پودمان 3
عوامل بیماریزا در دام ،طیور ،زنبور عسل و آبزیان

امروزه با استفاده از تکنیک ها و روش های علمی خاص و ساختمان ها ،تأسیسات و تجهیزات نوین ،پیشرفت های زیادی در بخش
دامپروری حاصل شده ،به طوری كه افزایش تراکم پرورش را در مزارع جدید به همراه داشته است .اعمال مدیریت های خاص
علمی در این واحدهای پرورش و تالش برای بهبود ضریب تبدیل غذایی و تسریع در رشد دام ،طیور و آبزیان از خصوصیات
دیگر این صنعت می باشد .اما این افزایش سریع در بازدهی تولید و تغییر در نظام طبیعی زندگی دام ،طیور ،زنبورعسل و
آبزیان هرگز بدون هزینه نبوده و نخواهد بود ،شیوع سریع انواع بیماری ها و پیدایش ناهنجاری های متابولیکی و مشاهده انواع
سندرم ها از ثمرات پرورش صنعتی می باشد .در این میان برخی از بیماری ها سالیانه خسارات زیادی را به بخش دامپروری در
سراسر جهان وارد می نمایند .بنابراین لزوم شناخت ،پیشگیری ،درمان و مبارزه با بیماری ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و
نیروهای شاغل در واحدهای دامپروری باید دارای شناخت کافی از انواع بیماری ها و عوامل ایجادكننده آنها باشند.

واحد یادگیری ١
تحلیل عوامل بیماری زا
آیا میدانید که:
بیماری چیست؟
عوامل ایجادكننده بیماری كدام اند؟
آیا عوامل بیماری زا را می توان از بین برد؟

مقدمه
توجه به بهداشت و بیماری های گله ،یکی از جنبه های بسیار مهم مدیریتی در پرورش دام و طیور است.
برنامه های بهداشتی که بر پیشگیری از بروز بیماری ها پایه گذاری شده اند ،نقش اساسی در افزایش بازدهی
تولید و سوددهی خواهند داشت.
از بدو تاریخ تاکنون ،پیشرفت های زیادی در راستای تشخیص علل بیماری های مختلف صورت گرفته است.
بسیاری از بیماری هایی كه زمانی باعث نابودی جوامع بشری شدند ،اكنون از بین رفتهاند و فقط نامی از آنها
در تاریخ ثبت شده و دیگر بیماری ها نیز به تدریج با پیشرفت علم ،از بین خواهند رفت .عوامل ایجاد كننده
بیماری ها دارای تنوع بیشتری نسبت به سایر موجودات میباشند .این موجودات با چشم غیرمسلح مشاهده
نمیشوند .شناخت خصوصیات آنها در پیشگیری از بروز بیماری ها اهمیت دارد.
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بحث
کالسی

آیا تجربه ای از بیمار شدن دارید؟ به صورت خاطره در کالس درباره آن توضیح دهید.

بحث
کالسی

میکروب چیست؟

تقسیمبندی عوامل بیماریزا
وجود عامل بیماریزا برای ایجاد بیماری الزم است که برخی از آنها را در این بخش شرح می دهیم:
1ـ باكتری ها
پیلی
ریبوزوم
کپسول

تاژک

دیواره سلولی
ماده وراثتی

غشای سلول
ساختمان باکتری

سلولهای باکتریایی دارای هسته نیستند و به ندرت
دارای اندامکهای پیوند یافته به دیواره یاخته هستند.
باکتریها جانداران بسیار ریزی هستند و واحد اندازهگیری
آنها میکرون است .اندازه طبیعی و معمول باکتریها 15ـ1
میکرون است.
نام علمی باكتری ها دو قسمتی است .ابتدا نام جنس
( )Genusو به دنبال آن نام گونه ( )Speciesمی آید.
باكتری ها ،تک سلولی ساده هستند و به اشکال کروی یا
کوکسی ،میله ای یا باسیل (باسیل کوتاه یا کوکوباسیل،
باسیل خمیده یا ویبریون) و مارپیچی یا اسپریل وجود
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دارند .اشكال اسپریل به شكل ویرگول یا  -sشكل یا فنری شكل هستند .معدودی از باكتری ها هم که فاقد
دیواره هستند شکل ثابتی ندارند (مثل ژل) و دارای چند شکل (پلئومورف) می باشند.
باكتری پس از تكثیر با تجمع در كنار هم الگوهای پیچیدهای مثل کوکسیهای دوتایی (دیپلوكوك) ،کوکسیهای
زنجیرهای( ،استرپتوکوک) ،کوکسیهای خوشهای (استافیلوکوک) ،باسیلهای زنجیرهای (استرپتو باسیل)،
رشتهای (فیالمنتوس) و یا باكتریهای منفرد را ایجاد میكند.
شکل های دیگر
ویبروز
ویبریو کلرا

اسپریال
هیلکوباکتر پیلوری

اسپیروکت ها
ترپونما پالیدوم

باسیل

کوکسی ها
استرپتوکوک

باسیل زنجیره ای
باسیلوس آنتراسیس

تتراد

کوکسی دوتایی

سالمونال تیفی
اسپور فرمر
کلستریدیوم بوتولینوم

سارسینا (سرده)

استافیلوکوک

اشکال مختلف باكتری ها

ساختمان باكتری ها از سیتوپالسم و اجزای سیتوپالسمی ،هسته و پوشش باكتری ها (غشای سیتوپالسمی
و دیواره سلولی) تشکیل شده است .سیتوپالسم قسمت اصلی سلول باكتری است ،زیرا مركز فعل و انفعاالت
حیاتی باكتری است .تعدادی اندامك در آن شناورند كه شامل هسته ،ریبوزوم ها و گرانول ها هستند .هسته
مركز كنترل باكتری و حاوی اطالعات ژنتیكی است .هسته در باكتری ها فاقد هستك و غشای هسته می باشد.
هر باكتری فقط یك كروموزوم دارد.
در بعضی از باكتری ها ممکن است در سطح خارجی دیواره ،الیه سومی به نام کپسول نیز دیده شود .كپسول
در افزایش قدرت تهاجم باكتری های بیماری زا نقش دارد و غالباً آنها را از فاگوسیته شدن مصون می دارد.
به عالوه كپسول برای میزبان دارای خاصیت آنتی ژنی است.
ترکیب شیمیایی دیواره سلولی در انواع مختلف متفاوت است .ولی در تمام باكتری ها دارای یک ساختمان
اصلی است که از پپتیدوگلیکان تشکیل شده است .پپتیدوگلیکان یک ساختمان مشبک ،پیچیده و محکم
است .مقاومت دیواره باكتری ها به دلیل همین ساختار
مشبک است .فقدان مجموعه پپتیدوگلیکان در سلول های
پستانداران ،استفاده بالینی مهمی دارد .به طوری که
پنی سیلین و آنتی بیوتیک های دیگر ،از ساخته شدن
پپتیدوگلیکان جلوگیری و به این وسیله از تشکیل دیواره
سلولی باكتری ها ممانعت می کنند .باكتری ها بر مبنای
انواع آرایش تاژک در باكتری ها
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میزان پپتیدوگلیکان و نوع ساختمان مخصوص به دو گروه گرم مثبت و گرم منفی تقسیم می شوند.
دیواره باکتری دارای تاژک نازك ،موج دار و با قابلیت انعطاف است که باعث حرکت باکتری می گردد .این
اندامك به صورت یك رشته از جنس پروتئینی به نام فالژلین است.
در سطح بسیاری از باكتری های گرم منفی و برخی از از باكتری های گرم مثبت كرك های ظریفی به نام پیلی
وجود دارد كه سطح باكتری را پوشانده اند .پیلی از نوعی پروتئین به نام پیلین ساخته شده و دارای خاصیت
آنتی ژنی است .پیلی عامل چسبندگی باكتری به سطح سلول های میزبان است.
مژه
پیلی
تاژک
پالسما

تحقیق
کنید

الف) کپسول چه نقشی در بیماری زایی باکتری ایفا می کند؟
ب) نقش پیلی در قدرت بیماری زایی باكتری ها چیست؟

پیلی معمولی و پیلی جنسی

تاژک و پیلی

توجه

گروهی از باكتری ها قادرند در شرایط نامساعد محیطی به مرحله ای از زندگی وارد شوند كه اسپور
نام دارد (از نظر متابولیكی شكل خفته باكتری است و فقط در چرخه زندگی برخی از باكتری ها دیده
می شود).
اسپور می تواند شرایطی از قبیل حرارت ،سرما ،خشكی ،مواد شیمیایی و حتی پرتوها را تا حد زیادی
تحمل كند .در شرایط مساعد اسپور مجددا ً رشد کرده و از آن یك سلول رویشی حاصل می گردد.
خانواده باسیالسه و كلستریدیوم مهم ترین باكتری های بیماری زایی هستند كه قادر به تولید اسپورند.

تحقیق
کنید

رابطه اسپور و قدرت بیماری زایی باكتری ها را توضیح دهید.
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رشد و نمو باکتری از دو طریق حاصل می شود:
 1بزرگ شدن اندازه سلول قبل از اینکه تقسیم شود .به این
معنی که هر سلول جدید ابتدا حدود دو برابر اندازه طبیعی
خود بزرگ و سپس تقسیم می شود.
 ٢افزایش تعداد سلول ها (تکثیر) که معموالً بر اثر تقسیم
دوتایی حاصل می شود .تقسیم دوتایی نتیجه بزرگ شدن بیش
از اندازه یک سلول است.

تقسیم سلولی باكتری
توجه

زمان تولید مثل یا زمان مضاعف شدن برای انواع باكتری ها متفاوت است .مث ً
ال برای مایکوباکتریوم
توبرکلوزیس حدود  15تا  20ساعت و برای اشریشیاکلی 20تا  30دقیقه است.
باكتری ها را می توان براساس ویژگی های متابولیكی آنها به دو گروه کلی نیازمند به اکسیژن (هوازی) و فاقد
نیاز به اکسیژن (غیرهوازی) تقسیم كرد.

تحقیق
کنید

الف) چند نمونه از بیماری های دام ،طیور ،زنبور عسل و آبزیان که منشأ آنها باکتری است را نام برده و
جدول زیر را کامل كنید.
ب) در مورد هر یک از بیماری های بیان شده ،تحقیق کرده و گزارش آن را در کالس ارائه نمایید.
عنوان

طیور
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نام بیماری
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گاو

گوسفند و بز
زنبور عسل
ماهی

2ـ قارچ ها
قارچ ها موجوداتی هستند فاقد کلروفیل که تولید اسپور مینمایند .دارای ساختمان سلولی یوکاریوتیک و
هسته (به تعداد یک عدد یا بیشتر) میباشند .سلول های قارچی دارای دیواره سلولیاند .تولید مثل در آنها به
طریق جنسی یا غیرجنسی میباشد که تکثیر غیرجنسی رایجتر است.

شبکه میسیلیوم قارچ ها

ساختار اغلب قارچ ها از رشتهها و یا ریسههای نخی شکل به نام هیف تشکیل شده است .انشعابات هیف ها یا
ریسهها شبکهای به نام میسیلیوم را به وجود میآورند .شبکه میسیلیوم را میتوان به صورت کپک روی مواد
آلی مختلف مشاهده کرد.
بحث
کالسی

آیا تاکنون قارچ ها را در طبیعت مشاهده کرده اید؟ مشاهدات خود را به صورت یک گزارش درکالس
ارائه دهید.
67

نمایش هیف قارچ

قارچ ها دارای انواع تك سلولی و پرسلولی هستند .به طور کلی قارچ ها را به سه دسته زیر تقسیم می کنند:
 1کپک ها :در زمان قدیم از کپکها برای درمان بیماری ها استفاده میکردند .به عنوان مثال از نوعی کپک
دارویی به نام پنی سیلین تولید میکنند.
برخی از کپکهای مضر ،سمومی به نام مایکوتوکسین از خود ترشح میکنند که میتوانند باعث ابتال به انواع
سرطانها و تولد نوزادان ناقص الخلقه شوند .از آنجایی که این سم به عمق مواد غذایی نفوذ میکند و باعث
آلودگی آن میشود ،نمیتوان توصیه کرد که قسمت کپک زده غذا را جدا و باقیمانده آن را استفاده کرد.

میوه کپک زده

تحقیق
کنید

68

در مورد اثرات آفالتوکسین بر دام ،طیور و انسان تحقیق کرده و نتیجه آن را به صورت گزارش درکالس
ارائه نمایید.
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٢

مخمرها

جوانه زدن مخمر

معروفترین مخمر ،ساکارومایسس سرویزیه نام دارد که به مخمر نان نیز معروف است و در تخمیر الکلی خمیر
نان و آبجو و دیگر منابع کربوهیدراتی نقش دارد.
 3قارچ های گوشتی (خوراکی)

قارچ دکمهای

قارچ صدفی

قارچ های خوراکی پر سلولی بوده و دارای ساختار کامل قارچ هستند یعنی دارای کالهک و پایه هستند،
که اغلب به صورت وحشی رشد می کنند .با رشد جمعیت و نیاز روز افزون به منابع پروتئینی ،پرورش قارچ
به صورت دستی و صنعتی مورد توجه قرار گرفته است .قارچ های صدفی و دکمه ای از جمله قارچ هایی هستند
که به صورت صنعتی به مقدار زیاد کشت می شود.
قارچ ها به طریق غیرجنسی و جنسی تکثیر مییابند.
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الف) برخی از روش های تولید مثل غیرجنسی به شرح زیر می باشد.

تولید مثل غیرجنسی از طریق جوانه زدن

تولید مثل غیرجنسی از طریق تقسیم دو تایی
گامتوفیت

n

میتوز
هاگ یا اسپورها

گامت ها
تناوب نسل

لقاح
زیگوت یا
سلول تخم
میتوز

میوز
2n

اسپوروفیت
تولید مثل غیرجنسی از طریق تولید اسپور

ب) روش تولید مثل جنسی به شرح زیر می باشد:
تولیدمثل جنسی
میتوز

*2200

میوز

سلول بالغ () n

زیگوسپور () 2n

میتوز

گامت ها

زئوسپور
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تقسیم بندی قارچ ها از نظر محل زیست
قارچ ها را از نظر محل زیست به سه گروه تقسیم میکنند:
 1قارچ های جانور دوست (زئوفیل) :این قارچ ها روی حیوانات به سر میبرند.
 ٢قارچ های گیاه دوست (فیتوفیل) :این قارچ ها روی گیاهان به سر برده ،اغلب انگل میزبان بوده و در
گیاه تولید بیماری میکنند.
 ٣قارچ های خاک دوست (ژئوفیل) :که در سطح خاک به سر می برند و ساپروفیت هستند.
تحقیق
کنید

الف) چند نمونه از بیماری های دام ،طیور ،زنبورعسل و آبزیان که منشأ آنها قارچ است را نام برده و
جدول زیر را کامل كنید.
ب) در مورد هریک از بیماری های نام برده شده تحقیق کرده و آن را در کالس ارائه نمایید.
عنوان

نام بیماری

طیور

گاو

گوسفند و بز

زنبور عسل

ماهی

3ـ ویروس ها
ویروسها عواملی هستند كه تنها دارای یك نوع اسید نوكلئیك ( RNAیا  )DNAهستند .دارای پوشش
پروتئینی در اطراف اسید نوكلئیك به نام كپسید میباشند .در درون سلولهای زنده با استفاده از سلول
میزبان تكثیر پیدا میكنند .اندازه ویروس ها از حدودا ً 450 nmـ 30متغیر می باشد .اكثر ویروس ها را
نمی توان با میكروسكوپ نوری مشاهده كرد .بنابراین شكل و ساختار ویروس ها توسط میكروسكوپ الكترونی،
طیف سنجی  NMRو كریستالوگرافی اشعه ایكس مورد مطالعه قرار می گیرد.
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اشکال مختلف از ویروس ها

ویروس ها را می توان بر اساس سلول های میزبانی كه آلوده می كنند ،طبقه بندی كرد .به طور مثال ویروس های
حیوانی ،ویروس های گیاهی ،ویروس های قارچ ها ،باكتریوفاژها (ویروس هایی كه میزبان آنها باكتری ها هستند
که شامل پیچیده ترین ویروس ها می باشند).
تقسیم بندی دیگر بر اساس شكل كپسید (بیشتر مارپیچ یا چندوجهی) یا ساختار ویروس می باشد (به طور
مثال وجود و یا عدم وجود پوشش لیپیدی).
مفیدترین و گسترده ترین روش تقسیم بندی ویروس ها بر اساس نوع اسید نوكلئیك (ماده ژنتیكی) آنها و نوع
همانند سازی و تكثیر آنها در سلول میزبان می باشد .این تقسیم بندی شامل:
 DNA 1ویروس ها
 RNA 2ویروس ها
 3ویروس های رونوشت بردار معكوس
کسپید

کسپید

DNA

پوشش چربی

یا

RNA

ساختمان ساده ویروس با پوشش و بدون پوشش

72

DNA

یا

RNA
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اسیدنوکلئیک هر ویریون فقط تعداد معدودی از ژن های الزم برای سنتز ویروس های جدید را دارا میباشد.
اکثر آنزیم های ویروس ها توسط سلول میزبان ساخته میشوند .مراحل شش گانه تکثیر ویروس در سلول
میزبان به صورت زیر است:
مرحله رونشینی یا اتصال ویروس ها به سلول میزبان
مرحله ورود و نفوذ به داخل سلول
جدا شدن پوشش پروتئینی (کسپید) از اسید نوکلئیک ویروس ()Uncoating
مرحله بیوسنتز اجزای ویروسی که بر اساس نوع ویروس ممکن است در سیتوپالسم ،هسته و یا در هر دو
بخش سلول میزبان انجام شود.
مرحله رسیدن و کامل شدن ویروس
مرحله آزادشدن ویروس های کامل شده از سلول میزبان و نفوذ آنها در سلول های سالم دیگر
سر
DNA

تنه

پروتئین

دم

دوبعدی

سه بعدی
ویروس
تحلیل
کنید

متن زیر را بخوانید و تصور خود را بیان کنید.
ویروسها تقریباً تمام موجودات زنده را مورد حمله قرار میدهند .به ورود ویروس به داخل سلول،
عفونت یا آلودگی سلول گفته میشود که میتواند همراه با عالئم بالینی یا بدون عالئم باشد .همچنین
بدن قادر است بعد از شناسایی ویروس آن را با سلول های دفاعی خود نابود کرده (ایمنی سلولی) و یا
برعلیه آن تولید پادتن نماید (ایمنی هومورال).

توجه

ویروس ها در ماهی ها ،دوزیستان ،خزندگان ،پرندگان و پستانداران بیماری هایی تولید میکنند که
گاهی عالئم آنها به صورت تومور یا سرطان نمایان میشود .ویروس  ها در انسان نیز بیماری های مانند
اوریون ،سرخک ،تب زرد ،آبله ،آنفلوانزا و غیره ایجاد میکنند.
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تحقیق
کنید

الف) چند نمونه از بیماری های دام ،طیور ،زنبورعسل و آبزیان که منشأ آنها ویروس است را نام برده و
جدول زیر را کامل نمایید.
ب) با تهیه مقاله در مورد بیماری های بیان شده ،در کالس درس بحث و گفت وگو کنید.
عنوان

طیور

گاو

گوسفند و بز

زنبور عسل

ماهی
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واحد یادگیری 2
تحلیل بیماری های دام ،طیور ،زنبور عسل و آبزیان
آیا میدانید که:
بیماری چیست؟
عوامل ایجادكننده بیماری كدام اند؟
راه های کنترل و درمان بیماری چیست؟
مهم ترین بیماری های رایج در دام ،طیور ،آبزیان و زنبور عسل کدام اند؟

مقدمه
به دنبال رشد سریع و روزافزون صنعت پرورش دام ،طیور ،زنبور عسل و آبزیان در جهان ،افزایش بروز
بیماری های گوناگون اجتناب ناپذیر گردیده است .بیماری ها یکی از دالیل عمده در کاهش محصوالت و
تولیدات ،ذکر می شوند .آگاهی داشتن از عوارض و عالئم بیماری ها به مدیر واحد پرورش در اجرای طرح های
بهداشتی کمک کرده تا از مشکالت بهداشتی و شیوع بیماری بکاهد.
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بیماریهای رایج در پرورش نشخوارکنندگان
1ـ شاربن (سیاه زخم)
عامل این بیماری باکتری باسیلوس آنتراسیس
است .شاربن یک بیماری عفونی حاد و شایع
است که در دنیا چهارپایان را مبتال می کند.
شدت آن در ماه های گرم سال بخصوص در
مرداد و شهریور ماه به حداکثر می رسد.
عالئم بیماری :اغلب به علت سرعت پیشرفت
بیماری ،عالئم بروز نمی کند .با این حال در
دامهای مبتال افزایش درجه حرارت ،بیاشتهایی
کامل ،گوشهای افتاده ،به پهلو افتادن و دندان
قروچه مشاهده میشود و حیوانات با حرکات
تشنجی تلف میشوند .گندیدگی سریع الشه
خارج شدن خون تیره از سوراخ های بینی
و خارج شدن خون تیره از منافذ بدن (بینی،
مقعد ،فرج و غیره) از عالئم بیماری است .خون
خارج شده از دام بالفاصله با اکسیژن ترکیب
شده ،ایجاد اسپور یا هاگ کرده و بسیار مقاوم
در محیط باقی می ماند و در شرایط مناسب
ایجاد بیماری می کند (هاگ آن در قطب 80
سال محفوظ باقی مانده است) .در دام های
تلف شده طحال تیره رنگ و بزرگ است ،به
همین دلیل به شاربن ،تب زغالی یا طحال
لجنی نیز گفته می شود.
پیشگیری و درمان :از کالبد گشایی دام های
مشکوک به شاربن جدا ً خودداری کنید .به
دام تلف شده در اثر بیماری شاربن
علت تلف شدن سریع دام ها درمان بی نتیجه
است .در مناطقی که خطر بیماری شاربن وجود دارد .دام ها باید هر سال در ابتدای بهار واکسینه شوند.
2ـ شاربن عالمتی
یک بیماری عفونی است که اغلب گاوها و در برخی موارد گوسفند و به ندرت بز را مبتال می کند .عامل بیماری
باکتری کلستریدیوم شویی 1است.
 Clostridium Chauvoeiـ1
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عالئم بیماری :وقتی عامل شاربن عالمتی در اثر ایجاد زخم های حاصل از پشم چینی ،اخته کردن ،قطع
دم ،گاز گرفتگی و یا زایمان سبب آلودگی می شود ،در اطراف محل ورود میکروب جراحات مشخصی دیده
می شود .در این حالت پوست بنفش رنگ و بافت های زیرجلدی متورم و خیزدار می شوند .ممکن است در یک
و یا هر دو پا لنگش ایجاد شود .دام های تلف شده دچار نفخ شده و الشه به سرعت فاسد می شود .خون تیره
نیز از منافذ بدن خارج می شود.
پیشگیری و درمان :به علت تلف شدن سریع دام ها درمان بی نتیجه است .برای پیشگیری اولین واکسیناسیون
در گوسفند و بز در سن  7ماهگی و واکسن مجدد در هر سال قبل از زایمان توصیه می شود.
3ـ بیماری پوسیدگی سم (فوت رات یا پیتن)
بیماری عفونی واگیردار پوسیدگی سم از بیماری های مهم
نشخوارکنندگان است که با نکروز و جدا شدن شاخ سم
تشخیص داده می شود .عامل این بیماری باكتری های
فوزوباکتریوم نکروفروم ،کورینه بـاکتریوم پیوژنز و دیکلو
باکترنودوسوس است.
عالئم بیماری :الغری ،لنگش ،نکروز و بوی نامطبوع در
فضای بین انگشتان ،ورم چرکی در اطراف سم ها ،افتادن
کامل سم و سقط جنین از عالئم این بیماری می باشند.
آنچه در سم مبتال ایجاد می شود ،تورم مرطوب و مالیمی
بیماری پوسیدگی سم یا فوت رات
است که توسط نکروفروم بین دو سم ایجاد می شود .پس
از آن شکافی بین پوست و بخش شاخی سم ایجاد می شود که باکتری ندوسوس وارد آن شده و باعث ترشح
متعفن از پاها و جدا شدن بخش شاخی از بافت های زیرین می شود.
درمان :استفاده از سولفات مس 20ـ 10درصد و یا فرمالین  10درصد و سپس استفاده از اسپری کلرامفنیکل
هم زمان با تزریق عضالنی مقدار زیاد پنی سیلین سبب کاهش و از بین رفتن عفونت و ترمیم بافت ها می شود.
4ـ گندیدگی سم
این بیماری یکی از ناراحتی های سم می باشد که عامل آن
یک قارچ از جنس درماتوفیلوس است .اگر محیط زندگی
دام برای مدت طوالنی مرطوب باشد و فضای بین سم ها
توسط مدفوع نرم پر باشد ،زخم های متعدد برجسته در
بین سم ها در دست و پا ایجاد می شود که شبیه توت فرنگی
می باشند .به همین دلیل به آن گندیدگی توت فرنگی نیز
گفته می شود.
گندیدگی سم
پیشگیری و درمان :برای دست یافتن به بهترین نتیجه
درمانی تجویز آنتیبیوتیکهای مناسب از راه غیرخوراکی (تزریق داخل عضالنی پنیسیلین جی ،اکسیتتراسایکلین)
الزم میباشد .درمان موضعی در مراحل اولیه بیماری الزم نیست ،ولی در موارد لزوم ابتدا باید موضع تمیز
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و اصالح شود .استفاده از محلول  5درصد سولفات مس ارزان و مؤثر است .همچنین استفاده از پمادهای
ضدباکتریایی در محل عفونت نیز توصیه میگردد.
مهمترین روش کنترل بیماری برخورداری از مدیریت صحیح در دامداری میباشد .به کارگیری بستر مناسب
در محل نگهداری دام و جلوگیری از پوشش مواد خشبی در بستر و استفاده از حوضچه حاوی محلول10ـ  5
درصد فرمالین و یا سولفات مس در محل ورود دام در پیشگیری از بروز بیماری مؤثر خواهد بود.
  5ـ تب برفکی
یک بیماری ویروسی فوق العاده مسری نشخوارکنندگان (گاو ،گاومیش ،گوسفند و بز) است .تب برفکی باعث
کاهش تولیدات دامی و اختالل در حمل و نقل دام ها می شود .هزینه ریشه کنی ویروس بسیار باالست.
ویروس عامل بیماری در ابتدا به مدت دو تا سه
روز تب شدید ایجاد نموده و متعاقباً تاول هایی
در داخل دهان و روی پا ظاهر میشود که ممکن
است پاره شده و موجب لنگش حیوان شود .این
بیماری بسیار واگیردار است و قطرات ائروسل دفع
شده از حیوان آلوده ،تماس با تجهیزات دامداری،
غذا ،وسایل نقلیه ،البسه آلوده و حیوانات شکارچی
اهلی و وحشی موجب گسترش بیماری میشوند.
عالئم بیماری :لنگش ناشی از تاول ها ،عدم چرا،
ترشح زیاد بزاق ،تب ،عدم خوراک خوردن ،سقط
جنین و تلفات زیاد حیوانات نوزاد از عالئم بیماری
بیماری تب برفکی
هستند.
پیشگیری و درمان :قرنطینه و کشتن سریع دام های آلوده و مبتال یکی از راه های مبارزه با تب برفکی است.
چون هزینه درمان زیاد است ،واکسیناسیون کم هزینه ترین راه مبارزه با آن است.
واکسن تب برفکی در اسفند ماه هر سال انجام می شود و در مناطق آلوده بهتر است هر سال دو نوبت ،در
ابتدای بهار و پاییز دام ها را واکسینه نمود.
توجه

واکسیناسیون به تنهایی قادر به کنترل بیماری نیست و باید عالوه بر واکسیناسیون ،رعایت شرایط
امنیت زیستی (بیوسکوریتی) در اولویت برنامههای کنترل بیماری قرار گیرد.
  6ـ تب مالت یا بروسلوز
یکی از مهمترین بیماری های مشترک انسان و دام است ،باکتری بروسال ایجادکننده بیماری است .انواع بروسال
در حیوانات شامل سویههایی به شرح زیر است:
 1بروسلوز ملیتنسیس (بز)
 2بروسلوز آبورتوس (گاو)
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 3بروسلوز سوئیس (خوک)
 4بروسلوز کانیس (سگی)
 5بروسلوز اویس (گوسفند)
و شایعترین آن در سراسر جهان ملیتنسیس میباشد.
عالئم بیماری :سقط جنین از عالئم مشخص
بروسلوز می باشد .ضایعات کبدی ،جراحات جفت،
جفت ماندگی ،کاهش تولید شیر ،عقیمی و نازایی
از عالئم دامهای مبتال است.
پیشگیری و درمان :برای ریشه کنی تب مالت
کلیه دام های نر و ماده داشتی آلوده از گله
حذف می شوند .برای ایمنی باید دام ها را قبل از
شیرگیری و قبل از سن آمیزش واکسینه نمود.
تحقیق
کنید

سقط جنین در اثر بروسلوز

تب مالت یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است ،دربارة عالئم و راه های انتقال آن در انسان
تحقیق کرده و در کالس درس گزارش دهید.

7ـ شبه سل یا بیماری الغری یا یون
یک بیماری باکتریایی که با تورم مزمن روده مشخص می شود و در گاو ،گوسفند و بز مشاهده می شود .عامل
بیماری مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس است .دوره کمون بیماری طوالنی و حدود یکسال است ،بنابراین عالئم
بیماری حداقل تا  2سال ظاهر نمی شود .به طور معمول راه ورود میكروب از طریق تنفسی یا گوارشی است.
عالئم بیماری :نشانه اصلی بیماری کم شدن
تدریجی وزن بدن است که پس از چند هفته
منجربه الغری می گردد .مدفوع گوسفند و بز شکل
ساچمه ای خود را از دست داده و نرم می شود ولی
مانند گاو اسهال خونی مشاهده نمی شود .در
کالبدگشایی دام های تلف شده الیه درونی روده
کوچک ضخیم و چین دار است و چون باکتری
حاوی رنگ دانه زرد است ،رنگ این الیه نیز زرد
طالیی است.
پیشگیری و درمان :پیشگیری از بیماری یون
شامل مراحل زیر است.
الغری مفرط دام در اثر بیماری یون
 1تشخیص و حذف دام های مبتال
 2تشخیص دام های آلوده و کشتار آنها
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 3تست دام های گله هر شش ماه یک بار تا زمانی که موارد مثبت حداقل برای دو نوبت مشاهده نشود.
در حال حاضر درمان خاص برای بیماری وجود ندارد و کلیه دام های مشکوک باید معدوم و مدفون شوند .به
دلیل اینكه باكتری در بین سلول های روده زندگی می كند و آنتی بیوتیك نمی تواند به آنجا برسد ،بیماری به
درمان با آنتی بیوتیك ها پاسخ نمی دهد.
  8ـ اسهال عفونی
به طور کلی اسهال دام های نوزاد ممکن است ناشی از موارد زیر باشد.
عالئم بیماری

منشأ اسهال
اسهال باكتریایی

تكرر درمدفوع ،مدفوع آبكی با بوی زننده ،این باكتری ها می توانند درصورت عدم
درمان مناسب سبب بروز آنتراتوكسمی و در نهایت سبب مرگ حیوان شوند.

اسهال ویروسی

تكرر در مدفوع ،مدفوع آبكی با بوی زننده ،این اسهال بسیار خطرناك است.

اسهال قارچی

تكرر در مدفوع ،مدفوع آبكی با بوی زننده.

اسهال ناشی از آلودگی انگلی

تكرر در مدفوع ،مدفوع آبكی با بوی زننده ،امكان دارد قطعات انگل مشاهده شود.

اسهال ناشی از آلودگی به برخی تك یاخته ها

تكرر در مدفوع ،مدفوع آبكی با بوی زننده.

اسهال ناشی از بیماری های دستگاه گوارش

تكرر در مدفوع ،مدفوع آبكی

اسهال ناشی از اختالالت عصبی

تكرر در مدفوع ،مدفوع آبكی

اسهال با علت های ناشناخته

تكرر در مدفوع ،مدفوع آبكی

تراکم زیاد و مدیریت ضعیف نیز در بروز آن مؤثر است .این عوامل حیوانات را در سن یک هفتگی مبتال
می کنند و ممکن است تا دو ماهگی نیز ادامه داشته باشد .لذا اسهال اولین بیماری است که در یک نوزاد
مشاهده می شود .دام های نوزاد مقاومت کافی در مقابل اسهال ندارند ،دچار کاهش وزن شدید شده و تلف
می شوند.
توجه

کاهش وزن و تلفات در دام های مبتال به اسهال ممکن است تا  30درصد افزایش یابد.

پیشگیری و درمان
ضدعفونی جایگاه و زایشگاه
جدا کردن دام های بیمار از سالم
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خوراندن آغوز کافی و با کیفیت به نوزاد در بدو تولد
ضدعفونی صحیح بند ناف نوزاد پس از به دنیا آمدن
برای درمان اسهال عفونی می توان از آنتی بیوتیک های سولفادیمیدین سدیم ،نئومایسین سولفات و غیره
استفاده نمود.
توجه

در درمان اسهال ،آنتی بیوتیک ها باید برای مدت    5ـ 3روز متوالی تا رفع کامل عفونت مصرف شوند،
در غیر این صورت دوره درمان کامل نبوده ،اسهال و عفونت نوزاد در روزهای دیگر برگشت می نماید.

تحقیق
کنید

جدول زیر را با استفاده از کتب موجود در کتابخانه هنرستان و اینترنت کامل نموده و درکالس درس
ارائه دهید.
بیماری

عامل بیماری شکل بالینی

عالئم بالینی ـ
کالبدگشایی

پیشگیری ،کنترل و
پیشنهاد درمانی

آنتروتوکسمی
ذات الریه
آبله
جنون گاوی
کزاز
طاعون

بیماریهای رایج در پرورش طیور
1ـ آنفلوانزای پرندگان
آنفلوانزای پرندگان به وسیله تیپ  Aویروس آنفلوانزا متعلق به خانواده اورتومیکسوویریده به وجود می آید .این
ویروس خود دارای سه تیپ  A ،B ،Cاست .فقط نوع  Aآن میتواند در پرندگان ایجاد بیماری کند .آنفلوانزای
مرغی یکی از بیماری های خطرناک با منشأ پرندگان و یک بیماری مشترک در میان انسانها و حیوانات است.
آنفلوانزا یک بیماری ویروسی است که با نشانه های تنفسی ،افسردگی ،کاهش مصرف غذا و آب ،خس خس
سینه ،ریزش اشک ،سینوزیت ،سیاه شدن قسمتهای بدون پر مانند تاج و ریش ،تورم سر و صورت ،ژولیدگی
پرها ،اسهال و بروز درگیری سیستم عصبی همراه با مرگ سریع در پرندگان مشخص می شود .در طیور
تخم گذار کاهش تولید و کاهش کیفیت تخم مرغ نیز وجود دارد.
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آنفلوانزا در ماکیان

عوارض كالبدگشایی در موارد خفیف بیماری ،شامل ترشحات فیبرینی و یا چركی در سینوس ها و نای ،ادم
و ترشحات سروزی و حتی لخته های چرك پنیری در سینوس ها و نای ،كیسه های هوایی ضخیم شده و
ترشحات چركی پنیری یا فیبرینی در آنها است.
طول این دوره به میزان آلودگی ویروسی ،راه عفونت ،گونه پرنده ،قدرت بیماریزایی ویروس و عوامل محیطی
مانند گرد و غبار و آمونیاک بستگی دارد .بیماری آنفلوانزا فوق حاد در طیور تخمگذار و مادر شروعی ناگهانی
و دورهای کوتاه بین  ۳تا  ۷روز دارد.
مهم ترین اقدامات كنترلی شامل:
معدوم كردن سریع پرندگان بیمار یا تماس یافته
دفع مناسب الشه پرندگان و قرنطینه
ضدعفونی كردن اصولی مرغداری ها
محدود نمودن جابه جایی پرندگان در داخل كشور و یا بین كشورها
جلوگیری از تماس ماكیان اهلی با پرندگان وحشی
عدم استفاده از تخم مرغ های آلوده در جوجه کشی
ویروس آنفلوانزا در دمای  60درجه سانتی گراد در عرض نیم ساعت و نیز در تماس با مواد ضدعفونی كننده
مانند فرمالین و ید از بین می رود.

معدوم كردن سریع پرندگان بیمار یا تماس یافته با آنفلوانزا
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تحقیق
کنید

راه های انتقال ویروس آنفلوانزا به انسان را بررسی کنید و درکالس درس بیان كنید.

راه های انتقال ویروس آنفلوانزا از طریق مرغ

درمان مؤثری بر علیه بیماری وجود ندارد ولی عملی ترین راه مبارزه با این بیماری در شرایط فعلی کشور،
استفاده از واكسن كشته ضمن رعایت موازین بهداشتی و قرنطینه می باشد.
2ـ برونشیت عفونی
یک بیماری ویروسی حاد خیلی مسری در ماکیان است که عالئم بیماری به دو شکل تنفسی و کلیوی دیده
می شود ،در اکثر مواقع هر دو شکل بیماری هم زمان در یک گله دیده می شود .عامل بیماری یک نوع ویروس
از خانواده کروناویریده می باشد.
عالئم بیماری :بیماری با نشانههای تنفسی (بلع هوا ،عطسه ،سرفه ،ترشحات از بینی ،تنگی نفس و خروج
آب از چشمها) ،کاهش تخممرغ ،تولید تخممرغهای
بدشکل و لمبه ،التهاب دیواره لولههای برونش یا
نایژهها مشخص میشود و در شکل کلیوی کزکردگی،
بیاشتهایی ،اسهال سفید ،بیماری شدید کلیه ،و
گاهی عالئم تنفسی دیده میشود .معموالً بیماری
در اواخر تابستان و اوایل پاییز شایع می گردد .از
مهم ترین عالئم کالبدگشایی این بیماری تجمع
چرک پنیری در محل دو شاخه شدن نای است.

بیماری برونشیت در طیور
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تولید تخم مرغ های بدشکل و لمبه در بیماری برونشیت
بحث
کالسی

دوره نهفته بیماری برونشیت 3ـ 1روز است .مفهوم این جمله چیست؟

برونشیت عفونی یک بیماری تنفسی و به شدت مسری که از طریق هوا و تنفس ،جوجه ها را آلوده می سازد،
سرفه و عطسه ویروس ها را دفع و منتقل می نماید .ویروس می تواند به مدت  4هفته در مرغداری های آلوده
باقی بماند و پرندگان حساس را آلوده کند.
پیشگیری و درمان :کنترل بیماری از طریق واکسیناسیون ،اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای است .برای
واکسیناسیون از واکسن های زنده و کشته استفاده می کنند.
تحقیق
کنید

اقدامات بهداشتی و امنیت زیستی در مرغداری ها شامل چه مواردی می باشد؟

3ـ نیوکاسل
عامل این بیماری ،ویروس پارامیكسوویروس است كه در جنین تخم مرغ به خوبی رشد و تكثیر می یابد .اغلب
سویه های شناخته شده به صورت زیر دسته بندی می شوند.
الف) لنتوژنیک :این سویه ها بیماری زایی خفیفی دارند.
ب) مزوژنیک :این سویه ها بیماری زایی متوسطی دارند.
ج) ولوژنیک :این سویه ها بیماری زایی زیادی دارند.
نیوكاسل بیشتر مرغ و خروس را مبتال كرده ولی سایر گونههای طیور نظیر مرغ مروارید ،اردك و بوقلمون را
نیز مبتال میكند.
عالئم بیماری :خروج ترشحات از بینی ،صدای ناله و خس خس ،تورم سر و گردن ،پیچ خوردگی سر و گردن به
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یک سمت بدن ،اسهال آبکی سبز رنگ و بدبو ،از دست دادن
اشتها ،ناراحتی ،گیجی و خواب آلودگی ،بال های آویزان شده و
پاهای کشیده شده روی زمین ،تشنج ،فلجی و در نهایت مرگ
از عالئم آن است .این بیماری در مرغ های تخم گذار موجب
کاهش و توقف تخم گذاری و همچنین تولید تخم مرغ هایی با
کیفیت پایین پوسته (پوسته ناصاف و بدشکل) خواهد شد.
تخم مرغ های تولید شده در این مرحله ،ناقل ویروس نیوکاسل
بوده و برای جوجه کشی مناسب نیستند.
بیماری نیوکاسل
پیشگیری و درمان :ترشحات و مخاط چشم طیور آلوده
عامل مهم انتقال بیماری هستند و طیور مبتال شده به این بیماری می توانند برای مدت طوالنی ویروس
بیماری را با خود حمل و پخش کنند.
راه های کنترل و پیشگیری نیوکاسل عبارت اند از:
 1اجرای واکسیناسیون به موقع
 2رعایت کامل اصول بهداشتی
 3اجرای قرنطینه شدید در هنگام شیوع بیماری
یکی از مؤثرترین راه های پیشگیری و مبارزه با شیوع بیماری نیوکاسل ،استفاده از واکسن است .واکسن
نیوکاسل دارای سویه های  ،B1السوتا ،روغنی و کوماروف می باشد ،برنامه واکسیناسیون جوجه ها با توجه به
نوع آب و هوای منطقه ،نوع واکسن و دستور دامپزشک تعیین می گردد.
از آنجایی که بیماری نیوکاسل یک بیماری ویروسی است ،درمان خاصی برای آن نمی توان در نظر گرفت
ولی درمان های حمایتی و برنامه های مدیریتی به منظور بهبود وضعیت گله توصیه می گردد افزایش دمای
سالن پرورش به میزان 3ـ 2درجه سانتی گراد ،کاهش استرس های مدیریتی ،تغذیه ای و محیطی ،استفاده از
اشتهاآورها ،مصرف برونکودیالتورها و موکولیتیک ها (منتول هگزین ،منتوفورت ،ائروپالس) و آنتی بیوتیک ها
در زمان مناسب می تواند اثرات بیماری را کاهش دهد.
4ـ بیماری تنفسی مزمن CRD

1

مایکوپالسما گالی سپتیکوم عامل بیماری تنفسی مزمن می باشد كه
میتواند در بدن موجود زنده بدون بروز عالئم بالینی حضور داشته
باشد و استرسهایی نظیر تغییر آشیانه ،شرایط سوء مدیریتی ،تغذیه
نادرست ،بیماری های تنفسی همچون نیوکاسل و برونشیت عفونی،
افزایش میزان گرد و خاک و یا آمونیاک سبب میشوند تا بیماری
بروز نماید.
عالئم کالبدگشایی بیماری تنفسی مزمن در طیور
 Chronic Respiratory Diseaseـ1
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مهم ترین راه انتقال مایکوپالسما ،به صورت عمودی از
مرغ به تخم مرغ و سپس به گله می باشد .تماس مستقیم
دومین راه مهم پخش مایکوپالسما می باشد .انتقال از
طریق آب ،تنفس جوجه ها ،آلودگی غذا و یا تجهیزات
نیز می تواند اتفاق بیفتد.
عالئم بیماری :بروز ضایعات کلینیکی به آرامی صورت
می گیرد و گسترش می یابد که شامل موارد زیر می باشد.
سرفه و عطسه در پرندگان
ادم در سر
ترشحات چرکین از بینی و چشم
تورم سینوسها ولی در بوقلمونها تورم سینوسهای
تحت حدقهای بسیار مشهودتر میباشد به طوری که پرنده
به همین علت قادر به دیدن آب و دان نبوده و از گرسنگی
تلف میشود.
کاهش رشد
تورم صورت ،عفونت قرنیه و چشم در
کاهش مصرف خوراک
بیماری CRD
کاهش ضریب تبدیل غذایی
تلفات جزئی و در برخی موارد زیاد
کاهش تولید گوشت طیور
کاهش تولید تخم مرغ
افزایش از بین رفتن حساسیت بدن پرندگان نسبت به واکسیناسیون بر علیه بیماری های نیوکاسل و
برونشیت
افزایش حساسیت پرندگان به استرس ها
پیشگیری و درمان :مهم ترین نکته در پیشگیری از بیماری تهیه جوجه از مرغ های مادر عاری از بیماری
میباشد .در صورتی که در مزرعه پرورش گلههای گوشتی ،در دوره پرورش گذشته ،ابتال به بیماری وجود
داشته باشد ،شست وشو ،ضدعفونی و تخلیه سالن برای چند هفته توصیه میشود.
در هنگام ابتال به بیماری با تهویه مناسب که منجر به کاهش گاز آمونیاک و گرد و خاک در سالن می شود،
میتوان شدت بیماری را کاهش داد .آنتیبیوتیکهای متعدد برای درمان استفاده میشوند ،ولی اغلب پس از
قطع درمان سبب بازگشت مجدد بیماری میشوند.
مهم ترین آنتیبیوتیکهایی که بر مایکوپالسماگالی سپتیکم مؤثر اند عبارت اند از :تیامولین ،تایلوزین،
انروفلوکساسین ،فلورفنیکل ،داکسی سیکلین و غیره.
به علت اینکه بیماری عمدتاً در طیور گوشتی خود را به صورت عوارض تنفسی نشان میدهد ،استفاده از
موکولیتیکها (همانند برم هگزین) در هنگام بروز سندرم  CRDتوصیه میشود .همچنین استفاده از مواد
ضدعفونیکننده ایمن نیز در از بین بردن عامل بیماری میتواند بسیار مؤثر باشند.
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تحقیق
کنید

جدول زیر را با استفاده از کتب موجود در کتابخانه هنرستان و اینترنت کامل نموده و در کالس درس
ارائه دهید.
بیماری

عامل بیماری

شکل بالینی

عالئم بالینی ـ
کالبد گشایی

پیشگیری ،کنترل و
پیشنهاد درمانی

کوکسیدیوز
سالمونلوز
مارک
گامبورو
آبله
آسپرژیلوزیس

بیماریهای رایج در پرورش زنبورعسل
زنبورهای داخل کندو تماس های زیادی با یکدیگر دارند و خصوصاً مبادله غذا از طریق دهان آنها یکی از
راه های ارتباط اعضای کلنی می باشد ،به همین دلیل اگر یک عامل بیماری زا (ویروس ،باکتری و )...بعضی
از افراد کلنی را آلوده نماید ،این آلودگی سریعاً در بین سایر اعضای کلنی انتشار می یابد .از طرف دیگر کوچ
دادن زنبورها نیز موجب انتشار سریع آفات و امراض بین کلنی ها و زنبورستان های مختلف می گردد .در ادامه
برخی از بیماری های زنبورعسل توضیح داده می شود و روش های درمان و پیشگیری آنها شرح داده می شود.
1ـ بیماری لوک آمریکایی
عامل بیماری باکتری به نام باسیلوس الروا است .این باکتری قادر است الروهای کارگر ،نر و ملکه را آلوده کند.
انتشار بیماری در داخل کلنی توسط زنبورهایی که اقدام به تمیز کردن سلول های حاوی الروها ،شفیره های
بیمار و مرده و یا از طریق تغذیه عسل آلوده به الروها ،غارت کلنی های بیمار توسط زنبورهای سالم و گرفتن
بچه طبیعی یا مصنوعی از کلنی های بیمار ایجاد می شود.
عالئم بیماری :پراکندگی حجرههای نوزادان در شان ،سوراخ شدن درپوش حجرهها ،مرطوب و فرو رفته
بودن درپوش حجرهها (سطح سلول ها در حالت عادی محدب است) ،دیدن قاب به صورت یک حجره باز و در
یکی بسته ،در داخل یکی گرده و داخل دیگری شفیره باشد ،وجود بوی سریش ماهی ،تغییر یافتن رنگ الرو
از سفید مرواریدی شکل به قهوهای ،خشک شدن و چسبیدن محکم الرو به دیواره حجره پس از گذشت یک
ماه ،برآمدگی پولک تا مرکز حجره در زمان شفیرگی از عالئم این بیماری میباشند.
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فرورفته بودن درپوش حجرهها در بیماری لوک آمریکایی

اگر یک چوب کبریت یا خالل دندان را وارد سلول نموده و چندین
بار به هم زده ،سپس بیرون آورده شود ،این ماده لزج قهوه ای رنگ
به صورت نخ یا رشته ای (چسب غلیظ) به بیرون از سلول کشیده
می شود.
پیشگیری :کنترل بیماری لوک به علت تشکیل اسپور بسیار مشکل
است .بهترین راه پیشگیری قوی نگه داشتن کلنی ،رعایت اصول
بهداشتی ،زمستان گذرانی خوب زنبورها و جلوگیری از غارت توسط
زنبورها می باشد.
درمان بیماری
سوزاندن کلنی های آلوده
استفاده از داروهای شیمیایی و آنتی بیوتیک ها از قبیل اکسی تتراسایکلین،
سدیم سولفاتیازول یا ترامایسین.

مشاهده ماده لزج کش دار در بیماری لوک
آمریکایی

2ـ لوک اروپایی
ً
یک بیماری فصلی است ،زمان پیدایش آن عمدتا از شروع تا اواخر فصل بهار است .عامل اصلی این بیماری
یک باکتری ساپروفیت به نام استرپتوکوکس پلوتون می باشد .شدت واگیری آن از لوك آمریكایی كمتر
است.
عالئم بیماری :بیماری لوک اروپایی در مرحله اولیه به نوزادان زنبورها حمله کرده و آنها را از بین می برد.
در این بیماری مانند لوک آمریکایی سر سلول ها کمی فرو رفته و سوراخ دار می شود .الرو در لوک اروپایی
برخالف لوک آمریکایی لزج و چسبنده نیست و اگر با چوب کبریت آن را خارج کنیم ،کش دار نمی شود .عمدتاً
از الروها ،بوی ترشیدگی و گندیدگی به مشام می رسد.
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بیماری لوک اروپایی

پیشگیری و درمان :پیشگیری و درمان آن همانند لوک آمریکایی است و می توان از آنتی بیوتیک ها استفاده
کرد .به دلیل اینکه عامل بیماری تولید هاگ یا اسپور نمیکند ،برخورد خفیفتری با بیماری صورت میگیرد؛
مث ً
ال از روش سوزاندن کمتر استفاده میشود.
توجه

کلیه داروهای خوراکی زنبورعسل باید در بهار دو ماه قبل از جریان شهد و در پاییز بعد از برداشت
آخرین محصول عسل به کلنی ها داده شود تا از باقی مانده اثرات آن در شان های عسل جلوگیری شود.
3ـ نوزما
عامل بیماری یک انگل اجباری تک یاخته ای به نام نوزما آپیس است .نوزما آپیس داخل سلول های پوششی
روده میانی زنبوران بالغ تکثیر می شود .این بیماری در اغلب نقاط جهان انتشار دارد .بیماری بیشتر در
کندوهای ضعیف که در اثر عوامل مختلف مانند شرایط بد آب و هوایی ،اثر حشره کش ها و آفت کش ها ،باال
بودن سن زنبوران ،برخی از بیماری ها ،زمستان گذرانی طوالنی و نبودن غذای کافی جمعیت آنها کاهش
می یابد ،بروز می کند و موجب نابودی کلنی می گردد .اوج این بیماری در اواخر بهار است.
عامل این بیماری از طریق عسل آلوده ،غارتگری کندوها ،نقل و انتقال شان ها بین کندوها ،خرید و فروش
کندوهای آلوده و ملکه ،آب ،مدفوع زنبوران بیمار یا به وسیله غذای آلوده از زنبوری به زنبور دیگر منتقل
می گردد.
عالئم بیماری :در شکل حاد بیماری ،عالئم ظاهر می شود و در شکل مزمن آن ،هیچ گونه نشانه ای بروز
نمی کند و ممکن است عالئم زیر مشاهده شود.
کوتاه شدن عمر زنبورهای آلوده
رشد ناقص غدد شیری
کاهش وزن بدن زنبورهای آلوده
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عدم توانایی در پرواز
وجود زنبوران ناتوان و ضعیف
زنبوران با شکم متورم در اثر افزایش حجم لوله گوارش و پرخوری
کاهش فعالیت کلنی
حالت اسهال به علت تجمع بیش از حد آب در دستگاه گوارش
فلجی زنبوران بالغ و خزیدن آنها روی زمین
توقف تخم گذاری ملکه
مرگ ملکه و کاهش شدید جمعیت

بیماری نوزما

پیشگیری و درمان :برای پیشگیری روش های زیر توصیه می شود.
 1تأمین ملکه جوان و افزایش جمعیت کندوها
 2انتخاب محل مناسب برای زمستان گذرانی
 3تأمین غذای کافی برای زمستان گذرانی
 4عدم استفاده از قاب های آلوده در کندوهای سالم
 5ضدعفونی کندوها و وسایل آلوده
این بیماری را می توان با استفاده از داروی آنتی بیوتیک فوماژیلین یا فومیدل  Bکنترل کرد.
توجه

الزم به ذکر است که فوماژیلین همانند سایر آنتی بیوتیک ها فقط بر شکل فعال نوزما مؤثر است و بر
اسپورها اثری ندارد .برای از بین بردن اسپورها از ضد عفونی باید استفاده کرد.
4ـ سندرم ناپدید شدن جمعیت کلنی CCD1

سندرم ناپدید شدن جمعیت کلنی كه به آن سندرم کاهش جمعیت زنبوران عسل یا اختالل ریزش کلنی
زنبوران عسل نیز گفته می شود .سندرمی است که زنبوران برای انجام فعالیت های روزانه خود از کندو خارج
شده و دیگر به کندو باز نمی گردند و ناپدید می شوند.
 Colony Collapse Disorderـ1
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کندوی خالی از زنبور با وجود شفیره

عالئم بیماری :کلنی هایی که مشکوک به وقوع  CCDمی باشند عموماً به طور هم زمان دارای مشخصات و
عالئم زیر هستند.
نبود کامل زنبوران بالغ در کلنی و گاهی مشاهده تعدادی زنبور تلف شده در اطراف کندوها.
وجود شفیره های سرپوشیده در كلنی ،زیرا زنبورها به طور طبیعی هیچگاه کندو را تا هنگامی که همه
شفیره ها خارج نشده اند ،ترک نمی کنند.
وجود ذخایر غذایی کافی شامل عسل و گرده در کندو.
عالئم اولیه ای که قبل از متالشی شدن کامل کلنی مشاهده می شوند عبارت اند از:
عدم زنبوران کارگر کافی برای پرستاری از الروها و شفیره ها.
زنبوران نسبت به تغذیه با غذای موجود در کندو مانند شربت شکر و یا مکمل های پروتئینی بی میل هستند.
علت و یا علل این سندرم هنوز کام ً
ال شناخته نشده است ولی بروز این مشکل ممکن است با عوامل فقر غذایی
یا سوء تغذیه ،ضعف سیستم ایمنی بدن ،کنه واروا و ویروس فلجی حاد ،نوزما ،آفت كش ها ،آنتی بیوتیك ها و
كنه كش ها ،محصوالت اصالح شده ژنتیكی ،كوچ دادن زنبوران ،تغییر آب و هوا ،امواج الكترومغناطیسی و تنوع
ژنتیكی ملكه های تولید شده مرتبط باشد.
پیشگیری و درمان
به کاربردن بهترین روش های مدیریت كلنی و استفاده از ملكه های اصالح شده.
تقویت كلنی با تغذیه مناسب در هر زمان كه كلنی به آن نیاز دارد.
استفاده از بهترین شیوه های پیشگیری و مبارزه با آفات و عوامل بیماری زا.
جلوگیری و كاهش عوامل استرس زا (مانند كوچ دادن های متعدد با فواصل طوالنی ،سرما و گرمای شدید،
كمبود مواد غذایی مورد نیاز ،تشنگی ،بیماری ها و غیره) در کلنی ها.
زمانی كه كلنی دچار عارضه  CCDشد ،تجهیزات آن را در یك جای سربسته قرار دهید كه سایر زنبوران
به آن دسترسی نداشته باشند.
از داروی فوماژیلین در شربت شكر برای چند نوبت استفاده نمایید.
اگر ناپدید شدن جمعیت را تجربه می كنید و در كنار آن آلودگی دومی ،نظیر لوك اروپایی ،را هم مشاهده
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کردید ،كلنی ها را با آنتی بیوتیک مناسب درمان كنید.
  5ـ کنه واروا
کنه واروا به عنوان آفت زنبورعسل همه ساله خسارت جبران ناپذیری را به صنعت زنبورداری وارد می کند.
کنه واروا ،انگل های خارجی زنبوران عسل و نوزادان آنها هستند و با چشم مسلح به خوبی دیده می شود .کنه
واروا برای تغذیه از خون یا همولنف زنبور عسل قسمت های نرم بدن را انتخاب می کند و در اثر زخم ایجاد
شده در بدن ،عفونت ایجاد می شود .در صورت آلودگی شدید نسل به درستی تکامل نمی یابد و زنبورهای
متولد شده دارای نقص عضو بوده و عمر آنها کاهش می یابد .وجود زنبورهای بدون بال و پر خصوصاً در پاییز
از عالئم وجود کنه واروا در کندو می باشد.

کنه واروا روی شفیره زنبور نر

کنه واروا روی زنبورعسل

بیشترین خسارات ناشی از کنه واروا به الروهای مسن و شفیره زنبورعسل و بخصوص الروهای نر مرتبط
است .زنبوران کامل نقش میزبان واسط را بازی کرده و کنه را روی خود حمل می کنند .کنه ماده قبل از
بسته شدن سر سلول های الرو ،وارد سلول ها شده و پس از اینکه الروها تنیدن پیله را تمام کردند شروع به
تخم ریزی می کنند.

نحوه رشد کنه واروا
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انتشار این کنه بیشتر به طرق زیر صورت می گیرد:
حمل ونقل کندوها از نقطه ای به نقطه ای دیگر.
حمل و نقل کندو در زنبورداری های مهاجرتی.
پرواز زنبورهای کارگر و نر در مناطق زنبورداری.
بچه کندوهایی که از کندوی خود به نقاط دوردست فرار می کنند.
خرید و فروش کلنی های زنبورعسل و انتقال آنها بین زنبورداران.
خرید و فروش ملکه های زنبورعسل.
پیشگیری و درمان :کنه ها سلول های نر را برای تخم گذاری ترجیح می دهند ،بنابراین شان هایی که دارای
سلول های نر هستند را باید از کندو خارج کرد و تعداد آنها را به حداقل رساند.
رشد کنه ها هم زمان با سرد شدن هوا افزایش می یابد ،بنابراین زنبوردار باید بعد از آخرین برداشت محصول
عسل (در اوایل پاییز) به مبارزه با آن اقدام کند.
داروهای زیادی مانند آپیستان ،آپیتول ،پریزین ،آپیکارد ،واروستان ،واروازین ،فولبکس وا ،فولبکس ،آمیتراز،
بای وارول ،اسید فرمیک و اسید اگزالیک برای مبارزه با کنه وجود دارد.
توجه

در مبارزه با کنه واروا که یکی از آفات مهم زنبورعسل است داروهای تدخینی و تبخیری از تأثیر بیشتر
و کامل تری برخوردارند ،عالوه بر آن روی کنه تراشه ای یا تنفسی نیز مؤثرند.

تحقیق
کنید

جدول زیر را با استفاده از کتب موجود در کتابخانه هنرستان و اینترنت کامل نموده و در کالس درس
ارائه دهید.
بیماری

عامل بیماری شکل بالینی

عالئم بالینی ـ
کالبدگشایی

پیشگیری ،کنترل و
پیشنهاد درمانی

بیماری فلجی
زنبورعسل
الرو گچی
الرو سنگی
الرو کیسه ای
کنه آکارین
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بیماریهای رایج در پرورش ماهی
همواره باید تالش نمود با رعایت بهداشت ،شست وشوی به موقع حوضچه های پرورش ،تأمین غذای سالم،
انبارداری صحیح ،رعایت تاریخ مصرف غذای ماهیان و همچنین ضدعفونی ادوات و ابزار پرورشی و جلوگیری
از انتقال آلودگی با جریان آب و از طریق حمل و نقل و کارکنان مزرعه و غیره از بیمار شدن ماهیان جلوگیری
شود .همیشه این جمله که پیشگیری مقدم بر درمان است باید از اهداف یک مدیر موفق مزرعه پرورش
ماهی باشد .در ادامه به برخی از بیماری های مهم ماهی و راه های جلوگیری از توسعه و ایجاد تلفات اشاره
می شود.
1ـ بیماری سپتی سمی هموراژیک ویروسی ()V.H.S
تمامی سنین ماهی به بیماری حساس هستند ،ولی در
انگشت قدها و بچه ماهیان یک ساله بیشتر بروز می کند
و مهم ترین خطر در مزارع پرورش ماهی به شمار می رود.
عامل بیماری نکروز عفونی پانکراس متعلق به خانواده
بیرناویریده می باشد.
عالئم بیماری :یکی از عالئم این بیماری خونریزی در اطراف
چشم است .همچنین در بافتهای چربی محوطه شکمی،
غدد تناسلی و بین عضالت در هنگام تشریح خونریزیهای
وسیعی دیده میشود .ماهیان مبتال به رنگ تیره در آمده
و بیرون زدگی دو طرف چشم ها در آن واضح است.
نشانه های کم خونی از جمله کبد و آبشش های رنگ
پریده ،خونریزی روی آبشش ها ،کیسه های هوایی ،بافت
ملتحمه چشم و قاعده باله دیده می شود .ماهیان مبتال
بیشتر در انتهای استخر و کناره های آن تجمع می کنند.
خونریزی در حالت مزمن خفیف تر است.
بیماری سپتی سمی همورازیک ویروسی
پیشگیری و درمان :این بیماری مانند بیماری های
ویروسی درمان ندارد و تنها راه مبارزه با آن پیشگیری است فقط با تعویض آب و جدا کردن ماهیان مبتال
می توان از روند بیماری جلوگیری کرد .آب مورد استفاده در صورت امکان با اشعه UVیا گاز ازن ضد عفونی
شود .در هنگام ابتال افزایش اکسیژن رسانی ،استفاده از ویتامین  ،Cکلرین و ترکیبات چهارتایی آمونیوم طی
 2بار در هفته ،مصرف پروبیوتیک ها و محرک های ایمنی در کاهش تلفات مؤثر خواهد بود.
1

توجه

تلفات باید در اسرع وقت با آهک زنده در چاله ای عمیق ،دفن بهداشتی شوند.

 Viral Haemorrhagic Septicaemiaـ1
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2ـ بیماری فرونكولوز
این بیماری به وسیله آئرموناس سالمونیسیدا ایجاد
میشود كه در ماهیان بزرگتر به علت حضور فراوان
كوركها ،بیماری راحتتر تشخیص داده میشود.
این فرونكل ها با جراحت های بزرگ جوش مانند
كه قرمز و متورم اند معموالً در پشت یا پهلوها دیده
می شوند .در اثر تركیدن این جوش ها محتویات
آبكی آنها كه رنگی مایل به قرمز دارد و حاوی
تعداد بسیار زیادی از باكتری هاست ،به داخل آب
رها و باعث انتشار سریع عفونت می شوند.
پیشگیری و درمان :ایجاد و نگهداری شرایط
بیماری فرونكولوزیس
مطلوب محیط زندگی ماهیان و ضدعفونی کردن
لوازم و وسایل در پیشگیری مؤثر است .برای درمان نیز استفاده از سولفامرازین و اكسی تتراسیكلین مؤثر
است.
3ـ كاستیا
كاستیا تك یاخته گالبی شكل بسیار كوچكی
است كه به وسیله تاژك های مو مانند ،خودش
را به جلو می راند .كاستیا روی سطوح آبشش ها و
پوست یافت می شود .عفونت حاصله از این انگل
در بچه ماهی نورس اهمیت زیادی دارد و وقتی
كه كاستیا زیر میكروسكوپ مشاهده می شود،
اندازه ای برابر سلول های پوست ماهیان دارد ،اما به
وسیله متحرك بودنش از سلول های پوست قابل
تشخیص است و مارپیچی بودنش به بهترین شكل
مشاهده می شود .آلودگی ماهی قزل آال با كاستیا
در آب شیرین و همچنین آب دریا به دفعات
مشاهده شده است.
عالئم بیماری
ایجاد خراش یا زخم های خونی و باز
خراشیدن و کوبیدن پوست بدن به اشیای دیگر
بی حرکت ماندن یا گوشه گیر شدن ماهی
به وجود آمدن نقاط قرمز و خونی رنگ روی سطح پوست
ایجاد لکه های ابری و سفید روی سطح پوست ماهی
ابری شدن چشم

انگل كاستیا

95

حرکت ماهی به سطح آب و تنفس سنگین و بریده و نامنظم برای گرفتن اکسیژن
به وجود آمدن الیه سفید وصله مانند روی بدن ماهی
ترشح موکوس روی سطح بدن ماهی به منظور محافظت بیشتر از پوست ماهی
کاهش اشتهای ماهی
کاهش وزن ماهی
بی حال شدن ماهی و نهایتاً مرگ ماهی
پیشگیری و درمان :روش معمول پیشگیری استفاده از فرمالین با غلظت 250 ppmـ  200برای درمان به
مدت یک ساعت است.
روش درمان
 1افزایش دمای آب
 2استفاده از حمام نمک ( 25گرم نمک در  20لیتر به مدت  30دقیقه)
 3استفاده از داروهای ضدانگل مانند پرمنگنات پتاسیم ( 2میلی گرم در لیتر برای سه دوره) ،داروهای
ضدانگل تجاری
 4استفاده از داروی سراپروتازول و جی بی ال پانکتول
 5استفاده از فرمالین
4ـ بیماری ساپرولگنیازیس
عامل این بیماری قارچ ساپرولیگنا است .این قارچ به رنگ سفید متمایل به خاكستری است و ظاهری خز
مانند دارد.
عالئم ابتال شامل حضور توده پنبه مانند سفید تا خاکستری ،قهوهای رنگ روی پوست ،بالهها ،آبششها یا
چشم ماهی یا روی تخمهای آنها میباشد.

بیماری ساپرولگنیازیس

پیشگیری و درمان :افزایش كیفیت آب ورودی و تعویض مناسب آب در پیشگیری مؤثر است .ضدعفونی
استخرها توسط آهک و استفاده از فرمالین  3تا  5درصد ،نمک طعام  1تا  3درصد به مدت  20دقیقه ،سولفات
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مس و ماالشیت گرین نیز توصیه می شود.
  5ـ كویی هرپس ویروس (بیماری اگزوتیك)
عامل بیماری از خانوادة هرپس ویریده است و با عالئم بالینی نظیر زخم های وسیع ،خونریزی از آبشش ها،
نقاط رنگ پریده یا تاول های روی پوست ،چشمان فرورفته ،شنای بی حال ،ضربان آبشش شدید ،كاهش اشتها،
وجود چسبندگی در حفره بدن ،ابری شدن اندام های داخلی ،تورم شدید در آبشش ها در این گونه از ماهیان
مشخص می شود.
این بیماری به شدت مسری است كه دارای میزان ابتال و تلفات بسیار باال در خانوادة كپورماهیان می باشد .در
حدود 48ـ 24ساعت پس از ظهور ،عالئم بیماری شروع می شود.

كویی هرپس ویروس یا بیماری اگزوتیك در ماهی

ویروس حداقل  4ساعت در آب فعال و زنده است و از طریق آبشش صدمه دیده در آب ،ارتباط مستقیم با
ماهی آلوده ،مایعات خروجی ماهی آلوده و آب یا لجن سیستم های آلوده انتقال می یابد.
پیشگیری و درمان :با رعایت دقیق و کامل اصول قرنطینه و اجرای کامل اصول امنیت زیستی می توان از
مبتال شدن ماهیان به این بیماری و هر بیماری ویروسی دیگر تا حدودی جلوگیری نمود.
افزایش دما تا  30درجه به مدت یک ماه
افزایش هوادهی برای تنفس بهتر ماهی ها
ضدعفونی استخر با کلر ( 200میلی گرم در لیتر) به مدت یک ساعت
واکسیناسیون ماهی ها بر علیه بیماری
رعایت تراکم ماهی ها در استخر
افزایش کیفیت غذا
کاهش عوامل استرس زا
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تحقیق
کنید

جدول زیر را با استفاده از کتب موجود در کتابخانه هنرستان و اینترنت کامل نموده و درکالس درس
ارائه دهید.
بیماری

عامل بیماری

عالئم بالینی ـ
کالبد گشایی

پیشگیری ،کنترل
و پیشنهاد درمانی

بیماری نكروز عفونی بافت های خون ساز ().I. H. N
بیماری نكروز عفونی لوزالعمده ()I.P.N
سپتی سمی آئروموناس
بیماری دهان قرمز
بیماری كلومناریس
بیماری ساقه دمی
بیماری استرپتوكوكوزیس
ایكتیو فیتیریوس
لرنه آ

جدول ارزشیابی پودمان
تكالیف عملكردی
عنوان پودمان
(شایستگی ها)

عوامل بیماری زا
در دام ،طیور،
زنبور عسل و
آبزیان

تحلیل عوامل
بیماری زا

تحلیل عوامل بیماری زا و تعیین نوع
باالتر از حد
بیماری های دام ،طیور ،زنبور عسل و
انتظار
آبزیان براساس نشانه شناسی نظری

تحلیل عوامل بیماری زا
و تعیین نوع بیماری های
دام ،طیور ،زنبور عسل در حد انتظار
و آبزیان براساس
تحلیل بیماری های
نشانه شناسی نظری
دام ،طیور ،زنبور
پایین تر از
عسل و آبزیان
انتظار

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3
نمره پودمان از 20
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