په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه
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کولی باسيلوسس
)(Colibacillosis
د دی رنځ واقع کيدل
په افغانستان کی
پيژندل شوی.

.١تعريف
دا د چرگانو يو عامه باکترياوی سيستمی مريضی ده چه د ايشريشيا کولی ) (E.coliپه
واسطه منځ ته راځی او د توليداتو د کم والی سبب کيږی.
.٢عامل
عامل د مريضی ايشريشيا کولی ) (Eschirichia coliدی .د چاپي په ھر ځای کی
پيداکيږی او د دوی د حملی لپاره ښه زمينه ھغه وخت منځ ته راځی چه سيستم د معافيتی د
بدن ښه وده نه وی کړی او يا دا چه سيستم د معافيتی د فشار الندی راغلی اوسی .د تنفسی
سيستم ستونزی موجودی او حفظ الصحه نه وی مراعات شوی.
.٣انتقال
معموآل چرگان له چاپي څخه ارگانيزم اخلی .دا رنځ معموآل د تنفسی سيستم د رنځونو لکه
انفکشن برانشيتس ) (Infectious bronchitisويروس او يا د مايکو پالزما گاليسپتيکوم
) (M.gallisepticumڅخه وروسته منځ ته راځی .ھغه تخريش چه په غشا دمکوزا کی
منځ ته راغلی دی د ايشی ريشيا کولی ) (E.coliارگانزيم ته اجازه ورکوی چه داخل د بدن
شی .ھمدارنگه د گمبورو ) (Gumboroد مريضی د واقع کيدو څخه وروسته سيستم د
معافيتی ضعيفه او د فشار الندی وی چه دا حالت د ايشی ريشيا کولی  E.coliارگانيزم ته
زمينه برابروی چه بدن ته داخل شی.
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.۴اخته کيدونکی څاروی
ټولی نوعی د چرگانو د دی رنځ په مقابل کی حساس دی.
.۵کلينيکی نښی
دمرض پټه دوره  ١٠-٢ورځی نيسی .درجه د مبتال کيدو فرق کوی .د وينی عفونت د
سيروزا په سطح او ځينو اعضاوو لکه پپوس ،جگر يا ينه او توری کی منځ ته راځی .د دی
رنځ عاليم عبارت دی له ټوخی ،په ژور ډول تنفس اخيستل ،ډيره ستړتيا ،بی اشتھائی ،او د
کم وزن اخيستل .د مړينی درجه له  ٢۵-۵٪ته رسيږی.
.۶غيری معمولی موندنی
د مرگ څخه وروسته معايناتو کی د سيروزا په سطح باندی رشته ماننده التھاب موجود وی
او د ھغی په نتيجه کی د ھوای کڅوړو ،د زړه د پيريکارديوم ،پريتون ،د ينی يا جگر په
مخکينی برخه او ساينوس کی التھابونه منځ ته راځی .د دی ټولو اعضاو په مخ باندی زيړه-
سپين رنگه غشا د پروتينی ريشه رقمو مواد ليدل کيږيی .برعالوه د دی څخه ارگانيزم په ينه
او توری باندی حمله کوی چه په نتيجه کی د دی اعضاو د پړسوب او د گرانولوما
) (granulomasد تشکل يا جوړښت او د زياتو پنيری رنگه موادو تجمع منځ ته راځی.
.٧تشخيص
د غيری معمولی زخمونو موجوديت مشخص عالمه ده .د قطعی تشخيص لپاره د باکتريا
کشت کولوته ضرورت لری د تشخيص تفريقی په خاصه  ،CRDد چرگانو د وبا او سپينه
نس ناستی په نظر کی ونيول شی.
.٨درملنه
يو زيات شمير انتی بيوتيک دا ارگانيزم د چرگ په بدن کی له منځه وړی .دا انتی بيوتيکونه
عبارت دی له اموکسی سلين ) (amoxicillinتتراسکلين ) (Tetracyclineجنتا مايسين
) (Gentamycineسيفتيفور ) (Ceftiofurاو فلوروکونيولونز ).(Fluoroquinolones
څرنگه چه دا ارگانيزم په چاپي کی په پوره پيمانه سره موجود دی او نور ارگانيزمونه
اويا خاص حالتونه کومو ته چه پورته اشاره وشوه دی ارگانيزم ته د بدن د داخليدو او رنځ د
منځ ته راوړلو سبب کيږی .دغه حالت ته پوره توجه کول د انتی بيوتيکو د استعمال څخه
زيات موثردی.
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.٩مخنيوی او کنترول
په تجارتی ډول سره واکسين موجود اما عام استعمال نه لری ځکه چه د بدن دمعافيتی سيستم
کمزوری او د تنفسی سيستم رنځونه گمبورو) ،(Gumboroانفکشن برانشيتس
ويروس ، Infectious Bronchitis Virusمايکوپالزما گاليسپتيکوم
) (M.gallisepticumد ايشی ريشيا کولی حملی لپاره زمينه مساعدوی .نو پدی خاطر د
دی رنځو مخنيوی مھم دی.
ښه تغذيه او حفظ الصحوی تدابير د دی رنځ په مخنيوی کی عمده رول لری .د بچو د اوښکلو
د ماشين پاکه ساتنه خورا ډير ارزښتناکه کار دی تر څو دا رنځ د عمر په اولو ورځو کی
کنترول او مخه ئی ونيول شی.

کولی باسيلوسس  Colibacillosisد جگر په
سطح باندی د فايبرينی مواد موجوديت.

کولی باسيلوسس  : Colibacillosisپه
پپوس باندی فايبرينی او پنيری رنگه مواد
تجمع او ھمدارنگه دغه فايبرينی موادو
توری پوشلی دی.
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