په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

١۵
د چرگانو سيل
)(Avian Tuberculosis
د دی رنځ واقع کيدل
په افغانستان کی
پيژندل شوی.
.١تعريف
دا يوه ساری باکتريا وی رنځ دی چه په مزمن ډول سره دوام کوی چه د مختلفو پنيری رنگه
گرانولوماس ) (granulomasساختمانونو په جوړولو سره په داخلی اعضاو کی مشخص
کيږی.
.٢عامل
د دی رنځ عامل د مايکو باکتريوم ايويوم ) (Mycobacterium aviumله باکتريا څخه
د ی.
.٣انتقال
د رنځور چرگ څخه په زياته پيمانه سره دا ارگانيزمونه د مواد غايطی او تنفسی سيستم د
افرازاتو سره چاپي ته خپريږی .دا ارگانيزم په چاپي کی تر ډيره وخته يعنی  ۴کلنو
پوری په خاوره کی ژوندی پاتی کيږی .حساس چرگان د ککړ يا ملوث ماحول يا چاپي
څخه ارگانيزمونه اخلی.
.۴نوع دحيوان چه مبتال کيږی
ټولی نوعی د الوتونکو په مايکو باکتريوم اويوم ) (M.Aviumباندی اخته کيږی .د دی رنځ
د واقع کيدو راپور د مختلفو نو عو د چرگانو او صحرائی الوتونکو څخه ورکړی شوی دی.
دغه ارگانيزم تی لرونکی څارويو په شمول د انسان ته انتقال او په ھغوی کی مريضی منځ
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ته راوړی بالخصوص په ھغه وخت کی چه د بدن معافيتی سيستم ئی زيانمن شوی اوسی.
مايکو باکتريوم اويوم ) (Mycobacterium aviumپه ھغه
کسانو کی چه سيستم د معافيتی ئی ضعيفه شوی رنځ منځ ته راوړی.

.۵کلينيکی نښی
دمرض پټه دوره اوږده او له څو اونيو څخه تر څومياشتو پوری دوام کوی .معموآل بالغه
چرگان په رنځ اخته کيږی .د مصابيت درجه خورا ټيټه او کيدای شی چه يو يا څو چرگان په
يوه ډله کی مبتال شی .کلينيکی نښی مشخص او برجسته ندی .چرگان بی مجاله ،ستړی او
بڼکی ئی بی نظمه معلوميږی ،باالخره د بدن عضالت وچيږی ،چرگان خواريږی او د
مړينی درجه ئی لوړه ده.
.۶غيری معمولی موندنی
د چرگانو د توبر کلوز زخمونه خوراښه مشخص وی .د قلم دڅوکی په اندازه اوځينی وختونه
له ھغی څخه لوی خاکستری رنگه ،زيړ بښنی کتلی چه مختلفو برخو د داخلی اعضاو باندی
ليدل کيږی .د دغه کتلو په مرکزی برخه کی زيړ رنگه پنير رقمه موادو تجمع موجوده وی
او ممکن په فايبروزی ) (Fibrousسره احاطه شوی اوسی .دغه مړه انساج معموآل په ينه،
توری ،کولمو او د ھډوکو په مغز کی ليدل کيږی.
.٧تشخيص
په کلينيکی نښو نښانو باندی تشخيص کول امکان نه لری .د مرگ څخه وروسته د نمونی
اخيستلو په وخت ھغه مړه انساجو کتلی چه د داخلی اعضا په مخ باندی موجود دی د
تشخيص سره کمک کوی .په ھستوپتالوژيکی معايناتو کی د مړه شويو انساجو په کتلوکی څو
ھسته ای غټ شوو حجراتو موجوديت په تشخيص کی مھم رول لری .دا ھم ممکنه ده چه دا
ارگانيزم کلچر کړو مگر مخصوص ميډيا او ډير وخت ورته پکار دی چه نمو وکړی .د
تشخيص تفريقی په وخت کی کالی باسيلوسس ) (Colibacillosisاو د سپين اسھال رنځ په
نظر کی ونيسی.
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.٨درملنه
کومه موثر درملنه وجود نه لری.
.٩مخنيوی او کنترول
ښه مخنيوی دا دی چه د توبر کلوز څخه پاک چرگان وساتی .مخکی لدی چه نوی چرگان
ځينو فارمونو ته داخل کړی په ھغوی باندی د توبر کولين ) (Tuber culineتيست يا
ازموينه اجرا کړی .د صحرائی الوتونکو سره د تماس مخنيوی ھم په کنترول کی مرسته
کوی .د مرض د واقع کيدو څخه وروسته د چرگانو ځای ښه پاک کړی تر څو د بيا واقع
کيدو مخنيوی وشی.
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