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٧
کولرای مرغی
)(Fowl Cholera
اين بيماری در
افغانستان پيدا
ميشود.

١تعريف
کولرای مرغ يک بيماری سيستمی بکتريايی است که تمام انواع مرغ را مصاب می نمايد و
با ناجوری سيستمی  ،اسھال  ،التھاب مفاصل و حاصلدھی ناچيز ،مشخص ميشود.
 .٢عامل شناسی
عامل بيماری عبارت است از پاستورال ملتوسيدا ) .(Pasteurella multocidaاين
مايکروارگانيزم در پيخال پرنده ھای مصاب و الشه ی حيوان مرده ناشی از اين بيماری به
وفرت وجود دارد و در محيط برای ماه ھا موجود بوده ميتواند .پيخال پرنده ھای مصاب ،
شبکه ھای آبرسانی را آلوده نموده می تواند  .افزون برآن ساير حيوانات مانند سگ ھا
،پشک ھا و جونده ھا ميتوانند پاستوريالملتوسيدا را ذخيره ودر جاھای جديد پخش نمايند.
ھمچنان انسانھابا لباس ھا و بوت ھای آلوده نيز ميتوانند آنرا به جاھای نو انتشار بدھند.
 .٣سرايت
مايکرواورگانيزم عامل در بدن پرنده ی حساس از راه دھن يا دستگاه تنفسی داخل ميشود.
.۴انواعی که مصاب ميشوند
انواع زيادی پرنده به کولرای مرغی مبتال شده می توانند  .انواع وحشی و خانه گی پرنده،
ھر دو به وسيله ی اين بيماری مصاب ميشوند.
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 .۵عاليم کلينيکی
دوره ی مخفی بيماری  ١٠-٢روز است .ميزان مصابيت طور اغلب بلند است  .بيماری در
پرنده ھای کاھل عموميت بيشتر دارد .بيماری ميتواند باالی حاد) (peracuteباشد که در
اين صورت نخستين نشانه يی بيماری مرگ است .در حيواناتی که برای مدت بيشتر زنده
ميمانند ،بيماری سيستمی به شمول بی اشتھايی  ،حاصلدھی کم ،نفس تنگی  ،اسھال آب گون
و پنديده گی مفاصل به مالحظه ميرسد .تاج و ملحقات آن پنديده و کبود بوده ميتوانند .ميزان
مرگ و مير  ٣٠-۵٪ميباشد.
 .۶دريافت ھای پتولوژيک
در حيواناتی که در مرحله ی بسيار حاد ميميرند  ،ممکن کدام آفتی به مالحظه نرسد .آنھايی
که برای مدت درازتر زنده می مانند ،دارای نشانه ھای التھاب سيستمی می باشند .تلی
بزرگ و واکنش دار و در مقطع خود دارای عقدات سفيد )لمفاوی( قابل ديد ميباشد .در باالی
غشاھای سيروزی و مخاطی ممکن خونريزی ھای نقطه يی پراگنده وجود داشته باشند .جگر
در تمام قسمت ھای خويش رنگ پريده ديده می شود .قسمت ھای جلوی روده )دودينوم و
جيجونيوم( سرخ رنگ گشته و دارای محتوای فبرينی نزله يی می باشند .خاليگاه ھای
مفاصل تراوش ھای پنيری را احتوا می کنند .مواد پنيری مشابه ممکن درسينوس ھای سر
به شمول گوش داخلی  ،يافت شود.
 .٧تشخيص
تصوير مشخص به سطح گله )پرنده ھای بالغ ،بيماری سيستمی و آفت ھای پتولوژيک(
اشتباه کولرای مرغی را خلق می کند .تأييد تشخيص به تجريد عامل بيماری در البراتوار
ضرورت دارد .تشخيص تفريقی آن :تيفوييد مرغ  ،انفلوانزای مرغی شديداً بيماريزای و
کولی باسيلوز را احتوا می کند.
 .٨تداوی
پاستوريالملتوسيدا در برابر انواع مختلف انتی بيوتيک حساس است که اين انتی بيوتيک ھا
عفونت را بطورمؤقتی معالجه می نمايند .متأسفانه تداوی با انتی بيوتيک ھا به انکشاف
مرحلی حامل می انجامد و پرنده ھای بيشتر را مواجه به خطر می کند  .ھمچنان در ختم
دوره ی تداوی با انتی بيوتيک ھا بيماری می تواند دوباره در پرنده ھا شيوع يابد .پس انتی
بيوتيک ھا ،زمانی ميتوانند مؤثر واقع شوند که ساير تدابير مانند تطبيق واكسين فراھم باشد،
از اينرو کاربرد انتی بيوتيک ھا در کنترول بيماری ترجيح داده ميشود.
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 .٩جلوگيری و کنترول
باکترين ھا) (Bacterinsفراھم بوده  ،اما نه ميتوانند به طور مکمل مانع عفونت شوند.
اين ھا يکجا با برنامه ی قوی بھداشتی ،که در بر دردارنده ی پاک کاری و عفونت زدايی
پس از يک شايعه ی بيماری ،کنترول جونده ھا  ،تھيه ی آب نوشيدنی پاک و از بين بردن
مناسب پرنده ھای مرده می باشد ،بايد مورد تطبيق قرار بگيرند.
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