په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

۵
کانتاگيوس ايکتيما
)(Contagious Ecthyma
د دغه رنځ واقع کيدل
په افغانستان کی
پيژندل شوی دی.
.١تعريف
کانتا گيوس ايکتيما ) (Contagious ecthymaيو ساری رنځ دی چه په ميږو او وزوکی
جلدی التھاب منځ ته راوړی .زخمونه په لمړی قدم کی د ځوانو څارويو په شونډوکی
پيداکيږی .د ارنځ په وزوکی نسبت و ميږو ته ډير سخت وی.
.٢عامل
د کانتاگيوس ايکتيما ) (Contagious ecthymaويروس د پارافاکس ويروس
) (Parapox virusد جنس او د پوکس ويريدا ) (Pox viridaeد فاميل څخه دی.
.٣انتقال
د ا رنځ په ھغه وخت کی انتقال مومی چه روغ څاروی د رنځور څاروی سره په تماس کی
شی او يا دا چه د ھر ھغه څه سره چه د رنځور څاروی د بدن د افرازاتو سره په تماس کی
شوی اوسی .ويروس دوچ ماحول سره ښه مقاومت لری او تر يوه کال پوری ژوندی پاتی
کيدلی شی .حتی  ١٢کاله وروسته د ا ويروس له ھمدی وچ قشر يا پوستکی څخه په الس
راغلی دی .ھغه څاروی چه په نا پاکه اسيدی او يا درشتو او کلکو خوراکی موادو باندی
تغذيه شوی اوسی په خاص ډول د دی ويروس د تکثر لپاره حساس وی چه عمده علت ئی په
خوله کی د زخمونو د تخريبی برخو موجوديت دی.
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.۴اخته کيدونکی څاروی
ميږی او وزی په خاص ډول په دی رنځ اخته کيږی .دا رنځ په ټولو څارويو کی په ځوانو
ورغمواو وريو کی د لنگون څخه وروسته او ځينی وختونه په بالغه څارويو کی په ھغه
صورت کی چه معافيت ئی په طبعيی ډول سره د تماس په نتيجه کی الس ته راوړی وی
ليدل کيږی.
انسانان ھغه وخت مبتال کيږی چه په خپلو السونو سره مبتال شوی څاروی سره تماس
وکړی.
کانتاگيوس ايکتيما ) (Contagious ecthymaانسانان
مبتال کوی.

.۵کلينيکی نښی
لمړنی زخمونه د شونډو په جلد ،او ورپسی د خولی په کنج او غوږونوکی منځ ته راځی .دا
زخمونه د پښو د ښنگړو په منځنی برخه او د شريانونو د بندونو په حصه کی ھم ليدل کيږی.
ھغه ميږی او وزی چه د خپلو وريو او ورغمو په پالنه بوختی اوسی د ھغوی په غاښونو کی
د زخمونو د پيداکيدو سبب کيږی .دغه زخمونه په يوه کڅوړه او باالخره په يوه چرک
لرونکی دانی باندی بدليږی مخکی له دی چه يو سخت قشر لرونکی پوست د زخم جوړ
کړی.
د  ۴-١اونيو په موده کی دا د زخم پوستکی وليږی او انساج بدون د زخم د اثر څخه
جوړيږی .د مرض په سخته مرحله کی څاروی خوراک نشی کولی او په نتيجه کی خپل
وزن د السه ورکوی بالخصوص په ھغه صورت چه کوم دوھمی انفکشن ورسره مل شی.
دزياتو زخمونو موجوديت د پښو په برخه کی گوډوالی منځ ته راوړی .په غوالنځه باندی
زخمونه د غوالنځی د التھاب سبب کيږی.
.۶غيری معمولی موندنی
په خوله کی د زخمونو موجوديت د څاروی د مرگ سبب نه کيږی مگر په ھغه صورت کی
چه بچی ئی ډير کوچنی او د خولی زخمونه ئی سخت د کوم حالت په ونتيجه کی چه تی ونه
شی رودلی ممکن د مرگ سبب شی .ھمدارنگه په جلد باندی زخمونه لکه څنگه چه پورته
ورته يادونه وشوه ليدل کيږی.
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.٧تشخيص
د خولی زخمونه او دھغوی موقعيت ،عمر او حساسيت د څاروی مشخص حالت په گوته
کوی .قطعی تشخيص په البراتوار کی د ھستو پتالوژيکی ،الکترون مايکروسکوپی آزموينو
او د ويروس په جال کولو سره صورت نيسی.
.٨درملنه
دغه رنځ يوه معينه موده لری او کوم خاص تداوی ته پکښی ضرورت نشته .ھغه ورغمی او
وری چه په سخت ډول سره مبتال شوی اوسی او خوراک نشی کولی نو عمومی حفاظتی
کمک ته به ضرورت ولری .ځينی انتی بيوتيکونه لکه پنسلين
) (Penicilineاو اوکسی تيترا سکلين ) (Oxytetracyclineپه سخت حالت کی دنورو
باکترياوی امراضو د مخنيوی په خاطر استعمال کړی.
.٩مخنيوی او کنترول
ھغه څارويو چه دا رنځ ئی تير کړی د دی طبيعی انفکشن په صورت کی يو قوی معافيت تر
السه کوی چه بيا د مبتال کيدو په مقابل ډير سخت مقاومت لری.
په ځينو ملکونوکی ژوندی واکسين موجود دی چه مناسبه اندازه معافيت د پيداکولو قابليت
لری .په ھر صورت واکسين بايد په ډيراحتياط سره استعمال شی تر څو د پاک چاپي د
ملوث کيدو سبب نه شی .واکسين شوی څاروی بايد تر ھغه وخته پوری جالوساتل شی تر
څود زخم پوستکی ئی ولويږی .د دی واکسينوتطبيق کولو توصيه تر ھغه وخته پوری نه
کيږی تر څوچه د يوی رمی د مبتال کيدو خطر موجود نه اوسی.
دا واکسين په افغانستان کی نه تطبيق کيږی .ھر ھغه کس چه مبتال شوی څاروی سره تماس
کوی بايد حفاظتی کالی باالخصوص دست کشی به الس کړی.
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د خولی د زخم پوستکی په شونډو
باندی.

د خولی د زخم کڅوړه د يوه
شخص
په گوته باندی.
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