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 (یماریو مبارزه با ب کنترل ،یی)آشنا یتب برفک یماریب      17ام/ شماره هفتده

 یدام یها دام و فرآورده دیبهداشت و تول نیدر تام یاز موانع اصل یکی ،یباشد که به لحاظ شدت خسارات اقتصاد یدام مدر  ریو واگ یعفونبه شدت  یماریب کی 1یتب برفک یماریب

 افتهیها راه  به عضله قلب نوزاد دام روسیو یعنیشوند  یمبتال م ی. نوزادان اغلب به فرم قلبدینما یم یماریب جادیها به دو شکل ا در دام یماریب نیا .(Hirsh et al., 2004) گردد یمحسوب م

 ها . زخم(Ding et al., 2013) دهد یهمان آفت خودش را نشان م ای فکبالغ بصورت فرم بر یها . اما در دامدهد یرخ م یقلب ستیا جهیدر نت عیو باعث نکروز عضله قلب گشته و مرگ سر

دچار  وانیح یشده و به خاطر دردناک دهیسم پاها کش هیها به ناح زخم نیا ابدی یدام به شدت کاهش م یمصرف غذا زانیم ،یو به خاطر دردناک جادیا یبصورت طاول در محوطه دهان

 شود می نیو اگر دام آبستن باشد منجر به سقط جن افتهیکاهش  یادیز زانیم هب ریش دیبا باال رفتن تب و کاهش اشتها تول .دشون یم دهید زیطاول ها در پستان ن نیا یگردد. گاه یلنگش م

(Knipe and Howely, 2001). متحمل خسارات  نیسقط جن نیو همچن یماریب ی در دوره ریش یها، دامداران به خاطر افت باال دام نیو گسترده آن در ب عیو انتشار سر وعیبا توجه به ش

 اثرات تب برفکی در شماتیک زیر نشان داده شده است. گردند. یم یاقتصاد دیشد

حدت  یآنها برخهای مختلف  تیپ نیدر ب .استرا از خود نشان داده  دیجد یها انتیوار جادیو ا یریرپذییتغ نهیزم نیشتریب A پیت ،یتب برفک یماریب ی گانه 7 یهاروسیو نیب در

شود که  فتهدر واکسن بکار گر یروسیکنترل و همواره و یستیآنها با یزائیماریجدا شده، حدت و شدت ب یها روسیلحاظ در زمان استفاده از و نیدارند و بد یحدت کمتر یو برخ ادتریز

 را داشته باشد. یزائیماریحدت ب نیشتری، بعیشا یهاروسیو نیدر ب

و در  ریش دیپستان که کاهش شد یبازگشت ورم پستان، کور رقابلیو غ ریناپذ و دورگ همراه با خسارات جبران نیهلشتا یاز جمله گاوها دینژاد خالص و پرتول یدر گاوهااین بیماری 

کالن درمان  یها نهی( به همراه هزیها )نابارور مثل و تخمداندیجبران دستگاه تول رقابلیغ عاتیو ضا نیعوارض از جمله سقط جن ریهمراه دارد در کنار ساه را ب ریش دیقطع تول یمواقع

 .سبب شده است رخواریجوان و ش یها تلفات دام نی( و همچنهیثانو یها مبتالء )عفونت یها دام

 

                                                           
1  - Foot and Mounth Disease 



 
 بیماری تب برفکیاثرات 

 یماریب یشناس سبب

، SAT3 عبارتند از یتب برفک روسیمختلف و پیسروت 7باشد.  یم گریکدیاز  زیمتما کامال پیت 7 یدارا Aphtovirusو از جنس  دهیریناو کوریاز خانواده پ یتب برفک یماریب روسیو

SAT3 ،SAT2 ،C ،ASIAI ،O  وA یشناخت یمنیاز نظر ا یول کیقابل تفکریغ یکه از نظر درمانگاه ندینما جادیا یشکله را ب یماریتوانند ب یم یتب برفک یها پیوتسر نیتمام اباشند.  می 

به خون،  روسیآنها و ورود و در ریکه پس از تکث دارند الیتلیبه حمله به بافت اپ یادیز لیفوق تما روسیو .(Hirsh et al., 2004; Alexandersen et al., 2003) متفاوت هستند گریکدیبا 



 ی)پستان( و بافت پوشش ریش دیمثل، و تول دیتول ستمیاز جمله دهان، س یو پوشش یموکوس یها بافت یدر تمام دیشد اریبس عاتیدهند و سبب ضا یفوق را مورد حمله قرار م یها بافت

 یتب برفک یها روسیشود. و یفعال و کشته مریغ 11از  شتریو ب ۴کمتر از  یهاpHحساس است و در  یو باز یدیاس یها طینسبت به مح یتب برفک روسیو. شوند یدست و پا م

 دما کاهش شیبا افزا فیط نیا یزائ عفونت زانیبا باال رفتن درجه حرارت م یول ندینما یحفظ م ترنیپائ ای گراد یدرجه سانت ۴و در  7/۶ـ  5/9 نیب pHخود را در  یزائ عفونت توانند یم

 .(Hirsh et al., 2004; Radostits et al., 2007) ابدی یم

 

 یماریانتقال ب های راه

 .(Rufael, T.C., 2006; Radostits et al., 2007) ابدی یانتقال م ریشرح زه ب میمستقریو غ میمستق یها از راه یتب برفک یماریب روسیو

دارند، انتقال به روش  عیوس ایو  یا منطقه یها یدمیحضور داشته و اپ یبه فرم بوم یماریکه ب یبخصوص در کشورها یماریروش انتقال و انتشار ب نیتر یو اصل نیترمهم: میمستق انتقال

تنفس به  یانتشار همراه با هوا قیرا از طر روسیدار و و فاز تب هیدر مراحل اول ، خصوصایماریب یکینیعالئم کل یمبتال دارا یها باشد. دام یتماس دام آلوده با دام حساس م یعنی میمستق

قبل از بروز عالئم  آلوده خصوصا یها دام یتنفس یدر ترشحات و هوا روسیو ادیز اریبس ری. به لحاظ وجود مقادگردند یدر دام حساس م یماریدام در تماس انتقال داده و سبب بروز ب

مبتالء که  یها دام ریها در اثر خوردن ش گوساله گردد. یدر گله محسوب م یماریب هیافتد و بعنوان راه انتقال اول یاتفاق م عیسرعت و سر هاز دام آلوده به دام سالم ب می، انتقال مستقینیبال

 یکینیکل یها به آنها منتقل و سبب بروز فرم یخوراک قیطر از تواند یم یتب برفک روسیها توسط مادران مبتالء و گوسالــه ـدنیسیل ایو  باشد یم یتب برفک روسیو یادیز ریمقاد یحاو

تب  روسیو رندهیگ کند. دایبه بدن دام راه پ یتنفس ستمیس قیاز طر دیبا روسیو مسن هایگاو در در آنها گردد. عیسر ریو م رگتواند منجر به م یگردد که م یدر آنها م یماریو حاد ب

شدن در  نیگزیپس از جا یتب برفک روسیو .ردیگ یم جامانتقال بندرت ان یقرار داشته و از راه خوراک هیآن ناح یحلق و غدد لنفاو یبافت پوشش هیها در ناح گونه دام نیدر ا یبرفک

یرا آلوده م الیتلیاپ یهاسپس تمام بافت گراد( همراه است،یدرجه سانت ۴0-۴1) دیکه با تب شد 1لنف وارد خون شده ستمیس قیو از طر افتهی ریتکث یلق و دستگاه تنفسح یبافت پوشش

 سازد.

                                                           
1 - Viremia 



بستر دام، وسائل  ر،یو وسائل حمل و ش نیدام، ماش یغذا عیدر توز یکاربرد هینقل یلوسا لیاز قب یبا انواع وسائل و ابزار دامدار یکیصورت مکانه ب یتب برفک  روسیو: میرمستقیغ انتقال

 ریشوند. دامپزشکان و سا یو مدفوع منتقل م ریبزاق، ش لیقب زتوسط ترشحات دام ا نیو همچن یتب برفک روسیآلوده به و یابزار آالت دامپرور ریدام، لباس و سا یساز دیو مق ینگهدار

 مؤثر باشند.  یماریتوانند در انتقال ب یبا دام دارند م کیکه تماس نزد یپرسنل دامدار

پراکنده  روسیاز جمله زمان و حجم و یو فاکتورها ردیگ یصورت م یماریاز ب یآلوده به مناطق پاک و عار یها یاز دامدار لومتریتوسط باد تا چند ک یماریب انتقال: باد قیاز طر انتشار

با سرعت  میعوامل از جمله وزش باد مال ریوجود سا باد، یلهیوسه ب روسیجهت انتقال و یطرف از باشند. ینوع انتقال موثر م نیدر ا یماریب ریدرگ یها شده و تعداد دام مبتال در کانون

 تند الزم است.  یها نور آفتاب و عدم بارش فیتابش ضع، یثابت، جهت باد، باال بودن رطوبت نسب

نحو مطلوب و مطابق با دستورالعمل ه ب اگر نیانتقال جن ردیصورت گ روسیآلوده به و یها و با استفاده از اسپرم یمصنوع حیتلق قیتواند از طر یم یتب برفک یماریب انتقال: یمصنوع حیتلق

 در بر ندارد. یشده باشد خطر هیته نیالملل انتقال جن نیانجمن ب

 

 1یتب برفک روسیو نیناقل

 میکه در بحث انتقال مستق ییفاکتورها تیبا رعا یاز چندگاه حت گردد و هر یم تیجمع کیدر  یتب برفک روسیو یکه سبب بقاء طوالن یکیولوژیدمیاپ یها شاخص نیجمله مهمتر زا

 افتهیمبتالء و بهبود  یها توسط دام یتب برفک روسیو یحفظ و نگهدار د،ینما یبروز م تیجمع کیدر  یتب برفک یماری( اشاره شد، بیکیزیو ف یطیعوامل مح) میرمستقیدام آلوده( و غ)

 دهیامحامل ن ایدام ناقل  را از خود نشان دهد که اصطالحا یماریب یکینیو کل یآثار و عالئم ظاهر نکهیبدون ا یمدت طوالن یدر بدن دام بهبود برا یماریب روسیبقاء و یاست. توانائ

از  یناش یمنیو ا یعیحاصل از عفونت طب یمنیا باشد. یم گریبه مکان د یمنطقه و انتقال آن از مکان کیدر  یماریبقاء ب یماریب یکیولوژیدمیاپ یفاکتورها نیتر شود، از مهم یم

ماند و  یم یباق یماریحساس به ب تیجمع ایدر گله و  روسیمبتالء بالقوه عامل حفظ و بقاء و یها از دام یباشد و بخش یمبتال نم یها شدن دامحامل از  یریقادر به جلوگ ونیناسیواکس

 سازند.  یم رورا با مشکل روب یماریب نیو کنترل ا یریشگیهمواره پ

 

                                                           
1 - Carrier state 



 یتب برفک اتخصوصی

به شکل  یحساس است و عالئم درمانگاه یبشدت در برابر ابتالء از راه تنفس رایاست ز یتب برفک روسیشاخص خوب و زبانی. گاو مباشد میدام  یماریب نیتر یمسر یتب برفک یماریب

 هیناح نیدر ا هیاول ریشوند و متعاقب تکث یوارد م یحلق هیواسطه حرکات به ناحه ب یتب برفک روسیو یکوچک حاو اریاز استنشاق ذرات بس بعد .شود یدام مشاهده م نیدر ا کیکالس

ها در دام ماده وارد  اطراف دهان، پاها و پستان ومیتل یاپ یها ها، بافت غده یشامل غدد لنفاو هیثانو یها خون به بافت انیجر قیاز طر روسیگردند. در مرحله بعد و یم یلنفاو ستمیوارد س

اطراف دام پخش و  طیدر مح یبازدم یهمراه هوا ادیبه مقدار ز یتب برفک روسی. ورندیگ یقرار م روسیمورد هجوم و هیعنوان هدف ثانوه عضالت قلب ب زیجوان ن یها دامشود. در  یم

از ترشحات  یتب برفک روسیوجود دارد. دفع و یتب برفک روسیو دهیترک یهاکولیوز قیاز طر نیو اسپرم و همچن ریش لهاز جم یدر تمام ترشحات و مواد دفع نیشود. همچن یمنتشر م

کولیوز شیدایروز پس از پ ۶تا  ۴ یتب برفک روسیاست. پخش و انتشار و تیحائز اهم اریبس یکیولوژیدمیاپ ظرشود که از ن یآغاز م یروز قبل از مشاهده شدن عالئم درمانگاه ۴دام تا 

 یهاتاز باف شتریتا دو روز ب کیدست و پا  الیتلیدر بافت اپ یتب برفک روسی. حضور وندینما یاطراف پخش م طیرا به مح روسیو یادیز اریسب ریمبتال مقاد یها ادامه داشته و دام ها

 دهد.  یدست مه ب یماریب نیا صیرا از جراحات دهان جهت تشخ یبهتر ی ه، نمونردیگ یانجام م رید یبردار که نمونه یو جراحات سم در موارد عاتیضا نی. بنابراابدی یدهان تداوم م

تا  ۲حالت خود  نیتر دوره در کوتاه نیو راه ابتالء دارد. ا روسیز وود ایمقدار  روس،یو هیبه نوع دام، سو یبستگ است و عمدتا ریمتغ یعیدر موارد ابتالء به شکل طب یماریکمون ب یدوره

و  یتب ناگهان ،یماریو مهم ب یدرمانگاه افتهی نیاول. انجامدروز به طول  1۴تا  10ه شده باشد آلود روسیو نیپائ اریبس ریکه دام با مقاد یطیدر شرا تواند یکشد که م یسه روز طول م

همراه با تب مشاهده  هیدر مراحل اول زین ریش دیتول یو قطع ناگهان ییاشتها یب ،یشانیعالئم شامل پر ریرسد. سا یم گراد یدرجه سانت ۴۲که درجه حرارت بدن تا  یاست به طور دیشد

دهان، سم پستان و  الیتلیاپ یها بافت یکولی. در فاز وزشود یم داریپد یماریب یکولیفاز وز ای یبکشد و سپس مرحله بعد طول شتریب ایروز  کیممکن است  تیوضع نیگردند. ا یم

 یها سر پستان پاشنه پا، یها یبرآمدگ یتاج ینوارها ،یانگشت نیپوست ب کام،  ها، دندان یها، پا در زبان، لب یکولیوز عاتی. ضارندیگ یقرار م روسیمثل مورد هجوم ودیدستگاه تول

 نیا یماریب شرفتیذکر شده ظاهر و با پ یاز نواح هیناح نیچند ای کیکوچک پرخون در  یبشکل کانونها عاتیابتدا ضا درگردد.  یظاهر و بر گسترش آنها اضافه م یریش یگاوها

 ه،یاول یها کولیوز الشود. با اتص یگفته م هیاول کولیوسعت داشته و به آن وز متر یسانت ۲تا  1کنند که  یم جادیرا ا یبزرگتر یکولیوز عاتیو ضا وستهیپ گریکدیکوچک به  عاتیضا

 یکه حاو باشند یم ییزرد کهربا عیما یحاو هیاول یهاکولی. وزرندیگ یدهان را در بر م ایزبان و  ومیتلیاپل ایاز مخاط  یادیکه سطح ز شوند یم جادیا یو بزرگتر ترعیوس هایکولیوز

 یدر سطح زبان، پا شتریها ب طاول . در دهان معموالگردد یم یبه زخم دردناک لیو تبد دهیساعت ترک ۲۴شکل گرفته با فاصله   کولیوز. هستند یتب برفک روسیاز و یادیز اریبس ریمقاد



 یسالم و به تازگ یها زبان بطور کامل جدا شود. تورم دردناک دهان همراه با طاول یسطح باالئ ومیتلیقسمت بافت اپ شتریممکن است ب یماریب یواردشود. در م یم دهیو کام د ها دندان

 دیقطع تول ای دیکشد و متعاقب آن به کاهش شد یمکامل از خوردن غذا دست مرحله دام مبتال بطور  نیگردد. در ا یبه خوردن غذا م لیبزاق از دهان، عدم تما ادیپاره شده، موجب ترشح ز

 یها آن در دام ریمرگ و م زانیم یباال است ول اریبس یتب برفک یماریب یریممکن است مشاهده شود. شدت واگ زینوک پستان ن عاتیلنگش و ضا شود. یوزن دچار م دیو کاهش شد ریش

 ;Hughes et al., 2002; Blowey and Weaver, 2003; Rufael, 2006; Sileshi et al., 2006) است یطوالن نسبتا یماریاز ب یباشند. اغلب مرحله بهبود یم درصد 5کمتر از  بالغ معموال

Radostits et al., 2007) . 

 

 یماربی کنترل

تحت  شیدایو پ روسیو یکیژنت یآنت راتییعوامل از جمله تغ ریآن به همراه سا دیشد یزائ و عفونت تعیدر طب یارمیل ب. مقاومت عامباشد یمشکل م اریبس یتب برفک یماریب کنترل

 اقدامات -الف باشد. میسه اصل  یهیبر پا یماریکنترل ب .کند میمشکل  اریسرا ب یماریب نیداشته و کنترل ا ریو منطقه تاث تیجمع کیدر  یماریآن در بقاء عفونت و ب دیجد یها پیت

و  یماریب راتییبه منظور شناخت تغ یکیو سرولوژ یکیمراقبت کلن -ب .یربومیو غ دیجد یها پیو بخصوص ت یتب برفک روسیاز ورود و یریبه منظور جلوگ یا نهیو قرنط بهداشتی

 مورد هدف با استفاده از واکسن کشته. یها در دام یمنیپوشش ا جادیو ا ونیناسواکسی -ج در گردش. یها هیسو تیماه

 متینحمیدرضا همتی 

 پیشگامان سپند گستربخش علمی 

 


