
 

 اللسان األزرق 
 

يصيب    ،النواقلال ينتقل بالتماس المباشر بل بواسطة  مرض فيروسي    Bluetongueاللسان األزرق  
والجاموس والغزالن ومعظم أنواع الظباء   البقرالمجترات البرية والداجنة مثل األغنام والماعز و

في  ظاهرة في الغالبية العظمى    األزرق غيرالعدوى بفيروس اللسان  وتظل  . اإلفريقية واإلبل
والغزالن  معينة  أن تسبب مرًضا مميًتا في نسبة  ولكن يمكن    المصابة  الحيوانات األغنام  من 

اللسان    ات فيروس  Culicoidesجنس    مناع  لعدد قليل من األنو    تنقل الحشراتو  . البرية    اتالمجترو
المجترة    إلىاألزرق   لالحيوانات  الحيوانات  الحساسة  على  التغذي  طريق  عن  الحاضنة  لعدوى 

 نمًطا مصلًيا تختلف قدرة كل ساللة  (26)تحديد ستة وعشرين  حتى تاريخه  تم  وقد    . للفيروس
كبير    منه  فيروسية المرضبشكل  إحداث  مرتبطة  و  . على  العامة  الصحة  على  توجد مخاطر  ال 
أو من خالل    الصوف، ، حيث ال ينتقل الفيروس من خالل مالمسة الحيوانات أو  نفسه  بالمرض

الحليب التي  و  . استهالك  فاعلية    حصينستخدم  األكثر  اإلجراء  الخسائر   عملياً باعتباره  لتقليل 
الحشرات  الحيوان المصاب إلى    منالعدوى  قطع دورة  تنومن المحتمل أن    . بالمرضالمتعلقة  

  . تدابير مكافحة الحشرات بواسطة ةالناقل

 

 ما هو اللسان األزرق؟ 

بشكل أساسي )  واألليفةلبرية  ايصيب المجترات  مباشرة    اللسان األزرق مرض فيروسي غير معد  
واإلبلثم  األغنام   واأليائل  والغزالن  والظباء  والجاموس  والماعز  طريق   ،(األبقار  عن  وينتقل 
 .Culicoides وليكويدسيالقارض ألنواع ك البعوضوخاصة  الحشرات،

 .Reoviridaeفصيلة   بأنه من المسبب للسان األزرقالفيروس تعريف  يمكن



 

قدرة كل    فيبشكل كبير  مع التباين  أربعة وعشرين نمًطا مصلًيا مختلًفا    التعرف علىتم  لقد  
 . ساللة على إحداث المرض

حيث تكون األعراض أكثر حدة في األغنام من الحيوانات  تختلف شدة المرض بين األنواع المختلفة  
  الحساسية، في األغنام شديدة  و  . نمو الصوف  ووقففقدان الوزن    وأ   النفوقمما يؤدي إلى  

إلى   بالمرض  اإلصابة  أن تصل معدالت  مع    ،٪30و  2ن  بي  النفوقيتراوح معدل  و  . ٪100يمكن 
 . ٪ 70إلى  إمكانية وصوله

األعراض السريرية   مظهر، مع اختالف في  من األغنام  أكبر  اتمعدل إصاب  لألبقارغالًبا ما يكون  
المنتشر حالًيا في شمال أوروبا    اللسان األزرق  يعد فيروسو  . ساللة الفيروسل  وفقاً وشدتها  

 . العالمات السريرية في الماشية ظهورمهًما من الناحية الوبائية بسبب 

بين  ر التجارة ئخسامن حيث   كبيراً يكون التأثير  ، اللسان األزرقتوطن فيها سفي البلدان التي ي
القيود  البلدان   التصدير  بسبب  على  الوبائي  وتكاليف  المفروضة  الصحية  الرصد  واالختبارات 
 . والتحصين

إبالغ مما يوجب    OIE  ليابسة لمنظمةالحيوانات    يصحالقانون  ال  فيمرض مدرج    اللسان األزرق
 (. لقانونلهذا وفًقا )بظهوره المنظمة 

 
 

 هوانتشار المرض انتقال 

وتتلوث    . بين الحيوانات  اللسان األزرقانتقال فيروس    العنصر األهم في  يه  الناقلة  الحشرات
ال يمكن للمرض    ،ةالناقلالحشرة  بدون  و  . دم الحيوانات المصابة  امتصاصفيروس بعد  بالالنواقل  
 . من حيوان إلى آخر شر بانتقالهأن ينت



 

فيروس   انتقال  يحدث  أن  األزرقيمكن  األمطار  ،السنةعلى مدار    اللسان  فترات   . خاصة خالل 
دوًرا  و المصابة  الماشية  وجودفي  هامًا  تلعب  المنطقة  استمرار  في  تلعب  قد  و  . الفيروس 

 . عالمات سريرية قليلة أو معدومة للمرض  مع ظهورمصدر للفيروس لعدة أسابيع  دور ال  الماشية
 . الناقلة لحشراتلالمضيف المفضل  دوراألبقار تمثل وغالًبا ما 

ويمكن أن ينتقل    ،لثيران والكباش المصابةلتم العثور على الفيروس في السائل المنوي  لقد  
مكن أن تنتقل  كما ي  . هامة ولكن هذه ليست آلية انتقال    ،لإلصابة  الحساسةإلى األبقار والنعاج  

 . الفيروسات عبر المشيمة إلى الجنين

 . من خالل مالمسة الحيوانات أو الصوف أو استهالك الحليب اللسان األزرقال ينتقل فيروس 

 

 مخاطر الصحة العامة

 . اللسان األزرقال توجد مخاطر على الصحة العامة مرتبطة بـ

 
 

 السريرية   األعراض

 تختلف األعراض السريرية في األغنام المصابة ويمكن أن تشمل: 

 ؛ ىحمال ▪
 . نزيف وتقرحات في أنسجة الفم واألنف ▪
 . وتورم الشفتين واللسان والفك األنف وإفرازات زيادة إفراز اللعاب ▪
 . والعرج (فوق الحافر)التهاب الشريط التاجي  ▪
 . الضعف واالكتئاب وفقدان الوزن ▪
 . اإلسهال الغزير والقيء وااللتهاب الرئوي ▪



 

 (. نادر)لسان أزرق نتيجة الزرقة   ▪
 . النعاج الحامل قد تجهض ▪
جزئي أو    انتعافي األغنام مما يؤدي إلى فقد  عندفي نمو الصوف    "توقف "قد يحدث   ▪

 . كامل للصوف

األخرى  األليفة  المجترات  أما    الفيروس؛ يعتمد ظهور العالمات السريرية في الماشية على ساللة  
. يها مطلقاً من العالمات السريرية أو ال تظهر عل فتظهر عليها القليلمثل الماعز 

 

 التشخيص 

وانتشار ناقالت الحشرات المعروفة  بناًء على العالمات السريرية    اللسان األزرقبقد يتم االشتباه  
للعدوى ي  ،الالزمة  التي  المناطق  المرض  س وخاصة في  التشخيص وال توطنها  لتأكيد  مطلوبة 

لحيوانات    اليابسةات  لحيوان  يصح ال  قانونال  راجع) واللقاحات  التشخيصية  االختبارات  ودليل 
 (. OIEل اليابسة 

 
 

 والمكافحة الوقاية 

بأخذ عينات من الحيوانات في القطعان الخافرة   الرصدتقوم برامج   الموبوءة،في المناطق 
شطة لتحديد موقع وتوزيع وانتشار االن  الرصدباالقتران مع برامج  و  . وجود الفيروسلرصد  

كما  يمكن تنفيذ تدابير المكافحة في الوقت المناسب    ما،في منطقة  الناقلة  الحشرات  
 : يلي

 ؛ومراقبتها وتتبعها أو المحتمل إصابتهاالتعرف على الحيوانات المعرضة لإلصابة  ▪
 ؛ الحشراتد الحركة خالل فترة نشاط أو تقيي / الحجر الصحي و  ▪
 : خاصة بالحشراتتحديد مناطق  ▪
 ؛التحصين ▪
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 . إجراءات مكافحة الحشرات ▪

الت بالمرض  حصين  يستخدم  المتعلقة  الخسائر  لتقليل  وعملية  فاعلية  األكثر  اإلجراء  باعتباره 
من الضروري استخدام لقاح و   . الناقلةحتى الحشرة  مصاب  الحيوان  بين الواحتمال قطع الدورة  

خشىمعينة من الفيروس    (أو سالالت)مصمم لتوفير الحماية ضد ساللة   من انتشاره   الذي ي 
 . محددةفي منطقة 

 

 جغرافي التوزيع ال

 الحشرات الناقلةوجد فيها  تبتوزع عالمي كبير في المناطق التي    اللسان األزرق  مرض  يمتاز
وأمريكا    ،(Culicoidesالقارضة  البعوض  أنواع  ك) وأوروبا  وأستراليا  وآسيا  إفريقيا  ذلك  في  بما 

 الفيروسوجود  ويستمر    . الشمالية والعديد من الجزر في المناطق االستوائية وشبه االستوائية
للب المناخ فيها  التي يسمح  المناطق  الحياة خالل فصل   عوضفي  بالبقاء على قيد  القارض 

 . الشتاء

لخاصة ا منها تعتبر من الناقالت    20ولكن أقل من    ،Culicoides  بعوضنوع من    1000هناك أكثر من  
لذلك فإن التوزيع الجغرافي ألنواع ناقالت الحشرات يحد بشكل عام من   . اللسان األزرقفيروس  ب

 . المرضتوزيع 

ها المرض مقاومة  توطنساألغنام الموجودة في المناطق التي ي  أنبشكل عام  يمكن القول  
طبيعي   األزرقبشكل  عندو  . للسان  الفاشيات  معرضة    دخول  تحدث  وخاصة    لإلصابة،أغنام 

أو عندما ينتقل الفيروس إلى منطقة عن طريق    الموبوءة،إلى المناطق    ،السالالت األوروبية
 اللسان األزرق  ظهور  ويقترن  . Culicoidesمن نوع    الرياح التي تنقل معها البعوض المصابحركة  

  ينحسر و  ،الناقل خالل فترات ارتفاع درجات الحرارة وهطول األمطارالبعوض  نشاط  مع  بشكل عام  
 . مع أول صقيع أو طقس شديد البرودة
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