امراض ساری حيوانات در افغانستان

١
انفلوانزای شديداً بيماريزای مرغی
)(Highly Pathogenic Avian Influenza
اين بيماری در
افغانستان پيدا می
شود.
 .١تعريف
انفلوانزای شديداً بيماريزای مرغی ) (HPAIيك بيماری ويروسی شديداً ساری
) (Contagiousمرغھا است كه سبب مصابيت و مرگ و مير قابل مالحظه و زيان ھای
شديد اقتصادی می شود.
.٢عامل شناسی
ويروس ھای انفلوانزا ھمه اعضای ويروس ھای گروپ  ،Aجنس انفلوانزا )(Influenza
درخانواده ی اورتوميگسوويريده ) (Orthomyxoviridaeمی باشند .سترن ھای A
ويروس انفلوانزا براساس دو ماليكول سطحی خويش دسته بندی شده اند :ھيم اگلوتينين )(H
كه شامل  ١۶نوع می باشد ،ونيورامينيداز ) (Nكه دارای ٩نوع است .ھمه انوع  Hو  Nدر
پرنده ھا يافت می شوند .بسياری از سترن ھای انفلوانزای مرغی سبب توليد بيماری نه می
شوند .آنھايی كه موجب توليد بيماری شديد می شوند به نام " انفلوانزای شديداً بيماريزای
مرغی " ياد ميگردد .تمام ويروس ھای انفلوانزای شديداً بيماريزا مربوط به انوع  H5يا
 H7می باشند .اصطالح انفلوانزای پرنده يا ) (Bird flueصرف به سترن  H5N1راجع
می گردد .افزون بر  H5N1سترن ھای زياد ديگری  HPAIنيز وجود دارند ،مگر
ھيچكدام آنھا به مثابه ی ريزش پرنده)  ( Bird fluتلقی نه ميشوند.
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 .٣سرايت
سرايت بيماری در اثر تماس با افرازات و تراوشھای پرنده ی مصاب صورت می گيرد.
انتشار ايروزول در فاصله ی بيشتر از يك متر واقع شده ميتواند .انتقال ميخانيكی به وسيله
ی اشيای آلوده در اثر انتقال قفس ھا يا سامان آالت آلوده رخ ميدھد.
 .۴انواعی كه مصاب ميشوند
انواعی زياد پرنده ھا به وسيله ی  HPAIمصاب شده می توانند .بيماری كلينيكی اكثراً
صرف در مرغھا به مالحظه می رسد برخی از سترن ھای آن ،انسان ھا را مصاب نموده
می توانند .سترن  ، H5N1صدھا انسان را با ميزان مرگ و مير تقريبا ً  ۵٠٪مبتال نموده
است.
انفلوانزای شديداً بيماريزای مرغی ناشی از سترن  H5N1يک زونوز
خطرناک است!

 .۵عاليم كلينيكی
دوره ی مخفی بيماری  ٧-١روز است .ميزان مصابيت بسيار باال بوده و در اكثر حاالت
تمام پرنده ھايی كه در تماس با پرنده ھای بيمار قرار می گيرند ،بيمار می شوند .اگر
بيماری كلينيكی مالحظه گردد ،ديده خواھد شد كه اين حالت كوتاه بوده و مشتمل بر افسرده
گی شديد و شايد اسھال آبگين يا نشانه ھای عصبی باشد كه فقط پيش از مرگ بمالحظه می
رسد .دوره ی بيماری كلينيكی كوتاه ،گاھی محض  ٢۴ساعت می باشد .ميزان مرگ و مير
به  ١٠٠٪نزديك است.
 .۶دريافت ھای پتولوژيك
در بسياری اعضا پنديده گی )اديما( و خونريزی موجود بوده ميتواند .بصورت مشخص در
گردن و کله پنديده گی زير جلدی وجود داشته به ويژه تاج و ملحقات آن حتی ممكن به رنگ
كبود ديده شوند .به ھمين گونه خونريزی در پاھا و نل ھوا نيز بارھا به مالحظه می رسد.
در غشاھای سيروزی خونريزی نقطه يی ديده می شود .شش ھا می توانند التھابی و دارای
خونريزی باشند.
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 .٧تشخيص
 HPAIبه طور موثق صرف برپايه ی نشانه ھای كلينيكی و دريافت ھای پتولوژيك،
تشخيص شده نه می تواند .آزمايش ھای سريع زيادی برای تثبيت ويروس  Aانفلوانزا به
كار رفته ميتوانند،
اما تاييد آن در البراتوار با كاربرد  ELISAيا  PCRبايد صورت گيرد تا تايپ آن معين
شود .تشخيص تفريقی آن  :بيماری مرغ مرگی ،الرنگوتراخيت ساری و بيماری گومبورو
را احتوا می كند.
 .٨تداوی
در پرنده ھا كدام تداوی برای  HPAIوجود نه دارد.
 .٩جلوگيری و كنترول
برای كنترول بيماری الزم است تا پرنده ھای مصاب از حساس دور نگھداری شوند.
مصوونيت حياتی عالی به منظور كم ساختن تماس يا پخش به وسيله اشيای آلوده و گسترش
شيوع بيماری ،سپارش می شود .واكسين ھای زيادی كه برای حفاظت پرنده ھا در آستانه ی
شيوع بيماری به كار رفته می توانند ،انكشاف داده شد ه اند.
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شكل – HPAI .پنديده گی گردن

شكل – HPAI .كبودی تاج

– پنديده گی و خونريزی در شش ھا  HPAIشكل.
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