په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

١٣
د چرگانو ټوغکی
)(Newcastle disease
د دی رنځ واقع کيدل
په افغانستان کی
پيژندل شوی.

.١تعريف
د چرگانو ټوغکی يا نيوکاستل ) (New castle disease – NDيوه سيستميکه ويروسی
ساری ناروغی د چرگانو ده چه په شکل د شيوع يا ) (outbreakمنځ ته راځی او زيات
شمير چرگان په رنځ اخته کوی او د مړينی درجه پکښی خورا لوړه ده.
.٢عامل
عامل د دی رنځ نيو کاستل ديزيز ويروس ]1[New castle disease virus-1
APMVسره ھم ياديږی چه عضوه د اوالروس ) (Avula virusد جنس او پاراماکسوويرودا ) (Paramyxo viridaeله فاميله څخه دی د  NDVپه دوه ډلو طبقه بندی شوی
دی چه دواړه ډلی د مرض د شدت د قوت اندازه منعکس کوی .په زړه طبقه بندی کی دا
ويروسونه په ويلوجنيک ) ،(Velogenicميزوجنيک ) (Mesogenicاو لينتوجنيک
) (Lentogenicويشل شوی ؤ چه ويلو جنيک ) (Velogenicويروس د خاص پاملرنی
وړؤ .په نوی طبقه بندی کی د  NDVپه داخل د مغزکی د مرض د توليدو د قوت د شاھيس
په زياته اندازه سره د ھغوی د مرض د توليد د قوت )مرض توليدونکی شميرل شويدی
> .(٠٧.په اساسی صورنيسی.
.٣انتقال
د ناروغه چرگ افرازات او ترشحات په زياته پيمانه دا ويروس لری مريضی د مستقيم
تماس او د ککړو او ملوث شوو کالو او سامان االتو په واسطه سره ھم صورت نيسی .د
پنجرو نه پاکوالی د مرض د انتقال منبع شميرل کيږی.
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.۴نوع د حيوان چه مبتال کيږی
له  ٢۵٠څخه زياتی نوعی د الوتونکو په  NDVاخته کيږی .دوی زيات وختونه په اھلی
الوتونکو کی ليدل شويدی.
 NDVپه ډيره کمه اندازه سره په انسانانو کی مريضی منځ ته
راوړلی شی.
 NDVانسانان مبتال کوی او بيا په ھغوی کی د سترگو د کانجکتيوا التھاب چه مختص د
ھماغه شخص پوری محدود وی منځ ته راوړی.
.۵کلينيکی نښی
د مرض پټه دوره له  ٢څخه  ١۵ورځی نيسی .د مبتال کيدو درجه معموآل لوړه وی .د
ويروس د ضعيفه نژاد د مداخلی په صورت کی يوه کمه اندازه د محصوالتو په توليد کی
لږوالی او معمولی غوندی د تنفسی سيستم ستونزی منځ ته راوړی .د ويلو جنيک
) (Velogenicد ډلی د مداخلی په صورت کی مريضی يو له دوه الندی حاالتو نو څخه
منځ ته راوړی ويسيرو تروفيک ) (Viscerotropicاو يا نيرو تروپيک
).(Neurotropic
په نيوروتروفيک شکل کی الوتونکی مخ په وړاندی ډول سره ستومانتيا له ځانه ښائی رنځور
وی .غاړه ئی کږه او اوپيستوتونوس  Opisthotonusوی بالخره شليږی او نه شی کوالی
چه خپل ځان سم کړی.
د وسيروتروفيک  Viscerotropicشکل کوم چه له نيورو تروپيک  Neurotropicڅخه
په سرعت سره واقع کيږی الوتونکی ډير ستومانه او ممکن د سترگو د کانجکتيوا التھاب ھم
ولری نس ناسته پکښی منځ ته راځی د مړينی درجه په ويلو جنيک  Velogenicشکل کی
 ١٠٠فيصده رسيږی.
.۶غيری معمولی موندنی
ښکاره زخمونه د وسيروتروپيک ) (Viscerotropicاو ويلو جنيک )(Velogenic
نژادونو د موجوديت په وخت په نظر راځی مشخصه عالمی ئی د توری لويوالی ،شکيدنه او
د ھغه د پاسه د ځالونو موجوديت )مړه انساج( .د سيکوم د نونسل ) (Tonsilsپه برخه
خونريزی او د کولمو په لمفوئيدونو کی نقطه ای خونريزی ليدل کيږی .نور ممکنه افات
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د پانقراص د انساجو مړينه او د مينځه تلل او د پپوس د پړسيدنی څخه عبارت دی .د نيورو
تروپيک ) (Neurotropicنژاد د مداخلی په صورت کی با وجود د دی چه نښی نښانی په
ډراما تيکی ډول موجود وی مگر ټول انساج په شمول د مغز نور مال معلوميږی.
.٧تشخيص
ويلوجنيک ) (Velogenicشکل دمرض د ) (HPAIڅخه تنھا د کلينيکی او نورو برجسته
نښو په ښودلو سره په اسانی سره فرق نشی کيدالی ،البراتواری ازموينی د قطعی تشخيص
لپاره ضروری دی چه د ھيمو اگلوتينيشن ) (hemoagglutinationاو  PCRازموينو
بايد اجراکړل شی .د ويلو جنيک ) (Velogenicنوع د  NDVد تشخيص تفريقی لپاره
اوين انفلونزا ) ، (Avian influenzaفول کلورا  ، Fowl choleraگمبورو مرض
)(Gumboro
 ،ازادی ھوا کم والی ،د اوبو کمبود )په زياته اندازه سره د بدن د اوبو ضايع کيدنه( په نظر
کی ونيسی.
.٨درملنه
ھغه الوتونکی چه په  NDVاخته وی کومه خاصه تداوی نه لری.
.٩مخنيوی او کنترول
ښه او موثره لياره د مخنيوی داده چه چرگانو ته د مريضی د خپريدو مخه ونيول شی .په
تجارتی ډول سره واکسينونه موجود دی اما په لمړی قدم کی د ضعيفه نژادونو په مقابل کی
دوی محافظه کوی او په مکمل ډول سره د ويلو جنيک  Velogenicد نژاد ارگانيزم په
مقابل کی مخنيوی نه شی اولی.
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 -NDVلوی خالداره توری.

 -NDVخونريزی د کولمو په
ديوال او ړندی کولمی د تونسل
) (Tonsilsپه برخه کی.
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