امراض ساری حيوانات در افغانستان

۵
كوکسيديوز مرغھا
)(Avian Coccidiosis
اين بيماری در
افغانستان پيدا می
شود.

 .١تعريف
كوكسيديوز مرغھا توسط پارازيت ھای پروتوزونی به ھم نزديك ،مربوط جنس ايميريا
) (Eimeriaبه وجود می آيد که به طبقه يی اپيتليوم روده ھا ھجوم آورده و باعث به ميان
آمدن زخم ھا و خونريزی در مجرای روده می گردد.
.٢عامل شناسی
به تعداد ھفت نوع ايمريا )  ( Eimeriaکه می توانند به صورت انفرادی يا دسته جمعی
بيماری را توليد نمايند باعث به وجود آوردن بيماری در مرغھا می گردند .دو نوع آنھا که
بيماری بسيار شديد را باعث ميشوند عبارت اند ازايميريا نيكاتريكس ) Eimeria
 (necatrixکه روده ھای خورد را مبتال می نمايد و ايميريا تينيال )( Eimeria tenella
که کور روده را مورد حمله قرار ميدھد.
 .٣سرايت
اين بيماری ساری است  .او او سيست ھا ) (Oocystsذريعه ی فضله ی پرنده ھای
مصاب به محيط خارجی بيرون گرديده و بعد از دو روز در باالی زمين به حالت سپور
درآمده ) (Sporulateو بعداً يا ھرگاه توسط ساير پرنده ھا خورده شوند ،عفونی ميشوند.
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 .۴انواعی که مصاب می شوند
مرغھا يگانه ميزبان طبيعی اند .بيماری در مرغھا جوانتر نظربه مرغھای پيرتر بيشتر شديد
تر می باشد و بيماری اکثراً در سن  ٣الی  ۶ھفته گی بسيار شديد است .مرغھا در برابر
بيماری معافيت حاصل می کنند مگر معافيت متقابل بين انواع وجود ندارد ،بنابر آن مصاب
شدن با يک نوع ايميريا پرنده را در برابر نوع ديگر آ ن محافظت كرده نه ميتواند.
 .۵عاليم کلينيکی
بيماری به تعداد اووسيست ھای خورده شده و معافيت قبلی در گله ی مرغھا ارتباط دارد.
گرفتن تعداد کم او او سيست ھا باعث ظھور بيماری تحت کلينيکی يا خفيف گرديده وبه ايجاد
معافيت منتج خواھد شد .ھمين گونه در صورتيکه تعداد زيادی او او سيست ھا موجود باشد
و گله ی مرغ قبالً به بيماری مواجه نه شده باشد بيماری ميتواند شديد باشد .در جريان ٣-٢
روز پس از گرفتن او او سيست ھا اسھال خوندار رخ داده و پرنده ھا شديداً افسرده بوده و
آب وجود خود را از دست می دھند .ميزان مصابيت بلند است .ميزان مرگ و مير متفاوت
می باشد .مرغھايی که از عفونت نجات می يابند ممكن به ديگر عفونت ھا مانند سالمونيال
يا کالستريديوم متمايل شوند.
 .۶دريافت ھای پتولوژيک
تغييرات برجسته به طور مکمل ويژه اند .نظر به انواع ايميريای مصاب کننده دربعضی از
بخش ھای روده زخم ھا و خونريزی ھا موجود می باشد .طبقه ی مخاطی ممکن بسيار
ضخيم شده و در مجرای خود حاوی مراكز نکروتيک باشد Eimeria necatrix .روده
ھای خورد را مصاب می سازد ،درحاليکه آسيب  Eimeria tenellaبه روده کورمتمرکز
است.
 .٧تشخيص
تشخيص بيماری اغلب بر پايه ی نشانه ھای کلينيکی و سيمای پتولوژيک ،طور مستقيم
صورت می گيرد .سميری ) (Smearتھيه شده از مواد داخل روده می تواند شيزونت ھای
پروتوزون را اشکار سازد.
 .٨تداوی
تعداد زيادی از دواھای ضد کوکسيدوز وجود دارد ،مگر بسياری از آنھا ازمشکل انکشاف
مقاومت در پارازيت ھا متأثر اند .چون تمام دواھای ضد کوکسيديوز در قسمت ھای مختلف
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دوران حيات آنھا تاثير دارند ،لذا كاربرد متناوب دارو ھا به منظور كم ساختن ھر چه بيشتر
انكشاف مقاومت ،سپارش می شوند.
 .٩جلوگيری و کنترول
از اينکه پروتوزوا در سراسر جھان و در تمام انواع مرغداری ھا پيدا می شود از اين سبب
جلوگيری کوکسيديوز مشکل است .ھدف اين است که ادويه ی ضد کوکسيديوز استعمال
گردد و حفظ الصحه مراعات شود تا زيانھا به حد اقل پايين آيند.
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