امراض ساری حيوانات در افغانستان

٩
التھاب ساری برانشی
)(Infectious Bronchitis
اين بيماری در افغانستان
وجود دارد.

 .١تعريف
ً
برونشيت ساری يک بيماری شديدا ساری حاد پرنده ھا است که در سراسر جھان پيدا ميشود
و عمدتا ً موجب بيماری تنفسی و کاھش حاصلدھی می گردد.
 .٢عامل شناسی
عامل بيماری را يک کورونا ويروس ) (Coronavirusبنام ويروس برونشيت
ساری) (IBVتشکيل ميدھد .سترن ھای متعدد آن وجود دارند که دارای ويروالنس متفاوت
می باشند .برخی از سترن ھا به گرده گرايش ويژه دارند و باعث توليد آفت ھا در آنجا
ميشوند.
 .٣سرايت
بيماری عمدتا ً از طريق تماس ،ايروزول و قطرات حاوی ويروس که به وسيله افرازات
تنفسی و پيخال بيرون ميشوند ،سرايت می نمايد .آب و خوراکه ی آلوده ،تماس با حيوانات
يا مواد ،وارد نمودن مرغھا و مواد مالداری آلوده  ،به حيث منبع عفونت خدمت نموده می
توانند .انتقال آن از يک فارم به ديگران دراثر رفت و آمد کارگران ،وسايل و واسطه ھای
انتقاالتی آلوده نيز صورت می گيرد .پرنده ھای صحت ياب شده برای ھفته ھا ويروس را
انتشار می دھند .عامل بيماری توسط تخم پخش نه می شود.
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.۴انواعی که مصاب می شوند
برونشيت ساری بيماری مرغ ھا است .مرغھا در تمام سن و سال در برابر عفونت ياد شده
حساس اند ،اما شدت بيماری نظر به سن فرق می کند.
 .۵عاليم کلينيکی
دوره ی مخفی آن  ۴٨-٣۶ساعت است .ميزان مصابيت ناشی از آن به  ١٠٠٪ميرسد.
چوچه مرغھا مصاب افسرده بوده و در نزديکی منبع حرارت جمع می شوند .عاليم کلينيکی
آن شامل سرفه کردن ،افشاندن بينی ،عطسه زدن  ،خش خش سينه ،افرازات بينی و تراوش
ھای کف دار از چشم ميباشد .ميزان تخمدھی ١٠-۵درصد پايين آمده و برای  ١۴-١٠روز
دوام ميکند .تخم ھای حاصله دارای پوست نازک ونامنظم و سفيدی آبگين می باشند .ميزان
مرگ ومير متفاوت است اما در اغلب حاالت به حد بااليی  ٢۵٪می رسد .عفونت ھای
دومی به وسيله ی سايرعفونت ھا مانند مايکوپالزما گالی سپتيکوم ،وضع بيماری کلينيکی را
بيشترخراب می نمايند که در اثر آن بيماری تنفسی شدت بيشتر کسب نموده و تخمگذاری نيز
کاھش بيشتر می يابد .سترن ھايی که به گرده ھا گرايش دارند ،مرگ و مير بلند را سبب
شده می توانند.
 .۶دريافت ھای پتولوژيک
آفت ھايی که در دستگاه تنفسی موجود اند عبارت از پنديده گی  ،خونريزی ھا و شايد ھم
تجمع يک مقدار فبرين در خاليگاه بينی ،نل ھوا و برونش ھا می باشند .گاھی کيسه ھای
ھوايی نيز متضرر مي شوند .خساره مندی گرده ھا پس از عفونت باسترن ھای متمايل به
گرده  ،ممکن قابل مالحظه باشد که ھمراه با آن ترسبات يوريت در گرده ھا و لوله ی انتقال
ادرار که حتی شايد مسدود ھم شوند ،به چشم ميخورد .در خاليگاه بدن مرغھای تخمگذار
ممکن مواد زردی تخم مشاھده شود و تخم در حال انکشاف در تخمدان شايد سست يا نرم
باشد .در پرنده ھای جوان امکان موجوديت سيست در لوله ی تخمدان نيز ميرود.
 .٧تشخيص
نشانه ھای مشخص کلينيکی ،دليل قوی برموجوديت بيماری برونشيت ساری اند .تشخيص
البراتواری آن آزمايش ھای سيرولوژيک يا تجريد ويروس را شامل می شود .تشخيص
تفريقی آن :بيماری مرغ مرگی  ،الرنگوتراخيت ساری و کوريزای ساری را در بر می
گيرد.
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 .٨تداوی
برونشيت ساری تداوی نه دارد.
 .٩جلوگيری و کنترول
در اثر تطبيق يک برنامه ی مؤثر مصوونيت حياتی ،جلوگيری از برونشيت ساری به گونه
ی عالی صورت گرفته ميتواند .به عنوان خط دوم دفاعی  ،در مناطق اندميک به منظور
تامين معافيت ،مرغھا را بايد توسط واکسين ھای زنده ی ضعيف ساخته شده  ،واکسين نمود.
با وجود اينکه در برابر چلينج ھای ناھمگون  ،معافيت متقابل قابل توجه وجود دارد ،اما
گزينش واکسين ھا برمبنای داشتن دانش و آگھی درباره ی سترن ھای موجود در منطقه
استوار است که اين امر مؤثريت اقتصادی و مفيديت زيادی دارد.
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