گزارش وقوع  IBHدر گله ى گوشتى شهرستان گرگان
همايون مقدم* ،١دكتر هادى حق بين نظرى پاك ،٢دكتر سيد محمد حسينى  ،٣دكترسجاد فاريابى
 (١دانشجوى دكترى حرفه اى دامپزشكى /دانشگاه آزاد گرمسار

٤

 (٢هيئت علمى و متخصص بهداشت و بيمارى هاى طيور/دانشگاه آزاد گرمسار
 (٤دكترى حرفه اى دامپزشكى/دانشگاه آزاد گرمسار
Homayoon.moghadam@yahoo.com
مقدمه :هپاتيت همراه با گنجيدگى ) (IBHبيمارى است كه ادنوويروس در ماكيان عامل وقوع آن است.همان طور كه ازنام ان پيداست،اين بيمارى
در وهله ى نخست با ضايعات ايجاد شده در كبد مشخص مى شود.اين مطالعه گزارش وقوع اين بيمارى را در گله گوشتى در شهرستان گرگان
استان گلستان مورد بررسى قرار مى دهد .مشاهده بالينى :نمونه ها از يك شيوع با مرگ ناگهانى باﻻ كه از  ٨روزگى آغاز شده بود ،در كالبدگشايى
كبد متورم ،شكننده و رنگ پريده و نيز پتشى و اكيموز در كبد مشاهده شد ،جمع آورى شد .تعداد  ٢٠نمونه مظنون به  IBHاز مزرعه اى متشكل
از شش سالن واقع در شهرستان گرگان ،استان گلستان اخذ گرديد و ضايعات كبدى براى بررسى هيستوپاتولوژى جمع آورى شد .بررسى ضايعات
ريز بينى شامل حضور گنجيدگى هاى بازوفيليك بزرگ و گرد درون هسته اى در هپاتوسيت ها وجود بيمارى هپاتيت همراه با گنجيدگى ناشى
از آدنوويروس تاييد گرديد .جمع بندى :به نظر مى رسد امنيت زيستى و طراحى و اجرا موازين آن مى بايست به عنوان اولين خط دفاعى در برابر
بيمارى هپاتيت همراه با گنجيدگى ناشى از آدنوويروس نگريسته شود .در پيشگيرى از اين بيمارى رعايت قرنطينه داخلى و خارجى ) با هدف نگه
دارى ويروس در محدوده هاى الوده و ممانعت از ورود آن به محدوده هاى عارى از ويروس( و گند زدايى به عنوان دو ركن اصلى امنيت زيستى
بسيار حائز اهميت است.

مجله تحقيقات آزمايشگاهى دامپزشكى ،دوره ،١٠شماره  ،١ويژه نامه ٢

 (٣هيئت علمى و متخصص آسيب شناسى دامپزشكى/دانشگاه آزاد بابل

١٥٥

مرورى بر كريپتوسپوريديوز در بره
حميدرضا محمدى ،١مصطفى عبداللهى ،٢امير دره باغى* ،٣مرتضى عبداللهى  ،كيهان نصراللهى
٤

٣

 .١استاديار گروه علوم درمانگاهى ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران.
 .٢دستيار بيماريهاى داخلى دامهاى بزرگ ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
 .٣دانش آموختهى دكترى عمومى دامپزشكى ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران.
 .٤دانش آموختهى دكترى عمومى دامپزشكى ،دانشگاه آزاد واحد گرمسار ،ايران.
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كريپتوسپوريديوم پارووم يك انگل داخل سلولى )كوكسيديا( تكسلولى )پروتوزوآ( است كه اختصاصى ميزبان نبوده و قابل انتقال به انسان ميباشد.
اين انگل از طريق تخريب سلولهاى اپيتليوم روده كوچك سبب آتروفى خملها و كاهش ظرفيت جذب مواد غذايى )سوء جذب( ميگردد .رخداد
اسهال شديد در اثر كريپتوسپوريديوز نادر بوده و تنها در صورت باﻻ بودن بار آلودگى محيطى ،رخداد استرس و يا توامانى ساير عوامل اسهال در
برههاى  ٢-٢٠روزه مشاهده ميگردد كه در صورت عدم درمان سبب تلفات در مبتﻼيان ميشود .انواع آنتيبيوتيكها و داروهاى ضدكوكسيديا بر
كريپتوسپوريديوم پارووم بياثر بوده و داروهاى پيشنهادى در اين زمينه از قبيل ﻻكتات هالوفوژينون و تريمتوپريم-سولفا تنها ميزان دفع عامل را
از مبتﻼ كاهش ميدهند به همين دليل فرايند درمان اين بيمارى شامل ادامه مايع درمانى تا بروز خود محدودشوندگى بيمارى ميباشد .مبتﻼيان
اُاُسيست انگل را دفع مينمايند كه اين پديده زمينه را براى عفونت ساير برهها فراهم ميآورد زيرا اين اُاُسيستها قادر به زنده مانى طوﻻنى مدت در
محيط ميباشند و نسبت به بيشتر ضدعفونى كنندهها مقاوم هستند .افزايش بهداشت بستر روش پيشگيرى از بيمارى و قرنطينه مبتﻼيان هم تدبير
كنترل بيمارى در گله ميباشد.
كلمات كليدى :كريپتوسپوريديوم پارووم ،بره ،زئونوز ،انگل داخل سلولى.

