امراض ساری حيوانات در افغانستان

٩
بيماری ھای سقط دھنده
)(Abortion Diseases

اين بيماری ھا
در افغانستانموجود اند.

 .١تعريف
ميش ھا و بز ھاي ماده ھر دو به صورت عادی حيوانات بسيار بارور با زاينده اند ،ولی
وقايع سقط در آنھا در مقايسه با حيوانات كشتگاھی ) فارم ( ديگر بيشتر است .بيماری ھای
ساری ييکه عامل سقط اند در اين پروسه نقش مھمی را بازی نموده و منبع مھم خساره
اقتصادی بوده می توانند .عوامل مھم ساری سقط در گوسفندھا و بزھا کالميديوز
) ( chlamydiosisيا سقط انزوتيک ميش ھا) ( EAEتوکسوپالزموز ،بروسلوز ،تب کيو
) ( Q- feverکمپايلوباکتريوزو لستريوز می باشند.
 .٢عامل شناسی
کالميديوز ) (Chlamydiosisتوسط کالميدوفيال پسيتاسی ) chlamydophila
 ، ( psittaciكه يک باکتری گرام منفی داخل حجروی است ،به وجود می آيد.
توکسوپالزموز)  ( Toxoplasmosisتوسط توکسوپالزما گوندی ) Toxoplasma
 ،( gondiiكه يک پروتوزوای داخل حجروی است ،توليد می گردد.
بروسلوز ) ( Brucellosisبه وسيلهء بروسال مليتنسيس )،( Brucella mellittensis
كه يک کوکو باسيل گرام منفی ويژهء بز ھا ،بروسال او ويس )( Brucella ovisويژه ی
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گوسفند ھا اند به ميان می آيد .در بعضی مواقع عفونت بروسال ابورتوس ) Brucella
 (abortusدر بز ھايی که با گاو ھای مبتال و يا واکسين شده گشت و گذار دارند ،رخ می
دھد .اگر چه بروسال مليتنسيس ويژه ی بز ھاست ،ولی سبب سقط در گوسفند نيز می گردد.
تب کيو ) ( Q-feverتوسط کوکسييال برنتی ) ،( coxiella burnetiiكه يک مايكرو
ارگانيزم درون حجروی اجباری ريکتسيايی است ،به وجود می آيد.

کمپايلو باکتريوز ) (campylobacteriosisتوسط کمپايلوباکتر جيجونی )(C. jejuni

و کـمپايلو باکـتر فيتس ) ( C. fetusکـه قبالً ويبريو فـيتس انتستينالـس ) Vibrio fetus
 ( intestinalisناميده می شد ،به وجود می آيد.

لستريوز) (listeriosisرا لستريا مونوسايتوجنس ) ( Listeria monocytogenesكه
يک مايكرو ارگانيزم گرام مثبت ،نامقاوم به تيزاب – الكول است ،بار می آورد .سترن ھايی
كه سقط را سبب می شوند اغلبا ًبه سيروتايپ  1تعلق دارند.
 .٣سرايت
کالميديوز ) :(Chlamydiosisکبوتر ھا و گنجشک ھا به مثابه ی ذخيره گاه ارگانيزم
پنداشته شده و عقيده بر آن است که کنه ھا يا حشرات در انتقال بيماری نقش دارند .حيوانات
سقط داده مقدار زياد ارگانيزم را به ويژه در سه ھفته ی نخست پس از سقط با افرازات
رحم ،جنين و پالسنتا پراگنده می سازند که توسط حيوانات ديگر بلعيده می شود.
توکسوپالزموز ) :(Toxoplasmosisپشک ھا حيوانات محوری در انتقال توکسوپالزما
گوندی ) ( T.gondiiاند .آنھا با خوردن جونده گان كوچك و پرنده گان مصاب گرديده و
باعث بيرون شدن مقدار زياد او او سيست) ( oocysteھای مقاوم در برابر عوامل محيطی
می گردند .پشک ھا اکثراً به دفعات دفع فضله می نمايند و مواد غايطه ی شان را در بين کاه
و آخور ھا دفن می کنند .ميش ھا و بز ھای ماده با گرفتن آب وغذای آلوده با او او سيست
ھای مواد غايطه پشک ھای مصاب ،مبتال می گردند .مايكرو ارگانيزم داخل خون گرديده و
در ظرف دو ھفته پس از گرفتن او او سيست ھا به انساج ديگر پخش می گردد.
توکسوپالزما در ميش ھا و بز ھای بار دار بر پالسنتا ھجوم برده ،تکثر نموده و سپس به
جنين انتشار و سبب سقط ،مرگ جنين ،جذب جنين ،مرده تولد شدن چوچه يا تولد بره ھای
ضعيف می گردند .نظر به مرحله ی بارداری چوچه ھای عادی نيز تولد می شوند.
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بروسلوز) :(Brucellosisمعمول ترين راه انتقال خوردن آب و غذای آلوده است.
ارگانيزم از طريق غشا ھای مخاطی داخل شده و در عقده ھای لمفاوی ،پستان ،رحم ،خصيه
ھا و تلی جا به جا می گردد .در حيوانات باردار با جا به جا شدن در پالسنتا ,التھاب پالسنتا
) (Placentitisانکشاف نموده به سقط می انجامد.
تب کيو ) :( Q-feverگاو ،گوسفند ،بز و حيوانات وحشی ارگانيزم را حمل نموده و تعداد
زياد آنرا با پالسنتا ،مايعات رحم ،فله و شير پخش می نمايند ،بنابر آن گاوھای ماده و
گوسفند برای بز ھا زمانی منبع بيماری بوده می توانند که چرشگاه مشترک داشته باشند.
انسان ھا و حيوانات با تنفس خاک آلوده مصاب شده می توانند .گزيدن کنه ھا و چرش در
چراگاه ھای آلوده طريقه ھای ديگرسرايت اند .
کمپايلوباکتريوز) :(campylobacteriosisمھم ترين منبع عفونت پالسنتا و افرازات
رحم حيوانات سقط داده می باشد .بلع ارگانيزم ھايی که با پالسنتا و مايعات رحم در اثنای
سقط يا والدت پراگنده می گردند و يا تنفس آيروزول ھا ،عمده ترين راه ھای انتقال بيماری
اند.
ليستيريوز) :(Listeriosisليستريا مونوسايتوجنس ممکن است در خاک ،آب ،گياه ،فرش
زير پا ،پارو ،سايلج و کانال ھضمی نشخوارکننده ھا يافت شود .اين ارگانيزم در خاک و
مواد غايطه برای مدت درازی زنده می ماند و درسايلجی که به خوبی تخمر نه شده باشد
)سويه  pHبزرگتر از  ،(۵.۵می رويد .در برخی از كشتگاه ھا سقط به تغذيه ی سايلج
نسبت داده شده در حاليکه سقط ھا در كشتگاه ھايی که بز ھا و گوسفند ھا افزون برآن با
غذای متراکم با کاه تغذيه گرديده و يا اين که از شاخ و برگ درختان تغذيه نموده اند ،نيز
گزارش شده است.
 .۴انواعی که مصاب می شوند
اکثر بيماری ھايی که باعث سقط می گردند به شمول کالميديوز ،تب کيو ،توکسوپالزموز،
کمپايلوباکتريوز ،بروسلوز و ليستريوز بين انسان و حيوان مشترک اند .مالکين بايد توصيه
گردند تا حين تماس با جنين سقط شده دستکش پوشيده و پالسنتاھا و جنين سقط شده يی را که
برای مقاصد تشخيصی ضروری نباشد ،دفن نموده يا بسوزانند .افزون بر آن پاستورايزيشن
شير برای مصرف انسانی تاکيد گردد.
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.۵عاليم کلينيکی
ً
کالميديوز :سقط ھا اكثرا در ماه اخير بارداری واقع می شوند ولی پيشتر از روز صدم
بارداری نيز رخ داده می توانند .بز ھا و ميش ھا معموالًبيمار نه بوده ولی دو تا سه روز
پيش از سقط افرازات خون آلود از واجناي شان بيرون می شود.
جنين ممکن خود به خود تجزيه شده يا تازه باشد .شايد برخی از نوزادان ضعيف به مالحظه
رسيده و در شماری از حيوانات ماده ھا بندش پالسنتا رخ دھد .گاھی ھم بيماری ھای
تنفسی ،التھاب تعداد زياد از مفاصل و التھاب كنجنكتيوای چشم و بندش پال سنتاھا به طور
يكجايی در رمه ديده می شود.
توکسوپالزموز) :(Toxoplasmosisچنين معلوم می شود که بز ھا در برابر عفونت
ھای ناشی از توکسوپالزما گوندی نظر به گوسفند حساس تر اند .سقط در بز ھای ماده در
تمام سنين ولی عمدتا ً در ماده بز ھايی که در زمان بار داری به عفونت گرفتار می شوند
واقع شده می تواند ،ھمچنان در بار داری بعدی نيز تكرار شده می تواند .ميش ھا و ماده
بزھايی که قبل از نسل گيری مصاب شده اند ،سقط نمی کنند .در نزد آنھايی که با گذشت
سی تا نود روز پس از جفت گيری مبتال می گردند معموالً جذب يا موميايی شدن
) ( mummificationجنين به مالحظه می رسد .اکثر واقعات سقط در سه ماه آخر
بارداری دو تا سه ھفته پيش از وقت معينه زايش و پس از وقوع عفونت در نيمه ی دوم
بارداری به وقوع می پيوندد .به صورت عموم خود ميش ھا و بز ھای ماده در موقع سقط
از نگاه كلينيكی عادی می باشند.
بروسلوز) :(Brucellosisگوسفندھا و بزھا ھردو مصاب گرديده و سقط دراخير
بارداری رخ می دھد .ھم مانند ساير انواع در اينجا نيز زمانی كه بيماری در گله داخل می
شود با مرحله ی مقاومت گله كه طی آن واقعات سقط رخ نمی دھند ،دنبال گرديده و سپس
ممكن طوفانی از سقط ھا ) ( abortion stormواقع شوند .عکس العمل سيستمی ھمراه با
تب ،كسالت ،باختن وزن و بعضی اوقات اسھال ديده شده و ممكن است با التھاب پستان،
لنگش ،تجمع مايع ) ( hygromaو در حيوانات نر با التھاب خصيه ) ،(Orchitisھمراه
باشد.
تب کيو ) :(Q-feverدر حيوانات معموالً بيماری مخفی است با آن ھم شايعات سقط
تصادفی توسط کوکسييال برنتی گزارش داده شده است .در گوسفند و بز عاليم کلينيکی نادر
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بوده ولی سقط و تولد چوچه ی مرده در اخير بارداری بنابر آسيب شديد پالسنتا ،نکروز
کوتيليدون ھا و ضخيم شدن ساحات بين کوتيليدونی ) (intercotyledonory areaبه
وقوع می پيوندد .بعضی از ماده بز ھا بدون نشان دادن عاليم کلينيکی واضح سقط می
کنند ،در حاليکه برخی ديگر  ٢ – ١روز پيش ازسقط بی اشتھايی و كسالت نشان می دھند.
کمپايلو باکتريوز) :( Campylobacteriosisعاليم کلينيکی بيماری در ماده بز ھا و
ميشھا عبارت از سقط ھای اخير بارداری و تولد بره ھا و بزغاله ھای مرده می باشد.
حيوانات سقط کرده ممکن عاليم بيماری سيستمی را نشان داده و يا ندھند .افرازات مخاطی
– ريمی يا ريمی خون آلود فرجی در ھمه ي حيواناتی که سقط نموده اند ،گزارش شده است.
ليستريوز) :( Listeriosisسقط در نتيجه ی عفونت در اوايل بارداری واقع می شود،
ولی عفونت پسانتر ممکن سبب تولد چوچه مرده يا ضعيف گردد .شکل سقطی ) abortion
 ( formو شکل التھاب دماغی ) ( encephalitic formليستريوز معموالً در عين زمان
در يک رمه به وقوع نمی پيوندد .سقط در دو ماه اخير بارداری واقع شده ولی پيش از آن
حيوان سيپتيسميا می داشته باشد .نشانه ھای سيپتسيميا در بر دارنده ی تب ،کمی اشتھا و
كاھش توليدشير است.
 .۶در يافت ھای پتولوژيک
در ھمه حاالت سقط ناشی از عوامل ساری آفت مشترک از التھاب پالسنتا عبارت می شود.
بنابر التھاب پالسنتا يا در اثر عدم تبادله ی موادغذايی از طريق پالسنتا ،جنين می ميرد و يا
اينکه خودش مصاب گرديده و تلف می شود .در صورت سقط ساری بيماری دوامدار رحم و
عقامت رخ داده و بيماری بقيه رمه را تھديد می نمايد.
کالميديوز) :( Chlamydiosisچوچه شايد خود به خود تجزيه  (autolysedشده( و يا
تازه باشد .پالسنتا التھاب ناحيوی و ياعمومی را )ساحات نکروز شده سفيد تا زرد( ،كه
کوتيليدون ھا و ناحيه بين کوتيليدونی را در بر دارد ،نشان می دھد.
توکسو پالزموز ) :(Toxoplasmosisسقط در اثر نكروز پالسنتا به ويژه کوتيليدون ھا
واقع می شود .ساحات بين کاتيلودونی پالسنتا عموما ً عادی بوده در حالی که کوتيليدونھا
دارای ساحه ھای محراقی نکروز سفيد تا زرد و آھكی شدن ) (calcificationتا قطر يک
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سانتی متر می باشند .آفات ياد شده زمانی که کوتيليدون ھا با سالين شسته شوند ،به طور
واضح با چشم ديده می شوند.
بروسلوز) :(Brucellosisبا معاينه ی مستقيم در بز ھای مصاب به بروسالمليتنسيس،
پالسنتا عادی است در حالی که در گوسفند ھای مبتال به عفونت بروسال اوويس ضخيم شدن
پالسنتا و التھاب نکروتيک پالسنتا را به بار می آورد .جنين سقط شده اکثراً تازه ولی تا
حدی خود به خود تجزيه شده اند.جنين ھای مبتال اغلبا ً آفات برجسته را در اعضای مصاب
نشان نمی دھند.
در عفونت ھای بروسال اوويس نقاط آھكی شده در ديوار ھا و کف شنگل و انگشتان فرعی
آن آفات مشخص كننده تلقی می شوند.
تب کيو ) :(Q-feverدر اين صورت پالسنتا طور شديدی آسيب ديده و در كوتيليدون ھا
نكروز و ضخيم شدن ساحات بين كوتيليدون ھا به مالحظه می رسد.
کمپايلو باکتريوز) :(Campylobacteriosisپالسنتا اکثرًا ادمايی بوده ھمراه با نکروز
کوتيليدون ھا و ساحات نصواری ضخيم شده بين کوتيليدونی با افرازات پوشيده است .در
جنين ھای سقط شده به طور برجسته نکروز واضح جگر به مالحظه می رسد.
ليستر يوز)  :( Listeriosisتا اندازه يی نکروز کوتيليدون ھا و ساحات بين کوتيليدونی
موجود بوده و جنين معموالً خود به خود تجزيه شده می باشد .جگر )و ممکن شش( جنين
شايد دارای محراق ھای نکروتيك به قطر۵و ٠تا  ١ملی متر باشد.
 .٧تشخيص
برای تشخيص واقعات سقط در گوسفندھا و بزھا يک اقدام سيستماتيک ضروری است.
تدقيق کننده بايد يک تاريخچه ی خوب غذايی و کلينيکی را به شمول احتمال مواجه بودن با
حيوانات حامل به دست بيآورد .اگرچه تاريخچه ندرتا ً معلوماتی را که مستقيما ً به عامل سقط
اشاره کند ،فراھم می نمايد ،ممکن رھنمودھای دريافت گردد که نشان دھنده ی ضرورت
تشخيص بيماری می باشد .زمانی که سقط رخ می دھد حيوان بايد جدا گردد و ھر جنين سقط
شده برای معاينات بعدی البراتواری حفظ گردد .در صورت گوسفند و بز جنين ،پالسنتا و
نمونه ھای سيرم جوره يی حيوانی كه سقط نموده به صورت مكمل به البراتوار تشخيص
فرستاده شود .بدون پالسنتا شناسايی کالميديوز وتوکسوپالزموز مطمين نيست .
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کالميديوز) :(Chlamydiosisتشخيص با در نظر داشت سابقه سقط در يكجايی با عاليم
کلينيکی و نشان دادن انكلوژن بادی ھا ) (Inclusion bodiesدر ساليد ھای فشرده از
پالسنتا ،انساج جنينی و افراز رحم صورت می گيرد و تشخيص دقيق با کشت عامل بيماری
از پالسنتا و نسج جنين انجام داده می شود .آزمايش ھای سيرولوژيك نيز در تشخيص با
ارزش اند.
توکسوپالزموز) :(Toxoplasmosisدر صورت موجوديت پالسنتا يک تشخيص
احتمالی به تنھايی بر اساس آفات آن شده می تواند .موجوديت محراق ھای نکروزی سفيد تا
زرد و آھكی شدن کوتيليدون ھا فقط مشخصه ی توکسوپالزموز بوده و در ساحه يک وسيله
ی تشخيص شمرده شده می تواند .از طرف ديگر کوکسيال برنتی)،(Coxiella burnetii
انواع بروسال و انواع کالميديا طور معمول سبب التھاب پالسنتا می شوند که ساحه بين
کوتيليدونی را در بر می گيرد .تشخيص مثبت توکسوپالزموز ضرورت به تجريد عامل از
پالسنتا ،دماغ ،شش و عضالت جنين دارد .نمونه ھايی که برای تجريد عامل گرفته می
شوند ،بايد در يخ فرستاده شده ولی منجمد نشوند.
بروسلوز ) :(Brucellosisتشخيص بروسلوز به حيث عامل سقط معموالً با تجريد عامل
از جنين سقط شده ،پالسنتا و افرازات واژن صورت می گيرد .برای دريافت حيوانات حامل
آزمايش ھای متعدد اگلوتنيشن ،پرسپيتيشن و تثبيت کامپلمنت مورد استعمال قرار دارند.
تب کيو) :(Q-feverتشخيص بر اساس دريافت ھای پالسنتا ،سيرولوژی و تجريد ارگانيزم
عامل صورت می گيرد .گرچه تجريد کوکسيال برنتی وسيله ی مطلوب تشخيص است ولی
معموالً بنابر قدرت سرايت و انتقال آن به انسان عملی نيست .آزمايش انتی بادی فلورسنت
برای شناخت ارگانيزم عامل در مقطع يخ زده پالسنتا ،استعمال شده می تواند.
کمپايلو باکتريوز ) :(Campylobacteriosisتشخيص دقيق سقط کمپايلو باکتريايی از
طريق تجريد ارگانيزم عامل صورت می گيرد .معاينه مستقيم ميكروسکوپی و تجريد انواع
کمپايلوباکتر از پالسنتا ،محتويات معده حقيقی جنين و افرازات واجنايی مادری روشی است
كه برا تشخيص ترجيح داده می شود.
ليستريوز) :(Listeriosisتشخيص با تجريد ارگانيزم عامل ازپالسنتا ،محتويات معده
حقيقی و افرازات رحمی صورت می گيرد.
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 .٨تداوی
تشخيص در حادثه ييكه سقط در يك گروھی از حيوانات بار دار در عين زمان رخ دھد
اکثراً برای چند روز مساعد نه می گردد در اين صورت ايجاب می نمايد تا تداوی بقيه
حيوانات باردار با تتراسيکلين آغاز گردد ،زيرا اکثر عوامل عفونی که در گوسفند و بز سبب
سقط می گردند ،مقابل تتراسيکلين حساس اند.
يکی از طرق ممکن اين است که سه زرق از تتراسيکلين دارای اثر دوامدار به مقدار٢٠ملی
گرام در ھر کيلوگرام وزن بدن به وقفه ھای سه روزه انجام داده شود .رمه ھای مولد گوشت
و پشم عموما ً از طريق دھن با دادن  ۴٠٠الی  ۵٠٠مليگرام تتراسيكلين روزانه به ھر حيوان
برای مدت دو ھفته تداوی می گردند .در رمه ھای شيری چنين معمول است که برای معالجه
ميش ھا و ماده بز ھای خشك از اوكسی تتراسيکلين دارای اثر دوامدار به مقدار ٢٠ملی
گرام در ھر کيلوگرام وزن بدن از طريق زير جلد برای مدت ده تا چھارده روز زرق می
گردد .مدت اخراج دوا از عضويت در حيوانات شيرده مد نظر گرفته شود.
 .٩جلوگيری و كنترول
در افغانستا ن برای اکثر اين بيماری ھا واکسيناسيون صورت نه می گيرد .غشا ھای جنينی
و جنين بايد دفن شده و يا سوختانده شوند تا از انتقال عفونت به ديگر حيوانات جلوگيری
گردد .كنترول توکسوپالزموز بر اساس جلوگيری از تماس حيوانات باردار با مواد غايطه
پشک ھا صورت می گيرد .برای پشك ھا اجازه داده نه شود تا مواد غايطه ی شانرا در
آخور و کاه بيرون كنند .غشا ھای جنينی و جنين مرده گوسفند ھا و بز ھای سقط كرده توسط
اشخاصی که دستکش داشته باشند محتاطانه برداشته شوند ،تا از سرايت عفونت به انسان
جلوگيری گردد .شير بز و گوسفند برای مصرف انسانی بايد قبالً پاستوريزه گرديده و يا
جوش داده شود.
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شکل .نکروز چند محراقی
جگر ،مشخصه ی سقط

شکل .نکروز چند محراقی
کوتيليدونھا ،سقط ت

شکل .اپيدديمايتس ريمی
)(suppurative epididymitis
در عفونت بروسال اوويس

شکل .موجوديت ساحات دايروی
نكروز در جگر ،مشخصه ی
سقط کمپايلو باکتريايی

ليستريايی

٢۴٨

