امراض ساری حيوانات در افغانستان

١٠
بيماری ساری بورسايی
)”(Infectious Bursal Disease “IBD
اين بيماری در
افغانستان موجود
است

 .١تعريف
بيماری ساری بورسايی ) (IBDکه به نام بيماری گمبورو نيز ياد ميشود ،يک بيماری حاد
ويروسی مرغھای در حال رشد است که تخريب وسيع بورسا فبريشس (Bursa of
) ، fabriciusاسھال و سر انجام نارسايی معافی را سبب ميشود.
 .٢عامل شناسی
عامل بيماری ساری بورسايی ،ويروسی متعلق به خانواده ی بيرنا ويروس )(Birnavirus
است .اين ويروس در محيط مقاومت بلند دارد .سترن ھای مختلف آن موجوداست که ھر
کدام از نگاه شدت بيماريزايی )ويروالنس( از ھمديگر فرق دارند.
 .٣سرايت
آلوده گی محيطی وسيله عمده ی پخش بيماری است .ويروس از پرنده ھايی که بطور فعال
مصاب اند به محيط پراگنده شده و در مواد بستر ،در باالی سامان  ،وسايل و اشيا به
موجوديت خود ادامه می دھد .انتشار آن در ميان گله توسط اشيای آلوده رخ می دھد.
 .۴انواعی که مصاب ميشوند
به طور طبيعی تنھا مرغھای خانه گی به بيماری مبتال می شوند .نسل ھای تخمی حساسيت
بيشتر نشان ميدھند .حساسيت دربرابر بيماری در سن  ١۵ -٣ھفته گی يعنی زمان انکشاف
اعظمی بورسا فبريشس ،بيشتر می باشد.
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.۵عاليم کلينيکی
دوره ی مخفی بيماری  ۴-٣روز است .ميزان مصابيت  ٨٠٪ – ١٠است .در مرغھا
افسرده گی ،بی اشتھايی که ھمراه با اسھال رقيق سفيد گون و مخاط دار است  ،ديده ميشود.
در آغاز بورسا به طور ملموسی توسع نشان ميدھد ،اما با پيشرفت بيماری ،خورد می شود.
حيوانات مصاب بی موازنه گی داشته و ممکن خميده گی پيدا کنند .مردن پرنده ھا تقريبا ً از
روز سوم بيماری کلينيکی آغاز می يابد .ميزان مرگ و مير طور عموم در اطراف١٠٪بوده
مگر تا ٣٠٪نيز رسيده ميت واند .يکی ازپرابلم ھای بزرگ کلينيکی با  IBDآن است که
پرنده ھا به نارسايی معافی دچار می شوند که از اثر آن در برابر عفونت ساير ويروس ھا
توان مقاومت کمترداشته و ھمچنان توان کمتری پاسخ دھی مؤثررا در برابر واکسيناسيون
نشان ميدھند.
 .۶دريافت ھای پتولوژيک
بورسا فبريشس جای اصلی ھم مانند سازی ويروس است و تغييرات مشخص در ھمين جا
بمالحظه ميرسد .در حاالت حاد ،بورسا پنديده و اديمايی بوده و جسامت آن  ٣-٢مرتبه
بيشتر از حد عادی آن ميباشد .با پيشرفت بيماری در بورسا خونريزی و اتروفی درھمراھی
با تراوش ھای زرد رنگ و جالتينی در سطح آن به مالحظه رسيده می تواند .الشه ی مرغ
آب باخته و عضله ھای آن نمای تاريک را نشان می دھند .در اکثر موارد تلی بزرگ شده
می باشد .جگر ممکن پنديده و شکنند باشد .از اثر باخت آب نمك ھای يوريك اسيد در گرده
موجود می باشد.
 .٧تشخيص
برای تشخيص  ، IBDتاريخچه  ،عاليم کلينيکی و آفت ھای پس از مرگ اکثراً کافی اند.
آزمايش ھای البراتواری در بر دارنده ی تجريد ويروس يا آزمايش Agar gel
 immunodiffusionاز نگاه سيرولوژی ميباشد .تشخيص تفريقی آن  :برونشيت ساری،
بيماری مارک ،بيماری مرغ مرگی و انفلوانزای شديداً بيماريزای مرغی را در بر می
گيرد.
 .٨تداوی
برای  IBDتداوی مؤثر وجود ندارد  .تا زمان برطرف شدن شايعه ی بيماری  ،تغذيه ی
يک جيره ی دارای انرژی و پروتين کم سپارش می شود.
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 .٩جلوگيری و کنترول
برای جلوگيری از بيماری واکسين ھای غير فعال شده و زنده ی ضعيف شده که مؤثريت
خوبی دارند ،موجود ميباشد .مرحله ی بحرانی برای معروض شدن ،زمانی است که معافيت
مادری رو به کاھش ميرود ،از ھمين نگاه تطبيق واکسين پس از آن بايد صورت گيرد .
مصوونيت حياتی دقيق ،مانع دخول ويروس ھا می شود .پس از يک شايعه ی بيماری،
عفونت زدايی ضروری است.
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