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י"א תשרי ,תשס"ז
 3אוקטובר2006 ,
אבעבועות כבשי ) – (Sheep poxד"ר שמוליק זמיר ,רופא צא שו"ט.
רבות כבר נכתב על מחלת אבעבועות הכבשי באר ,אול בשני האחרונות בשל התפרצויות רבות של
המחלה ה בעדרי כבשי לחלב וה לבשר ה בעדרי הנמצאי בממשק אקטנסיבי וה בעדרי
בממשק אנטנסיבי נצבר בידנו ידע נוס בנושא מניעת המחלה שהיא מחלה מאד מדבקת ונזקיה רבי,
לכ החלטתי להביא לידיעת המגדלי ידע זה בשורות הבאות על מנת לנסות ולהקטי את התחלואה
והפגיעה בעדרי.
מחלת אבעבועות בכבשי ) (Sheep poxהיא מחלה מדבקת של כבשי הנגרמת ע"י וירוס אבעבועות
הכבשי ) , (Sheepox virusזוהי מחלת האבעבועות הקשה והמסוכנת ביותר לחיות המשק.
המחלה מאופיינת בחו גבוהה ,לקויות על העור )בתחילה באזורי חסרי צמר ולאחר מכ על כל הגו (.
המחלה עלולה לפגוע בממברנות המוקוטיות של מערכת הנשימה והעיכול.
הכבשי ה הפונדקאי הטבעי של הוירוס גור המחלה הוא וירוס השיי %לקבוצתי נגיפי ה& DNA

) ,(double stranded DNAזהו הוירוס הגדול והמורכב ביותר מבי הוירוסי הפוגעי בבע"ח .וירוס
אבעבועות הכבשי שיי %לסוג ) (Capripox virusאליו משתייכי ג הוירוס הגור לאבעבועות עיזי
) (goatpox virusוהוירוס הגור למחלת קטרת העור בבקר ).(Lumpy skin disease virus
המחלה נפוצה באפריקה ,אסיה ,במזרח התיכו ובארצות הי התיכו.
ההדבקה בנגי נעשית במגע ישיר בי בע"ח חולי או ע"י מכשירי המזוהמי בנגי )מחטי ,מכונות
גז וכו'( ,הדבקה בדר %האויר ע"י שאיפה של טיפות מי ,אבק או קשקשי המזוהמי בנגי .
קיימי דיווחי בעול על העברת הנגי ג ע"י פרוקי רגליי )זבובאי ,פרעושי וכו'(.
הוירוס עשוי להיות מועבר ע"י חתכי ופצעי בעור.
באופ נסויי נמצא שאפשר לגרו למחלה ע"י החדרת הנגי לתו %העור ,תת עור ,חלל הבט ולתו%
הוריד.
תקופת הדגירה אחרי הדבקה היא  4 &8ימי.
0

המחלה מאופיינת בעליה בטמפ' הגו עד ל&  ,42 Cדמיעה ,ריור ,הפרשה סרוטית מהא  ,התנפחות
העפעפיי ,נשימה קשה וגודש של הממברנות הריריות .יומיי שלושה לאחר מכ מופיעות מקולות
)כת על העור בקטר של פחות מ&  10מ"מ( באזורי חסרי צמר ,כמו שפתיי ,מסביב לעיניי ,חרטו,
עטיני ,אברי המי ,מתחת לזנב ובי הרגליי.
אחרי  2&1ימי המקולות הופכות לפפולות )לקויות קטנות ומוצקות וגבוהות מהעור( בקוטר עד  1ס"מ.
הפפולות הופכות מאוחר יותר לוסיקולות )שלפוחיות( שלאחר מכ עוברות נמק ,מצטלקות ויוצרות
כיבי בעור.
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ההחלמה מהמחלה אורכת  6&5שבועות.
קיימות שתי צורות של המחלה – א( הצורה הקלה ; ב( הצורה הממאירה.
א.

הצורה הקלה – פוגעת בד"כ בכבשי בוגרות ,הלקויות מופיעות בד"כ באזורי חסרי צמר
כמו מתחת לזנב ובי הרגליי .התמותה בד"כ נמוכה .2&5%
המחלה עלולה להחמיר בשל הדבקה חיידקית מה שעלול לגור לדלקות באברי שוני
כמו :האשכי ולאלח ד )ספטיסמיה(.

ב.

הצורה הממאירה – פוגעת בד"כ בטלאי וגורמת לתמותה רבה  .50&80%הלקויות מופיעות
על כל הגו והממברנות המוקוטיות של הפה ,מערכת העיכול ומערכת הנשימה.
הפגיעה במערכת הנשימה היא שתגרו במהירות רבה למות של הטלאי.
בטלאי בני שבוע עד שבועיי שמתו מאבעבועות צא באר מצאנו אבעבועות רבות
בריאות בנתיחה שלאחר המוות.
בעדרי בה הנגיעות הייתה קשה במיוחד נולדו טלאי שכל גופ ,היה מכוסה

באבעבועות ,טלאי אלו מתו כעבור  24 – 48ש' מההמלטה.
בשני האחרונות נתקלנו באר בעדרי לא מחוסני ,בצורה הממאירה של המחלה ג בכבשי
בוגרות .התחלואה בכבשי הייתה קשה ביותר חו גופ עלה מעל  , 410Cנשימת היתה קשה בשל
דלקות ראות שה פתחו ,וגופ היה מכוסה אבעבועות מקצה הא ועד קצה הזנב.
הנגיעות הקשה גרמה למות של כבשי רבות ,כבשי בהריו וכ להפלות .אילי בוגרי שנדבקו
במחלה ,מתו א ה במשקי בה הנגיעות הייתה קשה.
מההתפרצויות בשני האחרונות למדנו כי על א שהעדר חוס מספר פעמי )אחרי התפרצות המחלה(
מקרי ספוראדיי של כבשי חולות הופיעו עד שנה מההתפרצות הראשונה.
המחלה גורמת לנזקי קשי בעדרי – מלבד התמותה ,נפגעת 'קשה יצרנות העדרי :מתרחשות
הפלות ,קצב הגדול של הטלאי נפגע ונגרמת פגיעה בכמות החלב ובאיכותו ,תקופת ההחלמה הארוכה
 6&5שבועות מעצימה את גודל הנזקי.
אי למעשה כל טיפול יעיל בכבשי החולות.
הטיפול בכבשי החולות הוא טיפול תומ %בלבד :תרופות נוגדות דלקת ומשככות כאבי ,בנוזלי
ובמקרי קשי באנטיביוטיקה על מנת למנוע זיהומי משניי )ע"י חיידקי( .השיטה הנכונה
והיעילה ביותר להקטנת התחלואה ונזקיה היא ע"י מניעת המחלה.
המניעה מתבססת על חסו בע"ח וממשק מניעתי.
חסו :באר מתבצע עד היו חסו שגרתי של כל הטלאי מגיל חודשיי .החל משנה זו הפ %חסו
האבעבועות לחסו חובה ג לכל הכבשי הבוגרות וה יחוסנו פע בשנה .מניסיו השני האחרונות
עולה כי עדר שהיה מחוס לפחות ארבע פעמי כנגד המחלה ,במקרה של הדבקה ,התחלואה בו הייתה
קלה ביותר  /לא הייתה כלל.
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בטלאי לא מחוסני באות עדרי ,נגרמה תחלואה ותמותה קשה .מניסיוננו למדנו כי חסו לנוכח פני
תחלואה יעילותו נמוכה יותר ,כלומר במקרי בה חוס עדר שבו כבר היו כבשי חולות וכבשי
בשלבי דגירה שוני של המחלה החיסו למרות שנית  3&2פעמי בהפרש של חודש לא מנע את
התחלואה .בעדרי שהיו מחוסני כשהנגי חדר לעדר ,התחלואה הייתה קלה  /קלה ביותר ) בתלות
במספר החסוני שבוצעו בעדר בעבר( החסו בו נעשה השימוש באר הוא חסו חי מוחלש והוא נית
לכבשי בלבד )לא לעיזי( החסו האמור נית לכל הטלאי בגיל חודשיי והחל מהשנה ג לכל
הכבשי הבוגרות.
במקרי התפרצות של המחלה בעדר מחוס נית לחס את הטלאי הנולדי בגיל שבועיי ולחזור על
החסו בגיל חודשיי )רמת הנוגדני בקולוסטרו כנראה אינה מספיקה להקנות הגנה לטלאי(.
בעדרי שאינ מחוסני )שלא יהיו יותר החל משנה זו( ינת החסו בגיל  1יו ויש לחזור על החסו
בגיל חודשיי.
כבשי בוגרות )אפילו א חוסנו( יחוסנו בחסוני חוזרי במקרי תחלואה לפי החלטת השו"ט.
חשוב לציי כא כי במקרי בה מחסני את בע"ח בעדרי בה פרצה המחלה יש לחס כל כבשה
במחט נפרדת על מנת לא להעביר את המחלה מכבשי נגועות לבריאות.
ממשק :האמצעי הממשקיי בה יש לנקוט למניעת המחלה ה האמצעי הנכוני לרוב המחלות
המדבקות וה סגירת העדרי בפני אנשי מבחו כמו :מבקרי וסוחרי.
הקפדה על כ %שאנשי המקצוע רופאי ומדריכי ילבשו ערדליי וסרבלי חד פעמיי בכניסה למשק.
חשוב לציי כי וירוס האבעבועות עשוי לשרוד על צמר של כבשי ,שהחלימו מהמחלה עד  8חודשי
אחרי התחלואה ,לכ אי לקנות בע"ח )טליות ובוגרות( לגידול ממשקי עד  8חודשי מהחלמתו של
בע"ח האחרו במשק.
חשוב לוודא שהגוזזי יחטאו את ציוד הגז במעבר ממשק למשק.
חשוב לטפל בעדרי כנגד טפילי חיצוניי :פרעושי ,כיני ,קרציות וכ לרסס כנגד חרקי מעופפי
שעשויי א ה לקחת חלק בהעברת הנגי גור המחלה.
במקרה של התפרצות המחלה בעדר יש להפריד את הכבשי החולות משאר העדר )מה שנכו לגבי כל
מחלה מדבקת( .מניסיוננו נמצא שבעדרי חולי הפרדת הטלאי מאמותיה מיד אחרי ההמלטה
למבנה מרוחק מהדיר מנעה את הדבקת במחלה לחלוטי ,טלאי שלא הופרדו חלו.
לסיכו:
חסו העדרי במשטר הנכו והקפדה על ממשק נכו ימנעו  /יקטינו את ההדבקה במחלת האבעבועות
ואת נזקיה.
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