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٧
په ميږو او وزو کی داخلی چنجيان
)(Internal Parasites of Sheep and Goats
د دغه رنځونو واقع
کيدل په افغانستان
کی پيژندل شويدی.
.١تعريف
چنجيان او په خاص ډول سره د معدی او کولمو گرد چنجيان د وزو او ميږو د توليداتو لپاره
په افغانستان کی مھمه ستونزه او قابل د بحث ده .اقتصادی زيانونه د توليد دکموالی ،قيمت د
مخنيوی او تداوی په خاطر او د څارويو د مړينی په نتيجه کی منځ ته راځی.
.٢عامل
با وجود د دی چه مختلف ډولونه د چنجيو په ميږو او وزو کی ليدل شوی او وجود لری اما
مھم رنځ توليدونکی ډله ئی د معدی او کولمو گردی چنجيان دی چه له ھغوی له جملی څخه
ھميانکس کانتورتوس ) ،(Haemonchus Contortusباربرپول وارم ) Barberpole
 ،(wormواير وارم ) (Wire wormچه په زياته پيمانه سره وينه خوړونکی چنجی دی.
دغه چنجی په گرم او مرطوب چاپي کی په ښه ډول وده او نموکولی شی.
تيلو دورساگيا ) : (Telodorsagiaاسترتاجيا سرکوم سنکتا ) Ostertagia Circum
 (Cinctaد معدی نصواری رنگه چنجی دی چه په يخ او لوند چاپي کی ښه نمو او وده
کوی او ھغه مواد غذائی چه د معدی اوکولمو په مکوزا باندی پراته وی خوری دھاضمی د
سيستم د وظيفی په اجرا کولو کی مداخله کوی او په څاروی کی اسھال منځ ته راوړی دا
چنجيان د بانک دلو ټولو په نامه سره ياديږی ځکه چه ډير کم وخت څاروی له منځه وړی
چه پدی صورت کی څاروی بی کاره او باالخره توليدات ئی کم او د ھغی په نتيجه کی مالی
الس ته راوړنه له منځه ځی.
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د ايزو فاگوستوموم نوعی ) : (Oesophagostomum sppدوی د څارويوپه لويو
کولمو کی ژوند کوی د ھغه له وينی څخه تغذيه کوی او د مجموعی کم خونی به راوړلو کی
چه د ھميانکس کانتورتوس ) (H. Contortusپه واسطه منځ ته راځي مرسته کوی.
د تريچورس نوعی – ) Trichuris sppشالق لرونکی چنجی( :دوی معموآل په کم تعداد
سره موجود وی دوی ھم د وينی څخه تغذيه کوی او د عمومی کم خونی سره کوم چه د
نورو چنجيانو به واسطه منځ ته راځی مرسته کوی.
مونيزيا )) ،(Moniziaفيته وی د وريجو د دانو په څير چنجيان( :له ھظم شوی خوراکی د
حيوان څخه تغذيه کوی او ډير کم تاوان منځ ته راوړی .اما په وړو او کم عمره څارويو کی
د ھغوی د ودی او نمو مخه نيسی او کله کله د کولمو د بنديدو سبب کيږی.
فاسيلوال ھيپاتيکا )) ،(Fasciola hepaticaد ينی چنجيان(  :د افغانستان په ھغه منطقو
کی چه ژور او په دايمی ډول سره اوبه لری يوه لويه ستونزه څخه پيژندل کيږی .دغه چنجی
په ينه يا جگر کی او سيږی ھغه ته زيان رسوی او په نتيجه کی څاروی ضعيفه ،د وزن
کمول ،کم وزن اخيستل او ځينی وختونو کی د ھغه د مرگ سبب کيږی.
ديکتوکولوس فالريا ) ،(Dictyocaulus filarialموليروس ) (Muelleriusپروتو
سترانگيلوس )) ،(Protostrongylusد پپوس چنجيان( .د دوی موجوديت تنفسی ستونزی
منځ ته راوړی -څاروی ضعيفه کوی او ځينی وختونه د مرگ سبب کيږی.
ايمريانوعی ) ،(Eimeria sppکوکسيديا ) (Coccidiaدغه رنځ د کثافاتو رطوبت د
موجوديت او بالخصوص په ھغه وخت کی چه د څارويو معافيتی سيستم ضعيفه اوسی تړلی
دی لکه د لنگون ،د مور څخه د بچو د جداکولو او يا د څارويو د انتقال په وخت کی دغه
انفکشن د کولمو داخلی سطحی ته زيان رسوی ،څاروی ظعيفه ،وزن کموی د وزن اخيستل
کميږی او ځينی وختونه د مړينی سبب کيږی.
.٣انتقال
د چنجيو د ژوند دوران يوه برخه د حيواناتو په داخل کی صورت نيسی او پاتی برخه ئی په
څړگا او چاپي کی تيريږی .د چنجيانو ښځه او نر د څاروی د بدن په داخل کی يو ځای
کيږی او ھگی اچوی او بيا د څاروی د غايطه موادو سره بيرون ته وځی چنجی په ھگی کی
نمو کوی او بيا له ھغی څخه را وزی په فضله موادو کی په ځوانو )الروا( انفکته کونکی
چنجيو باندی بدليږی.
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وروسته دا له فضله موادو څخه په طرف د وښو حرکت کوی او د ھغوی د پاسه ځای نيسی
تر څو څاروی ئی د خوراک په وخت کی تير او د دوی د ژوند د دوران مرحله تکميليږی.
پسرلی د څارويو د مبتال کولو لپاره له خطره څخه ډک موسم دی .په دوبی کی کله چه
پرازيت ھگی چاپي ته خپروی او په الروا باندی بدليږی کيدای شی چه د گرمی ھوا په
نتيجه کی له منځه والړ شی .له دوبی څخه وروسته د منی موسم يو بل خطر ناک وخت دی
ځکه چه په ھغی کی د تودوخی درجه کښټه راځی او ځوان چنجيان کولی شی چه ژوندی
پاتی شی تر ھغه وخته پوری تر څو چه د ژمی يخ موسم شروع کيږی .د کنترولی
محافظتونو په نظر کی نيولو سره د پرازيتی انفکشنونو مخه نيولی شو .لکه د چنجيو ضد
درملو ورکول ،په ځوانو الرو سره د څارويو مبتال کيدو مخنيوی )د ښی اداری او پروگرام
په کمک( .د ينی چنجيان د پسرلی په اخير او د اوړی په شروع کی صورت نيسی.
.۴اخته کيدونکی څاروی
ځوان اونوی زيږيدلی ورغمی او وری د انفکشن په مقابل کی ډير حساس وی د ھغوی د
مرض او باالخره د مرگ سبب کيږی .بالغه ميږی او وزی ھم حساس دی.
.۵کلينيکی نښی
ھغه څاروی چه چنجی ولری مختلفی عالمی له ځانه ښائی او د موجوده پرازيت دنوعی
پوری اړه لری عمومی نښی ئی د رشت يا ځيږ جلد ،اسھال يا نس ناسته ،ضعيفوالی،
ستومانتيا ،د وزن له السه ورکول ،د الندی جامی په ناحيه کی پړسوب او بی اشتھائی څخه
دی.
ھغه څاروی چه په ھمانکس کانتارتوس ) (H. Contortusمبتال اوسی په ھغه کی د وينی
لږوالی او د سترگتو مخاطی غشائی کم رنگه کيدل او د جامی الندی پړسوب ليدل کيږی .ھر
څومره چه مريضی سخته وی په ھماغه اندازه د وينی اندازه زياته کميږی او د څاروی د
مړينی سبب کيږی ځکه چی د تيلودورساجيا ) Teloorsagia -اوسترتاجيا –
 ،(Ostertagiaسرکومسينيتا –  Circumcinetaاو تريخوسترانگليوس کولو بريفورمس
) (Trichostrongyus Colubriformisتعداد ھغه اندازی ته ورسيږی چه مريضی منځ
ته راوړی نو د ھغوی کلينيکی عاليم نس ناسته ده.
.۶غيری معمولی موندنی
د مړه څاروی جسد بايد څيری شی او د ھغه په کولمو ،معده او ينه يا جگر د دی چنجيانو د
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موجوديت لپاره وکتل شی .ځينی د دی چنجيانو په رڼو سترگو سره پداسی حال کی چه د
اعضاو پوری نښتی وی ليدل کيږی.
.٧تشخيص
په البراتواری آزموينو کی د وينی کم والی )کمه اندازه  .(PCVد زياتو ھگيو موجوديت په
موادو غايطه کی او د پالزما د پروتينو د دالسه ورکول په گوته کيږی .ھمدارنگه د وينی
کمبود د څاروی د سترگو د الندينی زيرمی د مخاطی برخی د رنگ په ليدلو سره تشخيص
کيدالی شی .يو چارت چه د ) (FAMACHAپه نامه سره ياديږی او په جنوبی افريقا کی
جوړ شويدی د ھغی په مرسته بدون د البراتواری آزموينی څخه د وينی د لږوالی اندازه
معلوميدای شی ،پدی آزموينه کی د سترگی د الندی زيږمی رنگ د چارت د مختلفو رنگونو
سره کتل کيږی په کوم کی چه د ميږو د سترگو د پنځو مختلفو مرحلو د وينی لږوالی درج
شويدی.
• ).١سور – او پوره وينه() .٢ ،سور – گالپی – وينه پوره() .٣ ،گالپی –
لږغوندی کم خونه() .۴ ،گالپی – سپين رنگه – کم خونه() .۵ ،سپين – زياد
کم خون( .څرنگه چه کم خونی د ھيماتکس کانتارتوس ) (H.Contortusد
انفکشن په صورت کی منځ ته راځی نو ددی جدول په لرلو سره به د ھغوی
په تداوی کی د مرستی څخه خالی نه اوسی.
.٨درملنه
مختلف د چنجيو ضد درمل په مختلفو فورمولونو او شکلونو سره موجود دی چه د شربت،
گولی ،پيچکاری او يا د خوړو او دا سکلو د اوبو د گډولو سره څارويو ته ورکول کيږی .د
درملنی طريقه د پرازيتونو د نوعی او جغرافيائی موقيت د چاپي سره فرق کوی .درمل
بايد ھغه وخت استعمال شی چه مؤثريت ئی وليدل شی دا حالت کيدالی شی چه د درملو
استعمال کم او صرف ھغه وخت صورت ونيسی چه واقعی ضرورت ورته وليدل شی.
احتياط وکړی چه انتخابی درمل د ھمدغه چنجيانو لپاره انتخاب کړی.
دا کار د ) (FECد البراتواری آزموينی چه د يوه تکړه داکتر وترنر او يا د البراتوار او يا
د يو پوھنځی د پرازيتولوژی په البراتوار کی سرته ورسيږی حيواناتو ته بايد د
 FAMACHAچارت په نظر کی نيولو څخه وروسته تداوی شی او يا داچه په ستراتيژيکی
ډول سره په يوه مناسب وخت د منی او پسرلی په موسم کی باالخصوص د لنگون په وخت
کی دا درمل استعمال شی.
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.٩مخنيوی او کنترول
لويه ستونزه په ميږو او وزوکی د نيماتود د چنجيانو )بالخصوص ھيمانکس کانتورتوس H.
 (Contortusد مخنيوی په خاطر د معمولی چنجيانو د مقاومت پيداکول د مختلفو نوعو
درملوکی دی دا مقاومت د دی درملو د متداوم استعمال بالخصوص په ھغه وخت کی چه
دوز يا اندازه ئی مکمل استعمال نه شی منځ ته راځی .موثر کنترول او تداوی يواځی ددرملو
په استعمال سره منځ ته نه شی راتالی .د چنجيو ضد درملو د استعمال سره سره بايد د
څړځای تبديلول او د پرازيت د ميزبان د منځه وړل په نظر کی ونيول شی.

د ججوری پړسيدل – د مايعاتو
راټوليدل د زنی الندی.
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 .FAMACHAد سترگو د رنگ چارت
چه دکم خونی د درجی د معلومولو لپاره
استعماليږی.

د پپوس بالغه چنجی د پپوس د نلکو په
منځ ئی.
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