په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

۴
بزمرگی
)(Contagious Caprine Pleuro pneumonia
د دغه مريضی واقع
کيدل په افغانستان
کی پيژندل شوی دی.

.١تعريف
بزمرگی ( CCPPيو ساری مايکو پالزمائی رنځ دی چه د وزو په تنفسی سيستم کی د)
سختو زخمونو په موجوديت سره مشخص کيږی او درجه د مبتال کيدو او مړينی يي خورا
لوړی دی.
.٢عامل
د دی رنځ  ( (CCPPعامل عبارت دی له مايکو پالزما کاپری کولم ) Mycoplasma
 (Capricolumوړه نوعه کاپری نومنيا )) Copripneumoniaeچه په اصل کی
 F38بابيوتايپ دی .ځينی نور مايکو پالزما ئی جراثيم د مثال په ډول مايکو پالزما
مايکويد کاپری )  (Mycoplasma mycoides Capriاو مايکو پالزما
مايکويدسمايکويدس ) (Mycoplasma mycoides mycoidesچه د لوی کالونی په
شکل دی داھم دا رنځ منځ ته راوړی اما د تنفسی سيستم په برخه د زخمونو موجوديت کم
چه ددی رنځ خاص خصوصيت دی دوی منځ ته نه راوړی او دوی په مخصوص ډول سره
د پپوس سره کوم تړاو نه لری.
.٣انتقال
د دی رنځ انتقال د رنځور څاروی د ټوخی او بيا د ھغه د پوزی د افرازاتو وليدل د
نوروجوړو څارويو د سيستم تنقسی په برخه کی منځ ته راځی .د زياتو څارويو جمع کول
او ساتل په يوه ماحول کی د دی رنځ په خپريدو کی مرسته کوی.
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.۴اخته کيدونکی څاروی
يواځی اوزی د CCPPپه مقابل کښ حساس دی.
.کلينيکی نښی
مبتال کيدنه  ١٠٠فيصده او مړينه ممکن  ١٠٠-۶٠فيصدوته ورسيږی .د رنځ پټه دوره له
 ۴-١اونی وخت نيسی .ضعيف والی ،بی اشتھائی ،ټوخی ،د تنفسی ستونزی او د پوزی
افرازات او په تعقيب ئی د بدن د تودوخی د درجی لوړوالی ) ۴١درجی سانتی گراد(
معموآل عامی نښی دی.
 .۶غيری معمولی موندنی
په مشخص ډول د سينی د صندوق په برخه کی په زياته پيمانه د بوسو د رنگ په څير مايع
موجود وی په شديد ډول ريشه لرونکی سينه بغل او د پلورا د برخی التھاب ،سخت والی او
ريشه لرونکو موادو موجوديت ورباندی ليدل کيږی .د پپوس ټولی نلکی په رنځ اخته وی.
په مزمنو حاالتو کی د پلورا ځينی برخی زياتی نښتی اوپه مختلفو اندازو سره آبسی پکښی
موجودی او ليدل کيږی.
.٧تشخيص
کله چه ټوله رمه تبه ،سيستم تنفسی ستونزی او د مرگ څخه وروسته معايناتوکی په پپوس
کی زخمونه وليدل شی نو ابتدائی تشخيص دغه رنځ په گوته کوی .البراتواری تشخيص د
ھغه جراثيم په جالکيدو سره صورت نيسی کوم چه رنځ ئی توليد کړيدی مگر دا کار اسانه
نه دی.
.٨درملنه
په ھغه صورت کی چه ممکن اوسی تداوی بايد د باکتريائی کلچر او د ھغوی د حساسيت د
معلومولو څخه وروسته صورت ونيسی بالخصوص په ھغه وخت کی چه ټوله رمه په رنځ
اخته وی او يا داچه يو قيمتی څاروی مريض و اوسی اويا په حاد او يا مزمن حاالتو کی
اولينی تداوی ښه نتيجه نه وی ورکړی .په معمول ډول سره اوکسی تيتراسکلين
د  ١۵-١٠ملی گرامه پوری يوه کيلو گرام وزن د بدن او تايلو) سين (Oxytetracycline
د  ٢٠-١٠ملی گرامه په کيلو گرام وزن د بدن استعماليږی .تداوی ته) (Tylosin ۴٨-٢۴
ساعته پوری وروسته د ھغی چه تبه له منځه والړه شی دوام ورکړی .واکسين د يخ او
بارانی موسم څخه د مخه تطبيق کړی.
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.٩مخنيوی او کنترول
په پوره اندازه ھوا نه موجوديت ،د زياتو څارويو جمع کول په يوه تنگ ځای کی ،د مختلفو
ځايونو څخه د راجمع شوی څارويو يو ځای والی ،نادرسته خوراکه ،د فعالی انتی بادی د
انتقال نه صورت ،د څارويو انتقال او نور ھر ډول فشار په څاروی باندی د دی رنځ د پيدا
کيدو او يا واقع کيدو سره مرسته کوی.
او د ھغی په تعقيب د مخنيوی او کنترول په خاطر د ټولو ھغه فکتورونو مخه نيول کوم
چه د رنځ په توليد کی مرسته کوی .به افغانستان کی وزو او ميږو ته د مايکو پالزما
واکسين ورکول کيږی چه د دی رنځ په مخنيوی کی ښه رول لری(M-capri) .کاپری
دغه واکسين بايد د يخ او بارانی موسم څخه د مخه تطبيق شی.

په شدت سره سخت والی او د زياتو ريشه لرونکو موادو جمع کيدل د) (CCPPبزمرگی
پلورا د پاسه.
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