dönemlerdeki kan nakilleri ile kolayca bulaşır.

lezyonları oluşabilir. Kuzulardaki ölüm oranı

Çiçek virüsü akciğerlerde, yemek borusu, mide

%50’ye kadar çıkabilir.

ve bağırsak kanalında oluşan kabarcıklar içinde

Ergin koyunlarda hastalık daha hafif seyreder.

lezyonlarının

de bulunduğundan koyunlar burun akıntısı,

Hayvanların koltuk altı, kuyruk altı bölgelerinde

oluşması ile karakterize bulaşıcı viral bir

solunum havası, salya ve sütle virüsü dış ortama

çiçek lezyonları görülür. Deride önce kızartı

hastalıktır. Hastalığın ağır seyrettiği durumlarda

çıkarırlar.

dayanıklıdır.

meydana gelir. Bu kızartıların ortası çukurlaşır

genç hayvanlarda ölümlerde görülür.

Hastalıklı sürülerin karanlık ve serin ağıllarında

içleri dolarak küçük kesecikler oluşur. Daha

KOYUN – KEÇİ ÇİÇEK HASTALIĞI
Koyun ve keçilere özel koltuk ve kuyruk
altı

derisinde

küçük

çiçek

Hastalığın etkeni bir virüstür. Virüs
derinin

epitelyum

hücrelerinde

bulunur.

Virüs

dış

ortama

2 yıl, meralarda ise 2 ay süre ile canlı kalır.
Direk güneş ışığında kısa sürede etkisiz hale

Yayılma direkt olarak meydana gelir. Solunum
yoluyla,

derinin

kabuklarıyla,

hastalık

etkenlerinin vücuda girip yayılmaya başladığı

sonra bu oluşumlar hastalık için karakteristik
olan çiçek lezyonlarına dönüşür.
gelir.

Derinin

Kuzularda hastalık ağır seyreder. Belirgin bir

çevresinde, dudaklarda, göğüs altı, kuyruk altı

düşkünlük, bitkinlik yüksek ateş, göz ve burun

ve

akıntısı görülür. Kuzularda kılsız bölgelerde

görülür. Ağızda oluşan lezyonlar hayvanın

tipik çiçek belirtileri oluşmadan sindirim,

yemesine içmesine engel olduğu gibi salya

solunum

ve

ürogenital

sistemlerde

çiçek

yünsüz bölgelerinde burun deliği

memelerde

kabartı

şeklinde

lezyonlar

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ

miktarının artmasına da sebep olur. Kabartıların
çıkmasıyla

beraber

yükselmiş

olan

ateş

düşmeye başlar. Ağır seyreden vakalarda ilk

KOYUN-KEÇİ ÇİÇEĞİ HASTALIĞINA
KARŞI HAYVANLARINIZI AŞILATINIZ !
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

lezyonların görülmesinden bir hafta sonra

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri

ölümler görülür.
Çiçek hastalığından korunmanın en kolay ve

ucuz

yolu

hayvanların

aşılanmasıdır.

231 16 81

Altıntaş

311 20 20

Emet

461 30 25

Aslanapa

331 21 56

Gediz

412 38 94

Çavdarhisar

351 21 40

Hisarcık

481 31 81

Domaniç

661 30 13

Pazarlar

571 22 73

Dumlupınar

371 20 01

Simav

513 71 14

Tavşanlı

614 11 09

Şaphane

551 24 08

KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK
HASTALIĞI

Aşı

yurdumuzda hazırlanmakta olup aşılamadan
yaklaşık 20 gün sonra bağışıklık meydana gelir
ve 6 ay süre ile hastalığa karşı koruma sağlar.
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