امراض ساری حيوانات در افغانستان

۴
التھاب ساری شش و پرده ی سينه بز ھا
)(Contagious Caprine Pleuropneumonia
اين بيماری در
افغانستان موجود
است
 .١تعريف
التھاب ساری شش و پرده ی سينه بزھا ] )Contagious caprine = (CCPP
 [ pleuropneumoniaيك بيماری ساری مايکوپالزمايی است كه با آفات شديد سيستم
تنفسی و ميزان بلند مصابيت وتلفات مشخص می گردد.
.٢عامل شناسی
عامل التھاب ساری شش و پرده ی سينه بز ھا مايکوپالزمای کاپری کولوم نوع كاپری
پنومونيا ] = Mycoplasma capricolum sub spp. capripneumonia
) [((MCCPاست که اساسا ً به قسم بايوتايپ  ٣٨Fشناخته شده است .در اين ارتباط
مايکوپالزما ھای ديگری نيز موجود اند ،مانند مايکوپالزما مايکوييدس
کاپری) (Mycoplasma mycoides Capriنوع دارای کالونی بزرگ و مايکوپالزما
مايکوييدس مايکوييدس) ( mycoplasma mycoides mycoidesكه اينھا نيز سبب
التھاب شش و پرده ی سينه گرديده ولی آفات شش معموال بخشی از طيف بيماری سيستمی
است و به طور جدی ويژه شش نمی باشد.
 .٣سرايت
التھاب ساری شش و پرده ی سينه بز ھا از طريق عفونت قطره يی ،افرازات تنفسی ناشی
از سرفه ی حيوان که به مجرای تنفسی ميزبان حساس بايد برسد ،سرايت می نمايد.
يکجاشدن و نگھداری يكجايی حيوانات در طويله انتشار بيماری را آسان تر می سازد.
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 .۴انواعی که مصاب می گردند
تنھا بزھا در برابر بيماری  CCPPحساس اند.
 .۵بيماری کلينيکی
ميزان مصابيت صد در صد بوده و مرگ و مير از شصت تا صد در صد است .دوره ی
مخفی يک تا چھار ھفته می باشد .ضعف ،بی اشتھايی ،سرفه ،تنفس سريع و افرازات بينی
با تب ) ۴١درجه سانتی گريد( اغلبا ً ديده می شود .عدم تمايل حيوان به رفتار معمول است.
 .۶دريافت ھای پتولوژيك
بصورت مشخص سينه حيوان دارای مقدار زياد مايع زرد کاھی رنگ است و التھاب شش
فبرينوز حاد و چسپنده گی وسيع شش با التھاب فبرينی پرده ی سينه به مالحظه می رسد.
ھمه بخش ھای شش مبتال بوده می تواند .در حاالت مزمن در پلورا چسپنده گی ھای شديد و
چندين آبسه به بزرگی ھای متفاوت موجود بوده ميتواند.
 .٧تشخيص
در صورتيکه تمام گروپ بز ھا درجه بلند تب و مشکالت تنفس را نشان داده و آفات پس از
مرگ مشخص باشد تشخيص احتمالی التھاب ساری شش و پرده ی سينه بزھا شده می
تواند .تاييد البراتواری با تجريد مايكرو ارگانيزم عامل ممکن بوده ،ولی مشکل است.
 .٨تداوی
در صورت امکان ،تداوی بايد بر اساس كشت بكتری عامل و آزمايش حساسيت صورت
گيرد ،به ويژه در واقعاتی که حيوانات با ارزش گله مبتال شده و يا در حاالت مزمن و حادی
که مساعی تداوی به ناکامی انجاميده باشد .اوکسی تتراسيکلين )١۵مليگرام  /کيلوگرم ( و
تايلوزين )١٠تا ٢٠ملی گرام  /کيلو گرام( انتی بيوتيك ھای معمولی سپارش شونده می باشند.
تداوی بايد حد اقل  ٢۴الی ۴٨ساعت پس از اين که درجه ی حرارت به حالت عادی بر می
گردد نيز ادامه می يابد .دوره ی تداوی معموالً  ۴تا  ۵روز است.
 .٩جلوگيری و كنترول
تھويه ی ناکافی ،ازدحام ،يکجا ساختن حيوانات از كشتگاه ھای مختلف )جای بند يا شرايط
بازار( تغذيه ی خراب ،كوتاھی در انتقال غيرفعال انتی بادی ھا ،حمل و نقل و ديگر فشار
ھا ھمه در شيوع واقعات التھاب شش نقش داشته
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و در ھمراھی با رفع عوامل تمايل دھنده كنترول و جلوگيری بيماری صورت می گيرد.
برای اكثر حيوانات ھم بز ھا و ھم گوسفند ھا در افغانستان واكسين تھيه شده از
مايكوپالزمای عامل ) (M. Capriتطبيق می گردد ،كه در جلوگيری واقعات التھاب شش
مايكوپالزمايی موثر می باشد.

شكل .التھاب ساری پلورا و شش بزھا :چسپيده گی شديد و
رسوب زياد فيبرين كه پلورا را پوشانيده است
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