امراض ساری حيوانات در افغانستان

٨
طاعون نشخوار کننده ھای کوچک
)(Peste des Petits Ruminants
١

اين بيماری در
افغانستان وجود
دارد.

 .١تعريف
طاعون نشخوار کننده ھای کوچک ) (PPRيك بيماری حاد و يا تحت حاد ويروسی بزھا و
گوسفند ھا است ،كه با آغاز ناگھانی افسرده گی ،تب ،افرازات دھن و بينی ،اسھال بدبو و
عاليم تنفسی مشخص می گردد.
.٢عامل شناسی
ويروس  (PPRV) PPRعضو جنس موربلی ويروس ) (Morbilli virusخانواده ی
پاراميگسوويريده است .ويروس عامل با ويروس ھای طاعون گاو ،سرخکان انسانی و
دستمپر سگ ھا ) ( Canine distemperارتباط نزديک دارد .ويروس طاعون نشخوار
کننده ھای کوچک در محيط به خوبی موجوديت خود را حفظ نموده نمی تواند.
 .٣سرايت
افرازات و تراوش ھای حيوانات منابع عفونت بوده و سرايت بيماری در صورت تماس
نزديك ،به ويژه زمانی كه حيوانات مبتال سرفه و عطسه داشته باشند ،افزايش می يابد .در
طاعون نشخوار كننده ھای كوچك مانند بيماری طاعون گاو حالت حامل )( Carrier state
ً
معموال عاليم كلينيكی را نشان
وجود ندارد .با وجوديکه گاوھا و شترھا نيز حساس اند ،ولی
نداده و بيماری را انتقال نمی دھند.
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 .۴انواعی که مصاب می شوند

گوسفندھا و بزھا قربانی ھای عمده ی طاعون نشخوار کننده ھای کوچک اند .بزھا نظر به
گوسفندھا در برابر بيماری بيشتر حساس اند .گاو ھا و شتر ھا به صورت تحت کلينيکی
مصاب می گردند.
 .۵بيماری کلينيکی
دوره ی مخفی  ۴تا  ۵روز است .ميزان مصابيت در رمه ھا و گله ھای حساس بلند بوده و
نظر به درجه ی تماس بيشتر می گردد .حيوانات جوان شديد تر مصاب می شوند .حيوانات
تب داشته و نا راحت معلوم می گردند .ھمچو حيوانات پوست ضخيم و پوز خشک داشته در
غشا ھای مخاطی تراكم خونی و اشتھای كم دارند .در مرحله ھای نخست افرازات بينی
سيروزی و بعداً مخاطی ريمی شده و افرازات خشك شده سبب بند شدن سوراخ ھای بينی
می شوند .كانجنكتيوا اغلبا ً تراكم خونی داشته و در برخی از حيوانات مبتال التھاب منتشر
نكروتيك كانجنكتيوای چشم با چسپيدن پلك ھای چشم ،انكشاف می كند.
التھاب نكروتيك دھن لب پايينی ،بيره و خط بيره دندان ھای پيشرو را متضرر ساخته و در
واقعات شديد تر ممكن است بيخ دندان ،غشای مخاطی كومه و پاپيالی آن و زبان را نيز
متاثر ساخته می تواند .در حيوانات مبتال اسھال بدبو و ممكن شديد در ھمراھی با از دست
دادن آب بدن ،الغری ،پايين آمدن حرارت بدن ،ديده شده و اكثراً پس از يك دوره ١٠ – ۵
روز بيماری ،تلف می شوند .در مراحل بعدی بيماری التھاب برانشی و ششی  ،كه با سرفه
مشخص می گردد ،انكشاف نموده می تواند .حيوانات باردار شايد سقط كنند.
ميزان مرگ و مير بلند بوده به ويژه در صورتی كه عوامل پيچيده كننده ديگر مانند آلوده
گی ھای پارازيتی ،تغذيه خراب ،عدم موجوديت پناھگاه و شرايط ناگوار محيطی ،ممكن تا
به  ١٠٠در صد برسد.
 .۶دريافت ھای پتولوژيك
ويروس طاعون نشخوار کننده ھای کوچک به انساج لمفاوی و انساج اپيتل مجرای معده –
روده تمايل ويژه داشته و آفات مشخص خود را در آنھا توليد می کند .انساج لمفاوی فروكش
نموده ،از اين خاطر عقدات لمفاوی كوچك وتلی نرم ميباشد.
ويروس در حجرات اپيتل مثل سازی و آنرا پاره كرده ،ساييده گی ھا و زخم ھا را به وجود
مي آورند كه با افرازات پر می شوند .آفات زخمی و نكروز شده كه از آنھا ياد آوری گرديد
در سوراخھای بينی ،كانجنكتيوای چشم و سراسر خاليگاه بينی ديده می شوند .در روده ھای
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خورد و كالن ممكن است در چندين ساحه زخم ھا،خونريزی و نكروز وجود داشته باشد،
ولی در ساحه فوليكل ھای لمفاوی روده ھای خورد و اغلبا ً در پيوستگاه ايليو – سيكو –
كوليك ) (Illeo – ceco – colicبيشتر شديد می باشد.
در روده ھای كالن موجوديت خطوط مشابه به پوست گوره خر معمول است .مری و معده
در آغاز از آفات عاری اند .التھاب شش ممكن شكل پيشرو – شكمی – (Antero
) ventralداشته يا منتشر بوده و دارای محراق ھای چسپيده ی تمركز يافته در اطراف
برونشيول ھای نھايی باشد.
 .٧تشخيص
عاليم کلينيکی و آفات پتولوژيک طاعون نشخوارکننده ھای كوچك بسيار مشخص اند،
تشخيص دقيق به تاييد البراتواری نياز دارد که با دريافت ويروس به وسيله ی آزمايش
االيزا ،اگر جل اميونو دفيوژن ) (AGIDو تعامل زنجير پوليمريز ) (PCRيا با مشاھده
آفات مشخص مايکروسکوپی به وسيله ی روش ھستوپتولوژی ،صورت می گيرد .تشخيص
تفريقی کوکسيديوز ،اکتيمای ساری ،التھاب پاستورياليی شش CCPP ،و بيماری طبق در
نظر گرفته می شود.
 .٨تداوی
برای بيماری كدام تداوی ويژه وجود ندارد به ھر صورت تداوی برای پيچيده گی ھای
باکتريايی و پارازيتی تلفات را در رمه ھا و گله ھای مبتال پايين می آورد.
 .٩جلوگيری و كنترول
داخل شدن ويروس به گله يا رمه با جداسازی حيوانات تازه وارد برای يك دوره ی كوتاه تا
از عاری بودن بيماری فعال مطمين شد ،به صورت بھتر جلوگيری شده می تواند .حيوانات
فروخته ناشده يی كه از بازار بر گردانده می شوند ،از اينكه شايد ويروس عامل را گرفته
باشند ،خطر ويژه يی را تشكيل می دھند .يك واكسين زنده ضعيف شده كه در وسط گرده
امبريوی بز تھيه گرديده حيوانات را حد اقل برای يك سال در برابر بيماری طبيعی محافظت
می كند.
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شكل  PPR.در بيماری
حاد آفات مشخص در
دھن و بينی ديده می
شود.

شكل  : PPR.اسھال
بسيار شديد .

٢٣٩

