په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

۴
د تنفسی سيستم مزمنه رنځ
)(Chronic Respiratory Disease
د دی رنځ واقع کيدل
په افغانستان کی
پيژندل شوی.
.١تعريف
د چرگانو د تنفسی سيستم مزمنه ناروغی ) (CRDده د مايکو پالزمائی باکتريا په واسطه
منځ ته راځی .په چرگانو او فيل مرغانو کی واقع کيږی دا يو موذی ډوله رنځ دی چه زياتی
ستونزی په تنفسی سيستم کی منځ ته راوړی .د چرگانو توليدات کموی او زيات اقتصادی
تاوانونه ورسره مل دی.
.٢عامل
د  CRDرنځ د مايکو پالرما گاليسپتيکوم )(Mycoplasma gallisepticum –MG
باکتريا په واسطه منځ ته راځی .ھمدغه ارگانيزم بر عالوه د دی چه په فيل مرغانو کی
 CRDمنځ ته راوړی بلکه د ھغوی په ساينوسونو په سوريو کی پنيری رنگه او خيری
لرونکی مواد جوړوی .په چرگانو کی د  CRDد وخت  MGد تنفسی سيستم نورو برخو ته
سرايت کوی او د ريشی ريشا کولی ) (E.coliسره يو ځای د ھوائی کڅوړو د التھاب سبب
کيږی.
.٣انتقال
) (MGله يوه چرگ څخه وبل چرگ ته د مستقيم تماس په ذريعه صورت نيسی .ځينی
چرگان ويروس له ځانه سره لری او نورو چرگانو ته ئی انتقالوی .اکسرآ انتقال د ) (MGد
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ھگيو له لياری صورت نيسی .ھغه چرگان چه مريضی لری او ھگی اچوی چه پدی ھگيو
کی د عامل رنځ موجود دی او بچی په داخل د ھگيو کی پدی رنځ اخته کيږی.
.۴نوع د حيوان چه مبتال کيږی
چرگان او فيل مرغان دواړه د ) (MGپه انفکشن اخته کيږی.
.۵کلينيکی نښی
 CRDد چرگانو د ټوغکی او انفکشن برانشيتس ) (Infectious bronchitisسره يوځای
زيات او سخت شکل د مرض منځ ته راوړی په داسی وخت کی دا ارگانيزم په بدن کی تر
ډيره وخته پاتی او د دوامداره التھاب دمنځ ته راتلو سبب کيږی .تنفسی ستونزی کمی او
معموآل د دی سيستم په پاسنی برخه احتواکوی .د پزی افرازات ،پرنجی ،ټوخی او انټيسی
ورسره مل وی .د وزن د اخيستلو په اندازه کی کموالی راځی .کله چه دا ارگانيزم ھوائی
کڅوړی ته ورسيږی له  E.coliسره يو ځای د ھوائی کڅوړو التھاب منځ ته راوړی.
مريضی شدت پيداکوی ،د تنفسی سيستم سختی ستونزی ،ستومانتيا ،نه خوراک او په کم
وخت کی د بدن د وزن بايلل پکښی منځ ته راځی.
.۶غيری معمولی موندنی
د  CRDپه وخت کی د پزی ساينوسونونه په نزله ای افرازاتو ډک وی .او که  CRDله
ھوائی کڅوړو التھاب منځ ته راوړی وی نو بيا دغه کڅوړه په پروتين لرونکی نزلوی
افرازاتو باندی ډکه وی.
.٧تشخيص
احتمالی تشخيص د  CRDد فارم د تاريخچی ،کلينيکی نښو او غيری معمولی موندنو سره
صورت نيسی .قطعی تشخيص د سيرلوژيکی ازموينو په سرته رسولو او د ) (MGپه مقابل
کی د انتی بادی په پيداکولو سره صورت نيسی MG .د نورو مايکو پالرما په څير په
البراتوار کی نمو نه کوی.
.٨درملنه
د  MGد ځينو انتی بيوتيکو لکه تايلو سين ) ،(Tylosinاو ريومايسين
)،(auromycinگاليماسين ) ، (gallimycinتيرا مايسين ) (Teramycineسره حساس
دی چه د پيچکاری کولو او يا په اوبو او خوراکه کی اضافه کولو څخه وروسته ورکول
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کيږی .تداوی ته بايد تر ډير وخته پوری دوام ورکړشی تر څو په مکمل ډول د ارگانيزم له
منځه ويسی .که دا کار ونه شو نو د مرض عالمی به د منځه والړی شی اما باکتريا به پاتی
شی تر څو په آينده کی نوری ستونزی منځ ته راوړی.
.٩مخنيوی او کنترول
د دی رنځ په مخنيوی کی بايد ھميشه کوښښ وشی چه نوی چرگان له ھغه ځايه څخه واخلی
چه لدی رنځ څخه پاک اوسی .کله چه مريضی واقع شوه نو درملنه په پوره او مناسبو انتی
بيوتيکونوسره چرگان له دی ارگانيزم څخه پاکوی.
 MGتر ډيری اندازی پوری په چاپي کی نشی پاتی کيدلی او د زيات شمير ضد عفونی
موادو په مقابل کی حساس دی.

 -CRDدپزی په ساينوسونو کی په زياته اندازه مکو پورولينت )(Mucoplurent
افرازات موجود دی.
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