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 سقط جنین

دفع می نماید که در این  سقط جنین عارضه ای است که در آن دام ماده قادر به نگهداری جنین نبوده و آن را از بدن
ردند .ط جنین گارتباط عوامل عفونی و غیر عفونی می توانند منجر به سق  

 دام یا نشخوار کنندگان کوچک

: عفونی عوامل  

سالمونال-کوکسیال بورنتی )تب کیو( -کالمیدیا -وسیتوژنزلیستریا مون-لپتوسپیرا -(ژژونی و فتوس )کمپیلوباکتر -بروسال  

 

 

:عوامل غیرعفونی  

 ای به خرج داد. ها توجه و دقت ویژهعوامل غیر عفونی نیز به اندازه عوامل عفونی خطرناک هستند و باید در خصوص آن
 .توان به موارد زیر اشاره کردشود میجنین در بزها و گوسفندان میترین عوامل غیر عفونی که باعث سقطاز مهم

 ۱-  تواند باعث سقط جنین در بز و میش حامله پروژسترون یکی از مواردی است که میعدم تعادل میان مقدار استروژن و
 .شود

 ۲- ها در معرض هوای سرد و های آبستن بسیار مضر است و قرار گرفتن این بزها و میشهوای سرد برای بزها و میش
 .تواند به سقط جنین منجر شودها در فصول سرد میعدم مراقبت صحیح از آن

 ۳- های غذایی یکی دیگر از دالیل سقط جنین در بزها و گوسفندان است. چغندر، برگ کلم یخ زده و کپک روی تمسمومی
شوند. عامل دیگر مسمومیت های آبستن میترین مواردی هستند که باعث ایجاد مسمومیت غذایی در میشها از مهمعلوفه

است. در هنگام تغذیه گوسفندان در خصوص عدم وجود این  بزها و گوسفندان تغذیه از برخی گیاهان است که برایشان سمی
 .گیاهان در چراگاه اطمینان حاصل کنید

 ۴-  بز و میش حامله نیاز به مراقبت بیشتری دارد. عدم رسیدگی و تغذیه مناسب بزها و گوسفندان آبستن مخصوصاً بزها و
 .ط جنین شودها و سقتواند باعث ضعیف شدن آنهای دو قلو یا چندقلوززا میمیش

 ۵- های حامله باید احتیاط بیشتری داشت. جا به جایی نا صحیح و بدون عدم توجه کافی، در هنگام جا به جایی بزها و میش
 .تواند باعث وارد شدن ضربه به بز و میش و جنین شود و احتمال سقط آن را باال برداحتیاط الزم می

 ۶- یگر موارد غیر عفونی سقط جنین در بزها و گوسفندان است. در صورتی عدم دقت کافی در هنگام آزمایش رکتال از د
 .رودکه در هنگام آزمایش رکتال به جنین یا پرده جنین ضربه وارد شود احتمال سقط جنین بسیار باال می

 ۷- ین را باال هایی مانند اسهال و دل درد شدید در بز و میش آبستن از دیگر مواردی است که احتمال سقط جنوجود بیماری
 .خواهد برد

 ۸- تواند باعث شود تا جنین صدمه ببیند. همچنین ممکن است به دلیل وجود جراحات افتادن، وارد شدن ضربه و جراحات می
 .بز و میش توانایی الزم برای نگهداری جنین در رحم را نداشته باشد. در این موارد جنین سقط خواهد شد
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 عوامل عفونی

 کمپیلوباکتریوزیس CAMPILOBACTERIOSIS Vibriosis; 

 
عامل بیماری باکتری ویرگولی شکلی است به نام کامپیلوباکترکه قبال ویبریو نامیده می شد. در زیر دو گونه مهم این باکتری 

 :مورد بررسی قرار گرفته است

 Cam. Fetus 

 
در میشها سبب سقط در شش هفته آخر آبستنی میگردد. این عامل بیشتر در گوسفند و کمتر در بزها باعث سقط میگردد. 

، تب، اسهال ، ترشحات شدید واژن قبل از سقط یا  ( Stillbirths همچنین تولد نوزاد نارس ، مرده زایی )تولد بره مرده
کوتیلدونها  hemorrhagic necrotic cotyledons زایمان و متریت پس از دفع جنین، تورم جفت بهمرا نکروز خونی

را موجب میشود. جنین ها معموال اتوالیز شده و در کبد نقاط نکروز زرد نارنجی دیده میشود.در بعضی از تحقیقات بیان 
شده که اگر آلودگی یا عفونت در ابتدای آبستنی رخ دهد منجر به جذب مجدد جنین میگردد و اگر عفونت در میانه آبستنی 

د میشود و نهایتا اگر عفونت در آواخر آبستنی باشد منجر به تولد بره روز بع ۲۰تا  ۱۰رخ دهد منجر به سقط در طی 
 .میشود stillbirths ضعیف ویا مرده

  هفته قبل از زایش ، مرده زایی ویا تولد  ۶تا  ۴عالئم در بزها : سیکل فحلی طوالنی و نامنظم ویا نازایی، اسهال، سقط در
بهمراه جوش  vulva-vaginitis ات واژنی، تورم واژن و مهبلبزغاله ضعیف، جفت ماندگی، متریت و پیومتر، ترشح

 .، در جنین سقط شده در حفره های بدن مایع قرمز رنگ تجمع می یابدnodules &pustules چرکی
انتقال بیماری از طریق خوردن مواد آلوده به ترشحات جنین سقط شده می باشد. پس از بلع مواد آلوده ، باکتری از روده به 

درصد از میشها در گله در اثر آلودگی با  ۲۰ته و منجر به صدمه رساندن به بافتهای رحم و جنین میگردد. معموال رحم رف
در صد نیز میرسد. میشهای مسن ایمن  ۸۰کمپیلوباکتر سقط خواهند نمود اما در بعضی از گله های حساس شیوع سقط تا 

 .قط را ادامه میدهنددرصد از گله آلوده هر سال، س ۱۰تا  ۵خواهند شد اما 
 Cam. Jejuni  

 

یکی دیگر از عوامل سقط کمپیلوباکتریایی در گوسفند میباشد. در میشها باعث عفونت جفت و جنین میگردد اما در دیگر 
 .ایجاد مینماید. در بز نیز گاهی باعث سقط جنین میگردد enteritis گونه دامها اسهال و تورم روده

 پیشگیری

دد دام از تماس با محیط و دام آلوده ، توصیه میگردد که میشها را بخصوص میشهای جدید را بطور غیر از کنترل تر 
سالیانه واکسینه نمود. بیماری در دامداری شدیدا مسری بوده و دام مبتال پس از بهبودی معموال تا سه سال ایمن می باشد . 

دامهای جدید بلکه سد ایمنی در اثر دفع آلودگی شدید شکسته اما اگر میشهای جدید وارد و جایگزین شوند سقط نه تنها در 
شده باعث شیوع و طوفان سقط در بقیه دامهای گله میگردد. در شیوع یا طوفان سقط میتوان آنتی بیوتیکها را روزانه به 

 .میشها تزریق نمود
 کنترل و درمان

نسبت به تزریق آنتی بیوتیکها مانند اکسی تتراسیکلین اقدام  از سایر دامها جدا شده ودامهایی که سقط نمودند بایستی سریعاً 
نمود همچنین میتوان در غذای دام نیز کلرتتراسیکلین را اضافه نمود. درمان سایر دامهای گله نیز توسط تتراسیکلین توصیه 

 .شده است
 تشخیص آزمایشگاهی

 ویات شیردان جنینکشت از محت –تهیه الم از محتویات شیردان جنین و یا ترشحات رحمی 
 خصوصیات باکتری

 .باشندباشد. بعضی از انواع کمپیلوباکترها قادر به تولید توکسین میها گرم منفی و فاقد اسپور میاین باکتری
  مخزن میکروب

کمپیلوباکتر ژژونی بصورت کومنسال )همزیستی( در محیط روده انواع حیوانات وحشی و اهلی ممکن است وجود داشته 
توانند با آلودگی آبها توسط خود باعث د. پرندگان وحشی از جمله مرغان دریایی، کبوتر، غاز، اردک وحشی و کالغ میباش

انتشار آلودگی کمپیلوباکتر شوند. کمپیلوباکتر ژژونی کومنسال طبیعی گاو است. میزان درصد موارد مثبت مدفوع در 
یابد. کمپیلوباکتر ژژونی در گوسفندان عامل مهم سقط جنین عفونی ش میماههای تابستان به حداکثر رسیده و در زمستان کاه
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ای برای مدت طوالنی و بدون ابتالء ظاهری در باشد. میکروب بصورت کومنسال رودهزئوتیک میاپی
 .ها وجود دارد. انتقال میکروب از سگ به انسان به اثبات رسیده استبسیاری از گله

 کالمیدیوز CHLAMYDIOSE (abortion (enzootic 

 
این باکتری فقط در سلولهای زنده می تواند رشد و تکثیر نماید. دو گونه از کالمیدیاها از اهمیت بیشتری برخوردارند. 

که  (C.psittaci) که معوال انسان را آلوده می سازد و دیگری کالمیدیاپسیتاسی (C. trachomatis) کالمیدیا تراکوماتیس
 سازد. گونه اخیر می تواند با سایر بیماریها از قبیل کراتوکونژنکتیویت اغلب دامها را آلوده می

(keratoconjunctivitis), آرتریت (arthritis) و پنومونی (pneumonia)  بخصوص در بره های جوان ، همراه بوده
مید یا به نام سقط برای اولین بار سقط جنین حاصل از کال ۱۹۵۰ولی به ندرت در یک گله تواما دیده می شود .در سال 

 در اسکاتلند گزارش شد. در رده بندی اخیر این نوع باکتری متعلق به شاخه (abortion enzootic) انزوئوتیک
Chlamydiae خانواده ، Chlamydiaceae و جنس Chlamydophila می باشد. جنس Chlamydophila  شامل

 : گونه های مختلفی از جمله
C. psittaci (avian), C. felis (cats)  ،C. abortus (sheep, goats, cattle) و C. pneumonia 

(human). 
در این خانواده وجود دارد که شامل گونه  Chlamydia ، جنس دیگر بنام Chlamydophila می باشد. غیر از جنس

 C. trachomatis (human), C. suis (swine), and C. muridarum (mouse, hamster)های
 .می باشد

یماری کالمیدیوز بین انسان و دام مشترک میباشد ولی موارد انسانی خیلی بندرت رخ داده است و بیشتر زنان باردار را ب
مبتال مینماید. بنابراین توصیه شده که زنان باردار در تماس با گوسفندان بخصوص در زمان شیوع سقط در گله قرار 

در پرندگان بیماری کشنده ای ایجاد کرده و همچنین  Chlamydophila psittaci نگیرند. بیماری کالمیدیوز در اثر گونه
ایجاد مینماید و منجر به سقط نیز در دامها میشود . در انسان نیز پسیتاکوز  epizootic در پستانداران بیماری همه گیر

 .را سبب میگردد respiratory psittacosis تنفسی
 : نشانه های درمانگاهی

 
اری سقط جنین بوده است که معموالً در اواخر دوران آبستنی رخ می دهد و نیز تولد بره ها و بزغاله های از عالیم این بیم

رخ دهد، دام در میانه  conception ضعیف از دیگر نشانه های این بیماری می باشد. در صورتیکه عفونت قبل از آبستنی
روز بعد رخ میدهد و اگر عفونت در میانه یا اواخر  ۹۰تا  ۶۰ آبستنی سقط مینماید و اگر در اوایل آبستنی رخ دهد سقط در

میگردد. باکتری اغلب جفت را گرفتار ساخته و پس از  stillbirths آبستنی رخ دهد موجب تولد بره ضعیف و یا مرده زایی
برنگ قهوه ای  اینکه عارضه سقط رخ داد، در رحم باقی می ماند . تورم پرده های جفت بهمراه کوتیلدونهای نکروزه و

قرمز که گاهی قوامی سفت و چرمی شکل پیدا می کنند . فتوس مومیائی شده ویا پوشیده از پوشش فلسی پوسته  متمایل به
پوسته برنگ خاک رس بهمراه تورم عقده های لنفاوی میباشد و به علت بزرگ شدن کبد و پر شدن محوطه داخل شکم از 

درصد میشها بسته به زمان آلودگی ، سقط خواهند نمود. میشهای مسن  ۶۰تا  ۲۵با مایع , بادکرده به نظر می رسد. تقری
 .ایمن خواهند شد بصورتیکه ساالنه میزان سقط یک تا پنج درصد در گله کم میگردد

ت درصد اما در بین بزها بیشتر است. میشها بندر ۳۰تحقیقات نشان داده است که میزان شیوع سقط جنین میشها در گله آلوده 
روز قبل و بعد از تخمک  ۳-۲، باکتری را  persistently infected بیش از یکبار سقط مینمایند اما با فرم آلودگی مقاوم

به میش منتقل مینماید. پس از سقط،  venereal گذاری دفع مینمایند. قوچ پس از آلوده شدن بیماری را بصورت مقاربتی
هفته آخر آبستنی رخ میدهد که گاهی نیز موجب  ۳تا  ۲دهند. سقط در بز در بزها ممکن است هیچ عالئمی از خود نشان ن
 .مرده زایی و یا تولد بزغاله ضعیف میگردد

بخصوص در بزها میتواند ، بهمراه ذات الریه ،  enzootic abortion همانطوریکه در ابتدا بیان شد سقط جنین همه گیر
 .رخ دهد epididymitis م اپیدیدیمالتهاب بافت ملتهمه چشم، التهاب مفاصل و تور

 : راه انتقال

 
عامل بیماری میتواند توسط کنه ها ، جوندگان و پرندگان نسبتا بیشتر از راه تماس جنسی منتقل شود. بصورت مقاربتی قوچ، 

آلوده میش را آلوده نموده و یا از طریق منابع آلودگی دیگر مانند جنینهای سقط شده، جفت , ترشحات واژن و فضوالت 
و غذا نیز میتواند دام را  آلودگی صورت میگیرد. باکتری از راه های استنشاق هوای آلوده و یا مصرف مواد آلوده نظیر آب

 .مبتال سازد . دام سقط کرده در سال آینده بخاطر ایمنی ایجاد شده، مشکلی نخواهد داشت
ایجاد شود و یا دام حامل  latent infection مخفیدر دام سقط کرده و حتی در دامهای غیر آبستن ممکن است عفونت 

 .باقی مانده و باکتری را در روده و در بعضی از بافتهای لنفوئیدی نگهداری و حمل نماید
 : تشخیص

 
با توجه به اینکه نشانه ها در گله مشخص می باشد ولی اغلب با نشانه های سقط جنین های حاصله از تب کیو )کوکسیال( و 
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به بوده لذا برای تشخیص افتراقی بایستی به انجام تستهای آزمایشگاهی پرداخت. جفت بعنوان ویبریوز مشا
نمونه منتخب در نظر گرفته اما میتوان از کبد ، طحال و ریه نیز استفاده نمود. کالمیدیا را میتوان در 

 Coxiella اگسترش رنگ آمیزی شده از ترشحات واژن یا جفت مشاهده نمود اما چندان قابل تمایز ب
burnetii عامل تب کیو نمیباشد. 

 تب کیو Q fever : 

 
کوکسیال بورنتی ، انگل اجباری درون یاخته می باشد که در انسان باعث تب و عالئم  coxiella burnetii عامل بیماری

، اندومتریت، نازایی ، جفت ماندگی  stillbirth سرماخوردگی شده و در دامها در اواخر آبستنی باعث سقط جنین و مرده زایی
گردیده و در بعضی موارد عالئم تب، پنومونی و عفونت چشم نیز مشاهده میگردد. انسان بعنوان ناقل ، بیماری را به دام منتقل 

 .نموده و اغلب سیر بیماری در دام بصورت مخفی و پنهان می باشد. دام آلوده از شیر و مدفوع عامل بیماری را دفع مینماید
 : حیوانات حساسمیزبان و 

 
این عامل را در گونه های مختلف حیوانات اهلی و وحشی ، تعداد زیادی از جوندگان، الک پشت، ماهی و پرندگان گزارش شده 

 اند. اغلب این حیوانات بخصوص جوندگان بعنوان مخزن بیمار ی نیز بحساب می آیند. انسان میزبان تصادفی است
 : مشخصات کلی بیماری

 
ست آن را تب کشتارگاهی یا ریکتزیوز بورنت نیز نامیدند ، بیماری است عفونی و مشترک که در حیوانات اهلی ) تب کیو که نخ

گاو و گوسفند و بز ( معموال بدون نشانیهای مشخص میباشد ولی در انسان موجب بیماری حاد و گاهی خطرناک گشته که از 
 .است مشخصات آن سردرد ناگهانی و تب و ذات الریه غیر مشخص

گونه های مختلف کنه ها نیز در نگهداری این اجرام مخزن انگل واقع می شوند. این انگل بمقدار زیاد به وسیله حیوانات آلوده از 
طریق شیر یا سایر مواد دفعی و بخصوص از جفت دفع می شود. بخاطر دوام و ثبات قابل توجه این باکتری در محیط خارج 

نشاق هوای آلوده نیز امکان پذیر است و به همان اندازه که ناقل می تواند مؤثر باشد این راه نیز سلولی ، آلودگی از طریق است
 قابل توجه است

 : تظاهرات بالینی در حیوانات

 
به غیر از چند گزارش مبنی بر اینکه کوکسیال بورنتی را توام با ذات الریه و تورم نای در گوسفند و بز و یا همراه بچه اندازی 

ش و بز و گاو یافته اند معموالً معتقدند که تب کیو مسئول بیماری بخصوصی در حیوانات اهلی نمی باشد و بعضی محققان در می
معتقدند که نشانه های بالینی مشخص ندارد. جرم تمایل زیادی به تمرکز در پستان و جفت حیوان دارد که منجر به تورم جفت 

 .گرددبهمراه ترشحات رحمی و پرده های جنین می
در اثر تورم جفت ، جفت بصورت چرمی و ضخیم در آمده و ممکن است حاوی نقاط زرد متمایل به سفید و ترشحات کرمی 

رنگ در مابین کوتیلدونها گردد. در بعضی از موارد ترشحات برنگ قرمز قهوه ای رنگ در می آید. پنومونی در جنین بز و گاو 
 .شاهده شده استدیده میشود ولی در جنین گوسفند کمتر م

جهت تشخیص بیماری میتوان کوکسیال بورنتی را در ترشحات واژن ، جفت ، ترشحات جفت ، بافتهای جنینی )کبد ، ریه و 
محتویات معده یا شیردان( و همینطور در شیر و ادرار و مدفوع مشاهده و جدا نمود. اما این میکروارگانیسم بطور مداوم در شیر 

 ذا همیشه در این دو قابل ردیابی نیست. در محلهای ملتهب جفت ، یا ترشحات آن میتوان با رنگ آمیزیو آغوز دفع نمیشود ول
ziehl-neelsen و یا گیمسا انگل را مشاهده نمود. کوکسیال بورنتی مقاوم به اسید acid-fast  ،بوده و بصورت چند شکلی

قابل روئیت نمی باشد.  Gram stain با رنگ آمیزی گرمدیده میشود. معموال  filamentous تا رشته ای coccoid دایره
نتیجه  single tube PCR و capture ELISA وجود میکروارگانیسم بروشهای فوق بهمراه آزمایشهای سرولوژی و یا

 .تشخیص را قطعی تر مینماید
  در انسان

نخست  –هفته  ۲-۴اد می کند. دوره کمون بر عکس حیوانات تب کیو در انسان بیماری عفونی حاد و کم و بیش وخیمی را ایج
عامل بیماری در گردش خون و سپس سایر اندامهای درونی را مورد حمله قرار داده نشانیهای بالینی شباهت به عالیم انفوالنزا 

 .دارد
هی سینه درد ، درجه حرارت بدن باال رفته ، تب و لرز ، سردرد در ناحیه پیشانی ، خستگی ، بی اشتهایی ، درد ماهیچه ها گا

سرفه خشک ، تورم بینی و  –ماه  ۳گاهی تهوع . نشانه های عصبی و سفتی گردن دیده میشود. دوره تب طوالنی از یک هفته تا 
 .گلودرد و برادی کاردی و بزرگی کبد را سبب می شود و مواردی نیز ذات الجنب و ذات الریه وجود دارد

وکسیلوز را همراه بیماریهای دیگر مثل روماتیسم و امراض قلبی نیز یافته اند. از بیماری گاهی مزمن و فقط همراه تب است. ک
نظر بیماری شناسی و اپیدمیولوژی تشابهی بین تب کیو و بروسلوز یافت می شود تا جائیکه برآنند که در منشاء این اجرام تشابهی 

 .وجود دارد
 : مبارزه و پیشگیری
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به منظور نابود ساختن جفت ، تخته پهن و کاه آلوده و هر چیزی که با  در گله های آلوده تمام تدابیر الزم
 .ترشحات و مدفوع دام آلوده شده ، اتخاذ گردیده است و نیز وسایل نقلیه بایستی کامالً تمیز و ضدعفونی شود

  واکسن

 
 مایه کوبی حیوانات حساس در مواردی که مقدور باشد توصیه می شود

  درمان

 
میلی گرم کلرتتراسیکلین برای هر راس دام در هر روز بمدت پنج روز که سپس به  ۵۰۰یدیوز: شروع درمان با شبیه درمان کالم

میلی گرم برای هر راس دام در هر روز کاهش داده )تا انتهای روزهای باقی مانده آبستنی( را توصیه نموده اند. در شیوع شدید  ۲۵۰
میلی گرم برای هر پوند وزن دام بصورت  ۱۰بمیزان  LA 200 ویا اکسی تتراسیکلین سقط جنین ، تزریق همه میشها با تتراسیکلین

 .زیر پوستی توصیه شده است

 توکسو پالسموزیس TOXOPLASMOSIS 

 
که در سلولهای اپی تلیال روده  Toxoplasma godii انگلی پروتوزوایی است به نام توکسوپالسما گنده ایعامل بیماری, 

 .( زندگی می کند . بیماری توکسو پالسموز قابل سرایت به انسان می باشدسانان و گربه حیوان آلوده )گربه
در  مادران اولیه است. عفونت بالینی عالیم ، بدونآناولیه عفونت باشد کهمی و حیوان انسانانگلی توکسوپالسموز بیماری

 . شود جنین و مرگ ایجادعفونت باعث است ممکن حاملگیابتدای
 مرفولوژی-شناسیشکل
 :عبارتند ازباشد کهمی مختلفی اشکال دارای انگل

جز  )به اکثرپستانداران مختلف و سلولهای استشکل وجود دارد قوسی و لنف درخون که آزاد انگل شکل :آزاد شکل – 1
 .دهدقرارمی ( را مورد تهاجمهسته قرمزبدون گلبولهای

 .گویند کاذب ، کیستانگل دارحاوی هسته سلول به :کاذب کیست – 2
، ، قلبچشم مثل بدن مختلفهایقسمت دار، بههسته درسلولهای سلولی داخل تقسیمات دوبارهاز یکی پس انگل :نسجی کیست – 3

 .دهدمی ( راتشکیل)بافتی نسجی شود و کیسترود و در آنجا مستقرمیو کبد می ، مغز،عضالتریه
 سانان وگربه گربه مدفوع شود و از طریقایجاد می-سانان و گربه گربه در روده که – انگلسیر جنسی در نتیجه :اووسیست – 4

 .گرددمی دفع
 انگل زندگی چرخه

 
 :غیر جنسی سیکل – الف

انگل آزاد  شود. در رودهمی ، آلودهآلوده و مواد غذایی سبزیجات از طریق ووسیستیا اشکالبا خوردن دیگری یا هر میزبان انسان
 دار خون هسته فقط سلولهای ارگانیسم هنگام کند، در اینمیخون گردش خود را وارد دستگاهروده،  عروق شود و از طریقمی

از  شود. پسمینامیده کاذب کیست نام به حالت دراین شود ، انگلمی ندارمیزباهسته کند و وارد سلولمی راانتخاب میزبان
 بارتقسیم ۲از  پس که ور شده حمله داردیگری هسته سلول شوند و بهها آزاد میشود و مجددا انگلمی پاره کاذب، کیستتقسیمات

( نسجی )بافتی کیست تشکیلگردند و منجر بهد و درآنجا مستقر میکننمی حرکت بدن سایرقسمتهای طرف به با خون همراه
 .شوندمی
 : سیر جنسی – ب

شود و آزاد می وانگل پاره نسجی کیست گربه شوند. در رودهمبتال می نسجی کیست به آلودهنسوج با خوردن سانان و گربه گربه
را  گربه روده سلولهای سپس کردهتقسیم به گیرد و شروعقرار می گربهروده  ولهایسل کند و درونمی حملهروده  نسوج به

، نر با ماده جنسیسلول شوند. از ترکیبمی یا گامتوسیت جنسی سلول به سلولها تبدیلاز این شود، بعضیمی کند و خارجمیپاره
 .گرددمی دفع محیط بیرون به نارس اووسیت شکل به گربه مدفوع ههمرا شود کهمی ، حاصلیا تخم زایگوت سلول

  و کنترل پیشگیری

 
 روز ۱۰ مدتگراد به سانتی درجه ۱۸- در برودت( گوشت)منجمد کردن فریز کردن –
 این شوند. مدفوع کنندهآلودهآنموجود در  هایاووسیستاز آنکه ها قبلگربه ها و بچهگربهروزانه  مدفوع ساختن معدوم –

 با آب روزانه ها را بایستیگربهکرد. النه کرد، سوزاند و یا عمیقا دفنهدایت فاضالب طرف به توانرا میحیوانات
 .کرد ضدعفونیجوش
و یا  باغبانی ازکارهای زنان گونه این ; اجتنابنیستآنها معلوم تغذیه سابقه که هاییباگربه باردار از تماس زنان اجتناب –

 .است کارالزم بعد از انجام دست و شستشویدستکش پوشیدن
 راه انتقال و عالئم بیماری در دام
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از طریق خوردن مواد غذایی و آب آلوده به اووسیت انگل که از طریق مدفوع گربه و جوندگان دفع شده 

 ده به ترشحات جنین سقط شدهاست. تماس مستقیم دام با مواد آلو
  نشانه های بیماری

 .میشهای مبتال معموال عالئمی از بیمار بودن را ندارند و معموال عارضه سقط جنین را بروز می دهند 
درصد برسد  ۸۰عارضه سقط جنین در هر مرحله ای از دوران آبستنی می تواند رخ دهد و میزان شیوع آن ممکن است تا 

تدای دوره آبستنی باشد موجب جذب و مرگ جنین می شود، آلودگی در میانه آبستنی منجر به سقط و مستعد اگر آلودگی در اب
شدن میشها به عفونت ثانویه میگردد و اگر آلودگی در اواخر آبستنی باشد باعث سقط جنین، جنین مومیائی ، نارس زایی، 

 .مرده زایی و یا تولد بره های ضعیف می گردد
 :عالئم در بزها

، التهاب روده و معده، زردی،  CNS ، عدم کارائی encephalitis بی اشتهایی، عدم تعادل، فلجی، تنگی نفس، تورم مغز
گاهی تب و لرزش و انقباض عضالنی. در بز آبستن انگل پس از حمله و تزاید در جفت ، از جفت عبور کرده و جنین را 

جنین میگردد. همچنین مرده زایی و تولد بزغاله ضعیف از دیگر عالئم  مبتال نموده و باعث مرگ جنین و یا مومیایی شدن
 .آنست. معموال سقط در ثلث آخر آبستنی رخ میدهد
 .روی کوتیلدونها نقاط سفید رنگ مشاهده میگردد

 تشخیص

 .ال نمودبهتر است نمونه های اخذ شده از جنین و جفت را در یخچال نگهداری )نه فریز شده ( و سپس بهمراه یخ ارس 
 آزمایش فلورسنت انتی بادی مواد کوتیلدونها

 latex agglutination آزمایش مایعات جنینی با استفاده از تست اگلوتیناسیون التکس
 کبد , قلب , کلیه , طحال آزمایش هیستوپاتولوژیکی بافتهای جنین مانند: مغز,

 کنترل و درمان

ونی برای اندازه گیری میزان آنتی بادی ، در تمام دامهای بالغ انجام درمان ارزش کمی دارد بهتر است یک آزمایش خ : 
نشاندهنده حالت فعال بیماری میباشد. تیتر پائین نشاندهنده تماس قبلی و ایجاد ایمنی کافی برای  ۶۰گیرد . تیتر باالی 

اهش میزان سقط در طول آبستنی باعث ک monensin (15-30 mg/head/day) جلوگیری از بیماری است. خوراندن
خواهد شد. همچنین گزارشاتی مبنی بر استفاده از سولفانامیدها برای درمان بزهای آلوده به ثبت رسیده است. برای درمان 

 .توصیه شده است clindamycin و یا کلیندامیسین sulfadiazine گربه ها نیز سولفادیازین
 نبار علوفهجلوگیری از ورود گربه ها به انبار غالت , آبشخوار و ا

 انهدام فوری مواد آلوده به ترشحات جنین سقط شده
 کنترل جوندگان و پرندگان از نظر کاستن مخازن عفونی

 .اجتناب از نوشیدن شیر دامهای آلوده به ویژه توسط زنان آبستن و اطفال
 :کنترل و پیشگیری کلی برای بعضی از عوامل سقط

 .ذیل را مد نظر قرار داد اصوالً برای کنترل و پیشگیری بایستی نکات
 .جداسازی میشهای سقط کرده از سایر دامها

 جمع آوری و سوزاندن و یا دفن کردن جنین های سقط شدن و جفت های آلوده
 ضد عفونی و یا شعله دادن آغل و جایگاه دامهای مبتال

 . ای ماده متولد شده را شیر بدهندمیشهای سقط کرده نبایستی تا زمانیکه علل مولد سقط از محیط حذف نشده است ، بره ه
 میشهای آبستن در روی زمین تغذیه نشوند

 .قوچ نباید از گله با سابقه سقط جنین خریداری گردد
تزریق فوری واکسن برای ویبریو و سقط انزوئوتیک: جهت پیشگیری واکسن نیز مصرف میگردد که در حال حاضر در 

 .ایران موجود نمیباشد
تی بیوتیکها هنگام رخداد سقط جنین صورت گیرد ) شروع درمان با استفاده آنتی بیوتیک تزریقی ) استفاده فوری از آن

 .(تتراسیکلین ها( و ادامه آن با آنتی بیوتیک خوراک به همراه مواد غذایی
اط با دام یا مراقبتهای بهداشتی ویژه از نظر انتقال عوامل سقط به انسان مانند استفاده از پوششهای محافظ در موقع ارتب

 .دامداری ، دوری جستن زنان آبستن از دام های الوده ، جنین های سقط شده و مواد آلوده باید مد نظر قرار گیرد
 :درمان و پیشگیری

 
از آنجاییکه کالمیدیا ها به کلرتتراسیکلین بسیار حساس اند لذا از این دارو به عنوان داروی پیشگیری کننده و درمانی استفاده 

میلی گرم برای هر راس  ۸۰د. مقدار مصرف به عنوان مقدار پیشگیری کننده )بصورت خوراکی( در دوران ابستنی می شو
میلی گرم برای هر راس میش در هر روز برای  ۲۵۰هفته و مقدار درمانی در دام سقط کرده  ۳میش در هر روز بمدت 

میلی  ۲۰روزگی آبستنی با مقدار  ۱۲۰و  ۱۰۵های هفته . اخیرا جهت درمان وپیشگیری توصیه شده که در روز ۳مدت 
 .را تزریق نمود LA گرم )برای هر کیلو وزن دام( تتراسیکلین ویا اکسی تتراسیکلین

میلی گرم کلرتتراسیکلین برای هر راس دام در هر روز بمدت پنج روز که  ۵۰۰در بعضی از تحقیقات شروع درمان با 
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م در هر روز کاهش داده )تا انتهای روزهای باقی مانده میلی گرم برای هر راس دا ۲۵۰سپس به 
آبستنی( را توصیه نموده اند. در شیوع شدید سقط جنین ، تزریق همه میشها با تتراسیکلین ویا اکسی 

میلی گرم برای هر پوند وزن دام بصورت زیر پوستی توصیه شده  ۱۰بمیزان  LA 200 تتراسیکلین
 .است

 (یاییسقط جنین انزئوتیک )کالمید
یک برنامه اجرایی واکسیناسیون در گله برای آینده تدوین نمود و در عین حال بایستی توجه داشت که میشهای سقط داده شده 
بر علیه این بیماری ایمن خواهند بود ولی آندسته از میشهایی که در اواخر آبستنی آلوده شده اند احتماال سقط نکرده و زایمان 

 .در سال اینده سقط خواهند نمودطبیعی خواهند داشت اما 

 توکسو پالسموزیس 

 
 .میشهای سقط داده شده به فوریت از میشهای آبستن جدا شوند

 . مراقبت بهداشتی از نظر کنترل رفت و آمد گربه ها و آلودگیهای مواد غذایی دام با فضوالت گربه ها شدیداً انجام پذیرد
 کامپیلو باکترفتوس

 : میشهای سقط داده شده از سایر دامها جدا شوند و باید توجه داشت که
میشهای سقط داده شده برای سال اینده از سطح ایمنی باالیی برخوردارند. واکسیناسیون میشها بخصوص میشهای جدید بطور 

 .منی بمدت سه سال میگرددسالیانه. بطور کلی ایمنی ایجاد شده طبیعی و یا پس از تزریق واکسن زنده ، موجب ایجاد ای

 لپتوسپیروز : 

 
این بیماری در حیوانات و انسان به اشکال مختلف و با عالئم بالینی متفاوت دیده می شود. لپتوسپیروز یکی از عوامل مهم 

عیف خسارات اقتصادی در دامهای اهلی است. بیشتر آْلودگیها تحت بالینی است. با اینهمه سقط، مرده زایی و تولد نوزادان ض
که تلفات باال دارند از عوارض بیماری در گاو، گوسفند، اسب و خوک می باشد. سقط معموال در نیمه دوم آبستنی مشاهده 

 می شود

 Brucellosis : 

 
میباشد. این بیماری  B. melitensis و در بز B.ovis این بیماری دارای عوامل مختلف از جمله عامل بیماری در گوسفند

قط در چهارمین ماه آبستنی بهمراه ترشحات واژن عفونی بمدت طوالنی، مرده زایی و یا تولد بره ضعیف بهمراه نازایی، س
، تورم ملتهمه چشم، برانشیت  keratitis و باقی ماندن جفت در گوسفندان همراه است. کاهش تولید شیر ، تورم قرنیه چشم

و در بز نر  Orchitis میباشد(. در قوچ نیز تورم بیضه ها ، تورم مفاصل )از این لحاظ شبیه بیماری آگاالکسی و تب کیو
 تورم اپیدیدیم را ایجاد مینماید

 بیماری آگاالکسی )گوسفند وبز( و بیماری پلوروپنومونی واگیر بزان CCPP: 

 
شده هر دو توسط باکتری مایکوپالسما ایجاد  CCPP بیماری آگاالکسی )گوسفند وبز( و بیماری پلوروپنومونی واگیر بزان

و تورم مفاصل و کدورت قرنیه )در  ( CCPP) و سبب سقط، تورم پستان )هر دو(، پنومونی )آگاالکسی( و پلوروپنومونی
 .بیماری آگاالکسی ( میگردند

 ریفت تب دره: 

 
تواند باعث بیماری شدید و کشنده )نکروز کبدی یک بیماری مشترک بین انسان و دام است که می (RVF) تب دره ریفت

 .ی و نیز سقط جنین( در بین حیوانات، بخصوص حیوانات اهلی )گوسفند، گاو، بز، شتر( گرددومغز
مننگوآنسفالیتی( و مرگ  –این بیماری معموالً در انسان مالیم و خفیف است ولی گاهی، موارد حاد بیماری )تب هموراژیک 

ار معموالً توسط نیش حشرات ناقل )بخصوص درصد(. انتقال بیماری از حیوانات بیم ۱و میر نیز دیده شده است)حدود 
است که تماس مستقیم با خون، ترشحات و بافتهای آلوده گیرد . قابل توجهها صورت میها( به حیوانات دیگر و انسانپشه

 .ها( گرددتواند باعث انتقال ویروس به بدن انسان )از طریق زخمهای پوستی ویاآئروسلحیوانات نیز می
و از جنس فلبو ویروس ها و دارای  (Bunyaviridae) بونیا ویریده ویروس از خانواده RNA ریفت یک ویروس تب دره

می باشد. تقریباً  (LوMوS) ویروس احتماال تک رشته ای است و شامل سه قطعه RNA .می باشد (Envelope) پوشینه
ن بندپایان تکثیر یافته و پس از طی مرحله خاصی همه ویروسهای این خانواده از طریق بندپایان منتقل می شوند. آنها در بد

توسط ناقلینی نظیر پشه، کنه، پشه خاکی یا از چرخه زندگی خود به میزبان مهره دار ) که از پستانداران و یا پرندگان است(,
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 .منتقل می شوند (Culicoides پشه ریزه ) کولیکوئیدس ـ
 : تظاهرات بیماری در حیوانات اهلی

 
کمون بیماری بسیار کوتاه و حدود  وانات بره ها, گوساله ها و بزغاله ها هستند. دورهحساس ترین حی

ترشحات چرکی موکوسی از تب, ساعت می باشد. عالیم بیماری شامل بی حالی, بی اشتهایی, استفراغ, عدم تعادل، ۱۸تا ۱۲
د شدید بیماری ملنا و ترشحات حاوی خون از بینی و اسهال است. در حیوانات بالغ، عالیم بیماری خفیف تر است. در موار

 .بینی حیوان مشاهده می گردد. در میش های باردار سقط جنین شایع است و ممکن است تنها عالمت بیماری باشد
 : کنترل وپیشگیری

 
 .کنندکسانیکه با حیوانات سروکار دارند باید از تماس با خون یا بافت حیواناتی که ممکن است آلوده باشند خودداری 

وجود دارد. واکسن غیرفعال در حیوانات اثر محافطتی خوبی ایجاد  RVF دو نوع واکسن غیرفعال و ضعیف شده برعلیه
می کند ولی باید در چند نوبت تزریق شود. واکسن ضعیف شده تک دوز بوده و ایمنی مادام العمر می دهد ولی باعث سقط و 

 .تراتوژنیسیتی در حیوانات حامله می گردد

 یماری بوردرب Border disease : 

 
در  BVD قرابت نزدیکی با pestivirus (Flaviviridae) این بیماری یک بیماری ویروسی است که عامل ویروسی آن

دارد. عامل بیماری در اوایل آبستنی سبب تورم جفت، جذب جنین و یا  hog cholera گاو )و گوسفند( و وبای خوک
بره های ضعیف و نقایص مادرزادی میگردد. احتمال بروز سقط در هر زمانی از آبستنی مومیایی شدن، سقط جنین، تولد 

 نه با homologous وجود دارد. میشهای آبستن معموال عالئمی ندارند. به دنبال عفونت حاد با ویروس )البته با سویه
heterologous ) در دامهائیکه دارای ایمنی کارآمد و کافی immunocompetent د ،بیماری گذرا و تحت بالینی هستن

میگردد، اما نمیتواند  Homologous strain ایجاد میشود که نهایتا منجر به ایمنی بادوامی بر علیه ویروسهای شبیه آن
 .ایمنی ایجاد شود heterologous strain نسبت به دیگر گونه های ویروس

و همچنین  hairy shaker lamb دارای پوشش غیر طبیعی موجنین های زنده بدنیا آمده معموال کوچکتر از نرمال بوده و 
 .ماه ناپدید میگردد ۴تا  ۳لرزش عضالنی غیر ارادی میباشند. عالئم عصبی و لرزش بتدریج در عرض 

در بره های زنده باقی مانده، سبب دفع  persistently infection ، این بیماری با ایجاد عفونت مقاوم BVD شبیه بیماری
 .میگردد semen ر تمام مواد دفعی و ترشحات از جمله منیویروس د

تشخیص بیماری بر اساس جداسازی ویروس از جفت و بافتهای جنینی ) کلیه، ریه، طحال، غدد تیروئید و شیردان( و یا در 
میباشد . همچنین با  immunocytochemical با رنگ آمیزی ویروس و روش CNS مقاطع بافتی از مغز و ضایعات

 precolostral دازه گیری آنتی بادی فلورسنت و آنتی بادی در خون قبل از خوردن آغوزان
 .میتوان بیماری را تشخیص داد

 Cache valley virus ویروس دره پنهان: 

 
، سقط جنین، مرده زایی و نقایص غیر طبیعی در  infertility این بیماری ویروسی توسط پشه ها منتقل شده و باعث نازایی

روزگی آبستنی آلوده شوند ، جنین ها معموال مرده و جذب میگردند. اگر  ۲۸ای متولد شده میگردد. اگر میشها قبل از بره ه
 Congenital روزگی اتفاق افتد جنین یا جنین ها دارای نقیص ژنتیکی ۴۵روزگی و  ۲۸عفونت بین 

arthrogryposis-hydranencephaly (A-H) syndrome م اعصاب مرکزییا ناراحتیهای سیست CNS  و سیستم
 .عضالت اسکلتی میشوند. میشهای مبتال معموال عالئمی از بیماری نداشته و ایمنی با دوامی کسب خواهند نمود

 در زمان سقط ویروس زنده نمانده و راه تشخیص بر اساس اندازه گیری آنتی بادی در سرم بره قبل از خوردن آغوز
precolostral ات بدن میباشدو یا در دیگر مایع. 

 بیماری زبان آبی Blue Tongue 

 
زبان آبی بیماری ویروسی غیر مسری است که توسط گزش پشه های کولیکوئدس به گاو ، گوسفند ، بز گاومیش 

 .ونشخوارکنندگان وحشی )مانند گوزن( منتقل می شود
ود( و سندرم تولید مثلی که موجب سقط بیماری بدو فرم سندرم عروقی )سبب التهاب غشاهای مخاطی ، احتقان و تورم می ش

 .میگردد malformation=hydranencephaly, porencephaly جنین و نواقص مادری زادی یا جنین معیوب
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 دام یا نشخوار کنندگان بزرگ

 

سقط جنین گاو ممکن است به دنبال یک بیماری عفونی و یا وارد آمدن آسیب و صدمه ای در طول بارداری رخ  

چه در یک گلۀ گاوی در مدت زمانی نسبتاً کوتاه چند سقط اتفاق بیفتد، این دهد. البته به گفتۀ کارشناسان چنان
احتمال وجود دارد که چند گاو در میان گله به بیماری عفونی که منجر به سقط می گردد، مبتال شده اند. تعدادی 

  :از این بیماری ها را در ذیل عنوان کرده ایم

 تب شالیزار )لپتوسپیروز(

هفته  12تا  6و معموالً سقط  –از شایع ترین دالیل بروز سقط جنین در گاوهای ایرلند است یکی « تب شالیزار»

 30پس از عفونت اولیه اتفاق می افتد. سقط جنین در گله ای که نخستین بار است به این عفونت مبتال شده تا 
تماس با جنین سقط  درصد افزایش می یابد. همچنین این بیماری بین دام و انسان مشترک است و از طریق

شده یا به دنیا آمده و یا ادرار حیوان آلوده، انسان نیز مبتال می گردد. تشخیص بیماری غالباً مشکل است و 
  .هفته بعد از سرایت عفونت به حیوان رؤیت می شود 12تا  6عالئم بالینی معموالً 

  .ودبرای تضمین سالمت گله از این بیماری، واکسیناسیون بایستی انجام ش

 سالمونال

از آبستن شدن گاو باعث اسهال و سقط می شود. کنترل این  5و  4این یک بیماری مسری است که از ماه 
بیماری می تواند مشکل باشد چرا که بسیاری از حیوانات گله ممکن است بدون نشان دادن عالمتی این بیماری 

ا که این حیوانات عالئم بیماری را را در خود داشته باشند. اما در مورد گاوهای در حال سقط این استثناست چر
نشان می دهند. گاوهای در حال سقط و بیمار تب باال دارند. بعضی ممکن است در اثر این بیماری از بین بروند. 

در اثر تماس با جنین یا جفت یا خون حیوان مبتال این بیماری می تواند سرایت کند. در صورت تأیید بیماری، 

  .یستی انجام شودواکسیناسیون گلۀ دامی با

 نئوسپوراکانینوم

نئوسپوراکانینوم در گله های گاوی توسط انگلی که در مدفوع سگ یا روباه مبتال وجود دارد، سرایت می کند. 

سرایت بیماری از طریق سگ می تواند منجر به سقط مکرر در گله شود و حیوان تا آخر عمر مبتال به بیماری می 

سوم تا هشتم بارداری اتفاق می افتد و چنانچه گوسالۀ کاملی هم به دنیا بیاید، ماند. سقط معموالً بین ماه 
  .احتماالً مبتالست

واکسنی هم برای این بیماری وجود ندارد. و راه پیشگیری اینست که مانع از ورود هر گونه حیوانات اهلی به 
  .دمحل آخور گاوها شوند و حیوان مبتال را از سایر دام های گله جدا سازن

 سقط قارچی

این گونه سقط معموالً به دلیل وجود قارچ در سیلویی که بد نگهداری شده اتفاق میفتد. به منظور پیشگیری، 

اما از دادن سیلوی آلوده به قارچ به گلۀ گاو بایستی امتناع کرد.   می توان از میکوتوکسین بایندر استفاده کرد؛
  .بل انتقال است اگر چه احتمال سرایت از این طریق کم استالبته از بستر کاهی دام هم این بیماری قا

  .باکتری های لیستریا و باسیل از دیگر باکتری هایی هستند که از طریق سیلو به حیوان منتقل می شوند
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 اسهال ویروسی گاوی

سقط ناشی از اسهال ویروسی گاوی در هر مرحله از آبستنی گاو ممکن است اتفاق بیفتد با 

  .لباً در مراحل اولیۀ بارداری رخ می دهداینحال غا
دامدار می بایست حیوانات بیمار را از گله جدا سازد چرا که آنها منبع عفونت و سرایت بیماری 

  .هستند
به منظور مصون سازی گله از بیماری واکسیناسیون توصیه می شود با اینحال چنانچه حیوانات بیمار جدا نشوند 

  .ار نخواهد بودواکسیناسیون هم تأثیرگذ

 نای گاوی –التهاب عفونی بینی 

یک بیماری ویروسی شدیداً مسری است که مجرای تنفسی و داخل   )IBR( نای گاوی –بیماری عفونی بینی 
حیوان را آسیب می زند و ممکن است عفونت با ورود به خون بیشتر به بدن حیوان صدمه بزند. همچنین   بینی

  .ودمنجر به سقط جنین هم می ش
  .با اجرای یک برنامۀ واکسیناسیون بیماری قابل کنترل است

 تب مالت

ماهگی اتفاق می افتد. جفت و خون و  5مربوطه و قانونی گزارش شود. در این بیماری سقط معموالً بعد از 

اری را دارد. معموالً دامداران مایعات حاصل از به دنیا آمدن گوساله بسیار آلوده هستند و امکان سرایت بیم
  .بایستی از گاوی که سقط داشته دو بار تست تب مالت بگیرند

 پیشگیری و درمان

کارشناسان توصیه می کنند هنگامی که سقط جنینی اتفاق می افتد بهترین اقدام قرنطینه کردن آن گاو از 

هفته است تا زمانیکه ترشحات واژنی کامالً تخلیه  3تا  2به مدت  –به ویژه سایر گاوهای آبستن  –گله   سایر
ه ارسال شود. رعایت تدابیر بهداشتی شود. همچنین توصیه می شود تا نمونه هایی برای آزمایش به آزمایشگا

  .به ویژه در هنگام سقط و پس از آن و در طی تخلیۀ ترشحات بسیار حائز اهمیت است

عالوه بر موارد مذکور، در مواردی که واکسیناسیون قابل اجراست )مثل بیماری های اسهال گاوی 
مونال( بایستی برنامۀ واکسیناسیون با دقت و ، و سال   )IBR(بینی –، تب شالیزار، التهاب نای    )BVD(ویروسی

  جدیت اجرا گردد تا از بروز مجدد سقط پیشگیری شود

 

 

 

 

آزمایشگاه تخصصی آتیه ضمن مشاوره  بصورت حضوری و غیر حضوری قادر به 

 ه سقط جنین در انواع دام های کوچک و بزرگ و می آزمایشات مربوط بانجام تما

 .میباشد بیماری آنها 

 www.atiyesalamat.comآدرس سایت :                                                                      0992-4771330شماره های تماس : 

                           0919-6977522 

                           0912-3653115 

                        026-36560586 

http://www.atiyesalamat.com/

