په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

٧
د چرگانو وبا
)(Fowl Cholera
د دی رنځ واقع کيدل
په افغانستان کی
پيژندل شوی.
١تعريف
د چرگانو وبا يوه سيستميکه باکترياوی ناروغی ده چه د چرگانو ټولی ډلی پری اخته کيږی
او د سيستمی مرضونو ،نس ناستی ،د بندونو يا د مفاصلو د التھاب او د توليداتو په کموالی
سره مشخص کيږی.
.٢عامل
عامل د دی مرض پاستوريال مولتيسيديا ) (Pasteurilla multicidaeارگانيزم دی .دغه
ارگانيزم په زياته پيمانی سره د رنځور چرگ په غايطه موادو او ھغه جسد چه د دی رنځ په
نتيجه کی مړ شوی وی موجود او په چاپي کی تر څو مياشتو پوری ژوندی پاتی کيږی
معموآل رنځور چرگ غايطه مواد د چښلو د اوبو د ملوث کيدلو سبب کيږی .د دی څخه بر
عالوه نور حيوانات لکه سپی ،پيشوگانی او نور واړه حيوانات لکه ميږه کان ممکن دا
ارگانيزم نورو ځايونوته انتقال کړی .ھمدارنگه انسانان د کالو اوبو ټانو د ملوث کيدو په
نتيجه کی دا رنځ نور ځايونوته انتقالوی.
.٣انتقال
دغه ارگانيزم حساسو چرگانوته د خولی او تنفسی سيستم له لياری داخليږی.
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.۴نوع د حيوان چه مبتال کيږی
زياتی ډلی د الوتونکو پدی رنځ اخته کيږی .دا رنځ په دواړه ډلو يعنی کورنی او صحرائی
الوتونکو کی واقع کيږی.
.۵کلينيکی نښی
د مرض پټه دوره  ١٠-٢ورځو ته رسيږی .د مبتال کيدو درجه معموآل لوړه وی دا رنځ
معموآل دزيات عمر په الوتونکو کی ليدل کيږی .مريضی په شکل د مافوق حاد منځ ته راځی
او مخکی د کومو عاليمو د ښودولو څخه د مړينی سبب شی .الوتونکی چه د دی رنځ څخه
ژوندی پاتی شی نو بيا په ھغو کی رنځ په سيستمی ډول لکه د اشتھا کموالی ،د محصوالتو
کموالی ،په ژور ډول تنفس اخيستنه ،اوبلنه نس ناسته او پړسيدلی بنددونه ليدل کيږی .د
چرگانو تاج او قرقری پړسيدلی او اسمانی رنگه معلوميږی .دمړينی اندازه له  ٣٠-۵٪ته
رسيږی.
.۶غيری معمولی موندنی
ھغه الوتونکی چه د مرض په حاده مرحله کی له منځه تللی وی ممکن کوم زخمونه ونه
لری .ھغه الوتونکی چه تر ډيره وخته پوری ژوندی پاتی کيږی نو بيا په ھغوی کی
سيستماتيک التھابونه ليدل کيږی .توری لوی ،حساس ،او سپين رنگه غوټی ئی پرمخ باندی
ليدل کيږی .په مکوزائی او سيروزی برخه باندی خونريزی نقطه ای موجود و اوسی .د ينی
يا جگر کم رنگه معلوميږی .د کولمو په لمړنی برخی )اثنای اعشر او جيوجيونيم( کی
سوروالی او فايبری نزولی مواد موجود وی.
د بندونو په خاليگاه کی پنيری رنگه افرازات موجود وی .ھمدغه رنگه پنيری رنگه مواد د
سر په ساينوس او داخلی غوږ کی ھم ليدل کيږی.
.٧تشخيص
په مشخص ډول د يوی ډلی چرگانو حالت )د ډير عمر چرگان( سيستماتيک رنځ او غيری
معمولی موندنی په احتمالی ډول سره د چرگانو په وبا باندی گمان راوړی .د قطعی تشخيص
لپاره د ارگانيزم جال کول به البراتوار کی بايد صورت ونيسی .د تشخيص تفريقی لپاره د
چرگانو محرقه HPAI ،او کولی باسيلوسس ) (Colibacillosisپه نظر کی ونيسی.
.٨درملنه
پاستوريال مولتيسيدا ) (P.multicidaد يو زيات شمير انتی بيوتيکونو سره حساس دی او د
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دوی په استعمال سره به په موقتی ډول سره رنځ تداوی شی .متاسفانه چه د تداوی په نتيجه
کی دا چرگان په شکل د حامل د مرض پاتی کيږی چه د دنورو ډلو لپاره يو جدی خطر
لری .ھمدارنگه کله کله د تداوی په اخير کی دا رنځ بيا واقع کيږی .استعمال مھم دی .سره
له دی چه انتی بيوتيک استعمال به کار وکړی په ھغه صورت چه نور امکانات لکه د
چرگانو واکسين کول .په ھر صورت د مخنيوی او کنترول په خاطر د انتی بيوتوکو
.٩مخنيوی اوکنترول
باکترين موجود دی اما په مکمل ډول د رنځ مخه نشی نيولی .دا کيدای شی چه استعمال شی
مگر ورسره په څنگ کی نور شديد اقدامات لکه حفظ الصحوی تدابير لکه دماحول پاکول او
ضد عفونی کول د رنځ واقع کيدو څخه وروسته ،د وحشی وړو حيواناتو د موجوديت
مخنيوی ،د پاکو چښلو اوبه برابرتيا او په مکمل ډول سره د مړو چرگانو ليری کول شامل
د ی.
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