امراض ساری حيوانات در افغانستان

٢
بيماری ھای كالستريديايی
)(Clostridial Diseases
بسياری از اين
بيماری ھا در
افغانستان وجود
دارند.

 .١تعريف
بيماری ھای كالستريديايی به وسيله ی باكتری ھايی كه گاوھا ،گوسفندھا ،بزھا و اسپ ھا
را مبتال ميكنند ،بوجود می آيند .اين بيماری ھا با درنظر داشت باكتری مشخص توليد كننده
ی بيماری و يا اعراض كلينيكی مربوط به آن ،نامھای مختلف دارند :سياه ران )ربع سياه =
 ،(Black quarterباسيالری ھيموگلوبين يوريا ) = Red waterسرخ آب(،
انتروتوكسيميا) بيماری پرخوری ،بيماری نرم شدن گرده( ،التھاب نكروتيك ساری جگر)
بيماری سياه =  ،( Black Diseaseماليگنانت اديما ،سربزرگ ) سر پنديده ( ،تيتانوس
)دھن بسته(.
 .٢عامل شناسی
كالستريديا ارگانيزم ھای نسبتا ً بزرگ غيرھوازی ،سپور دار ،چوبك مانند اند .باكتری ھای
ياد شده با بيماريھای زيرارتباط دارند :كالستريديوم شوای ) – (Cl. chauvoeiسياه
ران ) ،(Blacklegكالستريديوم ھيمو ليتيكم )  -(Cl.haemolyticumباسيالری
ھيموگلوبين يوريا ) ،(bacillary hemoglobinuriaا نواع  C ،Bو  Dكالستريديوم
 انترو توكسيماپرفرنجنس )(Cl.perfringens types B,C and D
) ، (Enterotoxemiaكالستريدوم نووای ) - (Cl. novyiالتھاب نكروتيك ساری جگر (
) ،infectious necrotic hepatitisكالستريديوم سيپتيكم )- ( Cl.septicum
ماليگنانت اديما ) ،( malignant edemaكالستريديوم سورديلی )-(Cl.sordellii
سربزرگ و كالستريديوم تيتانی) -(Cl. tetaniتيتانوس.
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 .٣سرايت
ً
ً
باكتری ھا ی كالستريديا معموال در خاك و مجرای روده حيوانات وجود دارند واكثرابی
ضرر می باشند .تحت شرايط مناسب باكتری ھای ياد شده به سرعت تكثر و توكسين ھارا
توليد كه به زودی باعث تخريب نسج شده وا غلبا ً سبب مرگ می شوند .سيالب در چراگاه
ھای پايين نيز باكتری ھا را به روی سطح آورده وامكان مبتال شدن را افزايش می بخشد.
اری ھا كانتيجيس نمی باشند به اين معنی كه از حيوان به حيوان سرايت نمی كنند.
 .۴انواعيكه مبتال می گردند
سياه ران  :گاو گوسفند
•
باسيالری ھيموگلوبين يوريا :گوسفند ،گاو
•
انترو توكسيما :گوسفند ھا،گاوھا وبز ھا
•
ً
التھاب نكروتيك ساری جگر :عمدتا گوسفند وبعضی اوقات گاو
•
ماليگنانت اديما :گاوھا ،بز ھا وعمدتا ً گوسفندھا ،حساس اند.
•
سربزرگ :قوچ ھا
•
ً
تيتانوس ، :بزھا ،گوسفندھا ،گاوھا و عمدتا اسپ ھا حساس اند.
•
 .۵عاليم كلينيكی
سياه ران )  : ( Blacklegوقوع اين بيماری در افغانستان در تابستان و خزان بيشتر است
و اغلبا ً گاوھا و گوسفندھا بزرگ ،قوی وسالم تر گله را متاثر ميسازد .حمله بيماری ناگھانی
است وشايد مرده ھای چند حيوان را بدون نشان دادن اعراض كلينكی بيماری يافت .لنگش
شديد وافسرده گی معمول ميبا شد .در آغاز تب به مال حظه ميرسد ،ولی زمانيكه اعراض
كلينيكی بيماری ظھور نمايند ،درجه حرارت وجود شايد عادی يا پايينتر از عادی باشد.
اديمای ويژه و پنديده گی ھای ترق وتروق كننده در ران ،شانه ،سينه ،پشت ،گردن يا جای
ديگر انكشاف می كند .در آغاز پنديده گی كوچك ،گرم و دردناك می باشد .ھرقدر كه
بيماری به سرعت پيشرفت نمايد ،پنديده گی بزرگ شده در موقع لمس آواز ترق وتروق
شنيده شده ،پوست سرد ومتراكم شده ،طوريكه تامين خون در ناحيه كاھش می يابد .مرگ
در جريان  ۴٨-١٢ساعت بوقوع می پيوندد .اكثراً واقعات سياه ران در گاو ھا بين سن ۶
ماھگی تا  ٢سالگی رخ داده ودرگوسفند اكثراً بيماری به دنبال بعضی آسيب ھا و زخمھا رخ
می دھد.
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باسيالری ھمو گلوبين يوريا ) : (bacillary hemoglobinuriaگاو شايد بدون نشان
دادن كدام اعراض كلينيكی تلف شود .بيماری اكثراً طور ناگھانی با افسرده گی شديد ،تب،
درد ھای شكم  ،نفس تنگی  ،اسھال خونی ،وھيموگلوبين يوريا آغاز می گردد .كم خونی
وزردی به اندازه ھای متفاوت موجود اند
انتروتوكسيميا )  : ( Enterotoxemiaعفونت با انواع  Bو Cكالستريديوم پرفرنجس
سبب التھاب شديد روده ،اسھال خونی ،توكسيميا و ميزان مرگ و مير باال دربره ھا ،بز
غاله ھا و گوساله ھای جوان می گردد .مرگ ناگھانی در قدم اول رخ ميدھد يا فقط در بره
ھا وبز غاله به مالحظه ميرسد .برخی حيوانات پيش از مرگ ممكن اعراضی اضافی مانند
نا آرامی ،دندان جويدن ،لرزش عضلی ،كف كردن دھن ،اسھال زرد گون يا خون آلود ،و
تشنجات نشان دھند .موجوديت مقدار بلند خوراكه ھای نشايسته دار در جيره وبطی شدن
حركات روده از جمله عوامل تمايل دھنده اند .در گوساله ھا اسھال شديد ،اسھال خونی ،درد
شكم  ،تشنج ھا وكپ شدن پشت سر به مالحظه ميرسد .مرگ حيوان ممكن است در جريان
چندين ساعت واقع شود ،اما در حاالت كمتر شديد حيوان برای چند روز زنده مانده و ممكن
در جريان چندين روز شفا يابد.
نوع  Dكالستريديوم پرفرنجنس ،بيماری نرم شدن گرده يا انتروتوكسيميای كالسيك بره
ھای كه بيشتر از دو ھفته عمر دارند يا از شيرجدا وجای بند گرديده اند ودر صورت جيره
دارای كاربوھايدريت بلند يا بعضا ًدر چراگاه ھای پر از سبزه سبب می شود ،بيماری به
اندازه كمتر بزھا وندرتا ً در گاوھا نيز به مالحظه ميرسد .اولين نشانه بيماری را اكثراً تلف
شدن ناگھانی بره ھای كه در وضعيت خوب جسمی قرار دارند ،تشكيل ميدھد .در برخی
ازحاالت پيش از مرگ ھيجان ،بی موازنه گی و تشنج ديده ميشود .كپ شدن ،حركت
دورانی وماليدن كله به اشيا سخت از جمله اعراض معمول مبتالشدن سيستم مركزی عصبی
است ،اغلبا ً افزايش شكر خون) (hyperglycemiaو موجوديت گلوكوز در
ادرار) (glucosuriaبه مالحظه ميرسد .اسھال ممكن است ديده شده يا به مالحظه نرسد.
التھاب نكروتيك ساری جگر ) : ( infectious necrotic hepatitisدر اين بيماری
گوسفند بدون اعراض مشخص به طور ناگھانی تلف می شود .حيوانات مبتال از گله پس
مانده ،به سينه اتكا ٌ نموده و در جريان چند ساعت تلف می شوند .اكثر واقعات بيماری در
تابستان و آغاز خزان يعنی زمانيكه عفونت كرم جگر به حد اعظمی می رسد ،رخ می دھد.
بيماری بيشتر در گوسفند ھای كه  ۴-١سال عمر دارند رخ داده و به حيواناتيكه به كرم جگر
مبتال اند ،محدود می گردد.
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ماليگنانت اديما ) : ( malignant edemaاعراض عمومی مانند بی اشتھايی ،تسمم و
تب بلند و به ھمين قسم آفات ناحيوی در جريان چند ساعت تا چند روز به دنبال زخمھا يا
آسيب ھای نسجی مساعد كننده ،انكشاف می كنند .آفات ناحيوی شامل پنديده گی ھای نرم اند
كه در اثر فشار فرو رفته وبه زودی به حالت عادی بر می گردند ،زيرا درنسج اتصالی زير
جلدی وبين عضالت ساحات آسيب ديده مقدار زيا د افرازات نفوذ نموده اند .عضله در
ساحات ياد شده رنگ نصواری تاريك يا سياه دارد .تجمع گاز معمول نمی باشد.
در كله ی قوچ ھا به دنبال عفونت زخمھای كه در اثر جنگ به وجود می آيند ،اديمای شديد
انكشاف می كند .آ ن شكل از ماليگنانت اديما كه دراثر پاره شدن فرج در موقع زايش
بوجود می آيد ،با اديمای قابل توجه فرج ،توكسيميای شديد و مرگ كه در جريان ۴٨-٢۴
ساعت رخ ميدھد ،مشخص می گردد.
سر بزرگ )  : ( Big headاين بيماری به وسيله پنديده گی ھای اديمايی غير گازی ،بدون
خونريزی ،سر ،روی وگردن قوچ ھای جوان مشخص ميگردد .اين عفونت در قوچ ھای
جوان در اثر شاخ زدن و ضربات دوامدار كه به يك ديگر وارد می نمايند ،بوجود می آيد.
انساج اتصالی زير جلدی نرم و متالشی شده ،شرايط مساعد را برای تكثر كالستريديای
بيماريزا مساعد می سازد و عدم پيوسته گی و خراشيده گی ھای جلد زمينه دخول آن ھا را
فراھم می نمايد.
تيتانوس )  : ( Tetanusدوره ی مخفی بيماری از يك تا چندين ھفته تفاوت نشان می
دھد ،ولی بطور اوسط  ١۴ -١٠روز است .سفت شدن ناحيوی كه اغلبا ً شامل عضالت
جويدنی و عضالت گردن ،پا ھای عقبی و ساحه زخم آلوده است در اول به مالحظه
ميرسد ،سفتی عمومی يك روز پس از آن ظاھر شده و شخی ھای شديد و حساسيت بيش از
حد نمايان ميگردد .حيوان به وسيله حركت ناگھانی يا آواز بلند ،به آسانی ھيجانی شده و
شخی ھای عمومی بيشترشديد می گردند .شخی ھای عضالت سر گرفتن وجويدن مواد
خوراكه را مشكل مــی سازد ،از ھمين لحاظ نام عاميـــانه بيماری بستــه شدن دھن است .در
اسپ ھا گوش ھا بلند شده  ،دم سفت و كش شده  ،سوراخ ھای بينی فراخ گشته و پلك سومی
چشم چپه می شود .راه رفتن ،دور خوردن و عقب رفتن مشكل می گردد .شخی ھای
عضالت گردن و پشت سر سبب كش شدن سر وگردن شده ودر اثر سفتی عضالت پا حيوان
وضعيت خرك اره كشی را به خود می گيرد .عرق كردن معمول است .شخی ھای عمومی
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باعث اختالل دوران خون و تنفس شده كه اين حادثه سبب افزايش حركات قلب ،تنفس سريع
و تراكم خون در غشاھای مخاطی می شود .گوسفندھا وبزھا اغلبا ً به زمين افتيده وزمانيكه
بی جا ساخته شوند وضعيت كپ را به خود می گيرند .حس آگاھی يا ھوشياری حيوان متاثر
نمی گردد.
 .۶دريافت ھای پتولوژيك
سياه ران )  : ( Black legپنديده گی ھای اديمايی و ترق و تروق كننده در عضالت
ران ،شانه ،سينه ،پشت سر وگردن انكشاف كرده می باشد .عضله مبتال رنگ سرخ تاريك
تا سياه داشته ،خشك وا سفنجی به نظر رسيده ،بوی كم شيرين داشته ودر آن حباب ھای
كوچك ،البته با كمی اديما به مالحظه می رسد .در گوسفند ھا به خاطريكه آفات خود به خود
به وجود می آيند ،اغلبا ً خورد می باشند كه ممكن است از توجه باز مانند.
باسيالری ھيموگلوبين يوريا( ) : (bacillary hemoglobinuriaاز دست دادن آب
وجود ،كم خونی وگاھی اديمای زير جلدی به مالحظه ميرسد .در خاليگاه ھای شكم و سينه
مايع خون آلود يا فت می شود .شش ھا به طور برجسته متضرر نشده ودرنل ھوا كف خون
آلود ودرغشای مخاطی آن خونريزی ھا به مشاھده می رسد .روده خورد وگاھی روده كالن
خونريزی داشته ،محتوی روده ھا اغلبا ً دارای خون عادی يا لخته شده می باشد .موجوديت
ساحات مرده كم خون در جگر در حقيقت ارزش تشخيصی داشته ،اينھا نسبت به نسج
اطراف رنگ روشن وكمی بلند تر از آن قرار داشته و به وسيله يك ساحه آبی سرخ پر
خون محاط شده می باشند .گرده ھا رنگ تيره داشته ،خورد شده و اكثراً در آن خونريزی
ھای كوچك به مالحظه می رسد .مثانه دارای ادرار تيره می باشد.
انترو توكسيميا)  : ( Enterotoxemiaالتھاب ھيموارژ يك روده با تشكيل زخم درغشای
مخاطی آن آفات عمده را در ھمه انواع حيوانات تشكيل می دھد .به طور برجسته آفات
روده رنگ آبی – بنفش داشته و در نظر اول طوری معلوم می شود كه در آن ساحه مرده
در ھمراھی با پيچ و تاب خوردن روده بند)ميزنتريك( وجود دارد .در بره ھای جوان فقط
چند ساحه پرخون در روده و پربودن غشای خارجی قلب با مايع در موقع نكروپسی برمال
می گردد .در حيوانات مسن در عضله قلب ساحات پر خون و به ھمين قسم خونريزی ھا و
كبود شده گی در عضالت شكمی وغشای سيروزی روده ممكن است به مالحظه برسد .در
اثر تجزيه خودی گرده كه بسرعت پس از مرگ صورت می گيرد به بيماری نام عاميانه نرم
شدن گرده را داده ،به ھر صورت نرم شدن گرده كدام مفھوم نداشته وھميشه در بره ھای
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جوان مبتال وندرتا ً در بز ھا وگاو ھا مبتال يافت می شود .در بز ھا خونريزی يا التھاب
نكروتيك روده خورد و كولون ،ممكن است به مالحظه برسد.
التھاب نكروتيك ساری جگر ) : (infectious necrotic hepatitisآفات مشخص
بيماری را محراق ھای نكروتيك خاكی زرد در جگر تشكيل می دھند كه اغلبا ً مسير
مھاجرت كرم ھای جوان جگر را دنبال می نمايد .بزرگ شدن غشای خارجی قلب و پربودن
آن با مايع زرد كاھی و موجوديت مقدار زياد مايع در خاليگاه ھای شكم و سينه از جمله در
يافت ھای معمول ديگر می باشند.
اكثراً پاره شدن وسيع مويرگھا در نسج زير جلدی رخ داده كه در اثر آن جلد )پوست( ساحه
مجاور رنگ سياه را به خود می گيرد ) ازاين جھت نام عاميانه آن بيماری سياه است(.
ماليگنانت اديما ) :(malignant edemaآفات ناحيوی شامل مقدار زياد افرازات
سيروزی كه در انساج اتصالی زير جلدی و بين عضالت ساحات آسيب ديده نفوذ نموده اند،
می باشد .عضله ھمچو ساحات رنگ نصواری تيره تا سياه دارد .تجمع گاز چندان معمول
نمی باشد .
سر بزرگ ) : (Big headدراين بيماری در انساج زير جلدی كله ساحات كوفتگی و نرم
شده به مالحظه می رسد.
تيتانوس ) : (Tetanusمحل دخول عامل بيماری را نمی توان يافت ،زيرا ممكن زخم
خورد بوده يا جور شده باشد .در اين بيماری آفات قابل توجه ديده نمی شود.
 .٧شخيص
زمانيكه حيوانات به طور ناگھانی تلف می شوند ،عمده ترين چيزراتشخيص دقيق تشكيل
می دھد .از اينكه بسياری از بيماری ھا كالستريديايی شباھت به انتركس دارند ،بنا ً بخاطر
تشخيص تفريقی بايد انتركس رادرنظر داشت .ھرگاه اشتباه آن وجود داشته باشد كه حيوانات
به اثر انتركس تلف شده اند ،در ھمچوحالت به ھيچ صـــورت الشه حيوان تغيير مكـــان داده
نشده يا شق نگردد .بيماری ھای كالستريديايی اكثراً كشنده اند .مرگ حيوانات در اثر
بيماری نرم شدن گرده ،التھاب نكروتيك ساری جگر وبيماری سياه ران به سرعت واقع شده،
ولی در صورت تيتانوس چندين روز يا ھفته ھا را دربرمی گيرد ،آزمايش ھای البراتواری
را بايد در نظر گرفت تا باكتری ھا يا توكسين تعيين ھويت گردد .جمع آوری نمونه بايد
ھرچه زودتر پس از مرگ صورت گيرد.
۴۴
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 .٨تداوی
ً
چون بيماری ھای كالستريديايی به سرعت انكشاف می نمايند ،بنا تداوی شان مشكل است.
جلوگيری به وسيله انتظام و واكسيناسيون مناسب ،بيشتر موثر است.
در صورتيكه انتی توكسين ھا فراھم باشند در ھمراھی باتداوی انتی بيوتيك مانند پنسيلين
بايد به كار بروند.
 .٩وقايه و كنترول
عامل عمده در كنترول بيماری ھای ياد شده ايجاد معافيت خوب در حيوانات مواجه به خطر
از طريق واكسيناسيون است .معافيت غير فعال از مادر به نوزاد از طريق فله انتقال می
نمايد .ھرگاه حيوان مادر تقريبا ً يك ماه پيش از زايش برای بار دوم با مقدار كمتری از
واكسن دارای چندين سترن زرق شود سطح معافيت ومدت زمانی كه حيوان جوانرا محافظت
می نمايد ،افزايش می يابد.
معافيت فعال اساسی به دو دوز واكسين در وقفه ھای  ۶ - ۴ھفته يی نياز دارد تا مدت
مطمين محافظوی را ايجاد نمايد .دوز اولی واكسن اكثراً در سن  ٨ھفتگی يا زمان جداشدن
از شير يعنی زمانيكه معافيت ناشی از فله مادر شروع به كاھش مينمايد ،داده می شود .دوز
ھای دومی ساالنه برای دوام معافيت و ھمچنان تامين انتی بادی ھای فله برای محافظت
حيوانات جوان تا زمانيكه به سن ی برسند كه واكسن شده بتوانند ،ضروری می باشد .به
ھمين گونه پيش از مواقع پرخطر به قسم ستراتيژيك دوز ھای بعدی بايد داده شود.

۴۵

