امراض ساری حيوانات در افغانستان

١١
چيچک گوسفند و چيچک بز
)(Sheep Pox and Goat Pox
اين بيماری ھا در
افغانستان وجود دارند.

 .١تعريف
چيچک بز و چيچک گوسفند بيماری ھای ويروسی سيستمی ساری اند ،كه به صورت بارز
توسط آفات جلدی و ششی مشخص می گردند.
.٢عامل شناسی
عامل چيچک بز و گوسفند ويروس ھای جداگانه ی مربوط جنس كاپری پوكس وايرس
) ( Capripoxvirusو خانواده ی پوكس ويريده ) (Poxvridaeمی باشد.
 .٣سرايت
بيماری توسط ذرات ھوا ) آيروزول( و تماس ،از طريق تنفس و يا تماس باغشا ھای مخاطی
حيوانات مصاب سرايت می كند.
 .۴انواعی که مصاب می شوند
اکثر ويروسھا منحصر به نوع اند ،ولی چند سترنی موجود اند که ھردو گوسفندھا و بزھا
را مصاب ميکنند.
 .۵عاليم کلينيکی
دوره ی انكشاف مخفی بيماری يک تا دو ھفته است .ميزان مصابيت مربوط به درجه ی
تماس ميان حيوانات ومعافيت موجود در آنھاست که از ده تا صد در صد فرق می کند.
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نخستين عاليم کلينيکی بيماری ممکن ظھور برآمده گی ھا با پاپيول ھايی باشد که به تشکل
زخم در باالی پوست و غشای مخاطی پيش ميرود .آفات پوست در آن قسمت ھای پوست كه
موی و پشم كمتر دارند ،مانند زير بغل و کشاله ی ران به آسانی قابل ديد می باشد .حيوانات
تب داشته ،پژمرده
بوده و ممکن تا اندازه يی مشکل تنفسی يا سرفه داشته باشند .بيماری يک تا دو ھفته ادامه
داشته و به صحت يابی يا مرگ می انجامد .تلفات از بيست الی صد درصد است .
 .۶دريافت ھای پتولوژيك
كاپری پوكس ويروس ھا )  ( capripoxvirusesاز ديگر ويروس ھای چيچک در اين
فرق دارند که دارای آفات عميق و زخم دار اند و خساره ی بيشتر در جلد به ميان می آيد.
بنا ً جلد ضخيم گرديده و زخمی می شود و طبقه ی تحت جلد را نمايان می سازد .اين زخم
ھا در سراسر پوست و برخی از غشاھای مخاطی به ويژه پرده ھای چشم ،سوراخ ھای
بينی ،لب ھا و نل ھوا ديده می شود .شش يگانه عضو داخلی است که مصاب می گردد و
شکل آن در اينجا طوريست که نوديول ھای نکروزی چند محراقی تا سخت در سراسر آن
پراگنده است .نوديول ھای سيروزی موجود بوده ھم چنان بعضا ً در سيروزای روده ھا و
تونيکا واجيناليس) ( Tonica vaginalisنيز موجود است .اين نوديول ھا فقط به ندرت
در غشای مخاطی نفوذ می نمايند.
 .٧تشخيص
شکل کلينيکی بيماری بسيار مشخص است .تاييد تشخيص ،آزمايش ھای البراتواری
)ھستوپتولوژی ،تعامل زنجير پوليمريز" "PCRو تجريد ويروس( را ايجاب می نمايد.
تشخيص تفريقی آن مشتمل است بر :اورف کانتاجيس اکتيما ،پت ) (urticariaو حشره
گزيده گی .
 .٨تداوی
برای چيچک گوسفند و بز كدام تداوی وجود ندارد.
 .٩جلوگيری و كنترول
بھترين راه جلوگيری دور نگھداشتن رمه يا گله از بيماری ،به وسيله ی کنترول نمودن
ورود حيوانات بيمار می باشد .اين كار در ساحاتی که رمه ھا و گله ھا وسيعا ً با ھم مخلوط
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اند ،مشکل است .برای چيچک گوسفند وچيچک بز واکسين ھای خوب موجود است و برای
ھردو عين واكسين به كار می رود که حد اقل برای مدت دو سال معافيت توليد می كند.

شکل .انکشاف پاپيول ھا در
زير دم – چيچك گوسفند

شکل .آفات زخم دار ژرف در
باالی پوست كه برای چيچك
گوسفند و بز تيپيك اند

شکل .نوديول ھای پراگنده در
شش ،التھاب شش ناشی از
چيچك گوسفند
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