امراض ساری حيوانات در افغانستان

٨
سندروم تجمع آب در پری کارديوم
)(Hydropericardium Syndrome
اين بيماری در
افغانستان پيدا
ميشود
 .١تعريف
سندروم تجمع آب در پری کارديوم ) (Hydropericardium syndromeيک بيماری
ساری جديد مرغھا است که به وسيله ی قرار گرفتن مايع در اطراف قلب و در اغلب اوقات
نکروز جگر ،مشخص می شود .اين عارضه نخست در ھند و پاکستان شناسايی و پس از آن
در ساير نقاط جھان پخش گرديده است .به طور عاميانه بيماری  Litchi Heartيا قلب ميوه
يی يا آب گرفته ناميده ميشود.
.٢عامل شناسی
عامل بيماری را سيروتايپ ۴ادينوويروس مـــــرغی که عضو جنس اوی ادنو ويروس
) (Adenovirusکه متعلق به خانواده ی ادنوويريده ) (Adenoviridaeاست ،تشکيل
ميدھد.
 .٣سرايت
ً
بيماری شديدا ساری است و ويروس عامل بيماری طور افقی توسط وسايل ميخانيکی و
پيخال آلوده ،سرايت می کند .انسان ھا به وسيله ی لباس ھا يا وسايل آلوده ميتوانند بيماری
را از يک كشتگاه به ديگر آن انتقال بدھند.
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 .۴انواعی که مصاب ميشوند
چوچه مرغھای بريانی در سن  ٣تا  ۶ھفته گی به طور خاصی حساس اند .مرغھای
تخمگذار و نسلی نيز ميتوانند مصاب شوند ،مگر ميزان مصابيت و اندازه ی مرگ ومير در
آنھا کمتر است  .ساير پرنده ھا و به طور مشخص کبوتران نيز به بيماری مبتال شده می
توانند.
 .۵عاليم کلينيکی
بيماری اغلبا ً بطور ناگھانی ظھور می نمايد .دوره ی مخفی آن  ۵تا  ٧روز است.ميزان
مصابيت آن بلند است  .عاليم کلينيکی چندان خاص نيستند .پرنده ھا افسرده ودارای پرھای
ژوليده ميباشند و ممکن قسما ً باالی سينه و نول خويش اتکا نموده و در روی زمين استراحت
می نمايند .ميزان مرگ و مير چوچه مرغ ھای بريانی تا ٨٠٪می رسد ،در حاليکه در
مرغھای تخمگذار کمتر از  ١٠٪ميباشد.
. ۶دريافت ھای پتولوژيک
بيشتر از ٩٠٪پرنده ھايی که در اثر اين بيماری تلف می شوند ،در ناحيه ی پريکارديوم
خويش دارای تجمع مايع جلی – مانند به رنگ زرد کاھی  ،می باشند .در اين حالت قلب
طوری معلوم می شود که گويا در مايع جلی – مانند شنا می کند .بنابر ھمين دليل به اين
بيماری نام  Leechyيا  Litchiداده شده است ،زيرا با ميوه ی  Licheeمشابھت دارد.
جگر پرنده ھا طور غالب پنديده ،بيرنگ و شکنند می باشد .تجمع نمکھای اسيديوريک
) (Uratesکه مشخصه ی باخت شديد آب است  ،در گرده ھا ديده می شود .ھمچنان ممکن
است اتروفی بورسا و تيموس نيز به مالحظه برسد.
 .٧تشخيص
تشخيص بيماری بر مبنای عاليم کلينيکی ممکن نيست .در زمان نکروپسی ،موجوديت
ھايدروپريکارديوم در تعداد زياد پرنده ھا ،دليل قوی بر بيماری ياد شده می باشد .شمار زياد
آزمايش ھای سيرولوژيک برای تأييد تشخيص وجود دارد .به ھمين گونه معاينه ی
ھستوپتولوژی با نشان دادن انکلوژن باديھای ھستوی ادنوويروسی که در شماری از اعضا
ديده می شوند ،نيز قاطع است .تشخيص تفريقی آن ناچيز است ،زيرا کدام بيماری ديگر
سبب اين چنين ھايدروپريکارديوم مشخص نه می شود.
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 .٨تداوی
برای اين بيماری کدام تداوی مؤثر وجود نه دارد.
 .٩جلوگيری و کنترول
واکسين ھايی كه به وسيله ی فورمالين غير فعال شده و از مواد ھمگون ساخته ی جگر مبتال
و كشت ھای حجروی ،تھيه شده اند ،مؤثر ثابت گرديده و ميزان مرگ و مير را به طور
قابل مالحظه کاھش می دھند .واکسين ھا درآستانه ی شيوع طبيعی بيماری موثر اند

شکل .سيندروم ھايدرپريکارديوم -قلب در مايع جلی – مانند دارای رنگ زرد کاھی
معلق است و جگر خطوط يا خال ھای وسيعی را نشان می دھد.
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