
 

 بیماری لمپی اسکین
Lumpy skin disease 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
 کشاورزیمدیریت هماهنگی ترویج 

 با همکاری

 اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی 
 93تيرماه 

 تعریف بیماری :

لمپی اسکین یک بیماری ویروسی بسیار عفونی با 

د مرگ و میر در ابتالی باال در گاوهاست . درص

این بیماری پایین است ولی به علت کاهش تولید 

،کاهش کیفیت  شیر ، سقط جنین ، ناباروری

پوست و آسیب های پوستی منجر به ضرر و زیان 

 اقتصادی می گردد .

 
بیشترین وقوع بیماری در آب و هوای گرم و 

مرطوب و فصول بارانی است که می تواند بصور 

روز کند .گوساله ها و تک گیر یا همه گیر ب

گاوهای شیرده بیشترین حساسیت را به بیماری 

 دارند.

این بیماری جزو بیماری های مشترک انسان و دام 

 . نبوده و به انسان منتقل نمی گردد

 انتقال بیماری :

ویروس این بیماری عمدتا توسط نیش حشرات به 

تماس مستقیم نقش  .گرددویژه پشه ها منتقل می 

در انتقال بیماری دارد ویروس عامل  بسیار کمی

ترشحات  ، ، بزاق بیماری از جراحات جلدی

 و مایع منی جدا گردیده است. شیر تنفسی،

ای کنده روز در پوسته ه 35ویروس به مدت 

روز در پوست های خشک شده زنده  18شده و 

 می ماند.

 عالئم بیماری :

 میزبان، بسیار متغییر بوده و به حساسیت عالئم

راه ورود ویروس و  دار ویروس وارد شده،مق

ی باال تب : همچنین سن و نژاد دام بستگی دارد
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 ترشحات بینی و حلق

 



بی اشتهایی ، کاهش تولید شیر ، بی حال و عدم 

تمایل به راه رفتن ، ندول های جلدی در تمامی 

پشت  سطح بدن خصوصا در نواحی سر و گردن ،

 پستان و پاها دیده می شود .  ، ، دستگاه تناسلی

 

 
 

دهان و  داخل منخرین ، ین ضایعات روی پوزه ،ا

و همچنین ناحیه حنجره ، نای و حلق توسعه 

 تمامی دستگاه گوارش گسترش خواهد یافت .

ترشحات بینی در ابتدا شفاف و سپس چرکی می 

شود و همچنین ریزش دائم بزاق، سرفه ، مشکالت 

تنفسی مانند تنفس صدا دار و خرخرکردن و 

 التهاب مخاط و قرنیه چشم ها نیز معمول است .

گوساله های جوان به فرم شدیدتری نسبت به 

 گاوهای بالغ دچار می شوند .

 درمان:

ثری ندارد و معموال این بیماری درمان مو

 اقدامات درمانی بصورت حمایتی انجام می شود.

دام هایی که بهبود می یابند حتی برای مدت 

شش ماه از شرایط بدنی بسیار ضعیفی برخوردار 

خواهند بود ، میزان مصرف غذا در گاوها و تولید 

 شیر کاهش می یابد و حیوان الغر می شود.

 تلفات :

در اغلب مبتالیان ،  تعداد تلفات کم است ولی

دوران بهبود تدریجی و چندین ماه به طول می 

انجامد و برخی زخمها برای بهبود یک تا دو سال 

 زمان می برد .

 راه های کنترل و پیش گیری :

دفن بهداشتی دامهای تلف شده و تولیدات -1

 دامی آلوده به منظور از بین بردن منبع عفونت

 

 
ام و تولیدات آنها در قرنطینه و کنترل تردد د-2

واحدهای آلوده و دارای خطر آلودگی به 

 منظور جلوگیری از انتشار آلودگی

ضدعفونی تجهیزات و ابزار به منظور کاهش -3

 انتشار ویروس از دامداری های آلوده

کنترل پشه های ناقل در مراحل اولیه رخداد -4

بیماری بوسیله سم پاشی بدن و جایگاه پرورش 

 ر کاهش انتقال مکانیکی ویروسدام به منظو

به حداقل رساندن تماس مستقیم و غیر مستقیم -5

دام های حساس با گاوهای آلوده ف حشرات و 

 اجسامی که احتمال آلوده اند

شناسایی سریع دام های بیمار به منظور انجام -6

 اقدامات الزم

با واکسن آبله  مایه کوبی دام ها علیه بیماری-7

ی های آلوده و دامدری گوسفندی در دامدار

  تا شعاع مناسبهای مجاور 


