امراض ساری حيوانات در افغانستان
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توبركلوز )سل( مرغی
)(Avian Tuberculosis
اين بيماری در
افغانستان پيدا
ميشود
 .١تعريف
توبركلوز مرغی يك بيماری بكتريايی ساری مزمن ناتوان كننده می باشد كه به وسيله ی
تشكل گرانولوماھای پنيری در اعضای داخلی مشخص می شود.
.٢عامل شناسی
عامل بيماری از يك باسيل مقاوم در برابر تيزاب الکول ) (Acid-fastبه نام مايكوبكتريوم
اويوم ) (Mycobacterium aviumعبارت ميشود.
 .٣سرايت
عامل بيماری از پرنده ی مصاب به اندازه ی وافر توسط پيخال و افرازات تنفسی پخش
ميشود .عامل ياد شده در محيط قابليت زيست دراز دارد طوريكه كم از كم به مدت  ۴سال
در خاك زيست نموده می تواند .پرنده ھای حساس عامل بيماری را از منابع آلوده ی محيطی
به دست می آورند.
 .۴انواعی كه مصاب می شوند
تمام انواع پرنده توسط  M.aviumمصاب شده ميتوانند .بيماری در انواع زياد مرغھای
خانه گی و ھمچنان در شمار زياد پرنده ھای وحشی گزارش شده است .ھمچنان M.avium
ميتواند پستاندارھا به شمول انسان به ويژه آنھايی را كه عکس العمل معافی ضعيف دارند،
مصاب نمايد و سبب توليد بيماری شود.
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 M.aviumدر انسان ھايی كه سازش معافی دارند سبب بيماری ناتوان
كننده شده می تواند.

.۵عاليم كلينيكی
دوره ی مخفی آن دراز است و ميتواند ھفته ھا تا ماه ھا را احتوا كند .در اكثر حاالت
صرف پرنده ھای كاھل مصاب ميشوند .اكثراً ميزان مصابيت كم بوده و صرف يك يا چند
حيوان در يك گله ممكن مبتال گردند .نشانه ھای كلينيكی آن مشخص نيستند .پرنده ھا گرفته،
كسل و دارای پرھای ژوليده می باشند .بيماری تا اتروفی عضلی و الغری پيشرفت نموده
می تواند .ميزان مرگ و مير بلند است .
 .۶دريافت ھای پتولوژيك
آفت ھای ناشی از توبركلوز مرغی بسيار مشخص اند .در اعضای داخلی كتله ھای زرد –
خاكی به اندازه ی نوك سوزن يا بزرگتر موجود ميباشد .اين كتله ھا )گرانولوما ھا ( دارای
مركز زرد و پنيری اند و ممكن با انساج فايبری احاطه شده باشند .گرانولوماھا به كرات در
جگر ،تلی و روده يافت می شوند ،اما در اغلب حاالت مغز استخوان نيز مصاب ميشود.
 .٧تشخيص
تشخيص برپايه ی نشانه ھای كلينيكی ممكن نيست .در زمان نكروپسی موجوديت كتله ھای
گرانولومايی به ميزان بزرگی كمك می نمايند .معاينه ھستوپتولوژی كتله ھا برای معلوم
كردن گرانولوماھا و حجرات غول پيكر چندين ھسته يی ،تشخيص دھنده اند .ھمچنان كشت
کردن  M.aviumنيز امكان پذير است ،اما برای اين كار به وسط ھای ويژه و انکوبيشن
طوالنی ضرورت ميباشد .تشخيص تفريقی آن مشتمل بر كولی باسيلوز و بيماری پلوروم
است .برای معلوم کردن گرانولوما ھا و حجرات غول پيکر چندين ھستوی ،معاينه ی
ھستوپتولوژی کتله ھا تشخيص دھنده است.
 .٨تداوی
برای توبركلوزمرغی تداوی مؤثر وجود ندارد.
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 .٩جلوگيری و كنترول
بھترين روش جلوگيری ،از نگھداشت گله ھای عاری – از توبركلوز عبارت ميشود .پيش
از داخل کردن پرنده ھا ،اجرای آزمايش – توبركولين يك روش مصوون محافظتی به شمار
می رود .تامين عدم تماس با پرنده ھای وحشی نيز بسيار مفيد ميباشد .پاك نمودن دقيق
زيستگاه پس از تشخيص در جلوگيری از وقوع دوباره كمك می نمايد.
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