په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

٢
اسپرجيلوسس
)Brooder Pneumonia (Aspergillosis
د دی رنځ واقع کيدل
په افغانستان کی
پيژندل شوی.
.١تعريف
دغه يوه فنگسی تنفسی رنځ دی چه په شکل د ماتحت حاد او مزمن ډول سره په چرگوړو او
نورو الوتونکو کی واقع کيږی .دغه رنځ په نورو نومونو لکه اسپرجيلوسس
) ،(Aspergillosisپنومومايکوسس ) ،(Pneumomycosisمايکو تيک نومونيا
) ، (Mycotic pneumoniaد ھوائی کيسی رنځ او توبر کلوز کاذب په نامه سره ھم
ياديږی.
.٢عامل
عامل د دی رنځ يو نوع فنگس چه د اسپرجيلوس فوميگاتوس ) Aspergillus
 (fumigatusپه نامه سره ياديږی په زياتو برخو د چاپي کی موجودی او د گرمی او
رطوبت د موجوديت په وخت کی زيات شمير سپورونه يا کڅوړی توليدوی.
.٣انتقال
الوتونکی د فنگس د سپور کوم چه تنفس په وخت کی اخلی مبتال کيږی په ھره اندازه چه
شمير د سپورونو په يو چاپي کی زيات وی په ھماغه اندازه زيات شمير الوتونکی په
مرض اخته کيږی .په خوساشويو ،خوراکی او فرش کی په زيات شمير دغه جراثيم موجود
وی .وخيم حالت ھغه وخت منځ ته راځی کله چه د بچو د ښکلو ماشين پدی جراثيم سره
ککړ شی ځکه چه دا سپور د ھگی د ديوال څخه تيريږی او زيات شمير چورگوړی چه له
ھگی څخه راوزی پدی رنځ اخته کيږی.
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.۴نوع د حيوان چه مبتال کيږی
چرگان ،فيل مرغان ،قازونه ،ھيلی يا بتکی ،قرقاول او کيناری د دی رنځ په مقابل کی
حساس دی ھمدارنگه دغه مريضی په کفترو او نورو زينتی مرغانو کی ليدل کيږی.
کله چه د يو مړه شوی پرنده په جسد باندی کارکوی .پوره احتياط وکړی ځکه چه دغه سپور
له فنگسی کتلی څخه ھواته او بيا له ھواله لياری د تنفس کيدلو څخه وروسته په انسانانو کی
مريضی منځ ته راوړی .دا رنځ په انسانانو کی ھغه وخت په سخت ډول ليدل کيږی چه
سيستم د معافيتی ئی د انسانان زيانمن شوی اوسی.
د اسپرجيلوس ) (Aspergillusسپور د زخم څخه انسانانوته انتقال او د تنفسی
سيستم د رنځ رامخ ته کيدو سبب کيږی.

.۵کلينيکی نښی
پټه دوره د رنځ  ۶-٢اونيو پوری ده .پدی رنځ د مبتال کيدلو درجه معموآل ټيټه اما کله چه د
چرگوړو ماشين مبتال شوی وی پورته ځی .چرگوړی اشتھا نه لری او د بدن وزن ئی
کميږيږ د پزی افرازات ،د تنفسی سيستم ستونزی او د خولی له لياری تنفس وباسی.
چرگوړی ضعيفه کيږی او حساسيت ئی د نورو رنځو په مقابل کی زياتيږی .کله کله دغه
فنگس په مغز او سترگو باندی حمله کوی چه نتيجه کی ئی د مغز التھاب او د سترگو
ړوندوالی منځ ته راځی د رجه د مړينی معموآل لوړه وی.
.۶غيری معمولی موندنی
په مختلفو برخو د تنفسی سيستم کی په مشخص ډول سره د مړه شويو انساجو کتلی ليدل
کيږی ځکه چه دا فنگسونه دنمو په وخت کی سره يو ځای او لويی کتلی چه په سترگو ليدل
کيږی منځ ته راوړی دغه کتلی د صفحو په شکل د پزی او ستونی په برخه کی ھم ليدل
کيږی .په ھوائی کڅوړه کی بيا دوی د يوی تاريکی تکمی په شکل لکه د چاپي د خريړی
)سمارق( په څير د ديوال سره نښتی ليدل کيږی او په سطحی برخه کی ئی د دی فنگسونو
کڅوړی په شکل جوړښتونه موجود وی چه بيا سپورونه له ځانه څخه خارجوی په پپوس کی
دغه زخمونه په شکل د غوټو يا دانو په شمول د ستونی په ټولو برخو کی منځ ته راوړی.
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.٧تشخيص
د آفاتو موجوديت خورا غوره نښه يا مشخصاتو د رنځ څخه گڼل کيږی د ساحی يا البراتوار
کی د تشخيص لپاره د ساليد جوړول ضروری دی .د دی کار د اجرا لپاره يوه وړه برخه د
دی غوټو وتوږی او بيائی په لس فيصده پوتاشيم ھايدروکسايد يا سوډيم ھايدروکسايد کی
عالوه او په ساليد ئی کيږدی او د پاسه ورباندی کور ساليد نصب کړی.
دمايکروسکوپ الندی دا قارچ لرونکی شکل په نظر راځی د النور قطعی تشخيص لپاره
بايد دا فنگس کلچر شی ،د تشخيص تفريقی په وخت کی د چرگانو ټوغکی ،انفکشيو
برانشيتس ) (Infectious bronchitisسی ار دی ) (CRDاو سپين نس ناسی په نظر کی
ونيول شی.
.٨درملنه
د دی رنځ لپاره کومه خاصه تداوی وجود نلری.
.٩مخنيوی او کنترول
ټول ناروغه چرگوړی بايد ليری او له منځه ويوړل شی .عفونت ضد مواد د فرش پرمخ ټول
سپورونه له منځه وړی .د ھگيو د وښکلو ماشين بايد د خوراکی د ژرندی يا ماشين څخه
لری وساتل شی ھمدارنگه نور تاسيسات د کومو دفعاليت په وخت کی چه د گردونو سره
داسپورونه خپريږی ليری وساتل شی .د چرگوړو د تجمع او مرطوب فرش د درلودلو مخه
ونيسی.
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.

د اسپرجيلوس صفحی مانندی جوړښتونه د ستونی په برخه
کی چه اوبه ورڅخه روانی وی.

د اسپرجيلوس بی شماره غوټی په پپوس باندی.
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