په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

۵
د چرگانو کوکسيدوسس
)(Avian Coccidiosis
د دی رنځ واقع کيدل
په افغانستان کی
پيژندل شوی.
.١تعريف
دغه رنځ د يو زيات شمير يوحجروی پرازيتونو په واسطه چه دايميريا ) (Eimeriaد جنس
پوری اړه لری منځ ته راځی دوی دکولمو په سطحی انساجو حمله کوی او په ھغوی کی
زخمونه او خونريزی منځ ته راوړی.
.٢عامل
 ٧نوع د ايميريا ) (Eimeriaپه چرگانو کی دا رنځ منځ ته راوړی .دوی کوالی شی چه په
جال ډول اويا په گروپی ډول سره دا رنځ منځ ته راوړی .دوه نوعه د دوی سخت حاالتونه
منځ ته راوړی چه يوه نوع ئی د ايميريا نيکاتريکس ) (E.necatrixپه نامه ياديږی او
وړی کولمی په رنځ اخته کوی او دوھمه نوع د ايميريا تينيال ) (E.Tenellaپه نامه سره
ياديږی چه د سيکوم ) (Cecaبرخه په رنځ اخته کوی.
.٣انتقال
دا يو ساری رنځ دی .دناروغه چرگ د مواد غايطه و سره د دی پروتوزا سيستونه يا
کڅوړی خارجيږی .او له دوه ورځو څخه وروسته سپور تشکيلوی او کله چه د نورو
چرگانو په واسطه واخيستل شی د مرض د پيدا کيدو سبب کيږی.
.۴نوع د حيوان چه مبتال کيږی
چرگانی يواځينی طبيعی ميزبان دی .د کم عمر چرگان نسبت د ډير عمر چرگانو ته زيات
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حساس دی د  ۶-٣اونيو په عمر کی چرگان زيات حساس وی .په چرگانو کی معافيت منځ
ته راځی اما کراس معافيت ) (Cross-Immunityنه توليديږی نو که چرگان په يوه نوع
باندی اخته شی د ھغی به مقابل کی انتی بادی جوړيږی ھو بيا د انتی بادی د نورو نوعو په
مقابل کی وقايه نشی کولی.
.۵کلينيکی نښی
شدت د مريضی د سيستونو يا پروتوزوا د کڅوړو د تعداد او په تير وخت کی د مرض څخه
د معافيت د توليد د اندازی پوری اړه لری .که چيری کم شمير کڅوړی ئی خوړلی وی نو
ډير خفيف شکل د مريضی منځ ته راځی او ورپسی معافيت توليديږی .که چيری زيات شمير
کڅوړی وخوړل شی او ھمدا ډله د چرگانو مخکی دا رنځ نه وی تير کړی او معافيت موجود
نه اوسی نو بيا دغه رنځ په شديد ډول سره منځ ته راځی .د  ٣-٢ورځی وروسته د سيستونو
د خوړلو څخه وينه لرونکی نس ناسته شروع کيږی چه چرگان ډير ستړی او ستومانه
معلوميږی او د بدن داوبو ضايع کيدل په کښی ليدل کيږی .د مبتال کيدو درجه لوړه او د
مړينی اندازه فرق کوی .ھغه چرگان چه د دی حالت څخه روغ پاتی شوی اوسی معموآل د
نورو انفکشنونو لکه سالمونيال ) (Salmonellaاو کلوستريدوم ) (Clostridiumتر حملی
الندی راځی.
.۶غيری معمولی موندنی
تغيرات بالکل برجسته او مشخص وی .نظر په نوع د ايميريا ) (Eimeriaچه کومه برخه د
کولموئی مبتال کړيده ،زخمونه او خونريزی په کی ليدل کيږی .مکوزائی برخه ئی فوق
العاده پيړيږی او د لومن ) (Lumenپه برخه کی له منځه تللی انساج ليدل کيږی .لکه
مخکی چه مو وويل ايميريا نيکاترکس  E.necratixوړی کولمی او ايميريا تنيال
) (E.tenellaد سيکوم يا ړنده کولمه باندی حمله کوی.
.٧تشخيص
تداوی ساده او اسانه او د کلينيکی نښو او غيری معمولی حالتونو د منځ ته راتللو پوری اړه
لری .که چيری د کولمو دموادو څخه يو ساليد جوړ او معاينه کړو نو زيات شمير
شيزونتونه ) (Schizontsد پروتوزوا په کی ليدل کيږی.
.٨درملنه
د دی رنځ په مقابل کی مختلف درمل موجود دی اما يوه ستونزه د ھميشه لپاره پدی کی ليدل
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کيږی او ھغه داده چه دا نوعی د دی درملو په مقابل کی مقاومت منځ ته راوړی .عمده دليل
ئی دادی چه دا مختلف درمل د پروتوزوا د ژوند د دوران په مختلفو مرحلو کی اثر کوی او
دمقاومت د پيدا کيدو د مخنيوی په خاطر بايد دا درمل په متناوب ډول سره استعمال شی.
.٩مخنيوی او کنترول
د دی رنځ مخنيوی ستونزمن کاردی کله چه دا پروتوزوا په ټوله نړی کی موجود دی بھتره
لياره ئی د ښودرملو استعمال او د حفظ الصحی مراعات کول دی.
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