מחלה ויראלית

ORFAN
PARVOVIRUS

סוג וירוס

PVM PNEUMONIA
VIRUS

KRV KILHAM RAT
VIRUS
Parvovirus

נישא על ידי חולדות בר
ומעבדה .מופרש בשתן,
צואה חלב והפרשות
מהאף .תאים ותאי
סרטן  -מקור חשוב
בהדבקה
הנגיעות יכולה להמשך
גם  14שבועות ואפילו
כשיש  ABרבים בדם
ללא סימנים.מתקיים עד תמיד ללא סימנים.
 9שבועות .פוגע במערכת בולדות  -אדישות .
בצעירים  -ציאנוזיס של
החיסונית
האשכים ,התייבשות

דרכי ההעברה

סימנים קליניים

מתקיים עד  9שבועות.
מאד מדבק

תחלואה

Paramyxovirus
מדבק מאד  -אירוסול

יכול לעבור דרך חומרים ביאולוגים
ללא סימנים  ,לעיתים דלקת
ריאות קלה

מתקיים  9ימים

זואונוזה
צהבת  ,דימומים
באשכים ובלוטות לימפה
נקודות אפורות בריאות
דימומים וקרישי דם
באברים רבים

פתולוגיה
היסתופתולוגיה

KRV

DD

SENDAI
CORONAVIRUS

אבחון
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ELISA
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HISTOLOGY
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PCR
HIA
עמיד
רגיש
השמדה  +חיטוי יסודי של
ביעור
החדרים והציוד בגלל
שפרוו עמיד בסביבה

השמדה  ,הפרדה של נקיים
לרבייה ,או לחכות  9ימים עד
לרבייה

החזקת בbarrier
 REDERIVATIONיעיל

יעיל

מחלות ויראליות של העכבר

SENDAI VIRUS

RCV RAT CORONAVIRUS
PARKER CORONAVIRUS

SDAV SIALODACRYOADENITIS VIRUS

CORONAVIRUS

Paramyxov
אירוסול או מגע ישיר

מאד  -אירוסול

רך חומרים ביאולוגים
דלקת ריאות אקוטית
,דיספניאה ,אנורקסיה,

מתקיים זמן קצר מאד.מאד
מדבק

דלקת ריאות עם קולות
דלקת ומוקדי נמק בריאות
ובאף

מאד מדבק אך גורם למוות באופן נדיר.
הסימנים הקליניים נעלמים לרוב לאחר
שבוע .עיטוש ,התנפחות של הצוואר
,רגישות לאור,הפרשות חומות מהעיניים
והאף.חלק מהחיות מפתחות מחלה
כרונית  --עכירות של העדשה --קטרקט

לרוב ללא סימנים לעיתים פוגע
בריאות אבל לא פוגע בבלוטות הרוק
או הדמעות.

הדבקה מהירה עם נגיעות גבוהה ותמותה נמוכה.

דלקת אף  ,דלקת בבלוטות הדמעות והרוק ,הגדלה של ב .הלימפה הצוואריות.
הנזק בעין הוא עקיף כתוצאה מהתייבשות בגלל חוסר דמעות
פגיעה בתאי האף,טרכיאה ,ריאות ,בלוטות הלמפה בלוטות הרוק והדמעות,

Mycoplasma Sendai virus , MYCOPLASMA
Pneumonia virus of the mice, PASTURELLA
דלקות עיניים כתוצאה מגירוי יתר של
אמוניה
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השמדה של נגועים ,הפסקת
רבייה ל  8שבועות ,מניעת
מעבר של חומר מזהם

מחלות ויראליות של העכבר

