په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه
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انفکشيوس بورسايتس رنځ
)(Infectious Bursal Disease
د دی رنځ واقع کيدل
په افغانستان کی
پيژندل شوی.
.١تعريف
انفکشيويز بورسال ديزياس  Infectious bursal disease (IBD) -د گمبورو د
مريضی ) (Gumboroپه نامه سره ھم ياديږی .دايوه حاد ويروسی رنځ دی چه په وړو
چرگوړو کی د بورسا په سخت ډول سره زيانمنه کيدو ،نس ناستی او باالخره د معافيتی
سيستم په ضعيفوالی تماميږی.
.٢عامل
د  IBDعامل د  IBDويروس دی چه د بيرناويروس ) (Birna virusد فاميل يوه عضوه
ده .په چاپي کی د نورو حوادثو په مقابل کی ډير مقاوم دی .مختلف نژادونه لری چه د
مرض د توليد په درجه کی ئی فرق موجود دی.
.٣انتقال
د چاپي ککړ توب په انتقال کی عمده رول لری .د مبتال شوی چرگانو څخه ويروس
خارجيږی او تر ډيره وخته پوری په فرش ،په سامان االتو باندی پاتی کيږی له يوه فارم
څخه و بل فارم ته انتقال د سامان االتو په واسطه صورت نيسی.
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.۴مبتال شوی نوعی
چرگان په طبيعی ډول سره مبتال کيږی .ھغه چرگان چه ھگی اچوی ھغوی ډير حساس وی
حساسيت د بورسا فابيريکوس ) (Bursa of Fabrecusد اعظمی انکشاف په موده کی
 ١٠-٣اونيو په عمر کی زيات وی.
.۵کلينيکی نښی
د مرض پټه دوره  ۴-٣ورځو پوری ده .د مبتال کيدو درجه  ٨٠-١٠فيصده پوری ده دوی
ستړی او ستومانه ،بی اشتھا ،او اوبلنه سپين رنگه مکوييدی نس ناسته لری .بورسا لويه او
قابل د لمس وی او کله چه مريضی مخ په وړاندی الړه شی نو دا وړيږی .چرگان موازنه له
السه ورکوی او حتی په مالکيږی .مرگ د کلينيکی عاليمو د ښودلو څخه له دريمی ورځی
وروسته منځ ته راځی .د مړينی اندازه تقريبآ  ١٠فيصده اما ځينی وختونه ممکن  ٣٠٪ته
ورسيږی .يوه ستونزه د  IBDپه مرض کی داده چه د دوی د بدن معافيتی سيستم ضعيفه
پاتی کيږی او د نورو ويروسی عواملو په مقابل کی مقاومت نشی کولی او ھمدارنگه عکس
العمل ئی د واکسين د تطبيق په وخت کی کم وی.
.۶غيری معمولی موندنی
بورسا د ويروس د تکثر لپاره ښه ځآی او زيات شمير مشخص تغيرات ھمدلته منځ ته
راځی .په حاده مرحله کی دا د نورمال يا عادی حالت څخه  ٣-٢اندازی غټه او پړسيدلی
وی .کله چه رنځ مخ په وړاندی ځی دا ممکن خونريزی ولری او کوچنی کيږی او د پاسه
ورباندی زيړ رنگه جالتينی مواد ھم ليدل کيږی .جسد د بدن اوبه له السه ورکړی او
عضالت ئی تور رنگه معلوميږی توری ئی معموآل لويږی .ينه يا جگر لوی او شکيدونکی
وی .مالگه رقمی مواد په بختورگو کی موجود وی کوم چه د بدن څخه د اوبو د ضايع کيدو
په نتيجه کی منځ ته راځی.
.٧تشخيص
د  IBDد تشخيص لپاره تاريخچه ،کلينيکی نښی او د مرگ څخه وروسته معايناتو کی د
زخمونو او آفتونو ليدل کافی دی .د البرتواری تشخيص لپاره د ارگانيزم جالکونه او د
سيرولوژيکی معايناتو لپاره د  AGIDازموينه اجراکيږی .د تشخيص تفريقی په خاطر
انفکشيوز برانشتس ) ، (Infectious bronchitisميرک رنځ )، (Mark’s diseases
د چرگانو ټوغکی  HPAIپه نظر کی ونيول شی.
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.٨درملنه
کومه موثر تداوی د  IBDلپاره موجود نده ،د ھغه موادو چه انرژی ئی کمه او ھمدارنگه د
پروتين مقدار ئی لږوی د مريضی په دوران کی توصيه کيږی.
.٩مخنيوی او کنترول
دواړه قسمه يعنی ژوندی او غيری فعال شوی ډولونه دواکسينو موجود دی او نتيجه ئی د
قناعت وړ ده .حساسه مرحله د مبتال کيدو لپاره ھغه وخت دی چه ارثی معافيت مخ په کميدو
شی نو په ھمدغه وخت کی واکسين بايد تطبيق شی .شديد امنيتی حفاظتی تدابير د ويروس د
داخليدو مخنيوی کوی .د چاپي ضد عفونی کول له مريضی د واقع کيدو څخه وروسته
ضروری دی.
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