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Koyun Çiçeğine Karşı 
Hayvanlarınızı  

Aşılatınız. 



KOYUN ÇİÇEĞİ 

Koyunlara özel koltuk ve kuyruk altı deri-
sinde küçük çiçek lezyonlarının oluşması ile 
karakterize bulaşıcı viral bir hastalıktır. Has-
talığın ağır seyrettiği durumlarda genç hay-
vanlarda ölümlere görülür. 

Hastalığın etkeni bir virüstür. Virüs derinin 
epitel hücrelerinde bulunur. Yayılma direkt 
olarak meydana gelir. Solunum yoluy-
la,derinin kabuklarıyla, hastalık etkenlerinin 
vücuda girip yayılmaya başladığı dönemler-
deki kan nakilleri ile kolayca bulaşır. 

Çiçek virüsü akciğerlerde, yemek borusu 
mide ve bağırsak kanalında oluşan kabarcık-
lar içinde de bulunduğundan koyunlar burun 
akıntısı , solunum havası salya ve sütle virüsü 
dış ortama çıkarırlar. Virüs dış ortama olduk-

ça dayanıklıdır. Hastalıklı sürülerin kaldığı ka-
ranlık ve serin ağıllarda 2 yıl, meralar da ise 2 
ay süre ile canlı kalır. Direkt güneş ışığında kısa 
sürede etkisiz hale gelir. 

Kuzularda hastalık ağır seyreder. Belirgin bir 
düşkünlük ,bitkinlik yüksek ateş, göz ve burun 
akıntısı görülür. Kuzularda kılsız bölgelerde tipik 
çiçek belirtileri oluşmadan sindirim,solunum ve 
ürogenital sistemlerde çiçek lezyonları oluşabilir. 
Kuzulardaki ölüm oranı %50’ye kadar çıkabilir. 

Ergin koyunlarda hastalık daha hafif seyre-
der. Hayvanların koltuk altı ,kuyruk altı bölgele-
rinde çiçek lezyonları görülür. Deride önce kı-
zartı meydana gelir. Bu kızartıların ortası çukur-
laşır ve içleri dolarak küçük kesecikler oluşur. 
Daha sonra bu oluşumlar hastalık için karakte-

ristik olan çiçek lezyonlarına dönüşür. Derinin 
yünsüz bölgelerinde burun deliği çevresinde, 
dudaklarda, göğüs altı,kuyruk altı ve memeler-
de lezyonlar görülür. Ağızda oluşan lezyonlar 
hayvanın yeme içmesine engel olduğu gibi sal-
ya miktarının artmasına da sebep olur. Kabar-
tıların çıkmasıyla beraber yükselmiş olan ateş 
düşmeye başlar. Ağır seyreden vakalarda ilk 
lezyonların görülmesinden bir hafta sonra 
ölümler görülür. 

Çiçek hastalığından korunmanın en kolay 
ve en ucuz yolu hayvanların aşılanmasıdır. Aşı 
yurdumuzda hazırlanmakta olup aşılamadan 
15 gün sonra bağışıklık meydana gelir ve 6 ay 
süre ile hastalığa karşı koruma sağlar. 


