په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

١
بلو تانګ رنځ
)(Bluetongue
د دغه رنځ واقع کيدل
په افغانستان کی
پيژندل شوی دی.
.١تعريف
بلو تانگ ) (Blue tongueيوه حاده ويروسی مريضی ده چه د حشراتو په واسطه انتقال
مومی او په لمړی قدم کی ميږی او پسونه مبتال کوی او مشخص نښی ئی عبارت له گوډوالی
د خولی زخمونه او د عضالتو له سختوالی څخه دی.
.٢عامل
د بلو تانگ ) (Blue tongueد اوربی وايروس ) (Orbi virusله جنس او ريو وايرديا
) (Reoviridaله فاميل څخه دی .او تر اوسه ئی  ٢۴نوعی پيژندل شوی دی.
.٣انتقال
د بلوتانگ ) (Blue tongueمريضی د يوه نوع مبتال شوی مچ د چچلو په نتيجه کی چه د
کوليکودس ) (Culicoidesپه نامه سره يا ديږی منځ ته راځی .ھمدارنگه دا ويروس په
مستقيم ډول له مبتال شوی وينی څخه ھغه جنين ته چه د لوئيدو په حالت کی وی انتقال
مومی .ھمدارنگه په ھغه وخت کی چه د دی ويروس اندازه د نر څاروی په وينه کی اوج ته
ورسيږی نو بيا د ھغه د سيروم له لياری ښځينه څاروی ته انتقال مومی .ھمدارنگه دا
ويروس د غواگانو په وينه کی تر څو اونيو پوری پاتی کيږی او نورو څارويو ته په موقتی
ډول د دی ويروس د خپريدو عامل گرځی.
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.۴اخته کيدونکی څاروی
د بلو تانگ ويروس ) (BTVاکثرا نوع د شوند وھونکی څاروی مبتال کوی مگر تنھا په
ميږو کی ځان ښکاره کوی .وزی ،غواوی ،اوښان او زيات شمير وحشی شوند وھونکی
څاروی پدی رنځ اخته کيږی.
.۵کلينيکی نښی
مخفی يا پټه دوره د دی رنځ له  ١٠-٧ورځی نيسی درجه د مبتال کيدو فرق کوی مگر
معموآل زياته وی .په وريو کی په لمړی مرحله کی د بدن د تودوخی درجه لوړيږی.
ډير ژر وروسته له ھغی څخه په زياته پيمانه اوبه د خولی څخه روانيږی او په ھمدی وخت
کی په خوله کی زخمونه منځ ته راځي .د پزی او خولی مکوزا د ژبی په گډون پړ سيږی
توده وی او کله کله آسمانی رنگه معلوميږی د وروستنی نښه ډيره کم ليدل کيږی چه دا رنځ
بيا په ھمدی نوم سره ياديږی .احتقان د کورو ناری ) (coronaryنلکو او ورسره جوښت
گوډوالی منځ ته راځی .په سختو حاالتو کی د ښينگړو د پوست وليدل ممکن کيږی برعالوه
د دی څخه څاروی ضعيفه ،ستومانه او نه غواړی چه حرکت وکړی .تلفات يا مړينه معموآل
له  ١٠فيصده څخه لږوی .ھغه څاروی چه د دی رنځ څخه ژوندی پاتی شوی د ښنگړی په
مخ باندی يو تور خط ليدل کيږی او وړی ئی شکيږی .ويروس له پيروان څخه تيريږی
دسقط سبب کيږی د وخت څخه د مخه د لنگون او ارثی غيری معمولی حالتونه منځ ته
راوړی.
.۶غيرمعمولی موندنی
غيری معمولی حاالتو منځ ته راتگ د ويروس د نوعی او مبتال شوی څاروی د حساسيت
پوری اړه لری په بدو حالتونو کی د خولی د مکوزا د غشا او دمخ د پړسوب منځ ته راوړی
د خولی او پزی په خاليگاه کی تخريب شوی برخی په زخم بدليږی او مړه شوی انساج
ورباندی د پاسه ليدل کيږی .د پزی په سوريو کی ممکن سخت افرازات موجود اوسی .په
لمړۍ او دوھمه برخه د معده کی د وينی زياتوالی او تخريشی حالت کله کله ليدل کيږی .په
ځينی حالتونو کی د پپوس په پورتنی برخه کی پړسوب منځ ته راځی چه په وچه غاړه کی د
ځگونو د پيداکيدو سبب کيږی .مھم وينه لرونکی زخم کوم چه د بلوتانگی د ويروس )(BTV
په وجه منځ ته راځی د پپوس د شريان په الندينی برخه کی زړه ته نږدی ليدل کيږی .په خط
داره عضله ،بالخصوص په مخکينی پښوکی ،يوه کم رنگه ساحه چه آفات په گوته کوی ليدل
کيږی.
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.٧تشخيص
تشخيص د مشخصو کلينيکی نښو نښانو په ښودلو او کوليکودس ) (Culicoidesد مچانو په
موجوديت سره صورت نيسی تشخيص تفريقی د نورو رنځونو لکه طبق ،سپنی عضلی د
رنځ ) (white muscle diseaseاو فوت رات ) (Foot ratسره ضروری دی.
.٨درملنه
عمومی حفاظتی تدابيراو تداوی د ھغه څاروی چه په بلوتانگ ويروس ) (BTVاخته وی
مرسته کوی .د نرم فرش برابرول ،د پزی او خولی د خاليگاوو پاکول او په اسانی سره د
چښلو د اوبو سھولت به ورسره کمک وکړی.
.٩مخنيوی او کنترول
په ميږو او پسونو کی د بلوتانگ ) (BTپه مقابل کی د ژوندی ضعيف شوی واکسين تطبيقول
اھم رول لری .د واکسين د ارگانيزم نوع بايد د ماحول يا چاپي د ارگانيزم د نوعی سره
يو شان اوسی تر څو د نورو نوو ارگانيزمونو د خپريدو څخه مخه ونيول شی .زياتی نوعی
د ويرو ثونو د پالسنتا يا پيروان څخه تيريږی چه په خاصه مرحله دودی کی د جنين د مبتال
کيدو سبب کيږی او په نتيجه کی سقط او سوء تشکيالت با الخصوص د عصبی سيستم منځ
ته راوړی .د دی مچ محوه کول د رنځ په کميدو کی خاص رول لری مگر معموآل سخت
کاردی.
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