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٧
پارازيت ھای داخلی گوسفندھا و بزھا
)(Internal Parasites of Sheep and Goats
اين بيماريھا در
افغانستان وجود
دارند.
 .١تعريف
پارازيتيزم و به طور ويژه پارازيتيزم نماتود ھای معده و روده ،كه به مثابه ی تھديد جدی
گوسفندداری و بزداری افغانستان را متأثر می نمايند ،قابل بحث اند .از اثر کاھش
محصوالت ،مصارف وقايه و تداوی و مرگ حيوانات مصاب خسارات اقتصادی به ميان می
آيند.
.٢عامل شناسی
گر چه تعداد زيادی از کرمھا در گوسفند ھا و بزھا وجود دارند ،اما برجسته ترين و
بيماريزاترين شان نماتودھای )کرمھای( معده و روده اند .از جمله ی آنھا ھيمونکوس
کونتورتوس ])) (Barber pole = Haemonchus-contortusکرم سيمی ([ يک
کرم حريص خونخور است .اين کرمھا زير شرايط گرم و مرطوب محيطی به طور وسيعی
رشد می کنند.
تلودورساگيا )اوسترتاگيا ( سيرکوم سينکتا ] )(Telodorsagia(ostertagia
)) [circumcinctaکرم نصواری رنگ معده( از مواد مغذی موجود در مخاط ،نه از
خون ،تغذيه ميکند .اين کرم در شرايط محيطی سرد و مرطوب به خوبی رشد می کند.
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تريکوسترونجيلوس کولوبريفورميس])) = ( Trichostrongylus colubriformisانواع
تريکوسترونجيلوس([ ،به نظر می رسد که زير شرايط سرد تر و مرطوب رشد و نموی
خوبتر داشته باشد .اين کرم از موا مغذی موجود در مخاط تغذيه نموده و در وظايف ھضمی
مداخله می كند ،که منتج به اسھال می شود .اين کرم به خاطری ناتوان ناميده می شود كه
ندرتا ً مرگ را سبب می شود ،اما در اثر آن حيوانات ضعيف گرديده و اين امر به کاھش
محصوالت وعايد منجر می شود.
نواع اوزوفاگوستومم ) = Oesophagostomum sppکرم نودوالر( در روده ھای
بزرگ زنده گی می نمايند ،از خون تغذيه می کنند و رويھمرفته در تبارز کم خونی يی که
توسط ھمونکوس کونتروتوس به وجود می آيد ،کمک می کنند.
انواع تريكوريس )) (Trichoris sppکرم شالقدار( اکثراً به تعداد کم موجود می باشند و
ھمچنان از جمله ی خونخور ھا اند و در ضايعات عمومی خون ناشی از ساير کرم ھا سھيم
بوده می توانند.
مونيزيا )کرم پھن ،کرم ھای مشابه به دانه ی برنج سفيد( مواد مغذی را از غذای ھضم شده
جذب می کند و زيانھای کمی را سبب می شود .ھمچنان نموی بزغاله ھا )نه سالمندان( تا
اندازه يی کاھش يافته و به ندرت بندش روده ھا به وجود می آيد.
فاسيوالھيپاتيکا )) (Fasciola-hepaticaکرم جگر( برای ساحه ھای پست و ھميشه
مرطوب افغانستان يک پرابلم عمده بوده می تواند.
کرم ھای جگر در جگر زيست نموده و به آن صدمه می رسانند ،که منتج به پژمرده گی،
باختن وزن ،کاھش در افزايش وزن و بعضی اوقات مرگ می گردد.
عفونت ديکتيوکاولوس فيالريا ) ،(Dictyocaulus filariaمولريوس ) (Muelleriusو
پروتوسترونجيلوس])کرم ھای شش = ( (Protostrongylusاختالل تنفسی )سرفه ھای
مزمن ( ،پژمرده گی و بعضی اوقات مرگ می شود.
انواع ايميريا ) Eimeria sppکوکسيديا( بيماری يی را به وجود می آورند ،که با آلوده
گی ،رطوبت و بعضی اوقات فشار ھای معافيتی مانند زايمان ،جدا شدن از شير يا ھنگام
حمل و نقل ھمراھی نشان می دھد .بيماری منتج به تخريب استر روده گرديده ،كه در اثر آن
اسھال ،پژمرده گی ،باختن وزن ،کاھش وزن گرفتن و گاھی مرگ می شود.
٢٣١

امراض ساری حيوانات در افغانستان
 .٣سرايت
دوران حيات کرمھا ،يک بخش زنده گی آنھا را که در داخل بدن حيوانات سپری می گردد و
بخش ديگر آن را که در چرشگاه سپری می شود ،در می گيرد .کرمھا در بدن ميزبان جفت
گيری نموده و ماده ھا تخم ھايی را می گذارند ،که توسط مدفوع دفع می شوند .تخم ھا به
چوچه تبديل ميشوند و به کرم ھای جوان )الروا( عفونتزا انکشاف می کنند .سپس الروای
عفونتزا از مدفوع خارج گرديده و در علف ھای دور و پيش ،جايی که ھرگاه در جريان
چرش به مصرف برسند ،دوران حيات آنھا تکيمل می گردد ،پراگنده ميشوند .بھار
خطرناکترين وقت برای مبتال شدن حيوانات با کرم ھا است .در تابستان ھنگامی که ھوا گرم
می شود ،تخم ھا و الروای پارازيت ھا شايد به خوبی در چرشگاه زيست نموده نه توانند.
ھمچنان خطر جدی ديگر بيماری
ممکن در خزان يعنی وقتی که درجه ی حرارت به کم شدن آغاز می نمايد و کرمھای جوان
يکبار ديگر در چرشگاه ھا تا فرارسيدن ھوای سرد زمستان می توانند زيست کنند ،رخ داده
می تواند.تطبيق تدابير کنترولی به خاطر دور ساختن کرم ھا از حيوانات )عاری سازی از
كرمھا ( و يا پايين آوردن چانس دوباره مصاب شدن حيوان با الروای بيماريزا )انتظام (،
ميتواند سرايت پارازيت ھا را کاھش دھد .شيوع واقعات کرم جگر در پايان بھار و آغاز
تابستان متوقف می گردد.
 .۴حيواناتی که مصاب می شوند
بره ھا و بزغاله ھای جوان در مقابل تأثير کرمھا بسيار حساس اند ،بنابرآن بيشتر بيمار
گرديده و تلف می شوند .گوسفند ھا و بزھای بالغ نيز حساس اند.
 .۵عاليم کلينيکی
حيوانات مصاب به پارازيت ھا عاليم متعددی را ،نظر به پارازيت ھای موجود ،نشان
ميدھند .عاليم عمومی مشتمل بر درشت شدن پوشش مويی ،اسھال ،پژمرده گی ،افسرده گی،
از دست رفتن وزن بدن) ،يا کاھش وزن گرفتن( ،تجمع مايع در االشه و بی اشتھايی
)ناخوراکی ( می باشند.
حيوانات مبتال به ھمونکوس کونتورتوس ) (Haemonchus contortusعاليمی را
نشان می دھند که با باختن خون )کم خونی( ھمراه می باشد و رنگ پريده گی غشاھای
مخاطی )که در داخل پلک پايينی چشم بيشتر قابل ديد است ( و تجمع مايع در زير االشه
پايين را در بر می گيرد .ھرگاه سويه ی عفونت باال باشد به ھمان اندازه مقدار زياد خون
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ضايع شده و سرانجام حيوان خواھد مرد .وقتی عفونت ناشی از تيلودورساگيا )اوسترتاگيا
( سركوم سنكتا ،تريكوسترانجيلوس كولمبريفورميس به سطحی برسد که بيماری ديده شده
بتواند ،در اين صورت نخستين نشانه اسھال می باشد.
 .۶دريافت ھای پتولوژيک
حيوانات مرده بايد باز گردند و از لحاظ موجوديت کرم ھا در روده ھا ،معده و جگر مورد
تفتيش قرار گيرند .برخی از کرم ھا ،که در استر اعضای ياد شده چسپيده يا در حال خارج
شدن اند ،با چشم ديده شده می توانند.
 .٧تشخيص
دريافت ھای تشخيص البراتواری مشتمل بر کم خونی)  PCVپايين( ،افزايش شمار تخم در
مدفوع ) (FECو از دست دادن پروتين پالزمايی می باشند .سويه ی کم خونی را می توان
با مشاھده ی رنگ غشاھای مخاطی پلک پايين چشم به طور اجمالی ارزيابی کرد .در
افريقای
جنوبی سيستم چارت رنگ چشم ) (FAMACHAبه منظور کمک به توليد کننده ھا،
کنترول کننده ھا و ارزيابی سويه ی کمخونی بدون توصل به آزمايش ھای البراتواری
انكشاف داده شده است .طبق اين روش غشای مخاطی پلک پايين چشم ارزيابی گرديده و با
چارت رنگه يی که دارای تصوير چشم گوسفند در پنج سويه ی مختلف کم خونی است،
مقايسه می گردد:
).١سرخ ،بدون کم خونی(
).٢سرخ – گالبی ،بدون کم خونی(
٣؛)گالبی – کم خون خفيف(
).۴گالبی – سفيد  ،کم خون(
).۵سفيد ،کم خون شديد(
از آن جايی که کمخونی نخستين اثر پتولوژيک مصابيت با ھيمونکوس کونتورتوس است،
پس اين روش يک وسيله ی مؤثر برای شناختن آن حيواناتی است که به تداوی نياز دارند
)مگر تنھا برای .( H.contortus
 .٨تداوی
دواھای ضد کرم )انت ھلمنت ھا ( با فورمولبندی ھای متفاوت و اشکال گوناگون برای
تطبيق به وسيله ی نوشاندن ،قرص ھا ،زرق يا مخلوط نمودن با خوراکه و آب به دسترس
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قرار دارند .تقويم درمان در ميان مناطق مختلف و انواع گوناگون پارازيت ھا فرق ميکند.
مھم ترين جنبه ی استعمال دواھای ضد کرم اين است که مؤثريت آنھا حفظ شود .به اين
ھدف زمانی نايل شده می توانيم که آنھا را به کمترين مقدار ممکن آنھم تنھا زمانی به کار
ببريم كه سويه ی عفونت ضرورت دخالت را ايجاب نمايد .در رابطه به اينکه کدام دواھای
ضد کرم در برابر يک جمعيت کرم مؤثر اند ،بايد با دقت برخورد صورت گيرد .اين ھدف
زمانی ميسر شده ميتواند ،که توسط آزمايش كاھش تخم ھا در مدفوع (FEC reduction
) testصورت گيرد و اين عمل توسط توسط اشخاص ماھر مسلكی مانند وترنر ھا در
البراتوار پارازيتولوژی فاكولته وترنری و يا البراتوار تشخيصی ،که چنين خدمات را ارايه
ميدارند ،انجام داده شود.
ميش ھا و بز ھای ماده بايد برمبنای ضرورت استفاده از روش  FAMACHAو شيوه ی
نوشانيدن ماھرانه يا به اساس يک استراتيژی کرم زدايی در شرايط مساعد به ويژه در بھار
و خزان و در آستانه ی زايمان از كرم عاری گردند.
 .٩وقايه و کنترول
مشکل بزرگی که در کنترول پارازيتيزم نماتودھای بز و گوسفند وجود دارد ،از مقاومتی
عبارت می شود که بسياری از جمعيت ھای کرم ) به ويژه ھمونکوس کونتورتوس( در
برابر ھمه ی دوا ھای اساسی ضد کرم انکشاف می دھند .مقاومت اكثراً به خاطری انكشاف
می نمايد ،كه دواھای ضد کرم به نوبت ھای زياد و مکرر و اکثر اوقات به مقدار كم از حد،
استعمال می شوند.
ھميشه صرف با تطبيق دوا به کنترول و تداوی مؤثر کرمھا نايل آمده نه می توانيم ،تطبيق
دواھای ضد کرم بايد با روش ھای ديگری مانند چرش متناوب و دور نمودن ميزبان ھا يك
جا گردد.
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پنديده گی االشه – تجمع مايعات در زير
چنه

 – FAMACHAچارت رنگ چشم که
برای تثبيت سويه ی کم خونی استعمال می
گردد

کرم ھای بالغ شش در برونش ھای شش ھا
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