امراض ساری حيوانات در افغانستان

١۴
بيماری پلوروم
)(Pullorum Disease
اين بيماری در
افغانستان پيدا
ميشود.
 .١تعريف
ً
بيماری پلوروم يک بيماری شديدا ساری بکتريايی اسھال آور کشنده ی مرغھای جوان است
که با چوچه ھای مردنی و مرده در زمان بر آمدن از تخم مشخص می شود .بيماری اکثراً
به شکل سيستمی حاد در چوچه مرغ ھا و چوچه فيلمرغ ھا رخ ميدھد ،اما در پرنده ھای
بزرگسال بيشتر مزمن بوده می تواند.
 .٢عامل شناسی
عمل بيماری از سالمونال پلوروم عبارت می شود ،که يک باکتری بی حرکت است و در
مرغھای خانه گی و فيلمرغ ھا به حد بزرگی توافق دارد.
 .٣سرايت
مدخل عفونت را دھن يا ناف )زردی تخم( تشکيل می دھد .عامل بيماری ممکن است از
طريق تخمه يا عمدتا ً در پرنده ھای جوان به شکل افقی که گاه گاھی با خود خوری نيز
ھمراه است ،سرايت نمايد .عامل بيماری به پوست تخم نفوذ نموده و امبريو را مصاب می
کند .پخش ميخانيکی آن از طريق اشيای آلوده )انتقال توسط لباس ،بوت ھا يا وسايل ( نيز
امکان پذير است .پرنده ھايی که زنده می مانند به مرغ ھای نسلی مصاب مبدل می شوند
)دوران بيماری دوباره آغاز ميشود(.
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 .۴انواعی که مصاب ميشوند
عامل بيماری در مرغ خانه گی و فيل مرغ خوب توافق نموده است .كسانی که تخم خام را
مصرف می کنند ،به يک اسھال خفيف سه روزه گرفتار می شوند.
سالمونال پلوروم يک بيماری خفيف اسھال آور را در انسان ھا
سبب شده می تواند!
.۵عاليم کلينيکی
ميزان مصابيت  ٨٠٪ – ١٠است ،ميزان مرگ و مير در گله ھای فشار ديده يا دارای
سازش معافی افزايش می يابد و تا  ١٠٠٪رسيده می تواند .چوچه مرغ ھايی که ازتخم ھای
مصاب توليد شده اند ،ناتوان اند و اکثراً در طی چند روز تلف ميشوند .پرنده ھای مصاب
زير چتر گرمی ) (Brooderتجمع نموده و افسرده می باشند .اين پرنده ھا در زمان دفع
پيخال که سفيد و خميرگون است ،چيغ يا فرياد می زنند .رشد پرنده کند شده و پرھای آن
ناچيز می باشد .چون اغلب شش ھا نيز مصاب ميشوند از اين لحاظ نفسک زدن ،نيز تبارز
می کند .پرنده ھای سالخورده اکثراً عاليم کلينيکی را نشان نه ميدھند .به ھر صورت نزد
اينھا ممکن کاھش در تخمگذاری و باروری به مالحظه برسد.
 .۶دريافت ھای پتولوژيک
در حالت مزمن بيماری آفت ھای برجسته ديده شده می توانند ،در حاليکه در بيماری باالی
حاد اکثراً موجود نه می باشند .آفات به ميان آمده در بر گيرنده ی بزرگ شدن و تراکم
خونی جگر ،تلی و گرده می باشد .در كيسه ی زرده مواد پنيری زرده يی يا کريمی تجمع
می نمايند .در شش ھا ،قلب و روده ھا به ويژه در کور روده برآمده گی ھای سفيد رنگ
پنيری موجود بوده می تواند .مفاصل اغلب در اثر تجمع مايع غليظ زرد ،پنديده گی حاصل
می کنند.
 .٧تشخيص
برای تشخيص بکتريا توسط تكنيک ھای ارثی يا کشتی نمونه ھای نسجی يا پيخال به
البراتوار فرستاده شده ميتوانند .برای تشخيص مثبت ،تنھا اجرای آزمايش ھای سيرولوژيک
کافی نيست  .در تشخيص تفريقی آن تيفوييد پرنده ،کولرای مرغی ،سرخ باد
) (erysipelasو غيره شامل اند.
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 .٨تداوی
بيماری پلوروم به وسيله ی تطبيق انتی بيوتيک ھا آھسته شده می تواند ،اما ھيچ دارويی
توان از بين بردن بيماری پلوروم را در يک گله نه دارد.
 .٩جلوگيری و کنترول
ھر گاه بيماری به ميان آمد ،برای محو آن بايد کنترول از طريق تجريد و از بين بردن گله
ھای آلوده ،از بين بردن مناسب الشه ھا و عفونت زدايی اشيا و وسايل متمرکز شود .پرنده
ھای صحت يافته در مقابل تأثير اين عفونت ،مانند عفونت ھای سالمونياليی ديگر مقاوم بوده
مگر به حيث حامل باقی می مانند .طور عادی در برابر اين بيماری واکسين تطبيق نه می
شود ،زيرا واکسين اجرای آزمايش ھای سيرولوژيک و از بين بردن حامل ھا را مختل می
سازد .در يک محيط مناسب ،سالمونال پلوروم برای سال ھا زيست نموده می تواند ،اما در
برابر حرارت  ،سردی و بسياری از عفونت زداھا مقاومت کمتر دارد.
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