدن مقدار زياد لعاب دھن در ھمراھی با
انكشاف ساييده
گی ھا در دھن ،رخ می دھد .غشای مخاطی بينی و كومه پنديده گی داشته و ھمچنان زبان
پنديده و پرخونی داشته ،ندرتا ً کبود می باشد )نام بيماری از ھمين شکلی که ندرتا ً ديده می
شود ،گرفته شده است( در قسمت مرز طبقه شاخی و پوست سم پا)(coronary bands
پرخونی ھمراه با لنگش ديده می شود .در حاالت شديد جدا شدن شنگل ھا ممکن است.
افزون برآن حيوانات ضعيف و پژمرده بوده و به راه رفتن متايل نيستند .ميزان مرگ و مير
ناشی از ويروس زبان آبی معموالً کمتر از  ١٠در صد است .حيوانات صحت ياب شده
ممکن در ديوار شنگل ھا دارای يک خط تيره بوده و ممكن جدا شدن پشم نزد شان ديده
شود .ويروس از پالسنتا گذشته و سقط ،تولد چوچه مرده ويا بی نظمی ھای والدی را بار
می آورد.
 .۶دريافت ھای پتولوژيك
دريافت ھای پتولوژيک به سترن ويروس و حساسيت ميزبان ارتباط دارد .در حاالت شديد
پنديده گی غشاھای مخاطی دھن سبب اديمای روی می گردد .ساييده گی ھای خاليگاه دھن
و بينی به زخم انجاميده و بقايای نکروتيک آنرا می پوشاند .افرازات خشك شده ممكن در
سوراخ ھای بينی موجود باشند .پرخونی و گاه گاھی ساييده گی در شكمبه و ريتيکولوم
موجود اند .در بعضی حاالت در قسمت نھايی شش چنين حيوانات اديما موجود بوده و در نل
ھوا مقدار زياد کف جمع شده می باشد .آفت عمده ييکه فکر می شود تنھا در عفونت
ويروسی زبان آبی ديده می شود ،موجوديت ھموراژی در قاعده ی شريان شش نزديک قلب
است .عضالت مخطط به ويژه در پاھا دارای ساحات کم رنگ اند كه نشان دھنده ی نکروز
حاد است.
.٧تشخيص
تشخيص بر اساس عاليم مشخص کلينيکی وموجوديت مگس ھای کوليکوييدس در ساحه
صورت می گيرد .تشخيص تفريقی مشتمل بر بيماری ھای چون بيماری عضله سفيد) white
 (muscle diseaseپوسيده گی پا ) (foot rotو بيماری طبق می گردد.
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 .٨تداوی
مواظبت تقويتی ممکن حيوان مبتال را کمک کند از عفونت ويروسی زبان آبی نجات يابد.
تھيه غذای نرم ،پاک كاری خاليگاه ھای دھن و سوراخ ھای بينی ازالوده گی و اطمينان از
دسترسی آب آشاميدنی ،به صورت مجموعی کمک خواھد کرد.
 .٩وقايه و كنترول
واکسيناسيون با استفاده از واکسين ھای زنده ضعيف شده وسيله ی اساسی برای كنترول
بيماری ويروسی زبان آبی در گوسفند است .سيروتايپ ھايی كه برای تھيه واکسين به كار
می روند بايد از ميان آنھايی كه در ساحه در دوران اند ،برگزيده شوند تا از ورود
سيروتايپ جديد جلوگيری گردد .بسياری از سيروتايپ ھا از پالسنتا گذشته جنين را در
مرحله ی حساس رشد آلوده می نمايند و در نتيجه سقط يا سوء تشکل به ويژه در سيستم
عصبی را بار می آورد .كنترول مگس ھای ناقل کوليکوييدس در كاھش انتشار كمك می
كند ،ولی اين كار مشکل است.
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