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 زبان آبی
Blue Tongue 

 تب برفکی کاذب

 7درگیری پوزه
  

                                                           
1 - Bluetongue is also known as Sore Muzzle, Pseudo Foot-and-Mouth Disease, Muzzle Disease, Malarial Catarrhal 
Fever, Epizootic Catarrh, Beksiekte(disease of mouth) 
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 اهمیت

با  ودر استان های شمالی کشور آبی ی کشور مبنی بر مشاهده موارد بروز بیماری زبان نظر به هشدار سازمان دامپزشک

های همکاران، کارشناسان و دست اندرکاران در سطح استان که در هر سطح یا جایگاهی به هر شکل،  شدن دانستنی به روزهدف 

ند، با این بیماری داشته باش سایر بیماریهای دام قابل اشتباهاحتمال مواجهه با موارد بیماری که دارای نشانه های بالینی بارز و یا 

در بخش مطالعات و بررسی بیماریهای دام اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای  1ترویجی-مطالب حاضر به صورت گزاره های آموزشی

 دام اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی، گردآوری، ترجمه، ویرایش و تنظیم شده است.

 تاریخچه 

براساس سوابق موجود و تحقیقات گوناگونی که بر یافتن ردپای ویروس در کشور انجام شده است، شیوع سرمی و تظاهرات 

العاتی شده و مط ری در کردستان انجامضسط دکتر خشیوع سرمی توبالینی بیماری اثبات شده است. از جمله می توان به بررسی 

اساس و از بررسی نتایج این  بر صورت گرفته اشاره کرد. (1-)شکل هاشیوع سرمی ویروس بیماری در سایر استانمشابه در خصوص 

ع بیشتری شیویک منطقه، مطالعات یادشده چنین بر می آید که ویروس عامل بیماری با باالتر رفتن سن گوسفند)میزبان حساس( 

 (. 1-)نمودارمی دهدرا نشان 

 

 )قسمت های رنگ شده(مختلف یها استان ؛(یوحش خوک)گراز و شتر گاو، بز، گوسفند، در یآب زبان روسیو هیعل یباد یآنت وعیش -1شکل 

 

                                                           
1 - Fact Sheet 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00580-013-1815-4
https://www.researchgate.net/publication/260255940_Investigation_of_Bluetongue_in_Sheep_in_Western_Iran_with_an_Overview_of_Infection_Since_1972
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 روسیو با دام شتریب مواجهه و سن رفتن باال با وعیش شیافزا کشور؛ غرب گوسفندان در یآب زبان یسرم وعیش -1نمودار 

 

عوامل آب و هوایی، بقای نقش مطالعه ای دیگر در جنوب کشور، و با توجه به بومی)آندمیک( بودن بیماری و تایید  در

 ویروس در میزبان مهره دار)گوسفند( و بی مهره)بندپا( محرز می باشد.

 سبب شناسی

ا ب . بلوتانگمی باشد 2ئو ویریدهمتعلق به خانواده ر 1از جنس اوربی ویروس یویروس با عاملواگیر  زبان آبی بیماری غیر

شناسایی در سرتاسر جهان  سرو تیپ 22سبب شده تنوع گروهی  منتقل می شود. ٬(حشره میزبان؛کولیکوئیدس ) گزش حشرات

 شود.

 گونه های حساس: 

البته  ؛ شتر و گاوبز،   یماری درباما  .بلوتانگ گونه های مختلف نشخوارکنندگان؛ به ویژه گوسفندان را درگیر می کند

 تر، شزدر ب ،آلودگی به بلوتانگ عالوه برگاوبه نحوی که اعتقاد بر این است که  .دمی شو بدون نشانه های بالینی مشخص، ایجاد

 .است 9عفونت غیرآشکارصورت ه ب ( البته در گوسفند حتی )گاهی وحشی نشخوارکنندگان و کوهانه یک

 انتقال بیماری

 اکولوژی

 

قطب جنوب وجود دارد. بررسی های سرمی در ایران از حضور آلودگی باال  همچنین و های  جهان بیماری در تمامی قاره

؛ لیکن بروز موارد بالینی حتی در گوسفند بسیار کم بوده است و این طور به نظر می رسد که با ویروس عامل بیماری خبر می دهد

                                                           
1 - Orbivirus 
2 - Reoviridae 
3 - Asymptomatic 
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ومیش میزبانهای مهره دار اولیه ویروس بوده و ویروس در بدن آنها گاو و گا .بروز نشانه های بیماری تاحدی وابسته به نژاد باشد

 .شکل غیرآشکار استه شود و آلودگی در آنها عموما ب بمدت طوالنی تکثیر می

 زیست عوامل از بیماری این شیوع و پراکندگی بنابراین ناقلین طبیعی مهم ویروس بلوتانگ هستند، 1نجا که پشه هااز آ 

 صورته نمایند و در بسیاری از نقاط جهان وقوع عفونت ب تبعیت می( بت و ویژگی های خاکدما، رطو زیاد، بارش )مثال محیطی

بقای جرم عامل در محیط زیست با  کند از اینرو فصلی است. ویروس بلوتانگ عفونت های پایدار در نشخوارکنندگان ایجاد نمی

 .باشد عوامل بقای حشره میزبان مرتبط می

همچون وجود رطوبت محیط و هوا، به  یاهمیت و جایگاه محوری حشره ناقل ویروس و شرایط زیستی خاصبا توجه به 

نظر می رسد که وجود شرایط مردابی برای حشره ایده آل و احتمال ایجاد بیماری و انتقال از دامی به دامی دیگر از طریق این ناقل 

متر  1211ل بیماری و میزان شیوع و بروز بیماری در مناطق با ارتفاع بیش از بندپا را بیشتر می کند. از این رو احتمال خطر انتقا

 می باشد.نزدیک به صفر  تقریباً وکمتر از نسبت های یاد شده برای مناطق مرطوب بسیار از سطح آب های آزاد بسیار 

ی همچون تجهیزات و سوزن با وجودی این که بیماری غیر واگیر شمرده می شود، احتمال انتقال ویروس از طریق اجسام

ضمن این که ویروس قادر است از مادر به جنین منتقل شود، و در منی هم وجود دارد، راه انتقال جنسی چندان  جراحی وجود دارد.

 معمول تلقی نشده است.

مچنین و هبه عنوان مخزن  این حیوان را از سوی دیگر انتخاب گاو توسط پشه کولیکوئیدس به عنوان میزبان اصلی خود، 

 د.طرح می سازتشدید کننده بیماری م

 بیماریزایی

  شدیدتر درگیر می شوند.، که حیوانات جوانتر معموالً رخ می دهدمالیم تا شدید بیماری به شکل 

 

 درمانگاهی نشانه های

 به قریب اکثریت در) بیماری آشکار غیر فرم از، روز است. عوارض ناشی از عفونت 4-12وره کمون این بیماری معموال د

 کلش بروز به منجر عفونت گاهی اما است؛ متغییر (... و آهو ،بز ، در قسمتی از جمعیت گوسفند)مهلک  فرم تا (آلوده دامهای اتفاق

 .شود یماری میب بالینی

 :(گوسفند و بعضی از گونه های آهو)عالئم فرم حاد 

 ،زدن نفس نفس، افسردگی، بزاق حد از بیش ترشح ،درجه سانتی گراد 42تب تا  •

 ،ندک چرکی شده و پس از خشک شدن در اطراف بینی پوسته ایجاد میموکوسی ن، سپسترشحات بینی ابتدا روش •

                                                           
1 - Bluetongue virus is spread by insects called biting midges (Culicoides spp.) 

http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/disease-images.php?name=bluetongue&lang=en
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 از بینی، جراحت تیغه بینی و افزایش تراوش بزاقترشحات قرینه  -2 شکل

 

 د،شومی  ادم و تورم به منجر که گوش و پلک ،صورت ،ها ، لبپرخونی پوزه •

 

 جراحت خطی و سرخی ناحیه مخاطی دهان -3 شکل

 ،زخم و نکروز مخاط دهان معمول است •
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 ،، گاهی با ظهور تک دانه ای  بر نوک آناز دهان خارج شود ،زبان ممکن است پرخون و متورم و سپس کبود شده •

 

 جوش مانند روی نوک زبان تاولی زبان گوسفند با نقاط خونریزی منتشره بر سطح همراه با -4 شکل

 

 .سم تاجی ناحیه تورم از ناشی لنگش زیر بغل؛ ،ران کشاله ،پرخونی عروق نوار تاجی سم •

 ،عضالت اسپاسم دردناک به علت یک طرف به سر دائم پیچش ،شدید بیماریدر موارد  •

 ،سقط جنین و یا تولد بره با نقص مادرزادی و یا ناهنجار •
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 سقط شده کجی مادر زاد گردن دیده می شودنمونه بزرگتر در  جنین گوسفند،  – 5 شکل

قط یا جنین، ستحلیل میش هایی که در یک سوم اول آبستنی آلوده شده باشند مشکالت تولیدمثلی نظیر جذب و  •

 بره های نارس را نشان می دهند، تولد 

 ،تواند بروز نماید می (عفونت ثانویه)عوارض ثانویه ذات الریه  •

 ،شد خواهد حاصل رشد تاخیر و نازایی ،موروز رخ داده و یا بهبودی در مدت طوالنی همراه با ریزش  8-11مرگ در  •

 ،گاو دیده می شودبر روی غدد پستانی به هم پیوسته خم هایی زمواردی در  •
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 ادغام شده بر روی غدد پستانی گاو ماده متصل و  زخم های - 2 شکل

 می شود، دیده وبینی چشم خفیف ترشحات ،پرخونی گذرا فرم خفیف:

 صورت مکرر در گاو و گونه های دیگر براثر آلودگی به سروتیپ های خاص ویروس رخ میه عفونت ب ن شکلای عفونت غیرآشكار:فرم 

 .دهد

 آسیب شناسی

ونومیک و اختصاصی برای بیماری اشاره نمی شود، توجه به برخی نشانه های بالینی گتونشانه ی پابه وجود هر چند 

  ام)های( ذبح/تلف شده بر اثر بیماری می تواند کمک کننده باشد.درکنار یافته های کالبدشکافی د

نکروز عضالنی حاد و خونریزی تا فیبروز بسیار مزمن و نفوذ سلولهای تک هسته ای دور از انتظار از این میان وجود 

 نیست.

ا ی همراه با خونریزی اطراف عروقی و نظیر هایپرتروفی اندوتلیال کوچکمشاهده زخم های دهانی، تغییرات متنوع عروق 

 ادم، همراه با حضور سلولهای خونی گوناگون و تجمع ماکروفاژها در نزدیکی این عروق.

 یافته های کالبدگشایی

 (،نای مخاط ،روده ،شکمبه ،معده ،مری ،دهان) تنفسی و گوارشی مخاط زخم و پرخونی ٬ادم ٬احتقان •

 ،، گاهی با ظهور تک دانه ای  بر نوک آناز دهان خارج شود ،کبود شدهزبان ممکن است پرخون و متورم و سپس  •
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 احاطه شده در ناحیه پرخون اطراف ؛اگزودا با  پوشیده، گوسفند بغل زبان چندین زخم – 7 شکل

 

 

 

 ،می شود مشاهده طرفه دو پنومونی ،وقتی که عوارض ثانویه رخ دهد •

 ،شود کف از پر برونشها و دهند نشان شدید پرخونی ها ریه است ممکن ،در موارد منجر به مرگ •

 ،حفره سینه و کیسه پریکارد ممکن است حاوی مقدار زیادی از مایع پالسما مانند باشد •

 ؛ گاهی الزم است تا رگ مزبور را باال آورده و به سمت راست کشاند،پایه شریان ریوی قلب خونریزی دیده می شود در •
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 ؛ گوسفندپایه شریان ریوی قلب در متعدد  1اکیموز های – 8 شکل

 که با درد شدید، بی میلی به حرکت، و گاهی افتادن سُم همراه است،مینا و نوار تاجی سم پرخونی ال •

 

 پرخونی المینا و نوار تاجی سمخونریزی های نقطه ای و  – 9 شکل

 .شدن گره های لنفاوی و طحال دیده می شودبزرگ  •

                                                           
1 - Discoloration of the skin resulting from bleeding underneath; ecchymosis. 
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   میزان های ابتالء و مرگ

علیرغم حساس تر بودن گوسفند نسبت به سایر نشخوارکنندگان، بروز عالیم در گوسفندان نیز تابع شرایطی از 

، ه های بالینیجمله نژاد، سویه ویروس و تنش های محیطی می باشد. این موارد به سهم خود بر طول دوره کمون، بروز نشان

 .می باشندمیزان ابتالء و حتی میزان تلفات در میان گوسفندان یک گله نیز تاثیر گذار 

از طرفی در بسیاری از مناطق، به علت تغییر جمعیت ناقلین به دلیل هوای سرد یا عواملی همچون بارندگی ، 

به سال، ممکن است سرو تیپ غالب فرق  . در مناطقی که چندین سرو تیپ ویروس چرخش دارند، سالبیماری فصلی است

 داشته باشد.

درصد( در نواحی  81تا بیش از  1بر اساس نتایج موجود مطالعات انجام شده، شیوع سرمی بسیار متنوعی) بین 

 مشاهده شده است.، ) همچون گوسفند، بز، گاو، آهوان و همچنین شتر(بین نشخوارکنندگان اهلی و وحشیبومی بیماری، 

)گاهی درصد 55-15درصد تا  5کمتر از در بین گوسفندان از 1 صورت کلی میزان ابتالءبا این توضیحات و به 

 بیشتر( به خصوص در اولین دفعه حمله ویروس به یک منطقه، می باشد.

درصد در جمعیت بسیار  55-35به درصد، لیکن ممکن است  31مشخصاً کمتر از  2میزان مرگ و میر مبتالیان

 یز برسد.ن حساس

 رفته، مرگ و میدرصد نیز کاهش یا 1-2در صورت بومی شدن یک ویروس در یک منطقه، ممکن است ابتالء به 

، لذا میزان مرگ و میر این دام ها نیز استمالیم ترشکل های بیماری بز و گاو  در مورد معموالً .کاهش می یابدنیز بسیار 

بوده  % 22ویروس درگیر شده بودند،  8کمتر می باشد. البته میزان مرگ و میر برخی از بزهایی که در آلمان با سرو تیپ 

 است.

همه این موارد در حالی دیده شده است.  3شتر کوهان دار آمریکایی پشم بلندموارد نادری نیز در میان الما و 

هم رسیده  % 81-91و مرگ و میر به درصد  111تا  5و موارد مشابهی در حیات وحش 4ه میزان ابتالء در نوعی آهواست ک

 است.

 

 تشخیص

  صحرايی: تشخیص

   

 ستگی دارد.آن ببر نشانه های بالینی  کلینیسین دامپزشک و و شناخت تسلط موفقیت در تشخیص صحرایی بیماری، به 

                                                           
1 - Morbidity Rates 
2 - Case Fatality Rates 
3 - Alpaca 
4 - Whitetail deer  
5 - Pronghorn antelope 
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 :آزمايشگاهی تشخیص
عامل بلوتانگ در خون دام زنده، طحال، عقده های لنفاوی یا مغز استخوان دام تلف یا کالبدشکافی شده  ویروس 

 بسیار پر کاربرد است. 1PCR-RTتستهایی همچون  حضور دارد.

چندان معمول نیست،  ، این روشتزریق به حیوان حساس)گوسفند یا موش(با وجود باال بودن حساسیت روش  

 مگر در صورت عدم دسترسی به محیط های کشت سلول.

 در کمترین فرصت ممکن پس از عفونت، گرفته شود.نمونه خون بایستی برای جداسازی ویروس 

  :افتراقی تشخیص
 

 :تفريق گرددبایست از این بیماریهای  بیماری بلوتانگ می

 (CE)اکتیمای واگیردار •

  تب برفکی •

 وزیکوالر استوماتایتیس •

 (MCF)تب نزله ای بدخیم • 

 (BVD)اسهال ویروسی گاو •

 (IBR)رینوتراکئیت عفونی گاو •

 (PI3) 3 عفونت پارا آنفلوآنزای •

 آبله گوسفند •

 ذات الریه•

 مسمومیتهای گیاهی و حساسیت به نور•

 (PPR)طاعون نشخوارکنندگان کوچک •

 (Oestrus ovis) کرم بینی آلودگی به •

 (EHD)هموراژیک اپیزئوتیک گوزن •

 پا آبسه ٬)گندیدگی سُم(رات فوت ،پلی آرتریت •

 نمونه برداری

نمونه برداری مناسب برای هر بیماری همواره منوط به هماهنگی کامل با آزمایشگاه مرجع تشخیص توجه به این نکته که 

 . نمونه مناسب برای این بیماری هم از این قاعده مستثنی نمی باشد.استمورد نظر  بیماری

در عین حال و برابر شیوه نامه ملی بررسی و مبارزه با بیماریهای سازمان و اطالعات آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی خراسان 

 تازه دام قلب خون فاوی،نل های عقده طحال، کبد، نمونه ،(میلی لیتر 11به مقدار)انعقاد ضد ماده با کامل خونبهترین نمونه  ،رضوی

 ارسال سانتیگراد درجه 4 دمای در پک آیس کافی مقدار کنار درمی باشد، که بایستی  شده طسق جنین صدری مایع و شده تلف

 .شود

                                                           
1 - Reverse transcriptase-polymerase Chain reaction (RT-PCR) tests 
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 درمان

در دستور کار قرار  بایستی با توجه به ماهیت ویروسی بیماری، درمانی برای آن وجود ندارد. البته درمان های حمایتی

 داده شود.

 مهار بیماری پیشگیری و

ه بمقدم بر هر چیز و با توجه به آموزه هایی که در باال ذکر شد، الزم است تا در صورت ظن به بیماری بلوتانگ، ابتدا 

 ید. دهع طالا یدامپزشک

 :اشاره می شودنوع اقدام برای کنترل و پیشگیری  دوبا این توضیح، در زیر به 

 ،آلوده کانونهای سرولوژیک بررسی و قرنطینه ،دام جایی جابه کنترل ،کنترل ناقلین عاری از بیماری: (کشورهای)در مناطق  الف: 

 : آلوده به بیماری(کشورهای)در مناطق ب: 

 نیکنترل ناقل : 

از یک سو، و جلب توجه و همکاری سازمان  مناطق پر خطریکی از به عنوان  1بندی ها ضرورت توجه به پروار -

برنامه مراقبت و مهار  حفاظت از محیط زیست در خصوص مرداب ها و تاآلب ها از سوی دیگر، برای پیاده سازی

 .بسیار مهم و موثر می باشدبیماری 

ت تا به زمان با در نظر داشتن این که پشه ها در تاریکی فعال و معموالً خودشان وارد آغل نمی شوند، الزم اس -

 بازگرداندن گوسفندان به آغل توجه شود، به نحوی که گوسفندان پیش از تاریکی به آغل برده شوند.

اقدامات قرنطینه و جداسازی و به ویژه انتقال دام های سالم به مناطق مرتفع پیش از شروع فصل بیماری، از جمله  -

 نکات راهبردی محسوب می شود.

 

 ی:اقدامات محتاطانه و ضرور 

همه لوازم و سوزن های مصرفی در جراحی دامهای مشکوک به بیماری، آلوده تلقی می شود، از این رو الزم است 

 .ابتدا ضدعفونی، سپس معدوم گرددبه روشی مناسب 

 :ضدعفونی مناسب 

، ید، و ترکیبات چهارتایی آمونیوم) کلرید دی دسیل  %3در این خصوص می توان از هیپوکلریت سدیم، هیدروکسید سدیم 

ویروس عامل بیماری و سایر اوربی ویروس ها نظیر ویروس بیماری اسب آفریقایی دی متیل آمونیوم( که قادر به ضدعفونی 

 می باشد، استفاده کرد.

 سن:استفاده از واک 

                                                           
1 - Microclimate; The long-term weather conditions in a small area on the Earth. Usually, this term refers to 

such things as the differences in weather between the tops of hills and neighboring valleys, or between 
different parts of the same piece of land. 
The immediate climate in which an organism lives, such as the climate around a leaf, within the herblayer, or withi
n an adjacent part of the soil. 
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روتیپ سبلوتانگ در دسترس است؛ واکسنهای زنده تخفیف حدت یافته  کشتهو  زنده تخفیف حدت يافتهوع واکسن دو ن

انتقال  قادر بههستند. سروتیپ واکسن باید با ویروس عامل عفونت یکسان باشد. واکسنهای زنده تخفیف حدت یافته 1ویژه و خاص

د. نوشمنجر می  ویروسجدید سویه های به تولید  های موجود در محیط ترکیببا سویه بوده، می توانند  واکسینه نشده یدامهابه 

 .در دامهای واکسینه وجود دارد ناهنجاریهای جنینی امکان بروزهمچنین، 

با در نظر داشتن این توضیحات، و پس از شناسایی سروتیپ غالب کشور ویا اکوزون های مختلف و با توجه به حشره شناسی 

موثر در کاهش بارز فراوانی عفونت و همچنین ویروس عامل بیماری، محسوب می  روشیایه کوبی با واکسن کشته ناقلین بیماری، م

 شود.

 

 

 

 

 بهداشت عمومی

 .محسوب نمی شود از نظر بهداشت عمومی برای انسان، تهدید نمی باشد، از این رو زبان آبی، بیماری مشترک

 قضاوت الشه

 بایستی معدوم گردد. که اشاره شد، این ارگانهادر صورت درگیری شدید ارگانهایی 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 کل دامپزشکی استان خراسان رضویی؛ مسئول مطالعات و بررسی بیماريهای دامی، اداره اوجاق یعلتنظیم و ويرايش، دکتر ترجمه، گردآوری،                            

 زبینی فنی، آقای دکتر محمد صفا؛کارشناس اداره بهداشت و مديريت بیماريهای دامی، اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضویبا

 

                                                           
1 - serotype specific 
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