आिफ्रकन हॉस� िसकनेस

ल�णासाठी या गो�ी ंकडे पहावे
रोगा�ा प्रकारां नुसार आिण प्रजातीनुसार ल�णे वेगवेगळी िदसतात,
परं तु ही िचत्रे सवा� त सामा� ल�णे दश�िवतात.

डो�ांभोवती सूज आ�ाने डोके सुजलेले िदसते.

�ास घे ताना त्रास आिण नाकातून फेसाळ �ाव बाहेर येतो
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लालसर डोळे

आिफ्रकन हॉस� िसकनेस

एिशया पॅिसिफक भागातील काम करणारे अ�वग�य प्राणी

काम करणारे अ� वग�य प्राणी - उपजीिवका, वीटभ�ा, उ�ादने व लोकांची
वाहतू क, कचरा काढून टाकने , शेती आिण पय� टन यांना आधार दे तात.
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अ� प्रजातीतील कामाचे प्रकार मु�तः अशा प्रदे शात पािहले जाते िजथे प्रदे शातील
रोजगाराचे मह� आिण �ावर असणारी अथ��वस्था असते.

आिफ्रकन हॉस� िसकनेस

गाढवा म�े िदसणाऱ्या ल�णासाठी या गो�ी ंकडे पहावे .
गाढवा म�े संक्रमणाची ल�ण न सापडणे खूप सोपे आहे
आिफ्रकन हॉस� िसकनेस या रोगात खूप सौ� प्रकारची ल�णे िदसतात जर आपला गाढव िकंवा खेचर या रोगाने
संक्रिमत असेल तर रोगा�ा प्रकारानुसार ल�णे आढळतात आिण ल�णानुसार �ाची वेगवेगळी ��प सु�ा
बघायला िमळू शकते .
जर तु �ाला यापै की कोणतीही ल�ण िदसले तर गाढवाला ता�ाळ तबे �ात बंिद� करा. खात्री करा की िकडे
चावणार नाहीत आिण पुढे चालून संसग� पसरवणार नाहीत.
सवा�िधक सामा� ल�णे अशाप्रकारे आहेत :

गाढव आिण खेचर सु� िदसू
शकते.

�ास घेताना त्रास
डो�ाला सूज आिण लालसर
डोळे सु�ा होऊ शकतात

तसेच या बाबी ंकडे सु�ा पहा:

ताप जा� असणे
37.8°C िकंवा 100.4 �ा वर

अश�पणा

नाकातू न फेसाळ �ाव
येणे.
हे मृ�ूआधी िदसू शकते.

आजारी आरो�ासाठी सु�वातीला या ल�णांकडे पहा :
खाणे-िपणे
कमी करणे

िवश्रांती, अ� आिण िनवारा यांची �वस्था प्रदान करा.

माग�दश�क सूचना

आिफ्रकन हॉस� िसकनेस या आजाराने यु रोिपयन आिण अिशयाई गाढवे कशी प्रितिक्रया दे तील हे आ�ाला
ठामपणे सां गता ये त नाही.
ती म�म ��पात संवेदन�म दश�वतात आिण �ां �ा मृ�ुदराचे प्रमाण लोकसं�े�ा 10% आहे असे िदसते,
परं तु हा रोग या प्रदे शात न�ाने अ���ात आला आहे �णून �ाचा प�रणाम अंदािजत होऊ शकत नाही; �ामुळे
कदािचत मृ�ूचे प्रमाण वाढू शकते कारण कदािचत �ांना या िवषाणूचा संसग� कधी झाला नसेल. (a naive

population).

गाढवां ना सब��िनकल संसग� होऊ शकतो आिण �ाचे िनदान केले जाऊ शकत नाही.
आिफ्रकेत गाढवे बऱ्याचदा मु� ल�णां नी बािधत होतात आिण फु�ुसातील ठरािवक ल�णे दश�वतात िकंवा
िमिश्रत ल�णे दश�वतात आिण शेवटी मरतात.
मु� ल�णे पुढील प्रकारची आहे त:

• डो�ावरील सूज जी पुढे जाऊन डो�ा�ा पाप�ा, डोके आिण मान यावर पसरत जाते. डोके सुजलेले
िदसू शकते .

• लालसर डोळे
• मो�ाप्रमाणात उघ�ा नाकपु�ांसह �ास घे�ात अडचण.
• रोगा�ा शेवट�ा टप्�ात नाकातून फेसाळ िकंवा पाणीदार �ाव बाहे र येणे.
गाढवां ना �ां ना ताप येऊ शकतो आिण अश�पणा ची ल�णे िदसू शकतात.
गाढवा म�े आजारपणाची सामा� ल�णे पहा; हे अगदी सू� आिण सहज दु ल�ि�त केले जाऊ शकते.
आजारी गाढवाची नमुने घेऊन चाचणी �ा�ात.
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आिफ्रकन हॉस� िसकनेस

घोडा आिण पोनीम�े िदसणाऱ्या ल�णांसाठी याकडे पहावे
एक गं भीर रोग �ामुळे घो�ात व पोनी म�े मृ�ू होऊ शकतो.
आिफ्रकन हॉस� िसकनेस हा रोग िव�ातील सवा�त प्राणघातक िवषाणू पैकी एक आहे , �ा�ा काही प्रकारात
संक्रिमत प्रा�ांम�े मृ�ूचे प्रमाण ९०% असते.
जर आप�ाला यापैकी कोणतीही ल�णे िदस�ास ता�ाळ घोडे आिण पोनी यांना तबे�ात बंिद� करा. खात्री करा
िक िकडे चावणार नाही आिण पुढे चालून संसग� पसरवणार नाहीत.
सवा�िधक सामा� ल�णे पुढील प्रकारे आहेत :

जा� ताप

�ास घेताना त्रास

३९°c िकंवा १००°F वर ताप

आिण �ा�ोिडक खोकला

घाम ये ऊ शकतो

डो�ा�ा पापणीवर
सूज येणे

सह िव�ृतपणे उघ�ा नाकपु�ा

लालसर डोळे

आिण चे हरा, जीभ, मान
यां ना दे खील सूज येते

शेवट�ा टप्�ात
नाकातू न फेसाळ
�ाव बाहे र ये णे

मृ�ू अचानक होऊ शकतो
जर आप�ा प्रा�ाला त्रास होत असेल तर आप�ाला इ�ा मृ�ूचा िवचार करावा
लागेल - शासनाने िदले�ा स�ाचे अनुपालन करा
आपला घोडा िकंवा पोनी आजारी िदसत अस�ास आप�ा
जवळ�ा पशुवै�क िकंवा पशु आरो� सेवकाला संपक� साधा;
ते प्रा�ाचा नमु ना घे ऊन �ाची चाचणी घेऊ शकतात.

यासाठी कोणतेही िविश� उपचार नाहीत परं तु सहा�क
उपचार प्रदान केले जावेत. घो�ाला िवश्रां ती �ा आिण
कीटक चाव�ापासून वाचव�ासाठी िनवारा �ा.

माग�दश�क सूचना
सव� अ� प्रजातींपैकी घोडे आिण पोनी िवशेषत: संवेदना�म असतात आिण मृ�ू दर 50-95% आहे . युरोिपयन
आिण आिशयाई घोडे आिण पोनी आिफ्रकन हास� िसकनेस या रोगाला कसा प्रितसाद दे तात हे आ�ाला ठामपणे
सांगता येत नाही, परं तु हा रोग या प्रदे शात न�ाने दाखल झाला आहे आिण �णूनच हा प�रणाम कदािचत
क��तही असू शकत नाही कारण �ां�ा आधी या िवषाणूचा धोका न�ता (साधी लोकसं�ा) आिण कोणतीही
प्रितकारश�ी असू शकत नाही. स�ा�ा उद्रे कातील मृ�ूचे प्रमाण जा� आहे .

िवषाणूची लागण झाले�ा िकडी�ा चा�ाव्दारे आिफ्रकन घोडा आजार पसरतो.

हा रोग वा�न नेणारा मु� चावणारा कीटक �णजे �ूिल��ड कीटक होय, परं तु इतर चाव�ातील कीटक दे खील
हा रोग पसरवू शकतात.
घोडे सहसा 4-8 िदवस हा िवषाणू बाळगतात, परं तु हा िवषाणू 21 िदवसां पय�त वाढू शकतो, प�रणामी जा�
कालावधीत जा� कीटक चावतात आिण संक्रिमत करतात.
गाढवे आिण खेचरे दे खील या रोगास बळी पडतात, �णून आजारी आरो�ाची ल�णे �णून काळजीपूव�क
िनरी�ण केले पािहजे कारण ही ल�णे अितशय सू� आिण सहज गमावू शकतात.

मु� ल�णे याप्रकारे आहे त:
•

ताप व उ� तापमान आिण घाम येणे

•

�ा�ोिडक खोकला

•

डो�ाभोवती सूज येणे आिण िवशेषतः डो�ा�ा वर. तसेच ग�ाम�े दे खील सूज होतो, �ामुळे िगळणे
कठीण होऊ शकते

•

िहर�ा�ा आिण डो�ां�ा पड�ात लालसरपणा येतो, हे लाल रं गाचे डाग �णून िदसू शकतात.

•

पोटदु खी चे ल�णे जसे की लोटपोट आिण पायाने जिमनीवर माती खोदणे

•

�ंद नाकपुडी आिण ताठर मानेसह �ास घे�ास त्रास. �ासो�ास दर प्रित िमिनट 50 पे�ा जा� असू शकतो
(पोटातील �ायूं�ा उप�स्थत स�ीने �ास बाहे र िनघतो.)

रोगा�ा शेवट�ा टप्�ात नाकपु�ांमधून एक फेसाळ �ाव िदसून येतो आिण मृ�ूही सहसा काही तासां तच
उ�वतो.
सव� प्रकरणांम�े ही सव� ल�णे िदसत नाहीत आिण ल�णे तीव्रतेत िभ� असू शकतात.

•

सब��िनकल फॉम� हा जेथे िदसतो तेथे रोगप्रितकारक श�ी िकंवा लसीकरण केले गेले आहे . या प्रकरणां म�े
घोडे आिण पोनी यांना ताप, नैरा� आिण भूक कमी हो�ाची ल�णे िदसू शकतात; ही ल�णे फार काळ िटकत
नाहीत आिण घोडा सहसा काही िदवसातच बरे होतो.

आपला घोडा िकंवा पोनी ल�णे दाखवत अस�ाची शंका अस�ास काय करावे:
•

श� ितत�ा लवकर आप�ा स्थािनक पशुवै�क िकंवा पशु आरो� सेवकाशी संपक� साधा.

•

आप�ा घो�ाला िवश्रांती �ा.

•

िकडे चाव�ापासून संरि�त अशा िनवाराम�े आपला घोडा िकंवा पोनी जेथे श� असेल तेथे
ठे वा.

•

कीटक चावणे थां बिव�ासाठी इतर प्रितबंधा�क उपाय करा.

सूचना: अ� संक्रमणासाठी सिक्रय िनगराणी करणे आव�क आहे जसे की �ॅडरआिण �� ं गल रोग, असे
होऊ शकते की आिफ्रकन हॉस� िसकनेस हा रोग दु ल�ि�त केला जाऊ शकतो आिण एखा�ा प्रा�ां म�े
एकित्रत संक्रमन हो�ामुळे ल�णात गुंतागुंत िनमा� ण होऊ शकते. यासाठी रोगा�ा प्रसाराची मािहती
तपासणी आिण �ाची नोंद घेणे मह�ाचे आहे .
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आप�ा अ�ाचे आिफ्रकन हॉस� िसकनेस

या आजारापासून संर�ण करा

छोटे िकडे रोग कसे पसरवतात:

चाव�ामुळे िकटानुचे

संक्रमण होते

चाव�ामुळे अ�ांना
संक्रमण होते

जर आप�ाला शंका असेल की अ�ाला आिफ्रकन हॉस� िसकनेस या रोगाची लागण झाली आहे - तर िकडे
चाव�ापासून आिण �ाचा संसग� पसर�ापासून बचाव कर�ासाठी अ�ांना ता�ाळ तबे�ात बंिद� करा.

िक�ांना बाहेर ठे वा

िकडे चाव�ापासून
अ�ांचे संर�ण करा

िक�ांपासु न अं तर ठे वा

संक्रिमत र�ाची गळती िकंवा सुई
याकडे कडक िनगराणी ठे वा
es

लांब प्रवासा�ा
अंतरापासून अ�ांची
हलचाल थांबवा.

आपले शासन लसीकरण लागू क� शकते
िकडे (MIDGES):
• सकाळी आिण सं�ाकाळी सक्रीय होतात हे मु�तः ते�ा
होते जे�ा ते चावतात.

• उबदार व ओलसर वातावरणात सहवास करतात

• हवेत मो�ा अंतरापय�त प्रवास करतात
• ओलसर माती िकंवा कुरणात पैदास होतात

आप�ा घो�ाला त्रास होत असेल तर आप�ाला इ�ा मरणावर िवचार
कर�ाची आव�कता आहे. शासना�ा स�ाचे अनुपालन करा

माग�दश�क सूचना

आिफ्रकन हॉस� िसकनेस हा एक प्राणघातक रोग आहे जो आिफ्रकेत उगम पावतो आिण इतर दे शां म�े दे खील पसरतो
हा रोग सव� अ�ां ना संक्रिमत क� शकतो.
हा रोग सं क्रामक नाही आिण �ां �ा जवळ�ा संपका� ने सु �ा पसरत नाही हा रोग एका �ायरस�ा
कारणामुळे होतो जो की मो�ा अंतरावर घे ऊन जाणाऱ्या चावा घे णाऱ्या िक�ां पासुन होतो.
संक्रिमत िकडे - घोडे , गाढव आिण खेचर यावर उतरतात आिण �ांना चाऊन संक्रिमत
करतात.
�ानंतर िकडे बरीच मैल उडतात आिण अ�वावर उत�न सहवास करतात �णून हा रोग दीघ�
अंतरावर सु�ा पसरतो.
आिफ्रकन हॉस� िसकनेस �ायरस वा�न नेणारे चावणारे िकडे हे �ुिलकॉइडे स िकडे असतात,
परं तु इतर चावणारे िकडे दे खील हा रोग पस� शकतात.
रोगाचा प्रादु भा� व रोखणे प्रामु�ाने िक�ा�ा चा�ापासून संर�ण असू शकते.

1.

आिफ्रकन हॉस� िसकनेस वायरस वा�न नेणाऱ्या िक�ां चा संपक� कमी कर�ासाठी रात्री सूया� �ा�ा दोन ते चार तास
आगोदर आिण सूय�दयानंतर दोन ते चार तासापय�त अ�ां ना तबे�ात बां धून ठे वावे.

2.

रात्री�ा वेळी सव� उघ�ा असले�ा भागाला झाक�ासाठी जाळी (80% जाळीदार पडदे ) वाप�न चावणाऱ्या िक�ांना
प्रवेश कर�ापासून तबे�ाला अित�र� संर�ण प्रदान करा. पड�ां ना कीटकनाशका�ा (पायरे थ्राईड) द्रावणात बुडवून
�ाचा वापर क� शकता.

3.

तबे�ातील िभंतींना आिण संर�क जाळीला (पायरथरोईड) कीटकनाशकां �ा द्रावणाने फवारणी करा कारण हे चावणाऱ्या
िक�ां िव�� प्रभावी उपाय आहे .

4.

दु पारी उिशरा आिण सकाळी लवकर प्रा�ावर कीटकनाशकाची फवारणी करा जे घो�ा�ा उपयोगासाठी नोंदणीकृत
केले आहे त. अशा जागी ल� क�िद्रत करा �ा जागी चावणारे िकडे िदसून येतात जसे की डोके, मान, पाठ आिण पोट, उदा.
सायपरमेथ्रीन िकंवा परमेथ्रीन घटक असलेली कीटक फवारणी, परं तु ल�ात �ा की मर�ापूव� िकडीने अ�वाचा चावा
घेतलेला असेल.

5.

दु पारी उिशरा आिण सकाळी लवकर अ�ांना िवषारी िक�ांपासून बचाव करणारे औषध वापरावे आिण हे करत असताना
अशा जागी ल� क�िद्रत करा �ा जागी चावणारे िकडे िदसून येतात जसे की डोके मान पाठ आिण पोट. (DEET िकंवा
नैसिग�क उ�ादनाचा वापर करा जसे की कडूिनंब तेल आिण िनलिगरीचे तेल) �चेवरील िवपरीत प�रणामाकडे ल� ठे वा.
िक�ां

6.

िजथे श� असेल ितथे अ�ां ना िक�ां �ा प्रजनन स्थळापासून दू र ठे वा जसे की दलदल, भात शेती आिण िचखलाची जागा.

7.

िक�ां�ा प्रजननाचे िठकाण कमी कर�ासाठी �स्थर जागी असलेले पाणी िपणे टाळा आिण गळती झाले�ा पा�ाचे पाई� आिण गुंड यां ची
दु ��ी करा.

मािहती घेत राहा आिण आप�ा शासना�ा नवीनतम मािहतीसह अ�यावत रहा. इतर चावणारे िकडे दे खील हा रोग
पसरवू शकतात. प्रा�ांना सं क्रिमत मास खाऊ घालू नका. आिफ्रकन हॉस� रोग कु�ां ना दे खील मा� शकतो. र�
�ायरस वा�न नेऊ शकतो. सु ई पु�ा वाप� नका आिण जखम झाले�ा िठकाणापासून िक�ां ना दू र ठे वा.

अशा प�ती �ा आिफ्रकन हॉस� िसकनेस हा रोग रोखू शकत नाहीत.
तबे�ा�ा जवळ असलेली धुर पेटी, याचा िक�ां �ा काया�वर कोणताही प�रणाम होत नाही आिण लोकां �ा आिण
जनावरां �ा आरो�ास हानी पोहचवते.
िक�ां

.

लसुन.
िसट� ोनेला तेल - हे सु�ा िक�ां ना आकिष�त क� शकतात.
.

