په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

٩
انفکشن برانشيتس
)(Infectious Bronchitis
د دی رنځ واقع کيدل
په افغانستان کی
پيژندل شوی.

.١تعريف
انفکشن برانشيتس ) Infectious Bronchitis (IBد الوتونکو يوه سخته ساری ناروغی ده
چه په ټوله نړی کی موجود ده چه تنفسی سيستم ستونزی او د حاصالتو دکم والی سبب
کيږی.
.٢عامل
کورونا ويروس ) (Corona virusاو انفکشن برانشيتس ويروس ) Infectious
 (bronchitis virusد دی رنځ عاملين دی .د دوی مختلف نژادونه دی چه د مرض د توليد
د قوت اندازه ئی فرق کوی ځينی د دوی په پختورگو باندی حمله کوی او زخمونه پکښی
منځ ته راوړی.
.٣انتقال
د دی مريضی انتقال معموآل د تماس او د ھوا له لياری د دی ويروس اخيستی او د نورو
موادو د خوړلو څخه کوم چه د پزی په افرازاتو او غايطه موادو ککړ شوی اوسی منځ ته
راځی ملوث خواړه او اوبه ،د خاوری او ملوثو موادو سره تماس ،په رنځ اخته الوتونکو او
يا د ھغوی د سامان االتو اخيستنه د دی مرض منبع تشکيلوی .انتقال له يوه فارم څخه و بل
فارم ته د ملوثو اشخاصو د تگ را تگ او ملوثو سامان االتو او موترانو د تماس په نتيجه
کی منځ ته راځی .که يو الوتونکی لدی رنځ څخه جوړ پاتی شی نو بيا د څو اونيو پوری دا
ويروس له ځانه څخه چاپي ته خپروی .د ھگيو له لياری انتقال د مرض صورت نيسی.
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.۴نوع د حيوان چه پری مبتال کيږی
 IBد چرگانو رنځ دی .چرگان د عمر په ټولو برخو کی د دی رنځ په مقابل کی حساس دی
اما شدت د مرض نظر په عمر سره فرق کوی.
.۵کلينيکی نښی
د مرض پټه دوره  ۴٨-٣۶ساعتونو پوری ده .اخته چرگان ستړی او په گرم ځای کی
راغونډيږی .کلينيکی نښی ئی عبارت د ټوخی ،پرنجيدل ،انټيسی ،خرخر ،د پزی افرازات او
خيری لرونکو افرازاتو بھيدل له سترگو څخه دی .د  ١٠-۵فيصده پوری د ھگيو د توليد په
اندازه کی د  ١۴-١٠ورځو پوری کموالی منځ ته راځی .د ھگيو پوستکی نازک او غيری
منظم شکلونه لری او د ھگيو سپين ئی اوبناکه وی.
د مړينی درجه فرق لری اما تر  ٢۵٪پوری رسيږی .د نورو جراثيمو لکه ام-گاليسيپتيکوم
 M.gallisepticumمداخله حاالت نورھم خرابوی چه په نتيجه کی زياتی تنفسی ستونزی
او د ھگيو په توليد کی پوره کم والی منځ ته راځی .ھغه نژاد چه په بختورگو حمله کوی .د
مړينی درجه ال نوره پورته وړی.
.۶غيری معمولی موندنی
ھغه آفتونه چه په تنفسی سيستم کی ليدل کيږی عبارت دی له پړسوب ،خونريزی د پروتينی
موادو موجوديت په پزه ،وچه غاړه او د پپوس په نلکو کی ځينی وختونه ھوائی کڅوړی ھم
مبتال کوی .د بختورگو زيان زيادوی .دوی کم رنگه پړسيدل او حالبينوکی د ھغوی د
افرازاتو تجمع او کله کله حتی د ھغوی د بنديدو سبب کيږی ھغه چرگان چه ھگی اچوی د
ھگيو زيړ د ھغوی د بدن په خاليگاه کی ليدل کيږی او په تخمدان کی د ھغوی ھگی ھم کله
کله ماتيږی .د کم عمر چرگانو د تخمدان په قنات کی کڅوړی يا سيستونه ھم ليدل کيږی.
.٧تشخيص
خاص کلينيکی عاليم د  IBپه تشخيص کی پوره مرسته کوی .په البراتواری ازموينی کی د
ارگانيزم جالکولو او سيرولوژيکی ازموينو اجراکول شامل دی .د تشخيص تفريقی په خاطر
د ټيفکی رنځ ،انفکشيوس الرنجوتراخايتس  Infectious Laryngeotrachitisاو انفکشن
کوريزا  Infectious Coryzaپه نظر کی ونيسی.
.٨درملنه
د  IBلپاره کومه پيژندل شوی تداوی موجود نده.
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.٩مخنيوی او کنترول
 IBد مخنيوی لپاره ښه لياره حفاظتی امنيتی تدابيردی .په ھغه منطقه کی چه مرض واقع
شوی وی د روغو چرگانو لپاره ژوندی ضعيفه شوی واکسين بايد استعمال شی.
يوه نوع واکسين د بلی نوعی لپاره معافيت نه توليدوی اما د ھغه نژاد پيژندنه او د ھغی په
مقابل کی واکسين کول لکه چه په ھغه چاپي کی موجود وی ښه اقتصادی او موثر اقدام
دی.
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