په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

٤
ايښينو کوکوسس
)(Echinococcosis
د دی ناروغی واقع
کيدل په افغانستان
کی پيژندل شويدی.

 .١تعريف
ايکونوکوس ) hydatid) ،(Echoncoccusناروغی( يو پرازيتی انفکشن دی چه د منځ
محالی عمر لرونکی ايکونوکوس ) (Echinococcusپلن چنجی پواسطه منځ ته راځی.
.٢عامل
ايکونوکوسس ) (Echinococcosisد ايکونوکوسس گرانولوس
) (Echinococcus granulosusپه واسطه چه يو فيته ئی تانيدا ) (Cestodeپرازيت
دی منځ ته راځی او د  Taeniideaفاميلی پوری مربوط دی.
د دی پرازيت د ژوند دوران غير مستقيم ډول دی او د خپل تکامل لپاره دواړو ميزبانونو
يعنی منځ گړی ميزبان )پسه ،وزی ،غوايان( او نھائی ميزبان )سپی( ته اړتيا لری.
.٣انتقال
د ايکونوکوسس گرانولوسس ) (E.granulosisنھائی ميزبان ،عمدتآ غوښی خوړونکی
 ،Canidsھغه وخت مبتال کوی چه د منځ محالی ميزبان )پسونه ،وزی ،غوايان( له غوښو
سره سيستونه وخوری .دا سيستونه د سپو په کولمو کی تکامل ته رسيږی .د دی پرازيت
ھگی د سپی د فضله موادو سره محيط ته غورزول کيږی او د څو مياشتو لپاره په څر ځای
او باغونو کی ژوندی پاتی کيږی .کله چه منځ محالی ميزبانونه لکه پسونه ،وزی او غواگانی
دا ھگی وخوری نو په دوی کښی په الروا بدليږی او د بدن مختلفو برخو ته درومی او
سيستونه جوړوی چه اکثرآ په ينه کی وی اولږ اندازه په پپوس کی ھم موندل کيږی.
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.۴اخته کيدونکی څاروی
په خاص ډول ھغه څاروی چه په دی ناروغی اخته کيږی ھغه پسونه ،وزی ،غواگانی،
ميښی او اوښان دی .انسانان ھم کوالی شی کله چه دوی د دی پرازيت ھگی د خولی له
الری واخلی په ينه ،بښتورگو او مغز کی سيستونه جوړوی.
دا ھگی ممکن په سابو ،ميوو او وښو يا ککړو اوبو کی وموندل شی .د رمی سپی د انسانانو
په مبتال کولوکی مھم رول لری.
ايکونو کوسس  Echinococosisيوه ډير وخيم ساری رنځ دی.

.۵کلينيکی نښی
د تفريح دوره ئی اوږده ده .کلينيکی نښی صرف په منځ محاله ميزبان کی ليدل کيږی او
اکثرآ کلينيکی عالمی د ځانه سره نه لری او غير اعراضی سيستونه په مسلخ کی په تصادفی
ډول موندل کيږی .اکثريت د سيستونو په ينه اوپپوس کی موندل کيږی الکن دا سيستونه
ممکن په نورو عضوو کی ھم پيداشی .کله چه سيست ډير غټ شی بيا لکه د ينی بی نظمی،
حبن او زيړی په شان اعراض منځ ته راوړی .ھمدارنگه برانکو نمونيا
) ،(Bronchopneumoniaد زړه بی کفايتی ،د نمو تأ خير او ضعيفی ھم د اعراضو په
جمع کی شميرل کيږی.
.۶غيرمعمولی موندنی
په منځ محالی ميزبان کی سيستونه اکثرآ انفرادی ،له مايع څخه ډک او د فبروزی جدار په
واسطه احاطه شوی وی .ډيريی له  ١-٧سانتی مترو پوری قطر لری الکن بعضی سيستونه
تر  ٢٠سانتی مترو ھم رسيږی .بعضی سيستونه متقلص ،نکروتيک يا مکروبی کيږی.
ډيری د دی سيستونو په ينه او کم ئی په پپوس کی موندل کيږی.
.٧تشخيص
د غايطه موادو روتين معاينات په اصلی ميزبان کی د اعتبار وړ نه دی ځکه چه د دی
پرازيت ھگی د نورو پلنو چنجيانو ھگيو سره ورته والی لری.
َ
عمدة په نکروپسی او
په يو منځ محالی ميزبان کی ايکونو کوسس )(Echinococcosis
يا په مسلخ کی د غوښی د معاينی په وخت کی تشخيص کيدای شی.
سيرولوژيکی آزموينی په عمومی ډول په کورنيو څارويو کی نه کارول کيږی.
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.٨درملنه
ايکونوکوسس ) (Echinococcusپه اصلی ميزبانونو کی کيدای شی چه ديو تعداد
چنجيوضد درملو په واسطه چه په ھغو کی پرازيکونيت )(Droncit) (Praziquantel
شامل دی تداوی شی.
په منځ محاله ميزبانونو کی پرته له جراحی عمليات کومه درملنه نه لری او ھغه ھم په
مالونو کی چندان مناسب نه وی.
.٩مخنيوی او کنترول
دا ناروغی په سپو او پشو گانو کی وقايه کيدای شی يعنی سپی او پشوگانی پری نه ښودل
شی تر څو د اخته څاروو غوښی په ځانگړی توگه داخلی اعضاوو وخوری .سپو ته بايد د
پسونو ،وزو او غوايانو خامی اعضاوی )فضالت ،ينه او نور( ور نه کړل شی.
د سپو خصوصآ د پسو د رمو د سپو منظمه معاينات او درملنه د څارويو د ايکونوکوسس
) (Echinococcosisپه واقعاتو کی کموالی را وستالی شی .د انسانانو د وقايی لپاره سپی
بايد دسابو له پټو څخه لری وساتل شی تر څو د سابو د ککړتيا )د سپی د غولو د ھگيو
پواسطه( مخه ونيول شی.
صحی يا روغتيائی تدبيرونه لکه د السونو مينځل مخکی له غذا خوړلو او يا پس د سپی له
تماس څخه بايد جدآ مراعات شی .ډيری سيستونه په پسونو او وزو کی فوق العاده ساری دی
په دی اساس دمسلخ کارکوونکی بايد په ځانگړی ټوگه ډير احتياط وکړی .ډيری سيستونه په
غوايانوکی معقم وی او خطر ئی انسانانوته ډيرکم وی.

دايکونوکوکس ) (Echinococcusسيست د پسه په ينه اوپپوس کی.
۵١

