په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

٢
کلوستريديائی ناروغی
)(Clostridial Diseases
ډيری دا
ناروغی په
افغانستان کی
موجود دی.

.١تعريف
کلوستريديا ئی ناروغی د بکترياوو په واسطه منځ ته راځی چه غوايان ،پسونه ،وزی او
آسونه پری اخته کيږی .دا ناروغی په مختلفو نومونو منځ ته راځی او ھغه خاصی سببی
بکتريا يا کلينيکی عالمو پوری ارتباط نيسی  :تورلنگی) (black quarter blackleg؛
(red water) bacillary hemoglobinuria؛ ) enterotoxemiaد زيات خوړلو
ناروغی يا نرم پښتورگی ناروغی(؛ د ينی نکروتيک انتانی التھاب )تور مرض “black
” (diseaseخبيث پړسوب malignant edema؛ غټ سری ) big headپړسيدلی
سر( ،تيتانوس )د ژامو بنديدل .(Lock Jaw
.٢عامل
کلوستريديا وی نسبتآ غټ ،غيرھوازی ،سپورجوړوونکی ،ډکی ماننده اورگانيزمونه دی .د
دی بکترياوو ارتباط له ناروغيو سره په الندی ډول دی :
کلوستريديوم شووای ) (Cl-Chauvaeiد تورلنگی  blacklegناروغی منځ ته راوړی.
کلوستريديوم ھيمواليتيکوم ) (Cl-hemolyticumد باسيالری ھيموگلوبين يوريا ناروغی
منځ ته راوړی.
کلوستريديوم پيرفرينجس ) (Cl-Perfringensچه د  C, Bاو  Dنوعی لری انتروتوکسميا
منځ ته راوړی.
کلوستريديوم نو وای ) (Cl-novyiد ينی نکروتيک انتانی التھاب منځ ته راوړی.
کلوستريديوم سپتيکوم ) (Cl-Septicumخبيث پړسوب منځ ته راوړی.
کلوستريديوم سورديلی ) (Cl-sordelliiد غټ سر ناروغی منځ ته راوړی.
کلوستريديوم تيتانی ) (Cl-tetaniد تيتانوس ناروغی منځ ته راوړی.
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.٣انتقال
کلوستريديائی باکترياوی په خاورو او د څارويو کلمو کی موجود وی او اکثرآ بی ضرره
وی .به مناسبو شرايطو کی بکترياوی په چټکی سره نمو کوی او توکسينونه آزادوی او په
چټکی سره نسج تخريبوی او اکثرآ د مړينی سبب کيږی .د ټيټومنطقوڅړ ځايونه چه سيالب
الندی شی ممکن بکترياوی د ځمکی سطحی ته راولی او د مکروب او څاروی د مخامخ
کيدلو خطر زياتوی .دا ناروغی ساری نه دی يعنی له يوه څاروی څخه بل څاروی ته په
مستقيم ډول سرايت نه کوی.
.۴اخته کيدونکی څاروی
• تورلنګی – غوايان او پسونه.
•  – bacillary hemoglobinuriaغوايان او پسونه.
• انتروتوکسيميا يا ريخک – په عمومی توگه پسونه او کله کله غوايان.
• خبيث پړسوب  – malignant edemaغوايان ،وزی او په عمومی
ډول پسونه.
• غټ سری يا  – big headوری.
• تيتانوس – وزی ،پسونه ،غوايان او تر ټولو زيات آسونه.
.۵کلينيکی نښی
تورلنگی يا  - : blacklegد دی ناروغی واقعات په افغانستان کی په دوبی او منی کی
زيات دی او په گله کی تر ټولو غټ او روغ رمټ غوايان او پسونه اخته کيږی.
د ناروغی شروع يو ناڅاپی وی او يو تعداد څاروی ممکن بی له کوم عالمو څخه په محل
کی مړه پيداشی .په دی ناروغی کی حاد گوډ والی او انحطاط عام وی ،په اول سرکی تبه
موجود وی الکن د وخت په تيريدو سره کلينيکی عالمی بر سيره کيږی او د بدن حرارت
ممکن نورمال اويا تر نورمالی تيټ وی .يو خاص ډول پړسوب له خاص ډول غږ سره )که
فشار ورکړ شی( د کوناټو ،اوږو ،ټټر ،شا ،غاړه او نورو ځايونو کی منځ ته راځی .په اول
سرکی دا پړسوب کوچنی ،گرم او درد ناک وی ،کله چه ناروغی په چټکی سره وړاندی ځی
پړسوب غټيږی په فشار ورکولو سره خاص غژ ) (crepitationپيداکيږی ،څرمن سړه،
غير حساسه وی لکه چه دوينی ورتگ ساحی ته له منځه ځی.
د  ١٢څخه تر  ۴٨ساعتو موده کی ناروغ څاروی مړ کيږی.
د تور لنگی ډيری واقعات په ھغو غوايانو کی منځ ته راځی چه عمر ئی له  ۶مياشتو څخه
تر دوه کاله پوری وی او په پسونو کی دا ناروغی معموآل له کوم تپ يا ژوبلی څخه وروسته
واقع کيږی.
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 - :bacillary hemoglobinuriaغوايان ممکن بی له دی چه د ناروغی کوم عاليم
ښکاره کړی مړه موندل شی.
اکثرآ په دی ناروغی کی يو ناڅاپی انحطاط ،تبه ،د گيډی درد ،د تنفس ستونزی ،پيچش او
ھيموگلوبين يوريا شروع کيږی .کم خونی او زيړی په مختلفو درجو موجود وی.
ريخک يا  - : Enterotoxemiaپه وريو ،ورغومو او خوسکيانو کی د کلوستريديوم
پرفرينجس ) (Cl-perfringensد  Bاو  Cنوعی د کولمو د شديد التھاب ،پيچش،
 Toxemiaاو زياتی مړينی سبب کيږی.
يو نا څاپه مرگ اکثرآ په وريو او ورغمو کی يوازنی يا اولينی عالمه د مرض وی.
بعضی ځوان څاروی ممکن له مرگ څخه مخکی نور عاليم لکه رمباړی او غاښ چيچی،
عضلی لرزه ،د خولی قف ،زيړ بخون يا وينه لرونکی اسھال او اختالجات وښيی.
په زياته اندازه نشايسته ئی مواد په خوړوکی او د کولمو کم حرکتی ھغه فکتورونه دی چه
ناروغی ته الر ھواروی .په خوسکيانو کی حاد اسھال پيچش د گيډی درد ،اختالجات او
) Opisthotonosد مال تير شخ پاته کيږی چه مقعريت ئی پورته وی( موجود وی .مرگ
ممکن په څوساعتونو کی د ننه منځ ته راشی الکن په خفيفو حاالتو کی تر څو ورځو څآروی
ژوندی پاته کيږی او بيرته رغيدنه د څو ورځو په دوره کی ممکنه ده.
د کلوستريديوم پرفرينجنس ) (Cl-perfrenginsد  Dنوع د نرم بډودی يا Pulpy
 kidneyمرض چه د وريو يوه کالسيکه انتروتوکسيميا ده منځ ته راوړی چه دا يا د دوھفتو
څخه کوچنی يا ھغه وری چه په  Feedlotsتغذيه کيږی او ھغوی چه غنی کاربوھايدريت
داره خواړه خوری يا په لږه اندازه په شنو تنکيو څړ ځايونو کی او په کمه اندازه په وزو او
غوايانو کی ليدل کيږی.
اکثرآ ناببره مرگونه په چاغو او روغو وريو کی د مرض اولينه عالمه ده.
په ځينی واقعاتو کی تھيج ،بی موازنه گی او اختالجات له مرگ څخه مخکی منځ ته راځی.
 ،Opisthotonosگرد څرخيدنه او د سر تنبه کول محکمو څيزونو ته د اعصابو د مرکزی
سيستم د عمده عاليمو څخه وی چه په مکرر ډول  Hyperglycemiaيا گلوکوز يوريا
پکښی ليدل کيږی .ممکن اسھال منځ ته راشی يا رانه شی.
د ينی نکروتيک انتانی التھاب Infectious necrotic hepatitis
په دی ناروغی کی د پسونو يو ناڅاپی مرگ بی له دی چه فارقه عاليم وښيی ،اخته څاروی
له گلی څخه وروسته پاته کيږی او داسی فکر کيږی چه په ټټر باندی قات وی او د څو گړيو
په موده کی مړ کيږی .زيات واقعات يی په دوبی يا د منی په سر کی منځ ته راځی يعنی
ھغه وخت چه د جگر کړيڅی يا د لړمانه  Flukeباندی اخته وی.
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خبيثه پړسوب Malignant edema
له څوگړيو تر څو ورځو وروسته له ھغی ژوبلی چه دغی ناروغی ته الر ھواری موضعی
آفات ،عمومی عالمی لکه کم اشتھائی تسمم او لوړه تبه منځ ته راځی .موضعی آفات نرم
پړسوب دی کوم چه د گوتی د فشار پواسطه  Pitکيږی او په چټکی سره خپل لومړنی حالت
ته گرځی.
دا له دی کبله چه ھلته په زيات مقدار د  exudatesمايع تشکل کوی چه ھغه د څرمنی
الندی يا د عضالتو د منځ منضم نسج ته په اخته ساحو کی ارتشاح کوی .په دی ساحو کی د
عضلی رنگ له تيره نصواری څخه تر توری پوری فرق کوی .د گاز جمع کيدل په دی
ناروغی کی عموميت نه لری .وريو د سر شديد پړسوب د زخم له منتن کيدو څخه وروسته
منځ ته راځی .خبيث پړسوب د فرج له څيريدلو سره چه د لنگون په وخت کی منځ ته راځی
يوځای وی دا حالت د فرج د يو څرگند پړسوب ،شديده  Toxemiaاو په  ٢۴تر  ۴٨ساعته
د ننه د ننه کی مرگ پواسطه پيژندل کيږی.
غټ سر Big head
دا ناروغی په ځوانو وريو کی په يو بی گازه او بی وينی پړسوب چه په سر ،غاړه او مخ
کی پيداکيږی پيژندل کيږی .دا انتان په څوانو وريو کی د يوبل د دوامداره وھلو )(Butting
له امله منځ ته راځی .د څرمنی الندی ھغه ژوبل شوی انساج د ناروغی توليدونکی
کلوستريديا زرغونيدو لپاره يو مناسب حالت منځ ته راوړی او د څرمنی پريک شوی
ځايونه د مکروب ننوتلو ته فرصت په الس ورکوی.
تيتانوس Tetanus
د دی ناروغی د تفريح دوره له يوی څخه تر څو ھفتو پوری فرق کوی الکن اکثرآ په اوسط
ډول  ١۴تر  ١۵ورځو پوری وی .موضعی شخوالی چه اکثرآ  masseterعضلی د
غاړی ،د وروستيو پښو عضلی او دزخم د نواحيو عضلی پکښی شامل وی په لمړی سر کی
ليدل کيږی .عمومی شخوالی يوه ورځ وروسته برجسته او د مقويت سپزم او
 Hyperesthesiaبرمال کيږی .څاروی په آسانی سره په شدت ھيجانی کيږی او عمومی
سپزمونه د يو ناڅاپی حرکت يا غالمغال پواسطه منځ ته راځی .د سر د عضالتو سپزمونه د
شخوند او غذا اخيستلو ستونزی منځ ته راوړی نو په ھمدی لحاظ د دی ناروغی نوم د ژامو
تړل يا  Lockjawايښودل شوی دی .په آسونو کی غوږونه شخ د ريږی ،لکۍ شخه او د
سپږمو سوری فراخ او د سترگو دريم باڼه را پريوزی يا په سترگو پرده را پريوزی .قدم
وھل په شاه تلل او تاويدل ستونزمن وی .د غاړی او پشت دعضلو شخوالی سبب کيږی تر
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څو څاروی د اسپک چوبی ) (Sawhorseشکل ځان ته ونيسی .خولی کول په دی
ناروغی کی عموميت لری .عمومی سپزمونه د وينی د دوران او تنفس ستونزی رامنځ ته
کوی کوم چه په نتيجه يی د قلب د حرکاتو زياتوالی سريع تنفس او د مخاطی غشاوو احتقان
منځ ته راځی .د څاروی په ھوش کوم تاثيرنه لری.
.۶غيری معمولی موندنی
تورلنگی يا Blackleg
په دی ناروغی کی اذيمائی او غږ غږ کونکی پړسوبونه د کوناټو ،اوږو ،ټټر او غاړی په
عضلوکی منځ ته راځی .مصاب شوی يا اخته شوی عضله له تيره سره رنگ څخه تر تور
پوری فرق کوی او وچه او اسنفجی وی .دا عضالت خوږ شان ته بوی لری او کوچنی
پوکانی ورسره وی الکن اذيما يا پړسوب کم وی .په پسونو کی لپاره د دی چه آفتونه له خپل
سره ډول څخه دی نو اکثرآ کوچنی او عميق وی چه ھغه ممکن وليدل شی.
Bacillary Hemoglobinuria
بی اوبو کيدل ،کم خونی او کله کله تر څرمنی الندی پړسوب په دی ناروغی کی موجود
وی .د ټټر او گيډی په خاليگاه ووکی وينه لرونکی مايع موجود وی .سږی په عمومی ډول
نه وی اخته شوی او په تراخيا کی وينه لرونکی مخاط او په مخاطی برخه کی ئی نذف
) (hemorrhageموجود وی .کوچنی کولمی او کله کله غټی کولمی خون ريزی لری او
په داخلی موادو کی ئی اکثرآ آزاده اويا پرنډ شوی وينه موجود وی .په ينه کی يوه کم خونه
احتشاء معموآل  Pathognomonicبنه لری؛ په ينه کی دا ناحيه د نور جگر په پرتله يو
اندازه لوړه او کم رنگه وی او د يو سره رنگه نيلگون احتقانی زون پواسطه جال شوی وی.
پښتور گی تيره friable ،او اکثرآ  petechiaeلرونکی وی .په مثانه کی تيره رنگه ادرار
موجود وی.
ريخک يا Enterotoxaemia
په دی ناروغی کی د کولمو ھيموراجيک التھاب د مخاطی غشاله زخمونو سره يو ځای په
ټولو څارويو کی يو عمده آفت دی .په عمومی ډول د کولمو اخته ساحه نيلگونه ،ارغوانی
رنگ لری او په لمړی کتنه کی داسی بريښی لکه چه د ميزانتريک د تاويدلو په وجه کومه
احتشاء منځ ته راغلی وی .په ځوانو وريو کی د نکروپسی پواسطه ممکن صرف يو څو
نذفی ساحی په کولمو کی وليدل شی او د  Pericardialکڅوړه له مايع څخه ډکه وی .په
زړو څارويو کی په ميوکارديوم کی ھيموراجيک ساحی ممکن وموندل شی او ھمدارنگه د
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گيډی په عضلو او کولمو په سيروزا کی  Petechiaeاو  ecchymosisليدل کيږی .پس له
مرگه د پښتورگو په خپل سرله منځه تلل ) (autolysisدی ناروغی ته  Pulpy kidneyيعنی
نرم پښتورگی نوم ورکوی.
نو دا نرم پښتورگی په ھيڅ وجه ھميشه په ځوانو وريو کی نه موندل کيږی او کله کله په
اخته وزو او غوايانو کی موندل کيږی.
ھيموراجيک يا نکروتيک  Enterocolitisممکن په وزو کی وليدل شی.
په ينه کی Infectious necrotic hepatitis
زيړ خاورين رنگی نکروتيک محراقونه چه اکثرآ په جگر د ځوانو چنجيانو ) (Flukeالره
تعقيبوی تر ټولو وصفی آفات گنل کيږی .د قلب د کڅوړی ) (Pericardial sacلوئيدل چه
له زيړ رنگه مايع څخه ډکه وی او يو زيات مقدار مايع چه د گيډی او ټټر په خاليگاه ووکی
موجود دی د نورو غټوموندنو په جمله کی دی.
اکثرآ يو زيات تعداد شعريی تر څرمنی الندی نسج کښی څيريږی چه د جلد يا څرمنی د
توروالی سبب گرځی )له ھمدی کبله د توری ناروغی يا)  (Black diseaseنوم پر
ايښودل شوی دی.
خبيث پړسوب Malignant edema
د دی ناروغی موضعی أفات عبارت له يو زيات مقدار مصلی اکزودات څخه دی چه ھغه د
څرمنی الندی او د عضلو د منځ منضم نسج ته په اخته ساحه کی ور درومی .په داسی ساحو
کی عضله له تيره نصواری څخه تر تور رنگ پوری فرق کوی .د گاز جمع کيدل په دی
ناروغی کی غير معمول دی.
غټ سر Big head
په دی ناروغی کی د سر د څرمنی الندی نسجونه ژوبل شوی وی.
تيتانوس Tetanus
په دی ناروغی کی د ننوتلو نقطه نشی موندل کيدای ځکه چه ممکن ټپ په خپله يا ډير
کوچنی وی او يا ممکن جوړ شوی وی او کوم برجسته آفات په ساحه کی موجود نه وی.
.٧تشخيص
کله چه يو ناڅاپه مړينه په گله کی منځ ته راشی تر ټولو مھم عمل چه بايد سرته ورسيږی
ھغه درست تشخيص دی.
۴۴

په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه
ټک يا انترکس بايد له نورو کلوستريديائی ناروغيو څخه تفريق شی ځکه چه دا ناروغی ھم
انترکس ته ورته والی لری .ھغه څاروی چه د انترکس د ناروغی پواسطه مړه شوی وی په
ھيڅ وجه بايد نه وخوځول شی او نه واز شی .د کلوستريديال ناروغی اکثرآ وژونکی دی.
 ،Pulpy kidneyتورمرض او تورلنگی څاروی په چتکتيا سره وژنی الکن تيتانوس څو
ورځی تر څو ھفتوپوری دوام کوی .البراتواری آزموينی د بکتريا او د دوی د توکسين د
پيژندنی لپاره بايد سرته ورسيږی .نمونه بايد ژر تر ژره پس له مړينی څخه واخيستل شی.
.٨درملنه
د کلوستريديايی ناروغی درملنه گرانه ده ځکه چه دا مکروبونه په ډيری چټکی سره پرمخ
تگ کوی .د مناسب منجمنت او واکسينشن له الری وقايه ډيره مؤثره ده .له انتی بيوتيکو
)پنسيلين( سره يو ځای که د توکسين ضد موجود وی بايد وکارول شی.
.٩مخنيوی او کنترول
د دی ناروغيو په کنترول کی د مناسب معافيت منځ ته راوړل د واکسينيشن پواسطه يو مھم
فکتور گڼل کيږی.
 Passiveمعافيت د مور د لمړنيو شيدو )کنډ( له الری بچی ته انتقاليږی
) .(Colostrumsکه د څاروی مور د کلوستريديائی  Multi-valentواکسن پواسطه يو
مياشت مخکی له لنگون څخه واکسن شوی وی نو د دی مور دبچی د وقايوی معافيت سطح
او موده لوړه وی.
 Activeمعافيت يو ابتدائی د وری د دوه دوزه واکسن ته چه د  ۴تر  ۶ھفتو په فاصلی سره
سرته ورسيږی ضرورت دی تر څو د مناسبی مودی لپاره معافيت حاصل شی .لومړنی دوز
اکثرآ د  ٨ھفتو په عمر څاروی د شيدو خوړلو په وخت کی ورکول کيږی ځکه په دغه موده
کی دمور څخه آخيست شوی معافيت مخ په کميدو وی .کلنی بوسترونه د وقايه لپاره الزمی
دی او ھمدارنگه د انتی بادی گانو ورکول د کنډاتو ) (Colostrumsپه واسطه ځوان
څاروی ته الزمی دی تر څو دوی د واکسن تر وخته وقايه شی .بوسترونه بايد په
ستراتيژيکی ډول مخکی له دی چه کوم لوی خطر سره څاروی مخامخ شی بايد سرته
ورسيږی.
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