په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

١١
ميږو او وزوچيچک
) (Sheep Pox and Goat PoX
د دغه رنځ موجوديت
په افغانستان کی
پيژندل شويدی.
.١تعريف
د ا دميږو او وزو يو سيستماتيکه ساری رنځ دی چه په پوستکی او تنفسی سيستم کی د
برجسته آفاتو په موجوديت سره مشخص کيږی.
.٢عامل
د ميږو او وزو د چيچک د رنځ عامل ځانگړی ويروس د ی چه د کاپری پوکس وايروس
) (Capri pox virusد جنس او پوکس ويريدا ) (Poxviridaeد فاميل پوری اړه لری.
.٣انتقال
انتقال د ھوا او يا د مستقيم تماس د مکوزائی غشا د ناروغه څاروی سره منځ ته راځی .
.۴اخته کيدونکی څاروی
اکثر نوع د دی ويروس خاص نوعی متاثره کوی مگر څونوعی د دوی داسی دی چه ميږی
او وزی دواړه مبتال کيږی.
.۵کلينيکی نښی
پټه دوره د مرض  ٢-١اونی وی .درجه د مبتال کيدو د تماس او موجوده معافيت پوری اړه
لری نو پدی حساب سره له  ١٠٠-١٠فيصده پوری فرق کوی لمړی نښی د وړو سوزن
لرونکو کڅوړو په شکل چه بيا په زخم باندی بدليږی چه په جلد او غشای مکوزا کی ښکاره
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کيږی .د جلد زخمونه په ھغه قسمت د جلد کی چه وژغنی او وړی ئی له منځه تللی اوسی به
اسانی سره ليدل کيږی .چه دا حالت معموآل د بغل او د ورننو په برخه کی ليدل کيږی.
څاروی تبه لری ،ستومانه وی په تنفس کی ستونزه لری او کله کله ورسره ټوخی ھم وی.
مريضی له يوی څخه تر دوه اونيو پوری وخت نيسی په نتيجه کی يا څاروی مری اويا
 ١٠٠-٢٠فيصده پوری فرق کوی.
جوړيږی .د مړينی درجه له
.۶غيری معمولی موندنی
د کاپری پکس ويروس ) (Capripoxvirusله نورو نوع د پوکسی ويروس
) (Poxvirusesڅخه توپير لری او فرق ئی په دی کښی دی چه د دوی افات او زخمونه
ژور وی .زياتره د درمس ) (dermisطبقه د جلد زيانمنه کوی د تماس په وخت کی ښه
لمس کيږی او کله چه زخم واقع شی ژوری برخی ته رسيږی .دا زخمونه د جلد په ټولو او
ځينی غشای مکوزا بالخصوص په کانجکتيوا  ،Conjunctivaد پزی په سوريو ،شونډو او
وچه غاړه کی ليدل کيږی .پپوس يواځينی داخلی ارگان دی چه زيانمن کيږی چه په ټول
پپوس باندی د مړو انساجو وړی وړی دانی يا غوټی ليدل کيږی .ځينی وختونه په سيروزال
) (Serosalد کولمو او مھبل کی ھم ليدل کيږی او په ندرت سره د مکوزا سطحی برخی
ته نفوذ کوی.
.٧تشخيص
شکل کلينيکی د رنځ ښه مشخصه وی .د قطعی تشخيص لپاره البراتواری ازموينوته
ضرورت ليدل کيږی .د ھستو پتالوژيکی او ) (PCRآزموينی او د ارگانيزم جال کونه ورته
پکاردی د تشخيص تفريقی په صورت کی کانتاگيوس ايکتيما ) Contagious
 ،(ecthymaيورتيکاريا ) (Urticariaاو د حشراتو چيچل په پام کی ونيسی.
.٨درملنه
د ورو او ميږو د چيچک لپاره کومه تداوی نشته.
.٩مخنيوی او کنترول
ښه لياره د کنترول داده چه رنځور څاروی له رمی څخه ليری وساتو .مگر دا کار په ھغه
وخت کی چه زياتی رمی موجود وی مشکل دی .ښه واکسين د وزو او ميږو د چيچک لپاره
موجود دی چه د ھغی په يوه زرق سره څاروی د دوه کاله پوری د ھغه د شر څخه په امن
کی کيږی.
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وده د ) (Papulesد غوټو يا پاپيلوس
ميږی د لکی په الندينی برخه کی.

ژور زخم لرونکی آفت په جلد کی په
مشخص ډول د ميږو او وزو د چيچک د
رنځ په وخت کی .

په منتشر ډول د غوټو يا دانو موجوديت
په پپوس باندی او سينه بغل د پسونو د
چيچک په وجه.

٢۵۴

