په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

٨
د کوچنيو شوند وھونکو څارويوطاعون
)(Peste des Petits Ruminants
د دی مريضی واقع
کيدل په افغانستان
کی پيژندل شويدی.
.١تعريف
يا طاعون په ميږو او وزو کی په شکل د حاد او يا تحت حاد شکل سره ويروسی PPR
رنځ دی چه په سمدالسی ډول سره په څاروی ستومانتيا ،تبه ،د پزی او سترگو څخه د
افرازاتو او بد بويه نس ناستی او تنفسی سيستم د ستونزی منځ ته راوړی.
.٢عامل
د جنس او د پارامايکسو ويريدا  Morbilivirusويروس د موربيلی ويروس PPRد
د فاميل پوری اړه لری .دغه ويروس په چاپي کی په ښه ډول Paramyxo viridae
سره ژوندی پاتی کيدلی نه شی.
.٣انتقال
د ناروغه څاروی افرازات او ترشحات د انفکشن او انتقال منبع ده او دا ھغه وخت
زياتيږی چه خاوری يو له بله سره نږدی شی او بيا رنځور څاروی ټوخی او پرينجی
وکړی که څاوری منډوی ته وليږدول شی نو د رنځ د خپريدو چانس زياتيږی .د غواگانو د
کی قبول شوی اصل دادی چه کوم حمل کونکی ملک بايد ونه PPRطاعون په څير
اوسی .غواگانی او اوښان ھم پدی رنځ اخته کيږی اما کلينيکی عاليم له ځانه نه ښائی او
ھمدارنگه د مريضی د خپريدو سبب نه کيږی.
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.۴اخته کيدونکی څاروی
په لمړی مرحله کی ميږی او اوزی ښکارکيږی اوزی نسبت و ميږوته زياتی حساس دی
غواوی او اوښانو کی ھم ليدل کيږی اما عاليم له ځانه نه ښائی.
.۵کلينيکی نښی
مخفی دوره  ۵-۴ورځی نيسی ،په حساسو رموکی د مبتال کيدو درجه لوړه ده او د تماس په
نتيجه کی نوره ھم زياتيږی د کم عمر څاروی په شديد ډول سره متاثره کيږی څاروی تبه
لری او ناراحته معلوميږی .د بدن پوست ئی متاثره ،پزه ئی وچه سور رنگی مکوزا
ممبران او د اشتھانه درلودل په څاروی کی ليدل کيږی.
په لمړی مرحله د پزی افرازات زيات وی .وروسته بلغمی شکل غوره کوی او له ھغی
وروسته د پزی په خاليگاه او سوريو کی فرسوده او پوست لرونکی شکل ځان ته غوره
کوی او د ھغو د بنديدو سبب کيږی.
غشای مخاطی د ھميشه لپاره سره او پړسيدل او په ځينو رنځورو څارويو کی قوی زخمونه
او د غشای مخاطی التھاب منځ ته راځی .د خولی زخم لرونکی التھاب په وخت کی
پرکښنی شونډی ،بيره او مخامخ غاښونو او دزيات شدت په وخت کی د خولی دنورو
غاښونو ،د خولی دمخاطی غشا او ژبی او پاپيالگانو په برخه کی ھم دا آفات منځ ته راځی.
نس ناستی بد بوی او تيره وی چه په نتيجه کی د بدن د اوبو کم والی ،خواريدل ،د بدن د
تودوخی د درجی ټيټوالی او باالخره د  ١٠-۵ورځو په تيرودو سره د څاروی دمړينی سبب
کيږی ،د مريضی په ورستيو ورځو کی شديد سينه بغل چه ټوخی ورسره مل وی منځ ته
راځی .بالرب څاروی بچی اچوی .د مړينی اندازه لوړه ده او حتی  ١٠٠فيصده ته رسيږی
بالخصوص په ھغه وخت کی چه نور حالتونه لکه د چنجيانو موجوديت ،کمه خوراکه بی
سرپنائی ،او د چاپي د ھوا د حاالتو تغير ورسره مل شی.
.۶غيری معمولی موندنی
ويروس لمفودی او مخاطی انساجوته خاص ميل لری چيرته چه مشخص آفتونه PPRد
منځ ته راوړی .د لمفوتيک انساج له منځه وړی چه په نتيجه کی لمفونود وړوکی او توری
شړوی .ويروس په مخاطی انساجو کی تکثر کوی او ھغه پارچه کوی زخمونه پکښی منځ
ته راوړی چه خيری ورباندی د پاسه معلوميږی .دغه زخمونه او آفتونه د پزی په سوريو،
سترگو او دخولی په ټولو برخو کی ليدل کيږی .په کولمو کی زخمونه ،خونريزی ،او مړه
انساج په مختلفو ځايونوکی ليدل کيږی او تر ډيره وخته پوری پاتی کيږی او ايلوسيکو
وره په برخه کی ئی سخت شکل ليدل کيږی .د زيبرا يا گ) (ileo-ceco-colicکوتيک
خر په څير پټی په غټوکولمو کی ليدل کيږی مری او د معدی مخکينی برخه توسعه
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پيداکوی سينه بغل ممکن په الندی برخه او يا په منتشر ډول په داسی حال کی چه جمع
شوی افات د پپوس د نلکو په پاسنی برخه کی ورسره مل وی ليدل کيږی.
.٧تشخيص
د تشخيص لپاره مشخص حالتونه دی قطعی PPRکلينيکی نښی او غيرمعمولی موندنی د
ELISA ،تشخيص البراتواری آزموينو په گوته کولو سره صورت نيسی چه ارگانيزم د
د آزموينو د سرته رسولو په نتيجه کی جال کيږی او ھمدارنگه د  PCRاو AGID
زخمونو معاينه کول د ھستوپتالوژيکی ازموينو په نتيجه کی قطعی تشخيص صورت نيسی.
د پاستوريال نمونيا  Contagious ecthymaاو کاکسيديوزسس د تشخيص تفريقی لپاره
او طبق  CCPPبزمرگی ) Pasteurella Pneumoniaپه نظر کی ونيول شی
FMD
.٨درملنه
مشخصه درملنه نه لری اما د ځينو درملو استعمال د نورو باکترياوی او پرازيتی مرضونو
لپاره په يوه رمه کی د مړينی کچه راټيټوی.
.٩مخنيوی او کنترول
ښه مخ نيوی به ھغه وخت وشی چه نوی پيرودلی څاروی د څو ورځو لپاره جال وساتل
شی تر څو چه معلوم شی دا رنځ پکښی موجود ند دی .کله چه څاروی منډه ئی ته ليږدول
کيږی او بيا بيرته راگرځی ممکن ويروس له نورو څارويو څخه واخلی .د وزی د جنين ډ
بختورگی په انساجو کی ضعيفه شوی واکسين جوړ او شته چه د يوه کال د مودی لپاره د
طبيعی انفکشن په مقابل کی څاروی د رنځ د مبتال کيدو څخه ساتلی شی.
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طاعون ) (PPRد
مريضی په حاد شکل کی
مشخص آفات موجوديت د
پزی په برخه کی.

طاعون زياته )(PPR
او اوبه لرونکی نس
ناسته.

٢٣٨

