گزارش وقوع آبله در گله ى قرقاول شهرستان كردكوى
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
 .٣هيئت علمى و متخصص آسيب شناسى دامپزشكى/دانشگاه آزاد بابل
 .٤دكترى حرفه اى دامپزشكى/دانشگاه آزاد گرمسار
Homayoon.moghadam@yahoo.com
مقدمه :آبله يك بيمارى ويروسى است .اين بيمارى بيشتر در نيمچگى به بعد و پس از آن كه پرندگان دوران جوجگى را پشت سر گذاشته اند كه
معموﻻ به دوصورت جلدى و احشايى)ديفتريك( و يا هردو بروز مى كند.عفونت طبيعى به ويروس آبله در قريب به ٩٠٠٠گونه ى پرنده گزارش
شده است .اين بيمارى در مزارعى كه پرندگان به شكل متراكم و در تماس نزديك با يكديگر نگه داشته مى شوند ،به خصوص در مجموعه هاى
چند سنى فراوانى بيشترى دارد .مشاهده بالينى :با مشاهده عﻼئم بالينى در گله ى توليدى-پرورشى قرقاول در شهرستان كردكوى ،استان گلستان
از قبيل جراحات السراتيو و نكروتيك در غشاء مخاطى قسمت هاى فوقانى دستگاه تنفس و دهان تعداد ٢٠نمونه جهت انجام هيستوپاتولوژى اخذ
گرديد .بررسى ضايعات ريز بينى شامل هيپرپﻼزى و هيپرتروفى بافت پوششى و وجود گنجيدگى هاى داخل سيتوپﻼسمى ائوزينوفيليك ،درگيرى
گله با ويروس آبله را تاييد كرد .جمع بندى :اگرچه تا به امروز هيچ درمان اختصاصى موثرى براى مقابله با ويروس آبله در سطح مزارع پيشنهاد
نشده است اما مهم ترين و موثر ترين اقدام پس از تشخيص ابتﻼء گله به ابله واكسيناسون است .اتخاذ تصميمات مديريتى از قبيل رعايت موازين
امنيت زيستى در پيشگيرى از اين بيمارى حائز اهميت است.
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دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

گزارش وقوع هيستومونيازيس در گله ى كبك شهرستان گميشان استان گلستان
٤
همايون مقدم* ،١دكتر هادى حق بين نظرى پاك ،٢دكتر سيد محمد حسينى ،٣دكترسجاد فاريابى
 .١دانشجوى دكترى حرفه اى دامپزشكى /دانشگاه آزاد گرمسار
 .٢هيئت علمى و متخصص بهداشت و بيمارى هاى طيور/دانشگاه آزاد گرمسار
 .٣هيئت علمى و متخصص آسيب شناسى دامپزشكى/دانشگاه آزاد بابل
 .٤دكترى حرفه اى دامپزشكى/دانشگاه آزاد گرمسار
Homayoon.moghadam@yahoo.com
مقدمه  :هيستومونيازيس كه اصطﻼحا بيمارى سر سياه يا انتروهپاتيت عفونى نيز ناميده مى شود ،توسط تك ياخته اى به نام هيستومونيازيس مله
آگريديس ايجاد مى گردد )تك ياخته ها گروهى از موجودات زنده يوكاريوت هستند كه پيكرشان تنها از يك ياخته تشكيل شده است( عامل اين
بيمارى در وهله ى ،روده هاى كور و كبد را تحت تاثير قرار مى دهد ،اما ممكن است در بورس فابريسيوس ،كليه ها ،طحال و ديگر بافت ها نيز
يافت شود .دليل بيمارى و مرگ پرنده جراحاتى است كه به كبد وارد مى گردد .مشاهده بالينى :با بررسى عﻼئم بالينى در مزرعه ى پرورش كبك
واقع در شهرستان گميشان استان گلستان از قبيل سيانوتيك و تيره شدن رنگ سر ،بى اشتهايى ،چشمان بسته ،مدفوع گوگردى رنگ و همچنين
وجود خون در محتويات روده كور تعداد  ٣٠نمونه جهت بررسى هيستومونيازيس اخذ گرديد .با بررسى ضايعات ريز بينى ،انگل به صورت توده
ائوزينوفيليك درون سلولى در كبد و روده كور مشاهده شد وجود هيستومونيازيس در اين گله تاييد گرديد و همچنين پرخونى و ارتشاح هتروفيل-
لكوسيت نيز مشاهده شد .جمع بندى :در برنامه هاى كنترلى هيستومونيازيس مقابله با عفونت هاى كرمى نقش محورى دارد .كاربرد داروهاى ضد
كرم از نوع بنزاميدازول در كنترل و كاهش انتشار هيستومونيازيس نقش دارد.

