امراض ساری حيوانات در افغانستان

۴
بيماری مزمن تنفسی
)(Chronic Respiratory Disease
اين بيماری در
افغانستان پيدا
ميشود.
 .١تعريف
بيماری مزمن تنفسی ) ” (Chronic Respiratory Disease “CRDکه توسط يک
باکتری مايکوپالزمايی به ميان می آيد ،يک مشکل مرغھای خانگی وفيل مرغھا است که با
بيمار شدن ناگھانی يا غافلگيرانه ھمراه با تبارز نشانه ھای عمدتا ً جھاز تنفسی مشخص شده
و به کاھش حاصل دھی و زيان ھای اقتصادی زياد منتج می شود.
.٢عامل شناسی
بيماری مزمن تنفسی به وســــــــــــــــــيله ی يک باکتری به نام مايــــــــــکوپالزما گالی
سپتيکوم
)” (Mycoplasma gallisepticum “MGبوجود ميآيد .اين باکتری در پھلوی آنکه در
فيل مرغ ھا باعث  CRDمی شود ،التھاب ساری سينوس ھا را نيز در آنھا به ميان می
آورد که در اثر آن سينوسھای انفرااوربيتال ) (Infraorbitalبا تراوش ھای پنيری و
چرکدار مملو می شود .در مرغھای خانه گی مبتال به  ،CRDمايکوپالزما گالی سپتيکوم به
ميزان بيشتری در داخل دستگاه تنفسی حرکت نموده و ھمراه با  E.coliباعث توليد التھاب
کيسه ھای ھوايی ) (Airsacculitisمی شود.
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 .٣سرايت
بيماری مزمن تنفسی از يک پرنده به ديگر آن در اثر تماس مستقيم سرايت می کند .برخی
پرنده ھا ممکن است حامل بوده وعامل بيماری را به يک گله مرغ وارد نمايند .وسيله عمده
ی سرايت  ، MGتخم است .مرغھای مصاب تخم ھای حاوی عامل بيماری را می گذارند
و چوچه مرغ در زمان برآمدن از تخم به بيماری مبتال ميشود.
 .۴انواعی که مصاب می شوند
مرغ خانه گی و فيل مرغ  ،ھر دو در برابر عفونت  MGحساس اند.
 .۵عاليم کلينيکی
ظھور  CRDبه وسيله ی بيماری مرغ مرگی يا برونشيت ساری تشويق شده می تواند .اين
بيماری ھا به  MGفرصت می دھند تا در بدن استقرار حاصل نمايد و التھابات دراز مدت
را به ميان آورد  .نشانه ھای تنفسی طور عموم خفيف اند و به قسمت ھای بااليی دستگاه
تنفسی تعلق دارند که با افرازات بينی ،پس زنی نفس ،سرفه نمودن و عطسه زدن ھمراه می
باشد .ميزان رشد کم است .ھرگاه مايکرواورگانيزم ياد شده به کيسه ھای ھوايی پيشرفت
نمايد و در ھمراھی با  E.coliموجب بروز التھاب کيسه ھای ھوايی شود ،در اين صورت
بيماری کلينيکی شدت بيشتر حاصل می کند و با تنفس تنگی  ،افسرده گی ،پايين آمدن شديد
مصرف غذا و باختن سريع وزن ھمراھی نشان ميدھد.
 .۶دريافت ھای پتولوژيک
در موجوديت  ، CRDسينوس ھای بينی با تراوش ھای نزله يی مملو می باشند .آنگاھی که
 CRDبه التھاب کيسه ھای ھوايی پيشرفت نمايد ،در اين صورت کيسه ھای ھوايی با
تراوش ھای فبرينی  -نزله يی پر بوده ميتواند.
٧تشخيص
تشخيص احتمالی  CRDبرمبنای تاريخچه ی گله ،عاليم کلينيکی و آفات پتولوژيک استوار
است .تشخيص قطعی اکثراً ازطريق سيرولوژی با معاينه کردن به خاطر موجوديت انتی
باديھا در برابر  MGدر بدن مرغھا ،صورت می گيرد .رويش  MGدر البراتوار مانند
ساير مايکوپالزماھا مشکل است.
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 .٨تداوی
 MGدر برابر برخی از انتی بيوتيک ھا )تيلوزين ،اوريومايسين ،گالی مايسين ،تترامايسين(
حساس است که داروھای ياد شده به شکل زرقی يا با آب نوشيدنی يا خوراکه داده شده می
توانند .به منظور کشتن تمام مايکرواورگانيزم ھای عامل ،سويه ی دوا بايد به حد کافی باال
باشد ،در غير آن ممکن بيماری دور شود ،اما بکتريا به موجوديت خود ادامه داده و دوباره
سبب بروز مشکالت شده می تواند.
 .٩جلوگيری و کنترول
جلوگيری بيماری مستلزم دقت )توجه( جدی به آوردن و خريداری چوچه مرغھای بر آمده
از تخم از منابع عاری از  MGمی باشد .وقتيكه تشخيص به عمل آمد در اين حالت تداوی با
مقدار ھای بلند انتی بيوتيک ھا ،در ريشه کن سازی بيماری از گله کمک می کند .
 MGبه خوبی در محيط ،زيست نه می تواند و در برابر بسياری از عفونت زدا ھا حساس
می باشد.

شکل بيماری مزمن تنفسی – سينوس بينی حاوی مقدار زياد
تراوش مخاطی چرکدار
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