وزارة التغيراملناخي والبيئة
قطاع التنوع الغذائي
إدارة التنمية والصحة الحيوانية

بطاقة تعريف مرض جدري الغنام واملاعزو تعريف الحالة
تعريف مرض جدري الغنام واملاعز
أسماء املرض

جدري الغنام  ،جدري الضأن واملاعز ،العنقز.
• مرض فيروس ي شديد السريان يسبب حمى وطفح جلدي ويؤدي الى حدوث خسائر اقتصادية في
القطعان املصابة ونفوق في الحيوانات الصغيرة بالعمر.

تعريف املرض

• يصيب الضأن واملاعز بكافة سالالتها املستأنسة والبرية  ،املرض ال يشكل مشكلة صحية وال
يصيب االنسان ( هناك تقارير من الهند والسويد تفيد باالشتباه بحدوث اصابات بشرية على
ُ
شكل اعراض جلدية طفيفة بالفيروس ولكن هذه الحاالت لم تؤكد مخبريا ) .
• احد االمراض الواجب االبالغ عنها للوزارة البيئة واملياه بموجب القانون االتحادي رقم (  )8لسنة
 2013بشان الوقاية من االمراض الحيوانية املعدية والوبائية ومكافحتها.
• معدل االصابة يتراوح من  % 90 – 70ومعدل النفوق من . % 10 – 5
• معدل النفوق في السالالت الحساسة املستوردة يصل الى  % 100– 80في الحمالن و % 50في
االغنام البالغة.

مسبب املرض

• فيروس جدري الغنام و املاعز ينتمي إلى عائلة (  ) Poxviridaeجنس ( ، ) Capripoxvirusوهو
نفس الجنس الذي ينتمى له الفيروس املسبب ملرض الجلد العقدي في البقار( Lumpy Skin
.) disease
• سالالت الفيروس تصيب كل من الضان واملاعز  ،ولكن بعض السالالت تكون ضراوتها في الضأن
اكثر من املاعز  ،وبعض السالالت تكون ضراوتها في املاعز اكثرمن الضان  ،وهنالك سالالت اخرى
تصيب كل من املاعزوالضان نفس مستوى الضراوة .
• الفيروس مقاوم للجفاف؛ لذا يبقي لفترة طويلة في القشور املتساقطة وصوف الحيوان أو شعره
تصل ملدة  3أشهر.
• الفيروس حساس لشعة الشمس ولدرجات حرارة أكثرمن  65درجة مئوية ملدة  30دقيقة .

الحيوانات القابلة لإلصابة
باملرض

• املرض يصيب كل من سالالت الضأن واملاعزاملستأنسة والبرية .
• الفيروس املسبب للجدري في الغنام مختلف عن الفيروس الذي يسبب جدري املاشية وجدري
الجمال.
• االغنام املستوردة تكون حساسة للمرض اكثرمن االغنام املحلية في املناطق املستوطن بها املرض
.
• صغارالغنام أكثرقابلية لإلصابة باملرض من الغنام البالغة.
العالمات السريرية :
يتم االشتباه باملرض في حالة ظهور العراض التالية على احد الحيوانات القابلة لالصابة باملرض:
• ارتفاع حرارة الجسم الى ما فوق  40درجة مئوية ،تورم الجفون واحمرارها  ،سيالنات عينية
وانفية مخاطية القوام

أعراض اإلصابة باملرض

• بعد مرور 5 -2أيام من االصابة يظهر طفح جلدي على شكل بقع حمراء خاصة في املناطق الخالية
من الصوف والشعر تتطور الى حطاطات وبثور صلبة بقطر من بين  0.5و  1سم تغطي الجسم
وتتراكز تحت الذيل وباطن الفخذين وتحت الكتف وحول العيون والشفاه واالنف والضرع وقد
تمتد الى االغشية املخاطية للعيون والفم وفتحة الشرج واملهبل.
• يمكن أن تظهر أحيانا حويصالت تغطي الحطاطات تكون مملوءة بسائل متقيح ،ولكن هذا أمر
نادرالحدوث.
• تجف البثور خالل  10 -5وتتحول الى قشور يسهل نزعها ،وتتساقط خالل  6اسابيع تاركة ندب
جلية مكانها.
• من الشائع حدوث االلتهاب الرئوي في الحيوانات املصابة.
• يحدث احيانا اجهاض الحيوانات املعاشير .
الصفة التشريحية:
• تشاهد آفات الجدري بكافة مراحلها على الغشية املخاطية للجفون والفم والنف والبلعوم
والقصبة الهوائية وعلى الغشاء املخاطي للجهاز الهظمي  ،وعلى املخطم وفتحتي النف والفرج
والقلفة والخصيتين ،والضرع والحلمات  (،في الحاالت الشديدة تلتحم اآلفات مع بعضها
البعض).
• تضخم واحتقان ونزف في العقد الليمفاوية (يصل حجمها الى ثماني مرات الحجم العادي )
• آفات جلدية عبارة عن احتقان ونزف ووذمة ونخر الوعية الدموية تشمل جميع طبقات الجلد
وأحيانا تصل الى الجهازالعضلي.
• آفات الرئة :في الحاالت الشديدة  ،يالحظ وجود عالمات االتهاب الرئوي ( احتقان – وذمة – وبؤر
تنخرية منتشرة في النسيج الرئوي ).

العينات املطلوبة لتشخيص
املخبري

الفحوصات املخبرية
التشخيصية

 الحيوانات الحية : .1خزعات من االفات الجلدية ( كشطات من الجلد  ،حويصالت  ،قشور ).
 .2خزعات من العقد اللمفاوية.
 .3دم كامل في انابيب تحتوي ) .) EDTA
 .4مصل دم.
 الحيوانات النافقة : عينات من اآلفات الجلدية والعقد الليمفاوية وآفات الرئة. تنقل العينات النسيجية مبردة او توضع في الوسط الخاص بالعينات الفيروسية( .) pH 7.2–7.6
 .1تقنية اختبارتفاعل البلمرة املتسلسل ) ( Polymerase Chain Reaction - PCR Test
 .2عزل الفيروس .Virus isolation
 .3الكشف عن االنتجين بواسطة فحص االليزا (.) Antigen-detection ELISA
 .4فحص ).Agar gel immunodiffusion Test (AGID

تعريف الحالة املرضية لجدري الغنام واملاعز
الحالة املشتبه بها
Suspected case
الحالة املحتملة
( شبه املؤكدة )
Presumptive positive
case
)( Probable case
تأكيد اإلصابة باملرض
Confirmed case

التشخيص التفريقي
Differential Diagnosis

تعتبرالحالة "مشتبه بها بمرض جدري الغنام و املاعز" اذا :
 ظهرت العالمات املرضية املميزة املرض على الضأن واملاعز. نتائج فحص مصلي غير حاسمة او ايجابية ( في الحيوانات الغير محصنة ) دون وجود اعراضمرضية .
الحالة املشتبه بها تعبرحالة محتملة ( شبه مؤكدة ) اذا :
 كان ظهور العالمات املرضية املميزة للمرض مترافق مع الصورة الوبائية للمرض ( نسبة انتشارونفوق في القطيع تدل على املرض) ووجود رابط وبائي مع مصدر عدوى معروف باملرض (ادخال
حيوانات من قطعان مصابة  ،تشخيص املرض في املزارع املجاورة ).
 كانت العالمات املرضية مترافقة مع تشخيص االجسام املناعية في حيوانات غيرمحصنة.يتم اعتبار الحالة ايجابية عند عزل او تشخيص الفيروس في عينات مرضية اخذت من الحيوانات
املريضة .
تعتبر أعراض مرض جدري الضأن واملاعز أعراض مميزة  ،يمكن أن تتشابه بعض العالمات مع اعراض
المراض التالية :
 .1البثارالجلدي املعدي ()Contagious Ecthyma
 .2مرض اللسان االزرق ()Bluetongue
 .3طاعون املجترات الصغيرة (.)Peste des Petits Ruminants
 .4التحسس الضوئي ()Photosensitisation
 .5الجرب ()Mange
Caseous lymphadenitis .6
 .7التهاب الجلد الفطري (. )Mycotic dermatitis

