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Вступ 

O САЕ для нашої країни є екзотичною і

невивченою хворобою. Артрит-

енцефаліт кіз - симптомокомплекс, що

характеризується розвитком

енцефаліту, прогресуючого артриту та

пневмонії. Хвороба, відома також як

лейкоенцефаломіеліт-артрит кіз.

O САЕ є повільною інфекцією тварин



Основні шляхи передачі 
вірусу

O Міжнародна торгівля є основним

чинником поширення інфекції між

різними регіонами.

O Передача вірусу в стаді легко

відбувається шляхом випоювання

інфікованого молока козенятам.

O У дорослих кіз інфекція поширюється

шляхом вдихання респіраторних

секретів.



Характеристика збудника

O Вірус відноситься до сімейства

Retroviridae, близький, але не

ідентичний вірусу Вісни-Маеда. За

багатьма властивостями подібний з

вірусом Вісни-Маеда овець.

Морфогенез вірусу САЕ ідентичний

морфогенезу вірусу Вісни-Маеда:

частинки типу С ретровіруса діаметром

100-120 нм .



Клінічні ознаки

O Проявляються у приблизно 20% кіз,

інфікованих CAE вірусом. Найбільш

поширеним проявом інфекції є артрит, який

в першу чергу спостерігається у дорослих

кіз, але може проявитися і у молодняку.

O На більш пізніх стадіях захворювання

спостерігається втрата ваги і хронічне

виснаження.

O Процес частіше починається з задніх

кінцівок і поширюється на передні.



Клінічні ознаки

O Енцефаломієліт, як правило, вражає 

козенят у віці 2-4 місяців.

O Спочатку проявляється загальна слабкість, 

атаксія і слабкість в задніх кінцівках. 

O Гіпертонія і гіперрефлексія. 

O Ознаки прогресують до пареза і паралічу.

O Депресивний стан, опущена голова і рух по 

колу.



Патологоанатомічні 
ознаки

O Ураження суглобів характеризуються 

артритами з синовіальної гіперплазію.

O При прогресуванні хвороби: фіброз, 

некроз і мінералізація синовіальних 

оболонок, периартикулярні

коллагенозні структури.

O У легенях - інтерстиціальна пневмонія, 

гіперплазія лімфоїдної тканини.



Діагностика

O Діагноз встановлюють на підставі

клініко-епізоотологічних даних і

результатів патолого-гогістологічних,

вірусологічних (культивування збудника

на культурах тканин і типізація в РДП,

ІФА) і серологічних (РІД, ІФА, РН)

досліджень.



Диференціальний діагноз

O Необхідно виключити інфекційні

хвороби: Вісна-Меді, скрепі, лістеріоз,

поліоенцефаломаляцію, токсоплазмоз,

хворобу Борна;

O інші захворювання м'язової і скелетної

систем (нестача вітаміну Е, септичні

артрити і травми, брак міді).



Імунітет, специфічна 
профілактика

O Після зараження у інфікованих тварин 

утворюються сироваткові антитіла, які, 

однак, захисту не створюють. 

O Засоби специфічної профілактики САЕ 

не розроблені.



Профілактика і заходи 
боротьби

O Заходи боротьби зводяться до проведення
в неблагополучному господарстві
ветеринарно-санітарних заходів, виявлення
і вибракування хворих і серопозитивних
тварин.

O Застосовують метод ізольованого
вирощування козенят шляхом поділу
матерів і козенят відразу ж після окоту;

O згодовування молозива тільки після
прогрівання протягом 60 хв при 56 ° С або
згодовування молока вільних від вірусу кіз
або пастеризованого молока кіз або корів.



Профілактика і заходи 
боротьби

O Проводять серологічний контроль
вирощених таким чином кіз на наявність
антитіл до вірусу САЕ в РДП або ІФА з 6-
місячним інтервалом і видалення всіх
серопозитивних тварин.

O При отриманні двох негативних результатів
з 6-місячним інтервалом тварини
вважаються вільними від САЕ-вірусу.

O Господарство вважається
оздоровленим, якщо в ньому не
виявлено жодної позитивно реагуючої
тварини.



Дякую за увагу!!!


