
TI ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ; 
Ο καταρροϊκός πυρετός του προβάτου είναι λοιμώδες νόσημα που οφείλεται σε ιό και
μεταδίδεται με σκνίπες του γένους Culicoides.

ΠΟΙΑ ΖΩΑ ΝΟΣΟΥΝ; 
Η νόσος δίνει συμπτώματα κυρίως σε πρόβατα. Όμως και τα άλλα μηρυκαστικά (βοοειδή, αίγες,
 ελάφια) είναι ευαίσθητα στον ιό και λειτουργούν συνήθως σαν αποθήκες του ιού.

ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ;
Τα ζώα μολύνονται από τσιμπήματα από τις σκνίπες του γένους Culicoides. 
Οι θηλυκές σκνίπες χρειάζονται να τραφούν με  αίμα προκειμένου να γεννήσουν τα αυγά τους. Οι 
σκνίπες μολύνονται όταν τσιμπούν  τα άρρωστα ζώα και στη συνέχεια μεταδίδουν τον ιό στα υγιή.
Η μετάδοση της ασθένειας με επαφή ασθενών ζώων με υγιή είναι αδύνατη χωρίς τη 
μεσολάβηση της σκνίπας.

   Στην εμφάνιση της νόσου βασικό ρόλο έχουν τρεις παράγοντες :

   •    Η ύπαρξη ευπαθών ζώων 
   •    Οι  κλιματολογικές συνθήκες (ζέστη, υγρασία) 
   •   Η ύπαρξη σκνιπών του γένους Culicoides

Η νόσος εμφανίζει έξαρση τις εποχές του έτους που έχουμε αυξημένη υγρασία και θερμοκρασία 
διότι το έντομο φορέας (σκνίπα) πολλαπλασιάζεται  πιο  έντονα και είναι πιο δραστήριο. 

Τα ενήλικα Culicoides δραστηριοποιούνται κυρίως βραδινές ώρες (από τη δύση του ηλίου 
και έπειτα), τρέφονται από το αίμα των ευαίσθητων ειδών ζώων και χρειάζονται υγρό έδαφος 
ή λάσπη για την αναπαραγωγή τους. 

Οι σκνίπες γενούν τα αυγά τους σε λάσπη και σε υγρό έδαφος όπου εκεί συμπληρώνουν 
το προνυμφικό στάδιο. Η ύπαρξη υγρασίας καθορίζει την καταλληλότητα μίας τοποθεσίας για 
την ανάπτυξη των προνυμφών και νυμφών.

Οι ενήλικες σκνίπες παραμένουν στην περιοχή όπου γεννήθηκαν και μετακινούνται σε μία 
απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από αυτή (χωρίς να αποκλείεται παθητική μεταφορά 
με ρεύματα αέρα σε μεγαλύτερες αποστάσεις).

Ο κύκλος ζωής των ενηλίκων διαρκεί περίπου ένα μήνα αλλά μπορούν να επιβιώσουν και 
μεγαλύτερο διάστημα (μέχρι 60 - 90 ημέρες).

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;

Πρόβατα

Η περίοδος μέχρι την εμφάνιση των  συμπτωμάτων (περίοδος επώασης) στα πρόβατα ποικίλει 
από 4 έως 14 ημέρες. Η σοβαρότητα των  συμπτωμάτων επηρεάζεται από τον ορότυπο του ιού 
του καταρροϊκού πυρετού, τη φυλή του ζώου και περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η άμεση 
και μακρά έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. 

Η προστασία των προβάτων από την ηλιακή ακτινοβολία με χρήση 
καταλυμάτων έδειξε ότι προκάλεσε ηπιότερα συμπτώματα.

Η θνησιμότητα που παρατηρείται στα πρόβατα ποικίλει από 1% έως 30%.

Οξεία μορφή:

 • Πυρετός μέχρι και 42οC, καταβολή.

 • Οίδημα (πρήξιμο) στη περιοχή του στόματος, οφθαλμών και αυτιών.

 • Διαυγές ορώδες ρινικό έκκριμα (μύξα) το οποίο γίνεται βλεννοπυώδες και φράζει 
 τα ρουθούνια.

 • Φλεγμονή, εξέλκωση, διάβρωση και νέκρωση του στοματικού βλεννογόνου με αποτέλεσμα 
 έντονη σιελλόροια.

 • Οίδημα και κυανή γλώσσα (σπάνιο).

 • Χωλότητα (κουτσαμάρα) λόγω φλεγμονής της στεφάνης της χηλής και ποδοδερματίτιδα.

 • Αποβολή ή γέννηση θνησιγενών αμνών.

 • Επιπλοκές πνευμονίας.

 • Απίσχναση.

 • Εάν δεν συμβεί θάνατος μέσα σε χρονικό διάστημα 8 - 10 ημερών το ζώο αναρρώνει 
 με συμπτώματα απώλειας μαλλιού, στειρότητας και καθυστερημένης ανάπτυξης.

Αίγες

Οι αίγες προσβάλλονται σπανιότερα σε σχέση με τα πρόβατα 
και όταν προσβληθούν τα συμπτώματα δεν είναι τόσο έντονα. 

Βοοειδή

Τα  βοοειδή μολύνονται αλλά συνήθως δεν εκδηλώνουν συμπτώματα.

Πρόβατα με χαρακτηριστική κλινική εικόνα

Χαρακτηριστικές εστίες αναπαραγωγής σκνιπών του γένους Culicoides:

14.5x21cm (A5 κλειστό) - 29x21cm (A4 ανάπτυγμα)


