
የአባሰንጋ በሽታ

አባሰንጋ ምንድን ነው?
አባሰንጋ ባሲለስ አንትራሲስ በሚባል ባክቴሪያ 
አማካይነት የሚከሰት አደገኛና ከእንስሳት ወደ ሰው 
የሚተላለፍ በሽታ ነው፡፡

ባክቴሪያው በአካባቢያችን ከተሰራጨ በኋላ በአፈር 
ውስጥ ለረጅም ዓመት ሊቆይ ይችላል፡፡

በበሽታው የሚጠቁ እንስሳት 
የትኞቹ ናቸው?
የቤት እንስሳት፡- ዳልጋ ከብት፣ በግ፣ ፍየል፣ 
የጋማ ከብትና አሳማ

የዱር እንስሳትም በበሽታው ይጠቃሉ፡፡

በዚህ በሽታ ሰው ሊጠቃ ይችላልን?
አዎ፡፡ ባክቴሪያው በተለያየ መንገድ ወደ ሰው 
አካል ከገባ በኋላ ራሱን በማባዛትና በመላው 
የሰውነት ክፍል በመሰራጨት ለበሽታ ይዳርጋል፡፡

ሶስት ዓይነት የአባሰንጋ በሽታ በሰው ላይ 
ይከሰታል፡፡እነሱም፡-

1. የቆዳ አባሰንጋ፡- ከተበከለ የእንስሳት ስጋና 
የእንስሳት ውጤቶች ጋር በሚኖር ንክኪ 
ባክቴሪያው በቆዳ ላይ በሚገኝ ቁስል ዘልቆ 
ሲገባ ይከሰታል

2. የመተንፈሻ አካል አባሰንጋ፡- ባክቴሪያው 
ከአየር ላይ በትንፋሽ አማካይነት ወደ ሳምባ 
ሲገባ ይከሰታል፡፡

3. የጨጓራ አባሰንጋ፡- በአባሰንጋ በሽታ 
የተበከለ ጥሬ ሥጋ በመብላት የሚከሰት፣

የአባሰንጋ በሽታ በዳልጋ ከብት፣ 
በበግና በፍየል መከሰቱን እንዴት 
ማወቅ ይቻላል?
የአባ ሰንጋ በሽታ ክስተትን በሚከተሉት ምልክቶች 
ለመጠርጠር ይቻላል፣

 � ምንም የበሽታ ምልክት ሳያሳይ እንስሳው 
በድንገት ሞቶ መገኘት፣

 � ትኩሳት፣ የጡንቻ መንቀጥቀጥ፣

 � ሀይለኛ ደረቅ ሳል፣

 � የማይረጋ ወይም በከፊል የረጋ ደም በአፍንጫ፣ 
በአይን፣

 � በፊንጢጣና በሌሎች የሰውነት ቀዳዳዎች 
መውጣት፣

 � የወተት ምርት መቀነስ ወይም መጥፋት፣

 � ዓይናቸው ደማቅና የፈጠጠ መሆን፣

 � መፍዘዝና የምግብ ፍላጎት መቀነስ ናቸው፡፡

የአባሰንጋ በሽታ ክስተትን 
በእንስሳት ላይ ብጠረጥር ምን 
ማድረግ እችላለሁ?

 � በበሽታው የተጠረጠረን እንስሳ ፈፅሞ 
አለማረድ፣

 � የሞተን እንስሳ በድን ፈፅሞ አለመክፈት፣

 � በበሽታው የሞተን እንስሳ በድኑ ባረፈበት 
ቦታ ላይ በማቃጠል ማስወገድ ወይም በሁለት 
ሜትር ጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ መቅበርና በኖራ 
መድፈን፣

 � በአቅራቢያ የሚገኝን የእንስሳት ህክምና 
ባለሙያ ማማከር፣ በበሽታው የሚጠረጠር ሰው 
ካለ በፍጥነት ህክምና እንዲያገኝ ማድረግ፡፡



የአባሰንጋ በሽታ መተላለፊያ መንገዶች

የአባሰንጋ በሽታ በሰው ላይ 
መከሰቱን እንዴት ማወቅ 
እንችላለን?
የአባ ሰንጋ በሽታ በሰው ላይ መከሰቱን 
በሚከተሉት የበሽታው ምልክቶች ለመጠርጠር 
ይቻላል፣

1ኛ. የቆዳ አባሰንጋ፡- በሽታው በአንድ ሳምንት 
ውስጥ ምልክት ማሳየት የሚጀምር ሆኖ፣

 � በመጀመሪያ ልክ በተባይ እንደተነከሰ በቆዳችን 
ላይ የሚያሳክክ ቁስል ይወጣል፣

 � በመቀጠልም ትልቅና ውሃ ያዘለ፣ ህመም 
የሌለው ጥቁር እብጠት በቆዳ ላይ ይወጣል፣

 � በመጨረሻም የቁስሉ ቅርፊት ይፈጥርና በሁለት 
ሳምንት ውስጥ ደርቆ የሚወድቅ ቢሆንም 
ሙሉ በመሉ ለመዳን ረጅም ጊዜ የሚወስድ 
ይሆናል፡፡

2ኛ. የመተንፈሻ አካል አባሰንጋ

ትኩሳት፣ የህመም ስሜት፣ ራስ ምታት፣ ሳል፣ 
ትንፋሽ ማጠርና የደረት ህመም፣

3ኛ. የጨጓራ አባሰንጋ፡- በአንድ ሳምንት ውስጥ 
ምልክት ማሳየት ይጀምራል፣

የአባሰንጋ በሽታን እንዴት መከላከል 
እችላለሁ?

 � የታመሙ እንስሳትን ቢያንስ ለሁለት ሳምንት 
ያህል በማግለል፣

 � ዓመታዊ የመከላከያ ክትባት በመስጠት፣

 � በበሽታው የተበከለን የመገልገያ ቁሳቁስ 
በተገቢው ኬሚካል በማጽዳት ወይም 
በማስወገድ፣

 � በበሽታው የተጠረጠረ እንስሳ የሞተበትን 
የግጦሽ ስፍራን ከልሎ በመጠበቅ፣

አባሰንጋ የሚያመጣ ባክተሪያ በአካባቢ ለረጅም 
ጊዜ መቆየት ይችላል

ከታረዱ እንስሳት ወይም ከእዳሪያቸው በፈሰሰ ደም የተበከለ አካባቢ

በተበከለ ቦታ ላይ ለግጦሽ የተሰማሩ እንስሳት 
በበሽታው ሲያዙ

በአካል ንክኪ በሽታው ወደሰው ሲተላለፍ

ጥሬ ሥጋ በመብላት ወደሰው ሲተላለፍበባክተሪያ የተበከለ አየር ወደውስጥ 
በማስገባት ወደሰው ሲተላለፍ


