په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

١۴
د سپينی نس ناستی رنځ
)(Pullorum Disease
د دی رنځ واقع کيدل
په افغانستان کی
پيژندل شوی.
.١تعريف
دا د چرگوړو يوه ساری باکترياوی رنځ دی ھميشه دغه سخته نس ناسته د مړينی سبب
کيږی .د دی مرض مشخصات دادی کله چه چرگوړی له ھگی څخه راوزی يا مړه او يا د
مرگ په حال کی وی .دا رنځ په سيستميک او حاد ډول به وړو چرگوړو کی واقع کيږی اما
د ډير عمر په چرگانو کی مزمن ډول سره دوام کوی.
.٢عامل
د دی رنځ عامل سالمونيال پولوروم ) (Salmonella Pullorumيو بی حرکته باکتريا ده
چه په چرگانو او فيل مرغانو کی په اسانی سره رنځ منځ ته راوړی.
.٣انتقال
انفکشن د خولی له لياری او يا د ھگيو د زيړو په واسطه صورت نيسی .په وړو چرگوړو
کی انتقال يا د تخمدان له لياری او يا په افقی ډول سره صورت نيسی او د کانابوليزم
) (Cannibalismورسره معموآل ملگری وی .دغه ارگانيزم د ھگی له پوستکی څخه
تيريږی او ايمبريو ) (emberyoمبتال کوی په ميخانيکی ډول سره انتقال د ککړ شوو يا
ملوثو کاليو ،بوټانو سامان االتو سره ھم صورت نيسی ،ھغه چرگوړی چه د رنځ څخه روغ
شوی وی نور چرگان بالخصوص مورنی ډله ) (broodersانفکته کوی او د رنځ واقع
کيدل بيا له سره شروع کيږی.
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.۴نوع د حيوان چه مبتال کيږی
په خاص ډول په چرگانو او فيل مرغانو کی واقع کيږی .ھغه کسان چه د اومو يا خامو ھگيو
څخه استفاده کوی په ھغوی کی ضعيفه ډول اسھال د دری ورځو مودی لپاره منځ ته
راوړی.
سالمونيال پولورم ) (Salmonella Pullorumيوه ضعيفه غوندی
اسھال په انسانانو کی منځ ته راوړی.
.۵کلينيکی نښی
د مصابيت درجه  ١٠-٨٠٪پوری ده .د مړينی درجه ھغه وخت تقريبآ  ١٠٠٪پوری رسيږی
چه دوی د سخت فشار الندی واقع شی اويا دا چه سيستم معافيتی د بدن ئی ضعيفه شوی
اوسی .ھغه چرگوړی چه په رنځ اخته شويوھگيو څخه راوتی اوسی معموآل ضعيفه او د څو
ورځو په موده کی له منځه ځی .ناروغه چرگوړی د برودر الندی راجمع او ستومانه
معلوميږی .د اسھال په وخت کی کوم چه سپين -خميره رقمی مواد له ځانه خارجوی د خولی
څخه اواز وباسی .د وزن اخيستنه دريږی او بڼکی ئی ضعيفه وی .څرنگه چه پپوس معموآل
متاثره کيږی نو لنډه لنډه سا اخيستنه په ھغوی کی ليدل کيږی .د زيات عمر چرگان کومی
کلينيکی نښی له ځانه نه ښائی اما بيا ھم د ھغوی د ھگيو د توليد او بارداری په درجه کی کم
والی منځ ته راځی.
.۶غيری معمولی موندنی
برجسته زخمونه د رنځ په مزمن شکل کی واقع کيږی .اما معموآل د پراکيوت يا د مريضی د
سخت شدت ) (Peracutپه صورت کی نه ليدل کيږی .کله چه دا زخمونه واقع شی نو
جگر يا ينه توری او پختورگی متوسع او په سره رنگ سره سخت معلوميږی .په زيړه کيسه
کی کريمی -پنيری رنگه مواد موجود وی .سپين پنيری رنگه غوټی يا دانی رقمه ساختمانونه
په پپوس ،زړه ،دکولمو بالخصوص د سيکوم په برخه کی ممکن موجود و اوسی.
بندونه معموآل پړسيدلی او زيړ بخنه ،لزجی رقمه مايع پکښی موجود وی.
.٧تشخيص
د موادو غايطه او انساجو نمونی بايد البراتوار ته د باکتريا د پيژندلو لپاره وليږدول شی .چه
ھلته بيا يا کلچر او يا جنيتکی تخنيک پکار ويوړل شی .دمثبت تشخيص لپاره
دسيرولوژيکی ازموينو تر سره کونه کافی نده .د تشخيص تفريقی په خاطر بايد فول کلورا
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) ،(Fowl choleraفول تيفوئيد ) ، (Fowl typoidايری سيپلس ) (Erysipelasاو نور
په نظر کی ونيول شی.
.٨درملنه
د انتی بيوتيکو په استعمال سره د دی مرض په شدت کی کموالی راځی .اما ھيڅ نوع درمل
دا ارگانيزم د فارم څخه په مکمل ډول سره د منځه نشی وړلی.
.٩مخنيوی او کنترول
کله چه دا رنځ واقع شو نو دکنترول په خاطر ملوث چرگان بايد جالاو له منځه ويوړل شی.
ټول مړه جسدونه په ښه ډول پاک او ليری شی او بقايا د موادو ،ساحه او سامان آالت بايد
ضد عفونی شی .ھغه چرگان چه له رنځ څخه راگرځی د نورو سالمونيال )(Salmonella
د وقايعو په څير مقاوم وی او په رنځ نه اخته کيږی اما عامل د مرض و نورو ته انتقالوی.
واکسين معموآل نه استعمالييږی ځکه چه دوی په سيرولوژيکی معايناتو او درنځ دعامل په
انتقال کی مداخله کوی .سالمونيال پولورم ) (S.pullorumممکن په مناسب چاپي کی تر
څو کلونو پوری پاتی شی .اما د گرمی ،يخنی او عامو ضد عفونی موادو په مقابل کی
حساس دی.
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