امراض ساری حيوانات در افغانستان

١٣
بيماری مرغ مرگی
)(Newcastle disease
اين بيماری در
افغانستان پيدا می
شود.
 .١تعريف
ً
مرغ مرگی) (NDيک بيماری ويروسی سيستمی شديدا ساری ) (Contagiousمرغھا
است که باعث مصابيت و تلفات قابل مالحظه می شود و اغلب به طور شايعه به ميان می
آيد .
.٢عامل شناسی
عامل بيماری ويروس مرغ مرگی ) (NDVاست كه به نام پارا ميگسو ويروس١ -
مرغھا) (APMV-1نيز ياد ميشود و عضوی از جنس اووالويروس )،(Avulavirus
متعلق به خانواده ی پار اميگسوويريدی ) (Paramyxoviridaeاست .ويروس ھای مرغ
مرگی بر پايه ی دو شكل دسته بندی که ھردو نشاندھنده ی قدرت بيماريزايی می باشند،
تقسيم شده اند .در دسته بندی ھای گذشته ،ويروس ھا به نام ھای ويلوجنيک ،ميزوجنيک و
لنتوجنيک ياد می شدند که از ميان آنھا ويروس ھای ويلوجنيک بيشتر مطرح بودند .در
سيستم نوتر ويروس ھای مرغ مرگی مطابق به يک اندکس بيماريزايی درون مغزی
) (ICPIدسته بندی می شوند که درجه ھای بلند آن بر اساس اين سيستم نمايانگر ويرولنس
است ) > ٠٧ويرولنت تلقی می شود(.
 .٢سرايت
افرازات و اطراحات پرنده ھای بيمار حاوی مقدار ھای فراوان ويروس است .بيماری در
اثر تماس و اشيای آلوده انتقال می کند .پاک کاری ناکافی قفس ھا يک وسيله ی عام سرايت
بيماری است.
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 .۴انواعی که مصاب می شوند.
بيشتر از  ٢۵٠نوع پرنده توسط ويروس مرغ مرگی مصاب شده می توانند .بيماری با
عموميت بيشتر در پرنده ھای خانه گی ثبت شده است.
ويروس مرغ مرگی انسان را مصاب نموده ميتواند و باعث التھاب پرده ی چشم خود بخود
محدود شونده می گردد ،كه طور عموم در کارگرانی که با مرغھا سروکار دارند ،به
مالحظه می رسد.
ويروس مرغ مرگی يک بيماری خفيف زونوتيک را بار آورده می تواند!

.۵عاليم کلينيکی
ً
دوره ی مخفی بيماری  ١۵-٢روز است .ميزان مصابيت اکثرا بسيار بلند ميباشد ،در
صورت ابتال با سترن ھای ضعيف ممکن حاصلدھی اندکی کاھش يابد و يا در آنھا بيماری
تنفسی خفيف بروز کند .در موجوديت ويروسھای ويلوجينک ،بيماری يکی از دو شکل آتی
را خواھد داشت :گرايش به اعضای داخلی ) (viscerotropicيا گرايش به عصب
) .(Neurotropicدر شکل عصبی آن پرنده افسرده گی پيشرونده داشته و بی نظمی نشان
ميدھد که ھمراه با آن پيش از فلج ،سيخ شدن و شخ ماندن گردن سر و کمر به چشم ميخورد
و پرنده ھا توان راست نمودن بدن خود را نه ميداشته باشند .در شکل اعضای داخلی که
نسبت به شکل عصبی آن سريعتر است ،پرنده ھا افسرده گی بيشتر دارند ،ممکن التھاب
پرده ی چشم داشته باشند و اسھال در آنھا ظھور نمايد .در صورت موجوديت سترن ھای
ويلوجنيک ميزان مرگ ومير به  ١٠٠٪نزديک می باشد.
. ۶دريافت ھای پتولوژيک
آفت ھای برجسته صرف در موجوديت سترن ھای ويلوجنيک که به اعضای داخلی تمايل
دارند ديده می شود .سيمای بسيار مشخص آن از موجوديت تلی بزرگ ،شکنند و خالدار
)نکروز( و خونريزی در تانسل ھای روده ی کور و ساير فوليکل ھای لمفاوی روده ھا
عبارت ميشود .آفت ھای ممکن ديگر نکروز پانقراس و اديمای شش ھا را احتوا می کند .در
صورت موجوديت سترن ھای متمايل به سيستم عصبی )نيوروتروپيک ( حتی نشانه ھای
عصبی ممکن به طور دراماتيک رخ بدھند و ممکن تمام نسج ھا به شمول مغز به طور
برجسته عادی باشند.
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 .٧تشخيص
برپايه ی دريافت ھای عمومی و کلينيکی نه ميتوان شکل ولوجينک بيماری مرغ مرگی را
از انفلوانزای مرغی شديداً بيماريزا به خوبی تفکيک کرد .از اين لحاظ به منظور تصديق
تشخيص به آزمايش ھای البراتواری ضرورت وجوددارد و اين آزمايش ھا ھيم اگلوتنيشن و
يا  PCRرا در بر می گيرند .تشخيص تفريقی شكل ويلوجنيک مرغ مرگی  :انفلوانزای
مرغی  ،کولرای مرغی ،بيماری گومبورو ،فقدان تھويه )گرما زده گی ( و يا فقدان آب
)باخت شديدآب( را در بر می گيرد.
 .٨تداوی
برای پرنده ھای مصاب با ويروس مرغ مرگی  ،تداوی موثر وجود نه دارد.
 .٩جلوگيری و کنترول
وسيله ی بسيار مناسب جلوگيری ممانعت از ورود بيماری به يک گله است .واکسين ھای
تجارتی فراھم اند كه پرنده را در برابر سترن ھای خفيف نگھميدارند ،ولی آنھارا به طور
مکمل در برابر ويروس ھای ويلوجنيک حفظ نموده نه ميتوانند.
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