په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

٩
د سقط جنين رنځونه
)(Abortion Diseases
د دی رنځونو واقع
کيدل په افغانستان کی
پيژندل شويده.
.١تعريف
ميږی او وزی په نورمال حالت کی ډير حاصل خيزه څاروی دی اما بعضی وخت د نورو
څارويو په پرتله په زياته پيمانه بچی اچول پکښی واقع کيږی د رنځ ھغه عامل چه د بچيو د
اچولو سبب کيږی پدی مرحله کی خاص رول لری .اقتصادی زيان مھمه منبع کيدالی شی .په
ميږو او وزوکی د بچيو داچولو عمده ساری رنځونه عبارت له کاليميديوسس
)] (Chlamydiosisسقط جنين انزوتيک ) (Enzooticتوکسو پالزموسس
) ،(Toxoplasmosisبروسيلوسس ) ،(Brucellosisد کيو تبه ) ،(Q-feverکمپايلو
باکتريوسس ) ،(Campylobacteriosisاو لستريوسس ) [(Listeriosisڅخه.
.٢عامل
کاليمديوسس ) (Chlamydiosisد کاليمدو فيالسيتاسی ) Chlamydophila
 (psittaciپه واسطه چه گرام منفی باکتريا ده او د حجری په داخل کی ژوند کوی منځ ته
راځی.
توکسو پالزموسس ) (Toxoplasmosisد توکسو پالزما گونادی ) Toxoplasma
 (gonadiiپروتوزوا په واسطه منځ ته راځی چه په داخل د حجره کی ژوند کوی.
بروسيلوسس ) (Brucellosisپه خاص ډول په وزو کی د بروسيال ميلتينسس
) (Brucella melitensisچه يو کوچنی گرام منفی کوکا باسيلس )(Coccobacillus
دی منځ ته راځي .بروسيال اويس ) (Brucella Ovisپه خاص ډول په ميږو کی داحالت
منځ ته راوړی .کله کله
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بروسيال ابورتس ) (Brucella abortusساری رنځ په وزوکی ھم واقع کيږی په ھغه
صورت کی چه وزی د مبتال شويو اويا ددی رنځ په مقابل واکسين شويو غواو سره يو ځای
وڅريږی .با وجود ددی چه بروسيال ميليتينسس ) (B-melitensisپه خاص ډول په وزوکی
ليدل کيږی کله کله په ميږو کی ھم د بچيو د اچولو سبب کيږی.
تب کيو ) (Q-feverد کوکيسال بورنيتی ) (Coxiella burnetiiريکت جراثيم )باکتريا(
ده چه فقط په داخل د حجروکی زندگی کولی شی منځ ته راځی.
کمپايلو باکتريوسس ) (Campylobacteriosisد کمپايلو باکتر جيجونی
) (Compylobacter jejuniاو کمپايلو باکتر فيتس ) (Compylobacter fetusچه
پخوا د ويبروفيوتس روده ای ) (Vibrofetus intestinalisپه نامه ياديږی منځ ته راځی.
لستريوسس ) (Listeriosisد ليستريا مونوسايتوجن )(Listeria monocytogenes
په واسطه منځ ته راځی چه گرام مثبت او نن اسيدو فاست ) (non acid fastباکترياده او د
بچيو اچول د سيروتايپ يو ) (Serotype-1به واسطه واقع کيږی.
.٣انتقال
کاليمدوزس ) : (Chlamydiosisچونچړی او کوتری د ميزبان په حيث او کنی او
حشرات د رنځ په انتقالولوکی مھم رول لری .ھغه ميږی چه بچی اچولی ئی په زياته اندازه د
رنځ عامل د رحم د افرازاتو ،اچول شوی بچی ،او پيروان )پالسنتا( سره يو ځای بالخصوص
د بچی اچولو څخه وروسته تر دری اونيو پوری په ماحول کی خپروی او بيا د ملوثو خوړو
سره د نورو څارويو په واسطه خوړل کيږی.
توکسوپالزموسس ) : (Toxoplasmosisد توکسو پالزما گونادی (Toxoplasma
) gonadiiپه انتقال کی پيشو گانی اساسی رول لری .پيشو گانی د وړو ملوثو ځناور )مږی
اونور( او مرغانو د خوړولو په نتيجه کی د رنځ عامل اخلی اوبيا په زيات شمير ددی رنځ د
عامل کڅوړی ) (Oocytesچه د چاپي د اقليم په مقابل کی پوره مقاومت لری تيتوی.
پيشوگانی معموآل خپل مواد غايطه په وښو او د خوړو په انبار د پاسه کوی او بيائی ھلته
خښوی .ميږی او وزی معموآل د ھغه خوراکی د خوړلو څخه وروسته مبتال کيږی چه دغه
خوراکه د پيشو دمواد غايطه و په واسطه ملوث شوی وی .کله چه دغه کڅوړی څاروی
وخوړلی وينی ته داخليږی او د دوه اونيو په موده کی د وينی له لياری نورو انساجو ته
خپريږی په بالربو ميږو او وزوکی توکسو پالزما ) (Toxoplasmaعامل په پالسنتا
حمله کوی ھلته تکثر کوی -جنين ته تيريږی ،د سقط او د ھغه د مرگ ،د دوباره جذبيدو ،د
وخت
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څخه د مخه زيږدولو او ضعيفه وری او ورغمی او يا نورمال لنگون سبب کيږی )د بالربوالی
د مودی پوری اړه لری(.
بروسيلوسس  : (Brucellosis) :په عام ډول سره د ملوثو اوبو او خوراکی د خوړلو په
نتيجه کی منځ ته راځی .دغه ارگانيزم د مخاطی غشاله لياری داخل او په لمفونودو،
غوالنځی ،رحم ،خصيو او توری کی ځای په ځای کيږی په بالرب شوی څاروی کی د دغه
ارگانيزم ځای په ځای کيدل د پيروان د التھاب سبب کيږی او باالخره په څاروی کی سقط
منځ ته راوړی.
د کيو تب ) : (Q-feverپه څارويو کی معموآل د ا رنځ پت شکل ځانته غوره کوی اما
ځينی وختونه سقط جنين د کوکزيال بورنيتی ) (Coxiella burnetiiد شيوع په صورت
کی په ميږوکی منځ ته راوړی .کلينيکی نښی نښانی معموآل نه لری اما د وخت څخه د مخه
لنگون او سقط جنين د بالربوالی په اخيرنی مرحله کی د پيروان د سخت متضررکيدو او
کوتی ليدونو د منځه تللو او کوتيليدونو د منځنی برخو د پيړيدو په نتيجه کی منځ ته راځی.
ځينی وزی بدون د کومو نښو نښانو د ښودلو څخه بچی اچوی اما ځينی بيا يوه دوه ورځی
مخکی له بچی اچولو څخه بی اشتيا او ستومانه معلوميږی.
کمپايلو باکتريوسس ) : (Campylobacteriosisکلينيکی نښی ئی دادی چه په ميږو
او وزو کی د بالربوالی په آخرينی موده کی د بچو اچونه ليدل کيږی چه ورغمی او وری د
وخت څخه د مخه پيداکيږی او ډير ضعيفه وی .ھغه څاروی چه بچی اچولی ممکن
سيستماتيکی کلينيکی نښی ولری او يا ئی ونه لری مخاط داره چټل او وينه لرونکی افرازات
د ټولو ھغه څارويو د مھبل څخه چه بچی ئی اچولی وی ليدل شويدی.
لستريوسس ) : (Listeriosisکله چه د بالربوالی په اولينی مرحله کی انفکشن واقع شی
سقط جنين منځ ته راوړی او که چيری انفکشن د بالربوالی په وروستنی مرحله کی واقع شی
نو معموآل دوخت څخه د مخه لنگون او د ضعيفه بچيانو د پيداکيدو سبب کيږی .د لستريوسس
) (Listeriosisکوم چه د مغز د پړسوب سبب کيږی او ھغه چه د سقط جنين سبب کيږی
دواړه په يوه وخت کی په يوه رمه کی نه واقع کيږی .سقط د بالربوالی په اخرينو دوه ھفتو
کی واقع کيږی او په تعقيب ئی ارگانيزم وينی ته داخليږی چه بيا وينی ته د داخليدو څخه
وروسته د بدن د تودوخی درجه پورته ځی ،بی اشتھائی او د شيدو په اندازه کی کموالی منځ
ته راوړی.
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.۴اخته کيدنکی څاروی
عام آفت په ټولو حاالتو د دسقط جنين کی د پيروان د التھاب څخه عبارت دی چه د ھغی په
نتيجه کی يا ھو دابچی د غذائی مواد د نه اخيستلو په صورت کی له منځه ځی او يا دا چه
چيله بچی په عامل د مرض ملوث او د ھغه د مرگ سبب کيږی که چيری سقط جنين د يو
انفکشن په نتيجه کی منځ ته راغلی وسی نو بيا د زياتی مودی لپاره د رحم درنځونو او
عقامت سبب کيږی او د ا حالت نور و څارويو ته د خطر څخه خالی نه دی.
،۵کلينيکی نښی
کالمايدوس  :سقط معموآل د بالربوالی په آخرنی مياشت کی منځ ته راوړی مگر کله کله له
دی مودی څخه د مخه حتی د بالربوالی په سلمه ورځ منځ ته راوړی .ميږی او وزی معموآل
د رنځ کومی نښی نښانی له ځانه نه ښائی مگر کيدای شی چه دوه دری ورځی د پچی د
اچولو څخه د مخه مھبل څخه وينه لرونکی افرازات وليدل شی .بچی بعضی وخت تازه او
ځينی وختونه شړيدلی وی .ھمدارنگه بعضی بچيان ډير ضعيف وی او ځينی وختونه ميږی
او وزی پيروان نه غورځوی.
په ځينی وختونوکی جوخت لدی رنځ سره نور رنځونه لکه د تنفسی سيستم ،د مفاصلو
التھاب ،د سترگو التھاب او د پيروان نه وليدل مل وی.
توکسوپالزموسس ) : (Toxoplasmosisوزی نسبت و ميږوته ډيری حساس دی سقط
په اوزوکی په مختلفو عمرونو کی واقع کيږی اما په لمړی مرحله کی په ھغه وزوکی واقع
کيږی چه انفکشن ئی د بالربوالی په وخت کی اخيستی اوسی .ممکن سقط په بله مرحله د
بالربوالی کی دوباره بيا واقع شی .ھغه ميږی او وزی چه د يو ځای والی څخه د مخه په
رنځ اخته شوی اوسی ھغوی بچی نه اچوی .ھغه چه له  ٣٠څخه تر  ٩٠ورځو په دوران د
بالربوالی کی مبتال شوی اوسی د ھغوی جنين دوباره جذبيږی يا مومی شکل ځانته غوره
کوی .اکثرآ سقط د جنين د بالربوالی په آخيره مرحله کی يعنی  ٣-٢اونی مخکی له لنگون
څخه واقع کيږی بالخصوص په ھغه وخت کی چه انفکشن په وروستنی نيمائی موده د
بالربوالی کی واقع شوی اوسی .دغه ميږی او وزی په ظاھری ډول سقط په وخت کی بالکل
په عادی حالت سره ليدل کيږی.
بروسيلوسس ) : (Brucellosisدغه رنځ په ميږو او وزو کی واقع او د بالربوالی په
اخيره مرحله کی د سقط سبب کيږی .په نورو نوعو د څارويو کی چه کله دا رنځ واقع او په
نتيجه کی ئی مقاومت منځ ته راغلی اوسی سقط نه واقع کيږی .اما سيستماتيکی عکس
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العملونه لکه د بدن د تودوخی د درجی لوړوالی ،ستومانتيا ،د بدن د وزن کمول او کله کله
وينه لرونکی نس ناستی او په تعقيب ئی د غوالنځی التھاب ،گوډيدل او په نر څارويو کی د
خصيو التھاب او پړسوب ليدل کيږی.
کيو فيور ) : (Q-feverد څارويو په گله کی دغه مريضی پټ شکل لری او د مريضی
کومی نښی پکښی نه ليدل کيږی .اما ځينی وختونو کی په ميږو او وزوکی د کوکسيال
بورنتی ) (Coxiella burnetiiپه وجه سقط منځ ته راوړنی راپور ورکړ شوی دی
کلينيکی نښی معموآل کمی تکر سقط او د وخت څخه لنگون د بالربوالی په اخرنی مرحله
کی د پيروان د زيات زيانمنکيدو ،دکوتيليدونو د بالربوالی په اخرينی مرحله کی د پيروان د
زيات زيانمنکيدو ،د کوتيليدونو د انساجو د مړينی او د کوتيليدونو د منځی برخی د پيړوالی
په وجه منځ ته راځی .ځينی وزی مخکی له دی چه کومی غوره کلينيکی نښی له ځانه
وښائی بچی اچوی .اما ځينی ئی بيا لمړی بی اشتھاه او ستومانه معلوميږی او له  ٢-١ورځو
څخه وروسته بيا بچی اچوی.
کمپايلو باکتريوسس ) : (Campylobacteriosisکلينيکی نښی په ميږو او وزو کی د
بالربوالی په اخيره مرحله کی سقط  ،ضعيف بچو وريو او ورغمو زيږونه او د وخت څخه
د مخه لنگون.
ھغه څاروی چه بچی ئی اچولی وی ممکن د مريضی کلينيکی نښی له ځانه وښائی او يايی
بالکل ونه لری اما مخاط داره او ينه لرونکی خيرن افرازات د ټولو ھغه څاريو د مھبل څخه
چه بچی ئی اچولی وی ليدل کيږی.
ليستريوسس ) : (Listeriosisکله چه د بالربوالی په لمړی مرحله کی څاروی په
انفکشن مبتال شی د سقط سبب کيږی .اما که چيری د بالربوالی په وروستی مرحله کی
څاروی په انفکشن مبتال شی نو بيا په ھغوی کی د ضعيفه بچو زيږونی او د وخت څخه د
مخه لنگون سبب کيږی .د ليستريوسس د سقط او د مغز د التھاب ډولونه دواړه په يوه وخت
کی په يوه رمه کی نه واقع کيږی .سقط د بالربوالی په اخرينی دوو مياشتو کی منځ ته راځی
چه عفونت بيا حتی د څاروی وينی ته رسيږی .چه بيا تبه ،د اشتھاکموالی ،او د شيدو په
توليد کی کموالی منځ ته راوړی.
.۶غيری معمولی موندنی
عام آفت په ټولو ھغه واقعاتو د سقط جنين چه دانفکشن په واسطه منځ ته راځی عبارت دی
له التھاب د پيروان څخه .چه د پيروان د التھاب د موجوديت په نتيجه کی جنين له منځه ځی
٢۴٣

په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه
ځکه چه له يوی خوا نشی کوالی چه خپل مواد غذائی له پيروان له لياری تبادله کړی او له
بلی خوا ممکن ھمدغه جنين انفکته او د ھغه د مرگ سبب شی .په زياتو وختونوکی د اوږدی
مودی لپاره د رحم رنځونه ،عقامت په ھغه څارويو کی چه سقط پکښی د انفکشن به وجه
منځ ته راغلی اوسی ليدل کيږی .چه د دارنگه حالت موجوديت ونوری رمی ته خطر گڼل
کيږی.
کال مايدوسس ) : (Chlamydiosisجنين ممکن تازه او يا شړيدلی اوسی.
بعضی ځايونه د پيروان او کله کله ټول پيروان التھابی )سپين رنگه ځيړبښن زخمونه( په
کوتی ليدونو او د کوتليدونو په منځی ساحه کی موجود اوليدل کيږی.
توکسوپالزموسس ) : (Toxoplasmosisپه بزوکی د بروسيال مليتينزس B-
 melitensisد انفکشن په وخت کی که د پالسنتا د انساجو مقطع وکتل شی په عادی ډول
معلوميږی اما په ميږو کی د بروسيال اويس ) (B-ovisد انفکشن په صورت کی پالسنتا يا
پيروان پيړ ،آفتونه او التھاب په کی ليدل کيږی سقط شوی جنين معموآل تازه اما تر يوی
اندازی پوری ممکن شړيدلی اوسی په انفکشن مبتال شوی جنين په ار گانو کی کوم خاص
زخمونه يا آفت نه ليدل کيږی په ميږو کی د بروسيال اويس ) (B-oviد انفکشن په صورت
کی مشخص زخمونه د سم په ديوالونو ،الندينی برخی او گوتکيو کی د دغی رنځ له
خصوصياتو څخه شميرل کيږی.
بروسيلوسس ) : (Brucellosisپه وزوکی د بروسيال ميليتنسس ) (B.melitensisد
انفکشن په صورت کی په ظاھری ډول پيروان نورمال معلوميږی اما په ميږو کی د بورسيال
اويس ) (B.ovisد انفکشن په صورت کی د پيروان د التھاب وسره د مړو انساجو او
پيړوالی منځ ته راتگ په سترگو کيږی.
ھغه بچی چه اچول شوی وی بدن ئی معموآل تازه اما تر يوه حده تجزيه شوی يا شړيدلی وی
معموآل د دغه مبتال شوی جنين په ارگانو يا اعضاوو کی ظاھری زخمونه يا افات نه ليدل
کيږی .د بروسيال اويس ) (B.ovisد انفکشن په صورت کی اھکی ډوله صفحی د سومانو
او ښينگرو په الندينی برخه او اړخونو کی له مشخصو افاتو څخه شمارل کيږی.
د کيو تبه ) : (Q-feverپدی صورت کی پالسنتا يا پيروان په پوره ډول سره زيانمن او
مړه انساج په کوتليدونو او پيړوالی د کوتليدونونو د منځ په برخه کی ليدل کيږی.
کمپايلوباکتريوسس ) : (Campaylobacteriosisپدی حالت کی پالسنتا پړسيدلی ،مړه
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انساج په کوتليدونوکی موجود او د کوتليدونو په منځی برخه کی نصواری رنگه پيړوالی چه
د پاسه ورباندی التھابی رنگه خيری لرونکی افرازات ليدل کيږی موجود وی .د اچول شوی
بچی په ينه کی ښکاره مړه انساج ليدل کيږی.
لستريوسس ) : (Listeriosisيو څه مړه انساج په کوتليدون او د ھغوی په منځی برخه
کی ليدل کيږی .جنين پخپله شړيدلی او له منځه تللی وی .د جنين ينه )او ممکن پپوس( په
اندازه د  ٠.۵-١ملی متر په اندازه مړه انساج لری.
.٧تشخيص
په ميږو او وزوکی په سيستماتيکی ډول سره معاينه کول د سقط جنين د تشخيص لپاره
ضروری دی .ھغه څوک چه دا کار سرته رسوی بايد د څاروی د خوراکی ،د کلينيکی نښو
نښانو د تاريخچی او ھمدارنگه د دغه څاروی د تماس په باب له بل رنځ لرونکی څاروی
سره پوره معلومات الس ته راوړی.
با وجود د دی د رنځ د تاريخچی په باب څرگندونه ډير کم وخت د سقط د عامل په پيدا کيدلو
کی معلومات په گوته کوی .يو دليل شايد ترڅو د ھغی په مرسته وپوھيږو چه څه بايد سرته
ورسو چه تشخيص ورباندی قطعی کړو .کله چه يوه څاروی بچی واچوو نو ھغه څاروی
بايد له نورو څخه جال او جنين د البراتواری معايناتو لپاره وساتل شی.
د ميږو او وزو مکمل جنين ،پالسنتا او د وينی د سيروم نمونه د ښځينه څاروی سره له ھغه
نر څاروی سره چه جفت شويدی البراتوار ته د معاينی لپاره وليږدول شی.
بدون د پالسنتا د موجوديت څخه کاليما دوسس ) (Chlamydiosisد توکسو پالزموسس
) (Toxoplasmosisممکن ندی.
کاليما دوسس ) : (Chlamydiosisمکمله تاريخچه د سقط ،د کلينيکی نښو نښانو په باب
او د پيروان د جنينی د انساجو او د رحم د افرازاتو څخه په جوړ شوی ساليد کی د غيری
منظمو اجسامو ليدل په داخل د حجراتو کی د تشخيص سره مرسته کوی .قطعی تشخيص د
پيروان او د جنين دانساجو څخه جالشوی ارگانيزم د کلچر په نتيجه کی منځ ته راځی
سيرولوژيکی آزموينی ھم په تشخيص کی لويه مرسته کولی شی.
توکسوپالزموسس ) : (Toxoplasmosisاحتمالی تشخيص ممکن يواځی د پيروان د
زخمونو د موجوديت په صورت کی په گوته شی په ھغه وخت کی چه پيروان موجود و
اوسی .په موضوعی ډول سره سپين زيړ رنگه افات او کلسيم لرونکی مواد په کوتليدون
باندی تنھا د توکسو پالزموسس ) (Toxoplasmosisموجوديت په گوته کوی .او په ساحه
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کی بايد دغه مشخصات د تشخيص لپاره پکار ويوړل شی .اماله بلی خوا څخه د کوکسيال
برينتی ) ، (Coxella burnetiiد بروسيال ) (Brucellaاو کاليميديا )(Chlamydia
نوعی په صورت کی د پيروان د التھاب کيدو سبب کيږی چه کوتليدونو منځی برخه
احتواکوی.
د توکسو پالزما ) (Toxoplasmaمثبت تشخيص د پالسنتا او يا د جنين د زيانمن پپوس او
يا عضلو څخه د ارگانيزم جالکولو ته ضرورت لری .د ارگانيزم د جال کولو په خاطر بايد
نمونه په يخ کی انتقال شی او له منجمد کيدو څخه ئی ډه ډه وشی.
بروسيلوسس ) : (Brucellosisد يوه سقط جنين د تشخيص لپاره د بروسيلوسس
) (Brucellosisپه خاطر د سقط شوی جنين ،پالسنتا ،د مھبل د افرازاتو ،نور مختلف مواد
چه سره چسپيدلی ،نښتی او ترسب ئی کړی وی استفاده وشی د ارگانيزم د حمل کونکی
څارويو د پيژندلو په خاطر د کمپلمنت فيکسيشن آزموينه )(Complement fixation
سرته رسول پکار دی.
کيو تب ) : (Q-feverد دی د تشخيص لپاره چه پيروان کی د تغيراتو موندل ،سيرولوژيکی
آزموينی سرته رسولو او ارگانيزم د جال کولو په نتيجه کی منځ ته راځی .گرچه د کوکسيال
برونتی ) (Coxella burnetiiد ارگانيزم جال کول د تشخيص لپاره ډير مھم اصل گڼل
کيږی مگر نظر په انزوتيکی او انفکشنی طاقت لرلو سره د ا کار سرته نه رسيږی .د
پالسنتا يا پيروان د يوی ټوټی چه منجمد شوی اوسی باندی فلورسينت انتی بادی آزموينی
) (Fluorescent Antibody Testاجراکول چه په نتيجه کی ارگانيزم په گوته کيدالی
شی.
کمپايلو باکتريوسس ) : (Campaylobacteriosisتشخيص قطعی د يو سقط جنين د
کمپايلو باکتريا په واسطه د ارگانيزم په جالکولو سره په گوته کيږی .ښه لياره ئی د تشخيص
لپاره د دی باکتريائی نوعی جالکول له پيروان ،د جنين د ابمازول ) (abomasolد
محتوياتو ،د څاروی د مھبل د افرازاتو او په مستقيمه ډول دمايکروسکوپ الندی معاينه کولو
څخه دی.
ليستريوسس ) : (Listeriosisد ارگانيزم جالکول له پيروان د ابمازال ) (abomasolد
محتوياتو او د څارويو د رحم د افرازاتو څخه تشخيص صورت نيسی.
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.٨درملنه
د سقط جنين د حملی په وخت کی تشخيص تر څو ورځو پوری په الس کی نه وی.
نو دا به ښه وی چه د نورو څارويو د خالصون په خاطر دوی په تيترا سکلين
 Tetracyclineسره تداوی کړو ،ځکه چه اکثر ارگانيزمونه چه په ميږو او وزو کی سقط
منځ ته راوړی د تتراسکلين ) (Tetracyclineسره حساس دی .دا بايد  ٢٠ملی گرامه ديوه
کيلو گرام وزن د بدن په اندازی ،د دری ورځو په مودی سره د دريو وارو لپاره تطبيق شی.
ھغه څاروی چه د غوښی او فايبر د توليد په منظور ساتل کيږی ھغوی ته بايد ھره ورځ ھر
څاروی ته  ۵٠٠/ ۴٠٠ملی گرامه د خولی له لياری تر دوه اونيو پوری ورکړل شی.
ھمدارنگه ھغه څاروی چه د لبنياتو د توليد په خاطر ساتل کيږی بالخصوص وچی ميږی او
وزوته د اوږدی مودی تاثير لرونکی تتراسکلينو محلول  ٢٠ملی گرام په يو کيلو گرام وزن
د بدن په اندازه د بدن د پوستکی الندی د ھر  ١۴-١٠ورځو په موده کی زرق کړی .او د
درملو د پاتی کيدو موده په شيدی لرونکی څاروی کی بايد په نظر کی ونيول شی.
.٩مخنيوی او کنترول
تر اوسه په افغانستان کی ددی ټولو رنځونو لپاره کوم خاص واکسين موجود نه دی.
مړ جنين او دھغه پوستکی يا بايد خښ کړشی او يا داچه وسوځول شی تر څو نورو څارويو
ته د مرض د خپريدو مخه ونيول شی .د توکسو پالزموزس ) (Toxoplasmosisد
مخنيوی په خاطر بايد ھڅه وشی چه بالرب څاروی د پشوگانو د غايطه موادو څخه ليری
وساتل شی.
او ھمدارنگه د پشو گانو مخه ونيول شی تر څو په وښو او اخور کی مواد غايطه ونه کړی،
ھمدارنگه د ميږو او اوزو سقط شوی جنين او د جنين پرده په ډيراحتياط سره يعنی د دست
کشو په اغوستلو سره ليری کړی تر څو انسانانو ته د رنځ د خپريدو مخه ونيول شی .د ميږو
او وزو شيدی بايد مخکی له مصرف څخه پاستوريزه او يا ښه وجوشول شی.
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زياتی موضوعی افتی نښی په کوتليدون باندی د
توکسو پالزموسس ) (Toxoplasmosisد سقط
په وخت کی.

زياتی موضوعی افتی نښی په جگر يا ينه باندی د
ليستريوسس ) (Listeriosisپه نتيجه کی د سقط
مشخص کوی.

د ايروی افتی نښی په ينه کی د کمپايلو باکتر
) (Compylobacterپه وجه سقط په گوته
کوی.

چرک لرونکی التھاب د خصيو چه د بروسيال
اويس ) (Brucella ovisپه وخت کی ليدل
شوی دی.
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