امراض ساری حيوانات در افغانستان

٢
اسپرجيلوز
)Brooder Pneumonia (Aspergillosis
اين بيماری در
افغانستان موجود
است.
 .١تعريف
برودر پنومونيا ) (Brooder pneumoniaيك بيماری تنفسی قارچی زير حاد تا مزمن
مرغھای خانگی وساير پرنده ھا است .نام ھای ديگر اين بيماری  :اسپرجيلوز
) ، (Aspergiliosisپنومومايکوز ) ، (Pneumomycosisالتھاب قارچی شش
) ، (Mycotic pneumoniaپنومونومايکوز) ،(Pneumonomycosisبيماری کيسه
ی ھوايی و توبرکلوز کاذب ميباشد.
 .٢عامل شناسی
عامل بيماری اسپرجيلوس فوميگاتوس ) (Aspergillus fumigatusيک قارچی است که
در محيط ھای زيادی پيدا ميشود و شمار سپورھای مؤلده ی آن در شرايط گرم و مرطوب
افزايش می يابد.
 .٣سرايت
پرنده ھا در اثرگرفتن سپورھای قارچ عامل از راه تنفسی ،به بيماری مبتال ميشوند .به ھر
اندازه يی که آلوده گی محيط با قارچ بيشترباشد ،به ھمان پيمانه تعداد حيوانات مصاب به
بيماری ياد شده باالتر خواھد بود .خوراکه و فرش زيرپای پوپنک زده ،قارچ ياد شده را به
اندازه ی فراوان احتوا می کنند .آنگاھی که سپورھا داخل پوست تخم گردند ،در اين صورت
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دستگاه ھای چوچه کشی مصاب شده و مشکل بزرگی را به ميان می آورد که در اثر آن
شمار بزرگی از چوچه ھای برآمده از تخم ،بيمار خواھند شد.
 .۴انواعی که مصاب می شوند
ھمه مرغ ھای خانگی ،فيل مرغ ھا ،مرغابی ھا ،مرغھای دشتی و کنری ھا در برابر
عفونت اسپرجيلوز و انکشاف بيماری حساس اند .
ھمچنان اسپرجيلوز يک بيماری بسيارمعمولی کبوتر ھا و پرنده ھای باغ وحش نيز ميباشد.
در زمان کار باالی الشه ی باز پرنده ھای مصاب با اسپرجيلوز ،بايد متوجه بود که
سپورھای کتله ی قارچی به شکل ايروزول در آمده می توانند و از راه تنفسی انسان ھا را به
بيماری مبتال می نمايند .اين بيماری در انسان ھا به ويژه در آنھايی که سازش معافی دارند،
می تواند بسيار شديد باشد.
سپورھای اسپرجيلوس موجود در آفت ھا انسان ھا را نيز مبتال
نموده و يک بيماری تنفسی قارچی را به ميان می آورد!

 .۵عاليم کلينيکی
دوره ی مخفی بيماری  ۶-٢ھفته است .ميزان مصابيت اکثر کم می باشد اما در صورت
عفونت شديد ناشی از دستگاه چوچه کشی ميتواند باال باشد  .پرنده ھا بی اشتھا بوده و الغر
ميشوند.افرازات بينی ،نفس تنگی و نفسک زدن به مالحظه ميرسد .پرنده ھا ناتوان شده و
در برابر سايرعفونت ھا حساس می شوند .در برخی از واقعه ھا ،قارچ به مغز يا چشم
ھجوم برده و سبب التھاب مغز ) (encephalitisيا کوری می شود .طور عموم ميزان
مرگ و مير باال می باشد.
 .۶دريافت ھای پتولوژيک
در جاھای متعدد کتله ھای نکروتيک يا پنيری ،طور برجسته به مالحظه می رسند ،به ويژه
در دستگاه تنفسی که در آنجا قارچ به شکل گروھی روييده و کتله ھای قابل ديد را به ميان
می آورد  .اين ھا در قسمت بينی – گلو به شکل صفحه ھا ظاھر ميشوند .قارچ ھای
نامبرده در کسيه ی ھوا  ،به شکل دکمه ھای پنبه يی تظاھر می نمايند و در اغلب حاالت
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نمای سمارق ھای بدون ساقه را نشان ميدھند ،که با ديوار وسطی متصل اند و حاوی مايسليا
) (Mycelliaبوده و سپورافراز نموده می توانند .آفت ھای متشکله در شش ھا بيشتر عقده
يی بوده و در سراسر پارانشيمای شش پخش می باشند.
 .٧تشخيص
نمای آفت ھا بسيار مشخص اند .تصديق ساحوی يا البراتواری به وسيله ی يک سمير
مناسب صورت گرفته ميتواند .برای اين کار ،يک پارچه خورد گره )عقده( يا تراشه در
پوتاسيم ھايدرواکسايد يا سوديم ھايدرواکسايد  %١٠و در روی يک ساليدی که در باالی آن
يک پوش ) (Cover slidگذاشته می شود ،قرار داده شده كه در اين صورت ساختمان ھای
مايسليايی با پيکره ھای ميوه يی ھويدا ميشوند.
در اثر کشت قارچ تأييد اضافی به ميان آمده ميتواند .تشخيص تفريقی برای بيماری کلينيکی
مشتمل بر  :بيماری مرغ مرگی  ،برونشيت ساری  ،بيماری مزمن تنفسی و بيماری پلوروم
 ،می باشد.
 .٨تداوی
برای پرنده ھای مصاب با اسپرجيلوز کدام تداوی موجود نيست.
 .٩جلوگيری وکنترول
مرغھای مصاب بايد از گله دور و از بين برده شوند .عفونت زدايی فرش زيرپا باعث کشتن
سپورھا می شود .دستگاه ھای چوچه کشی نه بايد در نزديکی فابريکه ھای مواد خوراکی يا
ساير تأسيساتی که گرد عضوی احتماالً حاوی سپور ھا را بيرون می نمايند  ،ايجاد گردند.
از ازدحام بيش از حد و فرش نمودن مواد مرطوب به قسم بستر در مرغخانه خود داری
گردد.
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شكل .صفحه ی اسپرجيلوس در
کام يک سار

شكل .گره ھای ارزن مانند اسپرجيلوس در شش
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