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 ليک لړ
 مخ عنوان ګڼه
  لمري څپرکي  

د اپيـــــديميولوژي پرنســـــيپونه او    ۱
 ميتودونه                                                                     

۱ 

 ۲                                        تاريخه                                                                                                   ۲
ــطالحات او  ۳ ــات اص ــديميولوژي تعريف د اپي

 مفاهيم                                                      
۳ 

 ٦  اپيديميولوژي او کلينيکي طبابت                                                                                - ٤
 ۸ )                                                                                    تګ الره ( اپيديميولوژي روش يا   ٥
ندازه - ٦ سي ا کي اسا لوژي  يديميو  په اپ

 ګيري                                                                  
۱۰ 

 ۱۱ ت                                                                                                               د اندازه ګيري اال ۷
 ۱٦    د وفياتو اندازه کول                                                                                                           ۸۹
 ۲۳ د مصابيتونو اندازه کول                                                                                                   ۱۰
 ۲٤         وقوعات                                                                                                                        ۱۱
 ۲۷           شيوع                                                                                                                             ۱۲
 ۳۰                   داپيديميولوژي فکتورونه                                                                           ۱۳
 ۳۲ نزاعي  اپيديميولوژي                                                                                                     ۱٤
 ۳٦                           د وخت توزيع                                                                                             ۱٥
 ٤۲      د ځاي توز يح                                                                                                                  ۱٦
 ٤٤                                        د شخص توزيح                                                                          ۱۷
ــتعمال  ۱۸ ــوژي د اس ــديميو ل ــريحي اپي د تش

 ځايونه                                                       
٤۸ 

 ٤۹         کلينيکي اپيد يميولوژي                                                                                       ۱۹
 ٥۹ د کوهارت مطالعه                                                                                                             ۲۰
 ۷۲        تجربوي اپيديميولوژي                                                                                           ۲۱
 ۸۰ کلينيکي اپيديميولوژي                                                                                                ۲۲
 ۸۱ د اپيديميولوژي اهداف                                                                                                  ۲۳
 ۸۳ د اپيديميولوژي استعمال                                                                                              ۲٤
 ۸٥               دوهم څپرکي                                                                                                                     ۲٥
ــرول  ۲٦ ــايي او کنت ــاروغيو د وق ــاري ن د س

 عمومي اپيديميولوژي                          
۸٥ 

 ۸٥ د ناروغيو طبيعي تاريخچه                                                                                            ۲۷
 ۱۰۰                                                                                     د ناروغيو د کنترول مفکوره   ۲۸
 ۱۰٤ د ساري ناروغيو د کنترول اهميت                                                                           ۲۹
 ۱۰٥                                                        د ساري ناروغيو عمومي جنبي                           ۳۰
 ۱۰۸        تعريفات                                                                                                                       ۳۱
 ۱۱۰                                                             د ناروغيو وقعوي وقوعات                              ۳۲
 ۱۱۳ د ناروغيو د انتقال اسباب                                                         ۳۳
 ۱۱۹      د ناروغيو د انتقال طريقي                                                                           ۳٤
 ۱۲٦ د خطر الندي ميزبان                                                                                            ۳٥
 ۱۳۱ پرکي                                                                                                               څدريم  
 ۱۳۱ معافيت                                                                                                                 - ۳٦
 ۱۳٥ لوبين                                                                                                      ګامينو ۳۷
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 ۱۳۸ معافيت ميخانيک                                                                                      د ۳۸
 ۱۳۹ د معافيت عکس العمل                                                                                ۳۹
هغه فکتورونه چي د انتي بادي په توليد  ٥۰

 وثر دي                   کي م
۱٤۰ 

 ۱٤۲ اساس معافيت                                                                                                ٥۱
 ۱٤٥ معافيت ورکونکي مواد                                                                               ٥۲
 ۱٥٦ ير                                                                                                         ځنځيخ  ٥۳
 ۱٥۹ کتعوي معافيت                                                                                              ٥٤
ول په منظور عمومي دساري ناروغيو د کنتر ٥٥

 اقدامات                 
۱٦۰ 

 ۱۸۳ ضد عفوني کول                                                                                            ٥٦
 ۱۹۰ د ضد کولولپاره سفارش په شوي روشحرونه                                   ٥۷
 ۲۰٦                                                                                                    پرکي     څلورم څ 
 ۲۰٦ دتنفس سيم انتانات                                                                                   ٥۸
  کوي يا چيچک  ٥۹
٦۰ Chickenpox                                                                                              ۲۱۰ 
 ۲۱٥ شري يا سرخکان                                                                                         ٦۱
 ۲۲٤                                                                                                             ټبوغ ٦۲
 ۲۲۷ انفلوانزا                                                                                                          - ٦۳
 ۲۳۳                                                ديفيتريا                                                           ٦٤
 ۲٤٥ وخلي                                                                                                    ټشنه  ٦٥
 ۲٥۰             مننجوکوکل ميننجايتس                                                                ٦٦
 ۲٥۳ سل يا نري رنځ ٦۷
  پرکي څم ځپن 
 ۳۰٤ پوليو                                                                                                                   ٦۸
 ۳۱۷                                    وايرل هيپتاتيتس                                                        ٦۹
 ۳۱۸ هيپتايتس  اي                                                                                                  ۷۰
 ۳۲٤                 هيپتايتس بي                                                                                    ۷۱
 ۳۳۱ هيپتايتس سي                                                                                                  ۷۲
 ۳۳۳ هيپتايتس  ايي                                                                                                    ۷۳
 ۳۳٤ دلتا هيپتايتس                                                                                                    ۷٤
 ۳۳٥ کولرا                                                                                                                       ۷٥
 ۳٥۹ ني نس ناسي ناروغي                                                                             ړد بي ۷٦
 ۳۷۲ وچکي                                                                                                                    ۷۷
 ۳۸۲                                                                                                   غذايي سحم        ۷۸
 ۳۸۳ سلمونيال غذايي تسمم ۷۹
 ۳۸٤ ستافيلو کوکل غذايي تسمم    ۸۰
 ۳۸٥                                      بولنيزم                                                                                ۸۱
۸۲ -Perfrigens food poisning ۳۸۷ 
 ۳۹۱ اميبيازس                                                                                                               ۸۳
 ۳۹٦                                                                    اسکاريس                                           ۸٤
 ٤۰۱ ک لرونکي چينجي                                                                                ګچن ۸٥
  پرکي څم ږشپ 
هغه ناروغي چي د حشراتو په وسيله  منځ  ۸٦

 ته راځي
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 ٤۰۹                                                                                                               مالريا    ۸۷
  پرکي څاوم  
 ٤٤۷ د ليوني سپي ناروغي                                                                                           ۸۸
 ٤٦٦ س                                                                                                                تيتانو ۸۹
 ٤۷۰ بروسلوزس                                                                                                          ۹۰
 ٤۷٤                                                                                                            طاعون        ۹۱
 ٤۸۲ کال داني                                                                                                               ۹۲
  پرکي څاتم  
 ٤۹۰ سطحي انتانات                                                                                                 ۹۳
 ٤۹۰ جزام                                                                                                                        ۹٤
 ٥۱۳ س                                                                                                               تيتانو ۹٥
۹٦ AIDS                                                                                                                                                                                              ٥۲۲ 
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 .سريزه 
دڅيښتن تعاليډير شکرونه ادا کوم چي زه په دي و توانيدم  
تر څو د ساري ناروغيو د کنترول په  نوم کتاب  په پښتو 
ملي ژبه تاليف کړم څرنګه چي د ننګرها ر د طب پوهنځي د 
په  پوري  سه  تر او کي   ګه  په  څان طب  ماعي  قايوي او اجت و

نو په  ترول  ناروغيو د کن ساري  به  د  ښتو ژ سي پ کوم در م  
قايوي او  ساس  د و په دي ا نو  شوي ،  کل  نه دي لي تاب  ک
اجتماعي طب  څانګي ما ته دنده و سپارله  چي د طب پوهنځي 
د درسي پروګرام مطابق د پوهنوال علمي رتبي ته د لوړتيا 
لپاره  نوموړي درسي کتاب تاليف کړم چې د ننګرهار د طب 

سمستر کې په اونۍ  پوهنځي د څلورم ټولګي د لومړي او دوهم
 .کې دوه ساعته تدريس کيږي

د درســي کتــاب د تــًاليف موضــوع د طــب پــوهنځي، ننګرهــار 
کاډميکو  ترم وزارت د ا کړو د مح لوړو زده  تون، او د  پوهن

 .چارو د سمون رياست له خوا هم تًايد شوى وه
لري نه  يرش مخو سوه اوه د ځه  کي او پن ته څپر تاب ا .  دا ک

پ تاب  چې ک شوى دى  شش  يرو کو شي، د ډ کل  بارت ولي ساده ع ه 
طبي اصطالحاتو لپاره مناسب پښتو لفظونه کارول شوي دي خو 
د يادوني وړه ده چې په ځينې حاالتو کې د التين يا انګليسي 
اصطالح لپاره په پښتو ژبه کې څه شى نه لرو چې په دې صورت 

 .کې هماغه اصطالح راوړل  شوې ده
و کې د ډيرو معتبرو تازه د کتاب په منځ پانګې په راټولول

خارجې او داخلي سرچينو څخه ګټه اخستل شوى ده چې د کتاب 
 .د اخذليکونو تر عنوان الندې يي نومونه ليکل شوي دي

کوشش شوى دى چې کتاب د امال او انشا له نظره کومه غلطي 
ونه لري او هم ټولي جملي يي په سليس او ساده ډول کارول 

ان لوستونکي د مطالعي په وخت کې خو بيا هم که ګر. شوي دي
پل  خې دې خ له م بانۍ  کوي د مهر يدا  يا پ مه نيمګړت کو

 .  جوړونکي نظريات واضح کړي
 په درنښت

 
 

 
 
 

 لمړي څپرکي
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 د اپيد يميو لوژي پرنسيبونه او ميتودونه

The principles and methodology of epidemiology 

يـوه    عي طـباپيد يميولوژي د وقا يوي او اجتمـا        
لري  او ددي  چه  خواني تاريخ يره پ چي ډ ګه ده   سي څان سا  ا
پيړي تر شروع پوري يي ډيروروپرمختګ کړي  خو په تيرو دري 

ير په چټکيا سـره  پـر  پيديميو لوژي ډ څلورو لسيزو کي  ا
 ۰مختگ وکړ 

اپيــديميو لــوژي يــوازي د نــاروغيو پــه توذيــع ،        
منحصره نده   ه معلو مولو پوريهغه د اسبابو پمخنيوي او د 

بلکه روغتيا او په روغتيا  پوري مربوط  ټول وا قعات  چي 
سي  کي ني بر  په  يږي   قع ک کي وا نه  ني  ټول سا  يوه ان په 

ننني اپيديميو لوژي  د مزمنو ناروغيو د خطري فکتورونو  ۰
روغتيا يي سرويسونو يا  روغتيا يي خد  ورته د معلومولو د

تداو پهماتو  او د  نو  سره     ي د ميتودو لو  بي کو يا  ارز
شوي ده  چي د وقـا يـي ، تـداوي ،    يو نوي دور ته  داخله

جوړولو او د روغتيايي خد ما تو د موثريت د ښه کولـو   پالن 
 ښه زمينه  برا بر کړي دي    ډير  لپاره

 :داپيديميولوژي تاريخچه 

د ) ع(اپيــديميولو ژي د ادم او بــي بــي حــوا         
يدايښت سره  سم تاريخچه لري  هغه داسي چي  کله دوي ته پ

شول  يل  ظا ( وو من ال نا  کو  شجره  فت هذه ال با  قر  وال  ت
نو دوي کو شش وکړ  چي معلومه کړي  چې دا  څه   )  لمين  

قسم ونه ده  او ولي مونږ تري منع شوي يو  اپيديميو لوژي 
  ۰شوي ده  مشتق د اپيديمي څخه              اصال 

     EPI= among      چي د پورته  يا  پر مانا  ورکويdemos = 
people    چي  د خلکو په ما نا ده اوlogos =study     چي علم پـه

ما نا ده  اپيديمي ډيره زړه کلمه ده چي  د ميالد نه مخکي 
لوژي  يو  يد يم ما د اپ لري  ا پوري اړه  يړي  مه پ په دري

ي سمه پ په نول سټ   صلي بن پاره ا کل غه  ې ړي  شو  ه ښودل  کي
داسي چي د يو څو کال سيکو مطا لعا تو په تر سره کولو سره  

سا يرو ا ن شو  د ډ غورل  خه  وژ طر څ له خ ند  نو ژو په  ۰نا 
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په کا ل   Association   انجمن  يا لندن کي د اپيد يميو لوژي
کي  د ساري ناروغيو د تحقيق نظريه وړاندي کړه  چي  ۱۸٥۰

کي د ب خت  لوژيپه دي و يو  پر    کتر يدو  ته ک منځ  را 
لدي  ښودله  يزه کښي موثره  اغ يره  ندي  ډ يديميولوژي با اپ

کال  د اپيديميولوژي تدريس د امريکا   ۱۹۲۰وروسته بيا په 
    Sedgwick   سـيدويکاو     Winslow  وانسـلوپه پوهنتون کي د

له خوا شروع شو  که څه هم د ا پيديميولوژي  مضمون  په 
ک خت  غه و ندل ه نه پيژ گه   په  تو گي  څا ن صي  يوي مشخ ي  د 
کال کي د لمړي ځل لپاره په شوروي اتحاد  ۱۹۲۷کيده  په 

د ا پيـديميو لـوژي د       WH_Frost   ډبليو ايچ فراسټ کي
پروفيسور  په تو ګه وپيژندل شو   لدې وروسته د لندن په 

Green w   ګرين وډ يوه پو هنتون کي ood    د اپيديميو لـوژي
Medical staد طبي احصايي  يا    tistic   د يوه مشهور عا لم پـه

د اپيديميو لوژي علم په    ۰تو ګه معرفي او  وپيژندل شو 
کي  ډيره زياته پرمختيا وکړه  او په   دي دريو اخرو لسيزو

کړ  پل  ځاي خ يت وړ  يو د اهم يي   کي  تو  ما  بي تعلي د   ۰ط
يو هر  ماو  شهورو عل يرو م يديميولوژي  ډ بت اپ پل نو په خ ه 

سره دي علم ته يو تعريف  کړي دي  چي مونږ دلته يوازي د 
ګه  په تو گي  خه د بيل تو څ فا  ماو د تعري شهورو عل څو م يو 

 )۹،۲۱،۲۲(      ۰ذکر کوو

 اصطالحات او مفاهيم  داپيديميولوژي  تعريفات

And concepts of epidemiology Definition 

سـي  کي اپيـديميولوژي دا ۱۸۷۳په کا ل   Parkin  پارکين  -۱
 تعريف کړه  

اپيديميو لوژي د طب د علم يوه څانګه ده  چي            
   ۰د اپيديمي گانو سره سرو کار لري 

 ۰کال کي داسي تعريف کړه    ۱۹۲۷په    Frost   فراسټ-۲

چي د          بارت ده   خه ع لم څ ناروغيو د ع ساري  غه  د ه
  ۰ل  سره پيدا کيږي توقع څخه زيات او په کتلوي شک

 ۰کال کي داسي تعريف کړه  ۱۹۳٤په   Green wood  ګرين وډ -۳
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د ناروغيو مطالعه ده  کوم چي په غير معمول او          
    ۰کتلوي   توګه پيدا کيږي 

Mac M    مک موهن -٤ ahon     کال کي داسـي تعريـف  ۱۹٦۰په
  ۰کړه 

ع د عواملو او په انسانانو کي د ناروغيو د توذي         
     ۰فر کونسي مطا لعه ده 

john M  جان ام السټ -٥  last      کا ل کي داسي تعريف  ۱۹۸۸په
اپيديميو لوژي  په  ټولنه کي  په روغتيا پوري     !کړه 

تړلو  واقعاتو او حوادثو  د توذيع  او اسبا بو  مطالعه 
تر  ستونځي  يايي  څو روغت تر  يق دي   عاتو  تطب او ددي مطال

تر        چي دغه وروستي تعريف     ۰کنترول ال ندي راشي 
لوميږي   خه مع يف څ ني تعر پور ت يف دي  او د  جامع تعر لو  ټو
ناروغيو  يديميک  ساري او اپ په   يوازي  يديميولوژي  چي اپ
پوري اړه  نه لري  بلکه په هغه نا روغيو چي په انديميک  

ګه نا   تو ني  ګه  مزم مدي  تو په ه يږي  او  يدا ک روغي ، پ
تصادمات  او دما غي  ناروغي پکي شامليداي شي  په همدي 
ډول د ننني اپيديميو لوژي په چوکات کي  چي په   روغتيا 
پوري مر بوط واقعات او حوادث او د ژوندانه د واقعيتونو 

کوم چي په انساني تولنه کي واقع کيږي  لکه     پرتهڅخه  
خدماتو  د  يايي  سطه د روغت په وا کو  ستعما ل او د د خل ا

اپيديميولوژي د  ۰هغي د موثريت اندازه کول  هم شامليږي 
عامي روغتيا په شان  زيا تره د ټولني  د روغتيا ښه والي 

ته  يا  صو  و روغت ظر  د اشخا جه ده ن که  ال   ۰ته متو گر  ا
تر اوسه پوري يو واحد تعريف د اپيديميولوژي لپاره  چي د 

منل شوي وي  موجود ندي  په ټولو ا پيديميولوژستانو لخوا 
اکثرو تعريفا کي دري عمده شيان  موجود دي چي هغه عبارت 

له  ناروغيو د :  دي  عه ،  د  سي مطال کو ن ناروغيو د فر د 
خه  طالعي څ يع د م ناروغيو د  توذ عه ،  او د  لو مطال عوام

 )۲۲،۲۱،۹،۲(     ۰عبارت دي 

Disease f:   د ناروغيو فريکونسي  -۱  requency  :   د ناروغيو
تـو فرکـو نسـي   او د وفيـا                      ، معيوبيتونـو ،

عي       يوه  طبي کي   يف  په تعر يديميولوژي  کول د ا پ ندازه  ا
  Rate ميزان يا         د     چه دغه معلو مات ۰بر خه ده 

د شـيوع  په توګه خال صه کيداي شي  لکه  Ratio  نسبت يا  او
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يزان يا م ندازه   يزان   او د = -ا يا م ندازه  ني ا د مړي
Prevalence r  ناروغي د انتشـار انـدازه يـا ميـزان  يـا ate  

Incidence rate, death rate     او نـور  د نـاروغيو د فريکونسـي د
 او  Rate  ميـزان اندازه کولو اساسي معيار  عبارت دي لـه 

   ارهددي د پ  Rates يا  ميزان     ۰څخه     Ratio   نسبت يا
شو کوالي  مونږ  چي  هم دي   ناروغيو  م سطه  د  په وا ددي 

فرکونسي  په دوه مختلفو ټو لنو  او يا په عين ټو لنه کي  
دارنګه مقايسه  ۰په دوه مختلفو  گروپونو کي مقايسه کړو 

ممکن  د ناروغيو د ا تيو لوژي  په پيدا کولو کي مرسته 
ترول او د ستونځو  د کن يايي  چي د روغت کړي   په  و قايي   و

په همدغه شان ا پيديميو لوژي   ۰م دي ګاانکشاف کي ژوندي 
په  ټولنه کي په  روغتيا پوري مربوط  واقعاتو او حوادثو  

   ۰د اندازه کولو  دنده هم په غاړه لري  

Distribution ofد نـاروغيو توذيـع    -۲  dise ase    : دا معلومـه
کي  په مساويانه خبره ده  چي روغتيا او ناروغي په ټولنه 

توگه نده توذيع شوي  يعني په يو ځاي کي زيات او په يوه 
بل ځاي کي لږ وي  او په يوه وخت او موسم کي  لږ او په 
په  ناروغي   چي   ګه    که څرن يا ت  وي  ل کي ز سم  بل مو
غه  چي دد يږي   يدا ک سره پ شکالو  فو ا په مختل کي  نه  ټول

عواملو  او يا د  مختلفو اشکالو مطالعه  ممکن د ناروغي د
خطــر د فکتورونــو  پــه اړه معلومــات ورکــړي  نــو د 
ناروغيو  چه د  فه  داده   مه  وظي يوه مه يديميولوژي  اپ

 ,place وخـت ، ځـاي توذيع شوي مختلف اشکال  په ټولنه کي د
time   شخص او person     په حسـاب پـه مختلفـو ګروپونـو کـي

غي په دغه فا مطالعه کړي  يا ني پدي ما نا  چه ايا نارو
صله د زمان کي  زياته شوي که کمه شوي  او هم دا چي  دغه 
مو  په کو کوي   عه  يي مطال ست  چي ا پيديميولوژ ناروغي 
جغرافيايي ساحو کي ډيره او په کومو ساحو کي  کمه ده  او 
يا هغه کسان چي په ناروغي اخته دي نظر و هغه کسا نو ته 

کي  سره توپير لري چه په ناروغي اخته ندي په خصوصياتو 
اپيديميولوژي د پورتنيو تحوال تو او  اشکالو  ۰او که نه 

مطالعه ده چه ممکن د ناروغيو د کنترول او مخنيوي   سبب   
شي  د اپيديميولوژي ددي برخي مطا لعه يا د کار نتيجه  د 

ــه     ــوړول دي  چ ــيي ج ــوژيکي فرض ــوي اتيول ــريحي ي تش
Descriptive e(اپيديميولوژي  pidemiology     (   هم ورتـه   ويـل

    ۰کيږي   
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Determinant ofد نـــاروغيو مشـــخص کـــول     - ۳  dise ase  : د
مده خي  د ع لوژي ددي بر يديميو  له           اپ فو  ظا ي و

کوم  نول دي   حا  ضيي  امت لوژکي  فر غه ا تيو خه د ه لي څ جم
اپيديميو لوژي د کار په نتيجه کي تر       چه د  تشريحي

ش سه  کي د ال  جه  په نتي مويني  سټ او از چه ددي  ټ وي وي 
يا  د خ مل او  لو  يرطناروغي عوا په اړه  د مع نو   فکتورو

کار د   غه  چه د کو ل دي   في  عر  کول او م سه  تر ال  ماتو 
لو  لي  کو په عم نو   تو او  ميتودو سا  يديميولوژي د اسا اپ

شي  يداي  سه ک تر ال  غي       ۰سره  لوژي  د يديميو  د ا پ
 )۲۲،۲۱(    ۰ه  تحليلي  اپيديميو لوژي وايي برخي  ت

 :اپيديميو لوژي او کلينيکي طبا بت

Epidemiology and clinical medicine 

کوم        منځ  تر  بت  سريري طبا لوژي او  يديميو  د اپ
په شته   چي    نه   ندي  توپيرو ګه  ال په   تو يږي   کر ک ذ

بارت حد ع طالعي  وا کي د م يديميولوژي   ني د  اپ ټو   معي
   يـا تـر خطـر النـدي ټـولني  يـا  (Defined population ) يا لني

(Population a t Risk)    څخه دي  مګر په کلينيکي طبا بـت کـي  د
  ا تـواو يا واقعـ   (Case )   يمطالعي  واحد عبارت له واقع

( Cassese)   کلينيکي طبا بت  کي  داکتر د يوي   په  دي  څخه
سرو کار لري  حال  کړي وي اخته ي  ناروغي سره چه يو کس ي

موني  شکل  او ن قوع   ناروغي د و ست د  چه اپيديميولوژ دا 
سره چه په ټو لنه کي را منځ ته کيږي  سر و کار  لري  نو 
په دي حساب باندي اپيديميو لو ژيست    د روغو او ناروغو 
خلکو  سره چه په ټولنه  کي ژوند کوي  سرو کار لري ، نو 

ه کلينيکي داکتران د ټو لني  د ناروغانو  سره ويالي شو  چ
 دلچسپي لر ي  ، 

     Statisticianيــا) امــار شــناس ( داحصــايي دفــن متخصــص يــا 
يږي   يدا ک کي پ غان  پ چه   نارو سره  فوس   تولني  د  ن د

اپيديميو لوژست   د ناروغا نو او د    دلچسپي  لري ا ما 
 سره چه د ميزان نفو سو تر منځ  د ارتباط       ټو لني د

په کلينيکـي   ۰ياد يږي  دلچسپي لري   په  نامه    Rate يا
خال ف  بر  کوي  عه  ته مراج تر  ناروغ  داک کي  بت   با  ط
ته   ټولني   له   په  خپ کونکي   يق  يا تحق ست  يديميو لوژ اپ
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ورځي  او کوښښ کوي تر څو ناروغان  او يا هغه مشکوک کسان  
يږي  د پ پري ک شتبا  ناروغي ا ښتنو  چي د  ستجواب (  و )   ا 

اپيديميو لوژي او کلينيکي    په واسطه پيدا کړي  باال خره 
مخا لف جهت کي قرار نلري  بلکه  يو  د     بت سره پهطبا

متمم  بل   يو د  لري  او  کي  نږدي اړي سر ه   که دبل   ي  ل
يک د   قات د کلين يک  تحقي يديميو لوژ ثره   اپ چي اک ګه  څن

     کله تر سره کيداي نشي  مرستي  نه  به  غير هيځ

۰   )۲۲،۲۱،۱۹،۱۸،۹،۲ ( 

جدول مړي  لوژي :     ل يديميو  بت   کيد اپ با  کي ط او کليني
 تر منځ  فرقونه

 اپيديميولوژي  کلينيکي طبا بت

ـــوه      -۱ ـــد  ي ـــالعي    واح د   مط
 واقعه  يا  واقعي  وي

تر خطر د  مطالعي  واحد  يي   -۱
           الندي  ټولنه

وي           Population  at    risk  يا 

د ناروغي  سره  ا ړيکه    د  ډاکتر  -۲
تر   شخص   ناروغ    فرادي   يو  ا ن د  

 حده  پوري  و ي        

ــت -۲ ــهداپيديمولوژس ــه      اړيک پ
کي نه   موني    د تول ناروغي  د ن

 سره  وي

کار ددوي  -۳ غانزيوا سرو     وي د نارو
 سره  وي

يديمولو-۳ که د ژي    داپ روغ    اړي
 و  سره   ويا ړاو  ناروغ  دو

سره    -٤ عاتو   غو  واق تران  د ه داک
سپي   کي  وي  دلچ ناروغي   لرون چه  د 

 لري

اپيــديميو لــوژي  د  واقعــاتو   -٤
او  تولني  تر  منځ  په  ارتباط  

مو شکل  ال   چه  مع په   يزان   د  م
 وي دلچسپي  لري

يصوي  چه  د  داکټران   ناروغان  تشخ-٥
هغي  له  مخي  انز ار ورته  تعينوي   

 او  ورته  مخصوص  تداوي  توصيه  کوي

 
 
  

اپيديمولوژست  کوښښ   کوي  چه   -٥
ـــع ،   ـــاروغي   منب ـــي  ن د مشخص
لوژيکي    قه  او  ايتو قال  طري دانت
موړي   نو   يدا  او  د  نه  پ فکتورو

 ناروغي  ر اتلونکي    معلوم  کري

تولني   -٦ اکتر   ته  راځيناروغ   د-٦ کونکي   يق   له  تحق خپ
ته  ځي  تر    څو  هغه  خلک  چه  
د  نــاروغي   لرونکــي  وي  پيــدا  

 کړي



 8 

موضوع  يي  په   اسانه   سره   د   -۷
يک،    توار  اوالکلين ګه  پس  برا له مر

معاينـاتو پـو اسـطه   ) postmortem ( يـا
 مشاهده  کيداي   شي

بل -۷ يي  قا ضوع  د  ددرک  وي   مو
ــو    ــه  او  ګرافون ــه  د  جدولون چ

 پو  ا سطه  ښودل  کيږي

 

 

 

 )ره   ال تگ(   ا پيديمولوژيکي روش يا  

Epidemiological approach 

شک           يايي   م ناروغي   او  روغت په  اړه   ال  د تو  
ــديمولوژيک  روش    ــګ   (ا پي ــو  )   ره الت ــه  دوو   غټ پ

 ۰ه  ړه    دالاساساتو  و

  Asking question           پوښني کول              -الف

 Making comparession           مقايسه کول  -ب

 Asking questions                پوښتني کول      -الف

اپيديميولوژي په يوه بله طريقه هم تعريف کيداي         
طريقه ده اپيديميولوژي د زده کړي يوه : شي هغه دا سي چه 

کول دي  ښتني  يا پو سي ... او  کول دي دا سه  تر ال ځواب  او 
کړي  مواره   پاره الره ه لو د  سوالونو کو نورو  چه د   ځواب 

په کولو سره منتج شي لکه  النديني  هاو يا دي نورو سوالون
 .سوالونو کيدشي و پوښتل شي 

ــتونځو -۱ ــايي س ــکالتو (  روغتي ــتني ) مش ــه اړه پوښ                      :پ
Related to health events   .  

څــــــــــــه مشــــــــــــکل دي ؟                                                                                        -الــــــــــــف
What is the event?   

ـــــومره دي-ب ـــــکل څ ـــــومره دي ؟ مش ـــــوالي څ                                      لوي
What is its magnitude? 
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ـــــــکل -ج ـــــــوي دي ؟  مش ـــــــع ش ـــــــه واق                                             چرت
Where did it happen?                     

                              څه وخت کي واقع شوي دي ؟ -د
             When did it happen                         

                                       ؟    مشکل څخه څوک متاثر شوي دي  -و
Who are effected?                  

                      واقــــع شــــوه ؟ ) حادثــــه (ولــــي دا مشــــکل  -ح
              Why did it happen ?               

                                         د روغتياي عمل په ارتباط پوښـتني    -۲
Related to health action 

لف غه  -ا شکل او د ه ياي م غه روغت چه ده شو  کوالي   ګه  څن
 اختالطات او نتايج کم کړو ؟

 په راتلونکي کي د هغه مخنيوي څنکه کوالي شو ؟   -ب  

د دي مشکل په کمولو او مخنيوي کي ټولنه بايد څه وکړي  -ج
نورو  شي،  څه و يد  سطه با په وا سونو  ياي سروي ، د روغت

تورنو بايــد څــه وکــړي چيرتــه او د چــا لپــاره دهغــه ســک
 .فعاليتونه تر سره شي 

کومو منا بعو ته ضرورت دي او څنګه  به دا فعاليتونه  -د
 .منظم شي 

دا مشکالت کوم مشکالت دي چه ممکن را منڅ ته شي او څنګه  -و
پوښتنو د ځوابونو په نتيجه کي ممکن  له منڅه  الړ شي د دي

ښي ن سي  ن پاني ښدا ناروغي  چه د  شي  سه  لوژي  ه تر ال ايتيو
څو د  تر  کړي  سته و سره مر ست  کړي او ا پيديمولوژي لت و دال
پالن جوړولو او ارزيابي پروګرامونه په ښه طريقه رهنمايي 

 .کړي 

Making c  مقايسـه کـول    -ب omparession د اپيـديمولوژي بلــه
ه د تر السه کولو لپاره مقايس ياساسي تګ الره د يوي نتيج

وي  ځکول دي  مقايسه ممکن د دوو يا زياتو ګروپونو تر من
  Riskيـا خطـري  په دي توګه چه يو ګـروپ د مشخصـي نـاروغي

صه  غه مشخ چه ه سره  ګروپ  سي  بل دا کي وي د  تور لرون فک
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   مقايسـه وي فکتور ته معروض Riskيا  خطري ناروغي ونلري او
ــا ــي او ي ــول دي  د ش ــه ک ــنڅ مقايس ــر م ــرادو ت دي اف

طي ايپ. بان او محي چه د ميز فاوت  غه ت غواړي ه ست  ديمولوژي
جود وي  کي مو کو  ناروغو خل غو او  په رو منڅ  تر  نو  فکتور

 .معلوم کړي 

)  ۲۲،۲۱،۱۸،۹(          

 

 

 

 په اپيديمولوژي کي اساسي اندازه ګيري

Basic measurement and epidemiology 

پديمول            څواي هر  کي د  تولني  ساني  په ان نه ژي  ه 
  يـا     اخته کيدنيد ناروغي داو Mortalityمړيني يا زياد د

Morbidity  د . متمزکزه کـړي  هتوج  اندازه کولو ته  خپله و
ندازه  چه ا کار ده  په  نه  شي پيژند غه  کي د ه نه مخ لو  تو
کيږي  يعني د روغتياي پرابلم او مشکل تعريف او پيژندنه 

ندل په کار دي  چه او بيا د هغو معياراتو او مشخصاتو پيژ
چه دا دي  يږي  ندازه ک پرابلم ا يا  شکل  سطه م په وا غه  د ه

يوا عاتو  پديمولوژي مطال غه د ځاي يو د ه که  نه بل شرط  يني 
د کلينيک داکتر ممکن ناروغي مکمل  .رل کيږيياهدافوڅخه  شم

 تعريف ته د ناروغي د فوري تداوي لپاره ضرورت ونلري لکه 
ا پيديمولوژيست داسي يو  مګر Migraineد سر دردي ناروغي يا 

 :ته ضرورت لري په دي شرط چه   تعريف

 .د منلو وړ او د تطبيق وړ  وي  : الف

مکمــل او قــا بــل د اعتبــار وي چــه اپيديمولوژيســت   :   ب
د  او کړا ي   شي    وکولي  شي  روغ د ناروغ  څخه  بيل 

 ي مه کرناروغي  ښه  او وا ضح    غلطي  ک

  :اندازه ګيري 
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 د وفياتو ا ندازه ګيري  -۱

 د ناروغي ا ندازه ګيري  -۲

 د معيوبيتونو ا ندازه ګيري  -۳

 ا ندازه ګيري  )  Natalaty (نوي زيږيدلو ماشومانو يا  د -٤

د ناروغي د خصوصيتونو شته والي ، نشتوالي يا د توزيع   -٥
 .اندازه ګيري 

ــهولتونو،  -٦ ــارني د س ــا څ ــرورتونو، د روغتي ــي ض د د طب
روغتيايي خدماتو استمعال او نور  په روغتيا پوري مربوطو 

 .حوادثو ا ندازه ګيري 

لي  ،  -۷ شته وا نو  غه فکتورو نورو ه لي او  يا  چا پير د 
 .نشتوالي يا د توزيع اندازه ګيري چه د ناروغي سبب کيږي 

د  :لـه  دي د اندازه ګيري اساسـي ضـرورتونه عبـارت  - ۸
، مشخصتوب، دحساسيت ميزان  او اعتماد وړتيا،دقت او صحت 

ــا  Sensitivity, S (ي pecificity, Validity, Reliability, A ccuracy    (ــه څ خ
تو .دي صطالحا  يو ا  ند ن پاره د  ال   تو د ضيحا  يو تو دپورتن

 :وضا حت ته  ضرورت  ليدل کيږي 

د معلومـاتو   :Variateيا  ) ګوناګون ( ډول ډول  معلومات  
چه خپ خه ده  نايوه بر په له  غي  يا د ه غي  نا  روغ او  رو

 :پوري اړه لري او په دوه ډوله ده

دای شـی موجـود وی او يچه ک Discreteيا  )  گسسته ( شليدلي 
  ( Rash )يا نه  لکه د سږي کنسر ، د فخذ د هډوکي کسـر ، رش 

 .په شري کي او نور

Continuously distrدو امداره توزيع  ibute   :ه  يعني په دايمي توګ
سيروم  شار، د  ني ف که  د وي جود وي ل کي مو کو  په  خل

 :کولسترول ، قد ، وزن  او نور،

پيريال کـي هغـه فکتـور   په چا: Circumstanceجايريالي شرايط 
که   شي  ل سبب   ناروغي   کن  د   يا ، چه  مم هوا ککړت د

چاثيريـال  او نـور د Air pollution, Polluted water   ملوثي اوبـه
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د )    Discrete (شـــليدلي يـــا  او  Circumstance فکتورونـــه
 .کونسي ي متحوالتو فر

 :  Tools of measurementsد ا ندازه ګيري ا الت     

ټوالي         شکالتو غ ناروغيو د م موال د  ست مع اپيديمولوژي
پـه  proportions د تناسب  يا او rates ,ratio ميزان او نسبت يا د

صطالح  کوي ددي ا ضيح  پاره  دشکل تو يدو  د   نو د پوه                                ګا 
مکمل تشريح  ) Dataدا تاو  ( ا پيد يمولوژ يک  معلو ما تو 

ا                        پــه ,او تــو ضــيح تــه ضــرورت ده
ندي  په  ال سباب   سي ا يري اسا ندازه ګ کي  د ا يديميولوژي  پ

 :ډول دي 

    :  Rates يا   ميزان   -۱

 ٥۰۰عيسوي کال کي  ۱۹۸٥که چيري مونږ ووايو په           
 ،شوي دي هپه ښار کي مړ Aکسان د موټر د تصادم له کبله د 

غه  په  ه شميرل دي  مړو  کي د  ښار  موړي   په نو يواځي   د ا
د غسي جمله ممکن  .ددي نه څه زياته معني نه لري  ،کال کي

ک يت و پاره کفا سول د تر د اداري د م ښاروالي د دف تر د  ړي 
يو  له د  پورتني جم ګر  کړي م قدامات و ياي ا ضروري روغت څو 
ايپيديمولو جست لپاره هيڅ   معني نلري ځکه هغه غواړي چه 

دواړو ښار ونو کـي مقايسـه  Bاو  Aد تصادماتو فرکونسي د 
صادماتو  شي د ت سره  تر  سه  غه مقاي چه د پاره  کړي ددي د

 . ميزان په شکل تو ضيح  شي Ratesفرکونسي بايد د 

د ناروغيو او حوادثو د واقع  کيدو اسا سي    : Ratesمي�زان  ي�ا 
طر حادثي د خ يا  ناروغي  چه د  يار ده  ما ال ت         مع احت

 .په يوه  ټولنه کي  په  يوه فا صله د زمان کي توضيح کوي
ميزان په ټولنه کي د ځيني واقعاتو او حوادثو تغيرا تو 

ان کي تر سره کيږي چه ته اشاره کوي چه په يوه فاصله د زم
خه ده ، يزان  څ تو د م يا  ثال  د وف ښه م ير  په  . ډ چه  

     الندي شکل سره ليکل کيږي 

                         
Number of Death in one year                                                          

Death rate = --------------------------------------------------------------    X 1000                          
Mid- Year Population                                                                     
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صورت،  :د ميزان فورمول د ال نديني موادو څخه متشکل  ده      
معموال يو مخرج، زمان او ضريب څخه  چه وخت يا زمان پکي 

خا  عداد انت سي ا ما دا نه عمو يا فکتورو ضريبونه  کال وي 
تــام عــدد شــي لکــه    بيــږي تــر څــو ميــزان يــو مناســب

۱۰۰،۱۰۰۰،۱۰۰۰۰ ،۱۰۰۰۰۰   

 مختلف قسمونه  په ال  ندي ډول دي  Rates  ميزان يا د

Crude rat حقيقي ميزان -۱ e :   دا يوه حقيقي او مشـا هـدا تـي
 او تولداتو  ميزان  لکه د وفياتو  دي ميزان

Specific r محصوص ميزان  -۲ ate : دا يوه حقيقي او مشـاهدا تـي
يـا )  TB(    ميزان ده چه د مشخص  سبب له کبله وي لکـه 

په کوم مشخص ګروپ کي وا قع  شوي وي  لکه  د عمر او جنس 
په  ګروپونو کي او يا په مشخص  فاصله  د زمان  کي  پيدا 

 .يا شتي او هفتي ميزانشوي وي لکه د کال ، م

ــزان    -۳ Standardized r ســټندردايزيد مي ate : دا ميــزان د 
standardization  د مستقيم يا غير مستقيم ميتود پواسـطه السـته

ميـزان و او    standardizedراتالي  شي  لکه د عمر او جـنس   
 نور

د ناروغيو د فرکونسي د اندازه کولـو بـل : Ratio نسبت يا-۲
څخه دي چه د دوو رندم مقدار ونو تر  Ratio عبارت له معيار 

منځ دسايز ارتباط توضيح کوي او ياد دوو اعدادو تر منځ   
په شکل توضيح کوي چه صورت د مخرج له جـنس   Y:Xارتباط د 

     څخه  نه وي مثال د سپينو او سرو کرويانو تر منځ نسبت

 x:y  or  x/y             :مثال
The Number of Children with Scabies at a Certain Time 

-------------------------------------------------------------------------------x   100 
The Number of Children With Malnutrition at Certain Time 

شميره             ښځو  کي د  نه  يوه ټول په  يري   ۲۰۰۰که چ
شمير  نه و  چه  ۳۰۰۰او د ناري شو  ليکالي  نو    ۲:۳      وي 

۲۰۰۰:۳۰۰۰ sex ratio =  

 :نورمثالونه يي عبارت دي له 
Sex ratio, doctor population ratio, and child woman ratio 
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يو مخصوص نو عـه  ratio داد  :  proportionتناسب  يا مقياس  -۳
ده چه د يوي مجموعي ديوي برخي اندازه نظر ټولي مجموعي 

تر   توضيح کوي ، پدي کي صورت په مخرج کي شامل وي چهته 
که  ثال  يږي م ضيح ک شکل تو په  صدي  يي د في صل  شوي  حا سه  ال

کي  ښونځي  يو  په  يري  کان او  ۱۰۰۰چ جوني  ۸۰۰هل وي د .ن
 هلکانو تناسب  څومره دي   

 

 

ــــــــــــــــــان                                                                                         هلک
۱۰۰۰                                       ۱۰۰۰ 

----------------------------                =   =   -------------------      
-------------  x ۱۰۰۰   =         ٥ ٥                   % 

                    هلکــــــــــــان                 +  نجــــــــــــوني                           
۱۰۰۰+۸۰۰                                    ۱۸۰۰      

 :د صورت او مخرج مفهموم

لکه د نـاروغي ( د هغو واقعاتو تعداد ) Numerator(صورت  -۱
لي ناروغيو حم يات او د  په ) ،والدت ،وف چه  لري  لق  پوري تع

 يوه ټولنه کي په يوه مشخصه فاصله د زمان کي واقع کيږي
  نسـبت کي صورت د مخرج يوه برخه وي مګر په Rateپه ميزان 

Ratio  ۰کي داسي نه وي 

صورت به ډيـره لـږه معنـي :    ( Denominator  )مخرج       -۲
ولري  که چيري د مخرج سره اړيکي ونلري  ا پيديميو لوژست  

محاسبه کوي  بايد يـو منـا سـب     Rateکله چه يو ميزان   
کړي ، غوره  خرج  يا د  م ټولني او  به د  خرج   غه م چه د

 ۰مجموعي حادثي سره  اړيکي ولري 

هغه  مخرجونه  چه  د ټولني  سره ارتباط  لري  په  : الف
 الندي  ډول  دي  

Mid y  -(دنيماي کال نفوس ۱ ear popula tion (  لکـه څنګـه چـه د
وفيا تو او مها جر تو نو له    ټولني نفوس د والدتونو ،

 mid year  ( ي نـو ځکـه د نيميـاي کـال نفـوس کبله تغير کـو
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popluation   (په  صـفت غـوره شـوي د   جپه عمومي توګه د مخر
هرکال د جوالي  د ميا شتي لمړي  نيټه د کال  منځيني نقطه  

 .انتخاب   شوي ده 

په ايپديمولوژي که دا يو    :popluation at risk -دخطر الندي نفوس۲
ظر دي هم ن ګروپ ،م کو  کي  د خل طر  په خ ناروغيو  چه د  ته 

غه  يږي  ، دا ه جه ک ته تو ته  زيا فرادو  ظر ا قع وي  ن وا
اصطالح ده چه  په هغو تولو خلکو باندي د  تطبيق وړ ده چه 

پر هغوي  باندي واقع    کيدي شي نوموړي واقعه او يا حادثه
د دي خبري د ښه توضيح  دپاره مثال  وړاندي کوو که   .شي

ميـزان    Accident تصادم يـا  ارګوتي کي دچيري  په  يوه  ښ
فوس د ټول ن گوتي  ښار   نو د  کړو  لوم  ندي ( مع طر ال تر خ

کي شامل دي  مګر په ځيني حاالتو کي  population at risk يا  )نفوس
ندي  طر ال فوس د خ ټول ن تو  ښار ګو غذايي    نه ديد  په  که  ل

يـدو  کي هغه خلک د نـاروغي د پيـدا  ک  Food poisoningتسمم  
  خطر سره مخامخ وي چه د نوموړي غذا ځخه يي استفاده کړي

  ،وي

پـه   :   Person time   دخلکو مطالعه د وخـت لـه نظـره-۳
په   هارت   که د کو کي  ل عاتو  طا ل يديميولوژيکي م نو  اپ ځي
مطا لعو کي  خلک ممکن د مطا لعي په مختلفو  وختونو کي 

و فا صلو د زمان  دا خل  شي  چي متعا قبًا دوي  په مختلف
ال ندي  ساتل کيږي  نو په  داسي مطا لعا    کي د مشاهدي

تو کي  وخت او اشخا ص  په شريکه توګه په مخرج  کي  حسا 
Person timبيږي  د     e    ډير  زيات ا ستعما ليدونکي  مخـرج

څخه او کلـه کلـه  دغـه مخـرج     Person  yearعبارت دي له   
په شکل هم    Person hoursاو   ,Person month , Person weeksممکن د   

ثال   شي  م ستعمال  نو :  ا سو کلو سان د ل لس ک يري   که چ
   Person _   ۱۰۰        لپاره  تر مطالعي الندي وي   نو د 

 yearپه شکل هم تعبير کيداي شي 

دا د   :     Person –distance   دخلکو فاصله يـا ليـري والـي-٤
Person time       يو  بل رقم دي  ښه مثال يي Passengers – miles     

 څخه عبارت دي 
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Sub gr    د نفوس واړه ګروپونـه -٥ oups of  population   : مخـرج
شوي وي    شکل  خه مت نو  څ نورو وړو ګروپو ني د  ټو ل کن  د  مم

      ۰لکه د عمر ، جنس ، وظيفه ،  ا جتما عي طبقي  او نور 

چه  د مجموعي حوادثو  سره ارتبا ط  هغه  مخر جونه  : ب  
 : لري 

ثا          نو م چه  نوولپه ځي ځاي  په  نه ددي  که مخرجو
سره ارتباط ولري ممکن  ) ټولني ( يوازي د مجمو عي نفوس 

که لري ل با ط و سره ارت ثو  موعي حواد يدلو  مج نوو زيږ د
واقعاتو  او د)  infant mortality rate ( ماشومانو د مړيني ميزان  

case f د مړيني ميزان  atality r ate   په واقعاتو کـي ، مګـر پـه
تعـداد د تصـادماتو  accident  ځيني حا ال تو کي لکه د تصادم  

عراده جانو او يا ميليون عراده جاتو به يو ښه  ۱۰۰۰پر 
نه  د  کو  به ددي خل ثر  که اک ته ځ فوس  ټول ن ظر  خرج وي ن م

 عراده جاتو نه استفاده نه کوي

 

 اندازه کولوفياتو 

Measurement of mortality     : 

په  دوديزه او عمومي توګه اکثره ا پيديميولوژيکي        
mortality da مړيني داتا مطالعات د ta   پواسطه شروع کيږي  ځکه

سبتا غچي د شي او ن يداي  سه ک تر ال سره  ساني  په ا تا  ه دا
mortality da مړيني داتا صحيح وي ، په اکثره هيوادونو کي د ta  

د ټولولو دپاره يو روټين سيستم  وجود  لري ،  د حکومتو 
نو له طرفه هر کال د وفياتو په هکله معلومات را ټوليږي 

يږي ، صه ک کي خال جدولونو  په   يږي او  يه ک ني او تجز د مړي
د اکثر و اپيديمولوژيکي معلوماتو دپـاره   mortality data داتا

پيديمولوجسـت دپـاره د  و اد پيل نقطه وي چه حقيقت کي د ي
 ۰معلوماتو يوه غټه منبع وي 

 :   International death certificateد مړيني نړيواله   تصديقنامه       

mortality da مړيني داتاد         ta  اساس د مړيني تصـديق نامـه ده
نو ځکه په لومړي ځل د مړيني د تصديق نامي په کتلو سره 
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پدي خاطر  ۰فرکونسي مشخص کوالي شو په ټولنه کي د ناروغيو
چه په ملي او بين المللي سطحه زمونږ معلومات د مقا يسي  
وړ  وي بايد د مړيني د معلوما تو راټولول معياري وي او 

 ۰وي ) uniform(:   يوشان د نورو سره

د وفيـاتو  :محدوديتونـه      mortality data مړينـي د داتـا د
تا  مات (دا نديني څه محدودي) معلو چه د ال  لري  هم  نه  تو

 عواملو پواسطه رامنځ ته کيداي  شي 

 Incomplete reporting of deaths يـا د وفيا تو نا مکمل راپور -الف
پر مختللي هيوادو کي ددي    په:د وفيا تو نا مکمل راپور

په هکله هيڅ نوعه مشکل نشته د هغوي د مړيني را پورونه 
وروسته پا تي هيوادونو کي  په ممکل ډول را ټوليږي مګر په

 ۰پدي هکله ډير مشکالت دي 

   Lack of accuracy   ددقت او صحت او يا پرکتس عدم موجوديـت -ب
شي : طي و کي غل لو  په ليک سبابو  مرګ د ا مر او د  کن د ع مم

لکه څنګه چي د مړيني د تصديق نامي پر کټس ډير عام ندي 
هم و جود  يري مو که چ سباب د تجاو  مرګ ا نو د  نه ي  بي  ر

 post (                 وروسته لـه مړينـي د معـايني،لرل
mortem   ( نه موجوديت )  چه د مړيني د سبب  په  معلومولـو

او داسي نور نواقص چه د مړيني په اسبابو کي ) کي مهم ده 
 ۰د غلطي سبب کيداي شي 

lack of د هماهنګي عدم موجوديت  -ج  unif ormity   : ددي داتا په
کي کوم هماهنګي نشته او نه په کوم معياري ميتود   ټولولو

سطحه ددي  لي  بين المل لي او  په م که  نو ځ ټوليږي  را 
   ۰معلوماتو مقايسه کي مشکالت موجود دي 

   Choosing a single cause of death سـبب انتخـاب  دد مړيني د واحد-د
سبابو : يوازي د ا مات  ياتو معلو کي د وف نو  ثر و هيوادو اک

نياد په جدول کي ښکاره کوي نوري ناروغي ، خطري او ب  په
ته  په منځ ياتو  چه د وف مات  نو معلو کوونکي فکتورو ساعد  م

 راتګ کي مهم او ډير باارزښته دي نه ښکاره کوي 

په قوا نينـو او همـدار نګـه د :   Changingتغيرات   يا -و
ممکن    ناروغيود تشخيص په طريقو کي تغيرات رامنځته کيدل
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الي اعتبار متاثره کړي نو ځکه مونږ  دارنګه تعريف د سمو
 او طبقه  بندي ته  ضرورت  لرو

   Disease with low fatality نـاروغي د کمــو وفيـاتو ســره  يــا -ۀ
چه د : پاره  ناروغي د سي  يو دا  مارد  ياتو ا باالخره  د وف

  arthritisډيرو کمو وفياتو سبب کيږي لکه دماغي نـاروغي  او  
 ګټي دي    اصالً  بي 

Mortality  rيـا ) نسبت (  د مړينو ميزان او ونډه  ates and ratios  
د يـو    Ratioاو  ونـډه   يـا     Rateد وفيات ميزان يا  :

تعداد مقاصدو د تر ال سه کولو د پاره  په پراخه پيمانه 
استعما ليږي  دوي په عمومي تو ګه  د مړيني د فرقونو او 

ضي په تو لوري   يا  ير  سره به تر  مل  يايي ع کي  ، د روغت ح 
کولو لپاره  د ترجيحا تو په تعين کي  ،  د منا بعو په 
تخصيص  کي  ،  د وقايوي پروګرامونو  په طرحه کولو  ،  د 
شخيص او  ستونځو  د ت نو ا و  يا د پروګرامو مي روغت عا 
پر دي   سيره  کاريږي  بر په  پاره  تيش د  يا تف بي   يا  ارز

تحقيقاتو  د پاره ښه  الر ښود ګنل  دوي د اپيديميولوژيکي
يږي   د ګه        ک ندي تو په ال نه  هم معيارو تو  م يا  وف

   ۰تشريح  کيږي 

 :   Crude death rateد مړيني  نا  تصفيه شوي ميزان        -۱

د مړيني نا تصفيه شوي  ميزان د مړيني يو ډير            
يږي  يف ک ګه تعر ندي تو په ال چه  يار دي   ني   ساده مع دمړي

کال د  مايي   چي وي  د ني له  له کب سبابو  لو ا عداد  د ټو ت
تخمين شوو کسانو کي په يوه ورکړل شوي ځاي  ۱۰۰۰نفوس  په 

  Crude death rate     د مړيني د نا تصفيه شوي ميـزان  يـاکي  
څخه عبارت دي   دغه  ميزان ټولي هغه مړيني چي د مختلفو 

صه فاصله د زمان  کي  په اسبابو له کبله وي  په يوه مشخ
يوه ورکړل شوي ټولنه کي  اندازه کوي  د مړيني نا تصفيه 

 ۰ شوي ميزان  د الندني فورمول په واسطه  شميرل کيږي

 د وفياتو تعداد په يوه کال کي

۱۰۰يا  ۱۰۰۰ x                                             -------
---------------------------------- 

 نيمايي کال   نفوسد 
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دا مهمه ده چه و پوهيدل  شي   چه د مړيني نا           
يت   نو  موثر ندينيو  دوو فکتورو يزان د ال  شوي   م صفيه  ت

  ۰خالصه يا توضيح کوي   

 د ټولني د نفوس ترکيب     : الف 

 :د مخصوص عمري گروپ  د مړيني ميزان  :  ب  

د مړيني نـا تصـفيه  دوه ټولنو    Bاو    Aد            
پـه    Aنمبر جدول کي ښـکاره کـوي  د دوهم شوي ميزان  په 

يزان   شوي م صفيه  نا ت ني  کي  د مړي نه  په زرو  ۱٥،۲ټول
په زرو کسانو کـي دي   ۹،۹په ټولنه کي   Bکسانو کي او د  

ټولني ته   مـونږ تـه   Aټولنه نظر و     Bچي ظاهرآ  د  
ــ ــا تص ــي د ن ــکاري  د مړين ــحتمنده ښ ــزان ص ــوي مي فيه ش

هکله مونږ ته  ښکاره شي  چه د نوموړو دوو  په محدوديتونه
ټولنو  د مخصوصو عمري گروپونو د وفياتو د ميزان تر منځ  
مقايسه وکړو  لکه چه په دوهم نمبر جدول کي ښودل شوي دي  

ټولنـه کـي  د ټولـو مخصوصـو عمـري   Bليدل کيږي چه په  
اختالف په دي ټولنه کي   ګروپونو   ميزان ډير لوړ دي  دغه

پـه    Aد عمري ګروپونو د   سا ختمان لـه کبلـه دي  د   
په  لوړوالي   يزان  شوي م صفيه  نا ت ني د  کي  د مړي نه  ټول
نوموړي ټولني  کي د زاړه نفوس د موجوديت له کبله دي  چه 

ټولنه  د ځوان نفوس درلـودونکي ده     Bپه مقايسوي ډول د  
سته پاتي هيوادو کي شايع ده  چه دغه حالت په اکثرو ورو

کس د  بر ع لري   يزان  شوي م صفيه  نا ت ني  يټ  د مړي ير ټ ډ
     ۰مخصوصو عمري گروپونو  د مړيني ميزان   يي  ډير جگ  وي 

جدول   هم  يزان:دو شوي م صفيه  نا ت ني د  په  د مړي او  
 کي د وفيا تو ميزان  مخصوصو عمري گروپونو

:Crude and Age specific death rates 

    -                ۱۰۰۰Age specific death rate s 
 per  

Crude death  
rate 

population 

٦٤ ٦٥،-
٤٥ 

٤٤،-
۸ 

۷،-
٥ 

٤،-۱ -۱،-
۰ 
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٥۹،۷ ۱۰،۷ ۱،٥ ۰،٤ ۰،٦ ۱۳،٥ ۱٥،۲ A        

٦۱،۱ ۱۸،۸ ۳،٦ ۰،٥ ۱،۰ ۲۲،٦ ۹،۹ B           

 

د مړيني نا  په خالصه توګه بايد وويل شي    چه         
بايد د ټولو نه مخکي و     Crude death rate   تصفيه شوي ميزان

نو  د  مري ګروپو صوص ع يد د مخ سي  با شي  او ورپ يدل  ل
لو  ندازه کو ني د ا چه د مړي شي   نه  يزان معاي ياتو م وف

 ۰يوازيني با وري  معيار دي 

 :     Specific death ratesد مړيني مخصوص ميزان  -۲

جدول مونږ ته ښکاره کوي  چه د مړيني نا   م دوه       
تصفيه شوي ميزان  يو غټ  نقص  لري  چه د هغي ټو لني سره 

مر ، نورو  نژاد   جنس ،  چه د ع سره  او  يو     کتګور
له   به  ځکه دا  نو   ندي وړ   مقايسي  د  ،دي  متفاوت
Crude rat   نا تصـفيه شـوي ميـزاند  چه  وي   ډکه معني  e       
  Specific  death rate  مړيني   مخصوص   ميـزا نونـه  د  عوض په 

کن  نه  مم صوص ميزانو ني مخ کړو  د مړي يت  يا تثب عين او  ت
 الندي ډولونه ولري 

   يا د يوه خاص سبب او يا مخصوصي  ناروغي له کبله :الف 
Cause or disease specific                       :    ) يا نـي د

لکه )  بب او يا مخصوصي  ناروغي له کبله وي   يوه خاص س
     ۰توبرکلوز ، کنسر ، تصادم او داسي نور 

-Related-to-specific  يـا په يوه مخصوص ګروپ پوري مربـو ط: ب 
groups:                                                 
لکه په )  يا ني په يوه مخصوص ګروپ پوري مربو ط وي  (   
 ګړي توګه   عمر ، جنس او نور ګروپونه ځان

د نورو متحوالتو  لپاره  هم ځانګړي کيداي    Rate يا ميزان 
جوړوني  او  کور  نژاد او  هب  ،  مذ  يدات  ،  که  عا شي  ل

 ۰داسي نورو لپاره 

يا         ګروپ  او  صوص  يو مخ يزان  د صوص م ني مخ د مړي
دوي  .کوي خطري ګروپ  په مشخص کولو کي  مونږ سره مرسته 
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منځ   تر  سبابو  فو ا کي  د مختل نه  عين ټول مدي  په ه هم 
د مړيني مخصوص ميزان  په هغو   ،مقايسي ته اجازه ورکوي

عت بخشه قنا    هيوادونو کي چه  د مړيني د را جستر کولو
ګه  تو  بي  په ط صدي   ته في يا  ياتو ز لري  او د وف ستم و سي

   ۰تصديق  شي  تر السه  کيداي  شي   

 Case fatality rate (Ratio) ميزان يوي ناروغي د وژونکي قدرت د  -۳

Total No. of death due to a particular disease 

                      X   ۱۰۰       يا      ۱۰۰۰
___________________________________________ 

Total No of cases due to the same disease 

:                                                                       Case-fatality-rateميـزان يـا   ژونکي قدرتد يوي ناروغي د و
کوي ګي  نده  خه نماي قدرت څ کي  ناروغي د وژون يوي  دا    ،د 

په ډير ساده ډول  د مړيني نسبت   پر واقعاتو څخه  عبارت  
Case fي   دي   چي زما ني فا صله پکي نـده مشخصـه شـو atality  

که  کي   ل ناروغيو  تاني  په ان ګه   په تو ګي  يزان  د بيل م
غذايي تسمم ، کولرا او شري کي  استعماليږي  ددي  ميزان 
چه د  که  حدود دي  دا ځ کي  م ناروغيو  نو  په مزم ستعمال  ا
ناروغي د شروع څخه  تر مرګه پوري ډير اوږد او متحول دي  

   Case fatalityد عين  ناروغي    په مختلفو ا پيديمي ګانو  کي 
چي د  ته   تو  غو تغيرا ظر و ه فاوت وي  ن کن مت يزان  مم م
عامل ، ميزبان  او محيطي فکتورونو په منځ  کي ايجاد شوي 

سره ډيري نږدي     Virulenceميزان اصال د       Case fatalityوي   
    ۰اړيکي لري 

 :     Proportional mortality rate (Ratio )د مړيني متنا سب ميزان  -٤

دا به کله کله ګټور وي چي په دي پوه شو  چه د         
مجموعي مړيني  کومه برخه  د يو مشخص سبب  لکه کنسر  له 
وجهي وي  يا څو مره  يا کومه برخه  د مړيني  د يوه مشخص  

کلني څخه پورته  عمر کسانو يا خلکو   ٥۰عمري ګروپ لکه 
موړي ميزان داسي تشريح کيږي  چي تعداد نو  ،کي واقع کيږي

د مړيني  د يو مشخص سبب له کبله  يا په يوه مشخص عمري 
ني    بارت  دي د مړي ندي ع با  ني   موعي مړي پر مج کي   ګروپ 

   ۰متناسب ميزان څخه 
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         Proportional mortality from a specific disease: الف 
 Number of deaths from the specific disease in a year                            

=  --------------------------------------------------------------------------------     X   100               
Total deaths from all causes in that year                                              

 
 :     Under -5 proportionate mortality rate     :ب  

Number of deaths under five years of age in the given year                               
=   --------------------------------------------------------------------------    X     100                    

Total number of death during the same period                                                  
 :   Proportional mortality rate for aged 50 years above:   ج   

                      Number of deaths of person aged 50 years and above                                             
=  ------------------------------------------------------------------------------       X     100             

 Total death of all age group in that year                                       
 

ګروپ         لوي  موال د يو يزان مع سب م نا  ني مت د مړي
يرمعين  ګه او ډ موعي تو په مج ناروغيو  ساري  که  ناروغيو ل

ناروغي  لي  سر او د زړه اکلي که کن مي ناروغي ل عا  چي د 
په ظره  له ن يا  تر پر  روغت لري  يت   يوادوکي اهم لي ه مختل

 ۰منځ  شمارل کيږي 

Proportional rنسبت ته متناسب ميزان  ate   ما ليږي عهغه وخت است
کله چي د ټولني د نفوسو داتا موجوده نه وي لکه څنکه چي 

proportional r ate     دوه  متحوله  پوري چي ممکـن  يـو  د  بـل
تفا وت ولري تعلق لري نو  ځکه د ټولني ددوو ګروپونو سره 

  او يا هغه ګروپونه چه د زما ني له لحاظه سره تفاوت ولري
  (متنـا سـب ميـزان    اګـر چـه  ارزښت لـري  مقايسوي  لږ 

proportional r ate   ( د ټولني په يو ګروپ کي د يو مخصوص ناروغي
سب ني د  کي د مړي ناروغيو  ګروپ د  يو  يا  سبتي او  ب د ن

اهميت په معلومولو کي يو ګټور شاخص دي د ساري ناروغيوي 
له کبله د مړيني معلومول ځکه مهم دي چه اکثر ا قا بل د 
مخنيوي وي لکه څنګه  چي د عمر او جنس له لحاظه د مړيني 
اسباب مختلف دي نو ځکه داسي غوښتنه  کيږي  چي د هر عمري 

توګه د مړيني متناسب  او له جنسي ګروپو دپاره په ځا نګړي
مري  سي او ع صو جن غو مشخ په ه څو  تر  شي  سبه  يزان محا م
لو  ياتو د  را  ټيټو يوي و ف بل  د مخن قا  کي  نو  ګروپو
سب  نا  ني مت کړو د مړي جه  ير متو تدا ب قايوي  پل و پاره خ د
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ناروغي د  يا د  ني او  غړو او  د مړي ټولني د  يزان  د  م
 ۰اخته کيدلو خطر په ګوته کوالي  نشي  

 :  survival rateميزان  )  بقا (تي کيد ني  د ژوندي پا -٥

صله د           يوه فا په  چه  غانو  ګروپ د نارو غه  دا د ه
کاله  تر مطالعي الندي نيول شوي د ژوندي  ٥زمان کي لکه 

پا تي شونکو و نډه ده دا په مشخصو ناروغيو کي د انزارو  
ني تجربي څخه د معلومولو يو طريقه ده د ژوندي پا تي کيد 

د معيار د ټاکلو لپاره د مقايسي د يوه منل شوي بيلګي په 
ښت  يږي د پاي ستقاده ک ګه ا قا(تو شخيص ) ب موال د ت دوران مع

په  سر  يږي د کن سبه ک حا  خه م شروع  څ تداوي د  ياد  او 
مطالعاتو کي د پايښت ميزان ته  ډيره  زياته  توجه  شوي 

 دي 

Toatl number of patient alive after five years                                    
Survival rate=  --------------------------------------------------------------------    X   100       

Total number of patient diagnosed or treated                            
       ٦- adjusted or standardized rate A   

فو         نو د مختل چي ددوو ټول غواړو  مونږ و يري  که چ
عمري جوړښتونو د مړيني د ميزان تر منځ مقايسه وکړو نو د 
مړيني نا تصفيه شوي ميزان يو غير قا بل د مقايسي معيا ر 

قا بل د مقايسـي   هغه وخت ) rates(دي دا ځکه چي ميزانونه 
ل سره قابل د مقايسي وي وي کله  چي دهمدي  ټولني وي د ب

۰  

 د مصا بيتو نو ا ندازه ګيري

Measurement of morbidity 

)  ذهني (  ديو فيزيولوژيک روغ حالت څخه په فعاله        
د ناروغي شيوع  توګه تغير کولو ته) جسمي ( يا غير فعاله 

illness, sicاصـطالح د   morbidityوايـي د   morbidity يـا kness   او 
disability    سره برابر ده دmorbidity    اندازه د  النـديني دري

 ۰ا جزاوو په حساب سره کيږي 

 ناروغ  شخص -الف
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 ناروغي  -ب

تر  -ج يولي  خه  ن ځي څ ني د ور خت يع ناروغي دوام او و د 
 ۰هفتو پوري 

دغه دري وجهي فريکونسي ، دناروغي   morbidity شيوع د        
  شيوع د ميزان او نسبت  يا  ددوام او د ناروغي شدت معموال

morbidity rate a nd r atio   ــاروغيو ــږي د ن ــدازه کي ــطه ان پواس
ميزانونـو   prevalence پريوالنس او incidence  انسيدنسفويکونسي د

ا ندازه کيږي ، متوسط حد ديوي واقعي ياد معيوبيت  هپواسط
پاره  لو د  ندازه کو خت د ا ناروغيو د و کن د  يزان مم م

ش ستعال  پاره دا لو د ندازه کو شدت د ا ناروغيو د   ي ، د 
د يـو   case  fatality       ناروغي له کبله د مړيني ميزان  يا

ه کي مونږيواځي  د خشا خص  په  توګه   استعا ليږي پدي بر
وقوع او شيوع  په  ميزانونو  با ندي  ځکه تا کيد کوو چي 

قع کيدو نوموړي   شا خصو نه په ټولنه کي د ناروغيو د وا 
د ډا ټا وړتيا او   morbidity شيوع  ياتشريح او توضيح کوي د

 ۰ارزښت ممکن په  الندي توګه  خالصه شي

په   ټولنه   کي د  ناروغي  طبيعي   پيټي  يا  بار    –الف 
اولو يتونو په            او   و سعت  تشريح  کوي ځکه  د

 ۰تعين کي مرسته کوي 

د مړيني  معلوماتو ته  ډير جا  نو موړي معلومات  نظر -ب
مع او صحيح دي او د سريري له نظر ه د  ناروغ د خصوصياتو 
يادي  که  د  بن نو ځ يږي ،  سه ک تر ال مات  ند معلو په اړو

دپــاره د نومــوړي معلومــاتو څخــه )   research  (    تحقيــق
 ۰استفاده کيږي 

تو  -ج ما  لوژيکي معلو خه د ايتو تو څ ما  موړي معلو نو  د 
پاره که د  د نو ځ يږي  ستفاده ک ګه ا په تو طي  يل د نق د پ

 ۰ناروغي په مخنيوي کي فيصله کوونکي رول لري 

عاليتونو د  -د ترول د ف ناروغي د کن مات د  موړي معلو نو
 ۰تفتيش او ارزيا بي دپاره ضرورت دي 

 وقوعات
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Incidence 

د نوي وا : ميزان دارنګه  تعريف کيږي چه  عد وقو        
دل په يوه مشخصه فاصله د زمان کي په يوه قعاتو پيدا کي

معلومه  ټولنه کي چي د الندي فورمول  پواسطه محاسبه کيږي 
۰ 

 
     No of new cases of specific disease during a given time period            

---------------------------------------------------------------------------------- X   1000  Incidence = 
                                      Population at risk during that period                                           

)   ۳۰۰۰( که چيري په  يوه  ټولنه کي چي  : مثال         
يوي  عي د  نوي واق سوه  ځه  کي پن کال  يو  لري او په  فوس و ن

 incidence د وقوع ميزان  يـا  کي  پيدا شوي  وي نوناروغي پ
rate ۰.به يي په الندي شکل سره محاسبه  شي  

 

500                                                                                            

Incidence rate =------------------------------x1000=16,7 per 1000 per year                        

3000                                                                                          

 Incidence د وقوع ميـزان  د پورتني تغريف څخه معلوميږي چي
rate    الندينيو ټکو پوري مربوطه ده 

 ۰يواځي  نوي واقعات  -الف

وي  فا صله د زمان يعني معموال يو کال په يوه  ورکړل ش -ب
 ۰کي 

په يوه مشخصه ټولنه کي يا هغه ټولنه چي تر خطر الندي  -ج
 ۰وي او يا بل مخرج ورته انتخاب شوي وي 

    special incidence rate د وقوع  مخصوص ميزانونه

ميزان ) بريد(چي مثالونه يي عبارت دي له حملوي         
 )attack r ate ( حملوي ميزانتالي                   secondary 



 26 

attack rate     او د شفاخاني د داخل بسـتر د ميـزان )hospital 
admission rate (څخه دي. 

 :   attack rate حملوي ميزان    -الف

د يوي ناروغي د حملي ميزان  پخپله د  وقوع د ميزان      
شکل څ په  صدي  موال د في چه مع بارت دي  ض خه غ يږي تو  يح ک

ددغه ميزان  څخه  هغه وخت استفاده کيږي چه يواځي ټولنه 
ديو محدود وخت دپاره خطرته معروض شي لکه ديوي   اپيديمي 
عداد  عاتو ت کي د واق نه  موري  ټول په نو چه  کي  په دوران 
چه د   کوي  منعکس  سعت  يديمي و ګه داپ کوي او همدارن ضيح  تو

 .النديني فورمول پواسطه  محاسبه کيږي 

 

No.  of  new cases of a specified  disease  during a specified time interval            
=  ----------------------------------------------------------------------------------------  x100 

  total population at risk during the same interval                            
 
 :   Secondary attack rateد تالي حملوي ميزان        -ب

primary cدهغو اشخا صو تعداد چه دلمرني واقعـي           ase 
سره   تداد   په  ام فريخ  دوري   شوي وي او د ت عروض  سره م

 .ناروغي   پيدا کړ ي وي 

 uses of incidence rate     د ميزان د استعال ځايونه عدو قو

ديو شا خص ) وضع(ميزان  د روغتيايي حا لت  عودو ق       
ټه ور ه پ ير ګ پاره  ډ لو د صاميمو د نيو يايي ت ګه دروغت تو

   دي 

 :د ناروغي د کنترول دپاره     -۱

يق  -۲ يک تحق سرچ ( د ايتيولوژ سعت او د ) ري ناروغيو و  د 
وقايوي او معالجوي معيارونو د موثريت د ا ندازه کولو د 

ث کاريږي د م يزان  پاره پ قوع  م يري د و که  چ ګه  په تو ال 
عدم  يا  کامي او  ګرام  نا جوده  پرو کن د مو لوړيږي  مم
موثريت  با ندي  داللت   وګړي   دا  پيشنهاد کوي او يا د 
راپور ورکولو د سيستم په ښه والي دال لت کوي د وقوع  د 
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ــرات   ــزان   تغي ــدل  (  مي ــه  کي ــکته  پورت ــن د  ) ښ ممک
يولــوژي  يعنــي عامــل  ميــز بــا ن او نــاروغيو  پــه  ايت

ــو  ــړي د مختلف ــا ورک ــر مان ــياتو  د تغي ــالي خصوص چاپيري
نو د   صادي ګروپو ماعي او اقت حو او اجت سا  يا وي   جغراف
وقوع  د  ميزان  تحليل   او  تجزيه   مونږ  ته  د تهيه 

مو  تو د  خدما  يي   يا  کي  الر شوي   روغت باره  په   يت  ثر
 ښونه کوي 

 

 

 

 شيوع

Prevalence 

د ناروغي د شيوع  ا صطالح  په ځا نګړي  توګه  د            
ټولو  موجوده  نوي ا و زړو واقعا تو تعداد په يوه نقطه 
يو  په  کي  مان  صله د ز فا  يوه  په  يا  کي او  ما ن  د    ز
ورکړل شوي ټولنه کي شيوع  بلل کيږي   او په  دوه قسمه 

 ده 

  Point prevalence                          نقطوي شيوع -۱

 period prevalence   دوريي يا پريوديک شيوع  -۲

  point prevalence                      نقطوي شيوع    –۱

ديوي ناروغي نقطوي شيوع داسي تعريف کيږي چه د          
يوي ناروغي ټول موجوده يعني نوي او زاړه واقعاتو تعداد 

يوه معينه ټولنه کي عبارت له  په يوه نقطه د زمان کي په
عبارت له ورځ   pointنقطوي شيوع څخه ده په دي نوع شيوع کي 

، څو ورځي او حتي څو هفتي څخه نظر هعه وخت ته چه د سمپل 
موني  (   طوي ) ن کوي  د نق فرق  يږي   لو لګ نه کو په معاي

prevalence   ۰فورمول په  الندي  ډول  ده 
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Number of all current cases (old and new) of a specified disese existing at a given 
point in time                                                                   

=  -----------------------------------------------------------------------  X100  
Estimated Population at the same point in time 

prevalence rکه چيري يوازي            ate    اصطالح  پرتـه  لـه
 point نورو  توضيحا تـو اسـتعمال  شـي نـو ددي معنـي بـه 

prevalence  وي ، نقطوي شـيوع ممکـن د عمـر ، جـنس او نـورو
 نګړي کيداي شي ا فکتورونو د پاره هم ځ

د شيوع د کم :   period prevalence  دوريي يا پريوديک شيوع -۲
معيا ر څخه عبارت دي دا ټولو موجوده  نوو او  ا ستعماله

که  مان ل صله د ز فا  يوه  په  چه  سي  تو فرکون عا  زړو  واق
شوي وي   قع  کي وا نه  نه  ټول يوه معي په   شيوع   ني  کل
   اندازه کوي  چي د الندي  فورمو ل پواسطه محاسبه کيداي شي 

)۲۲،۲۱،۱۹،۱۸،۹،۲( 

Number o f ex isting cas es(old and n ew) of a s pecified disease during a g iven period o f t ime interval                             
                                    

= ----------------------------------------------------------------------------------------------X100                        E stimated mid-
interwal population at risk                                                                  

  

اصطالح ګاني په النـدي   prevalence پريوالنساو  incidence انسدنسد
 شکل کي ښه واضح شوي دي 

 د ناروغي شروع                                  

case 1                         

 

                       case 3      case 2 

 case 4                                                                      

 

case 5                      

case 6            

 

case 8                                    case 7           

                                                            Dec 31                                                                                                                                        
Jan 1                           
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 د ناروغي شروع    ---------------------

 د ناروغي دوام               ---------                              

 :لمړي شکل 

 :د  شيوع   او  وقوع  تر  منځ  ا ړيکي   

شيوع  دوه فکتورونه  يعني  وقوع  او  د ناروغي           
ابته  وي  د  دوام  پوري  اړه  لري  فرض کړو چه تولنه  ث

د  وقوع   او  ناروغي  وخت  هم  تغير  ونه  خوري  نو  د  
منځ    تر   شيوع   قوع   او   د   جوده  الو طه  مو ندي  راب

 ده

P=1xd 

Prevalence =  in cidence x mean duration 

پاره             لت  د بت  حا ثا  يو   يري  د  که  چ ثال  م
ــه   ــاروغي   دوران  پ ــوع   او  د  ن ــديالوق ډول  وي     ن

 شيوع   يي  معلوم  کړي

Incidence = 10 cases per 1000 population per year                                                  

Mean duration of disease = 5 years                                                        

 Prevalence = 1xd =10x5 =50per 1000 population                               

ي  شو چي  وقوع  او  د  ناروغي  وخت  المعکوسُا  مونږه  کو
 ندي   توگه  معلوم  کړوالپه  

Incidence =p/d 

Duration = p/I 

ښـايي  چـه  څـومره  د    (p=1xd)پورتني  معادلـه          
ن شيوع   د   مره   غو   يات وي   ه اروغي  ناروغي دوران   ز

 ډيره  وي

شيوع            لوز  د   ګه   د  توبرک په  تو ثال    د  م
ميزان   نظر د وقوع  ميزان  ته   لوړ  دي دا   ځکه  چي   
خوري  سروکال    دوا  ټول   عات   نوي  واق لوز    د  توبرک
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ميا شتي  او  يا  کلونه   حتي  زا ړه   واقعات   يي  هم  
له  بله  پلوه   که  چيري     او  ۰ ي  شيالادامه  پيدا  کو

خه    ناروغي  څ لي   وي  د   ها  ڼد  م حاده  او  ل ناروغي  
د  شفا کيدو  او  يا  مړيني  له  کبله  د  ناروغي  شيوع  
نظر  وقوع   ته  ډيره  ټيټه  وي  لکه  غذا ئي  تسمم  په  
  ناروغي  کي  دومره  لڼد  وخت  لري   چه   زاړه   واقعات  

کل باا حا   ل غو   نه   وي  دا  د  ه کي    پاره  الپ تو  د  
چه  ژر وژونکي   وي    لکه  قتل  هم  صدق  کوي  په  وا 

هيڅ    ثه    پورتني   حاد چه    يو   يد  ووا ګه   با ضح  تو
شيوع    نه  لري   په  همدي  توګه د شيوع  ټيټوا لي نه 
  تيوازي د وقوع د ټيټوالي له کبله ده بلکه د ناروغي د وخ

لي څخه  چـه د  ژر  ښـه  کيـدو   د کموا) duration   ( يا مودي
او يا  ژر  مړ يني  له  کبله  وي  رامنځه  کيداي  شي که  
ظر  کي ن مان  صله د ز يوه فا په  ير  شيوع  تغ مونږ د  يري   چ
ناروغي  يا د  قوغ او  کن د و يرات مم ګورو د ا تغ ته  لي  وب

وي د مثـال پـه  او يا د دواړو لـه کبلـه) duration(  موديد
موالي  کي ک خت  په و ناروغي  سره د بود  په به تداوي  ګه د  تو
راځي او ددي پواسطه د ناروغي شيوع را ټيتيږي او که چيري 
تداوي په همدي رقم وي چه د مړيني څخه مخنيوي وکړي او په 
معين وخت کي ناروغي هم ښه نه شي  يعني ناروغي دوام پيدا 

او د شيوع د لوړوالي سبب  کړي نو دا به معکوس تاثير ولري
وګرځي او که چيري د وقوع د لوړوالي سره سره که د ناروغي 
په وخت کي کا في اندازه کموا لي راشي نو د ناروغي  په  
شيوع  کي هم  ټيټوا لي  راتالي  شي  شيوع  د يو اکيس ري 

X-ray    شـي او وقـوع د ) ثبت ( سمد السه ريکارد        چه
پرتله کيداي   و دو ا مداره ريکارد دي يو فلم سره چه ي

 شي 

 د شيوع د استعمال ځايونه

لف ستو  -ا ناروغيو د  يا او د  کي د روغت نه  په  ټول شيوع  
تخمين او د باالقوه لوړ   په) ارزښـت  (  نزو د غټوالي 

 )۲۲،۲۱(   ۰خطر ي ګروپونو په ګوته کولو کي مرسته کوي

پال -ب صا د اداري او  يزان خصو شيوع م هدافو د  لو ا ن جوړو
ستري  ني ب شفاخا  که د  سونل  ل غوني    ضرورتونه دپر يار  ب

 ۰سهولتونه او داسي نور ضرورتو نو د تعين لپاره مهم دي 
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 ا پيديميولوژيک  ميتودونه

Epidemiologic Methods 

د ا پيديميولوجســت لــومړني عالقــه داده چــي د         
چي د خپل ژوند ناروغيو د واقع کيدلو مطالعه په خلکو کي 

(  په دوران کي د بي شماره فکتورونو او حاالتو سره مخامخ 
عروض  کي ) م لوژي  په ايتيو ناروغي  کي د  ني  پ شوي او ځي

ټر  نک د ډاک خالف  د کلي بر  کړ ي   عه   لري مطال کن رول و مم
انو او يا د البراتوار د معاينه کوونکو چي هغوي قادر دي 

پ ښه  نه  حا ال تو لف   ناروغي مخت کړي د  عه  سره مطال قت  ه د
اپيديميولوجست په ډير محتا طانه شکل سره د ريسرچ يعني 
ښکاره  لوژي را  ناروغي ايتيو چي د  کوي  طرح  تګ الره  يق  تحق
عاتو او  تي مطال شاهدا  عات   د م يديمولوژيکي مطال کړي اپ
با  يو  په کتګور يش   عي  و غوي فر عاتو او د ه بوي مطال تجر

   ۰ندي طبقه  بندي کيداي شي 

                مطالعـــــــات     )  مشـــــــاهداتي ( نظـــــــري      ۱ 
Observational studies  

ــــــــــــف ــــــــــــات     -ال ــــــــــــريحي مطالع                                       تش
Descriptive studies  

ـــــــــــــــــات ب  ـــــــــــــــــي مطالع                                               -  تحليل
Analytical studies  

  International studies/ Experimental studies لعاتازمايشي مطا-۲

دغه ميتودونه يا مطالعي ثا بتي نه دي بلکـه دوي يـو د        
کوونکي  يق  کي تحق عاتو  تي مطال هدا  شا  په م متمم دي  بل 
اندازه ګيري کوي او طبيعت ته اجازه ورکوي چي  خپله دوره 

کوي له ن نوع مداخ هيڅ  کړي او  له  شري(    تکمي حي چي ت
مطالعات يي په ټولنه کي د ناروغيو د واقع کيدو د توضيح 
صحي   يو  يي د  عات  لي مطال حدوده او تحلي پوري م شريح  او ت
حالت او نورو متحوالتو تر منځ د رابطي په تحليل او تجزيي 

ر په  تجربوي   مطالعاتو  کي  ګم) سر ه يو قدم وړاندي ځي 
ناروغي   سطه  د شش  پوا عال  کو يو  ف ته  او  چه  د عواملو

ا نکشاف  ته  تغيير  ورکول  کيږي  شا مله   يا  د ناروغي
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ده  او  د نورو  علومو  په  شان  چه  تجربي  څنګه  طرح  
او ديزاين  کيږي  شبا هت  لري  څرنګه  چه  د  مطالعي  د 
هم   لدي   سره   شرط   دي    يو   تل    سا  يا   ګروپ  روغت

ع موا ن نو  او    له   خطرو يږي  دوي   مخ   ک خا  سره  م و  
  تصادفي ازمايشي کنترول  يا ،په  تجربوي  مطا لعاتو  کي

randomized   control trial   تجر بوي  مطا لعه  ده  چـي    يو  غټه
طالعي    تر  م کي    غان  پ يږي ال نارو يول  ک د  ندي  ن

field tr سـاحوي ازمـايش او community  trials ټـولني ازمـايش ials    
غه گډون   ه نه او    چي ټول عات  دي   بوي  مطال نور  تجر

لو په  ټو ند وي  صحت م کي   يديميولوژيکي    کونکې پ ا پ
شخص   شوي  عروض   ناروغي  او م ندي  يق ال کي  د تحق عاتو  مطال
وا ضح  تعريف ا و پيژندنه  ضروري ده   د ناروغي د وا ضح  

د   تعريف  او د خطري فکتور سره د تماس عدم موجوديت  ممکن
 )۲۲،۲۱(  ۰دا تا  په توضيح کي لوي مشکال ت  را پيدا کړي 

 تشريحي  اپيديميو لوژي

Descriptive epidemiology   : 

کومه  مطالعه چه په انسان  باندي تر سره کيږي            
غه  يا ه فرادو او  په ا شاهداتو  عه ده  د م شري مطال غوره ب

ته  نو  شکوکو  فکتورو ناروغيو م چه د  عروض وي  ټولني  م
استفاده کول  ددي خبري په اهميت باندي تا کيد کوي  لکه 

په واسطه  ډيري  دقيقي مشاهدي     Burkett'sپه افريقا کي د  
د وايرس احتما لي ونډه    Epstein Barrتر سره شوي  چي باالخره 

تيو لوژي کي چه ممکن  د نـورو  ا په    Burkett's lymphomaد   
که د  نو  ل شوي وي فکتورو ساعد  سطه م په وا تان  يا د ان مالر

چه د   کي  عه  طا ل لوژيکي  م يديميو  له اپ يوه ب په  ښوده   و
Kuru    په   New guinea    کي تر سره شوه  يـوه ارثـي نيـورو

با  چه   شوي وه  يول  ندي ن عي ال  طا ل تر م ناروغي  لوژيکي  
Slow virالخــره  د   us      انتــا نــات د مزمنــوDegenerative  

neurological    ناروغيو او نقايصو  د اسبا بو پـه توګـه پـه
   ۰ انسا نانو کي  وپيژندل شول  چه دغسي نموني بي شماره دي

ــديميولوژيکي           ــوال  د اپي ــات معم ــا لع ــريحي مط تش
غه مطاتح له وي  د ني  مرح قاتو لمړ ني قي سا  په ان عات  ل

صيا بوط  خصو پوري مر صحت  په  ناروغيو او  کي  د  نه  ت  ټول
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مشاهده کوي  او هغه خصوصيات چي په سوال او ځواب کي  د 
ناروغيو سره مترافق ښکاري  مشخص کوي  په دي مطا لعاتو 

 ۰کي اساسا  ال ندني  پوښتني کيږي  

نـــــاروغي څـــــه وخـــــت واقـــــع شـــــوي ده  ؟                                 -۱
 د وخت توذيع     --

ــــــوي ده ؟     -۲ ــــــع ش ــــــه واق ــــــاروغي چيرت                                    ن
 )   توذيع ( د ځاي وسعت  -

ــــــــــــــــوک دي  ؟                               -۳ ــــــــــــــــان  څ                        ناروغ
 )توذيع  ( د شخص وسعت  --

هغه  مختلفي طريقي چي  په تشريحي مطا لعا تو           
   ۰کي تر سره کيږي  په الندي توګه خالصه کوو

 د هغه  ټولني  پيژندنه  او تعريف  چي  مطا لعه کيږي    -۱

 د مطا لعي  الندي  ناروغي  تعريف او  پيژندنه    -۲

 د ناروغي  تشريح   -۳

 د  وخت  له  لحا ظه   -الف

 د ځاي  له  لحا ظه  : ب 

 د ا شخا صو له لحا ظه   -ج

 د  ناروغي ا ندازه  کول   -٤

 مقا يسه  کول    د يوه  معلوم  شا خص  سره  -٥

 د يوي ا تيو لوژيکي فرضيې  جوړول   -٦

ـــا -۱ ـــه  ي ـــوس پيژندن Defining the  دنف  popula tion          :
ط ټولني د م عات د  طا ل شريحي م نه د ات بارت دي   خه ع لعي څ

افرادو ، نو ځکه  په  لمړني مرحله  کي  د ټولني جوړښت د 
ا و   نورو   عمر ، جنس ، وظيفي  ، کلتوري  خصو  صيا تو

مشابه   معلوماتو له مخي چي ورته ضرورت وي  معلوموو  ، 
نه  شوي ټول يف  فوس  ،  تعر موعي ن ټولني  مج چي د  نه دا 
ټولني د  موعي  کي  د مج ساحه  يايي  يوه جغراف په  کن    مم
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سمپل   نده  يو نماي يا د  خه  او  فوس څ موني  ( ن خه )  ن څ
ستل خه اخي ټولني څ موړي  چي د نو بارت  وي   شوي وي  د  ع

ټولني تعريف شوي نفوس  ممکن يو مخصوص  انتخاب شوي گروپ   
نه ،  د  فوي ګروپو نه ،  وظي جنس ګروپو مر او  که د ع وي  ل
شفا خاني ناروغان  ، د ښونځي ماشومان   ، وړي  ټولني او 
هر  کي  قت  په حقي ني  شي  يع شامليداي  کي  نه  پ غټ  ګروپو

په چي   کو  ګروپ   د خل يو  چي   ته   سبه    چير ښه او منا
کي نه  شوي  ټول يف  په  تعر شي   شماريداي   ګه   شا    تو

مليداي  شي   يوه تعريف شوي ټولنه  بايد ښه او کافي غټه 
ني  کي  مع نه  پ صوص  ميزانو جنس  او مخ مر ،  چي د ع وي  
ولري  انتخاب  شوي  ټولنه  با يد ثا بته  وي   يعني نه 

الړ شي  دا هم بايد ورته مهاجرين راشي  او نه تري خلک و
پکي وا ضح وي   چي څوک په نوموړي ټولنه پوري مربوط   او 
کي  يد پ لوان  با سياحان او خپ ګه  په تو ثال  ندي  د م څوک 
شامل نه  شي   بله مهمه خبره پکي د ټولني برخه اخيستنه 
ده  چي ټولنه دي ته بايد اماده وي  چي په راتلونکي  کي 

الوه د مطا لعي گروپ  بايد په بايد همکاري وکړي  ددي نه ع
سره   کو  نورو خل ټولني د  ساحي  د  موړي  ګه  د نو مومي تو ع
په ښکاره تفاوت ونلري  باالخره  يو صحي  سهولت  نوموړي  
د  مطا لعي  الندي  ټولني  ته   نږدي موقعيت ولري   چي 
کله طبي  کمک ته ضرورت پيدا کيږي  ناروغان په اساني سره 

    Firming ham   فـارمنګهم ړي  ، د امريکـي دتري استفاده وکـ
صات  د  ټول مشخ پورتني  کي   کز  په مر عاتو  طا ل د زړه  د م
مطا لعي د گروپ په انتخاب کي  په نظر کي نيول شوي دي  د 
کي  يديميولوژي  په  اپ هوم   ټولني مف طري  يا خ شوي  يف  تعر

ډير مهم دي  او فيصله کونکي رول لري  خصوصا د  ميزان يا   
Rate     د محا سبي  لپاره  چي د مخرج په حيث تري اسـتفاده

پـه خپـل نوبـت سـره  د نـاروغيو د     Rateکيږي  ميـزان  
فرکنسي ، توذيع او د عواملو  د اندازه کولو د پاره  يو 

   ۰ضروري معيار دي   

   ( Denominator )اپيديميولوژستان هغه خلک دي  چه په مخـرج    
 ۰ ي پسي زيا ته لټه کو

ندي دي:   -۲ طالعي ال تر م چي  نه  ناروغيو پيژند غه     د ه
Defining the disease under study   : 
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کله چي تر مطا لعي الندي ټولنه وپيژندل شوه  او          
لت  چي تر تحقيق شوه ،  بيا هغه ناروغي او يا حا مشخصه

ته ده   شي  همدل ندل  يف او وپيژ يد تعر يږي  با يول ک ندي ن ال
ي د يو کلينيک د داکتر  او اپيديميولوژست ضرورتونه سره چ

يوي  شايد  د  تر  يو داک پاره  تداوي ل سه  يږي  د سمدال جال ک
مکمل تعريف تـه ضـرورت و      Migraine   سردردي ناروغي لکه

نلري  پرته د مکمل تعريف د پوهيدو څخه  دوا ورته ورکړي 
کوالي نو  کړي وي   لط  يي غ شخيص  يري ت که چ له  ، او  شي خپ

تداوي بدله کړي  مگر د ا پيديميولوژست   عمده  وظيفه دا 
ده  چي په ټولنه کي ناروغي په واقعي شکل  سره تخمين کړي   
ست  د  پاره اپيديميولوژ سولو  د  سرته ر کار د  نو ددي 
ناروغي يو  واقعي او قا بل اعتبار  تعريف ته ضرورت لري  

څوک ناروغي لري او  تر څو چي په ټولنه کي معلوم کړي  چي
څوک نه  ، کوم تشخيصي ميتود چي  ا پيديميولوژست استعما 
ندي  وي   عي ال طا ل تر م چي  پاره  ټولني ل غه  يد د ه لوي  با
ستعما ل  کي  د ا نو  يو ټول په  لو بول وي   او  بل د ق قا 

ا ســـتعمال وي  پـــه  بـــل عبـــارت ا     لپـــاره قابـــل
ته يف   تي  تعر يا  يوه  عمل ست   لري      پيديميولوژ ضرورت  

په يوه  چي د هغي په واسطه يو ناروغي  او يا يو حا لت
طا تر م کي   نه  مه ټول شخص معلو ندازه او م ندي وي  ا لعي ال

د سـريري  لـه      Tonsillitis تانساليتسکړي  د مثا ل په توګه 
د يو انتان په واسطه  د : چه: نظره  داسي تعريف کيږي  

موال چي مع ها ب  سلونو  الت کيتان پايوجن    پ کاکس      سترپتو 
Streptococcus py ogen      دخيــل وي  دغــه تعريــف لکــه د نــورو

ناروغي  کي   نه  په ټول چي  کوالي  شي  شان  ن په  فاتو  تعري
     ۰اندازه کړي 

يوه         چي  صات   غه مشخ ټول ه کي   يف  ياتي تعر په عمل
يږي    شخص ک ګه م ضح تو په وا شي   يداي  ندازه ک پري ا ناروغي 

ک بارت دي ل صات ع موړي مشخ کي  نو عه  په واق سياليتس  ه د تان
ــه  ــت   :  ل ــه اګزودي ــپين رنګ ــلونو او س ــوربخن  تانس د س

موجوديت چي د کلچر په واسطه سترپتو کاکس پايوجن  په ډير 
شي  غون  يا زر شنه  سره  عداد  يات ت يوي     ۰ز يري د  که چ

 ناروغي د اندازه کولو لپاره قابل اعتبار تعريف موجود نه
ندازه  ناروغيو د ا خه  د  نابعو څ فو م کن د مختل نو مم وي  
طاوي   ياتي خ يري ز کي ډ قديمولو  سه او ت په مقاي لو  کو

    ۰شي       موجودي
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ــريح  -۳ Describing the د ناروغيوتش  disease       : ــريحي د تش
يا   يا د روغت ناروغي او  هدف  د  لومړني  يديميولوژي   اپ

غه خصوصيتونو چي د ټولني په پوري مربوطو حوادثو او يا ه
منځ کي  موجود وي  د واقع کيدو او  توضيح  څخه عبارت دي  
غو  ظه  د ه له لحا شخص  ځاي  او د  خت ،  کي د و فرادو  په ا
فق  وي   سره  مترا ناروغيو   چي  د   مول   صيتونو معلو خصو
او يا نه  وي  چي ددي  کار د  سرته  رسولو  لپاره   په  

د  داتا  راټولول او د  داتا  تحليل    سيستما تيکه  توګه
بيلونکي نښي   (  او تجزيي ته ضرورت دي  ځيني خصوصيتونه  

چي د اپيديميولوژستانو په واسطه  اکثرا  په تشريحي  )   
کان  او  مان ، م کي  د ز عاتو  طا ل يديميولوژيکي   م اپ
ښودل  کي  جدول  ندي  په ال يږي    نه ک ظه معاي له لحا صو  اشخا

نشوي  الب سببي فکتورو ندي  د  ګروپ ب غه  قه ته د و  د طب
 ۰بندي له وجهي  نه دي 

 

هغه خصو صيتونه  چي زيا تره  په     (  :دريم  جدول     
   ) تشريحي مطا لعاتو کي معاينه کيږي 

 وخت ځاي شخص کتني

د والدت ډول 
ــــورني  د ک
ـــــدازه  ان
لوړوالي ،  ،
ني  وزن د وي
ـــترول  کولس
ـــــخص  او ش

 عادتونه  

نس  عمــر ، جــ
ــت  ــدني حال ،م
ـــــــه  ،وظيف
اواجتمــــاعي 

 تعليمي سويه

د اقلــيم زون  
او د هيــوا د 
ښاري او  سيمه 
کلــي ووالــي 
ســــيمه او د 
ځايونو  ټوليز 

 پيدا کول 

ــــــــال  ک
شت ،فصل،ميا
ــــــي  ،اون
ساعت،د  ورځ،
موده   شروع 

 دوام

 

 تو ذيعدوخت  

Time distribution 
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واقع د هغوي  د ) نموني( د اکثرو  ناروغيو اشکال          
کيدو د وخت پيژ ندلوله مخي تشريح کيدي  شي لکه د ناروغي 
کي او  ځو  په ور ني  کال د او شتي  تي ميا يدل د هف قع ک وا
باالخره د واقع کيدو په ساعت که تشريح او توضيح  کيداي 
شي او داسي پو ښتني را منځته کيداي شي چه نوموړي ناروغي 

فوي شکل سره موسمي ناروغي ده او که نوموړي ناروغي په وق
موړي  نو  چي  يا دا  ښيي ؟ او  موالي  يا ک لي او  يات وا ز
ناروغي د زمان له  لحاظه يو ثابت بهير لري دغسي مطالعات 
ممکن د ناروغي د منبع او يا ايتولوژي په هکله مهمه نښه 
قايوي  بالقوه و  ياد  که  ب نو ځ کړي  په الس را مات  او معلو

قوع  ناروغي دو يږي د  ښتنه ک قداماتو غو کي  ا مورد  په 
په  يرات  يا تغ ميالن او  ماني  نوع ز ستانو دري  اپيديمولوج

 ۰ګوته کړيدي 

 لنډ مهالي تغيرات -۱

 وقفوي تغيرات -۲

 اوږ د مهالي تغيرات او يا جهاني ميالن -۳

 :لنډ مهالي تغيرات -۱

کي د         عاتو  قو  په و ناروغيو  ښه او د  نه  لو  ټو
اپيديمي څخه دي چه د پيژندل شوي لنډ مهالي تغير عبارت د 

ندي  په ال يديمي  ساس اپ په ا کوري  صور او مف صري ت نوي او ع
يږي  يف ک يا د : شکل  تغر عاتو او  ناروغي د وا ق يوي  د 

ټو لنه ا  پوري  مربوط حوادثو واضح زيادت په يوه   روغتي
تولنه سيمه او . کي چي د توقع له نورمال حد څخه زيات وي 

کيږي بايد په واضح شکل سره  وخت چي دغه واقعات پکي واقغ
د ناروغي د عادي فريکونسي سره  مشخص شي نو ځکه اپيديمي

من تولني  صي  کي د مشخ ساحه  عين  په  عيچي   په  کي او  ن ځ 
ي قع ک کي وا کال  سم د  بل د مو ني قا لري يع فرق و يد  ږي با

 مقايسي وي

د اپيديمي ګانو دري عمده ډولونه     :د ا پيديمي ډولونه
 ي په الندي ډول د

 Common source-  اپيديمي لرونکیمنبع ) مشترکه ( عمومی -۱
epidemics  
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 Single exposure or ( point-اپيـديمي     کیطوی منبع لروننق  الف
source ) epidemics   

Continuous or    اپيديمي لرونکي تماس ياتکراري هدوامدار-ب  
multiply exposure epidemic  

 Propagated epidemics    اپيديمي توسعوي -۲

 Person to person              -الف  

 Arthropod vector               _  ب 

 Animal reservoir                      -ج

۳-       Slow modern epidemics 

چي د اپيـديمي  ګراف  د اپيديمي د واقعاتو د وخت توضيح      
 يان توضيح کويد منحني په نوم  ياديږي الندي ش

 د مشکوکي منبع سره د تماس لرلو وخت را ښايي -۱

عام -۲ ناروغي  صوص  يوي مخ چي  يل  سمي تما يا مو قوي  يوه حل
 ۰منبع او يا متوسع ا پيديمي ته اشاره کوي

 :عام منبع لرونکي اپيديمي ګاني    -الف 

بع  -۱ ګاني   –عام من يديمي  کوونکي اپ ماس  ځل ت غه :يو  د
د ) زيرمــو (           قطــوي منــابعواپيــديمي ګــاني د ن

اپيديمي ګانو په نوم هم يادوي چي د ناروغي د عامل سره 
تماس اساسًا ډير لنډ او په يو وخت کي واقع کيږي په نتيجه 
کي ټول واقعات د يوي تفريخ ددوري په امتداد سره اعراض 

النديني شکل د ) اپيديمي  تسمم  د غذايي( ښکاره کوي لکه 
يو ځل تماس کوونکو اپيديمي ګانو منحني ښکاره عامي منبع 

کوي چي معموال منحني يي يوه څوکه لري بله د دلچسپي نقطه 
median inc(  ني پريودځد تفريخ ددوري من ubation period ( دي چـي

سته  نه ورو ماس  چي د ت خه دي  خت څ غه و له ه بارت  %   ٥۰ع
 point نقطوي منبـع لرونکـي يـا واقعات اعراض ښکاره کوي د

source   ۰اپيديمي  ګانو عمده بيلوونکي نښي په الندي ډول دي 
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اپيديمي  منحني ډير ژر پورته او کښته کيږي چي    -      
 دوهمي موجه پکي نه ليدل  کيږي 

ير    -     عاتو ډ چي د واق شديده وي  يره  به ډ يديمي  اپ
 زيات تعداد په ډيره کمه فاصله د زمان کي پيداشي 

Number of cases                                             

Exposure           

Time                                    

 

 د اپيديمي منحني       

ټول واقعات د يوي ناروغي د يو تفريخ :دوهم   شکل -         
 د دوري په امتداد انکشاف کوي

ګاني             يديمي  کي اپ بع لرون ياتره د عام  من ز
انتايي عواملو د تماس او هم دارنګه د چاپيريال لکه هوا 
موادو  ياي  صنعتي کيم چي د  خه  لي څ خاوري د ککړوا بو او  او
پواسطه منځ ته راځي لکه په هندوستان کي د بهوپال د ګاز 

     mina Mata مـن مناماتـاخواشينوونکي پيښه او په جاپان کي د
خوراک څ بانو د  غو ک چي د ه چي دناروغي  ځي  ته را منځ   خه 

methyl  m ميتايل  مرکيوري ercury   د زيات غلظت درلـودونکي وو
۰ 

که چيري اپيديمي د يو تفريخ د دوري څخه زيات           
کي  ماس لرون مداره ت يا دوا کراري  نو ت کړي  يدا  تداد پ ام

 ۰اپيديمي او يا خوريدونکي اپيديمي به وي 

اتکراري تماس لرونکي عامه منبع لرونکي دوامداره ي -ب   
 :اپيديمي 

شي           ماس اوږد  سره ت بع  تان د من له د ان له ک ک
دوامداره شي او يا په تکراري او وقفوي ډول سرته ورسيږي 
  او دا هم ضروري نده چي په عين وخت او ځاي کي تماس صورت
سرته  کي  ځايونو  نو او  فو وختو په مختل ني  يولي وي يع ن

يوه ف که  شي ، ل سيداي  کو ر ماس لرون لي ت کن د خپ شه مم اح
د ا پيديمي په اړه يوه عامه منبع  gonorrhea گونوريالپاره د
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وي لکه څنګه چي خپل تماس لرونکي په يو فاصله د زمان کي 
منتن کوي نو ځکه د واقعاتو تعدادبه په ډير زياته اندازه 
کي نه وي همدارنګه نوري مشابه اپيديمي ګاني لکه د يوي 

ي اوبه ولري، په ملي سطحه د واکسين د توزيع څاه چي ملوث
د توزيع مرکزونو څخه منځ ته راځي ، ) غذا(او يا د خوړو 

په  مداره وي ،  منظم او دوا ير  ګاني غ يديمي  موړي اپ چي نو
  لګيونــايرس کــال کــي د امريکــي پــه فالدلفيــا کــي د ۱۹۷٦

legionnaires  تنفسي ناروغي اپيديمي يوه دوامداره يا تکـراري
لرونکو اپيديمي ګانو په جمله کي راځي دغه اپيديمي  تماس

فريخ د دوري د  يوي ت ګانو د  يديمي  نورو اپ نوعي  که ددي  ل
لي  تا  کي د  ګانو  يديمي  پدي اپ کوي ،  جاوز  خه ت حدودو څ

شواهد د خلکو منځ کي چي د  عهيڅ نو) secondary cases(واقعاتو 
اي شي ناروغ خلکو سره تماس نيولي وي نه ليدل کيږي، کيد

شوي وي او د  شروع  خه  بع څ مه من چي د عا يديمي  يوه ا پ
توسعوي اپيديمي  په  شکل ادامه پيدا کړي، ښه مثال يي د 

يا  ير ژر  اوج  چي ډ يديمي ده ،  يک ( کولر ا ا پ ته ) پ
 رسيږي او په تدريجي شکل سره بيرته ر اکښته کيږي  

  propagated epidemicتوسعوي اپيديمي        

چي             لري  بع  تاني من ثره  ان يديمي اک سعوي اپ تو
 لکه د   انتاني عامل د يو شخص نه بل شخص ته انتقاليږي

نو کـي  په اپيديمي ګا polio پوليو او Hepatitis-A هپتايتس اي
يږي ته ک سره پور شکل  تدريجي  په  يي  ني  يديمي منح   چي د اپ
يږي  کي ختم مان  صله د ز يوه اوږده فا په  هم  يي  کي  د او ل

تر    انتاناتو انتقاالت تر هغه وخته پوري ادامه پيدا کوي
شخاص د  ساعد ا يا م شي  کم  شخاص  ساعد ا کي م نه  په ټول څو 

سره نور په   منتن اشخاصو سره او يا د بين البيني ناقل 
تماس کي رانشي د اپيديمي د خپريدو سرعت د ټولني د کتلوي 

 secondary(ن معافيت د تماس د فرصت او د دوهمي حملوي ميـزا
attack r ates ( سره اړيکي لري توسعوي اپيديمي په هغو ټولنو کي

ساعدو  نورو م يت د  لوي معاف غوي کت چي د ه يږي  ته ک رامنځ
اشخاصو لکه مهاجرين او نوي زيږيدونکي ماشومانو په را تګ 
سره را  مع  په تج صو  ساعد اشخا عداد م يات ت يا د ز سره او 

 ټيټ شوي وي 
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)         ترقــي او تنزيــل ( نوســان   يــا نــوبتي دوريــي -۲
Periodic fluctuations  

  Seasonal trends         موسمي ميالن -الف  

ښه               يو  ميالن  سمي  کي مو ناروغيو  ساري  په 
،مالريا  پيژندل شوي خصوصيت دي لکه د مثال په توګه د شري

ــتم  ــي سيس ــوي تنفس ــايتس ، او د عل ــپاينل مننج ــربرو س ،س
 varicella وريسـيال او measles شـري ، په ناروغيو کي دناتانتا

ناروغي دواړه د پسرلي د موسم په شروع کي په ډيره زياته 
پيمانه وي ، تنفسي انتان معموال د ژمي په موسم کي زيا ت 

انتانات معموال د اوړي په موسـم  GIT معدي معاي سيستم وي د
ه کبله ډير وي کي د هوا د ګرمي او د مچانو د زيات تکثر ل

د ناروغيو موسمي تغيرات ممکن د محيطي شرايطو لکه حرارت 
بت ند دوران   رطو قل د ژو مع د نا ته تج سو زيا باران د نفو

پوري ا نو  نورو فکتورو يا ړه   او  ستقيم او  په م چي  لري  و
ځي  سبب ګر قال  ناروغي د انت ګه د  ستقيمه تو ير م ه  څکه  غ

که پهم   ناروغيو ل تاني  ني ان سمي په  ځي کي د مو يو  ول
شوي  او ځيني  غيـر انتـاني   تغيراتو اصلي المل ندي معلوم

 hay fever , sun ،لوړه تبـه   لمر وهلناروغي او حاالت هم لکه 
stoke  دمارچيچل  او snake bite     هم موسمي تمايالت لري 

  Cyclic trendsحلقوي ميالن  -ب   

سره         شکل  ني  په دورا ناروغي  ني   نډي او ځي يوي ل د 
يا اوږدي مودي لکه ورځي ، هفتي ، مياشتي او يا کلونو پس 
جاد د  سين د اي چي د واک ناروغي  شري  که د  کوي ل بارز  ت

کاله وروسته خپل اوج ته رسيده  ۳-۲زماني نه مخکي په هر 
کاله وروسته يو دورانـي  ۹-٦هر   rubella روبيال او همدارنګه

عبارت له هغه تغيراتو څخه شکل طي کاوه، چه ددي اصلي علت 
دي چي په کتلوي معافيت کي په طبيعي توګه پيدا کيږي نو 
ځکه مخکي له دي چه دوباره د ناروغي حمله راشي د مساعد 

ــار ده ــول پک ــه ک ــو تقوي ــديمي اشخاص ــوانزا پان       د انفل
influenza pandemic   ه دوره يـا سـيکل کاله وروسته خپل ۱۰-۷هر 

cycle   غير ساري حاالت هم کله کله په دورانـي  طي کوي ځيني
شکل رامنځته کيږي لکه د موترو تصادمات په امريکا کي چه 

که چيري ټولنه ۰ معموال د هفتي په اخرو ورځو کي واقع کيږي
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بوط  پوري مر يا   ناروغيو او روغت سره د  شکل  ني  په دورا
کن  نو مم پوهيږي  ندي و مايالتو با تو او ت عاتو، تغيرا واق

 .ل دفاع په خاطر اماده شيپخپله د خپ

  Long term or secular trendsاوږ د مهالي تغيرات  -۳

هغه تغيرات چه په تدريجي شکل سره د ناروغيو د          
يوي  اوږدي   کي د   موالي  يا ک ياتوالي او  په ز يدو  قع ک وا
مودي  په  ترڅ کي چه  معموال  لس  ګونه  کلونه  په  بر 

secular tr(       ي تغيراتواوږد مهالکي  نيسي   د ends ( پنوم
ته يو دوامداره او ثابت   ياديږي چه يو مشخص لوري يا طرف

تغير او يا يو لوري ته د يو معين حرکت څخه عبارت دي چه 
سر او سږي کان ناروغي د  لي  يي د زړه اکلي نه  يټ مثالو   ډياب

diabetes   کلونو کي پـه صـنعتي  ٥۰څخه عبارت دي چه په تيرو
توبرکلوز ډيفتيريا  ادونو کي مخ په زياتيدو دي بر عکسهيو

پـه  POLIOاو   T.B    TYPHOID, DIPHTHERIA وچکـي  او پوليـو
   په تدريجي شکل سره مخ په کميدو دي کي نوموړي هيوادونو 

 

 : Interpretation of time trendsد زماني تغيراتو تشريح او توضيح  

تغيراتو ما نيټورنګ او  اپيديمولوجست د زماني           
سروالنس پواسطه کوالي شي معلوم کړي چي کومه ناروغي مخ په 
زياتيدو ده او کومه ناروغي مخ په کميدو  همدارنګه کوالي 
پرابلم دي  صحي  جل  يو عا کوم  کي  نه  چي ټول کړي  لوم  شي مع
هغه کوشش کوي چه يو ايتولوژيکي فرضيه جوړه کړي او کوم 

د هغي په هکله معلومات راټول کړي  تغيرات چي رامنځته شوي
دغه تغيرات ممکن د ايتولوژيکي عامل د تغير او يا د رپوټ 

 nonspecific غيــر وصــفي او  specific وصــفيورکولــو پــه سيستم،
معيارونو لکه د ژوند دسطحي لوړوالي اجتماعي او اقتصادي 
حالت او شخصي عاداتو د تغير پواسطه منځ ته راغلي وي لکه 

 کي   نتيجه  په  لعاتو مطا  د  د زماني تغيراتو څنګه چه
پـه  Adino carcinoma اډينو کارسـينوما       شوي چي  معلومه

  Diethyl stilbestrol ډاي ايتايـل ستلبسـترول ځوا نو ښـځو کـي د
)DES ( سره په داخل رحمي ژوند کي د مخامخ کيدو په نتيجـه

مايالتو د  تو او ت ماني تغيرا شوي وي د ز ته  منځ  کي را
مطالعي وروسته اپيديمولوجست کوالي شي د ناروغيو د کنترول 
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مايي  ته رهن سولينو  يا  م عامي روغت خاطر د  په  قايي  او و
 ۰وکړي  

 تو ذيعي  د ځا

Place distribution 

ن         يوي د  يا جغراف طالعي او  يوي م اروغيو د جغراف
پتــالوژي د تشــريحي ا پيــديمولوژي يــو عمــده برخــه ده د 
ناروغيود جغرافيوي وسعت مطالعات په الندي توګه دسته بندي 

 ۰  شوي دي

ــــــــــــه -۱ ــــــــــــي مقايس ــــــــــــين الملل                                                                         ب
International variations  

ــي-۲ ــواد ک ــين هي ــه ع ــه پ ــيوع مطالع ــاروغيو د ش                                     د ن
National variations   

سوي  -۳ په مقاي عات  ناروغيو واق ښارونوکي د  يو او  په کل
  Rural-urban differences  توګه

ـــــع -٤ ـــــاروغيو توذي ـــــه د ن ـــــي توګ ـــــه محل                                                         پ
Local distributions  

                                              inter nation variationsبين المللي مقايسه  -۱
       

تشريحي مطالعات  مونږ ته په بين المللي سطحه            
ټول په يـوډول نـدي   prevalence  پريوالنسښايي چه د ناروغيو 

ناروغي بل ني او  چي د مړي شو  کوالي  مونږ  لري او  فرق  که 
واقعاتو احصاييه په مختلفو هيوادو کي مقايسه کړو، ځني 
نورو  ني  کن ځ جود وي ل کي مو يواد  يو ه په  کن  ناروغي مم
هيوادونو کي نه ليدل کيږي په حاره او معتدله هيوادونو 
کولرا او  کي او  که د وچ ناروغي ل تي  ساري او پرازين کي د 

کانسر په ټوله نړي   ر واقعات په انديمک شکل ليدل کيږي  نو
کي پيدا کيږي مګر په امريکا کي ډير لږ دي د خولي کانسر 
نظر صنعتي هيوادونو ته په هندوستان کي مخ په  زياتيدو  
ير  کي ډ نو  صنعتي هيوادو په  يټ  او يره ټ کي ډ پان  او جا

د دي ا دغه اختالفات چي د ناروغيو په شيوع کي موجو.لوړدي
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څو  تر  کړي  سرچ و يق او ري چي تحق شويقوي  ستان ت پيديمولوج
هغه ارتباط چي د چاپيريالي فکتورونو او ناروغيو تر منځ 

 موجود دي پيدا کړي

 Nationalد ناروغيو د شـيوع مطالعـه پـه عـين هيـوادکي  -۲
variations  

يواځي د              نه  فاوت   تو ت عا  ناروغيود واق د 
ځ ليدل کيږي بلکه په داخل د يو هيواد کي هيوادونو تر من

انديميک هم دغه تفاوت ليدل کيږي لکه په  هندوستان کي د
endemic goite جاغور ،التيريزم ،جزام ، جينا وارم ، فلوروسس r   

lathyrism  fluorosis, guina worm, leprosy    مالريا او سـوۀ تغـذي پـه
ږي لکه بري بري د مختلفو اياالتو کي په مختلف شکل ليدل کي

اندراپرديش په ايالت کي جاغور د هماليا د غرونو په لمنو 
کي په انديمک ډول ليدل کيږي او جزام په ختيځو سواحلو کي 
زيــات ليــدل کيــږي پــه همــدي ډول د نــاروغيو د وقوعــاتو 

لکه په   اختالفات د هر هيواد په داخل کي ليدل کيداي شي
نديمسافغان يا ا چي  د مالر کي  ندز او تان  په ک عات   ک واق

کزي  په مر جزام  شان ،  نو بدخ په کنړو جاغور  هار،  ننګر
کي هرات  په  ما  نو او تراکو شريحي  واليتو ساس د ت پدي ا نو 

چ خه داده  لي څ له جم ظايفو  مده و يديمولوژي د ع ي د اپ
 عاتو شيوع او د وفياتو د ميزان په شکل کيناروغيو د وقو

ددغه معلوماتو له مخي  او معلومات برابر کړي چي data داتا 
مونږ متاثره عالقي معلوموالي شو او همدارنګه نوموړي عالقي 

 ۰ته مناسب صحي کمک رسوالي شو

په کلو او ښارونو کي ناروغي واقعات په مقايسوي توګه  -۳
Urban a nd r ural variations                   :مختلفــو   پــه

که ناروغي ل ني  يږي     ځي يدل ک شکالو ل س ا سږو اک يدنت ،د 
کنسر ، د دوا سره تړاو و، مزمن برانشيت ، دماغي ناروغي 

ناروغي  عايي  بي و ناروغي ، او قل قاربتي  سي م   يا   او  ،جن
CVD S TD  معموال په ښارونو کي نظر کلو ته زيات ليدل کيـږي

 Zoonotic  diseasesنـاروغي  زونوتيـک  او له بلي خوا د پوستکي
په کلو کي زيات ليدل کيږي د معايي او د سترګو انتانات 

کي  لو  په ک نو  شوما  ندو او ما صا د مي يزان خصو ياتو م وف
ــات دي ــت د ۰زي ــو د کثاف ــن د نفوس ــات ممک ــورتيني اختالف پ

اجتماعي طبقاتو اختالف د طبي مرافبتونو کمبود د تعليم او 
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له   له کب نو  طي فکتورو نورو محي يا  بود او  صحي کم فظ ال ح
و د روغتيا اداري مسوولينو ته ورته معروض وي معرفي کړي ا

کنترول دپاره الزمه رهنمايي د نوموړي ناروغي د مخنيوي او 
 هوکړ

 :     Local distributionپه محلي توګه د ناروغيو توذيع    

يع             ناروغي توز هم د  ګه  لي تو سره   په مح
 Spot(         محـليود  نقشي پـه متفاوت وي که چيري مونږ

map (نــاروغيو او روغتيــا پــوري مربوطــو واقعــاتو  کــي د
فريکونسي وښايو لکه په نقشه کي مونږ ته د يوي کلي او يا 
ناحيي واقعات زيات وښودل شي بايد هماغه خواته متوجه شو 

کال کـي  د  کـولرا   ۱۸٥٤په     john snow  چي جان سنو  لکه
 په کالسيک  مطالعه کي متوجه شو چي  د کولرا ا پيديمي  د 

په لوي واټ   هغه  ال سي  پمپ  د  ا وبو له  وجي  دي  چي
کي  واقع  دي دا هغه  وخت  وو چي ال بکتـر    broad street  يا 

يالوژي په دي نه وه  موفقه  شوي چي د کولرا اصلي عامل 
معلوم کړي کله چي خلک يي د نوموړي پمپ د اوبو څکلو څخه 

    ۰منع کړل اپيديمي کنترول شوه 

 توذيعدشخص 

Person distribution 

په تشريحي مطالعاتو کي هغه څوک چي په ناروغي              
ندل  ظره وپيژ له ن صياتو  ندينيو خصو يد د ال شوي وي با ته  اخ
 شي لکه عمر ، جنس، وظيفه مدني حالت عادات اجتماعي طبقه 

يد  ني عا ظه او ورځ له لحا نو  نورو فکتورو بان د  او د ميز
پورتن شي  ندل  تور وپيژ لوژيکي فک کوم ايتو نه د  ي فکتورو

ندي  په کنماي تاريخچي  عي  ناروغيو طبي ګر د  کوي م نه  ي 
خه  نو څ يو فکتورنو شي د پورتن کوالي  سته   کي مر لو  معلومو

 ۰ ځيني مهم فکتورونه په الندي ډول تشريح کيږي

عمر نظر د ميزبان نورو فکترونو تـه يـواځيني  -Ageعمر -۱
و سره يي لري مشخصي ناروغي د قوي ارتباط دي چي د ناروغي

په  شري  که  يږي ل يدا ک کي پ نو  صو ګروپو په مشخ مر  ع
  اتيرو سکلروسس ماشوموالي کي سرطان د عمر په وسط کي او

Athero sclerosis  د عمر په اخرني برخه کي پيدا کيږي 
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جنس د ميزان د هغو خصوصياتو څخه عبارت دي چه د  -Sex -جنس۲
جنس وند مطالعه کيداي شي لکه دتل دپاره د ناروغيو په اړ

په مخصوص جنس کي د نـاروغيو د شـيوع  او  sex ratio نسبت يا 
د ميزان  مطالعـه  sex specific morbidity and mortalityاو مړينو    

که ناروغي ل ني  ني مزم چه ځي شويده  مه  خي معلو هايپر  له م
hyperthyroidism, dia تايرويــدزم ، ديــابيټس او چــاغي  betes   او

obesity   په خاصه توګه په ښځو کي نظر و نارينوو تـه زياتـه
 lung د سږو کنسر ،او قلبي وعايي مزمني ناروغي  ده بر عکس

cancer  اوCHD  په ښځو کي پـه لـږه پيمانـه ليـدل کيـږي د
کن د ال  ختالف مم سي ا يو د فريکون نا روغ منځ د  تر  سونو  جن

 ۰ ندي فکتورونو له کبله وي 

 تر منځ   بيولوژيکي توپيرونهد جنسونو  -۱

سګرت څکلول ( په مختلفو جنسونو کي د کلتور او عاداتو  -۲
 ۰ توپيرونه) موټروا ني او د الکولو استعمال

د مختلفو نژادونو او قوميتونو تر مـنځ د : ethnicity نژاد -۳
لوز که د توبرک جود دي ل فاوت مو کي ت ښت   ناروغيو پيداي

سر ناروغي ، ،کن عايي  بي و سل ،قل سکل  شن او  سي هايپرتن اسا
په مختلفو نژادونو کي  په مختلف اندازو کي پيدا   انيميا

 کيږي چي ممکن محيطي او جنيتکي فکتورونو پوري مربوط وي 

marital sta متاهل والي -٤ tus  د ځيني ناروغيو او حا التو دپاره
risk f خطري فکتـور ممکن يو actor  وي مطالعـاتو او مشـاهداتو
ي د عنق رحم کنسر په هغو ښځو کي چي واده  يي نه ښودلي چ

نه  ياتو ناري چي د ز ښځي  غي  ګر ه يږي م يدل ک کړي نادرل وي 
يات  سر ز حم کن نق ر کي د ع غو  په ه لري  کي  سي اړي سره جن و
چي  کوي  شاره  ته ا بري  سره دي خ بت  پل نو يږي دا پخ يدل ک ل
ممکن انتاني عامل لکه وايرس د کنسر په ايتولوژي کي رول 

 ۰ښځي ته د همدي نارينه و پواسطه انتقال شوي وي ولري 

ډير ناروغي د پخوا نه پيژنـدل شـوي چـي  Occupationدنده  -٥
 ,alchlism, smoking, drug addiction     هغوي وظيفوي منشا لري لکـه

sleep,bagosis, selicosis  sweep cancer, wool-sorter’s disease  اوfarmer’ lung 
  تو مطالعات ښودلي دي چي ي ناروغيو د وفيااو نور د وظيفو
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په موچيانو او فرنيچر جوړونکو کـي  nasal cancer د پزي کنسر 
 زيات ليدل کيږي

Social cاجتماعي ګروپونه   -٦ lasses : ا پيديمولوژيکي مطالعات
ما په اجت ټولني  ناروغي د  يا او  چي روغت ي عښودلي  دي 

شوي لکه  هغه خلک  طبقاتو کي په مساوي اندازه ندي توزيع
چي د ټولني لوړي اجتماغي طبقي پوري ارتباط لري د ژوند د 

يي اوږده وي ښه روغتيا لري او د ښي   live expectancy  توقع حد
غذا څخه استفاده کوي نظر د ټولني هغو خلکو ته چي د ټيټي 
اجتماغي طبقي پوري مربوط وي همدارنګه ځيني مشخصي ناروغي 

ړي اجتماغي طبقي ورسره الس او ګريوان دي دي چي د ټولني لو
 Hyper(  هايپر تنشن ،ديابيټس  او قلبي وعايي ناروغي  لکه

tension. Diabetes, CHD ( 

ځيني انساني عادتونـه هـم کلـه : Behaviorسلوک او عادت  -۷
کنسر ، چاغي ،قلبي وعايي ناروغي  کله د ځينو ناروغيو لکه

risk fدپاره   او تصادمات  actor  وګرځي لکه سـګرټ څکـول، پـر
او دا سي  drug abuse او د دوا غلطه استعمال) over eating(خوري 
 ۰نور

Measurement of    د نـاروغي ا نـدازه کـول -٤  disease:-   پـه
تولنه کي د ناروغيو اندازه کول يو ضروري کار ده چي د غه 

ته  مونږ  مات  توا معلو نا   نو او  شيوع ، مړي ناروغيو د  د 
په شکل تر السه کيداي   mortality, morbidity and disability       ني 

بره ده او د  سانه خ ستقيمه او ا ندازه م ياتو ا چي وف شي 
ناروغيو اندازه ګيري دوه جهته لري يعني شيوع او وقوع د 

 ناروغي

چـي د اوږد محـالي مطالعـاتو پـه  Incidenceد ناروغي شيوع  
د ناروغي انتشار او نفوذ   وا نتيجه کي منځ  ته راتالي شي

 د مقطعي مطالعاتو په نتيجه کي منځ  ته راځي Prevalenceيا 

دا د مشاهداتي مطالعاتو : Cross    مقطعي مطالعات         
يوه ساده شکل ده چي په ټولنه کي په يوه نقطه د زمان کي 
سه  تر ال جه چي  مه نتي يږي او کو سره ک تر  ګه  ځانګړي تو په 

ن په ټول يږي  چي ک شرط  په دي  کوي  شاف  ور ته انک کي ور ه 
نمونه ګيري په ښه شکل سره تر سره شوي وي مقطعوي مطالعات 
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پاره  طالعي د  ناروغيو د م نو  ته د مزم ناروغيو  حادو  ظر  ن
 ۰ډيره ګټوره ده

عات           حالي مطال عاتو : اوږد م شاهداتي مطال دا د م
وامداره هغه برخه ده چي په ټولنه کي په تکراري ډول او د

توګه تر سره کيږي، د مقطعوي مطالعاتو مثال ديو فلم ديو 
ثال د  عاتو م حالي مطال بل د اوږد م سره او بالمقا کس  ع
سينما د ټول فلم سره شباهت لري اوږد محالي مطالعات ګتور 

 ۰ دي ځکه چه

 د ناروغي د طبيعي تاريخچي د مطالعي پخاطر -۱

 د تشخيص پخا طر risk factor خطري فکتورد ناروغيو د -۲

 د معلومولو پخا  طر incidence rate شيوع د ميزان  د -۳

د اوږد محالي مطالعاتو پواسطه نظر مقطعوي مطالعي ته ډير 
بارزښته معلومات تر السه کوالي شو خو اوږد محالي  معلومات 

 ډير وخت ته ضرورت لري او تنظيمول يي هم ګران کار دي 

 Comparing with known :  يسه کوليو معلوم معيار سره مقا د -٥
indices 

سه         لو او مقاي ښتنو کو په پو يت  يديمولوژي اهم د اپ
کولو باندي دي نو ځکه د دوه مختلفو ټولنو تر منځ  او د 
يوي ټولني د مختلفو ګروپونو تر منځ مقايسه ممکن د يوي 
ناروغي ايتولوژي ته  مونږ ورسيږو او همدارنګه په  ټولنه 

 ه ګروپونه چي زيات خطر ته متوجه وي په ګوته کړو کي هغ

 

  Formulation of a hepatitisد يوي فرضيي جوړول  -٦

يوي             کن  کي مم جه  په نتي طالعي  شريحي م د ت
لي  ضيه د تحلي غه فر چي د  سيږو  ته ور ضيي  لوژيکي فر ايتو

سګرت : مطالعي په نتيجه کي ممکن قبول او يا ردشي مثال  
ږي د کنسر سبب کيږي چي دا يوه نا مکمله فرضيه څکول د س

ده ځکه دا فرضيه په داسي طريقه جوړه شوي چي قابل د ټسټ 
نده يعني تعداد د سګرټ او وخت پکي نده معلوم او که دا 

هغه  سګرت  : فرضيه اصالح کړو نو داسي بايد وليکل شي چي 
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چي د  کوونکي  ځي  ۲۰څ پاره د ور ني ٤۰-۳۰کالو ل سګرت   دا
   کيږي   يي د سږي په کنسر ا خته% ۱۰وي څک

 :ل ځايونهعما د تشريحي اپيديمولوژي  د است

Uses of descriptive epidemiology 

په ټولنه کي د صحي مشکالتو، ناروغيو او د ناروغيو  ·
د اقســامو پــه اړه معلومــات برابــرول دي چــي دغــه 
په  يزان  نو د م ياتو او معلوليتو به د وف مات  معلو

 شکل وي 

ناروغيو د ايتولوژي په هکله شواهد برابرول او د  د ·
 ايتولوژيکي فرضيي جوړول

د وقايوي او معالجي سرويسونو د پالن جوړولو، عملي  ·
کولو او د ارزيا بي کولو د پاره معلومات برا برول 

 ۰دي 

شريح د -٤ · يع او ت ناروغيو توز نو او  صحي پرابلمو د 
ــرچ د  ــه د ريس ــه لحاظ ــو ل ــت او اشخاص ــان وخ زم

ــرول دي پ ــته براب ــک او مرس ــره کم ــو س روګرامون
۰)۲۲،۲۱،۱۸،۹،۲( 

 

 

 

 

 تحليلي اپيديميولوژي

Analytical epidemiology 

د اپيــديمولوژي دويمــه او عمــده برخــه  تحليلــي         
ــالف ددي  ــه خ ــديمولوژي پ ــريحي اپي ــديمولوژي ده، د تش اپي
لري  پوري اړه  طالعي  صو م غو اشخا سپي د ه يديمولوژي دلچ اپ
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چه چه ټ لب داده  يديمولوژي مط کوي، ددي ا پ ند  کي ژو نه  ول
هغه ايتولوژيکي فرضيه چه جوړه شويده د هغي امتحان کول 
دي چه نتيجه کي دا فرضيه يا به قبول او يا به رد کيږي 

 ۰:تحليلي اپيديمولوژي دوه عمده برخي لري

  Case control studyد واقعي د کنترول مطالعه   -۱

   Cohart study                          دکوهارت مطالعه -۲

 Case control study-د واقعی د کنترول مطالعه  ۱

  Retrospecvtive  د پخوانيو واقعـاتو دي مطالعي ته          
مطالعه هم وايي دا لومړني عامه طريقه او تګ  الره ده  چي 
ايتولوژيکي فرضيي پري امتحان کيږي، پدي وروستيو وختونو 

يو دايمي ميتود  case control study د واقعي کنترول د مطالعي کي
يدلي دي سولو ۰.ګرځ سرته ر قاتو د  يديمولوژيکي تحقي د اپ

  featuresمطالعي دري عمده  retrospective پخوانيو واقعاتولپاره د
 :نخښي  په  الندي  ډول دي 

ناروغي او د ناروغي د عامل سره تماس د مطالعي د شروع    -۱
 و څخه د مخه صورت نيولي وي کيد

 مطالعات مخ په شا طرف انکشاف پيدا کوي -۲

يو کنترول ګروپ ورسره انتخابيږي تر څو فرضيه قبوله  -۳
 يا رد کړي

 case د واقعي او  د کنترول ګروپ   د تعريف له مخي        
control    تو کي دوه ګروپـه خلـک شـامل دي يعنـي   مطالعاپه

case cماو کنترول ګروپونه، ) cases( واقعات   ontro   مطالعـات
عات او د  يد واق که با نو ځ عه ده  سوي مطال يو مقاي سا  اسا
لت او  ماعي حا في، اجت جنس، وظي مر،  نه د ع ترول ګروپو کن

 نورو حاالتو له نظره  د مقايسي وړ  وي   

د پاره اسا سي مرحلي  case controlد :اسا سي مرحلي Case controlد 
 عبارت دي له

Selection of                      د واقعي تعين انتخاب  -۱  
cases and control  
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                                                               Matchingانتخابول  -۲

                       او ســــــــــنجش د واقعــــــــــي پيژندنــــــــــه -۳
Measurement of exposure   

                              Analysis and interpretation تحليل  اوتجزيه    -٤

 Selection of cases and    د واقعي او کنترول ګروپ انتخـاب  -٥
control  

 : يا واقعي تعين او ا نتخاب     caseد    -۱

يا واقعي د تعين دپاره د ټولونه لمړي دا  caseد          
شي او  ندل  عه وپيژ چه واق عي  ضروري ده  شي،  د  واق يف  تعر

ــي   ــي  د  تشخيص ــي  واقع ــاره  د  هغ ــدلو  د  پ د  پيژن
مشخصاتو  او  دناروغي  د  مرحلي  پيژ ندل  پکار  ده، او  
کوو  عات  سر مطال مونږ د کن چه  له  صه ډول ک خال  په    يا  
بايد دغه ټول واقعات د هستولوژي له نظره سره برابروي او 

کله چي تشخيصي مشخصات دي  په يوه مرحله کي قرار ولري او
يوي واقعي دپاره تعين شول تر څو پوري چه مطالعه نه وي 
ختمه  شوي تاسي ورته تغير نه شي ورکوالي او همدارنګه د 

 eligibility criteria   د وړتيا دمشخصـاتو واقعي د پيژندلو دپاره
شحيص  نوي ت موال  چه مع صه  غه مشخ که ه کار ده ل هم پ ندل  پيژ

په عي  يوازي د شوي واق کي  مان  صله د ز صه فا   شيوع يوه مشح
incidence انتشار او نفـوذ د پاره  قا بل د اعتبار ده نه د 

واقعـات   د واقعاتو د پاره منابع کـومي دي    prevalence يا
cases  کيداي شي چه د شفا خا ني او يا د ټولني څخه تر السـه

نو د شي بهتره  داده چه واقعات د شفاخاني او يا د شفاخا
يوي  حدوده جغراف يوه م په  که  کړي او  سه  تر ال خه  شبکي څ

مطالعات تر  case control       دواقعي د کنترول  چاپيريال کي
سره کيږي بهتره ده چه هماغي ټولني څخه واقعات انتخاب شي   

۰ 

 :د کنترول انتخاب    -۲

کنترول دپاره چه کوم کسان تعين کيږي بايد د هغه        
تر ناروغي څ خالي وي ،  کل  ندي ده بال طالعي ال تر م چه  خه 

ممکنه حده پوري د هغو کسانو سره چي د واقعي د پاره تعين 
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شرو عات  چي مطال خه  له دي څ کي  شابه وي او مخ شي  عشوي م
غو  يد د ه ګروپ با ترول  شوي وي د کن عين  ته ت ترول ور کن
کسانو څخه مشتمل وي چي د ناروغي او يا کوم بل فکتور سره 

ناروغي سبب کيداي شي تماس کي نه وي کله کله ممکن د چي د 
غانو  غو نارو که د ه شي ل يدا  شکالت پ کي م عين  په ت ترول  کن
دپاره د کنترول تعين  چي تحت کلينکي اشکال ولري چي په 
يو  خاطر  پدي  نو  کار دي  ګران  شخيص  غه ت کي د ه خت  غه و د
مناسب کنترول ګروپ تعينول يو مهم شرط دي چي د هغه سره 

ترول م يږي کن سه ک تر ال جه  يوه نتي سي او  صورت ني سه  قاي
يا د  نو او  نډيانو خپلوا نو ګاو يد د روغتونو نه با ګروپو
يوي محدودي او معيني ټولني څخه تر السه شي د هغه شفاخاني 
کن  شوي وي مم يول  ندي ن طالعي ال تر م يي  عات  چي واق خه  څ

غي کنترول هم د هماغي څخه تر السه شي خو پدي شرط چي نارو
فرق ولري او که عين ناروغي وي لکه کنسر نو بايد د کنسر 
سر  حم کن نق ر چي د ع غواړو  مونږ  که  لري ل فرق و يت  موقع

يد د ته با ګروپ ور ترول  نو کن کړو   عه  عايي مطال عدي م م
breast c د تيونـو کنسـر کنسر او يـا GIT سيستم کنسر يا ancer 

د . شي تعين شي او يا بالکل غير کنسري کنترول ورته تعين
ښځي  يا  يړه  که م شي ل يداي  ترول تعين هم کن خه  نو څ خپلوا
ورور يا خور خو په هغه صورت کي چي يو جنيټکي حالت تر 
صفت  په  ترول  نول د کن خور تعي يا  ندي وي د ورور  طالعي ال م
مناسب کار ندي ګاونډيانو تعينول د کنترول په صفت لکه په 

ځ غي  سيږي د ه څوک او  چي  کي  لي  له او ک نه د کوم مح اي 
کنترول تعين او يا کوم خلک چي په فا بريکه کي کار کوي 
او يا هغه ماشومان چي يو ځاي ښونځي لولي ددوي څخه کوالي 
چي  خه  ټولني څ يوي  باالخره د  کړو او  عين  ترول ت چي کن شو 
ترول  خه د کن غي څ لري د ه يت و ياوي موقع حدود  جغراف م

طالعي الندي واقعاتو نه زيات د م ٥۰تعينول دي که چيري د 
نو د  بر وي  صارف برا ترول م عي او کن يږي او د واق يول ک ن
هري واقعي د پاره يو کنترول تعينيدلي شي او که چيري د 

واقعاتو څخه لږ تر مطالعي الندي نيول کيږي نو د هري   ٥۰
 پوري کنترول تعينوالي شو    ٤حتي  ۳-۲واقعي دپاره 

  Matchingانتخابول   -۳

يوه ع        قه دا  يوه طري سي  په دا ترول  چي کن يه ده  مل
بيږي چي د واقعي سره بالکل مشا بهت ولري خصوصا د  انتخا
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له  له کب مر  يري د ع که چ مر  که ع تو ل بي متحوال خا  غه انت ه
واقعه او کنترول په صحيح شکل سره مقايسه نشي نو ممکن د 

کـي   matching انتخابولو يـا مطالعي نتيجه به درسته نوي په
 confounding factor پريشانه کونکي فکتورونه  بره ده چيضروري خ

کي  ترول  عه او کن په واق تور  غه فک يري د که چ شي  ندل  وپيژ
 مقايسه نشي نو نتيجه  يي ممکن غلطه وي 

Confounding fپريشانه کونکي فکتورونه  actor دي  ونـههغه فکتور
risk f خطري فکتور چي د actor  سره د هغه اثرات مطالعـه کيـږي 

يو ځاي وي پرته له دي په مستقله توګه د ناروغي سبب هم 
نديني دوه  کن ال پاره مم بات د بري د اث پورتني خ يږي د  ک

 ۰ثا بت  شي    مثالونه ګتور

پداسي يوه مطالعه کي چي د الکول رول د مري د کنسر په  -۱
  پريشانونکي يا ايتولوژي کي  تر سره کيږي سګرت څکول يو

confounding ۰ فکتور دي 

ګه -۲ ستقله تو په م له  په خپ سر سګرت  مري د کن   يا   د 
esophagus  د کنسر سبب کيږي نو په داسي يوه مطالعه کـي چـي

کله واقعه سګرت څکوي نو بايد داسي کنترول ورته انتخاب 
لو رول د  سګرت د څکو څو د  تر  کوي  سګرت څ هم  غه  چي ه شي 

کي کنسر په توليد کي نفي شي نو که چيري په دي مطالعه 
کنترول سګرت ونه څکوي نو دلته دا معلومه نه شوه چي ايا 
د مري کنسر د سګرتو له وجهي ده او که د الکولو او يا د 

 ۰دواړو

confouding f پريشانونکي عمر ممکن يو -۳ actor  وي چي کله مونږ
breast c تيونو د کنسر يااو د  contraceptive کانتراسيپتيود ancer 

عه کوو يعني که چيري مونږ دا سي يوه تر منځ ارتباط مطال
اسـتعمالوي تـر  contraceptive کـانترا سـيپتو ځوا نه ښځه چي

ترول  يوه کن سي  پاره دا غه د سو او د ه ندي وني طالعي ال م
نو د  ني زړه وي  ته وي يع مر زيا غه ع چي د ه کړو  خاب  انت

لـږ  خطـر تـه  breast cancer تيونو د کنسـرمطالعي واقعه به د
ظر خامخ وي ن يات   وي   م يي ز مر   چي  ع ته   ښځي   غي   و ه

يد  سر د تول سيني د کن يدل د  يا ت مر ز له  د ع که  پخپ ځ
دپاره يو فکتور دي نو پدي خاطر  چي په   مطا لعاتو کي  
عي  او د  طا ل يد  د م نه با نو عمرو شي   يدا ن شتباهات پ ا
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پـه    matching انتخـابول کنترول گروپونو  سره يو شي اوسـي
او يا د جوړي په شکل تر سره کيداي شي که په  ګروپي شکل

جنس،  مر،  يد د ع نه با نو ګروپو يږي  سره ک تر  شکل  پي  ګرو
وظيفي او مختلف اجتماعي طبقو تر ګروپونو الندي تصنيف شي 
او د هغي مطابق ورته کنترول تعين شي، که چيري د جوړي په 
چي د  پاره  کار د لن ګل يوه پنځوس ک که د  شي ل سره  تر  شکل 

يد يوي  خابوو با ترول انت لودونکي وي کن ناروغي در صوص  مخ
ه کلن ګلکار چي د نوموړي ناروغي لرونکي ن ٥۰همداسي يو 

وي پيداشي چي داسي يو کار تر سره کول مشکل کار دي ځکه د 
يوي واقعي دپاره داسي کنترول تعينول چي په ټولو مشخصاتو 

 ۰.سره برابر وي ډير ګران کار ده

  Measurement of exposure دواقعي پيژندنه  -۳

لکه څنګه چي د واقعي او کنترول تعريف او پيژندنه       
  riskخطري يا خپل نوبت او ځاي کي هغه  مهمه ده همدارنګه په

غوي  لري د ه يت  لوژيکي اهم چي ايتو حوالت  نه او مت فکتورو
 ريف د اهميت څخه خالي نه وي نو بايد د هغهعپيژندنه او ت

کتورونو او متحوالتو پـه اړه  معلومـات چـي ف  risk خطري يا
واقعي او کنترول ورسره په تماس   کي دي په مساوي توګه د 
کنترول او پخواني ريکارد د مطالعي پواسطه لکه د روغتون  
کوالي  سه  تر ال خه  عاتو څ سيي د مطال قرري دو سيي او د م د دو

 .شو

  Analysis تحليل او تجزيه -٤

د مطـالعي اخرنـي   case control ل واقعـي د کنتـرود         
 .مرحله تحليل او تجزيه ده چي په الندي شکل صورت نيسي

۱- exposure rate among cases and controls to suspected factor   په واقعاتو
 ۰   فکتور سره د تماس ميزان معلومول  riskاو کنترول کي د 

۲- estimation of disease risk associated with exposure   دrisk   فکتور سره
 ۰د مخامخ کيدو له خاطره د ناروغيو د خطر تخمينول

مول   -۱ يزان معلو ماس د م کي د ت ترول  عاتو او کن په واق
exposure rate  
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تو او          عا  شو د واق کوال ي  طابق  جدول م نديني  د ال
لوم  يزان مع ماس م سره د ت تور  لوژيکي فک ترول د ا يتو کن

 lungول مطا بق ټول واقعات يعني هغه کسان چـي د کړو، د جد
cancer  ۳۳تنه دي چي پـدي کـي  ۳٥خته دي تعداد يي په مرض ا 

سګرت  چي  لک دي  سي خ سان دا کونکي دي او دوه ک سګرت څ سان  ک
غا په نارو چي  غواړو  مونږ  کوي اوس   سګرت  نه څ کي د  نو 

 څکولو فيصدي معلوم کړو

د ا يتولوژيکي فکتور  واقعا تو او کنترول سږو د کنسر دد
 سره د تماس ميزان

                                      Cases = a /(a+c) = 33/35 = 94.2%:څلورم  جدول          
       

 کنترول

(no lung cancer ) 

 واقعات   

(with lung cancer) 

 

٥٥ 

(b) 

۲۷ 

(d) 

۳۳ 
 

(a)  
۲ 

                         
   (c  )         

Smokers 
(less than 5 cigarettes) 

 
 
Non- smokers 

 
 

 
 
۸۲ 

 
(b+d) 

 
 
۳٥ 

 
(a+c) 

 
 
 
 
Total 

 
 

کي          غانو  په نارو ني  لو % ۹٤٫۲يع سګرت څکو لک د  خ
ګه د  لوده همدارن پاره  ۳٥عادت در غانو د سان د  ۸۲نارو ک

کسان يي سګرت څکونکي  ٥٥کنترول په شکل انتخاب شوي و چي 
سان يي د سګرت د څکولو عادت  نه درلوده اوس په ک ۲۷و او 

 ۰کنترول ګروپ کي د سګرت د څکولو فيصدي معلومو

Control = b/ (b+d) ٥٥÷۸۲   =٦۷% 
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پورتنيو خبرو   نه دا واضيحه شوه چي په ناروغانو       
کي د سګرت د څکولو ميزان نظر کنترول ته زياته ده يعني 

و چي سګرت يي څکول حال داسي خلک % ۹٤٫۲ کي په ناروغانو
    ۰داسي کسان و چي سګرت يي څکول% ٦۷دا چي په کنترول کي 

   estimation of risk   د ناروغيو د خطر تخمينول -۲

risk fد           actor   سره د مخامخ کيدو له کبله د ناروغيو
د خطر تخمينول دا دوهمه تحليلي مرحله ده د يادولو وړده 

کي  ثال  پورتني م چي % ۹٤٫۲چي  لک  غه خ لري ه ني ن سي مع دا
lung c سـږو د کنسـريابـه يـي د% ۹٤٫۲سګرت څکـوي  ancer   پـه

يو مونږ د  مين  طر تخ ناروغيو د خ يږي د  ته ک  ناروغي اخ
 خطري نسبت يا  relative risk نسبي خطر پواسطه چي  index رهنما يا

risk ratio    ۰نوميږي تر السه کوالي شو   

                                     Incidence of disease among exposed 

R R  =                                 -------------------------------------------------------               -x100  

Incidence among non expose                                            

= a / (a+b) ¸ c/ (c+d) 

) RR(مطالعـاتو کـي   case controlبايد وويل شي چي پـه       
د تعـين   incidence شيوع يـاتعينول ښه نتيجه نه ورکوي ځکه د

population aيا  تر خطر الندي نفوس  دپاره يو مناسب مخرج t r isk  
په  نوالي  شو تعي مونږ ن کي  عه  پدي مطال چي  ضرورت دي  ته 

 ارت د مطالعي څخه تعينوالي شوفقط د کوه) RR(عمومي توګه  
۰ 

)OR (Odds ratio       ياcross –product ratio 

په ښه شـکل   odds ratioد مطالعي نه  case control د             
فکتـور تـر مـنځ د  riskد نـاروغي او   ORسره تعينيداي شـي 

ارتباط قوي والي اندازه کوي چي د الندني فورمولي پواسطه 
 ي شيتر السه کيدا

OR+ad/bc   
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مخ د جدول مطابق قيمت ګذاري  ۳۹که پورتني فورمول ته د 
 :وکړو نو

=OR۳۳×۲۷/٥٥×۲=۸،۱ 

څخـه لـږ  5ددي نتيجي معني دا شوه هغه خلک چي د ورځـي د 
لي نظر و هغو خلکو ته چي سګرت يي ځ ۸،۱سګرت څکوونکي و 

lung c سږو د کنسر يا نه څکول د ancer   په ناروغي اختـه شـوي
 ۰ وو

 :د مطالعي ګټي  case controlد 

 نسبتا په اسانه اجراکيږي -۱

 ارزانه ده او نظر کوهارت مطالعي نه ژر تر سره کيږي -۲

 په مقايسوي ډول څو کسانو ته ضرورت لري -۳

 د نادر و ناروغيو تحقيق دپاره مناسبه ده  -٤

 د اشخاصو دپاره خطر متوجه نوي -٥

 نه پکي مطالعه کيداي شيڅو مختلف ايتولوژيکي فکتورو -٦

۷- risk  فکتورونه په نتيجه کي مشخص کيداي شي 

د اشخاصو ضايع کيدل او له منځه تلل پکي نشته ځکه چي   -۸
 نه ليدل کيږي پکي ضرورت  follow upارزيابي يا د

 قبيلوي او نژادي مشکالت پکي لږ وي  -۹

 نواقص  case control د

دونو پيدا کول مشکل کار د ناروغانو د پخوانيو ريکار  -۱
 دي  

 د مناسب کنترول ګروپ انتخاب ګران کار دي     -۲

په    -۳ يي  طر  سبي خ يواځي ت شکل او  عين م عاتو ت د وقو
 تخميني توګه تخمينولي شو 



 58 

به    -٤ لو او تن سببي عوام چي  کوالي  شو  سطه ن په وا ددي 
 کونکو فکتورونو تر منځ فرق پيدا کړو 

ــاب   -٥ ــداوي د ارزي ــرول او د ت ــاروغيو د کنت ي او د ن
   ۰مخنيوي د پاره مناسب نه دي 

د واقعي او کنترول  د دوباره تثبيت  امکان په کي     -٦
   ۰شته 

 :يا د واقعي دکنترول  د مطالعي يو څو مثالونه case controlد 

مهبـل ادينـو  د   د مطالعي يو ډير ښه مثـال  case controlد         
  adeno carcinoma of vagina                         کارسـينوما

و کي مطالعه شوي که څه هم ځعبارت دي چه په ځوانو ښ څخه
کي د  ښځو  په  که  نده بل ناروغي  نادره  يوه  نه  ٥۰دا ني  کل

ځوانو ښځو کي چه  ۷وروسته عامه ده ددي تومور موجوديت په 
کلونو تر منځ وو تر مطالعي الندي نيول  ۲۲-۱٥عمرونه يي د 

ښځي د  ځواني  موړي  منځ  ۱۹٦٦-۱۹٦۹شوي و نو تر  نو  کلو
وي و ه په يوه شفاخانه کـي تولـد شـوي نـ  Boston بوستون د

په يـوه   Boston بوستون کلنه وه او د ۲۰اتمه واقعه يي چه 
تر   case controlپورتني واقعات د ۰بل   روغتون کي تولد شوي و

پا عي د هري واق چه د  شوي و  يول  ندي ن طالعي ال لور م ره څ
شفاخ نه د  ترول ګروپو شوي و د کن خاب  له انت اني د کنترو

خه     ا سيي څ لداتو د دو عي او  تو شوي  وو  د واق خاب   نت
ندنيو  کي د ال په دوران  حاملګي  خه د  نو څ ترول ګروپو د کن

 موار دو د استعمال په هکله پوښـتني وشوي

 

ــــــــــــــــــــر   -۱ ــــــــــــــــــــور عم                                                                                                   د م
Maternal  age  

                             Maternal smoking دمور څکولو د عادت پوښتنه   -۲
                 

 دحمل په دوران کي د راديولوژيک معايناتو په مورد کي -۳
Antenatal radiology                
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 Diethyl still دډاي ايتايل ستيلبستيرول اخيستني په مورد کي -٤
bestrol (DES)          

شوي         يره  له ت چي پخپ شوه  مه  کي معلو جه  په نتي
ته  لري دا فرق  ير  خه ډ ترول څ عات د کن کي واق چه  تاريخ

سـره داخـل ) DES(داسي واقعي دي چي  ۷واقعاتو څخه يواځي 
ه دواد سقط د مخنيوي دپاره رحمي حيات کي مخامخ شوي وي دغ

خوړل شوي وي پداسي حال کي چي د کنترول په اشخاصو کي يوه 
 ۰  سره نه وه مخامخ شوي هم ددغه دوا

د حمـل پـه   DES سـګرټ او هغه مورګـاني چـي : پنځم  جدول
 دوران کي استعمال کړي

 

Information                          case                  control                          significance level 

Acquired                                (8)                       (32)                                  

Retrospectively 

Maternal age                            26,1                       29,3                                  n.s 

Maternal smoking                     7                             21                                    n.s              

Antenatal radiology                  1                                4                                   n.s 

Estrogen exposure                    7                               _                                  p< 0,00001 

 

د حمـل پـه دوران کـي   DESمعلومه شوه هغـه مورګـاني چـي 
استعمال کړي و د هغي لورګاني په تومور باندي اخته شوي 

ي د حمـل پـه دوران کـي نـه و   DESاما هغي مورګـاني چـي 
 ۰استعمال کړي لورګاني روغي وي 

 COHORT STUDYد کوهارت  مطا لعه  

عه ده              لي مطال له تحلي يوه ب عه  هارت مطال د کو
پدي مطالعه کي نور شواهد هم راټوليږي تر څو دا په اثبات 
ورسيږي چه ايا د ناروغي او مشکوک سبب تر منځ کومه اړيکه 
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العه په الندينو مختلفو د کوهارت مط    نه ؟   شته او که
په  نـښي  لونکي  مده بي طالعي ع هارت د م يد کو نو ياديږ نومو

 :الندي ډول دي 

د کوهارت مطاله د ناروغي د ښکاره کيدو څخه مخکي مشخص  -۱
 ۰ کيږي

د مطالعي تعريف شوي ګروپونه په يوه فاصله د زمان کي  -۲
 و په هغوي کي د ناروغيڅتر مشا هدي الندي نيول کيږي تر 

 فريکونسي معلومه  شي

شرو -۳ خه  سبب  څ عه د  ير  عمطال تا ث په )   ناروغي ( د 
 ۰ طرف ادامه پيدا کوي

 :د کوهارت مفکوره يا  مفهوم   

ته          ګروپ  يو  کو  هارت د خل کي کو يديمولوژي  په اپ
وايي چي مشترک خصوصيات په يو معين فاصله د زمان کي ولري 

ين سره تماس حاملګي بيمه لکه د عمر وظيفي ددوا يا واکس
شوي خلک او نور ګروپونه يو ګروپ د خلکو چي په عين ورځ 

د  او يا په عين فاصله د زمان لکه يو کال کي پيدا شوي وي
birth c زيږيدنه کوهارت  ohart   تشـکيلوي هغـه خلـک چـي د يـو

مشترک دوا واکسين او يا ا نتان سره په يوه فاصله د زمان 
پنوم يو ګروپ   exposure cohartتماس کوهارت کي معروض شوي وي د 

نارينه او زنانه چي په عين ورځ او يا عين فاصله د زمان 
پنوم يايديږي د   marriage cohart ودونو کوهارت کي ودونه کړي د

خه وي چي کوهارت ګروپ تري څمقايسي ګروپ  به د هغي ټولني 
چه د ګروپ وي  بل  هارت  به کو يا دا  شوي  او  خاب  طري خانت

risk f          فکتور actor   سره تماس ونه لري مګر پـه نـورو
د ۰ټولو خصوصياتوکي د کوهارت د ګروپ سره  مشابهت ولري  

ستطبابات طالعي ا هارت د م کي :کو مواردو  ندينو  په ال  
 :  استطباب لري

لف   شريحي او:  ا شاهداتو  ، ت کي  م چه د کليني له  د ک
Case c واقعي د کنترول  يا  ontrol  لعاتو  په نتيجـه کـي  مطا

تر   ( Exposure)ښه شواهد تر السه شي  چه د ناروغي او تماس   
     ۰منځ د اړيکي ښکارندوي وي  
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نـادر وي مګـر د نـاروغي    ( exposure)کله چه تمـاس :   ب  
 - x  وقوع  په معروضو خلکو کي لوړه وي  لکه هغه خلک چي د 

ray      ۰سره معروض وي     

يب او:  ج   بت وي  تعق ثا  ګروپ  عي  طا ل چه د م له   ک
يـي اسـانه وي  همکـار او پـه      Follow up  ارزيابي  يا 

    ۰اساني  ورته رسيده ګي  کيداي شي 

د   Framwork of a cohort studyد کوهارت د مطالعي کـاري چوکـاټ  
case    کنترول مطا لعه  چه د ناروغي څخه شروع کيږي  او د

تر پ چه مطا يداسبب  ناروغ تاريخ پوري  د  يدو  يږي   ک عه ک ل
ده چه مطا لعه   دا  ،  مګر په کوهارت کي اساسي تګ الره 

تاثير تر  شروع  خه  سبب څ پوري )   ناروغي (         د 
ادامه پيدا کوي  ، د کيس کنترول په مطا لعه کي  د مطا 

ماس    سره ت تور  طري فک يو خ کي  د  خه مخ يدو څ شروع ک عي د  ل
exposure   صورت  نيولي وي  او ناروغي رامنځته شوي وي  مګر

يو  کي  د  خه مخ يدو څ شروع ک عي د  طا ل کي د م هارت  په کو
صـورت نيـولي وي  او    exposureخطري فکتور سـره تمـاس    
شو جاد  نه وي اي هارت د ناروغي ال   جدول د کو ندني  ي  ، ال

طا ته م تور  طري فک چي  و خ لک  غه خ ني ه ګروپ  يع  لعي د 
چي   C+Dدي  او د کوهارت د کنترول ګروپ    A+Bمعروض وي  

   ۰خطري فکتور ته معروض ندي  ښکاره کوي   

د کوهارت د  :د کوهارت د مطالعي کاري چوکاټ  شپږم  جدول  
    ونو مطالعهمطا لعي د ګروپ

 ټول ناروغي کوهارت

 نه اوو

يو اتيولوژيک فکتور ته 
 معروض شوي

 

 

ور ته يو اتيولوژيک فکت
 معروض شوي ندي

B 

 

 

D 

A 

 

 

C 

A+B 

 

 

C+D 
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مال           ندي  کي  ال لو  په برابرو عي   طا ل هارت د م د کو
    ۰حظات بايد په نظر کي ونيول شي  

لف   ناروغي :  ا غه  يد  د ه ګروپ با عي  طا ل هارت د م د کو
څخه چي تر مطا لعي الندي نيول کيږي  مبرا وي  که چيري تر 

روغي د  زړه  اکليلي  ناروغي وي نو  ټول مطا لعي الندي نا
چه  لک  غه خ شي   او ه نه   يد اول   معاي ضاوي با ګروپ اع د 
څه شواهد  د نوموړي ناروغي په خپل وجود کي ولري  د مطا 

 لعي د ګروپ څخه وايستل شي     

تر :  ب    يد  نه  با ترول دواړه ګروپو عي  او کن طا ل د م
وي اندازه  مساعدت ولري  مطا لعي الندي  ناروغي ته په مسا

  ۳٥د مثال په توګه  د سږي د کنسر د مطا لعي  د پاره د  
   ۰کلني څخه پورته  نارينه يو  مناسب ګروپ تشکيلوي  

دواړه ګروپونه د هغه متحوالتو  له جهته  چي ممکن :   ج  
د ناروغيو په فريکنسي  کي تاثير ولري  قابل د مقايسي وي 

۰  

شخيصي  قابليت اود  وړتيا مشخصات  بايد  د ناروغي ت: د   
تعريف شوي  او اماده وي  دا  البته  د هغو قابل اعتماد  
ناروغيو   چه د  لري  با ط   پوري ارت يت  په موجود نو  ميتودو
مودي د  نه  د اوږدي  کوي دواړه ګروپو سته  کي مر شخيص  په ت
پاره  تر مشاهدي او تعقيب  الندي نيول کيږي  چي په دواړو 

ماس کي   کي  د ت نو  ترول  ګروپو عي ا و کن طا ل ني د م يع
ناروغي  ، معيوبيت  (          نتيجه  چه عبارت  ده له  

خه دي   مرګ څ کي )   ، او  ناروغيو  نو  په مزم کړي   لوم  مع
لکه  د کنسر په مطا لعاتو کي  شايد وخت ډير ونيسي  په 

هغـه خلـک وو  چـه يـوه خطـري    A+B      پورتني جدول کـي  
فکتور ته معروض وو  تر مطا لعي  الندي نيول شوي وو  ، چي  

چي پـس لـه  څـه مـودي  څخـه   وهغه خلک و  aپه نتيجه کي 
هغه خلک وو  چي خطـري فکتـور تـه   C+D   وناروغان شوي و

هغـه خلـک شـو چـه    Cمعروض شوي نه  وو چي په نتيجه کي  
هم   سره له دي چي خطري  فکتور ته  معروض شوي نه و  بيا

ثال   شوي و  م غان  فرض :  نارو سي  پاره  دا ضاحت ل ښه و د 
په جريـان کـي  نـه کومـه    Follow up   نعقيب  ياشوي چه د

لي دي  ، د خه وت عي څ طا ل څوک  د   م نه  شوي او  نه   مړي
Follow upتعقيب يا په ختم کي  په دواړو ګروپونـو کـي  د     
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ي  کـه چيـري معلوميـداي  شـ  Incidenceناروغي  وقوع  يا   
کي   ګروپ  شوي  عروض  په م قوع   ناروغي  و چي  د  شي  مه  معلو
بري   نو  ددي خ ته ده   ته  زيا ګروپ  شوي  عروض  ير م ظر  غ ن
که   منځ  اړي تر  سبب  شکوک   ناروغي او م چه د  ني داده   مع

    ۰يا رابطه  موجوده ده  

 د کوهارت د مطالعي اقسام

 Prospective cohort            اينده کوهارت مطالعي -۱

 Retrospective  cohort   سابقه کوهارت مطالعي   -۲

   Retrospective   د سـابقه يـااو    Prospective  اينده يا د  -۳
 دواړو مجموعه  

سات     عي  اسا طا ل هارت د م عي  :د کو طا ل هارت د م د کو
 :  اساسي عناصر  عبارت دي له   

ا لعي الندي نيول د هغه  اشخاصو انتخاب  چه تر مط    -۱
 کيږي 

په اړه  د     -۲ ماس  ماس  او  د ت سره د ت تور  طري فک د خ
 معلوماتو تر السه  کول  

 د کنترول  د ګروپ ا نتخا بول     -۳

     Follow  upتعقيبول  يا     -٤

    Analysisتحليل او تجزيه     -٥

دکوهارت د :  د مطا لعي لپاره د اشخاصو انتخابول     -۱
لعي لپاره  اشخاص د عمومي ټولني څخه او يا د خاصو  مطا

     ۰ګروپونو څخه  انتخا بيداي  شي   

کلـه :    General populationعمومي ټولنه يا نفـوس    :  الف  
او يـا د   Exposureچه د مطا لعي الندي  فکتور سـره تمـاس   

يات وي د  شکل  ز کرر  په م کي  نه  په ټول سباب  ني  ا مړي
اره  خلک د نوموړي ټولني څخه  په داسي شکل چه کوهارت لپ

شخص او  ظه  م له لحا سي  ،  او اداري   يايي ،  سيا جغراف
Framing ha     فـرامنګهم معلوم وي  انتخابوو لکـه د m    د
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ټه وي      زړه د يره غ نه ډ که  ټول کز  ،  عاتو مر طا ل م
شي   ،  ستل  تري واخي نه  سبه نمو نده او منا يو نماي يد  با

    Exposure and non exposureرونکي او تماس نـه لرونکـي    تماس ل
په ښه  شکل انتخاب شي  او تر مطا لعي الندي ونيول شي  او  

نتيجه د نوموړي  ټولني  په )  سمپل  ( باالخره د  نموني  
    ۰سطحه عمومي وګرځول شي    

کي  :  ب  ماس لرون يا ت نه وي   صوص  ګروپو څه مخ کن  دوي مم
exposure     تـر مطـا لعـي    ګروپونه وي چي په اساني  سره

     ۰الندي نيول کيداي شي 

I-    چي ممکن وظيفـوي ګروپونـه لکـه      :ګروپونها نتخابي
داکتران ، نرسان ، قانون دانان  ، معليمين  ، ملکي (   

نه   ښځينه ټول لک  ،  شوي خ مه  مت . مامورين  ، بي د حکو
چه دغه ګروپونه  معموال په مامورين  ، رضا کاران  او نور 

 ۰خپلو کي سره متجانس   وي 

II- فکتور سره تماس لرونکي ګروپ   خطري Exposure group   : 

نادر وي  نو  ددي     exposureکه چيري تماس يعني           
طري   نادر خ مدي   چي د ه لک  غه خ پاره  ه عين ل هارت د ت کو

هغه خلک چه د  فکتور سره تماس لري  بايد انتخاب شي لکه 
مخصوصو فزيکي ، کيمياوي  او نورو ناروغيو  عاميلينو سره 
تماس لري  بايد انتخاب شي  لکه هغه خلک چه په فابريکو 

    ۰کي کار کوي  او يا د اکسري په شعبه کي کار کوي 

۱-   Obtaining data on exposure   : د خطري فکتورو سره د تماس په
    ۰ندي  توګه تر السه شي اړه  معلومات ممکن په ال

لف   خه : ا ضاوو څ هارت د اع صاحبو :  د کو صي م   ياد شخ
interviews    په واسطه  او يا هم د سـوالنامو د ليږلـو پـه

واسطه  لکه څنګه چه د کوهارت په مطا لعاتو کي  د ټولني 
طه  يږل  مربو سوالنامو ل نو د  ضرورت وي   ته  سانو  يرو ک ډ

  ۰ه طريقه ده اشخاصو ته دا يوه  اسان

عه  :   ب   طا ل سنادو م يا ا کاردو  يو ري خوا ن دا :   د پ
په هغه صورت کي چي ځيني مخصوصو  معلوماتو ته ضرورت وي  
بي   هم د ط له  نواع  او ک حي ا جرا  شعاع دوز  ، د  که د  ل
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تداوي تفصيل چي دا ټول معلومات  د طبي ريکارد  څخه تر 
   ۰السه کيداي شي 

ځينــي :  ات  او يــا مخصــوص ټســټونه  طبــي معلومــ:  ج   
په  ناتو  بي معاي يوازي د ط چه  سي  وي   نه  دا معلوماتو
سه   تر ال سطه  په وا سټونو  صو ټ نو مخصو يا ځي سطه  او  وا
کيداي شي  لکه د ويني د فشار معلومول  ، سيروم کولسترول 

  ۰اجرا کول    ECG  الکتروکارديو ګرام  او

البته دا د ټولو نه  د  : چاپيريا لي سرويګا ني  : د   
چه د  ته   بع  ده  چير ښه من لو   سه کو تر ال ماتو د  معلو
کوهارت خلک اوسيږي  د هغوي د محيط نه  د خطري فکتور سره  
مات د  کي معلو قت  په حقي شي   يداي  ندازه معلوم ماس ا د ت
ټولو پورتنيو  منابعو څخه  او يا لږ تر لږه  د يوه نه د 

    ۰ه شي زياتو منابعو څخه  تر الس

  Selection of comparison groupد مقايسـوي  ګـروپ انتخـا ب     -۲
   ۰د مقايسوي ګروپ د انتخا ب لپاره دري طريقي موجودي دي :

لف   سه  :  ا لي مقاي عاتو : داخ طا ل ني  م په ځي هارت  د کو
کي  خارجي مقايسوي ګروپونو ته ضرورت نه ليدل کيږي  په 

کي   ګروپ  په  هارت  له د کو طري خپ نه  د خ سوي ګروپو مقاي
د  ليول  او  انـدازي      exposureفکتورونو  سره د تماس   

که   شکيليږي    ل ياد   ت لو  ،  د (   په  بن سګرت څکو د 
سترول   سيروم کول شار او د  ني د ف په )   وي چه  لدي  کي  مخ

شخص  نه م کړي  ګروپو سس و تا  ناروغي  کي  نو  موړي ګروپو نو
غ له ه سته   يږي  او ورو نوک ظر ددي ګروپو خه  ن ته  ي څ اخ

ميزانونو تـه  سـره   morbidity   مړينو او   mortality   کيدو
    ۰مقايسه کيږي 

کله چي د خطري فکتورونو سره د :  خارجي مقايسه   :  ب  
درجه او اندازه معلومـه نـه وي  د خطـري     exposureتماس   

ي ندازي د ارز ګروپ   د ا شوي  عروض   سره د م تور  ابي  فک
خارجي   چي  يږي   يدا ک ضرورت پ ته  ترول  پاره کن لو ل کو
کنترول بايد ورته  تعين شي  لکه د سګرت څکونکو د کوهارت 
د پــاره  ســګرت نــه څکــونکي  کنتــرول  همدارنګــه د 
راديولوجستانو د کوهارت  د مقايسي  لپاره  د البراتوار د 
شي  دا  يداي  پاره  تعين سي ل هارت د مقاي شنانو د کو تکني
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نه   سي ګروپو ګروپ او د مقاي عي  طا ل چه  د م شي  کر  يد ذ با
يد د سره يبا له   له کب تو   مو متحوال نورو مه موګرافي  او 

 ۰شباهت ولري  مګر هغه څه چي تر مطا لعي الندي وي   

:  سره مقايسه کول      Ratesد عمومي ټولني ميزانونو     -۳
د معروض و خطري فکتور ته نکه چيري نور څه موجود نه وي  

شوي  خلکو  وفيات  د عمومي ټولني  د وفياتو سره په عين 
جغرافيايي ساحه کي مقايسه کيداي شي  د مثال په توګه د 
په   نيم  يورا  چي د  کي  کو  غه خل په ه سي   سر فرکن سږي د کن
کان کي کار کوي   د هغي ټولني د سږي د کنسر د وفيا تو  

   Asbestosيا د     سره مقايسه شي چي  همدوي پکي  اوسيږي  ،
په کارګرانو کي  د کنسر د فرکونسي مقايسه د هغي ټولني د 
کنسر د فرکونسي سره  مقايسه شي  چي نوموړي  کارګران پکي 

   ۰اوسيږي 

که څه هم د ګډون کونکو  مـنظم :    Follow up   تعقيب يا-٤
مشکل کار ده  نو ځکه د مطـا لعـي پـه    Follow upتعقيب   

ايد  يوه  داسي طريقه جوړه شي  چي څنګه د مطا شروع کي  ب
پري معلوم کړو  په )  ناروغي  يا وفيات  (  لعي نتيجه   

     ۰نوموړي طريقه کي د الندي شيانو شاملول ضرور دي  

پــه وقفــوي شــکل  ســره د کوهــارت د هــري عضــوي  :  الــف  
 معاينات 

 ني د ريکارد  بيا کتنه   خا د داکتر او د شفا:   ب  

 په روتين  شکل سره د  مړيني د سرويالنس  ريکاردول  : ج  

استول  ، تيليفون )  پوښتنليکونو   ( د سوالنامو  :  د  
کول  او په وقفوي شکل سره  د کورونو  ويزت او مالقات  چي 
يږي  د  سره ک تر  ځل  يو  کي  کا ل  په  حا  دري واړه  ترجي

ياتره د  شايد ز خه  ناتو څ فوي معاي يو وق هارت د پورتين کو
هري عضوي  شخصي معاينات ډير مفيد  او ګټور معلومات مونږ 

يو څه فيصدي خلک  ته راکړي   سره د ټولو کوښښونو  شايد 
د اوسيدو د ځاي (   لعي تر ختمه پوري    د کوهارت د مطا

في د   يا د وظي له  او  له کب هاجرت  له  د م له کب بدلولو  د 
ورکړل شي  چي ممکن د  له السه)  له السه ورکولو له کبله  

مطا لعي نتيجه خرابه کړي  نو ځکه دا ضروري خبره ده  چي 
داسي يو ميکا نيزم جوړ شي  چه د مطا لعي تر ختمه پوري   
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وشي  او لږ تر لـږه     Follow up   تعقيب يا د ټولو اعضاوو
  ۰خلکو تعقيب  بايد تکميل شي %  ۹٥د 

    

داتا پـه النـدي دوو  :       Analysisتحليل او تجزيه     -٥
 :طريقو  باندي تحليل کيږي   

Out cد    -۱ ome      )   وقوع په معروض او غير )   ناروغي
 معروض ګروپ کي 

 د خطر تخمينول     -۲

Incidence r     د وقوع ميزان   :الف  ates    د کوهارت په مطا
لعه کي  مونږ کوالي شو  په مستقيمه توګه  د وقوع ميزان 
په معروض شوي او غير معروض شوو خلکو کي معلوم کړو  په 
شوي دي  د  ښودل  کي  جدول  په  چي  کي   ثال  شوي م فرض  ندي  ال

 وقوع ميزان محاسبه کيداي شي

د وقوع ميزان په معروض شوي او غير معروض شوو : اووم  جدول
 خلکو کي

دســږو غيــر پــر مــخ  مجموعه
 تللي سرطان

لي  مخ تل پر  سږو  د 
 سرطان

 څکولسګرټ  

۷۰۰۰ 

A+B 

۳۰۰۰ 

C+D 

٦۹۳۰ 

B 

۲۹۹۷ 

D 

۷۰ 

A 

۳ 

C 

 بلي     

 

 نه

 

د وقـــــــــــــــــــوع ميزانونـــــــــــــــــــه                                         
Incidence rates 

کي               -۱ کو  سګرت څکون ساوي    ۷۰۰۰\۷۰په   ۱۰م
     ۱۰۰۰پر 

کي           -۲ کو  نه څکون سګرت   ساوي   ۳۰۰۰ \۳په    ۱م
     ۱۰۰۰پر 
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incidence r   د وقوع ميزان يـا کله چي:  ب   ates      محاسـبه
(      Out come نتيجي او حاصل ياشو په دوهم ګا م کي بايد  د

ني   يا مړي عروض )   ناروغي  ير م يا غ شوو  عروض  په م طر  خ
شوو خلکو کي  تعين شي  چي دغه کار د الندني دوو شاخصونو 

 په واسطه تعينيداي شي   

 

     Relative risk                     تي خطرنسب-۱

 Attributable risk       -قابل استناد خطر   ۲

 :relative risk (RR)           نسبتي خطر  -۱

(RR)     يوratio     نسبت ده  چه د ناروغي يا مړيني وقوعـات
ته  کو   شوو خل عروض  ير م ظر غ کي  ن کو  شوو خل عروض  په م

چي  يږي   سبه ک يا   محا سبت  طري ن ته   خ موليفين ور ني  ځي
Risk ratio    هم وايي  چي فورمول يي په الندي ډول دي 

  Incidence of disease (death ) among exposed                            of lung cancer  

RR                                           =---------------------------------
--------------------------------- RR=   

                                                                            Incidence o f d isease ( death) am ong 
non exposed                                 

عبارت دي   RRدتيرو  صفحو  د جدول د فرضي مثال له مخي   
 :له   

۱۰÷۱RR   د يو مشکوک سبب  او ناروغي تـر مـنځ د ارتبـا ط
مساوي په يو وي  د سـبب  RRقوت  را ښکاره کوي  که چيري  

  RRاو ناروغي تر منځ ارتبا ط موجود نه وي  هر څومره چي  
زيات وي  هغومره د سبب ارتبا ط  د ناروغي سره ښکاره کوي  

لس ځلـي د  سګرت څکونکي   RR=10په پورتني مثال کي يعني  
يات  ته  ز کو  نه څکون سګرت  ظر  سره ن طر   سر خ سږي  د  کن

 ۰مواجه وي   

 :د کوهارت د مطا لعي ګټي او تاوا نونه  

 :  ګټي    -الف
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قوع  :   ۱ ناروغي و کي  د  جه  په نتي عي  طا ل هارت د م د کو
incidence   ۰محاسبه  کيداي شي  

اروغي هم په اړه  نور ممکنه  ن  exposure تماس يا  د:    ۲
سګرت  مونږ د  که  که      شي  ل يداي  عه ک طا ل مان  م همز
څکولو ارتباط د سږو د کنسر سره   مطا لعه کوو  په عين 
وخت کي مونږ ته د سګرت ارتباط  د زړه د اکليلي ناروغيو  
د معدي د قرحي يا پيپتک السر  او د مري د کنسر سره هم  

    ۰ښکاره کوالي شي  

Relative rلعـه کـي د نسـبتي خطـر   په کوهـارت مطا:   ۳ isk    
 ۰مستقيم خطر  تخمين کوالي شو 

هم محاسبه    ratio نسبت    dose responseد دوز عکس العمل  :   ٤
 ۰کيداي شي 

شاف : ٥ ناروغي د انک نه  د  سي ګروپو چه  د مقاي ګه  که ځن ل
څخه مخکي  تعين شوي نو د ناروغي  د انکشاف څخه وروسته  

 ۰ي کي کومه اشتبا ه منځ ته نه راځي په طبقه بند

 : د کوهارت د مطا لعي نيمګړتياوي      -ب

د کوهارت په مطا لعا  تو کي هم   څه مشکالت               
 ۰شته  چي په الندي ډول اشاره ورته کوو  

نه   -۱ عامي  چي  پاره  ناروغيو ل غه  عه د ه طا ل هارت م د کو
کي نه  په ټول يي  عات  يا وقو سبه       وي  او  لږ وي  منا

 ۰مطا لعه  نده 

لکه څنګه چي دغه مطا لعه ډير وخت ته ضرورت لري  چه    -۲
)  کلونو پوري    ۳۰-۲۰( تکميل شي  او نتيجه تر السه شي  

چه په دغه اوږد  دوران کي  ممکن تحقيق کونکي مړ شي  او 
    ۰يا ګډون کونکي ممکن خپله طبقه بندي  بدله کړي 

تجربه لرونکي پرسونل  ( اداري مشکالت لکه    ځيني مشخص  -۳
له السه ورکول  ، د تخصيص او بو ديجي له منځه تلل  ، او 

مشکالت هرو ) په لويه پيمانه د دوي ثبت او  ريکارد ساتل  
  ۰مرو پيښيدونکي دي  
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کړل  -٤ سه ور خه د ال سي بر عي  اسا طا ل هارت  د م کن د کو مم
او يا خپله  دلچسپي له  شي  يعني ځيني  ممکن هجرت وکړي 

    ۰السه ورکړي  او يا د معلوماتو له ورکړي څخه ډډه وکړي  

ير    -٥ شوي او غ عروض  ټولني  م چه د  نه  سي ګروپو د مقاي
معروض شوو  ګروپونو نمايندګان  دي  ممکن هغه خلک وي چه 
چه د  شوي وي   ماده  پاره ا عي ل طا ل کار ډول  د م ضا  په ر

    ۰ي کړاي  ټولني  نماينده ګي  ونش

ه تعقيب ممکن د ناروغي په تشخيصي مشخصاتو کي  د اوږد  -٦
په نتيجه کي  څه تغيرات را منځته شـوي وي      follow up   يا

او کله چي مونږ د مطا لعي په شروع کي کوم پروتوکول کړي 
وي  نو مشکل دي  چي د مطا لعي په اخرو کي هغي ته تغير 

    ۰ورکړو 

     ۰لعات ډير ګران دي   د کوهارت مطا  -۷

د مطا لعي په نتيجه کي  ممکن د مطا لعي الندي خلکو   - ۸
غه  کن د ه هارت مم کو  کو سګرټ څکون که د  شي ل ير  عادات تغ
تشويش  له کبله چي دوي ته پيدا شوي وي  کيداي شي سګرټ 
  ۰څکـــل  يـــا کـــم کـــړي او يـــا بالکـــل  قطـــع کـــړي 

)۲۳،۲۲،۲۱،۲۰،۱۹،۱۸،۹،۲( 
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او کوهارت مطا لعـاتو تـر مـنځ   case controlد  :تم  جدول  ا
 عمده  فرقونه په الندي ډول دي

 Case control کو هارت

سبب  -۱ عه د  طا ل لت ( م شروع ) ع خه  څ
پوري ادامه ) ناروغي ( کيږي  تر معلول 

 پيدا کوي

ناروغي- ۱ عه د  طا ل لول ( م خه د ) مع څ
 سبب تر معلوميدو پوري ادامه پيدا کوي

يږي  -۲ شروع ک خه  کو څ غو خل عه د ه مطال
سره  سبب  شکوک  يا م تور   طري فک چي خ

 معروض وي

 مطا لعه د ناروغي سره شروع کيږي-۲

ــا   -۳ ــي اي ــوي چ ــان ک ــوع امتح دا موض
ناروغي په هغه خلکو کي  چي خطري فکتور 
سره مخامخ وي  زياته واقع کيږي  او يا 
په هغو خلکو کي چي د نوموړي فکتور سره 

 امخ نه ويمخ

دا موضوع تست کوي چي ايا  چه مشکوک  -۳
سبب په ناروغانو کي  زيات ليدل کيږي  

 که په غير ناروغانو کي

ــيي د  -٤ ــي فرص ــنظم او مکمل ــوي م د ي
 ساتل کيږي  reserveامتحانولو لپاره  

د يوي فرضيي د تست کولو لمړني طريقه -٤
ده  او همدارنګه د معلوماتو د څيړني د 

 ه دهپاره ګتور

خه  -٥ کي بر لک پ سره خ عداد  ير ت په ډ
 اخلي

 لږ خلک پکي شامل وي -٥

ډير اوږده  تعقيب ته ضرورت لري  او  -٦
 نتايج يي ډير وروسته الس ته راځي

ــي      -٦ ــه راځ ــه الس ت ــبتا ژر نتيج  نس
 

سره   -۷ تور  طري فک يا خ ناروغي  غه  د ه
تماس  چي په ندرت سره پيدا کيږي  يوه 

 ا لعه دهنا مناسبه مط

ناروغيو   - ۷ نادرو  يا  يه  کم پا د 
ــه ده   ــا لع ــبه مط ــوه مناس ــاره  ي  لپ

 

يزان   -۸ عاتو م خه د وقو عي  څ طا ل ددي م
RR     او همدارنګهAR   هم الس ته راتالي
 شي

الس   odds ratioعموما پدي مطا لعه کـي   -۸
 ته راتالي شي

 

په  – ۹ ناروغيو  ياتو  خه د ز يوي څ د 
 رابروالي شيهکله معلومات ب

د انتخاب شوي ناروغي څخه عالوه  د    -۹
شي  مات ن له  معلو په هک ناروغيو  نورو 

 برابروالي

 نسبتا ارزانه ده  -۱۰نوموړي مطا لعه ډيره زياته ګرانه  – ۱۰
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 يا قيمتي ده

 

 

 

 :  د کوهارت د مطا لعي مثالونه  

 سگرټ څکول  او د سږي سرطان  -۱

او د ســگرټ څکلــو پــه ارتبــاط د ســږي د ســرطان            
  hillاو   dollتقريبا  د کوهارت ا ته مطا لعي تر سـره شـوي ،

په  سوالنامه   يا  ښتنليک  په  ۱۹٥۱يو پو توبر  کال د اک
داکترانو ته چي د هغوي څخه  ٥۹٦۰۰مياشت کي  د انګلستان 

يږي ،  شوي وي ور ول ښتني  له  پو په هک عاداتو  سګرت د  د 
رت  څکونکو او سګرت نه څکونکو په  نوموړي داکتران يي د سګ

مر ،  که ع ثه ل هره حي له  چي  شلي وو   نو  وي دوو  ګروپو
چي  لود   شباهت  در يي  سره  قف  ماعي مو ليم ،  او اجت تع

چي  ٤۰۷۰۱باالخره د  خه   نو څ نه او  ۳٤٤۹٤داکترا  ٦۲۰۷ناري
نو د  کړل  د داکترا سه  تر ال نه  ني وي  ځوابو ښځينه داکترا

له  د  په هک ياتو  حاديي د وف نو د ات ستان د داکترا انګل
ني د  هري مړي يده  د  ستل ک کار اخي خه  سترار څ مومي راج ع
تاييد د پاره  چي د سږي  د سرطان له وجهي  وفات شوي  د 
شفاخاني او د  شوي  د  ضرورت  چي  له  تي ک يد او ح تر تاي داک
شوي   ښتني  هم پو شوي   يږل  ناروغ ل ته  چي ور خه   شاور څ م

عي د   طا ل موړي م له او  ٤نو مه   ٥کا پاره  ادا شتو ل ميا
   ۰پيدا کړي وه 

 Oral د خـولي د الري کانتراسـيپتيو او روغتيـا مثـال   -۲
contraceptive and health 

Royal cپدي  وروستيو کي د انګلسـتان د           ollege     د
 کــانترا ســپتيو  داکترانــو  پــه   واســطه    د   فمــي 

contraceptive   نوم  د کوهارت يوه مطا لعه تـر او روغتيا په
 ٤۹تر  ۱٥ښځي  چي د  ۲۳۰۰۰سره شوه  چي په دي مطا لعه کي 

د استعمالونکي په ګـروپ کـي  pillsعمرونو درلودونکي وي  د 
شاملي شولي  په عين تعداد سره ښځي  په کنترول ګروپ کي  

 contraceptive  کانتراسيپتيوچي نور ميتودونه او يا  بالکل  د
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ت   شولي  دواړه د مي شاملي  له   نه کو ستفاده  خه ا ود څ
داکترانو تر مشاهدي الندي وو چي  نوموړو   ۱٤۰۰ګروپونه د 

لي  ناروغيو د حم کي   د  په دوران  يب  پل تعق نو د خ داکترا
تشخيص  ، د وفياتو او حاملګي په هکله معلومات  راټولول  
ټي  نه  او ګ ستعمال خطرو ضد دوا د ا حاملګي  عه د  غه مطال د

 combined   مخلوط پيلونه ا په ګوته کړي   د مثال په توګهر
pill   کي  د پروجسترون په استعمال سره  د هايپرتنشن  خطـر

طرات  ناروغي  خ سليمي  ثديي د  بل  د  ياتيږي  او بالمقا ز
کميږي  چي دا زموږ د پاره يو ښه معلومات وو  بله مهمه 

پر قل چي  غه دا  ښودله  ه عي و طا ل غي م چي د بره  بي خ
پـه اسـتعمال سـره  وفيـات    pills  پيـل يـا ناروغـانو  د

   د    case controlزياتيږي  چي دا په خپله په عين وخـت کـي د  
  مطا لعي تاييد هم  دي

 Experimental epidemiologyتجربوي اپيديميولوژي    

کلونو کي  د تجربوي اپيديميولوژي  مانا  ۱۹۲۰په         
Mice aلکه د موږکانو   د تجربوي حيواناتو  nd rats   په ټولنو

کي د ا پيديمي  د راتګ څخه عبارت وو  مګر اوسني مانا يي 
   Randomized control trial ( RCT ) تصادفي کنترول د ازمـايش يـا  د

 ۰سره برابره ده 

شان       په  عي  طا ل هارت د م يديميولوژي  د کو بوي اپ تجر
په دي مطا لعه کي حاالت ده  مګر په دومره تفاوت سره چه 

ني  کي وي  يع ترول  ستقيم کن په م کونکي  عه  طا ل ټول د  م
کوي  او  مداخلي  ني  سره ځي هارت  ير  م په ډ کونکي  يق  تحق
کي  ير  سببي  زنځ په  ناروغيو  ته د  تو  ني متحوال صدا  ځي ق
تغير  ورکوي  مګر په کنترولي ګروپ کي هيڅ نوع تغير نه 

نه  غي  له ه پس  کوي  او  ته  کي  را منځ نو  په دواړو ګروپو
تغيرات مشاهده کوي  او د دواړو نتيجه سره مقايسه کوي  د 
( تجربوي اپيديميولوژي فرق  د مشاهداتي مطا لعاتو  لکه 

سـره )  مطا لعـو        او کوهارت د   case controlتشريحي   
هيڅ  کوي  او  شاهده  ست م چي  اپيديميولوژ کي ده   مدي  په ه

د ناروغي يا حادثي  د طبعيي پروسي  نوع عمل نه کوي  فقط
   ۰سير تر مشاهدي الندي نيسي 

 :تجربوي اپيديميولوژي ممکن الندي مقاصد ولري  
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لف  يک  : ا طري  ( د اتيولوژ مي )  خ پاره عل نو ل فکتورو
ثبوت تهيه کول دي  کوم چه د ناروغيو په  تغير او کنترول  

    ۰کي رول درلوداي شي 

وثريت  او کفايت د اندازه کولو د د صحي خدماتو د م:  ب 
قايي ،  ناروغيو د و چي د  کول دي   يه  نو ته پاره د ميتودو
مخ  پر  يا  د  ټولني د  روغت ګه د  تداوي  هدارن ترول او  کن
بيولو لپاره  مهم دي  تجربوي مطا لعات ټولي هغي  گټي او 
نواقص  چي د کوهارت مطا لعه يي لري  په عين شکل نوموړي 

هم يي  عه  طا ل مده  م نور ع عالوه  دري  نه  ګر ددي  لري  م
Cost, E    اخالقي  ، قيمت  يـا مشکالت لکه thics  امکانيـت  او

مطا لعاتو نن سـبا د   تجربوي   ۰هم لري    Feasibility   يا
پيديميولوژيکي  مطا لعاتو  پراخه ساحه په بر کي نيولي ا

ده  چــي ممکــن نومــوړي مطــا لعــات پــه انســانانو او يــا 
   ۰اتو کي  تر سره شي حيوان

 :      Animal Studiesحيواني مطا لعات  

د تاريخ په اوږدو کي  انسانانو د حيواناتو څخه         
د خپل  ځان او يا چاپيريال  په هکله  موثري استفادي کړي 
دي   لکـــه د  انـــاتومي ، فزيولـــوژي ، پتـــالوژي ، 

له په هک يک  لوژي ، او جينيټ يالوژي ، امينو ير  مايکروب ډ
زيات معلومات  د حيواناتو د مطا لعاتو څخه تر السه شوي 
عات  طا ل ندي  م ناتو با په حيوا کي   نو  خوا وختو په پ دي  
يوازي   په حيواني ټولنه کي  د  اپيديمي رامنځته  کيدل 
لوي  ندي  د کت شرايطو ال تواري  کي  د البرا غوي  په ه او 

کول وو  عه  طا ل يت  م بو د ا  ۰معاف يواني تجر ستعمال د ح
 :   نور مهم ځايونه عبارت دي له 

لف   ساني :  ا سره د ان شکل   بوي  په تجر کي  ناتو  په حيوا
ناروغيو  توليدول  تر څو ا تيولوژيک فرضيه   په  اثبات 
ورسوي  او هم پتوجينيک پديده  او ميکانيزم مطا لعه کړي  

۰    

سين او دوا  :  ب   که واک يارونو  ل عالجي مع قايوي او م د و
    ۰موثريت د ازمايښت  کولو لپاره  استعماليږي   د

پاره :  ج   لو د  تاريخچي  د تکميلو عي  ناروغيو د طبي د 
     ۰استعماليږي 
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نه  ټي او تاوانو عاتو گ طا ل يواني م طا :  د ح يواني  م د ح
 :   لعاتو گټي عبارت دي له 

حيوانات په اساني سره په البراتوار کي توالد او         
کو سل  سره تنا ساني  په ا طابق   خواهش م قق د  شي  د مح الي 

تغيرات پکي راتالي شي  او اخري او مهمه خبره دا چي  په 
ته دا  کونکي  عه  طا ل چي م شي   کوالي  ثر  سره تک يزي  ير ت ډ
قدرت وربخښي  چه هغه مطا لعات چه په انسانانو کي  ډير 
زيات کلونه په بر کي نيسي  لکه جينيتيکي مطا لعات  په 

 م وخت کي تر سره کيږي  ډير ک

 

 :  د حيواني مطا لعا تو محدوديتونه عبارت دي له  

ټولي انساني  ناروغي  په حيواناتو کي توليديداي        
بو  يواني تجر چي  د ح تايج  غه ن ټول ه چي  هم دا  شي  دو نه 
ندي   يق  بل د تطب ندي قا سانانو با په ان شوي   سه  تر ال خه  څ

قي  يي د محر ثال   ښه م ير  په چي ډ چي  سين دي    ۱۹٥۰واک
کلونو کي په يوگوسالويا کي جوړ شوي وو داسي وښوده چي  د 
شوي   ساتل  کي  هول  په الک شوي  او  سطه وژل  په وا هول  الک
واکسين  ډير زيات موثر دي  نظر هغه عنعنوي واکسين ته چي 
د حرارت په واسطه  وژل شوي او په فينول کي ساتل شوي  وي 

پـه    Randomized control trial   مـايشتصـادفي کنترولـي از مګر
 انسانانو کي نوموړي نظريه معکوسه ثابته کړه     

 :     Human Experiments)  تجربي (انساني مطا لعات  

قايوي         چي د و ضرور دي   پاره  بي ددي د  ساني تجر ان
او معالجي تدابيرو  ارزيابي وشي  او د ناروغيو اتيولوژي 

شي  دا م مه  پاره معلو ناروغيو د  غو  موال د ه عات مع طا ل
ضرور دي  چي په حيواناتو کي نشي توليديداي  يعني يوازي 
حاظ  د  تاريخي ل په  بي   ساني تجر ناروغي دي  ان ساني  ان
شوي   سره  تر  کي   نو  فو وختو په مختل سي   مانو راهي خوا ز پ

James Lکال کي   ۱۷٤۷په  ind    يوه کلينيکي تجربه تر سره کړه
س غه دا چي ه ته  ۱۲ي  ناروغي اخ په  سکروي  چي د  سکر  نه  ع ت

شوي وو کله چي دوي ته غذايي رژيم برابرکړل شو  هغه دوه 
ګان  مو  نارنج او لي کي   يم  غذايي رژ په  غوي  چي د ه سان  ک

ورځو په جريان کي  روغ شول  او د  ٦زيات شوي وو  هغوي د 
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Edward j ۰کار د پاره اماده شول  enner   دcow pox  پـه  تجربه
 ۰کي تر سره کړه   ۱۷۹٦

انساني مطا لعه  چي د داسي   Gold Bergersکال کي  د  ۱۹۱٥په 
اسيد پکي موجود نه وو  د   غذا په واسطه  چه نيکوتينيک

نه  غي  له ه سته  چي  ورو کړه   ته  منځ  ناروغي را ګرا  پال
معلومه شوه  چي پالګرا يوه انتاني ناروغي نه بلکه  يوه 

چ ناروغي ده   خه  غذايي  بو څ موړو تجر له نو سته   ه ورو
،پوليو ،شـــري ،ســـفليس،هپتايتس انســـانانو د مالريـــا

او نورو  ناروغيو په تجربو     HepatitisSyphilis,  Measls , polioيا،
کي ګډون وکړ  چي نوموړي تجربي د ناروغيو  د اتيولوژي په 
په  تدابيرو  عالجي  قايوي او م ګه د و لو  او همدارن معلومو

حانول هم امت څه  که  کړي دي   مده  رول  ادا   ير ع کي  ډ و 
تجربوي مطا لعات بي له شکه  د علمي مشکالتو د حل لپاره  

ــو  ــګ الره ده خ ــده  ت ــوه پريکړن ــي  (   Ethicي او )  اخالق
طا  ناروغي د م ندي  د  سانانو با په ان ظات   مال ح ستيکي  لوج
ندي  سانانو با په ان چه  لدي  کي  که مخ نو ځ سي   خه ني عي م ل

جرا يد وارزول  ا سره با تو  غي د خطرا ټي د ه بي ګ شي  د تجر
شي  او رضا کارانو ته د تجربي ټول عواقب   بايد تشريح 

دډيري ( شي  د مثال په توګه که يوه ناروغي وژونکي وي  
او د هغي د تداوي  د ويني ورکول وي  )  خونريزي له کبله 

هم شايد په دي ونه ارزي  چه دغسي تجربه اجرا شي  که څه 
د طبابت په دغه علمي دور کي  هم ځيني غير علمي طريقي په 

 ۱٦۰۰۰کار وړل کيږي  لکه يوه ډله علماو په امريکا کي  د 
يوازي  چي  کړل    نډ  مات راغو له معلو په هک ګانو   ۲۳دوا

فيصده يي موثري وي  اوس دا يو منل شوي حقيقت دي  چي که 
 وثريت  ديوه دوا يا يوه طريقه  تر څو پوري چي د هغي م

Control tr   کنترولي ازمايش يا ial     په واسطه نه وي ثابت شوي
   ۰عام محضر ته  د استعمال لپاره نشي وړاندي کيداي  

او همدارنګه  د حاملګي په    Thalidomide ناورين د          
استعمال  او د هغي په اوالدونو   .Diethyl stilbesstrolدوران کي د 

ايجاديـدل  لـه هغـو     Vaginal cancer  سر يـامهبل کن کي  د
مشکالتو څخه دي چي  د غير کنترول شوو مشاهداتو  په نتيجه 

تجربوي  مطا لعات  په دوه ډوله دي    ۰کي منځ ته راغلي دي 
              : 
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 Randomized            د تصــادفي ازمايشــونو کنتــرول  -۱
control trials  

ــــــــــادفي ازماي  -۲ ــــــــــر تص ــــــــــونه غي                              ش
Non randomized trials 

 :                     Randomized control trials(RCT )د تصادفي ازمايشونو کنترول    

لو       کي  دخپ کارونو  يو  لو ورځين په خپ تران  ثرا داک اک
کوي   ستفاده  خه ا جاربو څ ستادانو د ت لو ا جاربو او د خپ ت

ات کله چي په کتابونو کي هم ذکر شوي وي  خصوصا دغه نظري
او د مشهورو استادانو او شاګردانو لخوا  هم اقتباس شوي 

 ۰وي  نو دا به د يوه حقيقت  د اثبات معني ورکوي

 

(RCT)   ارزيــابي ډيــر ښــه ميتــود دي  او  پروګرامونــو دد
 ۰الندني مراحل پکي شامل دي 

 د پروتوکول جوړول  -۱

 ي د موخذي ټولني انتخابول د تجربوي او د هغ -۲

 Randomization تصادفات  -۳

 Manipulation Or Interventionتغيرات راوستل يا مداخله کول   -٤

    Follow upتعقيب يا   -٥

 Assessment of out comeد نتيجي ارزيابي    -٦

 :   پروتوکول    -۱

د مهمو مراحلو څخه يـو هـم  پروتوکـول   (RCT)د          
      د:  ړول دي  او النــدي شــيان بايــد مشــخص کــړي  لکــه جــو

مطا لعي مقاصد او اهداف  ، هغه پوښتني چي بايد ځواب شي  
پاره   خاب  ل نو  د انت ترول د ګروپو عي او د کن طا ل د م

ــدازه ، د     ــايز او ان ــوني  س ــا نم ــمپل ي ــات  ،  دس   مشخص
لعي او د کنتــرول د ګروپونــو  د تعينولــو طريقــي  ، مطــا

داوي د کوم نوع ناروغ لپاره  څه وخت ، چيرته او څنګه ت
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سيم  کول  ، تق ياري  قو مع کار د طري شي  ، د  جرا  يد ا با
    اوقات  او د شاملو طرفونو  د مسؤليتونو  درجول شامل وي 
په نه  څو مرکزو يو  چي  له  صا ک هم وي  خصو کول م   پروتو

و لعه  کي برخه واخلي  کله چه پروتوکول  وليکل شو  امطا
امضا شو نو د مطا لعي تر اخره پوري  د هغي مطابق بايد 
    ۰عمل وشي  ځکه پروتوکول خپله د غلطي  کولو مخنيوي کوي  

کله کله داسي کيږي  چي مخکي لدي چي :  امتحاني ټسټ کول  
سره  شکل  حاني  په امت شي   کړل  شکل ور خري   ته ا کول  پروتو

عملي اړخ او   هغه يو ځل ټسټ کيږي  تر څو د نوموړي طريقي
کفايت معلوم کړل شي  او همدارنګه هغه نا معلوم تاثيرات  
چي تر اوسه ال څرګند نه وي  معلوم شي  دا ډيره مهمه ده 
نو  لو اړخو ندي  د ټو شکل با هايي  په ن کول   چه د پروتو

   ۰موافقه وشي   

 

 :د تجربوي ټولني او د هغي د ماخذي  ټولني انتخاب    -۲

 Selecting Reference and experimental population 

دا هغه ټولنـه ده چـي   : ټولنه   )Reference (ما خذه: الف  
عي  طا ل خابيږي  او د م نه انت عي ټول طا ل خه  د م غي څ د ه
کن  نه مم يق وي دا ټول بل د تطب ندي  قا په دوي با تايج  ن
دومره لويه يا  غټه وي   لکه ټول انسانان  او يا په يوي 

دودي   پوري مر بوط وي  او يا په افرادو او جغرافيايي مح
سي او  مري ، جن صوص ع يو مخ که  حدود وي  ل پوري م صو  اشخا
وظيفوي  او يا اجتماعي ګروپ  نو ځکه ماخذه ټولنه  ممکن 
يو  شومان وي ،  د  تب ما يو مک فوس وي  د  ټول ن ښار  يو  د 
ساختار  عت او  عي د طبي طا ل کارګران وي ، او د م خاني  کار

   ۰ن  ولري سره  سمو

نه : ب   بوي ټول چه د :   تجر لک دي   غه خ نه ه بوي ټول تجر
يا ټولنه ده    خلک   ماخذي ټولني څخه مشتق شوي وي  همدغه

په يد  لک با لري  دا خ خه  کي بر عه  بوي  مطال په تجر  چي 
شکل  سره د ماخذي ټولني څخه  انتخاب شـي    Random  تصادفي

وم چي ماخذه ټولنه يي تر څو دوي هغه عين خصوصيات ولري  ک
لري  او که چيري تجربوي ټولنه د ماخذي ټولني سره تفاوت 
ټولني  خذي  په ما يي   تايج  چه ن نده  نه  نو دا ممک لري   و
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صه او  نه مشخ بوي ټول چي تجر له  ځوو  ک مومي وګر ندي ع با
تعريف شوه نو  اعضاوو ته يي دعوت ورکړل شي  تر څو په 

ي د    مطا لعي لپاره مطا لعه کي شريک شي  دا مهمه ده چ
داسي کسان انتخاب شي  چي هغوي د ټولني ثابت خلک وي  او 
د همکاري تعهد ولري  تر څو د تعقيب  په جريان کي  زموږ 
صات  ندني دري مشخ کونکي  ال ګډون  بي  شي  د تجر نه  خه ورک  څ

 بايد ولري  

لف   بي د :  ا چي  د تجر کړي  ضا  مه  ام يد موافقتنا دوي با
هدافو ،  مق ګه ا بر وي  او همدارن خه  خ قو څ صدو  او طري ا

هم  خه  غي څ جه وي  د ه ته متو چي  دوي  طرات  نه خ غه ممک ه
 ۰اطالع ولري   

 ۰ګان وي    خذي ټولني واقعي نماينده دوي د ما:   ب   

ثال :  ج   بر وي  م شرايطو برا په  بي  به د تجر که : دوي 
لپاره  چيري مونږ يوه نوي دوا  د انيميا  د له منځه وړلو 

تجربه کوو  که چيري زموږ د تجربي په ګروپ کي  داسي  شخص 
چه  شو  يالي  نو و لري   يا ون چه انيم شوي  وي  خاب  هم انت

     ۰نوموړي شخص  د تجربي په شرايطو برا بر ندي 

 دا د سـتا:    Randomizationتصادفي او نا څاپي  ټاکنه   -۳
يعني  د  تستيک يوه طريقه ده چه ګډون کونکي  په مختلفو

مطا لعي او کنترول په ګروپونو باندي داسي ويشي  چي يوه 
ډله به  وقايوي او يا معالجي طريقه ، مانور  او مداخلي 
قو  ،  موړو طري به نو له  له ډ يږي  او ب عروض ک به م ته 
مانورو  او مداخلو ته نه معروض کيږي  نو تصادفي او نا 

ښښ دي  چه ګډوډي  داسي  يو کو  Randomizationڅا پي ټا کنه   
سي  د  موازني او مقاي ځه وړي  او د  له من شتباهات  او ا
برابرولو لپاره زمينه مساعدوي  د تيوري له نظره  مونږ د  

Matching     په واسطه  مهمه موازنه او مقايسه  برابروالي شو
شايد د هغه فکتورونـو       Matching  يا جوړه کول   اگر چه

ا ثرات پوهيدل شوي  وي  چه مهم      په هکله  چه د هغوي
دي په نظر کي ونيول شي  مګر ډير داسي فکتورونه هم شته 
چي  د هغوي تاثيرات مطا لعه کونکي ته معلوم نه  وي   نو 
ځکه له نظره غورځول کيږي  د تصادفي ټاکني په واسطه  هغه 
ټول فکتورونه چي په نظر کي راځي  او يا په نظر کي نه 
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وي اندازه په ټولو کي يعني  د مطا لعي او راځي  په مسا
  ۰کنترول په ګروپونو کي  شريک شي   

کله مو چي د مطا لعي او :     Manipulationتغير راوستل    -٤
مطا لعي په ګروپ کي    کنترول ګروپونه جوړ کړل  نو بيا د

په داسي مهارت سره تغيرات راولو  لکه  د مثال  په  توګه  
ليري کولو په واسطه  او يا د سببي عامل  د سببي عامل د 

سره د معروض کولو په  واسطه  چي هغه عوامل کيداي شي دوا  
، واکسين ،  غذايي مواد او عادات وي  چي په پروتوکول کي  
له لمړي سره  ذکر شوي وي  په نوموړو  مطا لعاتو کي چي 
کوم تغيرات په مهارت سره  راوستل کيږي  د ازادو متحوالتو 
د رامنځته  کولو سبب کيږي  لکه دوا ، واکسين ،  او نوي 

  ۰طريقه  چه ددي تاثيراتو په نتيجه کي  مطا لعه کيږي 

د مطـا لعـي او کنتـرول د :        Follow upتعقيبـول    -٥
دواړو ګروپونو د اشخاصو  تعقيب او معاينه ده  چه په يوه 

په مساوي  معلومه فاصله د زمان کي  په يوه معياري طريقه 
قوت او شدت  سره تر برابرو مساوي شرايطو الندي  تر هغه 
چي نهايي نتيجه تر السه شي  ادامه پيدا کوي  د تجربي وخت  
ني  فاوت  يع هم ت يو م يري  که چ ياد وي   پر بن عاتو  د توق
مړينه  د تجربي  د شروع نه وروسته  پيدا کيږي  په هماغه 

 وړ دي  نــو ځکــهوخــت  او نقطــه د زمــان کــي  د مشــاهدي 
شايد ډير لنډ او يـا ډيـر اوږد وخـت     Follow up   تعقيبول

ونيسي   دا د يادولو وړ ده  چي ځيني  خلک د  مطا لعي او 
کي   يان  په جر عي  طا ل خه د م ګروپ  څ ترول د  د ( د کن

په )  وفياتو ، مهاجرتونو ،  او د دلچسپي د السه ورکولو  
مدي  چه ه کوو   سه ور له ال سطه   صطکاکته دوا يا ا بود      کم

Attrition    اصطالح ورکړل شوي ده  که چيري تر مطا لعـي النـدي
خلکو له السه ورکول مهم او زيات وي  نو د مطا لعي نتيجه 
به مشکله وي  چي په ماخذي ټولني باندي يي عمومي وګرځوو  
نو دا ډيره مهمه ده  چي د مکمل تعقيب په واسطه  نوموړي 

   ۰ته ورسوو کمبود اصغري حد 

ــابي   -٦ ــري :    Assessmentارزي ــي اخ ــا لع ــوي  مط د تجرب
 ارزيابي  په الندي دوو طريقو سرته رسيږي     

د مطا لعي او کنترول ګروپ کي  د :  مثبتي نتيجي : الف  
يا  عاتو  او  ناروغي د وقو که د  ټي  ل يارونو ګ بوي مع تجر
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نور  من يا  مت  او  خدماتو قي صحي  موالي  ، د  سب شدت ک ا
 نتايج تر  السه کيدل  

چي د ناروغيو د اخطالطاتو  ، جانبي :  منفي نتيجي  :  ب  
 عوارضو د فريکنسي او شدت څخه  عبارت دي  

د مثبتو او منفي نتايجو  وقوعات په دواړو  ګروپونو کي  
شخيص   په ت تايجو  کن  د ن حراف مم ميالن او ان يږي   سه ک مقاي

ا منځته شي  چي معموال الندي د انساني تمايالتو له وجهي  ر
 دري وجوهات به ولري   

Subjective va معقـول تغيـرات  :الف   riation      : لکـه خپلـه
ګډون کونکي فکر کوي  چي دوي بهبود حاصل کړي  ځکه چه دوي 

 نوي دوا استعمال کړي   

Observer B د مشاهده کـونکي تمايـل :ب   ias      : کـه چيـري
کونکي  د دا شاهده  په م قي   صي طري يا مخصو تر د دوا او  ک

لو  په راوت جي  خا  د نتي نو خام نه وي   پوه  کي  تو مخ اثرا
شي  او  يداي  يل ک ثرات  دخ بي ا پوهي او تجر سره  د دوي د 

 نتيجه متاثره کيږي  

Evaluator B  دارزيابي کونکي تمايل انحـراف تـه :ج   ias       :
کونکي  د يق  يري تحق که چ کي   له  مه مرح په  په دري بي  تجر

هکله  مخکي ټول معلومات ولري  ممکن په غير شعوري توګه  
د نتايجو په ليکلو کي  خپل نظريات يا پخواني  معلومات 
پکي دخيل کړي  چي دا په خپله د نتيجي د انحراف لپاره يو 

ته دليل کيداي شي  د سمپل يا نموني سايز او اندازه     
د انحرافـاتو مخـه    Randomization  تصـادفي يـاد يواځي    

په  نوم       Blindingنيوالي شي  بلکه يوازيني طريقه  چه د  
ياديږي   کوالي  شي تر يوه  حده  پوري  زموږ  د  تجربوي 

    ۰مطا لعي نتايج  د انحراف څخه وسا تي 

چه په دري طريقو تر سره کيـداي :    Blindnessړوند توب  يا 
 شي 

۱-   Single B lindness  :  ګډون کونکي په دي نـه پـوهيږي  چـه
په  ترول  که د کن شامل دي او  کي  ګروپ  په  عي  طا ل دوي د م

     ۰ګروپ کي 
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۲-   Double B lindness     : په دي نوع تجربه کـي  نـه ګـډون
کونکي او نه داکتر  په دي پوهيږي  چي څوک د مطا لعي او 
چه  پوهيږي  پدي  نه  کي  دي  او  ګروپ  په  ترول  څوک د کن

    ۰وي چا ته رسيږي او چا ته نه تدا

۳   :Triple B lindness      : په دي طريقه کي يو قدم نـور هـم
وړاندي ځو  يعني ګډون کونکي  ، داکتر  او همدارنګه هغه 
تداوي  په  نه  هم  يو  کونکي دي   يل  جي تحل چي د نتي څوک 
پوهيږي  او نه د کنترول او  مطا لعي ګروپونه ورته معلوم 

و دادي چي تر ټولو ښه  طريقه  همدا ده  خو دي  حقيقت خ
 ) ۲۳،۲۱،۱۹(  ۰استعمالوي     Double Blind trialخلک زياتره   

 كلنيكي اپيديميولوژي

Clinical Epidemiology 

په         يا  عامي روغت يوازي د لم  يديميولوژي ع د ا پ
په انحصاري توگه گټور ندي بلكي د معالجي طب  فعاليتونو كي
لـــه كــوم خايــه چــي . ي هــم د اهيمــت وړ ديپــه ســاحه كــ

شرايط  غه  شرايط او ه يت  ناروغيو د موجود يديميولوژي د  اپ
طب  له د  لدي كب كوي  عه  كوي مطال سعه  ته تو ناروغي هل چي 
داكتران هم په مساوي توگه د دي علم سره دلچسپي لري كه 
يو شخص چي په يوه مشخصه ناروغي اخته شوى وي تر مطالعي 

ى ناروغ  دمريضي عاليم وشي او ړكن  چي نوموالندي ونيسو مم
يادا چي كوم مريضي عاليم ونه شي كه چيري  د ناروغي عاليم  
وشيي  ناروغ شخص هم شکايت کوي  او يا دا چي  ناروغ په 

بنا پر دي په يوه تولنه كي . چتکي سره ناروغي تحمل كوي
ناروغ صي  يوي مشخ لك د  عداد خ غي  ييو ت ظر د ه له ن لـه كب

دا رنگه خلك چي شكايت كوي په اسانة . مو ته شكايت كويعالي
پدي ځاى كي هغه گروپ خلك چي مريضي عاليم . سره تشخيص كيږي

ناروغي  سره د  يت   په موجود مو  چي د عالي يا دا  شي او  نه 
 . خه شكايت نه لري مگر د اهميت وړ ديڅ

ع كال كي پدي برخه كي وويل چي د  ۱۹٦٦په   Paulپاول       
عالج په م گه  په تو ست  لي اپيديميولوژ تران د او طب داك وي 

ناروغ  يوه  كي د  نه  كي د څتول كورني  په  غي  خه دي او د ه
sub cيوي ناروغي موجوديت په كلنيكي او  linical  توگه موجود وي

وروســته لـــه هغــه معــالجوي داكتــران د هغــي . تشخيصــوي
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فكتورونو د پيدا كولو په منظور چي د ناروغي په موجوديت 
 Morrisع كال كي ۱۹٦٤په . ي تاثير اچوي په پلتنه شروع كويك

پدي برخه كي دارنگه تبصره وكړه او وويل چي د طب طبيبان 
پدي برخه كي بايد أيگر شيان زده كؤي او په عين وخت كي د 

        .تشخيص او طبيعي تاريخچيگ په برخه كيگ شگه قضاوت وك�ؤيكلنيكي مكمل  هناروغ
 )۲۲،۱۹،۹( 

      Aims of epidemiologyاهداف  پيديمولوژي د ا  

ستونځو  او   -۱ ناروغيو  د  کي د  نه   ټو ل ني  سا  په ا ن
ندازي  غي  د ا يع  او  د ه نو  توذ مول      پرابلمو لو  مع

     ۰دي  

د نــاروغيو پــه پيــدا کيــدو کــي د  ا تيــو لــوژيکي    -۲
   ۰فکتورونو معلو مول دي 

ماتو    - ۳ لو  تا  او  مع چي  د   د دا برول   دي   برا 
خد ما تو       پالن  جوړولو  ،  عملي کولو او د روغتيايي

قايي ،        د يو  د و  نارو غ پاره او د  بي د  يا  ارز
کنترول ، تداوي او د  ستونځو په منځ کي د اوليتو نو  د 

    ۰تعين لپاره ضروري دي 

 :د اپيديميو لوژي نهايي او يا اخري هدف عبارت دي له  

لف  يا : ا طاتو   ختال  غو د ا يا  د ه ستونځو او  يايي  دروغت
     ۰عواقبو بالکل له منځه وړل او يا کمول دي 

بود   -ب   يا او به ني د روغت ټو ل ګه د   يزه تو ټو ل په 
   ۰تقويه کول دي 

  او يا په بل عبارت

 .  د ناروغيو د اسبابو د پيداكولو په منظور-۱

ي-۲ سايل د پ قال و ناروغيو د انت ظور او د د په من داكولو 
 .  دوام په تولنه كي  يهغه ناروغ

ي ړد منطقــوي پرابلمونــو د لتولــو پــه مقصــد چــي نومــو-۳
(  . مطالعــات د اوليتونــو د تعــين پــه هكلــه مرســته كــوي

۲۲،۱۹،۹،۲( 
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 . د تشكيالتي مطالعي او مقاصدو لپاره-٤

 . د طبي او صحي تسيهالتو د احتياج د تدارك په مقصد: الف

صح: ب ندازه د  يت ا ياج د موثر سيهالتو د احت بي ت ي او  ط
 .  كولو لپاره

 .  د طبي او صحي تحقيقاتو د بهبودي په منظور: ج

 په راتلونكي كي د ناروغيو د وقوع د تخمينولو په مقصد-٥

 

 

 

 

 

 الاد اپيديميولوژي استعم

Uses of Epidemiology 

ال اوه د اسـتعم epidemiologyد  Murisع كال كي ۱۹٦٤په        
 :  ييونه په الندي توگه شرح كؤي  ځا ځانگړ

تولني د روغ   -۱ عهد  تاريخچي مطال يا د  ناروغيو: ت  د 
ښکتوالي  خولوړوالي او  ير  صو تغ ناروغيو د خوا ل د ړاو د 

ولنه كي نادرًا ټروغتيا حالت او د ناروغيو واقعات په يوه 
 ي موضوعاتو زياتوالىړد نومو. يږپه يو شان ثابت پاتي كي
ي ږي مودي لپاره ليدل كيږدي او اوداو كموالى تغيرات د لن

علــم د روغتيــا او د نــاروغيو تغيــرات د  يداپيــديميولوژ
يوه  په  عاتو  سايل مطال پار ه ټو مودي ل يوي  كي د  نه  ول

مو ضمنًا د نو كوي او  ماده  لو ړا يرات د عوام ضوعاتو تغ ي مو
خـه څ د دي مطالعاتو. سره ارتباط وركوي Ecology ايکالوجي د

كولى شو خپل نظريا ت راتلونكي وخت ته متمركز  ږوروسته مو
 . وړك
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شخيصټد     -۲ يا ت ناروغيو تد روغ: ولني د روغت يا او 
ــر  ــه ه ــه پ ــپرابلمون ــه ويځ ــانته ن ــو ش ــي ي د . ا ى ك

په علم كي تشخيصي موثر وسايل وجود لري چي  ياپيديميولوژ
مو سطه  غي پوا ناروغي ږد ه يا او  چي د روغت شو  و كولى 

 Morbidity دمړيني يـا پرابلمونو او د عمومي او خصوصي سروي،
ك عين  سايل ت چي د . وړو شو  كولى  سطه  عاتو پوا د دي مطال

كو  سالمو خل سته د  سعه، ورو ناروغيو تو عداد، د  عاتو ت واق
 Mortality ه يـامړيناو د Prevalence شيوع خه د ناروغيوڅتعداد 
صحي پرابلم  لنيټو  او وورسته لـه هغي د يوي. وړتعين ك

تشــخيص او بــاالخره د تــولني فعاليتونــه د دي مشــكالتو او 
 .  وړپرابلمونو پر ضد تشخيص ك

د : د صـــحي سرويســـونو د فعـــاليتونو مطالعـــه    -۳
په  چي  صد دا دى  هم مق مده او م ستعمال ع يديميولوژي ا اپ
په  شي،  يابي  جات ارز سونو احتيا صحي سروي گه د  موثره تو

چ شو  كولى  گه  لي تو له د عم په هك نو  فو پروگرامو ي د مختل
موثره  په  سطه  ستعمال پوا نو د ا يديميولوژيكي تكتيكو اپ

 . وړتوگه قضاوت وك

: د انفــــرادي او اتفــــاقي خطراتــــو تخمينــــول    -٤
فرادي او  چي ان شو  كولى  سطه  عاتو پوا يديميولوژكي مطال اپ
اتفاقي خطرات د گروپي تجاربو لـه مخي د واقعاتو حادثاتو 

د مثال په . وړغيو نقايص په وسطي توگه تخمين كاود نارو
 كونكي كيڅو د سرطان د خطراتو انكشاف په سگرت ږتوگه د س

 . اكلى شوټد همدي ميتو د پواسطه 

عي      -٥ لول او طبي ضعي تكمي كي و ناروغيو كلني نو  د مزم
د كلنيك داكتران د ناروغانو سره په : تاريخچي تشريح كول

 وخت كي د ناروغيو پيژندل د مزمنتماس كي دي او په عين و
ليكن اپيديميولوژستان . ږييدناروغيو په وضعي پوري محدودي

ستقيمًا  اټد  سره م لي  يوي كت لريړولني د  كي  ول ټاو . ي
يوه  په  ياوي  عات او ناروغت عه ټي ړانگځواق كي مطال نه  ول

يك . كوي ظر د كلن ستان ن گه اپيديميولوژ پدي تو پر دي  نا  ب
نارو ته د  بانو  لو طبي يدا كو په پ تاريخچي  عي  غيو د د طبي

يوه  پر  لريښكي  قرار  كي  ضع  كي . ه و خت  جوده و په مو
غه  ناروغيو او ه ساري  ير  نه د غ يديميولوژيكي ميتودو اپ
نه دى د  لوم  مل مع يي عا سه  تر او چي  له  په هك ناروغيو 
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طييعي تاريخچي او وسعت د پيداكولو لپاره د اپيديميولوژي 
 . ي ديړشروع كداكتران پراخ مطالعات 

ندل     -٦ سندرومونو پيژ يو : د  كار  كي د  بت  په طبا
يب او د  سندرمونه تعق شو  كولى  چي  قه دا ده  لي طري پرمختل

ل لي ړيو  لـه جم ماتو  مي معلو خه عل نه دي  څ شوي  يل  چي پ
اپيديميولوژي يو علم دى چي د ناروغيو وسعت او . مجزا شي

ي پديدي د يوي ارتباط تشريح كوي او په عين وخت كي كلنيك
 .  تولني په دننه كي بيلوي

ـــه    -۷ ـــق مطالع ـــاروغيو د تحقي ـــا او د ن : د روغتي
تاريخچي  عي  ناروغيو د طبي سره د  يب  په ترت يديميولوژي  اپ

 وهيدل شوي دي او وروسته له هغي  پ  تشريح كوي چيمخي لـه 
چي د  گاوي  غه خالي نه دي او ه شوي  يدل  چي پوه شيان  غه  ه

 .  كي شته مطالعه كوي ځو په منروغتيا او ناروغي

)۲۲،۲۱،۱۹،۱۸،۹،۲( 
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 دريم څپرکي

 Immunityمعافيت    

انه موقف ښانته روځامينولوژي په اوسنى طبابت كي         
باره كي دارنگه توضيح  په يپخواني نظريات د امينولوژ لري

عبـارت ده  خه څ   د يو مقاومت Immunity معافيت  شوي دي چي
خو لـه  به  كي منچي د كور بل  په مقا گانيزم  تا د اور ه ځ

ني . يځرا شاف، د وي لم انك كافي دى، د ع عالً نا يف ف دا تعر
گروپونه او د نسج د پيوند او د عضويت عكس العمل د دواگا 

يو  كي  مورد  نهړلنو  لوژ محدوديتو خواني  يد امينو په پ
من كي  يف  كيړته راو ځتعر صر  ني ع په نن چي  يت ي دي    معاف

Immunity  معافيت يږريف كيداسي تع Immunity  د عضويت د هغـه
ستعداد  تيجن  او څا سطه ان غه پوا چي د ه كوم  بارت دى  خه ع
 . يړد پيژني او هغه محدودوي او لـه منځه يي و پردي موا

 Self  ) پيژندل خپل او پردي(  سيلف ناټسيلف ايند         
and N ot S elf :    بورنـت م كال كي د۱۹٦۰په Burnet ميـداوناو  

Medawan تـه راغلـه چـي دي څ لـه خوا يوه نوي نظريـه مـن  
نظريي  د نوبل جايزه وگټله داسي چي د انسان وجود كولى 

مل  كس الع كوم ع لـه  ني او پرته  سج وپيژ پل ن چي خ خه څشي 
هغه نسج چي د هغه په مقابل كي تحمل شوى . يړهغه تحمل ك

 Self and ي پدي ترتيب سره دږپه نوم يادي  Self   خپل يادى د
Not Self تـه راغلـه د مثـال پـه توگـه د عـادي  ځ نظريه من

 يمعافيت شرايطو الندي عضويت خپل انساج پيژني او دا علم د
ي ږپه نـوم يـادي Immunological Tolerance             تحمل يا

 .يړيي و  هځاو عضويت عين اجنبي نسج پيژني او لـه من

 (Antigen)  انتيجن 

خه دي چي د ميزبان په څعبارت د هغه موادو  انتيجن       
د مخصوصي    نسج كي د داخليدو په صورت كي د ميزبان عضويت

انتي بادي د توليد لپاره تحريك كوي او توليد شوي انتي 
هغه مواد چي . يږاى كيځباډي د داخل شوي انتيجن سره يو 

 . ي بايد د الندي اوصافو لرونكي ويږانتيجن شميرل كي

د عضويت   لـه  خوا    بايد انتيجني  مواد   خپله     -۱
توگـه  د  پيژنـدلو   په     Not Selfمواد و    يا  يد ا جنب

 . وي ړو
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يد      -۲ يي با كي وي  ٥۰۰۰ماليكولي وزن  شاوخوا  .  په 
پروتين  لـه  چي  تيجن  غه ان كه دڅه شوي وي ل شكيل   خه ت

ينـي څ ۰  نتوكسـي Tetanus تيتـانوس او د Diphtheria ديفتيريا
سكرايد  پولي  نه د  ني څانتيژنو چي د وي شوي دي  شكيل  خه ت
نو نه د دي انتيجنو ښه  گروپو گه ډير نه دي همدارن  مثالو

. ك اسيد هم د انتيجن رول لوبـولى شـيلياو نوك  Lipidليپيد
چي په خپـل  penicillin پنسيلين   يني وخت يو شمير مواد لكهځ

اى ځد پروتين سره يو چي د عضويت   ذات كي انتيجن ندي كله
ي او ږل كيڼي د عضويت لـه خوا د پردي مادي په توگه گږكي

تي سبب گر  د ان يك  يد او تحر مواد . يځبادي د تول گه  دارن
په خپل ذات كي انيجن نه وي ليكن د عضويت د پروتين سره د 

 Hop ( هپتوناى كيدو په صورت كي د انتيجن شكل نيسي، دځيو 
tens(ي، په نادره توګـه ږجن په نامه يادياو يا نامكمل انتي

مقابل كي عكس   په  عضويت خپل انساج نه پيژني او د هغه
نه  مل  ثه   چي دا   شيي  الع يتد    حاد خوده معاف   خودب

auto im               اوتو اميونايزيشن munization  پـه نامـه
auto imي، هغــه پيژنــدل شــوي ســندرومونه چــي د ږيــادي mune 

 :ي دا ديځته را ځ سطه منپوا ميكانيزم

ـــــــــــف  ـــــــــــدايتس-ال ـــــــــــزمن تايروي                                                   م
Chronic thyroditis 

ــس -ب ــوپس اريمتوس ــر ل  Disseminated lupus            منتش
erythrematosis 

ــــــــــا  -ج  ــــــــــک انيمي ــــــــــبي هيموالتي                           کس
Acquired Hemolytic anemia 

تيـك مـواد پـه نانتيژ  Hap tonsنامکمل انتيجن يا          
جود ديټ كي مو گانيزمونو  نديو اور لو ژو غه. و مل   ه نا مک

دي   يړچي په وقايوي طب  كي د اهميـت و Hap tone انتيجن يا
 Exo توکسـين اګزو او Endo Toxin و توکسين دان د بكترياو د

toxin  انتيجنونه دي، يو شميرHaptons ينـي گروپونـو اود د و
ساجو د انتيجنونو خه ان چي څ بارت دي  فق ع سجي توا                              يا ن

Histo c ompatibity نـه  ي، اود نسـج د پيونـدږد توليد سبب كيـ
وروسـته لــه هغـه چـي . ترضيض تحريك كـوي Rejection يامنلو

په دري طريقو  به ي كورړانتيجن د عضويت سره تماس پيدا ك
 عكس العمل ښييسره 
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 .  دوراني انتي بادي تشكل كوي:       الف

ي ممكن ږبطى حساسيت چي د حجري پواسطه تنبه كي:        ب 
يم ځمن تيجن د دو گه د ان پدي تو چي  شي  ماس ځته را خه څل ت

 .  يځوروسته د بطى حساسيت د توليد باعث گر

دا كليمه دا معني  : د انتيجن په مقابل كي تحمل:       ج
يم ځچي  لري تيجن د دو خت ان ني و ماس ځي سته د څل ت خه ورو

  ودلښكوربه عضويت عكس العمل نه نښيي د دارنگه عكس العمل 
ني واقعاتو كي په اعظمي توگه د انتيجن په  خواص ، ځيپه 

يدو  تيجن د داخل كي د ان ضويت  به ع قدار او د كور يا م دوز 
  هړا ه لري او يا د نورو فكتورونو پوريړپه طريقو پوري ا

 .  تر اوسه پوري پيژندل شوي نه دي كوم چي. لري

 (Anti body)انتي بادي 

دى  څخهانتي بادي  عبارت لـه هغه پروتيني موادو        
ته  ځخه منڅچي په عضويت  کي وروسته د انتيجن لـه هجوم 

دا نوع انتي باډي  د هغه انتيژن سره چي د دي انتي . يځرا
شوي دي ا سبب  يك  سره بادي د تحر تيجن  چي د دي ان يا دا  و 

ايونه ځير نژدي كيمياوي تركيب ولري عكس العمل ښيي، كوم ډ
ي عبارت دي ږيړچي په هغه كي په اعظمي توگه انتي بادي جو

خه كوم وخت چي انتيجن د يو څلـه لمفاوي غدوات اوتوري  
حيوان په عضويت كي دتحت الجلد  او يا عضلي لـه الري داخل 

توليد په عمده توگه په لمفاوي انساجو  شي د انتي بادي 
كله چي انتيجن د وريد او يا پريطوان لـه . يږكي تحريك كي

لياري عضويت ته داخل شي د انتي بادي توليد په عمده توگه 
سيتوري په  صورت ني په . كي  ساج  نور ان شمير  يو  ضويت  د ع

چي دارنگه . يړي توگه كولى شي چي انتي بادي  توليد كصغرا
جرات  يتح كي موقع خو  فو بر په مختل ضويت  سي . لري  دع دا
كـي  Plasma cells سـل وجود لري چي انتي بادي په  پالزما شواهد

Plasma c  پالزما سل ي،ږيړجو ells  د عضويت عـادي حجـري نـه دي
 Small وړوکـي لمفـو سـيتونه يـا بلكي په خاصو حـاالتو كـي

lymphocytes  و خــه وروســته تحريــك اڅد انتــيجن د داخليــدو
  تيتانوس  انتي بادي د دفتر يا او د دغه ډول  .انكشاف كوي

Tetanus  او . ليــدل كيــزيمقابــل کــي د انتــي توكســين پــه
انتي بادي پورتنى باكتريايي شكل په وچكي كي  د  همدارنگه

Anti vir انتي وايرل  او د al         کـوي يـا په شـكل  پـه  
Small pox    کي ليدل شوي دي . 
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 :Inter feronانترفيرون  

ــرون            ــر في ــي د   Inter feronانت ــاده ده چ ــوه م ي
دا ماده د ويروسونو د سرايت په . ويروسونو په ضد عمل كوي

د دي مادي په هكله په . يځ ته را  ځيو مراحلو كي منړلوم
ابتدايي مطالعاتو كي داسي فكر كيده چي يوازي ويروسونه د 

پدي وروستيو وختونو كي ي ليكن ځدي مادي د توليد باعث گر
نــي نــور عوامــل لكــه باكترياگــاني، ځيمعلومــه شــوه چــي 

چي شي  كول  هم  صاري  نو ع سيا د مكروبو توزوا، ريکت  پرو
كـومي عملـي . شي  د تحريك او توليد سببInterferon انترفيرون

سي  سيدلي دي دا سرته ر چي  طالعي  سانښم چي ان تر  ييي  ان
 -۱۸۰۰۰روتين دي چـي د  صه پ يو باالخا    Interferon  فيرون
يـر ډيـو Interferon انتر فيـرون  ماليكولي وزن لري د  ۳۰۰۰۰

ــا ــده خ ــي      عم ــي اختصاص ــيت دا دى چ  وي د    Specificص
د عمل طرز يا طريقه په ويروسي ناروغيو Interferon  انترفيرون

د مطالعي موضوع پـدي  Interferon انترفيرونكي مطالعه شوي اود
هغه ويروس  چي   Interferon انترفيرون  شوي چيبرخه كي ثابته 
ى وي د ړكي نفوذ ك ځتي او ياد حجري په منښد حجري سره ن

خه څتيزس نخه يي بيلولى نشي ليكن د نوي ويروس د سڅحجري 
 Interferonانترفيرون كي مخنيوى او توقف وركوي ځد حجري په من

ي چـي مستقيمًا په ويروس باندي عمل نه كوي كـومي مطـالع    
د يو نـوع Interferon انترفيرون  ترسره شوي وايي چي كيړلپدي 

كوم چي فعال شوي سنتيزس د هغه . فعالوي يدلړپروتين د جو
ل ړت كي په كار وړښيدل چي د ويروس په جوړدويمي پروتين جو

ازاد شـي د Interferon     انترفيرون   كله چي. كوي نهي  يږكي
يو انتي  ي او پدي ترتيبنورو حجراتو پواسطه اخيستل كيږ

 .يږيړجو Antiviral substance اد يا ووايرل م

 محيطي لوکوسـيت ،Immune cell معافيتي حجري يا  انساني      
peripheral leukocytes ـــايت او ـــرو س ـــدي فيب Skin f جل ibrocytes 

ي ړوي چي پدي توگه نوموړتايتر جوړلو Interferon   انترفيرون د
غني منابع شـميرل      Interferon  نترفيرونا  حجرات د انساني

     انترفيــرون  چــي ېاواخــرو كــي معلومــه شــو  پــدي. يږكيــ
Interferonنيكيـت يـو عمـده  د عضويت د دفاعي سيسـتم د ميخـا

كـوم چـي   Interferon    انترفيـرون   فكتور نه دى بلكي هغه
انتي بادي چي د يو انتيجن په ضد      مخكي لـه يو مخصوص

لهځ  ه رات ځمن په فعا عه  ضويت مداف سرته   ي د ع گه  تو
سوي چي. ر كوي دا ده  يه  كوره تقو چي دا مف شواهد  غه   ه

خه يو ساعت يا څد ناروغيو د سرايت Interferon      انترفيرون
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      Interferon انترفيـرون او د يږتوليـديدوه سـاعته وروسـته 
غي  سته د ه ندازه ځور  ۷-٤شمير ورو كافي ا په  پوري  و 

 .يځي چي د يو تعداد زياتو ويروسونو د تكثر مانع گرږيړول

 امينوگلوبولين

Immunogloboline 
Her m هرمن ع كال كي د۱۹٥۹په          ane  لـه خوا د سيروم

پــه نامــه ياديــده د  گامــاگلوبولينپــروتين چــي مخكــي د 
شو ياد  نوم  په  بولين  يو . امينوگلو ماگلوبولين د  د گا

يكي لري ړنژدي ا ريډمشتمل دى چي  خهڅفاميل لـه ماليكول 
        ريتيکولـــــو انـــــدوتيليل   او دا امينوگلوبـــــولين د

Reticulo endothelial انسـاني . يږيړسيسـتم پـه حجراتـو كـي جـو
IgG, Iه گروپونو لرونكـى دى چـي د ځامينوگلوبولين د پن gA, 

IgM, IgD, IgE سب  كي نور ځپه خپل من  خه عبارت دى، چي د ويڅ
ــس Sub c کالس lassis ــري ــوع . ل ــولين متن او  Classد امينوگلوب

Subclasses   هر يو يي د مختلفو وظايفو او فعـاليتونو لپـاره
چي كولى شي د مختلفه انتيجنونو په مقابل . گروپونه لري

ك بارزه و يا ړكي م چي ا ضوع  نه ټي دامو ول امينوگلوبولينو
باد تي  يوي ان يك څ يلـه  تيجن د تحر چي ان بارت دي  خه ع

ته راپ منځ  سطه  پوري د دي ځوا سه  تر او نه  كه  واب ځي او 
 . دقيق معلوم نه دى

 :د امينوگلوبولين ساختمان

روستني عقايدو لـه مخي امينوگلوبولين عبارت ود         
پولي پيتايدونو  پخه دى چي د دوه تايڅوو نلـه هغه ماليكو

منڅ لي د ځخه  يي  يته راغ يو  چي  نه  پولي پيتايدو دا دوه 
ند دىسپك  يي درو بل  طي د  او  تي راب صل  جف سره و سطه  پوا

يد د   پولي پيپتا ند  چي درو ماليكولي وزن   ٥۳۰۰۰شوي دي 
عالوتًا نورو . ماليكولي وزن لرونكى دى  ۲۲۰۰۰او سپك يي د 

عاتو  منښمطال په  چي د دوى  بل  ځودلي دي  سپك قا كي دوه 
پـه  L( lamba (لمبـا او kappa )K (کاپـا يرونه چي دځشناخت زن

لـه نظـره  Antigenicaly انتي جينيکيچي دا هم د. يږنامه يادي
امينوگلوبولين په نورمال سيروم كي . كامالً پيژندل شوى دى

لري، د امينوگلوبولين عمده  يرونهځزن Lتناسب د  ۲/۳په د 
   يږخواص په الندي توگه شرح كي
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IgG: 

 Sub classes سـب کالسـسلـور نورڅ IgGانساني نورمال          
 ,Ig G1                                         لري چي د

IgG2, IgG3, IgG4 په عمومي توگه . يږپه نامه ياديIgG  د اوعيي
په خارج كي وي او مقدار يي د مكرر انتيجن د اخيستلو په 

د     د نورمال كاهلو انسانانو. يږاثر په عضويت كي زياتي
 IgG. تشــيكلوي IgGيــوازي فيصــده   ۸٥ســيروم انتــي بــادي 

ت پايوژنيــك بــد گــرام مث    .وزن لــري مــاليكولي ۱٥۰۰۰۰
او د توكسين په ضد انتي بادي كي په  وباكترياو، ويروسون

د نورمال كاهـل . ليدل شوي دي IgG globulin      كافي اندازه
-٦۰۰مقدار پـه سـل ملـي ليتـر سـيروم كـي د  IgGانسان د 

پوري وي۱۸۰۰ مه  لي گرا تابواليزورو، ورو او . م ي ك د . يږك
دى چي د پالسـنتا لــه الري  IgGامينوگلوبولين يوازينى كالس 

جنين ته تيريدلى شي، نورمال نوزاد د تولد په وخت كي د 
د  IgGمقدار د مـورد  IgGپالزما لرونكى وي چي په هغه كي د 

غه  لـه ه ضافه  يا ا ساوي وي او  سره م قدار  ، د . خه ويڅم
ي پـوري پـه نمياشت  ۳-۱دل د ماشوم د عمر يړجو IgGدارنگه 

ي او وروسته لـه هغه يي مقدار په سرعت سره ږمشاهده رسي
ي مقدار ږته ورسيوكلن  ۲-۱چي ماشوم عمر    ي كلهځپورته 
  ۳٥  ځد انسان عضويت هـره ور. يږپه سويه كي IgGل هيي د كا

 . سنتيز كوي IgGملي گرامه په هر كيلو وزن د بدن 

IgA: 

ــادي             ــي ب ــيروم د انت ــان س ــده  ۱٥د انس فيص
غلظـت د  IgAد    دى ۱٦۰۰۰۰او ماليكولي وزن يـي . تشكيلوي

ملي ګرامه   ۳۸۰   -۱۷۰كاهل په سل ملي ليتر سيروم كي  
فتريـا او يد انتـي د Haemaglutinine هيمواګلوتونين .پوري وي

   پـه IgA. مونـدل شـوي دي IgAکي بروسال په انتي بادي گانو 
 او د شــيدو پــه ړويــر زيــات مقــدار ســره د خــولي پــه الډ

. كو كي ليدل شـوي ديښد سترگو په او    Colestime کلوليستيم
تو، شحا  په تر شيال  سوريو د بران په  پزي  گه د      او همدارن

و كلمو په عصاره او د پروستات په افرازاتو كي ليدل ړد و
ـه تولـد وروسته ل IgAكاره شوي ده چي ښ  دا موضوع. شوي دي

په څ ضويت  يټخه د ع شل ك كي وي خو  لو بر لدي . يږو خه څاو 
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يـو دوه هفتـو كـي ړسنتيزس د والدت په لوم IgAي چي ږمعلومي
ي ن. يږشروع ك يو كل هل  ياو د  قدار د كا يي م كي  مر  په ع

يـي  Half lifeاو . يږفيصدو ته رسي  ٥۰-٤۰مقدارسيروم  دانسان
 .و كي دىځور  ۸-٦د  ځپه من

 

 

IgM: 

 څخه انتي بادي دي چي د انتيجن د داخليدو ډول يو        
په نا سته  گهڅورو جو  اپي تو كي  ضويت  ول ډدا . يږيړپه ع

انتي بادي په عمده توگه د اوعيو په داخل كي باقي پاتي 
Complement f کمپليمنت فکسيشن او. يږكي ixation  د قـوي خواصـو

كى وي سيروم   . لرون بادي د تي  موعي  ۱۰-٥ان صده مج  في
 وانتي بادي، بـاكتري wasser manوسر من     مقدار تشكيلوي د

سين  گانيزمونو اندوتوك في اور گرام من بادي، د  تي  سيډل ان
.  په مقابل كي په مكمل توگه په دي گلوبولين كي پيدا كيږي

مـاليكولي وزن لـري لـدي  ۱۰۰۰۰۰۰لوي او   ماليكول IgMد 
يادي مه  په نا بولين  له د مكروگلو لـه او د پ. يږكب ستا  الن

نين ليكن ج شي  يدلى ن موړي  الري تير بادي    نو تي  مولي ان مع
غلظـت د كاهـل  IgMد . ولى شـيړپه مكمل توگه په خپله جـو

په  سان  كي۱۰۰ان سيروم  تر  لي لي پوري   ۳۰-۲۰م مه  لي گرا م
. يږسره كتابواليز كيـ يچتك  په  په نسبي توگه IgM. يږرسي
 . پوري وي وځه ورځيي تقريبًا تر پن Half lifeاو 

IgD: 

هر          په  گه  ني تو په تخمي سيروم  مال  سان نور د ان
 IgDملـي گرامـه پـه حـدودو كـي   ٤۰-۱۳ملي ليتر كي د ۱۰۰

ير زيات معلومات پدي مورد كي ډلرونكى وي تر اوسه پوري 
Half lif    او. السته نه دي راغلي e  و پـوري ځيي تر پنځو  ور

 .وي

IgE  : 

لي لي        سل م كي په  سيروم  په   ۱۳۰-۱۰تر  گرام  ميكرو
ينــو امينوگلوبولينونــو ماليكولونــه د ځحــدودو كــي وي د 

ندي  ساجو با پر ان شي  كولى  چي  كى وي  ستعداد لرون صوص ا مخ
او د دوى نصب كيدل په دوامداره توگه باقي . يړان نصب كځ
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پـه نامـه  IgEدارنگه انتي بـادي گـاني اوس د . يږپاتي كي
 IgEانتــي بــادي گــانو تــه د  Reagenic رياجينيــک .يږيــادي

ير امكان لري چي دا ډ. يږاط وركول كيبلوبولين پوري ارتګ
لرژډ بولين د ا مده رول  يول امينوگلو كي ع مل  كس الع په ع

يو انتي جـن دى  چـي د يـو  Alergene. الرجن  يا يړترسره ك
 Reagenic رياجينيـک ي او دږنوع انتي بادي د تحريك سبب كيـ

 . و پوري ويځور ۳-  ۲   يي    Half  lifeاو . يږپه نامه يادي

 

 د معافيت ميخا نيكيت

The Immune mechanisme 

 . د عضويت معافيتي سيستم په أيگره اسانتيا د دوو عنوانو النديگ خگيگؤل كيزي       

 . Immunogluboline Production functionد امينوكگلوبولين د عمل توليد         -۱

وضاحت س�ره  هگ النديدواؤه ميگخا نيكيتونه په  Cellular immunityحجروي معافيت          -۲
 : خگيگؤل كيگإي

Thymus gland è T lymphocyte cellular immunity Stem Cell          

Bone marrow ==< B lymphocyte immunoglobulin plasma cell production 

پديگ حگاى كيگ دوه چيگ  هپورتنى شيما دارنكگه شرح شوي د
thy (T-cell) د ت�ايمس يي�گ وجود لري چيگ يـو lymphocytesنوع  mus  او دويم�ي

د غ��ديگ د ت��اثيراتو  thymus ت��ايمس پ��ه ن��وم ياديگ��إي منش��ه اخل��ي اود  (B-cell)يي��گ د ه��أوكو مغ��ز ي��ا 
نت�ي ا چي�گ. او دا حجرات د ويني�گ پواس�طه تگ�ول عض�ويت ت�ه دوران ك�وي. پواسطه بلوغ ته رسيگإي

ن�ه  antibody انت�ي ب�ادي  پوري�گ اؤه ل�ري او دا حج�رات پ�ه خپل�ه حجراتوپه هم�ديگ  ليدلفعا بادي
كم تر كمه د معافيت  په خگلورو پروسو  T cellتر كومه حگايه چيگ پوهيگدل شوي دي د . ترشح كوي
Process كيگ برخه اخلي : 

 .(Delayed hyper sensitivity reaction)      العمل موخر عکسد فرط حساسيت  -الف

                            Rejection of allograft                  د پيوند عدم پذيرش  -ب

 . فعالول macrophage  مکروفاژ او د thymus تايمس د        -ج

 Anti انت�ي ب�ادي خگلورمه وظيفه ييگ د هغه حجرا تو د توليد سره مرسته كول دي كوم چيگ د       -د
body د توليد مخكښگ حجرات دي، ترخگو چيگ يو مقدار زي�ات انت�ي ب�ادي تولي�د ش�ي.      B cell  ي�ا

 اخلي د حگ�انكگؤي خواص�و لرونك�ى دى چي�گ ك�ولى ش�ي خگخه منشاحجرو  لدينور حجرات چيگ 
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ل سره دواؤه ذكر شوي حجرات يو لـه ب ا دالومؤى جوؤ او وروسته لـه هغه اكثر Antibody انتي بادي  
پ�ديگ اواخ�رو . ت�ه راوؤي�گ   مرسته كوي چيگ دوه جانبه فعاليتونه ييگ مغلق معافيتي واقع�ات منح�گ

 انتي بادي كيگ پوهيگدل شوي دي چيگ هغه واكسينونه چيگ په عمده توكگه او يا په مختصره توكگه د
 antibody د حف�ظ م�ا تق�دم پ�ه  توليد تنبه كوي د معافيت په توليد كيگ موثر دى، ي�و واكس�ين هغ�ه وخ�ت

ه بلي�گ   توكگه موثر ثابت كيگدى شي چيگ لـه يويگ خوا د انتي بادي د تولي�د د تحري�ك س�بب ش�ي او لـ�
 . معافيت منحگ ته راوؤي Cellularخوا حجروي معافيت يا 

 د معافيت عكس العمل

The Immune response 
The primary rابت��دايي عك��س العم��ل ي��ا       -۱ esponse :انت��يجن  ص��ورت كي��گ چي��گ ي��و پ��ه هغ��ه 

Antigen  ش�ي د يوي�گ  زرقديو حيوان په عضويت كيگ چيگ مخكيگ ورسره  نه وي مخامخ شوى
latent  انت��ي ب��ادي  ورحگ��و پ��ه  ح��دودو كي��گ  ۱۰-۷دوري��گ خگخ��ه وروس��ته يعني��گ د Antibody 
 Antigene انت��يجن   چي��گ د زرق ش��وي Antibody انت��ي ب��ادي   تولي��د ش��وي. ت��ه راحگ��ي   منح��گ

ورحگ�و كي�گ  ۳-۲تاثير ورو، ورو په  IgMد . كگروپ خگخه وي IgMپواسطه تحريك شوي كامالً د 
ه هغ�ه  تقريب�اً د. خپل اعظمي حد ته رسيگإي    د ص�عودي كگ�راف  antibody انت�ي ب�ادي    او وروسته لـ�

پ�ه    حي�وان ك�افي تع�داد د Antigene انت�يجن  ه شان نزول كوي او په ع�ين  وخ�ت كي�گ ك�ه چيري�گ دپ
. يځراد اوو ورحگو په اوإدو كيگ منحگ ت�ه  IgGعضويت كيگ موجود وي په هغه  صورت كيگ 

IgG  كيگ خپل اعظمي سوييگ ته حگان رسوي او وروسته په تدريجي توكگه  ورحگو ۱۰-۷بيگرته په
ليد كي په تو IgMد  IgGداسيگ معلوميگإي چيگ . د خگو هفتو او يا مياشتو خگخه وروسته نزول كوي

د  IgMدوز إل وي يوازي��گ د  Antigen انت��يجن    ك��ه چيگري��گ د. ي��و فش��ار واردونك��ى خاص��يت ل��ري
تولي��د د دوي��م حگ��ل لپ��اره امك��ان ل��ري ك��ه  IgMتولي��د عك��س العم��ل تنب��ه ك��وي، د تنب��ه پ��ه وخ��ت كي��گ د 

 جن   انت���ي د تولي���د د تحري���ك لپ���اره د IgGزرق ش���ي د  Antigene انت���يجن    چيگري���گ ي���و وؤوك���ى دوز
Antigen ٥۰  نسبت هغه مقدار ته ك�وم چي�گ د . حگله زيات مقدار ته ضرورت دىIgM انت�ي ب�ادي      د 

Antibody انتيجن    كومه نتيجه چيگ د اول. دتوليد دتحريك لپاره په كار وي Antigen  په مقابل كيگ
ــوريت��ي             د عك��س العم��ل خگخ��ه اخيس��تل كيگ��إي دا ده چ��ي  Reticuloسيس��تم  ان��دوتليل کول

Endothelial system  ميم�وري  سيستم ته پديگ حگاي كيگ تعليم وركول كيگإي او يا پ�ه ب�ل عب�ارت
memory c س��ل  ell پرايم��د س��ل  حج��رات او ي��ا primed c ell  تولي��ديگإي چي��گ دا حج��رات د مع��اف

 فظي ي�اح�ا ګلوبولينامين�و  او دا حج�رات. يږكينسج كيگ لي�دل  lymphoid  لمفوييد شخص په
immunoglobulin memory معافي�ت لپ�اره مس�ووليت ل�ري او دا عم�ل پ�ه ابت�دايي immunization 

 . كيگ منحگ ته راحگي

Secondary (Booster) Rدويم��ي عك��س العم��ل ي��ا        -۲ esponse : دويم��ي عك��س العم��ل د أيگ��رو
 : داليلو لـه نظره لـه لومؤني عكس العمل خگخه فرق لري

 . يييگ كم د latent period   پنهاني دورهيا   پټه  -الف

 . توليد په سرعت سره صورت نيسي Antibdoyانتي بادي       د      -ب

 .مقدار زيا تيگإي Antibody انتي بادي        د      -ج
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 . د توليد سويه جكگه او تر أيگريگ موديگ پوريگ دوام كوي Antibody انتي بادي        د    -د

س�ره زي�ات د ي�و حگ�اى كيگ�دو تماي�ل  antigen انت�يجن  د antibody انت�ي ب�ادي   ك شويگتحري     -و
انت�ي ب�ادي تولي�د ص�ورت  IgMپه مختص�ره توكگ�ه د . توليدوي IgGاو  IgMدويمي عكس العمل . لري

د انتي بادي س�ريع . موديگ پوريگ صورت  مومي يريدد توليد مقدار زيات او تر  IgGنيسي ليكن د 
 ګلوبولينامين�و  او. د دويم حگل د داخليگدلو په معني پيگژندل ش�وى دى Antigen انتيجن  توليد د

دا حقيقت چيگ مع�افيتي پروكگرامون�و پ�ه . پوريگ اؤه لري immunoglobulin memory حافظي يا 
ق انتيجن چيگ په خگو كالونو كيگ د انتي بادي د اضافه مقدار په مقصد ت�ر تطبي� Boosterتطبيق كيگ 

 .كوي تطا بقنديگ نيول كيگإي ال

 هغه فكتورونه چي د انتي بادي په توليد كي موثر دي

Factors which influence antibody production 
 : په توليد كيگ تا ثير لري عبارت دي لـه antibody انتي بادي   يو شميگر فكتورونه چيگ د        

اود . وي Immature نا رس ي�ا ن�ا ب�الغ ب�ادي تولي�د د والدت په وخ�ت كي�گ د انت�ي: (Age)عمر       -۱
 انت��يجن  وي ك��ؤى پ��ه ه��ر ح��ال ن��وي زيگإيگ��دلي ماش��وم د ك��افيه ن��  ماش��وم لمف��اوي عق��داتو ش��گه انكش��اف

antigen په مقابل كيگ معافيي عكس العمل د النديگ شواهدو په اساسي شگي: 

 . په جنين كيگ توليديگإي plasma cells پالزما سل د حاملكگة په پنحگو مياشتو كيگ: الف

په عضويت   مصاب شوى وي germane measles جرمن ميزل  هغه جنين چيگ په رحم كيگ په: ب
 . انتي بادي ليدل شويگ ده IgMييگ د  کي

هفت�و كي�گ د جن�ين پ�ه س�يروم  ۲۸انتي بادي د حاملكگة پ�ه  IgMاو  Toxoplasma سو پالزماکتود: ج
 . كيگ ليدل شويگ ده

موجودي�ت د  IgMانت�ي ب�ادي د پ�ال س�نتا خگخ�ه تيگريگ�داى نش�ي ل�ديگ كبل�ه د  IgMچيگ د  خگرنكگه
د تنب�ه پ�ه  antigen انت�يجن  جنين په وينه كيگ د جنين پواسطه پ�ه ي�و مع�افيتي عك�س العم�ل چي�گ د ي�وه

وروس�ته د   د داخليگ�دو خگخ�ه antigen انت�يجن   چي�گ د. نتيجه كي�گ منح�گ ت�ه راحگ�ي دالل�ت ك�وي
IgM وروسته لـه هغه چيگ ماشوم پيدا شي د انتي بادي د توليد سيستم په سرعت . د توليد سبب شوى دى

 مياش�تو پ�ه عم�ر كي�گ  ۳-۱سره په موثره توكگ�ه پ�ه فعالي�ت ش�روع ك�وي او ماش�وم ك�ولى ش�ي چي�گ د 
 . جوؤ كؤي immunoglobulin امينوګلوبولين

 ا ىځـيـو خگخ�ه دي چي�گ د واكس�ين س�ره عبارت لـه هغ�ه م�وادو : Adjuvant     ممد مواد -۲
او . د يو حگاى كيگدو خگخه ه�دف دا دى چي�گ مع�افيتي عك�س العم�ل ق�وي ك�ؤي Adjuvantد . كيگإي

 انت�يجن پ�ديگ توكگ�ه د معافي�ت تولي�د لپ�اره د. تولي�د ش�ي antibody انت�ي ب�ادي پديگ توكگه أيگر مقدار
Antigen د دي�گ مقص�د لپ�اره د دوه . ه ض�رورت پي�دا كيگ�إيإل مقدار او إل دوز ته د يو معين هدف لپار

 س��ايدکالم��ونيم هاي��درو خگخ��ه اس��تفاده كيگ��إي چي��گ ي��و يي��گ Adjuvants مم��د م��واد  ي��ا  قس��مه اساس��ي
Aluminum hydroxide الم�ونيم پاس�فيت  او aluminum phosphate  اودوه�م ي�يwater in oil 
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كگه د انت�ي ب�ادي تولي�د س�ريع ك�وي پ�ه مكمل�ه ميخانيكيت چيگ خگرن Adjuvantsد  )تيل په اوبو كيگ(
 Adjuvants lowgranoloma                          توكگه معلوم شوى نه دى، وليگ فكر كيگ�إي چي�گ

په تدريجي توكگه   او په  بدن كيگ ساتي antigene انتيجن   پديگ توكگه زرق شوي. منحگ ته راوؤي
خگخ��ه ج��وؤ ش��وي دي پ��ه مختلف��و  water inoilچي��گ د  Adjuvants مم��د م��واد     هغ��ه. ي��ي ازادوي

 مم���د م���واد    د تش���كل س���بب كگرحگ���ي ل���ديگ كبل���ه دارنكگ���ه granolomaحگايوكي���گ تقس���يميگإي او د 
adjuvant اندوتوكسين د انتي بادي د توليد او  أيگر موثر دى په عين وخت كيگ د كگرام منفي باكترياوو

 ب�ورديتيال پرتوس�س همدارنكگ�ه د. پيگژندل شوي دي Adjuvantsممد مواد   تحريك لپاره يو أيگر موثر
Burdetela pertusis سايدکيفتيريا توډ د باكترياوو اود Diphtheria toxide  يو حگاى كول د دفتري�ا

لپاره د انتي بادي عكس العمل زياتوي او نوموؤى عكس العمل د باكترياوو د اندوتوكسين ته نسبت وركول 
 . كيگإي

 منفع�ل معافي�ت  د مورني انتي ب�ادي كگ�انو موجودي�ت: Maternal Antibodyمورنة انتي بادي        -۳
Passive immunization متج�انس انت�يجن پ�ه نتيج�ه كي�گ منح�گ ت�ه راحگ�ي او د Homologues 

Antigen نوموؤيگ حادثه د يويگ خوا د مخكينة انت�ي . په مقابل كيگ د انتي بادي توليد لـه منحگه وؤي
 . ي په غلظت او لـه بليگ خوا د انتجنيك تركيباتو په قدرت پوريگ اؤه لريباد

مقدار تطبيق  optimum مطلوب مقدار يا انتيجن بايد په: Dosage of Antigen انتيجن دوزاژ د      -٤
ه بل�ه خ�وا ي�و ش�ميگر زي�ات . شي د انتيجن يو إل مق�دار ممك�ن د انت�ي ب�ادي تولي�د ش�گه تحري�ك ن�ه ك�ؤي لـ�

 ي��ا ) لوي��دلو  کــارهد مع��افيتې سيس��تم د ( ل پراليزس��س کاميونول��وجي ن دکم��م گجن پ��ه ل��وؤ دوز انت��ي
Immunological paralysis شي چيگ په نتيجه كيگ د انتي بادي د ناكافي توليد سبب كيگإي  سبب . 

 كه چيگريگ يو زيات ش�ميگر انتيجنون�ه پ�ه ع�ين وخ�ت: Number of Antigen     د انتيجن شمير  -٥
كيگ يو حيوان ته تطبيق شي د حيوان د عضويت عكس العمل نسبت ديگ ته چيگ نوموؤي انتيجنونه په 
حگانكگؤيگ توكگه تطبيق شي أيگر إل دي دا رقابت په هغه وختونو كيگ ليدل كيگإي چيگ م�ورد نظ�ر 

وي او ي�ا حيوان د ديگ غلط انتيجن د جنس خگخه د يو انتيجن په مقابل كيگ لـه مخكيگ نه معاف شوى 
 .يي د واكسين په توكگه اخيستي وي

ژوندي واكسينونه نظر مؤو واكسينونو ته د انتي بادي توليد پ�ه : (Live vaccine)ژوندي واكسين     - ٦
شگه توكگه تحريكوي او سبب ييگ دا دى چيگ ژون�دي واكس�ينونو كي�گ اوركگانيگزمون�ه د كورب�ه پ�ه 

انتيجنونه  Minor وچنيوکيا  وړو او Major لوي يا عمده عضويت كيگ تكثر كوي ژوندي واكسينونه د
عالوت�اً ژون�دي واكس�ينونو . لرونكي دي چي�گ دا خ�واص ممك�ن پ�ه م�ؤو واكس�ينونو كي�گ ون�ه لي�دل ش�ي

خصوصي انساج د انتي بادة په تحري�ك كي�گ پك�ار اچ�وي چي�گ كگتگ�ه يي�گ نظ�ر وم�ؤو واكس�ينونو ت�ه 
 .Polio vaccine سين کپوليو وا لكه. وييره ډ

امكان لري حگني�گ دواكگاني�گ د انت�ي ب�ادي : Immunosuppressive      کيد معافيت مخه نيون -۷
ه منحگ��ه يوس��ي ــورتيزون ،X-ray س��ريکا لك��ه. تولي��د ل�ـ� ــيک ،Cortisone  ک  سايتوکس

cytoxic،انتي لمفوسيت  دواكگانيگ Ant lymphocyte سيروم او داسيگ نور. 

 

 :Classification of Immunity بنديد معافيت طبقه دولسم  جدول  
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 Immunityمعافيت   

 اساسي معا فيت کسبي معا فيت

 فعال معافيت منفعل  معا فيت

 طبيعي مصنوعي طبيعي صنوعيم

انتـــي : 
 سيرا

تي  خه د   ان مور څ د 
له  سنتا  سين د پال توک

 الري

لي  ژوندي واکسپن ناروغي دحم د 
 پواسطه

ګاما ګلو 
 بولين

sub c مړ واکسين د شيدو له الري linical infection 
 په واسطه

  توکسايد  

 

 اساسي معافيت

Innate or Basic immunity 
اساسي معافيت هغه أول معافيت ته واي�ي چي�گ ش�خص يي�گ د خپ�ل عض�ويت د جوؤش�گت او ي�ا د        

كي�گ چي�گ پ�ه انس�انان  د ي�و ن�وع وي�روس پ�ه مقاب�ل  جينتييك خواصو لـه مخيگ لري د مثال په توكگ�ه 
 salmonella س��لمونيال تيفوي��دهمدارنكگ��ه د. غواي��انو كي��گ د ناروغ��ة س��بب كگرحگ��ي مقاوم��ت ل��ري

typhoid  باكترياكگاني��گ پ��ه انس��انانو كي��گ د خطرن��اكو ن��اروغيو س��بب كگرحگ��ي ل��يكن موإك��انو كي��گ
 species ج��نس ي��ا ن��وعي د معافي��ت دارنكگ��ه مقاوم��ت د. طبيع��ي ش��رايطو الن��ديگ غي��ر پت��وجن دى

immunity نوع يا په نوم ياديگإي، همدارنكگه د Species  كي�گ د مقاوم�ت اخ�تالف وج�ود  مـنځپ�ه
 ي ل��ري چي��گ مث��ال يي��گ پ��ديگ حگ��اى كي��گ د الجزاي��ري پس��ونو خگخ��ه عب��ارت دى چي��گ نظ��ر اروپ��اي

 Racial Immunity                  ن�ژادي معافي�ت پ�ه مقاب�ل كي�گ Anthrax  انتـرکس پسونو ته د
 .د أيگر زيات مقاومت لرونكي دي دا مقاومت د نژادي مقاومت په نوم ياديگإي لري او

Active Iفع��ال معافي��ت    -۱ mmunity :  پت��وجن فع��ال معافي��ت هغ��ه أول معافي��ت ت��ه واي��ي چي��گ د 
pathogen  اوركگانيگزم او يا د هغه د محصوالتو سره د تماس خگخه وورسته په هر فرد كيگ منح�گ
پ�ديگ . گي توكگه د هر شخص عض�ويت د انت�ي ب�ادي د تولي�د لپ�اره تحري�ك كيگ�إي چيگ پد. ته راحگي

ه كبل�ه د   د پورت�ه. حگاى كيگ معافيت د خصوصي ناروغيو په مقابل كيگ منحگ ته راحگي عوامل�و لـ�
مقاومت پ�ه منظ�ور انت�ي ب�ادي منح�گ ت�ه راحگ�ي ت�ر يوي�گ مودي�گ پوري�گ پ�ه نوموؤي�گ ناروغ�ة ن�ه 

فعال معافيت ممكن پ�ه طبيع�ي ي�ا . ىتوپير لرلـه نظره  ود هريگ ناروغة د خواصمصاب كيگإي دا موده 
 :مصنوعي توكگه منحگ ته راشي چيگ په النديگ توكگه ذكر كيگإي

 توګهاول ، طبعيي 
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 Small pox ،Chicher poxلكه : By Attack of diseasesد ناروغة د حمليگ پواسطه      -۱

۲-      Sub clinical  ياlatent : لكهDiphtheria, Polio ،Viral hepatitis  اوCholera، 

 .Artificial مصنوعي  دويم،

   Live                د واكس�ين پواس�طه لك�ه: Administration By     پواس�طهدتطبي�ق  واكس�ين د-۳
vaccine ،Killed vaccine ،Toxide. 

يت يو موديگ ته ضرورت لري تر خگو د يو فعال معاف. چيگ په انفرادي او يا په تركيبي أول تطبيق شي
حيوان په عضويت كيگ منحگ ته راشي چيگ دا موده خگ�و هفتي�گ او ي�ا خگ�و مياش�تيگ پ�ه ب�ر كي�گ 

 . نيسي

كوم وخت . د حجراتو د تعليم په واسطه منحگ ته راحگي Reticlo endothelial systemداموضوع د 
د   هګـتو  د مث�ال پ�ه. مودي�گ لپ�اره دوام ك�ويچيگ نوموؤي معافيت منحگ ته راشي د يوه اوإدي�گ 

small pox    اوyellow fever واكسينونه چيگ معافيت ييگ د أيگرو كلونو پوريگ دوام كوي . 

كله چيگ انتي بادي د يو حيوان يا انسان پ�ه عض�ويت : Passive Immunization     منفعل معافيت -۲
ه ش�ي او بي�ا دا انت�ي ب�ادي د معافي�ت د تولي�د پ�ه كيگ د يويگ مخصوصيگ ناروغة پ�ه مقاب�ل كي�گ ج�وؤ

 په نوم ياديگ�إي Passive immunity         منفعل معافيت منظور يو بل حيوان يا انسان ته ورنقل شي د
Passive imمنفع��ل معافي��ت       munity  ممك��ن پ��ه الن��ديگ طريق��و س��ره پ��ه طبيع��ي توكگ��ه منح��گ ت��ه

 . يځرا

انت�ي ب�ادي د م�ور  IgGيوازي�گ د : Natural Maternal Antibody م�ورني انت�ي ب�ادي ي�ا طبعي  -۱
ه الري��گ جن��ين ت��ه تيگريگ��دى ش��ي دارنكگ��ه انت��ي ب��ادي كگاني��گ د ن��وي زيگإيگ��دلي  خگخ��ه د پالس��نتا ل�ـ�

، Small poxدوه مياش��تو كي��گ د حگيني��گ س��اري ن��اروغيو لك��ه  يــوړلوم    ماش��ومانو د عم��ر پ��ه
Tetanus ،diphtheria ،Measle  اوPolio ك�وم انت�ي ب�ادي چي�گ د . په مقابل كيگ مقاوم�ت ورك�وي

انت�ي ب�ادي     يعني�گ د. ميندو خگخه ماشومانو ته انتقال كوي د ميندو معافيتي وضعيگ پوريگ اؤه ل�ري
د . مقدار د جنين په عضويت كيگ هغه مقدار ته رسيگإي چيگ د جنين د مور په وينه كي�گ لي�دل كيگ�إي

ام��ا پ��ه هغ��ه . م��ور د ويني��گ د انت��ي ب��ادي غلظ��ت س��ره مس��تقيماً متناس��ب ويجن��ين د انت��ي ب��ادي غلظ��ت د 
د تحري�ك پواس�طه اض�افه انت�ي ب�ادي  Antigen انت�يجن  صورت كيگ چيگ په خپله جن�ين د خصوص�ي

  ۹-٦ورحگ��و خگخ��ه وروس��ته طبيع��ي مق��دار ت��ه رس��يگإي او د تول��د خگخ��ه ۲۱دا مق��دار د . ج��وؤ ك��ؤي
په حيواناتو كيگ . انتي بادي نه پيدا كيگإي          ه كيگ د تشخيص وؤمياشتيگ وروسته د ماشوم په وين

چيگ د والدت په لومؤيو ورحگو كيگ كولسترول او د انتي بادي د موجوديت لـه نظره أيگر غني وي او 
د انس�ان ش�يديگ هغ�ه انت�ي ب�ادي ل�ري چي�گ د مقاوم�ت د .د مخاطي غشا لـه الري�گ ج�ذبيگإي كلمود 

او دارنكگ�ه انت�ي ب�ادي . أيگ�ر د اهمي�ت وؤ دي IgAچي�گ د دي�گ جملي�گ خگخ�ه ځي ګرتولي�د س�بب 
نوموؤي�گ انت�ي ب�ادي ن�ه . ماشومانو ته د باكترياوو او ويروسي ناروغيو په مقابل كيگ مقاوم�ت ورك�وي

يوازي�گ د كلم��و د ن�اروغيو پ��ه مقاب�ل كي��گ بلكي�گ د تنفس��ي جه�از د ن��اروغيو پ�ه مقاب��ل كي�گ ماش��وم ت��ه 
 .گي وربخشمقاومت 

Passive imمنفع���ل معافي���ت      : Antisera-     انت���ي س���يرا-۲ munity  ممك���ن د ي���و مخص���وص
Antisera منفع�ل  د تطبيق لـه كبله د يو مخصوص�ي ناروغ�ة پ�ه مقاب�ل كي�گ منح�گ ت�ه راش�ي دارنكگ�ه
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په ناروغيو كيگ د  rabiesاو  tetanus ،Diphtheria Gasgangrenد  passive immunity معافيت
 .په توكگه ذكر كولى شو مثال

Human ga      ګامـــا گلوبـــولينانس���اني  -۳ magloboline :ګامـــا  انس���انيد
ګاما   منحگ ت�ه راحگ�ي passive immunity منفعل معافيت        د تطبيق لـه كبله گلوبولين
 . انتي بادي لري زياته   چنده  ۲۰-۱٥ ته نظر د وينيگ سيروم Gammaglobuline ګلوبولين

د لمفوسايتونو انتقال د حجروي معافي�ت د تولي�د : Transfer of lymphocyteد لمفوسايت انتقال       -٤
حجروي معافيت ممكن عضويت ته د . په منظور پديگ وروستيو كيگ د استفاديگ وؤ كگرحگيگدلى دى

 . اود پروتوزوا په مقابل كيگ معافيت وركؤى Fungs فنګسويروس داخل الحجروي، باكترياكگانو،

ه نظ�ره ي�و د  Active immunityاو      Passive immunityمنفعل معافيت            د النديگ نكاتو لـ�
 : بله سره فرق لري

پ�ه س�رعت س�ره منح�گ ت�ه راحگ�ي او تولي�د ش�وى  Passive immunity     منفع�ل معافي�ت        -الف
 . معافيت د يويگ لنأيگ موديگ لپاره دوام كوي

د مث�ال پ�ه توكگ�ه معافي�ت يي�گ ت�ر هغ�ه وخ�ت پوري�گ دوام ك�وي . موده يي�گ لن�أه ويد معافيت       -ب
 . د عضويت خگخه خارج شي Anti body انتي بادي  چيگ انتقال شوى

. وؤ ن�ه دي  بحث د كيگ اىځتعليم وركول چيگ پدگي  RES اندو تليل سيستم  ريتيکولو د    -ج
سته د اخيستونكي شخص عضويت معافيتي قدرت پيدا كوي د مثال په توكگه د معافيت د انتقال خگخه ورو

دخارجيگدو خگخه وروسته د اخيستونكي عضويت په ممكنه توكگه  antibody انتي بادي  او داخل شوي
passive imمنفع��ل معافي��ت       بن��اً   .د م��ورد نظ��ر ن��اروغي پ��ه مقاب��ل كي��گ حس��اس كيگ��إي munity 

Active im فع��ال معافي���ت ي���ا نظر munity منفع���ل معافي��ت       ، ددهأيگ��ره مح���دوده  ت���هPassive 
immunity  ګامـا داانس�اني  اخيس�تله كيگ�إي كل�ه چي�گ كټـهخگخه د وقايوي اوتداوي په منظور

په تدريج سره    Antibody انتي بادي  تطبيق كيگإي  Humane gamma globulin    ګلوبولين
ورحگو كيگ يي�گ مق�دار د اخيس�تونكي پ�ه  ۲۱ ورځو په موده كيگ پارچه پارچه كيگإي او په هرو  ۲۱

د ي�وه انس�ان پ�ه  Antibody انت�ي ب�ادي    لـه بليگ خوا كله چيگ خارجي. وينه كيگ نيمايي ته رسيگإي
عضويت كيگ تطبيق ش�ي د اخيس�تونكي عض�ويت د زرق ش�وي خ�ارجي پ�روتين پ�ه مقاب�ل كي�گ عك�س 

انت�ي  ره هغ�ه اخيس�تونكي چي�گ مخكي�گورحگ�و پ�ه تيگريگ�دو س� ۱٤-۱۰العمل ش�گيي پ�ديگ توكگ�ه د 
ل كي�گ باو يا خارجي سيروم نه وي اخيستى د زرق شوي خارجي سيروم په مقا Anti toxin سين  کتو

او خ�ارجي پ�روتين يي�گ اخيس�تى  Anti serum  انتي س�يروم  او هغه خگوك چيگ. عكس العمل شگيي
 وؤوي او پ�ه س�رعت س�ره خ�ارجيج� Antibody انت�ي ب�ادي    وي په مقابل كيگ ييگ په س�رعت س�ره

كه چيگريگ . اود خپل عضويت خگخه ييگ خارجوي. گ  وؤي منځه لـه  Antibody انتي بادي   
ه منحگ�ه   په لوؤ مقدار تطبيق Antibodyانتي بادي    خارجي شي په أيگر سرعت د عضويت لـه خوا لـ�

 Anaphylactic اکانفلکتيک شداو اخيستونكى شخص په جدي او خطرناك أول . وؤل كيگإي
shock عكس العمل سره مخامخ كيگإي . 

 معافيت ورکونکي مواد
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Immunizing Agents 
 .معافيت وركوونكي مواد په النديگ توكگه تصنيف كيگإي        

 Vaccines               سينکوا -۱

 Immunoglobulin       ګلوبولينامينو  -۲

 Anti  sera Antitoxin  سينکانتي سيرا انتي تو-۳

كوم معافيت وركونكي مواد چيگ نن د استعمال وؤ دي په النديگ جدول كيگ په واضح توكگ�ه ش�گودل 
 )۲۲،۲۱،۱۸،۹،٤(          .كيگإي

 

 

 

 

 

 

 

ك��وم معافي��ت ورك��ونكي م��واد چي��گ ن��ن د اس��تعمال وؤ دي پ��ه الن��ديگ توكگ��ه ش��گودل :ديارلس��م ج��دول  
 .كيگإي

 
 
Bacterial                  ريلبکت  
 
 
 
 
Viral             وايرل 
 
 
 
 
Rickettsial                  يلستريک  

BCG                                         بي سي جي 
Typhoid                                              تيپيکل پ 
     Plague                                              پلک 
 
 
Oral polio                                    اورال پوليو 
Yellow fever                       ريويلو ف  
Measles                                               زلزمي  
Rubella                                        بيالور  
Mumps                             پسمام    بوغټ  
Influenza                             انفلونزا 
Epi. Typhus                            يسيف اپي  تا  

 
Vaccines  واکسين 
 
 
 
 
Live attenuated vacciness 
 
 ژوندي ضعيف شوي واکسين
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Bacterial                   بکتريل 
 
 
 
 
 
 
Viral                                وايرل 
 

Typhoid                                        ديوفتاي  
Cholera                                           کولرا 
Pertussis                                       پرتوسيس 
C.S meningitis         جا سي ايس مينين
 يتس
Plague                                               ګلپ  
Rubies                                             ريبيز 
Salk (polio)                       سالک پوليو 
Influenza                                         نزاا ولانف  
Hepatitis B                             هپتايتس بي 
Japanese                                                   جاپنيس 
Encephalitis                        وفاليتسانس  
 
KFD                                              کي ايف دي 
 

 
 
Inactivated or killed vaccines 
 
 
 غير فعال يا مر واکسين

 
Bacterial                                         
ـــــــــــــــــــل                     بکتري

                          
      

                     تيريا فديپ
Diphtheria                                                               

Tetanus                                                 تيتانوس 
 

 
Toxoids 
 
 توکسايد

 
 
Humannormallg               
انساني نارمل ايمو  
 ګلوبين
 
 
 
 
Human specific lg         ـــاني انس
 مخصوص ايمو ګلوبين

Hepatitis A                       هپتايتس  اي 
Measles                                                زلزمي  
Tabbies                                                  تبيس 
Tetanus                                            تيتانوس 
Mumps                                 مامپس     بوغټ 
 
Hepatitis B                          ههپتايتس
 بي
Varicella                                              وريسيال 
Diphtheria                         ديتيريا 

Immuno-globulins 
 ايمو ګلوبين
 
 
Human immuno-globulins 
 
 انساني ايمو ګلوبين

 
Bacterial                          بکتريل 
 
 
 
 
Viral                              وايرل 

Diphtheria                                            ديفتيريا 
Tetanus                                                 تيتانوس 
Gas gangrene                                  ګاز ګنګرين 
Botulism                                               بوتوليسم 
Rabies                                                   ربيس 

 
Non human ( Antisera) 
 
 
 غير انساني انتي سيرا

 

 (Vaccines)واكسينونه 

واكسين يوه معافيتي امينوبيولوجيكي ماده ده چي�گ د يوي�گ خاص�يگ ناروغ�ة د وقايي�گ پ�ه منظ�ور       
ميگخ��ا نيكتون��و د                  مع��افيتي  واو ن��ور Antibody انت��ي ب��ادي  اس��تعماليإي چي��گ د مح��افظوي

 : واكسينونه په النديگ توكگه تهيه كيگإي. توليد سبب كگرحگي

 . ژوندي اوركگانيگزمونو خگخهشوي  يفضعلـه       -۱

 غير فعال يا مؤه شوي اوركگانيگزمونو خگخه  د     -۲

 توكسيايد       -۳

 د حجروي عصاريگ خگخه         -٤

  مخلو ط واكسينونه         -٥

   يف  ژون�ديض�عچي�گ  د    G Oral polio, Measles,  BC   لك�ه        ژون�دي واكس�ينونه          -۱
دغ�ه اوركگانيگزمون�ه پ�ه تك�راري أول پ�ه البرات�وار كي�گ . خگخه تهيه كيگإي اورګا نيزمونو



 

 

 

152 

تر خگو د دوى د ناروغة د توليد استعداد يا قوه لـه منحگه الؤ ش�ي مكگ�ر د معافي�ت د تولي�د . كلچر كيگإي
پ��ه عم��ومي توكگ��ه ژون��دي واكس��ينونه د . ق��وه ول��ري Immunogenicity  امينوجينيســتيد

 .داليل ييگ په النديگ توكگه ذكر كيگإي. معافيت د توليدولو قوي عوامل دي نظر و مؤه واكسينونو ته

 انت���يجن  ژون���دي اوركگانيگزمون���ه د ميگزب���ان پ���ه عض���ويت كي���گ تكث���ر ك���وي ن���و حگك���ه د:       ال���ف
Antigene  وزد  شوي زرقمقدار ييگ نظر و dose  يږزياتيته. 

 يونکلر Antigen's انتيجنون�و تگول�و minor وچني�وک او major لويو  ژوندي واكسينونه د:      ب
 . وي

 Oral             ژوندي واكسينونه د عضويت د زياتو انساجو س�ره پ�ه تم�اس كي�گ راحگ�ي لك�ه :       ج
polio  چيگMucosa په بر كيگ نيسي. 

 النديگ حاالتو كيگ نه وركول كيگإيژوندي واكسينونه په 

 . ناروغي ولري Immune deficiency  يکفايمعافيتي عدم  هغه شخص ته چيگ:الف  

، leukemiaد  Immune responseهغ���ه ش���خص ت���ه چي���گ د هغ���وى مع���افيتي عك���س العم���ل :ب  
Lymphoma  او ي��ا دmalegnancy ه كبل��ه ت��ر تحدي��د الن��ديگ وي د ح��املكگي كي��گ ه��م مض��اپ��ه   .ل�ـ�

استطباب لري مكگر هغه خت كيگ كه چيگريگ د انسان د ژوند خطر نظر وهغه خطر ته چيگ ماش�وم 
ه كپل�ه پي�دا كيگ�إي زي�ات وي ن�و حامل�ه ش�گحگيگ ت�ه واكس�ين تطبي�ق ك�ولى ش�و ك�ه دوه . ته د واكس�ين لـ�

ولى ژوندي واكسينونه ته ضرورت وي نو په عين وخت كيگ په دوه مختلفو ساحو كيگ واكسين تطبيق ك
ژون�دي واكس�ينونه معم�والً . شو اويا ك�م ت�ر كم�ه ت�ر دري�گ هفتي�گ پوري�گ باي�د ي�و د ب�ل ن�ه وقف�ه ول�ري

دي  Polio  vaccine  يواځيخگخه معافيت وركوي خو  Single dose دوز  سنګل وروسته لـه
ري�گ ژوندي واكسينونه تر ي�و وخت�ه پو. چيگ وروسته لـه دريگ يا زياتو دوزونو موثر معافيت وركوي

ژون��دي . معافي��ت ورك��وي بانــديك��ه انت��ان چي��گ پ��ه طبيع��ي ش��كل لمعافي��ت ورك��ولى ش��ي ن��ه دايم��ي 
 . واكسينونه بايد په شگه شكل سره ذخيره شي تر خگو چيگ د هغوى موثريت ثابت پاتيگ شي

مايكرواوركگانزمون�ه د ح�رارت اوي�ا : Killed vaccines Inactivated orم�ؤه واكس�ينونه ي�ا        -۲
م�ؤه . ك�وي تنبهياوي مواد پواسطه وژل كيگإي كله چيگ عضويت كيگ زرق شي فع�ال معافي�ت كيم

لك�ه د ك�ولرا واكس�ين . واكسينونه عموماً بيگ خط�ره او موثري�ت يي�گ إل وي نظ�ر و ژونديواكس�ينونو ت�ه
او د ت�وره تگ�وخلي د واكس�ين دري�گ دوزون�و موثري�ت ت�ر . ت وركولى ش�ييافعم% ٥۰يځيواچيگ 

 . يږختميكاله وروسته تقريباً موثريت ييگ  ۱۲اود واكسين خگخه % ۸۰و پوريگ تقريباً دريگ كلون

مؤه واكسينونه د ژوندي واكسينونو په شان د معافيت د توليد لـه نظره دومره موثر نه دي نو لديگ كبله     
 Booster  بوس�تر ث�ره پ�ه كي�گکحتي ا. تطبيق كيگإي doses دوزه  مؤه شوي واكسينونه دوه  يا دريگ

م�ؤه ش�وي واكس�ينونه د . توليد ك�ؤي antibody انتي بادي دوز ته هم ضرورت لري تر خگو كافي اندازه
 sub تح�ت الجل�د م�ؤه ش�وي واكس�ينونه عموم�اً د. خگو مياشتو نه تر خگو كالو پوريگ معافيت تولي�دوي

cutanuous  گ عمومي يا موضعي يق كيگإي، يوازنيگ مضاد استطباب ييباو يا د عضلي د الريگ تط
پ��ه مقاب��ل كي��گ او دارنكگ��ه واكس��ينونه پ��ه أيگ��ره لوي��ه پيمان��ه  dose دوز  عك��س العم��ل دي د مخكني��گ

 . استعمال لري حگكه چيگ تطبيق ييگ محفوظ وي
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حگني�گ فرقون�ه چي�گ د ژون�دي او م�ؤه واكس�ينونو ت�ر منح�گ موج�ود دي پ�ه : جدول  څوارلسم  
 :النديگ جدول كيگ ذكر كيگإي

 

 سينواک

 
 ضعيف شوي واکسين

 
 وژل شوي واکسين

ــدازه -۱ ــين  ان د واکس
 يا دوز

ــــادي -۲ ــــي ب ( انت
 )دوامداره معافيت

 بوسټر دوز-۳

 دوباره واکسين کيدل-٤

ـــي  -٥ ـــي (ليټنس مخف
 Latency )دوره

ــــيټي  -٦ ــــو جينس انک
onchogenicity 

 کم دي
 

 اوږد دي
 

 معمول دي
 ممکن دي
 ممکن دي

 
 ؟

 زياته ده
 

 لڼد دي
 

 مول ديغير مع
 نشته
 نشته
 نشته

 

 Toxoid     توکسايد -۳

. د اف�راز س�بب كگرحگ�ي Exotoxine اګزو توکسينداوركگانيگزمون�ه  ځيني       
بسيلونه د نوموؤي اوركگانيگزمونو پواسطه چيگ ك�وم  Tetanus تيتانوس او Diphtheria ديفتيريا لكه

كيگ�إي او بي�ا د واكس�ين د مستحض�راتو پ�ه  Detoxication مس�موميت دف�ع  هغه د توكسينونه توليديگإي
پواس��طه  toxoid  توکســايد دكگاني��گ چي��گ  antibody انت��ي ب��ادي  توكگ��ه اس��تعماليگإي ك��وم

توليديگإي په خپل�ه پ�ه م�ايكرو اوركگ�انيگزم بان�ديگ ك�وم عم�ل ن�ه ك�وي بلكي�گ هغ�ه توكس�ينونه چي�گ د 
مي توكگ�ه د توكس�ينونو مستحض�رات أيگ�ر پ�ه عم�و. مايكرواوركگانيگزم پواسطه توليديگإي خنثى ك�وي

    . موثر او محفوظ معافيتي عوامل دي

مشخص�و م�واردو  ځينيدا واكسينونه په : Extract of cellular fractorحجروي عصاره يا        -٤
 Meningococcalس��ين   کل واکوکمننج��و لك��ه د. كي��گ د حج��روي عص��ارو خگخ��ه ه��م جوؤيگ��إي

vaccine      وركگ��انيگزم د حج��روي دي��وال د پ��ولي س��كرايد چ��ي دمايكرواSacharide  Poly  انت��يجن
 hepatitis B بي پ�ولي پپتاي�د هپتايتس  او pneumococal    کوکلنومو خگخه او همدارنكگه

poly peptide كگ�ر ا.واكسينونه د مايكرو اوركگانيگزم د كپس�ول دپ�ولي س�كرايد خگخ�ه تهي�ه ش�وى دى
گ لـه نظره أيگره محدوده س�ابقه ل�ري مكگ�ر د دوى موثري�ت او محافظ�ت تجربي د  چيگ دغه واكسينونه

 . لوؤ ويشايد أيگر 

كه چيگريگ د يو ن�ه زي�ات مع�افيتي عوام�ل : Combination يا او  Mixed يا  مخلوط واكسين       -٥
د مخل�وط واكس�ين . واكس�ين ورت�ه واي�ي combinationي�ا  Mixed مخلوط په واكسين كيگ موجود وي
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دا دى چي��گ د واكس��ينونو تطبيق��ول اس��انه ش��ي، ارزان��ه تم��ام ش��ي او ن��اروغ تم��اس د روغت��ون  گ،  ه��دف
 :مخلوط واكسينونو په النديگ أول دي. صحي مركز سره محدود شي

۱-DPT             Diphtheria pertusis tetanus  

۲-DT                           diphtheria tetanus 

۳-DP                         Diphtheria pertusis 

٤-DPT                     and typhoid vaccine 

٥-MMR                  measles maps rubella 

٦-DPTP      DPT plus in activation polio   

 freez                  په ش�كل تهي�ه كيگ�إي چي�گ د  Freez   Drivedواكسينونه معموالً د مايع او         
drived  شگه مثالBCG yellow fevr  اوMeasles  واكسينونو خگخه عبارت دي چيگ نظر و م�ايع

 .واكسيونو ته أيگر مقاوم دي
 

 : د استعمال موارد او  دوز ييگ Immunoglobulin  ګلوبوليناميونو د انساني

چي پ�ه كي�گ ي�وه  او هغه موسسيگ contact تماس يا د فاميلي: Hepatitis A     اي  هپتايتس -۱
مل��ي ليت��ر ف��ي ۰،۰۲ليل��ه وي  د وقايي��گ پ��ه منظ��ور اس��تعمال كيگ�إي چي��گ مق��دار يي��گ  ټولنــهلوي�ه 

 . عبارت دي خهڅوزن د بدن   کيلو ګرامملي ګرام  په هر   ۳،۲د بدن وزن  كيلوګرام

چيگ او بيگرته پاتيگ هيگوادو ته سفر كوي  tropical  کل تروپي د هغو خلكو لپاره چيگ      -۲
 ۰،۰۲       د هغوى حفظ الصحوي شرايط خراب وي د وقاييگ په منظور په هرو خگلورو مياشتو كيگ

 . په هر كيلوكگرام وزن  د بدن تطبيق كيگإي/ ملي كگرام  ۸ -۳،۲كيلوكگرام   او يا / ملي ليتر ۰،۰٥-

خگخ�ه  Igد     Hepatitis, non A – Non Bناروغي ته مع�روض ش�وي   مخاطي غشا او جلدي   -۳
 .د وقاييگ په منظور تطبيق كولى شو ملي ګرامه ۰٫۰٥ يا mg/kg۸  په اندازه د

    پ�ديگ    مع�روض وي   ت�ه  چيري د مخاطي غشا او جل�دي ن�اروغي كه: Hepatitis B هپتايتس بي -٤
ورك�ول كيگ�إي او وزن د ب�دن   ۱۱mg/kg-۸ي�ا ملي ليت�ر    ٫۰۰۷ ۰   -HB۰٫۰٥   كيگ       صورت

 HBS Agن�وى زيگإيگ�دلي ماش�ومان چي�گ م�ور يي�گ . هم تطبيقيگإي doseمياشت وروسته يو بل  يوه
وزن د   ملي ګرام په هر کيلو ګرام ۸ مل�ي ليتري�ا ۰،۰٥د  په اندازه HBIgمثبت وي 

د تولد په وخت كيگ او وروسته د دريگ مياشتيگ او د ش�پإو مياش�تو پ�ه عم�ر د وقايي�گ پ�ه منظ�ور بدن 
  .وركول كيگإي

ملي ليت�ر ۰٫۰٥(ولري  Acute hepatitis Bته چي  Contact يا  کونکي تماس هغه جنسي        - ٥
 doseتطبيقيگإي او يوه مياشت وروسته بل     وزن د بدن يلو ګرامکپه هر HBIg ملي ګرام ۸يا  )

 .هم وركول كيگإي
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ته معروض�يگ  Rubella روبيال هغه حامله شگحگيگ چيگ د حمل په وخت: Rubella      روبيال -٦
 . يږد وقايگي په هدف وركول كي Ig ۲۰mlشوي دي د 

س�ره    Acute varicellaاشخاص ك�ه چيگري�گ د  Varicella :Imunosupersed       وايرسيال  -۷
په اندازه  VZIgاوسي دوى ته د  Newbron contact په تماس ږيدليزينوي  په تماس راشي او يا

د وق�ايي پ�ه منظ�ور ورك�ول  اص�غري دوز يون�ت  ۱۲٥    ږ تر لـږهل او ي�ا ۲٥-unit/kg ۱٥د 
 . يږكي

ه ي�و ك�ال خگخ�ه ك�م وي او ي�ا هغ�ه :            Measles    شري   -۸ هغه ماش�ومان چي�گ عم�ر يي�گ لـ�
د مخ�ه پ�ه  ورځـي  ٦واقعي�گ س�ره  Acute measles او وى Immunosuppersed  ماشومان چ�ي

 ml/kg    و ت�هماش�ومان Immunosuppersedاو ي�ا     ml/kg IG  ۰،۲٥د       تماس شويدي دوى ت�ه
 .د وقاييگ په منظور وركول كيگإي٥،۰

 

پ�ه ناروغ�ة اخت�ه  Rabiesكه چيگريگ يو شخص د يو حيوان س�ره چي�گ هغ�ه د : Rabies     ريبيز -۹
 . وركول كيگإي   unit/kg  ۲۰  RIGوي معروض شي دوى ته د وقاييگ لپاره 

هغ�ه خل�ك ت�ه چي�گ د مخ�ه معافي�ت ون�ه ل�ري او ي�ا پ�ه نامكم�ل توكگ�ه يي�گ : Tetanus    تيتانوس  -۱۰
معافيت اخيستى وي او ناروغة ته معروض شي او په فوري توكگه ناروغي يگي تشخيص شي دوى ته د 

او د ت�داوة  unit ۲٥۰لپ�اره د انس�اني ن�وع  Prophylaxisد وقايي�گ ي�ا  TIGوقاييگ او تداوة په منظور 
 .وركول كيگإي unit ٦۰۰۰-۳۰۰۰ حيواني نوع يا د اس سيروم  لپاره

 ار اچ منف��ي  ك��ه چيگري��گ هغ��ه م��ور چي��گ: Rh iso immunization   ار اچ اي��زو معافي��ت  -۱۱
Negative Rh ار اچ مثب�ت  وي او ماشوم يي�گ Rh positive  ه چي�ري امين�دواريکوي    Rh  منف�ي

امپ�ول ي�و  RhIgپ�ه منظ�ور م�ور ت�ه   يي د وق�ايکورت ل شي په دي صړړکمثبت وينه و Rh مور ته 
 مثبت مخلوط او پ�ه وق�ايوي Rhي کملي ليتر وينه  ۱٥ هر وي په مايکروګرامه ۳۰۰-۲۰۰چي 

 کيږي مور ته تطبيق  توګه

كل�ه چي�گ ش�خص ناروغ�ة ت�ه مع�روض  Antitoxin diphtheriaد : Diphtheria      يفتيري�اډ :الف 
پوري�گ د عض�لي د الري�گ ورك�ؤل ش�ي  units ۱۰۰-٦۰۰ري پ�ه ان�دازه شي او خگومره ژر امكان ول�

 . ناروغ ته تر دريگ هفتو پوريگ محافظت وركولى شي

كه چيگريگ د ي�و ش�خص ك�وم حگ�اى زخم�ي ش�ي خگ�ومره چي�گ ژر : Tetanus        تيتانوس    :ب 
 . وركؤل شيد تحت الجلد د الريگ يونت   ٥۰۰خگخه په اندازه د ATSامكان ولري د د سيروم 

Gas ga      ګاز ګانګرين :ج  ngrene : ك�ه چيگري�گ ي�و ش�خص ي�وه جرح�ه ول�ري او د دي�گ
gas gaاحتم��ال وي چي��گ دا جرح��ه د  ngrane spor e پواس��طه من��تن ش��ي پ��ديگ ص��ورت كي��گ ي��و          

Polyvelant-antitoxin  ۱۰۰۰۰پ�����ه ان�����دازهunits  دcl-perfringous او                     Anti 
toxine   cl  -weichii . ٥۰۰۰اوut  دcl septicaus antitoxin  ۱۰۰۰۰اوut  دclodematens 

antitoxin ه الري�گ ي�ي  ص�ورت ك�ي  د عضلي د الري�گ او ك�ه چيگري�گ وخ�يم ش�ي پ�ديگ د وري�د لـ�
 . تطبيق كولى شو
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شي بايد د  سيروم خگخه كله چيگ شخص ناروغة ته معر وض Anti rabiesد : Rabies      ريبيز: د 
د عض�لي الري�گ ورك�ؤل ش�ي او ك�ه امك�ان ول�ري د  ut/kg ٤۰ساعتو په منح�گ كي�گ پ�ه ان�دازه د  ۱۲
كه چيگريگ يو مقدار ييگ مستقيماً پ�ه معروض�ه ش�وي ناحي�ه او  ل شيکړور ساعتو په فاصله كيگ۲٤

 . ښه   به    وي كيگ موضعي تطبيق شي

شخص ته دريگ يا خگلور ساعته په فاص�له كي�گ  Butolism suspectedد : Butolism بوتليزم :  ۀ
 )۲۲،۲۱،۱۸،۱۷،۹،۸(    .يږكيوركول  polyvalente antitoxinيونت  ۱۰۰۰۰ په اندازه د

 يخ ځنځير

Cold Chain 

يو داسيگ سيستم  (Storage)د واكسينونو د انتقال او ذخيريگ   Cold Chainيا ځنځير يخ           
خگخه د واكسينونو د استعمال ترحگايه پوريگ واكسينونه په  ځا ىو د دى چيگ د واكسينونو د جوؤول

سيس�تم أيگ�ر مه�م دى  Cold chain يـخ ځنځيـر او انتقالوي .تگيتگه درجه د حرارت كيگ ساتي
سره انتق�ال او ش�گه ون�ه   توګه    ښه    حگكه كه واكسينونه په معينه درجه د حرارت كيگ او په

 . اكامة سره مخامخ شيساتل شي ممكن واكسينونه  دن

واكسين د حرارت په مقابل كيگ أيگر حساس  دي حگكه بايد  پ�ه منف�ي  polio پوليوپه واكسينونو كيگ د
ض�روري س�امان او وس�ايل  Cold chain  ځنځيـري�خ  د. درجه س�انتي كگ�راد كي�گ وس�اتل ش�ي۲۰

 : عبارت دي لـه

ى چي�گ أيگ�ر زي�ات مق�دار واكس�ين پ�ه عبارت لـه هغه بكس خگخ�ه د: Cold box       بکسيخ : الف
Out rكي��گ ايش��گودل كيگ��إي او د م��وتر پواس��طه د  each پ��ديگ بك��س كي��گ . س��احيگ ت��ه وؤل كيگ��إي

درج�ه ح�رارت كي�گ  هتر يويگ هفتيگ پوريگ په محفوظ�  )د برق د موجوديت خگخه پرته( واكسينونه
 . يخ ساتل كيگزي

د دي�گ معن�ي  دا ده چي�گ إل مق�دار واكس�ين د : Vaccine carrier کـيانتق�الون واکسيند :       ب
Out r     م��وتر پ��ه وس��يله او ي��ا د بايس��كل پواس��طه او ي��ا پي��اده د خپل��و پش��گو پواس��طه each  س��احيگ ت��ه

دري�گ ورحگ�و پوري�گ  دا ترمكگر. د يو كاركگر پواسطه ترسره كيزي PHCالبته دغه كار د . انتقالوي
 . تيواكسينونه په محفوظ درجه حرارت كيگ سا

موجود ن�ه وي   vaccine carierدا په هغه صورت كيگ استعماليگإي چيگ د : Flask     فالسک :ج
 . خگرنكگه چيگ ژر ماتيگإي نو حگكه استعمال ييگ إل دى

 vaccine carier, cold    كي�گ جوؤيگ�إي واكس�ينونه پ�ه freczerدا پ�ه : Ice packa  پکاي�خ   :د
box  اوfalask يسا ت     كيگ يخ . 

or f    يخچ���ال او فري���زر :ه���گ reezer Refrigerator   :  د ص���حي تگ���يم ي���و فع���ال عض���وه ده هغ���ه
ه   كي��گ ايش��گودل كي��زي عب��ارت freezer فري��زر واكس��ينونه چي��گ پ��ه   او  Polio ،Measlesدي ل�ـ�
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BCG  خگخه او هغه واكسينونه چي�گ د يخچ�ال پ�هcold part ه   كي�گ ايش�گودل كيگ�إي عب�ارت دي لـ�
typhoid ،DPT ،Tetanus toxoid څخهو محصوالت  

خوا   په عمومي توكگه واكسينونه بايد تر هغه شرايطو النديگ وساتل شي كوم چيگ د جوؤونكو لـه       
واكسينونه بايد د لمر د شعاع . داسيگ ونه  شي ممكن واكسينونه  غير موثر شي کهپيشنهاد شوي وي او 

وساتل شي، كه چيگرگي د يخچال د حرارت درج�ه  ليري س خگخهد تما Anti Septic کانتي سپتي او د
ه واكس�ين  Polioت�ر منح�گ وس�اتل ش�ي ن�و اكث�راً واكس�ينونه پرت�ه د    ګـراددرجي د سانتي   ۸-٤ لـ�

د  Vialك�ه چيگري�گ ي�و  . خگخه تر گ پنحگه هفتو پوريگ په صحي مراكزو كي�گ س�اتل كيگ�دى ش�ي
ساعت لپاره  تاسيگ تريگ استفاده كولى شئ په هغ�ه ص�ورت  واكسين د استعمال لپاره خالصوي فقط يو

ش���ويگ ن���ه وي، او ك���ه چيگري���گ   م���وادو خگخ���ه پ���ه كي���گ اس���تفاده Prevaccinationكي���گ چي���گ 
Prevaccination  موادو خگخه په كيگ استفاده شويگ وي نو دريگ ساعته او يا اضافه لديگ موديگ

 . خگخه ييگ استعمالولي شي

 : Danger or Risk Hazard of Immunization   يا د معافيت خطرات

واكسينونه په عمل�ي توكگ�ه د ج�انبي عوارض�و خگخ�ه خ�الي ن�ه دي هغ�ه ممكن�ه ج�انبي  ع�وارض          
 :چيگ رامنحگته كيگإي په النديگ كگروپونو كيگ تشريح كيگإي

  .هغه عكس العمل چيگ د زرق  خگخه   و روسته پيدا كيگإي -۱

  Reaction inherent to inoculation .: دغه عكس العمل ممكن موضعي او يا عمومي و ي موضعي
او يا ه�م كل�ه كل�ه د  تشکل Noodleعكس العمل لكه درد، پؤسوب، سوروالى، حساسيت اود يو وؤوكي 

، Malaiseاو عمومي عكس العم�ل ممك�ن  تب�ه،  . تشكل وي Abscess ابسي زرق په ناحيه كيگ د معقم
Headache  تيفويد  اكثراً مؤه واكسينونه لكه. اعراض وياو نور typhoid  واكسين كله كل�ه د موض�عي

 liveاو  tetanus toxoid  توکسايدتيتانوس  تيريا او دفد ي. او عمومي عكس العمل سبب كگرحگي
polio واكسينونه د أيگر إل عكس العمل سبب كيگإي . 

  تخنيـکغل�ط : Reactions due to faulty technique     د غلط تخنيك لـه كبله عكس العم�ل -۲. 
 مخكيگ د واكسين په توليدولو كيگ صورت نيولى وي لكه امكان ل�ري چي�گ واكس�ينونه پ�ه ك�افي ان�دازه

دوي�م . شوي نه وي او يا مكروبونه په كافي اندازه غير فعال شوي ن�ه وي Detoxicated مسموميت رفع 
وي او يا ستنه د مكروبون�و پواس�طه ملوث�ه ش�ويگ وي ك�ه  شگه تعقيم شوى نه دا چيگ د پيچكارة سامان 

HepatitisB staتعق����يم ن����ه ش����ي ن����و د    ش����كل س����ره  س����رنج او س����تنه پ����ه ش����گه phylococus  او
streptococcus انانو امكان أيگر زيات ديتد ان . 

 Reactions                         پوريگ اؤه لريحساسوالي هغه عكس العمل چيگ د اخستونكي  -۳. 
due to Hyper sensitivity : 

 shock    او  Serum sicknessاس�تعمال كل�ه كل�ه د  ATSلك�ه     Antis era    د انت�ي س�يرا         
Anaphylactic اكث��ره ويروس��ي واكس��ينونه أيگ��ره كم��ه ان��دازه  انت��ي بيوتكيون��ه پ��ه خپل��و  . س��بب كيگ��إي

. س��ره حساس��يت ول��ري Antibiotics ځينــوخل��ك ممك��ن د  ځينــيمسخض��راتو كي��گ ل��ري 
Anaphylactic shock  دAntis era  أيگر نادر اختالط دى مكگر أيگر خطرناك دي او اعراض يي�گ

 : عبارت دي لـه
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Branchosposm ،dyspnea ،Pallor ،Hypotension  اوcollapse پورتني اعراض ممكن د  څخه
واكسينونه    ځيني. وروسته پيدا شي ثانيي ۲ وهد هڅخ خگو دقيقو په جريان كيگ پيدا شي او يا د زرق

چي�گ  Serum sickness. عك�س العم�ل س�بب كيگ�إي Anaphylacticواكس�ين ه�م د  Influenzaلك�ه 
ه  -۷اود بن��دونو درد خگخ��ه چي��گ معم���والً د  Fever ،Rash ،Odemaاع��راض يي��گ عب��ارت دي ل��ـ�

 ي�ي چي�گ مخكي�گ يک وانورحگيگ وروسته د انتي سيروم د زرق خگخه پي�دا كيگ�إي خ�و هغ�ه كس�۱۲
 Serumورحگو كيگ پورتني اعراض پيدا شي پديگ اساس  ٤-۳ کيپه هغو  ممكنسيروم اخيستي وي 

sickness  هاغهAnaphylactic  رامنځ ت�هپه مخصوصو اوعيو كيگ يواځي عكس العمل دى چي 
 . کيږي

ت هم د سيروم او عصبي تظاهرا:: Neurological invalvement       د عصبي سيستم مصابيگدل -٤
او  Vaccinal encephalitisأيگر شگه مثال ييگ د . يا واكسين د زرق خگخه وروسته پيدا كيگدى شي

encephalopathy   چي��گ د عب��ارت دي څخــهAnti r abies  اوSmallpox     واكس��ين خگخ��ه
 .وروسته پيدا كيگإي

Gullain baire syndrome  چيگ دSwin influenza گ�اى پي�دا كيگ�إي ب�ل مث�ال واكسين س�ره ي�و ح
 . ددي  واكسينونو عصبي اخطال طات وژونكي وي. ييگ دى

كله كله د واكسين كولو نه : Prevocation reactions   عکس العملد واكسين كولو نه وروسته  -٥
شي چيگ د واكسين معافيتي عامل سره هيگخگ ن�وع ارتب�اط    رامنحگته   وروسته داسيگ يوه ناروغي

مرض پي�دا ش�ي ميخانيكي�ت  Polio د او مقابل كيگ ورته. لپاره واكسين وشي Diphtheriaكه ل. نه لري
عامل لري خو د واكسين پواسطه د هغ�ه د  يييگ دا دى چيگ نوموؤى شخص په خپل وجود كيگ مرض
انت�ان موج�ود وي چي�گ د واكس�ين  Latentتفريح دوره را لنأيگإي او مرض توليديگإي او يا دا چيگ يو 

 . نه وروسته په كلنيكي حمليگ بانديگ بدليگإي كولو

مخكي�گ ل�ديگ چي�گ پ�ورتنى : taken   Procaution to be  هغ�ه ال زم ت�دابير چي�گ باي�د وني�ول ش�ي
اج�را ش�ي چي�گ دا تس�ت  Testتطبيق شي بايد د حساسيت لپاره  Anti toxin  توکسينانتي سيروم يا

 . په دوه طريقو سره كيگدى شي

 حض�راتو خگخ�ه د م�ورد نظ�ر ش�خص پ�ه س�تركگه كي�گ واچ�ول ش�ي هغ�ه خگ�وك تمس يوه قطره د: الف
 . شديد درد پيدا كيگإي يا Pricking ) سوزني( يک چيگ حساس وي نو د هغه په منظمه

انت�ي س�يرا       مل�ي ليت�ر  ۰،۲شگه قابل اعتماد طريقه دا ده چيگ جلدي زرق اجرا شي په اندازه دي : ب
ك�وم هغ�ه  کيـږيزرق  کيپه داخل  کيتپواسطه رقيق شوي وي  د پوس Saline  سالين۱:۱۰ چي 

د زرق په ساحه كيگ تولي�ديگإي او د لس�و دقيق�و پ�ه م�وده  Wheal ويل شخص چيگ حساسيت ولري يو
دا خبره بايد په ياد ولري چيگ دا تست د خطر نه خالي نه وي كله چيگ خارجي س�يروم  يږيټغكيگ 

 محل��ول ام��اده وي ك��ه چيگري��گ زرق خگخ��ه وروس��ته Adrenaline نادرين��اليتطبي��ق كيگ��إي ن��و باي��د د
ي�ر ډ  Adremline 0.5ml رين�اليندا ن�و ميصورت وموالعمل  عکس anaphylactic انفلکتيک

ت��ر هغ��ه   doseدقيقي��گ وروس�ته د نوم��وؤي محل�ول ۲۰ژر د عض�لي ل��ه  الري�گ ورك��ؤل ش�ي او بي��ا ه�م 
يو شي  ړلوملي مترسيماب خگخه  ۱۰۰ د ارفش    systolic  سيستوليک چي    تکراروپوري 
Anti hista هســـتامينيکانت���ي  زرق د minic  ۲۰ -۱۰ه���م لك���ه mg   ګرامـــهمل���ي 



 

 

 

159 

 ورك�ؤل ش�ي چي�گ د وروس�تي ت�ا chlorpheniramine lactat  کلورپنيرامين لکتيـت
د  له چ�يکدقيقو پوريگ   ۳۰مريض بايد تر . كم كؤيEdema  urticaria او اذيما خارښت ثيراتو لكه

 )۲۲،۲۱،۲۰،۱۸،۱۷،۹(۰تر صحي نظارت النديگ وساتل شي  بايد  تطبيق شي ورته     سيروم

 كتلوي معافيت

Hard immunity 
 مع�ا  د كتل�وي. كله چيگ يوه لويه تگولنه د ناروغة په مقابل كيگ په يوه شگه سويه معافيت پيدا ك�ؤي      
ل�ى عك�س العم�ل ي�ا د خصوص�ي ناروغتي�اوو  پ�ه چي�گ دا كتل�وي معافي�ت د هغ�ه كت. په نوم ياديگإي فيت 

توكگ�ه پ�ه تگولن�ه كي�گ  Epidemic يکاپي�ديمي لـه چيگ يوه ناروغي پهکنيسي،  صورت  مقابل كيگ
ش�ي او  دا تگولن�ه إل او ي�ا هيگخ�گ معافي�ت ونل�ري پ�ديگ ص�ورت كي�گ د وفي�اتو   راځي ورم�نځ ت�ه

 انــديميک پــهوغي پ��ه مقاب��ل كي��گ كل��ه  چي��گ معافي��ت د نوم��وؤي ن��ار. ان��دازه أيگ��ر زيات��ه وي
Epidemic  اپيديميک دمنحگ ته راغلو  توګه Epidemic ش�كته لوييگ�إي او  گـراف

 :الندني نتايج ليدل كيگإي

 . كتلوي معافيت د يويگ ناروغة د حمليگ خگخه وروسته منحگ ته راحگي     -۱

 Subclinical کلينيکلسب  كتلوي معافيت د ناروغةد تظاهراتو خگخه پرته او د ناروغة د      -۲
 . سرايت خگخه وروسته منحگ ته راحگي

توكگه كتلوي معافيت توليديگإي، د وقايوي ط�ب  Activeگ فعال په يوه تگولنه كيگ په طبيعي او     -۳
فو خگخه يو دا دى چيگ په يوه تگولنه كيگ د ناروغ�ة پ�ه مقاب�ل كي�گ چي�گ مص�نوعي واكس�ين  ا د اهد

د كتلوي معافيت سويه پ�ه ي�و مع�ين وض�ع كي�گ د هماغ�ه . سويه معافيت توليد كؤيموجود وي په يو لوؤ 
د ن�ورو . او گ نوموؤي�گ تگولن�ه پ�ه دوام�داره توكگ�ه تغي�ر ك�وي   تگولنيگ جوؤشگت پوريگ اؤه لري

حساس��و خلك��و وارديگ��دل او همدارنكگ��ه د ن��وو ماش��ومانو زيگإيگ��دل د تگولني��گ د معافي��ت س��ويه ش��گكته 
 . كوي

 هکب��ل خگخ��ه دي Species ن��وع ي��ا  ي��گ جوؤش��گت يوازي��گ هغ��ه خل��ك ن��ه دي چي��گ د ع��يند تگولن
او حگيني�گ ن�ور اجتم�اعي . په توكگه ناروغي نورو ته انتقالوي Vectors تورکوي يگ حشرات دينحگ

عوامل د ناروغة د انتشار او انتقال لـه ي�و كورب�ه خگخ�ه و ب�ل ت�ه د ي�و تگولني�گ پ�ه جوؤش�گت كي�گ ي�و 
 .   او د يويگ تگولنيگ په معافيت كيگ عمده رول لوبوي. كى رول لريفيصله كوون

 د ساري ناروغيو د كنترول په منظور عمومي اقدامات

General Measures of communicable disease 
prevention and contral 

 د. ه مساعده ويزمينگ مشخصي ضعيفي نقطيگ لري چيگ د حمليگ لپاره  ځيني هره ناروغي      
گ الره دا ده چي�گ دغ�ه ض�عيفيگ نقطي�گ بايدپي�دا او مشخص�يگ  تګناروغيو په كنترول كيگ عم�ده  
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ضعيف ارتباط قطعه شي د ديگ كار لپ�اره اپي�ديميولوژيكي پوهي�گ ت�ه ض�رورت دى   شي، او بيا هماغه
ــايوخ��ت ، د ن��اروغيو د تش��ريح او توذي��ع د Magnitude حج��م ي��ا ن��اروغيو د د چي��گ عب��ارت دى    ځ

Time ،Place شخص او person    ،يا  اسبابو څو فکتورهد  د ناروغيو    په حساب     Multi  
  factorial causationانتق����ال کاين����اميډد  ، د انت����ان منب����ع او ب����االخره       Dynamic of  

transmission زي�اتو ميتودون�و كنت�رول خگخ�ه  د په عين وخت كيگ موإ د يو ن�ه  شي كيگدى  . خگخه
د مناس���ب س���امان او تخني���ك : د ميتودون���و انتخ���اب الن���ديگ فكتورون���و پوري���گ اؤه ل���ري. اده وك���ؤواس���تف

قاب��ل او Effectiveness  ،Efficiency فاي��ت کاو موثري��ت ، مناس��ب  قيم��تالسرس��ي موجودي��ت او د 
 مـولټيپ�ه  ناروغ�ة   د نوموؤي�گ  لپ�اره   د يويگ ناروغ�ة د م�وثر كنت�رول Acceptability قبول 

بان�ديگ پوهيگ�دل پك�ار دي، خ�و ك�ه چيگري�گ د  Multi factorial causation    اسبابو يلفکتور
يويگ ناروغة د ايتولوژي په هكله مخكني معلومات نه وي مكگر يوازيگ د يو مهم ارتب�اط پيگژن�دل او د 

ه منحگ�ه وؤل د يوي�گ ناروغ�ة د كنت�رول   ترين   هغه لـه منحگه وؤل او يا د يو ضعيف لپ�اره  ارتب�اط لـ�
د اپيديمي كنترول په لندن كيگ و،  Cholera کوليرا ممكن كافي وي، چيگ يو كالسيك مثال ييگ د

 پواس��طه ترس��ره ش��وه، چي��گ د ك��ولرا اص��لي عام��ل يي��گ ن��ه پيگژن��ده john snow ج��ان س��نو چي��گ د
هغ�ه  ولټـ. هيي�گ ل�ري ك�ؤ او ك�ولرا پ�ه خپل�ه كنت�رول ش�و Handle الس�تي ي�ا د وا ترپم�پ يواځي

ارات چي��گ د ن��اروغيو د وقايي��گ او ي��اد ن��اروغيو د وقوع��اتو او ش��يوع د كمول��و لپ��اره پ��الن ش��وي د معي��
د  او. مالتر سياسي او د تگولنيگ برخه اخيستلي  د هم شامل دي چيگ عبارت کيناروغيو په كنترول  

پ�ه اس�اس  د ايتولوژيكي عامل پ�ه ارتب�اط د پوهي�گ د ن�ه درلودل�و .مختلفو سكتورونو تر منحگ همكاري
پ��ه عم��ومي توكگ��ه دغ��ه معي��ارات د الن��ديگ اپي��ديميولوژيكي تحقيق��اتو . معي��ارات ت��اخير نش��ي كنترولباي��د

 : نتيجيگ پوريگ اؤه لري

.                                                  کنترول      د انتان مخزن او منبع  ۱-  

                                                     کنترول             د انتان د انتقال د الرو   -۲

 يا ميزبان وقايه ټولنيد حساسي    -۳

كي�گ ش�امل ش�وي  PHC ني�و ص�حي مراقبتون�و ي�اړپه ل�م د ناروغيو د مخنيوي او كنترول فعاليتونه اوس
 . دي

ه منحگ�ه وؤل ي�ا  د – لومړي  contrat of the source and نت�رول کانت�ان د منب�ع او مح�زن لـ�
resenoir of infahion    ك�ه لومؤن�ة ك�ؤة ي�ا حلق�ه د ن�اروغيو د اس�بابو پ�ه زنحگي�ر كي�گ د ن�اروغيو

مرضي عامل أيگر سست او ضعيف وي نو علمي خبره دا ده چيگ د ټولو نه مخكيگ بايد د انتان منبع او 
ه منحگ�ه وؤل پ�ه حيوان�اتو كي�گ أيگ�ره او ممك�ن ده لك�ه    هاس�ان  محزن لـه منحگه يوؤل شي، د محزن لـ�

Bovine tuberculosis  اوBrucellosis  ام�ا پ�ه انس�انانو كي�گ دا ك�ار أيگ�ر مش�كل دى، حگك�ه چي�گ
 : انسانانو كيگ د محزن د كنترول لپاره عمومي معيارات عبارت دي لـه

 Early diagnosis                اني تشخيص      -۱

                   Notificationاطالع وركول     -۲

 Epidemiological investigation               تفتيش اپيديميولوژيکل  -۳
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 Isolation                                       تجريد      -٤

 Treatment                                      درملنه     -٥

 Quarantine                                  قرنطين       -٦

                      Surveillanceسروبالنس       -۷

                      Disinfectionضد عفوني      -۸

دغه پورتني تگول معيارونه د ديگ لپاره دي چيگ هغه مرضي عامل چيگ د انتش�ار لپ�اره ام�اده دي ك�م 
 .   كؤي او لـه منحگه ييگ يوسي

 : Early diagnosisمقدم تشخيص      -۱

او   اس�اس   لومؤنى قدم د ساري ناروغيو په كنترول كيگ د ناروغيو ژر تشخيصول دي، دا هغ�ه          
تهداب دي چيگ د ناروغيو د كنترول مانگة پريگ اباده ده پ�ه وخ�ت بان�ديگ د ن�اروغيو تشخيص�ول او د 

ل�ه دي  کيم�خ (Spark)جي ناروغيو د ناقلينو پيدا كول او  د هغوى تداوي كول دا معني لري چيگ سپرن
ن�ه دا چي�گ اطف�ايي ت�ه غ�إ وك�ؤي، او چي�گ دا أيگ�ر   او حگاى په حگاى مؤاو ختم ك�ؤى چي اور واخلي

وخ��ت ت��ه ض��رورت ل��ري چي��گ م��ؤ ش��ي، او زي��ات ت��اوان   ي��ي رس��ولى وي او همدارنكگ��ه البرات��واري 
ن�ديگ ملحوظ�اتو پ�ه تش�خيص د ال بانديپه وخت . معايناتو ته هم ضرورت دى چيگ تشخيص تائيد كؤي

 : خاطر ضروري دي لكه

 .د ناروغ د تداوة په خاطر     -الف

 . كي تحقيقاتو لپارهيد اپيديميولوژ     -ب

 . د مطالعيگ لپاره Person شخص او Time ،Place     ځايوخت ، ج

 . د ناروغيو د وقاييگ او كنترول په منظور     -د

 : Notificationاطالع وركول     -و

كله چيگ يو ساري ناروغي تشخيص شي او يا پريگ اشتبايي شويگ بايد محلي صحي مقاماتو ته          
ت�دابير وس�نجوي  ش�ي  خبر وركؤل شي چيگ بيا د همديگ مقام�اتو مس�ووليت دى چي�گ د كنت�رول لپ�اره

 . عبارت دي  څڅهلو چيگ د طبي مراقبتونو تهيه كو

 ځينـيبر وركول په مختلف�و مم�الكو كي�گ ف�رق ك�وي حت�ى  د ناروغانو لپاره د ناروغيو اعالنول او خ
 Publicناروغي  هم  په يو هيگواد كيگ  فرق ل�ري، عموم�اً هغ�ه ن�اروغي چي�گ د ص�حت عامي�گ ي�ا 

Health دى، ممك�ن  غي�ر  يكگنگل شوي دي د قابل اعالن ناروغيو په لس�ت كي�گ ش�امل يلپاره خطرناك
سايي او تصادمات هم په قابل اعالن ناروغيو كيگ شامل والدي ن Cancer نسرک  ساري ناروغي هم لكه

 . شي



 

 

 

162 

د اپي��ديميولوژيكي معلوم��اتو لپ��اره أيگ��ره ي��وه مهم��ه منب��ع كگنگ��ل   Notificationاط��الع ورك��ول         
او  وچيگ د ديگ معلوماتو پواسطه أيگر ژر د ناروغيو په وقوعاتو او اپيديمي بانديگ خبريدى ش. كيگإي

. اود ناروغة د زيات انتشار مخه ونيس�ي. اجازه وركول كيگإي چيگ دفعتاً عمل وكؤيصحي مقاما تو ته 
يا كيگدى شي چيگ د كورنيو د . د ساري ناروغيو خبر وركول معموالً د معالج داكتر لـه خوا اجرا كيگإي

خصوصاً مذهبي . بلكيگ هر خگوك كولى شي چيگ خبر وركؤي. ل شيکړمشرانو پواسطه هم خبر ور
د ساري ناروغيو اشتبايي واقعات كه راپور وركؤل . سياسي خلك، اداري مشران، معلمان او نور مشران،

د ب�ين الملل�ي . شي فرق نه كوي حگكه محلي صحي مقامات د هغه پ�ه تش�خيص كي�گ خپ�ل رول ادا ك�وي
I (IHR) ي��ا قوانين��و nternational he alth R egulation  ي ي��و خگ��و کال ک ۱۹۸۸پ��ه  پ��ر اس��اس

ش�ي، چي�گ  وركـړلته خبر  WHOناروغة چيگ د محلي صحي مقاما تو لـه طرفه بايد مشخصيگ 
ه هغ�ه ن�اروغي . خگخ�ه yellow feverاو  Cholera plaque کـوليرا ط�اعون ، :عبارت دي لـ�

ه  خ�وا ت�ر WHO ص�حي س�ازمان ي�ا ړين چي�گ د الن�ديگ      دي        Surveillance نظ�ارت ي�ا لـ�
ه Paralytic polio, r: عب�ارت دي لـ� elapsing f ever, loise  born disease typhoid f ever, 

influenza, malaria او داسيگ نور . 

كل�ه چي�گ د ن�اروغيو  : Epidemiological investigation  تحقيق�ات  اپيديميولوژيکي-۳
ماً عمو. وقوعات د خپل نورمال اندازي خگخه زياته شي نو اپيديموژيكي تحقيقاتو ته ضرورت پيدا كيگإي

دغه تحقيقات د انتان د منبع د معلومو لو لپاره او هم د هغو فكتورونو معلومولو لپاره چيگ د انتان سرايت 
ه جغرافي��اوي موقيعتون��ه ي��ا ح��االت، اقليم��ي ح��االت،  تش��ريح ك��وي، ت��ر س��ره كيگ��إي چي��گ عب��ارت دي ل�ـ�

عام�ل، مح�زن او د  كلتوري او اجتماعي حاالت شخصي عادات چيگ أيگرمهم شيان ييگ عبارت دي لـه
 . ناقل لـه خواصو او د مساعد ميگزبان لـه نفوسو خگخه

د ي�و ن�اروغ  تجري�د د س�اري ن�اروغيو د كنت�رول ي�وه زؤه او پخوان�ة طريق�ه ده  :Isolationتجريد      -٤
انسان يا حيوان جال ساتل دي پديگ ملحوظ چيگ په مستقيم او غير مستقيم طريقه د ن�اروغيو انتق�ال مخ�ه 

ي  س�اتل كيگ�إي ت�ر خگ�و ک  Isolation تجري�د  يول شي، او يا محدود شي، ناروغ ت�ر هغ�ه  وخت�ه پ�هون
پ�ه عم�ومي توگ�ه د انس�ا ن�ي او . چيگ د ساري ناروغ�ة د س�رايت م�وده د تگول�و خ�واوو خگخ�ه خ�تم ش�ي

  کيداي پواس�طه كنت�رول  Isolation تجريد د فزيكي Cariere ناقل  حيواني منابعو انتانات د واقعي يا
تع�داد زي�ات ن�ه  Carrier ناقل  سره تفريق شي او د Carriers ناقل شي، خو شرط دا دى چيگ واقعي او

گخ��ه وس��اتو او هغ��ه داس��يگ چي��گ ه��دف دا دى چي��گ تگولن��ه باي��د ناروغ��ة خ Isolation تجري��د د. وي
اقس�ام  Isolation تجريد چيگ انتان د يو محزن خگخه يو مساعد ميگزبان ته انتقال شي، د دوږيپري

 تجري�د د ش�فاخانيگ پ�ه س�طحه. د ناروغة د وخامت او د ناروغة د انتق�ال د طريقي�گ پوري�گ ف�رق ك�وي
Isolation تجريد د كور د Isolation تجري�د په ځينو حاالتو كي�گ. يد هخگخه بهتر Isolation  مش�كل

  تجري�د ي كل�ي او اط�راف دكار دى خصوصاً په كلو  او اطرافو كيگ د كولرا په ناروغيو كي�گ باي�د ف�ور
Isolation   تجريد .النديگ ونيول شي Isolation  داي�روي معافي�ت ناروغيو كيگ د  ځينوكله كله په

پواسطه هم صورت نيولى شي هغه داسيگ چيگ منتن اشخاص د  Ring immunization               يا
نتان نه پريگإدي د هغه خوات�ه انتش�ار كي گ  د دايرگي په شكل راكگير وي چيگ ا  منځ   معاف خلكو په

  ي�ا کـوي كلونو كيگ ترس�ره ش�وه، چي�گ ۱۹۷۰او  ۱۹٦۰پيدا كؤي دغه طريقه په تگوله نؤة كيگ په 
Smallpox       وييگ محوه كؤ . 

مح��وه  كنت��رول او  Measlesگ  ش��ري هم��دا طريق��ه اوس پ��ه ش��مالي امريك��ا كي��گ تطبي��ق كيگ��إي چي��گ
Eradicate  كؤي . 
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د وخ��ت او همدارنك��ه د دوا د  Communicability د س��رايت ي��ا وخ��ت د ن��اروغيو Isolation تجري��د د
ن���اروغيو لك���ه  ځينـــود  Isolation تجري���د ا رتب���اط ل��ري پ���ورگي ت��اثيراتو د تب���ديلولو  او س��رايت

Diphtheria ،گcholera ،Respiratory disease ،streptococcal ،pneumonia    plaque  او
 په كنترول كيگ عمده رول لريد  نور ناروغيو 

 Sub ل کلين�يکسب  كيگ چيگ Typhoid feverاو  Hepatitis A, Polioپه ځينو  ناروغيو لكه    
clinical ناقل  انتان او Carrier تجريد حاالت موجود دي كه هر خگومره فوري او جدي Isolation  هم

 ناروغيو په كنترول كولو كيگ STDاو  Leperosy, TBد . ترسره شي د ناروغة مخنيوى كيگدى نشي
 تجري�د چندان  نتيجه نه وركوي نو حگكه د ديگ ن�اروغيو پ�ه كنت�رول كي�گ د فزيك�ي Isolation تجريد 

Isolation تجريد  په عوض كيمياوي Isolation صورت نيسي. 

ي ت��ه پ��ه اكث��رو ن��اروغيوك surveillance نظ��ارت  پ��ورتني محدوديتون��ه پ��ه نظ��ر كي��گ نيول��و س��ره اوس
       د كنت��رول او وق��ايگي    Isolationتجري��د ي��ا لك��ه خگنكگ��ه چي��گ فك��ر كيگ��ده. ت��رجيح ورك��ول كيگ��إي

 د مهم��ه ده او باي��د پ��ه تگول��و ن��اروغيو بان��ديگ عمل��ي ش��ي مكگ��ر اوس پ��ه هغ��ه ن��اروغيو كي��گ چ��ي هلپ��ار
 تجري�د  و دد حگين�و س�اري ن�اروغي. سرايت خطر ييگ أيگر زيات دى  په اس�تثنايي توكگ�ه عمل�ي كيگ�إي

Isolation  جدول  کيپه بله پانه لپاره النديگ موده هدايت وركول كيگإي 

      ناروغيو د تفريخ دوره او د سرايت صفحه ځينود    ږلسم جدول  پنځه

 Communicabilityد سرايت  د تفريح دوره د ناروغة نوم 

۱ Chickenpox ۲-۳  هفتي 
 لـه ظهور خگخ Rashوروسته د د ناروغة لـه ظهور خگخه تر شپإ ورحگو 

۲ Cholera  ورځي  ٥-۱ کولرا 
 

ت�ر خگ�و چي�گ پ�ه غايط��ه م�وادو كي�گ د ناروغ�ة عام��ل ون�ه لي�دل ش�ي معم 
 .ورحگيگ14

۳ Dengue ۳-۱د ناروغة لـه شروع خگ�ه ي�وه ورح�گ د مخ�ه د ناروغ�ة ت�ر پنحگمي�گ ورح  ورڅي ٥
 .پوريگ

٤ Diphtheria  ورحگيگ د ناروغة لـه شروع خگه ي�ا د س�توني او پزي�گ دوه منف�ي  18-14 يورځ  ٥-۲ ديفټير
 .ساعتونو كيگ اجرا شوي دي24چيگ هر يو ييگ په فاصله د 

٥ lary d ysenty 
 باسيلي پيچش

ځي   ۱-۷  ور
 هفتي

 ترهغه وخته پوريگ چيگ اوركگانيگزم په غايطه موادو كيگ ونه ليدل شي
ورحگو   7. ورحگو پورگي ده5-4ه شروع خگخه تر د نزولوي اعراضو لـ

 .أيگر دوام نه كوي

٦ Rubella  هفتي ۳تر ۲ روبيال  

۷ Infection Hepatitis ۱٥-٥۰ تر اوسه پوريگ شگه پوهيگدل شوي ن�ه دي ام�ا د ري�گ هفتي�گ توص�يه كي   ورځي
Hepatitis A لپاره. 

۸ Influenza        
 .ناروغة لـه شروع خگخه تر يو هفتيگ پوريگ د ورځي ۳-۱ انفلو انزا

۹ Measles ه ش�روع خگخ�ه تقريب�اً  ورځې ۱۰ شري د ش  Rashورحگي�گ د  4ورحگي�گ،  9دناروغة لـ�
 . ورحگيگ وروسته 5كيگدو خگخه د مخه او 

۱۰ Mumps  تر هغه وخته چيگ پؤسوب موجود وي هفتي ۳-۲ بوغټ. 
۱۱ Partusis كوم وخت چيگ  يورځ ۱٤-۷ توره ټوخلwhoop ظاهر شي دريگ هفتيگ نور هم دوام كوي. 

۱۲ Bubonic plague ۲-۷ غير س�اري دى، ام�ا ك�ه امك�ان ول�ري  ورځيPlaque او هغ�ه خل�ك چي�گ umonia 
 .ناروغة ته حساسي وي

۱۳ Septicance plague ۲-۷ ورځي  
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تقريباً تگوليگ ساري ناروغة د تداوة پواسطه كنترول النديگ راتلى شي د   : (Treatment)تداوي    -٥
ي�دد انت�ان عام�ل ووژل ش�ي يعني�گ مخكي�گ ل�ديگ ن�ه چي�گ تداوة ه�دف دا دى چي�گ پ�ه مح�زن كي�گ با

  Secondaryانتشار وكؤي تداوي د ناروغيو سرايت او د ناروغيو وخت كم�وي او همدارنكگ�ه د دويم�ي 
 leprosy ج�زام  او Syphilis س�فليس ن�اروغيو كي�گ لك�ه ځينوو مخه هم نيسي په ه واقعي د پيداكيگد

په مخنيوي كيگ أيگر مهم دي، تداوي په انفرادي او كتل�وي دواؤو كيگ مقدم تشخيص او تداوي د انتشار 
اشكالو بانديگ صورت نيسي د كتلوي شكل خگخه مطلب دا دى چيگ په يوه تگولنه كيگ تگول خلك ك�ه 

ك��ه . كتل��وي ت��داوي Trachoma تراخوم��ا لك��ه د. ن��اروغي ل��ري او ك��ه ن��ه ل��ري باي��د دوا اس��تعمال ك��ؤي
مناسب وي ممكن د دوا په مقابل كيگ مقا ومت ايجاد شي او د ن�اروغيو د  چيگريگ تداوي ناكافي او غير

 . كنترول مخه و  نيسي

۱٤ 
Preumonic plaque 

 
 

 ورځي ۱-۳
 

ه د اخر خگخه تر اول هفته يادويمه هتفي�گ د ن�  بايد د تفريح د دوريگ خگخ
 تظاهر پوريگ دوام لري 

۱٥ Polio ۷-۱ورځي ٤ 
. 

۱٦ SmalPox  تر هغه پوريگ چيگ  ورځي ۱۷-۷ کويScabe  اوCrusts لـه منحگه الؤ شي. 

۱۷ Thyphoid fever ه نظ�ر  تر كوم وخت�ه پوري�گ چي�گ غايط�ه م�واد او ادرار د ب�اكتريولوژ هفتي ۳ وچکي ي لـ�
 .شي

۱۸ Yellow fever ۳-۱۰ د ناروغة په اوله دريگ خگلور ورحگو كيگ د ناروغ وينه ساري وي ورځي. 
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د هغو روغو اشخاصو او اهلي حيواناتو چي�گ د س�اري ن�اروغيو س�ره پ�ه   : Quarantineقرنطين    -٦
ص�ري الن�ديگ س�اتل دي ت�ر ي�و مح�دود وخ�ت  حركت او حمل نقل مح�دودول او مح�اد تماس راغلي وي 

چي�گ . پوريگ چيگ دغه وخت د نوموؤيگ ناروغة د تفريح د دوري د اعظمي حد خگخه  اوإد  ن�ه وي
پد گي طريقو باندي گ هغه خلك جي د ناروغيو سره په تماس كيگ نه دي راغل�ي د ن�اروغيو خگخ�ه ب�چ  

 طي�اره، كش�تة، اور كگ�ادي، م�وتر او پ�هد صحي مقاماتو پواسطه كيگ�دى ش�ي چي�گ . پاتيگ كيگدى شي
، تر خگو د ناروغيو د محزن او ناقل او شي   نوريگ طريقيگ د حمل و نقل بانديگ قرنطين عملي كؤي

خلكوته چيگ په نؤيوال�ه س�ويه س�ياحت  وخپله د ناروغة د انتشار مخه ونيسي، دا موضوع هغه مخصوص
نتق�الوي كوي د اهميت وؤ ده حگكه چي�گ دا خل�ك س�اري ناروغ�ة د ي�و هيگ�واد خگخ�ه و ب�ل هيگ�واد ت�ه ا

لـه خوا د ساري  WHO ي صحي سازمانړن پديگ أول هغه علمي او عملي بين المللي مقررات چيگ د
ناروغيو د تفريح دوريگ په ارتباط چيگ په يو  معين حدودو كيگ تعين شوي دي په النديگ توكگه ذكر 

 :كيگإي

    في�وريلو ورحگي�گ  ٦ plaque-      ط�اعون  لپاره پنحگه ورحگي Choleraگ کوليرا د        
yellow fever       ويک ورحگيگ او  ٦ small pox     ق�رنطين . ورحگيگ تعين ش�وي دي۱٤لپاره

صره كيگدل فق�ط  پ�ه روغ�و اشخاص�و بان�ديگ لكگ�ول  په خالف محدوديتونه او محا Isolation تجريد د
د كنترول قابل د  قرنطين يو وخت كيگ. چيگ د ساري ناروغة سر ه په تماس كيگ راغلي ويي ږيک

مق�دم  کـي اىځه اما اوس  يي خپل معقولي�ت د الس�ه ورك�ؤى دى او خپ�ل واعتماد  او معقوله طريقه 
 . پريگشگى دى تهتشخيص او تداوي 

د س��اري ن��اروغيو د نش��ته وال��ي ارزش��گت دا دى چي��گ ي��وه منطق��ه پ��ه    : Surveillance    نظ��ارت -۷
الن�ديگ  وي پ�ه لوم�ؤة مرحل�ه كي�گ د س�رويالنس ن�وم د   س�روبال ن�س  نظ�ارت ي�ا  د  توگه مسلسله 

انفرادي حگايونو محدودول او وروسته لـه هغه د جدي ساري ناروغيو په تماس راتلل افاده كيگ�ده، پ�ديگ 
توكگه مشكوك خلك په يو محدود حگاى كي د ساري ناروغة د تفريح د دوريگ په اندازه ترجدي نظ�ارت 

ديگ أول په نوموؤو خلكو كيگ د ناروغي اع�راض او عالي�م مش�اهده ك�ؤو النديگ نيول كيگده تر خگو پ
 ۱۹٥۰د؛. كله چيگ ناروغة تظاهر وك�ؤ نوم�وؤي د ي�وى واقع�ي پ�ه توكگ�ه ت�ر ت�داوي  الن�دي ني�ول كي�ده

اي ش�و  او اوس د س�روالنس کړتعريف پراخه   مخکنيراپدي خوا  د سرويالنس  څخهال کعيسوي 
   کيږيستل د نوم الندي دا موضوعات  لو

بارت  دي              خه ع قداماتو څ عداد ا يو ت سرويالنس د 
له په هک ناروغي  يوي  يږي   او دا    چي د  يول ک قدامات ن  ا

نظر انفرادي  ناروغانو او هغه خلکو ته  چي د ناروغي سره 
 په تماس راغلي وي فرق کوي  

د اوسنيو علماو په نظر سرويالنس  له يو سلسله  اقداماتو 
تحقيقـات   ,ه عبا رت  دي  چي ټول مشـتبي اشـخاص  سـاحويڅخ

             قطعــي   تشــخيص    او   ,مثبــت واقعــات احتمــالي  تشــخيص 
ال براتواري پروسس د په نظر کي نيولو سره  په بر کي نيسي  
قي  د  سرايت طري بع د  صلي من ناروغي د ا پدي ډول د  چي 

ي کي  چي مخ نه   کو پيژند غو خل قال او د ه ناروغي انت ي دا 
تيره کړيده او يا هغه خلک چي ددي ناروغي تر خطر الندي دي   
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او باالخره د ناروغي د انتشار څخه و نورو ته په سرويالنس 
کــي شــامل دي  دا ډول  پــه ډيــره جــدي توګــه  پــه 
اپيديميولوژيکي سرويالنس کي شامل دي  دارنګه موضوعات چي 

يميولوژستانو او يد په ښه توګه د اپيد بامخکي ذکر شول  
    ۰نورو صحي کارکونکو  له خوا تر سره شي 

يوه مهمه عمليه  چي مـونږ        Disinfectionضد عفوني کول   -۸
کوالي شو د هغي په وسيله  د ساري ناروغيو د انتشار څخه 
په دي ډول  چي  يه ده    لو عمل فوني کو ضد ع سو د  خه و ني م

شخص  ناروغ  چي د  شيا  مواد او ا غه  په کوم ه شحاتو  د تر
کړو فوني  ضد ع شوي وي   لوث  سيله م يا و کول  فوني    ضد ع

Disinfection   همزمـان يـا  په دوو طريقو سره  يـو Concurrent  
Terminal disinf  نهايي يا  او بل يي د ection  پـه وسـيله صـورت

 موندلي شي   

عبارت له :   Concurrent disinfection  همزمان ضد عفوني کول يا-۱
عمليي څخه دي  چي هغه شخص چي په ساري ناروغي باندي  هغه

مصاب وي  مرضي مواد يي لکه غايطه مواد  ادرار بلغم  او 
Fomets  چي د ناروغ شخص د ناروغي په وخت کي منځ ته راغلـي

 وي  فورا ضد عفوني شي   

عبـارت لـه :     Terminal disinfection  نهايي ضد عفوني کـول -۲
چي د هغي په واسطه کوم هغه مواد  لکه  هغه عمليي څخه دي

اطاق فرنيچر او نور شيان چي د ساري ناروغ سره په تماس 
ني  ناروغ د مړي يا د  ختم او  په  ناروغي  لي وي  د  راغ
وروسته  په فوري توګه ضد عفوني شي  دا موضوع په ډيره ښه 

واسطه   په و نګ توګه  د صابون تودو اوبو او د لمر د وړا
 شي   صورت موندلي

Control and Interruption of Transmission د انتقال کنترول او : دوهم 
  -:   انقطاع 

قه د           مده طري يوه ع ترول  ناروغيو د کن ساري  د 
ساري ناروغيو د انتقال يا انتشار د ځنځير ماتول دي  او 
يا ددغه انتقالي ځنځير  په منڅ کي د خلل  رامنځته کول 

د انسان په چاپيريال کي   چي  معني لري دي  دا ددي خبري
داسي تغير رامنځته شي  چي د مرضي عامل د دخول څخه  يوه 
ناروغيو   ساري  ثرو  کړي  د اک يوي و ته  مخن شخص  ساعد  م

په واسطه کنترول کيداي  د ماتولو مسدودول د انتقالي چينل
 شي  
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څلور -:    Vehicle of transmissionد ناروغي انتقا لي وسا يل  -۱
ځي  سبب ګر قال  ناروغي د انت چي د  مل   سباب او عوا هم ا م

   ۰او غايطه مواد  –غذا -شيدي  –عبارت دي له  اوبه 

 , Typhoid    په ډيرو ناروغيو کي  لکـه : اوبه :     الف 
Dysentery, Hepatitis, Cholera,  G astro enteritis   لپاره ښه ذريعه ده که

پاکي او صحي اوبه استعمال شي  چيري اوبه تداوي شي  يعني 
د اوبو تداوي د اوبو   ۰نو دغه پورتني ناروغي به ختم شي 

د ملوث والي دي  اندازي پوري يعني د سا ده کلورينشن نه 
نيولي  تر مغلقي تداوي د اوبو پوري فرق کوي  په هر صورت  

   ۰د ملوث شوي منبع کنترول  ډير ګټور او دومداره وي 

نـاروغي   -:  Food born    سـيله انتقـال د غـذا پـه و :ب 
يره  چي ډ يږي  يدا ک يات پ ير ز کي ډ ناطقو  غو م په ه ثرا  اک
ښه  غذا  ځل  د  سو پريمن لري  د ال صحي  فظ ال سويه د ح ټه  ټي
پخول  تهيه شوي غذا په ښه توګه ساتل  او که چيري يخچال 
موجود وي په ښه طريقه د غذا ځاي په ځاي کول او د ملوثي 

هيز کول  ممکن اکثره هغه ناروغي چي دغذا له غذا څخه پر
    ۰وجهي پيدا کيږي  مخنيوي وشي 

ترول         نل کن شيدو د چي لو او :  د  جوش کو شيدو د  د 
سد ود يا م ترول  سيله  کن په و شن       الي يد يا پاستورايزي

   ۰شي 

ځه وړل        له من موادو   طه  ناروغيو :  د غاي غو  د ه
م موړو  چي د نو قال  له الري انت خولي  سطه او د  په وا وادو 

ضوع  ګه دا مو صه تو خال  په  چي  يږي  سدود ک کوي م قال  انت
قال ناروغيو د انت چي د  يږي  فاده ک ګه ا سباب  د     دارن ا

    ۰انسان د فزيکي چاپيريال له کنترول څخه عبارت دي 

هغـه عمـده  -:    Vector born     ويکتور برن يا انتقال  -۲
نار چي د  تور   شي ويک له ميا ځي  سبب ګر قال  –وغيو د انت

او کني څخه عبارت دي ددي ناروغيو کنترول   –سپږو   -مچانو
لري  پوري اړه  ترول  په کن ځاي  ثر د  قل د تک قل او دنا د نا
که چيري  ددي حشراتو د تکثر ځاي او د نشو نما ځاي  او د 

د استعمال   Insecticide چاپيريال حفط الصحه د حشره کشو موادو 
Plaque- thyps fوسيله  کنترول شي  موږ کوالي شو چـي د   په ever  

يا  لو او  ندي راو ترول ال تر کن ناروغيي   نوري  سي  او دا
نوموړي حشرات محوه کړو  د کوڅه ګشتو سپيو وژل او ختمول 
او د حيواناتو د رمي او ګلي کنترول د ناقل په کنترول کي 

نځ او شــامل دي  چــي دا کــار پخپلــه د حيوانــاتو تــر مــ
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همدارنګه د حيواناتو څخه انسانانو ته ناروغي سرايت کموي  
خه دي  يي څ غه عمل له ه بارت  ترول ع تور کن ناروغيو د ويک د 
چي د انسان بيولوژيکي چا پيريال  تر کنترول الندي راوړلي 

    ۰شي

هغـه   -: Air born trasmissionانتقال د هوا په واسطه        -۳
سطه انتقال کوي  د ناروغيو کنترول ناروغي چي د هوا په وا

موثر  ناروغيو د  ندي  ددي  موثر  ير  ندي ډ قه با په دي طري
تشخيص  او د ناروغ ښه تداوي کول     کنترول په خاطر مقدم

ناروغيو د  باالخره د  عات او  صحي مرا فط ال صي ح دي  د شخ
انتشار  د طريقي مسدودولو څخه مطلب پر ميحيطي فکتورونو 

چ تاثير ا ندي  نهبا منځ مواز تر  بان  حيط او ميز چي د م     وي 
په  هوا  قا ل د  ناروغيو انت هم  د  يا  خو ب شي   بره  برا
سطه په وا هوا  سرايت د  ناروغيو   سانه ده د  ير ا سطه ډ    وا

هغه ; Droplet infection – Infected dust- Droplet nucllieډوله دي    په دري
هوا الري د  سطه د  په وا غي  چي د ه نه   ناروغيو ميتودو

   ۰انتقال  مخه نيول کيږي په الندي ډول دي  

د ما سک او نورو اشياوو استعما ل  د ناروغيو :      الف 
پوښولو د يو    سرايت د مستقيم تماس په واسطه د خولي په

دستما ل په واسطه د توخي او پرنجي کولو په وخت کي  او 
هو ندي  د  طر ال تر خ ناروغي  چي د  لک  غه خ چي ه له يا دا  ا 

 الري واقع شوي وي  ما سک بايد استعما ل کړي    

کول :      ب  صله ور سترو فا کي د : د ب نو  په روغتونو
کي  منځ  په  ستري  هري ب يد د  ظور  با په من يد  ته   ۱۲تجر ف

مسافه موجوده وي  چي پدي ډول  په عمومي توګه  د ا نتشار 
ــدوديږي ــيله مح ــه وس ــو پ ــرات د قطرات ــورو   خط ــه ن او پ

فتو پوري په نظر کي  ٥تر    ۳  ونو کي دا فاصله د روغتون
چول  سره ا نږدي  يي  ستري  چي ب لک  ناروغ خ غه  شي ه يو ل  و ن
غانو  ظور د نارو په من لو  سافي د ورکو ياتي  م شوي وي  د ز

چول سي وا يد دا ستري با بل    ب سر د  ناروغ  يو  چي د  شي 
 ۰ناروغ  پښو لور ته واچول شي 

نور:     ج پردو او  يو  جا ل ستعمال د د  سايلو ا کي و و فزي
تجريد سره مرسته کوي  ليکن دارنګه وسايل  بايد د کافي  

 ۰هوا د جريان مانع نه شي 

دجارو کولو په وخت کر بايد  د ګرد : د ګرد کنترول :    د
او خاوري اچولو څخه هوا ته مخنيوي وشي  ددي منظور لپاره 

 او يا  شي  د کو ټي فرش بايد  په غوړو موادو باندي رنګ
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شي  او يا دا چي د   استعمال  Vacuum Weeping برقي جارو يا 
    ۰جارو کولو په وخت کي  د ځمکي فرش بايد مرطوب شي  

حام :      ۀ يوي : ازد تو د مخن سرايت د خطرا ناروغي د  د 
فټ  پاره  د  شخص ل هر  يد د  سطه با په وا تو  خاطر دقطرا په 

    ۰فټه ځاي ورکړل شي   ۱۱٤مکعب په حساب 

طبيعي هوا ورکول د کړکيو   -:  Ventelationتهويه يا :      و
پاره  خوني ل هوا د  تازه  سره  ندازي  کافي ا په  سطه  په وا
تهيه کوي  پدي ډول د ناروغيو د انتقا ل چانس د قطيراتو 

    ۰په واسطه  تر ډيره حده محدود کيداي شي 

ايد د الړو تو کول په هر ځاي کي ب:  د الړي توکول :     ز
     ۰منع شي 

ضد عفوني   د لمر وړانګي د قوي  -:د لمر وړانګي :      ژ
کونکي څخه عبارت دي  حتي د لمر وړانګي په غير مستقيمه 
لري   تاثير  کي  ندي وژون ګانزم با مايکرو اور پر  ګه   تو
ګه د  صه تو په خا شعاع  لت  چي  د اولتراوي ښودلي ده  بي  تجر

    ۰مکروب وژونکي ده 

د کيمياوي موادو    Disinfectionضد عفوني کول يا د هوا :    ړ
کوم هغه مواد چي د هوا د ضد عفوني کولو په : په واسطه 

پـه توګـه پـدي مقصـد  Aerosolمنظور تري استفاده کيـږي او 
ــه  ــارت دي ل ــتعماليږي  عب Sodium hy:      اس po c hlorate – 

Resorcinol                               Hexyl R esorcinol  
خه  لو  ۰ څ فوني کو ضد ع هوا د هم د  ګي  لت وړان د اولتراوي

  ۰لپاره استعماليږي 

د ساري :   Contact transmissionد تماس پواسطه انتقال       -٤
ناروغيو کنترول  د تماس له الري  د اجتماعي خصوصي شرايطو 
کاري  صو هم نورو اشخا ضوع د م کار دي دا مو شکل  ير م ندي ډ ال

    ۰لري   ته ضرورت

 Prevention   The: د حساسي ټولني وقايه کـول :       دريم 
Susceptable H ost    : دريمه کړي د ناروغيو د انتقال په ځنځير

کي  مساعد ميزبان يا هغه خلک چي  خطر ته معروض دي  دوي 
فظوي طريقو په واسطه وقايه او محافظه  ممکن د الندنيو محا

  ۰شي 

Active Iفعــال معافيــت     -۱ mmunization :-  د نــاروغيو د
بان د  بارت ده د ميز قه ع مه طري يوه مه ترول  شار د کن انت
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دفاعي سيستم د تقوپه کولو څخه  چي د خاصو شرايطو الندي  
د فعال معافيت په واسطه کيږي  چي د عصري طبابت يوه ډيره 

 – Polioقوي او موثره اسلحه ده ځيني سـاري نـاروغي لکـه   
Tetanus – Diphtheria – Measls – Pertusis – TB -  Small pox  چـي ددوي

باط پوري ارت يت  عال معاف په ف يواځي  ترول  لري د    کن
په  يت  چي د طفول سيون   ضد واکسينا پر  ناروغيو  موړو  نو

سره يږي  او ور سره ک تر  شکل  تين  په رو کي  يو     دوران 
 بوستر دوز هم ورکول کيږي  چي په کافي اندازه د معافيت
ضد  پر  ناروغيو  صو   نو مشخ ګه د ځي ساتي  همدارن يول و ل
معافيت چي د يوي مشخصي جغرافيايي ساحي پوري مربوط وي او 
يا مشخص ګروپ د خلکو چي  خطر ته معروض وي  د معافيت يا 
واکسينا سيون تهيه کول دي  بد بختانه چي د هري انتاني 

مونږ وا پاره  سهاالتو ل يا اود ا که د مالر سين ناروغي  ل ک
هغه ناروغي چي د هغه لپاره  اصالح شوي او ارزانه ۰نلرو 

 TB – Pertusis – Meningo coccalواکسين ضرورت دي عبارت دي لـه   
meningitis –Hepatitis – Rabies – Japanese encephalitis-    څخـه عبـارت دي

يوه   ۰ ظت  کو د حفا ياتو خل شکل  د ز لوي  په کت سين  واک
ي چي په جامعه کي د مساعدو خلکو تعداد ذريعه ده  هغه داس

کموي  کتلوي معافيت په ټو لنه کي زياتوي  چي د انتان د 
انتشار څخه په نسبي ډول او د هغه کسانو لپاره خطر کموي 
چي واکسين شوي نه وي  او يا واکسين شوي وي  خو پوره حفا 
ظت يي نه وي تر السه کړي  دا خبره بايد په خپل ذهن کي 

فيصده موثر نه وي  خصوصا  ۱۰۰چي واکسينونه ټول  تي  وسا
   ۰که يو کس د زياتو مرضي عواملو سره مخامخ کيږي  

بايد د ضرورت  مطا بـق       Immunizationمعافيت يا          
سيون  سينا  پاره د واک ځان ل پل  يواد   د خ هر ه شي   پالن  

نه جدول لري  نو پدي حساب ډير زيات د واکسينا سيون جدولو
موجود دي  چي هر يو يي په خپل ځاي کي ښه والي او بدوالي 

که هر واکسين په جداګانه شکل اجرا شي  نو کم تر ۰لري 
ځلي يو شخص صحي کلينک ته د واکسين د پاره  ۱٤کمه بايد 

الړ شي  اوسني طريقه چي اکثره واکسينونه  سره يو ځاي وي 
کلينيک ته  تر څو د زرقياتو تعداد يي هم لږ وي او ورسره

ښه  يو  يت  نو د معاف شوي وي  کم  هم   يي  عداد  ضريدو ت د حا
    .جدول الندي صفات لري

 Epidemiological     مناســب اپيــديميولوژيک اقــدامات :الــف
Relevent :-   يعني پدي جدول کي بايد  د هغـه نـاروغيو پـه

پاره  کو ل مو خل عا  چي د  شامل وي   سينونه  کي  واک بل  مقا
او هم د هغه ناروغيو واکسينونه پدي جدول   صحي پرابلم دي
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کي شامل وي چي د هغوي په مقابل کي موثر واکسينونه موجود 
   ۰وي 

Epidemiological e     موثر اپيـديميولوژيک اقـدامات :ب ffective  
ماشومان بايد په داسي  عمر کي واکسين شي  چي دوي تري : 

باډ تي  غه ا ن چي دوي ه له  ني ک لي  يع ټه واخ مور ګ چي د  ي 
تي  چي ان لري  توان و کړي وي  او ددي  ختم  ستي دي  خه اخي څ
پل  په خ يد  شومان با يات ما نه ز څه  هر  کړي د  جوړه  بادي 
صحيح وخت  باندي واکسين شي  يعني مخکي لدي چي دوي يوه 
سينونو د دوو  که د واک يږي   عروض ک ته م تان  نه ا ن ممک

   . نکړيدوزنو تر منځ فاصله کمه وي  ممکن ښه نتيجه ور

:   Operationally feasible      موثر او ميسريا ممکـن تـدابير:ج
پــدي ځــاي کــي د واکســينونو ارزش او قيمــت شــامل دي  او 

تر السه کول   Coverage پوشش همدارنګه د ډيري لوړي فيصدي يا
شامل دي  چي دا يو کليدي فکتور دي  د يوه  موثر معافيتي 

 پروګرام لپاره  

Socially a     بل پذيرش تـدابيرټولنيز قا: د cceptable   :-   د
سيون سم او رواج  واکسينا کو  د ر لي خل يد د مح جدول با

موني  بار د ن مره کارو کو د روز يدو او د خل عاداتو او عقا
ډير مهم فکتور دادي چي هغه خلک چي فقط د    وي   مطابق

واکسيناسيون لپاره راځي  بايد په صحي کلينيک کي منتظر 
سينو د پات چي د واک يل   مو وو خه  چي د م ګه  شي  څرن ي  ن

 تطبيق لپاره مختلف تقسيم اوقاتونه په ملي سويه  او هم د
ال    له نظره موجود دي  چـي پـه  WHO نړي د صحي سازمان 

 ۰ندي توګه توضيح کيږي 

په خاصو حاالتو کي دفعال معافيت تر سره کول              
                         :                                            

ي  پـه دوه د تحت ا لجلد لـه الر:   Cholera     کوليرا-۱       
 ٦تر  ٤ملي ليتره  په فاصله   ٥،۰،مساوي دوزو سره هر ځل

هفتو پوري  تطبيق کيږي  که چيري د کتلوي معافيت کمپاين 
يق ک تر تطب لي لي يو م ندازه د  په ا کي  صورت  پدي  يږي  وي  

يت ځو معاف شپږو ور تر  تر زرق  سته  کوي  او   او ورو يدا  پ
يل  يت د تکم ستر دوز  د معاف بل بو يو  سته  شتي ورو شپږ ميا

  ۰لپاره ورکول کيږي 

د تحت الجلد يا عضلي له الري دوه دوزه  په  Plaque طاعون -۲
ورځو تطبيق کيږي  او معافيت د واکسين د  ۱٤تر  ۷فاصله د 
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ه شروع او تر شپږو مياشتو پوري دوام ورځي څخ ۷نه تر  ٥
 کوي  

د کـاهالنو لپـاره د واکسـين دوه :     Typhoid fever  وچکي -۳
قدار د  په م له۰:٥دوزه  لد  حت الج تر د ت لي لي په   م الري  

تر شپږو هفتو تطبيق کيږي  معافيت د واکسين د  ٤فاصله د 
  ورځو په موده کي شروع کيږي ۲۱تر ۱۰نه وروسته د   تطبيق

واکسين شوي خلک  که چيري د ناروغي تر خطر ال ندي وي  د 
ملي ليتر يو بل بوسـتر دوز  ٥,۰معافيت د تکميل په منظور  

   ۰هر کا ل ورکول کيږي 

ډير   In activated vaccineغير فعا ل يا :   Influenza انفلوانزا-٤
هر يو څخه     له   مستعمل دي  دلمړني معافيت لپاره  زيات

لي ۱ سره  م يک  سيروم فزيولوژ يا  بو  لي د او تر دوه ځ لي
چي د  پاره   کو ل غو خل ګه د ه يږي  همدارن يق ک لوط تطب مخ
ناروغي د اپيديمي تر خطر ال ندي وي  يو بل دوز هم ورکول 

يت د  مل معاف يا مک لق  يږي  مط پاره  ٦تر ۳    ک شتو ل ميا
ته يت   منځ  جود وي  د معاف سين مو غوړ واک يري  که چ ځي  را
ي زيات وي   ليکن عمده معذرت يي دادي  چي د تطبيق دوام ي

    ۰په ناحيه کي ناوړه تعامل ناروغ ته پيدا کوي 

ملـي  ۰:٥واکسين څخه  D:۱۷د :     Yellow fever  يلو فيور   -٥
ستکي تره د پو شروع د     لي يت  يږي  د معاف يق ک ندي تطب ال 

دوام او  ورځي وروسته  شروع  ۱۲تر ۱۰واکسين د تطبيق څخه 
 ۰يي تر لسو کالو پوري  وي 

 

 

 

 

 په ملي سويه د واکسين  تقسيم اوقات

 په نوي زيږيدلو ماشومانو کي: الف 

BCG and OPV- O dose په وختزيږيدني  د                     
                                               

(For instiutional deliveries) 
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BCG (if not given at 0birth)       د زيږيدني څخه شپږ هفتي وروسته
                              

DPT-1 and OPV                                                                                 -1 

DPT -2 and OPV      د زيږيدني څخه لس هفتي وروسته         
                                      -2 

DPT -3 and OPV -  ورسته  د زيږدني څخه سوار لس هفتي       
                                  - 3 

Measles                                                        زيږدنـي څخـه نـه مياشـت  د
 وروسته

سته :ب  شت ورو شت ميا لور وي يا څ شپارلس  خه  ني څ                        د زيږد
DPT and OPV 

واکسـين تطبيـق   DTکلني عمر ماشومانو تـه د  ٦-٥د   -:ج
کيږي  که چيري دا ماشومان د مخه واکسين شوي نه وي  دوي 

په فاصله د يو مياشت ورکول کيږي او کـه   DTته دوه دوزه 
 ورکول کيږي  DTچيري د مخه واکسين شوي وي  دوي ته يو دوز 

واکســين پــورتني عمــر   TTد    : کلنــي پــوري  ۱٤تــر  ۱۰
تطبيق کيږي چي که چيري د مخه دوي   ښځينوو ته  هغه وخت

  TTواکسين شوي نه وي  نو دوي تـه دوه دوزه   TT-DT-DPTته 
د يو مياشت  ورکول کيږي  او که چيري د مخه    فاصله  په

  ۰ورته تطبيق کيږي  TTواکسين شوي وي  نو يو دوز 

او  ۱TTملګي په اولـه مرحلـه کـي دحا: حامله ښځو ته : د 
 تطبيق کيږي  TT ۲وروسته   يوه مياشت

د دوه دوزونو تر منځ فاصله بايد د يوي مياشتي څخه : نوټ 
سين د  به د واک ضعيفه ت يزش او  ټوخي ر ضعيفه  نه وي ِ مه  ک

  Hepatitisتطبيق مانع نه ګرځي پـه دي وروسـتيو وختـو کـي د 
   ۰ل شوي دې واکسين هم د معافيت په جدول کي شام

                                                        سـکيجول     معافيـت     د نړي د روغتيايي سـازمان د       ۳
    Immunization  Schedule   WHO EPI 

تر کنترول   Polioاو    TBپه هغه هيوادونو کي چي           
بايد د تولد    ينونهواکس   Polioاو   BCG  الندي  ندي  نو د 

شي   يق  سره تطب يک  ماس  د کلين مړي ت يا  ل کي  او  خت  په و
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پـه ګـډه  د   Oral polioاو   DPTټولو هيوادونـو کـي    او په
په محفو کي   مر  په ع تو  شروع ظشپږو هف ګه   موثره تو ه او 

د مرضي خلکو د ضرورت   جدول کي  کيږي  د اميونايزيشن په
راوستل شي که د دوزونو تر منځ تغيرات   طر ممکن څه په خا

تا خير صورت و مومي  په هغه صورت کي چي کوم معافيت تر 
السه کيږي  کوم تاثير نلري  خو ددي نه د زياتي غلطي کولو 
کي  نو  يم دوزو يا در هم  کي دو جدول  په  که  شته    جايش ن ګن
تاخير منځ ته راغي  نو جدول بايد د سر نه دوباره شروع 

ر  د مختلفو واکسينونو لپاره  په الندي شي  د ماشومانو عم
جدول کي ذکر شوي که چيري د لمړني دوز په شروع کولو کي  

يد د        تاخير با  بق  طا  جدول م نو د  شي   ته  را منځ
يد  سينونه با شي  واک عين  صله ت ني فا ما  منځ ز تر  نو  دوزو

  تغذي  معطل شي  که چيري ماشوم ناروغه وي  او يا په سوي
ه وي  مګر د اوسني علم په رڼا کي قابل قبول با ندي اخت

 –نده  په حقيقت کي دا مهمه ده چي ما شومان  د سوي تغذي 
ضعيف د سيني انتانات  يا اسهاالت  او  -تبه    ټيټه درجه

نورو وړو وړو که      د  شي  ځ سين  سره  واک سره  يو  نا روغ
دا هغه ماشومان دي  چي د ټولو نه زيات واکسينا سيون ته 

د واکسيناسيون تقسيم اوقات  په ال ندي  WHOرورت لري  د ض
په اکثرو هيوادونو کي نن قا بل تطبيق   ډول دي  چي د نړي

  -.دي 

 

 

 

 

 

 

 

دنړي د صحي سازمان د واکسيناسيون           شپاړسم جدول
 تقسيم اوقات

WHO Immunization Schedule 

(Whene Early protection is a must: 
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Age vaccine 

Birth BCG and 
polio 

6week DPT- Oral 
polio 

10 weeks DPT- Oral 
polio 

14 weeks DPT- oral 
polio 

9 Months Measles 

 

جدول سم  د نــري د روغتيــايي ســازمان د پروګــرام ل مخــي د :  اول
 واکسيناسيون مهالويش

For Women 15-40 years T T I 

ofter  4 week T T 
 

II 
 

6 Months T T III 

1 year T T IV 

1 year T T V 

                                                          

II - معــافين  منفعــلPassive I mmunization          قســمه  دري��گ
    : حضرات د منفعل معافيت لپاره موجود ديتم

 Normal Human         انساني نارمل امينـو ګلوبـولين :الف
Immunoglobulin 

ـــولين  :ب ـــاني امينوګلوب ـــوص انس Specific H  مخص uman 
Immunogloboline 

ـــــــين         :ج ـــــــي توکس ـــــــيرا او انت ـــــــي س                                     انت
Antisera Antitoxin 

منفعل معافيت د يويگ لنأيگ موديگ لپاره وي دا په هغه صورت كيگ قاب�ل اج�را دي چي�گ انت�ان        
  د معافيت موده . ستي تماس صورت موندلى و ي او يا راتلونكى خگو ورحگو كيگ صورت ونيسيسره د

هفتو پوريگ فرق كوي ممكن حگني�گ وخ�ت ب�د عك�س العم�ل وش�گايي خصوص�اً د  ٦-۱ييگ مختلفه ده 
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Anti sera  د استعمال سره چيگ حيواني منشا ولري منفعل معافيت د ناروغيو پ�ه كنت�رول كي�گ مح�دود
چيگ پ�ه . منقعل معافيت يوازيگ د غير معاف خلكو لپاره په خاصو حاالتو كيگ تطبيقيگإي. لريارزش 

 : تيگرو درسونو كيگ تشريح شوي دي

 : Combined passive and Active Immunizationلوط فعال او منفعل معافيت  خم

لك��ه د . ى ش��يااده كيگ�دن��اروغيو كي�گ  د فع��ال او منعف��ل دواؤه مع�افيتونو خگخ��ه اس��تف ينــوځپ�ه        
Tetanus ،Diphtheria  اوRabies  ن��اروغيو كي��گ د منعف��لImmunization م��ؤه   ځــاىه ي��وس��ر
پواس��طه او  Immunizationت��ر خگ��و دفعت��اً م��وقتي معافي��ت د منفع��ل . كيگ��إي ولکوره��م  هواكس��ينون
ن په و ژوندي واكسيا  ا  gكه چيگريگ . يشسينونو پواسطه منحگ ته راد مؤو واكمعافيت  فعالوروسته 

پواسطه ممكن گ لـه منحگه  IGكيگ تطبيق  شي د ژوندي واكسينونو معافيتي عكس العمل د  عين وخت
 څخـهواكسينونو د تطبيق    د يا امينوګلوبولينې او که په بيلو بيلو برخو کاما  ،الؤ شي

وم ځـواب کـې کـل ش�ي پ�ه مع�افيتي ړکورو ي�ا دوه هفتي�گ وورس�ته ادريگ هفتيگ مخكي�گ 
 .وپير نه راځيت

استعمال كؤي نو هغه ش�خص  ى ځاسره يو  Ig ري يو شخص د شري ژوندي واكسين دمثال كه چي      
او ژون�دي واكس�ين  Igخبري  ديلـه وجيگ نه توليديگإي اما كله كله بر خالف د  Igكيگ عكس العمل د 

 . يږيهم زمان استعمال    Hepatitis   Ig  واكسين او Hepatitisپه عين وخت كيگ تطبيقيگإي لكه د 

ه : Chemoprophylaxisم�وادو پ�ه وس�يله وقاي�ه  کيماويد  عب�ارت د هغ�ه خصوص�ي دواكگ�انو لـ�
تطبي��ق خگخ��ه دى چي��گ د ناروغيودس��رايت ي��ا وق��وع خگخ��ه د مخ��ه د ناروغ��ة د مخني��وي  پ��ه منظ��ور 

گ�دى ش�ي، چي�گ پ�ه تطبيقيگإي پديگ توكگه حساس  خلك د خصوصي ناروغيو په مقابل كي�گ وقاي�ه كي
 : دوو طريقو سره ترسره كيگدى شي

پديگ طريق�ه : Causal proplylaxis سببي عواملو لـه منحگه وؤلوپه وسيله د ناروغيو مخنيوي  د:الف
 . سببي عواملو لـه منحگه وؤلو پواسطه    د    توګهيعني په مقدمه . د ناروغيو مكمل مخنيوى كول دي

چي��گ يوازي��گ د كلنيك��ي اعراض��و : Clinical prophylaxis ولد كلنيك��ي اعراض��و مخني��وى ك�� :ب
د هغو دواكگانو استطباب چيگ . مخنيوى كول دي دا ضروري نه دي چيگ انتان هم لـه منحگه والؤ شي

 : ارت دي لـهبتوصيه كيگإي ع توګهپه  Chemoprophylaxisپه يو تعداد ناروغيو كيگ 

لپ��اره توص��يه  Contactد ف��اميلي         Furazolidonي��ا Tetracycline د،Cholera      ولي��راک -۱
 . كيگإي

ــايي-۲ ــانجکتيوايتس بکتيري  l Conjunctivitis Bacteria :Ophthalmic     ک
oimtant Erythromycin اما پهViral conjunction كيگ نه توصيه كيگإي . 

 . توصيه كيگإي Doseاو د واكسين لومؤى Diphtheria:       Erythromycin     ديفتيريا  -۳

بان�ديگ م�وثر  Influenza Type Aچيگ يوازي�گ پ�ه ( Influenza :  Amantidine     انفلوانزا  -٤
 . لپاره توصيه كيگإي Close cantestاو ). دي
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 :  کياو په مالريا          

۱-        Chlorequine ي�اResochine, Nivaquine, Aviochlor      , Arleen ۲۰۰mg پ�ه هفت�ه 
 . كيگ يوه ورحگ په منظمه توكگه د هفتيگ په هغه ورحگ چيگ دوا توصيه كيگإي

۲-    Paludine  دProguanil ۱۰۰mg  ۲۰۰په هفته كيگ شپإ ورحگيگ ياmg د ورحگيگ . 

۳-     Doxycycline يا   vibramycin  كپسول هره ورحگ يو كپسول  ګرامهملي سل . 

د كاهل اشخاصو لپ�اره چي�گ وزن يي�گ د  Chemoprophylaxisاره په انفرادي توكگه د مالريا لپ      
٥۰- ۷۰kg  په حدودو كيگ وي په النديگ توكگه توصيه كيگإي : 

پ�ه مقاب�ل كي�گ             Chloroquine       -p  Falciparmد هغ�ه خلك�و لپ�اره چي�گ د         -۱
Resistance       نه وي .Chlorqine ۳۰۰mg گلپه هفته كيگ يو ح . 

په مقاب�ل كي�گ ي�و خگ�ه  Chlorquineد  P. Falciparmكه چيگريگ په يو مشخصه ناحيه كيگ     -۲
Resistance  وي پ��ديگ ص��ورت كي��گChloroquine ۳۰۰ mg  پ��ه هفت��ه كي��گ توص��يه كيگ��إي ك��ه

 . د ورحگيگ توصيه كيگإيProquanil ۲۰۰g mپه عوض  Chloroquineچيگريگ امكان ولري د 

  دي پد Resistanceپه مقابل كيگ  Chlorquineپه زياته اندازه د  P. Falcipharm كه چيگريگ    -۳
مل�ي  Proquanil ۲۰۰په هفته كيگ او ورس�ره  ګرامهملي   Chlorquine ۳۰۰صورت كيگ    ي

 .د ورحگيگ توصيه كيگإي ګرامه

 : يا النديگ دواكگانيگ توصيه كيگإي       

 . Proquanilجمع  Chlorquineگحگو ته حگوانو ماشومانو او حامله ش      -۱

ي��و  dapsone pyrimethemineي�ا  Proquanilاو  Chloroquineك�وم هغ�ه اش�خاص چي��گ       -۲
 .حگاى اخلي د دوى وينه بايد په هره مياشت كيگ معاينه شي

 : Health Educationصحي تعليمات   -۳

   د روغتي�ا تقوي�ه هچي�گ اف�راد او كگروپون�مي�گ پواس�طه صحي تعليمات هغه عملييگ ته وايي د كو       
او    استحكام او د روغتيا اعاده  زده كوي د ديگ لپاره چيگ صحي تعليمات موثره وي نو ك�وم ميتودون�ه

تعامالت چيگ د ديگ هدف د الس ته راوؤلو لپاره اس�تعماليگإي باي�د هغ�ه الري�گ پ�ه نظ�ر كي�گ وني�ول 
او د هغ�و فكتورون�و خي�ال . شخصات او كردار غوره ك�ويي چيگ خلك حگانته مختلف مکشي په كومو 

وس��اتي د كوم���و پواس���طه چي���گ خل���ك د دي���گ مشخص���اتو د س���اتلو ي���ا تغيرون���و اود عل���م د زده كول���و او 
استعمالولو په لوري رهنمايي كيگإي پديگ اساس صحي تعليمات د خلكو لـه موجوده حالت خگخه د دوى 

او په دوى . دلچسپة سره چيگ دوى يگي لري شروع كيگإي د صحت د شگه كيگدو په خاطر لـه هر أول
كيگ د يوه فرد د يوه كورنة د غؤي ا و ياد يوي�گ تگولني�گ د غ�ؤي پ�ه حي�ث  د ص�حي  حال�ت پ�ه مقاب�ل 
كيگ د مسووليت پيدا كولو هدف لري د ساري ناروغيو په كنترول كيگ د يوي ناروغي پ�ه ب�اره كي�گ د 

ورپس�يگ د دوى ع�ادات او رس�وم ك�وم چي�گ د ناروغ�ة پ�ه وق�وع او  خلكو لـه معلوماتو خگخه شروع او
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او په پاى كيگ هغه باالخاصه وسايل چي�گ جبي�ره وك�ؤى ش�ي . خپريگدو كيگ موثر دي ارزيابي كيگإي
 .په كار واچول كيگإي

 

 : Non specific Measures  غير خصوصي طريقي -٤

ه جملي�گ خگخ�ه چي�گ د ن�ارو       كي�گ خل�ل  path waysغيو د انتق�ال پ�ه د غير خصوص�ي طريق�و لـ�
ه ي كولى ش� تهنځ رام د ژوندان�ه د كيف�ت د ش�گه وال�ي خگخ�ه لك�ه د ش�گو كورون�و : عب�ارت دى لـ�

ش��گه تغذي��ه او د تعليم��ي س��وييگ  Sanitation حف��ط الص��حخ،water supply د اوب��و تهي��هج��وؤول،
 وي  يونو كي�گ چي�گ ض�رورتلوؤوالى، او په غير خصوصي طريقو كيگ قانوني اقدامات په كوم حگا

جوؤ او  په موثره  توكگه دغه پروكگ�رام عمل�ي ش�ي، پ�ه  پروگرامشامليگدى شي، تر خگو يو متحد 
صنعتي هيگوادو كيگ په حقيقت كيگ همدغه غير خصوص�ي طريقي�گ أيگ�ره عم�ده رول لوب�ولى دى د 

TB ،Cholera ،Leprosy ��ه چي�گ د ن��اروغيو د او د ماش�ومانو د وفي��اتو پ�ه كمول��و كي�گ مخك��ي ل�دي ن
 . كنترول مخصوصيگ طريقيگ ايجاد شي

بله غيرخصوصي طريقه عبارت ده د تگولنيگ شاملولو خگخه او ياد تگولنيگ د برخه اخيستلو خگخ�ه ، 
ك��ه د . د ن��اروغيو پ��ه س��رويالنس، دن��اروغيو پ��ه كنترول��و او د عامي��گ روغتي��ا  پ��ه تگول��و فع��التونو كي��گ

روغتي�ا پ�ه پروكگرامون�و كي�گ ش�امله ن�ه وي ن�و  دغ�ه پروكگرامون�ه  تگولنيگ برخه اخيس�تنه دعامي�گ
ممكن  كامياب نه شي، پاليسيگ جوؤول او ق�انون ج�وؤول پ�ه يوازي�گ توكگ�ه مطلوب�ه نتيج�ه ن�ه ش�ي ت�ر 

د ساري ناروغيو په كنترولو كيگ په مخ په انكشاف هيگوادونو كيگ خگه موانع موجود دي . السه كولى
د كموالي خگخه د يو موثر ص�حي پروكگ�رام   د   ز ي�ر بن�ا ع�دم  بودجيمالي د : چيگ عبارت دي لـه

موجوديت، د عامي روغتيا گ پ�ه س�طحه د البراتوارون�و د س�هولتونو كم�والى، س�امان او االت�و او اف�رادو 
كمبود، د تربيه شوى پرسونل كمبود او همدارنكگه د عامو خلكو خب�ر دارة او د پوهي�گ كم�والي چي�گ دا 

په اخر كيگ عمده مانعه چيگ د ناروغيو . ساري ناروغيو د تحقيق او كنترول لپاره ضروري دي تگول د
طبي تكنالوژي د انسانانود خواصو  څخه  کاو سلو په كنترول كيگ موجوده ده عبارت ده د انسان عادت

ة تكگ او عاداتو په تغيرولو كيگ كوم خاص موثريت نه لري، چيگ پديگ ارتباط صحي تعليمات يوازين
الره ده، چيگ د خلكود خواصو او عاداتو او همدارنكگه د هغوى د ژوند په طرز او طريقه كيگ مناس�ب 

تغي��ر پ��ه دوى كي��گ د ن��اروغيو د كنت��رول ش��گه ميت��ود   چي��گ پخپل��ه همدغ��ه. تغي��ر رامنحگت��ه ك��ولى ش��ي
 . شي ىلنك

 Health Advice to Travellersصحي توصيي مسافرينو ته 

دا ي�وه نوي�گ اص�طالح ده چي�گ اخت�راع ش�ويگ د مس�افرينو د  :        Emporiaticsامپوريتکس
د تگول�و . صحي مشكالتو او خطراتو ته مخامخ كيگ�إي ومسافرين مختلف. روغتيا په باره كيگ بحث كوي

 Motionلك�ه . نه مخكيگ دوى دهغو بيگ نظميو او مشكالتو تابع دي چيگ د سفر پواسطه پي�دا كيگ�إي
sickness  دا چيگ په م�خ پ�ه انكش�اف هيگوادون�و كي�گ دوى دهغ�و ن�اروغيو س�ره پ�ه تم�اس كي�گ دويم

تر پوشش الن�ديگ ن�ه دي  Inernational health regulationراحگي چيگ د صحي بين المللي قانون 
مع�ايي پرازيتون�ه  Cardiasis ،Dengue ،Influenza ،Filariasis ،STD ،AIDSراغلي لكه مالريا 
Typhoid fever ،Para typhoid fever ،Viral hepatitis پورتن�ة اكث�ره ناروغ�ة . او داس�يگ ن�ور

بلكيگ كله چيگ دوى بيگرته خپل وطگن  ته عود ت ك�وي . دوى ته د سفر په دوران كيگ نه پيدا كيگإي
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د حفظ الصحيگ نه مراع�ات ك�ول د هغ�و . او نورمال ژوند شروع كؤي نوموؤيگ ناروغة ورته پيدا شي
چيگ د غذا سره سروكار لري، غير صحي اوب�ه، پ�ه غي�ر مناس�به طريق�ه د غايط�ه م�وادو  كسانو پواسطه

ن�و ب�ين الملل�ي . حگاى په حگاى كول د هغه عم�ده فكتورون�ه دي، چي�گ د ن�اروغيو د انتق�ال س�بب كيگ�إي
مسافرين شخصي مسووليت لري چيگ هغه خطرات او صحي مشكالت چيگ دوى ته په سفر كيگ پي�دا 

ــ ــوتراپي چي��گ دغ��ه مش��كالت د واكس��ين او وق��ايوي ت��داوي او ي��ا ت��داوة وپيگژن��ي يږكي  کيم
Chemotherapy    دريگمه خبره دا چيگ مسافرينو د اش�نا او قاب�ل د س�ترس . ى شي كيگداپواسطه

د الندينو ناروغيو په ارتباط خگه سفارشات موجود دي چيگ . طبي مراقبتونو د منابعو خگخه جدا كيگإي
 . بايد عملي شي

شكل موج�ود دي ن�و  Endemic  کانديمي په هغو مناطقًو كيگ چيگ مالريا په: Malariaمالريا      -۱
باي�د د وق�ايوي پواس�طه محافظ�ه   د مالريا د ناروغة د اخيستلو  أيگر زيات امكان موجود وي نو مسافرين

ه . ك��ؤي  او Chloroquine ،Amodinquineهغ��ه دواكگاني��گ چي��گ توص��يه كيگ��إي عب��ارت دي ل�ـ�
Sulfadoxine pyrimethmine   نوموؤيگ دواكگانيگ بايد چيگ مسافر د مالريا س�احيگ ت�ه  نن�وزي

هفت�و   ٦ -٤             او  كل�ه  چي�گ د س�احيگ  وزي  ه�م باي�د ت�ر يړكـپه  هماغه  ورحگ  ش�روع  
 پوريگ ادامه وركؤي 

د هغ�و مس�افرينو  Revaccination واکسينشـن ري واكسين ك�ول او ي�ا: Typhoid     تيفويد  -۲
ساحيگ ته سفر كوي يوه ضروري توصيه  Endemic کانديمي د ناروغة typhoid تيفويد لپاره چيگ د

 . ده

 کيلو ګـرامد ب�دن پ�ه ه�ر  ۰،۰۷ NHIg. Mg|kg    -Hepatitis A :۰،۰٥     هپت�ايتس اي -۳
كسين د تطبيق خگخه بايد د ژوندي وا Ig  ګراميو . وزن هر  خگلور مياشتيگ وروسته توصيه كيگإي

د . دري��گ هفتي��گ مخكي��گ او ي��ا دوه هفتي��گ وروس��ته د ژون��دي واكس��ين د تطبي��ق خگخ��ه اس��تعمال ش��ي
Inactivated HAV  دستياب دي کيپه اروپايي هيگوادونو . 

واكسيناسيون د پيگژندل شوي واقعيگ په موجوديت كيگ او يا د ناروغيو س�ره : Plague    طاعون  -٤
 . موجود وي توصيه كيگإيد تماس امكانات 

پ��ه  Certificateحگني��گ هيگوادون��ه اوس ه��م د ك��ولرا د واكسيناس��يون د س��ند : Cholera    ولي��راک -٥
 . لو اسرار كوي مكگر د كولرا واكسين شخص ته محدود  محافظت وركولى شي درلود

واخلي  Tetanus Toxoidدوز د  Boosterدايو عاقالنه احتياط دى چيگ يو : Tetanus     تيتانوس -٦
 . كاله او يا كلونه زيات تيگر شوي وي ۱۰د واكسين د اخري زرق خگخه  Tetanusكه چيگريگ د 

 Boosterدا واكسين اكث�راً د خلك�و خگخ�ه هيريگ�إي ي�و ي�ا دوه : Polio myelitis     پوليومايال ټس -۷
dose د واكسين هغو اشخاصو ته چي�گ مخكي�گ مص�اب  ش�وي  وي ورك�ول كيگ�إي. Booster dose 

 هر پنحگه كالو وروسته توصيه كگيإي  

وج�ود  Igتر اوسه پوريگ د ديگ ناروغة په مقابل كيگ واكس�ين او : E Hepatitis-    هپتايتس  اې -۸
كيگ تهيه كيگإي چيگ أيگر زيات د محافظت لپاره نه توصيه  امريکااروپا او    لري يوازيگ په  نه
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غ�ذا او اوب��و خگخ�ه ن��ه اس�تفاده ك��ول   ملــوثحافظ�ت پ��ه منظ�ور د ام�ا د ش��خص د ش�گه م��وثر . كيگ�إي
 . يوازينيگ شگه معيار دى

لپاره واكسين موجود دي چيگ مكمل كورس تطبيق  Hepatitis Bد : Hepatitis B     هپتايتس بي  -۹
 تطبيق شي.شپإ مياشتيگ وورسته doseاولني دوزه په فاصله د يو مياشت او دريم    يعنيگ دوه

ك�وم  مش��خص  مح�افظتي واكس��ين ن�ه ل��ري ام�ا باي��د HIV  او  STD     نس�ي مق�اربتي ن��اروغي ج -۱۰
مسافرين تر اخره حده كوشگشگ وكؤي چيگ جنسي اعمال د  ن�ورو س�ره ترس�ره ن�ه ك�ؤي ام�ا يوازي�گ 

 hepatitis Bاس�تعمالول دي او د  Condom ډمکان وقايوي او محافظوي طريق�ه  ددي خلك�و لپ�اره د
 Disposable ي�و وار مص�رف ي�ا  او دوى ه�م باي�د   استعمالول  اخته خلكو سرنجونه  نه AIDSلپاره د 

  هګهمدارن. شوي وي اس�تعمال ك�ؤي Sterilized معقم يا  سرنجونه او يا هغه سرنجونه چيگ أيگر
ض�د  مسافرين بايد شخصي او محيطي حفظ الصحيگ په برخ�ه كي�گ ك�افي معلوم�ات ول�ري او حگيني�گ

د نؤة صحي سازمان د سياحيونو د شگه روغتيا پ�ه خ�اطر . مواد هم بايد ولري Disinfectant عفوني يا 
رهنم�ا پ�ه  دي يو وؤوكيگ رساله تهيه ك�وي او د مس�افرينو پ�ه دس�ترس كي�گ ورك�وي ت�ر خگ�و هغ�وى د

 رنگا كيگ خپل سفر په خوندي توكگه ترسره كؤي

 هغه انتا نات چيگ لـه روغتون خگخه اخيستل كيگإي

 Hospital Aquired infectionاخيستل شوي انتان  څخهوغتون د ر

هغه ساري ناورغة چيگ ناروغ د بـستريگدو خگخه په روغتون كيگ اخلي د نني ورحگي�گ مه�م         
صحي پرابلم دى نوموؤيگ موضوع حتى په أيگرو پرمختللو هيگوادونو كي�گ س�ره ل�دي  چي�گ د ت�داوة 

 Crossساري ناروغيو پر ضد لري بيا هم د ساري امراضو د روغتون پيگشرفته ترتيبات د    ديگر شگه
infection د کــيپ��ه انكگلس��تان  . واقع��ات پ��ه روغتون��و كي��گ ديگ��ر زي��ات دي                  Cross 
infection  دي چيگ پديگ حساب د بس�تر ش�وي ناروغ�انو  يتخمين شو% ۷واقعات په روغتونو كيگ

واقع�ات يي�گ زركگون�و ت�ه  Cross infection     ر ش�وي دي دبس�ت کـيش�ميگر چي�گ پ�ه روغت�ون  
% ۱۷او   ۸،٥ ك��الو كي��گ د مطالع��اتو پواس���طه ۱۹۷۱او ۱۹۷۰پ��ه متح��ده اي��التو كي���گ پ��ه . رس��يگإي

ناروغان چيگ په روغتون كيگ بستر شوي وي د هغه ناروغانو لـه جمليگ خگخه و چيگ په روغت�ون 
مش�ابه ان�دازه پ�ه ن�ورو  Cross infectionان لري چيگ د كيگ ييگ ناروغة اخيستيگ وي او أيگر امك

هيگوادونو كيگ هم وجود  ولري هغه ناروغي چيگ د روغتون خگخه اخيستل كيگإي لـه دريگ خواوو 
 : تر مطالعيگ النديگ نيول كيگإي

 Agent and sourcesمنابع او عوامل      -۱

 د انتشار طريقه     -۲

 د ناروغة اخيستونكى      -۳

 : Agente and sourcesمنابع او عوامل          -۱

ه   دي   عب�ارت  كگرحگ�ي سبب   Cross infectionد  كيگ   روغتون  چي په عوامل   هغه         : لـ�
Streptococas a ureos, hemolytic str eptococcus, coli, sa lmonelosis, kle bsiella, 
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enterobacter, psue do m onase, ga stritis  د ناروغ�ة من�ابع د روغت�ون . ويروس�ونه ځينـياو
 ناروغان او هغه موظف خلك دي چيگ په روغتون او د روغتون په چاپيگريال كيگ كار كوي 

په روغتون كيگ ناروغان د ساري ناروغيو قوي منبع او عام�ل وي پ�ديگ جمل�ه كي�گ د حگيني�گ : الف
Measle rويروس��ي ن��اروغيو من��ابع لك��ه  obella ،Influenza ،Viral he patitis  او همدارنكگ��ه د

 Eczema ،Psoriaisisپوستكي ساري ناروغي، د زخمونو لـه ترشحاتو خگه منځ  گ ته  راحگ�ي لك�ه 
Boil  اوBeds soures  چيگ د ساري ناروغيو د سرايت سبب كيگإي ا و هغه مكروبي عوامل چي�گ د

او اس�هاالت او هغ�ه  typhoid- gastro entritisيگ سيستم لـه الري�گ س�رايت ك�وي عب�ارت دي   ايمع
ه س�توني درد، د س�إي توبركل�وز او  ناروغي چيگ د تنفسي سيتسم لـه الريگ سرايت كوي عب�ارت دي لـ�
نور ي ناروغة و باالخره هغه ناروغي چيگ د بولي سيستم لـه الريگ سرايت كوي پديگ ناروغيو كيگ 

ه هغ�ه شامل دي نوموؤي تگول منابع چي�گ پورت�ه ذك�ر ش�و پ�ه ع�ادي   منـابعوتوگ�ه عب�ارت دي لـ�
 . خگخه چيگ په روغتونو كيگ د ساري ناروغانو خگخه اخيستل كيگإي

يو شميگر زيات باكترياوي د صحتمندو انسانانو خوليگ، :: Staff       د روغتون مسوول اشخاص يا :ب
ناروغ س�ره   ـهامعا، مهبل او پوستكي پواسطه نقل كيگإي هغه خلك چيگ په روغتون كيگ كار كوي او ل

Cross infپ��ه تم��اس راحگ��ي د  ection  ي��وه منب��ع ده، د مث��ال پ��ه توگ��هStaphyllococcus   پ��ه ع��ادي 
 همدارنكگ�ه . س�بب كگرحگ�ي Cross infection      موجود وي چي�گ د کيتوكگه په پوستكي اوپزه 

Hemophlia   پ�ه س�توني كي�گ اوSalmonella نو پواس�طه پ�ه امع�ا  كي�گ موج�ود دي چي�گ د انس�انا
 . انتقال كوي

بله موض�وع چي�گ م�ايكرو اوركگنيگ�زم د ف�رش پ�ه م�خ، فرنيچ�ر، : Environment   يا  چاپيگريال :ج
بس��ترو، حم��ام، تش��ناب، تاك��اوي، د تش��ناب س��امان، الم��ارة، دس��تكگير، دروازي��گ، ه��وا او داس��يگ ن��ور 

 . يوه مهم منبع ده cross infection  كيگ ژوندي پاتيگ كيگداى شي د روغتون چاپيگريال ځايونو

 : rout of spreadد ناروغة د انتشار الريگ .      -۲

 : هغه عمومي الريگ چيگ مايكرو اوركگانيگزم د هغه پواسطه انتشار كوي په النديگ أول دي       

 . مستقيم تماس د مثال په توكگه د داكترانو او نرسانو خگخه حساسو ناروغانو ته:      الف

  Drop let      چيگ د ستوني او پزيگ خگخه خارجيگإي قطرات: ب

 :. Droplete nuclie                     قطيرات چيگ په هوا كيگ وي: ج

د كگ�رد س�ره ي�و حگ�اى م�ايكرو اوركگ�انيگزم د بس�ترو د ش�يتونو د : Dustكگ�رد ي�ا دوؤي�گ :            د
 . په وخت كيگ هوا ته انتشار كوي ټكولو

د روغتونو مختلف پروسيجرو پواسطه لك�ه كتيت�ر تكني�ك، داخ�ل وري�دي پروس�يجرونه من�تن  :       هگگ
 . شوي كتيتر، بلغم، لوشگي د بسترو پطنوسونه، د ادرار ظروف او داسيگ نور

 : Recipientاخيستونكى  .  -۳
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ي تول ناروغان چي�گ پ�ه روغت�ون كي�گ وي د مختلف�و من�ابعو خگخ�ه پ�ه روغت�ون كي�گ ك�ولى ش�        
پ��ه اخيس��تلو نظ��ر ن��ورو ت��ه أيگ��ر مس��اعد وي  Cross infectionن��اروغي واخل��ي حگني��گ ناروغ��ان د 

خصوصاً هغه خل�ك چي�گ ديگ�ر ش�ديد ن�اروغ اوس�ي او ي�ا هغ�ه خل�ك چي�گ د ن�اروغيو پ�ه مقاب�ل كي�گ د 
Steroids او سايتوتوكسيك دواكگانو پواسطه خپل مقاومت لـه السه وركؤى وي .Cross infection  پ�ه

او مخصوصاً د ماشومانو په سرويس  Inteicاو  urologicalيا  مراقبت اوكيگ چيگ تر  هغه ناروغانو
 ) ۲۲،۲۱،۱۸،۱۷،۹( . كيگ بستروي أيگر زيات صورت مومي

 ضد عفوني كول

Disinfection 

 Antiseptics  سـپتيکانت�ي  د السونو مينحگل د  Semmelwesم كال كيگ ۱۸٦٥-۱۸۱۸په        
ه والدت خگخ�ه منح�گ ت�ه راحگ�ي (Fever)سطه د هغو تبو موادو پوا د مكروبون�و د . چي�گ وروس�ته لـ�

د  Lister لس�تر   كي�گ  ۱۹۲۹-۱۸۱۲ييگ كمه كؤي�گ ده همدارنكگ�ه پ�ه   وژلو پواسطه د وفياتو اندازه
Anti Septics     استعمال)  d    (   Corbolic  aci او د زخمونو د پاكولو په منظور أيگر مهم وبال�ه ،

په  Anti bioticد . توكگه يي استعمال كگتگور وباله Prophylacticد زخمونو انتاناتو د وقايي لپاره په 
موادو تر اوسه پوريگ خپل مقام او موقف او اهميت  Anti septicاو  disinfectionطاليي دوره كيگ 

دارنكگ�ه كيمي�اوي . ؤى دىييگ نه يوازيگ په شفاخانو كيگ ساتلى بلكيگ په اجتماع كيگ يي هم حفظ ك
او همدارنكگ�ه د . مواد د اوبو د تصفيه كولو خگخه  بيا د طبي سامان  تر تعق�يم كول�و  پ�وري مس�تعمل دى

Bacteria Fungiپوس�تكي انتان�ات او د ،             Mucose m embrane  انتان�اتو پ�ه ت�داوة كي�گ ه�م
 .مستعمل او د استفاديگ وؤ دى

 : Definitionتعريفات 

ي��و ن��وع م��واد دي چي��گ  germicide ي��ا کــيوژون روبګــاو Disinfection     ض��د عف��وني -۱
Pathologic ه منحگ��ه وؤي  Spores س��پور ل��يكن دا عملي��ه د مكروبون��و. م��ايكرو اوركگانيگزمون��ه ل�ـ�

بونو تعداد واود مركر. هدف د انتاناتو د انتقال مخه نيول دي Disinfectionمعموالً لـه منحگه وؤى نشي 
 . ر هغه اندازيگ پوريگ كموي چيگ صحت  ته مضر ثابت نشيت

ه هغ�ه م�وادو خگخ�ه دي چي�گ م�ايكروبونو د تكث�ر او : Anti septic     سـپتيکانت�ي  -۲ عب�ارت لـ�
پ�ه ي�و ك�م غلظ�ت  Disinfectionي�و . او په ژوندي انس�اجو بان�ديگ اس�تعماليگإي. وديگ مانع كگرحگي

 . او داسيگ نور Habitaneاو  Alcoholلكه . تعماليگدى شيپه توكگه اس Anti septicsكيگ د يو 

او  Limeي�وه م�اده ده چي�گ د ب�دبوى پ�ر ض�د اس�تعماليگإي لك�ه چون�ه ي�ا : Deodorant     يودرنتډ-۳
Bleaching powder Surface cleaning agents, . 

و په منظ�ور پ�ه عبارت لـه هغه موادو خگخه دي چيگ د سطحيگ د پاكول: Detergent   يترجنت ډ -٤
 . كار وؤل كيگإي او نوموؤيگ ماده د سطحيگ انتاناتو واقعات كموي چي شگه مثال يگي صابون دى

پ��ه  sporsد دي��گ عمليي��گ پواس��طه تگ��ول مايكرواوركگانيگزمون��ه د : Sterilization  تعقيم��ول    -٥
ه منحگ�ه عملي�ه  Disinfecition. او پ�ه كلنيك�ي طباب�ت كي�گ زي�ات وس�يع اس�تعمال ل�ري ځي   شمول لـ�
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كيگدى شي چيگ دا عم�ل د كيمي�اوي او فزيك�ي . انتاني عوامل د عضويت په خارج كيگ له منحگه وؤي
 . موادو د استعمال پواسطه ترسره شي

 Type of Disinfectionولونه   ډ کولود ضد عفوني 

ض�د ه ونيس�و ديوه مهم�ه عملي�ه چي�گ ك�ولى ش�ي د هغي�گ پواس�طه د س�اريگ ن�اروغيو د انتش�ار مخ�     
عملي�ه ده، چي�گ پ�ه دي�گ أول ك�وم هغ�ه م�واد او اش�يا چي�گ د ن�اروغ  Disinfection کولـوعفوني 

ـــولض���د عف���وني .يي���گ ك���ؤو Disinfectionوي   ش���خص د ترش���حاتو پواس���طه مل���وث ش���وي  ک
Disinfection  همزمان ناروغيو  معموالً په دوو طريقو سره يعنيگ Concurrent Disease نهايي او

پواسطه صورت موندلى شي او اوس بل نوع ييگ هم  Terminal disinfection يا کولوني ضد عفو
 . په توكگه استعمال لري precurrent prophylactic dis                د

ه هغ�ه عمليي�گ : Concurrent Disinfection     کـولهمزمان  مق�دم ض�د عف�وني –الف  عب�ارت لـ�
او مواد چيگ د ناروغ د ترشحاتو پواسطه منتن ش�وي وي د انت�ان د خگخه ده چيگ ژر تر ژره هغه اشيا 

، جاميگ Sputumراتلونكي خپريگدو لپاره ضد عفوني  شي او همدارنكگه د ناروغ غايطه مواد، ادرار، 
ه منحگ�ه الؤ ش�ي    Disinfectionاو دستمال او داسي نور شيان تر هغ�ي پوري�گ چي�گ د انت�ان خط�ر لـ�

 . شي 

عبارت لـه هغه عملييگ خگخه دى چي كله : Terminal disinfection    کولفوني نهايي ضد ع -ب 
ه روغت�ون خگخ�ه خ�ارج ش�ي پ�ه ف�وري توكگ�ه ك�وم هغ�ه س�امان او ل�وازم چي�گ . ناروغ مؤ شي او ي�ا لـ�

Fomits  ناروغ لـه خوا استعمال شويDisinfection چيگ دا عمل په شگه توكگه د صابون او د . شي
 . موندلى شي  صورت   ؤانكگيگ پواسطهلمر د مستقمي و

، د Pasturizationد كيمياوي موادو پواسطه د اوبو تصفيه كول د شديگ : Precurent  ټپريکورن
 . يو شگه مثال دى  Disinfectionالسونو مينحگل د حفظ ما تقدم په منظور د ديگ نوع

 د ضد عفوني كولو طبقه  بندي

Classification of Disinfection 
I -        طبيعي عواملNatural Agents : 

     پت���وجن   د لم���ر دايم���ي او مس���تقيميگ وؤانكگي���گ  ي���و ش���مير زي���ات: Sunlightد لم���ر وؤانكگ���ه     -۱
باكترياو   وؤا نكگه په مخصوصي توكگه په Ultravelatد لمر . مايكرو اوركگنيگزمونه لـه منحگه وؤي
ك�ولى نش�ي ددي�گ  نفوذشگيگشو خگخه تيگريگ�دلى نش�ي ي�ا وژونكي تاثير لري الكن دا وؤا نكگه لـه 

لپ��اره چي��گ د باكتري��ا وو د وژل��و الره ميس��ره ش��ي باي��د م��ور د نظ��ر م��واد د لم��ر مس��تقيم وؤانكگي��گ ت��ه 
چيگ پديگ طريق�ه اكث�راً روجايكگ�انگي، بس�تريگ او فرنيچ�ر پ�ه ش�گه توكگ�ه د خگ�و . كيگشگودل شي

 . گدى شيكي Disinfectiedساعتونو په موده كيگ 



 

 

 

184 

. ش�ي    د هوا تماس سبب كيگإي چيگ واؤه اجس�ام خپل�ي او ب�ه ل�ه  الس�ه ورك�ؤي او وچ: Airهوا     -۲
چ�ي  وړکـيادون�ه ووچيگدل د يو تعداد زياتو باكترياو لپاره مضر تماميگإي ليكن پديگ حگاى كي�گ بايد

 . نان وؤ نه دىيد اطم كولو په منظور Disinfectionطبيعي عوامل په عمومي توگه د مرضي موادو د 

II -        فزيكي عواملPhysical agents: 

  يوه أيگر شگه ميتود دى، كم Disinfectionد  Incerenationسوحگول يا : Burning سوځول     -۱
ه   قيمته وؤل  منځـهاشيا لكه جاميگ، زؤي�گ پارچي�گ او داس�يگ ن�ور ش�يان د س�وحگولو پواس�طه لـ�

حگول د بوري دا ر كاغذ او نورو محترقو موادو پواسطه ترسره كيگدى شي د نوموؤو موادو سو. كيگإي
تر  کيد سوحگولو عمليه بايد په ازاده هوا   کيږيهمدارنكگه غايطه مواد هم پديگ توكگه ضد عفوني 

 په واسطه تر سره شي  Incineratorه د کبل.  سره نشي

ن�ه ل�ري ل�ديگ كبل�ه د هغ�و اش�ياوو لپ�اره  چي�گ  توده هوا د نفوذ كول�و ق�درت: Hot air    توده هوا يا -۲
حجم يگي أيگروي مناس�ب ن�ه ده، ت�وده ه�وا د ي�و تع�داد مح�دودو اش�ياوو لك�ه جامي�گ، زؤي�گ پارچي�گ، 

Swab  ،ــوكاو شيش��يي س��امانو لك��ه س��رنج، إيري��گ پ��ل ــإْ  ن االت، تيگ��ل، واس��لين او تباش��ير د  تي
Disinfection تر منحگ كم تركمه  ۱۸۰-۱٦۰حرارت درجه د  لپاره استعماليگدى شي د توديگ هوا د

 . لـه منحگه يوسي Sporeد يو ساعت لپاره ادامه پيدا كؤي تر خگو تگول 

دقيق�و كي�گ  ۱۰-٥د جوش وركولو د عمل پواسطه تگول باكترياويگ په : Boilingجوش وركول     -۳
ه منحگ�ه وؤل كيگ�دى ش�ي۳۰ييگ پ�ه  sporesاو  ، شـيټونوك�ول د ج�وش ور. دقيق�و كي�گ اكث�راً لـ�

ك�ه . كول�و پ�ه منظ�ور مناس�ب وي Disinfectionشگيشگيگ اال توو، أوأة خوؤولو او راب�ري ا ش�ياوو د 
ب�ه    كؤو نو شگه disinfectionچيگريگ وغوشگتل شي چيگ ملوث شيان دجوش وركولو لـه الريگ 

اد ت�ر هم ورس�ره ع�الوه ش�ي او د ض�رورت م�و Wahshing soda% ۰٫۳صابون او% ۱دا وي چيگ 
دوه ساعته پوريگ جوش او وقتاً فوقتاً شور ول شي حگكه چيگ اكثره شيان لكه كالي أيگر كم د ح�رارت 

هغ�ه نق�ايص . په منظور هم اس�تعماليگإي کولو Disinfecitonد  Sputumناقل وي، جوش وركول د 
 : چيگ د جوش وركولو په عمليي كيگ موجود دي عبارت دي لـه

 . ه مناسب نه ديلپار ود پنأو بستر: الف

 . د وؤينو اشياوو لپاره نامناسب دي: ب

 .كوي Fixeد البومين رنكگونه : ج

په منظور د  Disinfectionتود بؤاس په أيگره زياته پيمانه د : Steam  بړاسكگرم بخار يا تود      -٤
ي�گ س�انتي درج۱۲۰دقيقو په موده كيگ د ح�رارت پ�ه  ۲٥   -۲۰د كگرم بخار پواسطه . استعمال وؤ دي

هغ�ه بخ�ار چي�گ د فش�ار الن�ديگ . ي ش�يړپه شمول لـه منحگ�ه و Sporesتگول باكترياوي د  کيگراد 
دا أول بخ�ار د ع�ادي جري�اني بخ�ار پ�ه نس�بت ديگ�ر زي�ات . د مشبوع بخار په نام�ه ياديگ�إي. توليد كيگإي

ي أيگ�ره زيات�ه ده او د همدارنكگه هغه بخار چيگ د فشار الن�ديگ تولي�ديگإي د نف�وذ ق�وه ي�. حرارت لري
Condenses  كولو په اثر مخفي حرارت ياlatent heat  خارجوي چيگ د مكروبو په وژلو كي�گ ت�اثير

 . كيگ صورت مومي Auto claveد بخار پواسطه په يو بخاري يا  Disinfectionلري 
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دي او هغ�ه  يکـايونانيز كونكى تشعشع د قوي نفوذ ك�ونكي اوص�افو ل�رون: Radiation      تشعشع -٥
او د جراحي نور سامان په  نني  Catgatكيگإي د بنداژ، جاميگ،  Disinfectionمواد چيگ پدي وسيله 
ه تعق�يم . پواس�طه تعقيميگ�إي Ionizing radiationوخ�ت كي�گ زي�اتره د  تعق�يم ك�ونكي م�واد مخكي�گ لـ�

تعمال تر وخت پوري�گ نوموؤى سامان او لو ازم د اس. خگخه په پالستكي كخگوؤيگ كيگ اچول كيگإي
انګه أيگر كم نفوذ يه قوه لري او د مكمل تعقيم په منظور أيگر زيات ړد اولتراويلت و. معقم پاتيگ كيگإي

د مخنيوي په منظور په شگوونحگيو، روغتونو  Crossinfectionدا وؤانكگه د . وخت ته ضرورت لري
 . كيگ استعماليگإي صالونواو عامه 

 III -  يا    يمياوي عواملکChemical Agents   

Auto cاو  Sterilization ،Boilingحگيني��گ س��امان او وس��ايل ش��ته دي چي��گ د        lave پواس��طه  
لپ�اره  disinfectionشگه تعقيم كيگدى نشي حگينيگ كيمياوي مواد موجود دي چيگ د حگين�و م�وادو د 

كول�و  Disinfectionكيمياوي م�واد د  او متتن شوي مواد، urine, feacesاستعماليگإي لكه غايطه مواد 
ق�ايص  ه�م ل�ري چ�ي پ�ه  نچيگ البته حگنيگ فوايد او. په منظور نن ورحگ په وسيع پيمانه استعمال لري

 : النديگ توكگه توضيح كيگإي

 : Phenol related compound  بات کپه فينول مربوط مر -الف  

پيگژن�دل ش�وي م�واد ددي، كگ�روپ دي، د لم�رد خ�الص فين�ول ي�و أيگ�ر ش�گه : Phenol    فينول      -۱
او رنك�گ يي�گ پ�ه . ول  بيگ رنكگه كرستلونه په ارغواني رنكگ ب�دليگإينرنگا په موجوديت كيگ د في

اؤه ل�ري د پوري دا عم�ل د وخ�ت پ�ه تيگريگ�دو. بدليږ ي   س�ور رنك�گ   تدريجي توكگه پ�ه تيگ�ره
 . ه دهپه مقايسه شگ germicidalديگ ماديگ تاثير د نورو 

خ�الص گ . پ�ه منظ�ور اس�تعماليگإي Disinfectionأيگر زي�ات د : Curdephenol    خالص فينول -۲
كرس�تلونو پ�ه ش�كل موج�ود وي   Darkلرونكي وي چيگ د تياره يا  cresolاو  phenolول معموالً د نفي

 gramاو  gram positive             چي��گ پ��ه ي��و تع��داد. او وروس��ته د م��ايع پ��ه توكگ��ه تهي��ه كيگ��إي
negative او په كمه اندازه د باكترياوو په . باكترياوو تاثير لريSpores  اوAcidfast   باكتري�اوو بان�دي

م�وادو بان�دي ت�اثير ن�ه   Organicپ�ه . بان�ديگ ه�م ت�اثير ك�وي   Virus وايرس�ونوهمدارنكگه په ي�و تعداد
او . ش�ي استعماليدىول ن�في% ۱۰ كول�و لپ�اره Disinfectionد  Feecesد غايطه موادو يا . لري
 Bacterioمحلول يگي % ۰٫۷لپاره استعماليگإي Opendrainمحلول ييگ د اطاقونو د فرش او % ۲٥

statics تاثير لري. 

 Disinfection coaterپه نسبت يو ديگر شگه  Phenolچيگ د  Cresol :Cresol    کريزول -۳
محل�ول يي�گ ي�و % ۰-٥دي  کـمتاثير ي�ي  Toxicاوچنده تاثير لري  ۱۰-۳په نسبت  Phenolدى او د 

ات��ه اونس��ه     محل��ول    يي��گ    چ��ي% ٥د غايط��ه م��وادو او ادرار  لپ��اره دي او  Disinfectionق��وي 
ounces   ريزولکملي ليتر  ٥۰  يا. په يو كگلين اوبه كيگ تهيه كيگإي cresols    په يو ليتر اوبو كيگ

 . په منظور استعماليگدى شي Disinfectionد تگولو مقاصدو لپاره د 

ش�ي د يو ځاي د ص�ابون س�ره  Cresolكل�ه چي�گ : Cresol emulsion     ريزول ايمولشنکد -٤
Sponifred cresol په نامه ياديگإي .Izal  اوcylline  دCresol  دEmulsion  خگخ�ه عب�ارت دى او
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Ly %د . ت���اثير ل���ري Disinfectionپ���ه نس���بت ق���وي  Cresolد  sol ۲ ���ول د غايط���ه م���وادو د محل
Disinfection لپاره استعماليگدى شي . 

 Anti       دا ماده أيگر زيات د پوستكي د: Hibitaneيا  Chlor hexidine     ګزيدينهلور ک -٥
septics او پ�ه . په توكگه استعمال لريvegetative gram positivs  اوركگ�اننيگزمونو بان�ديگ أيگ�ر

بان�ديگ ه�م ت�اثير ل�ري او دا  وباكتريامثبت   Gramنكگه په متوسط اندازه په زيات قوي تاثير لري همدار
م��واد پواس��طه غي��ر فع��ال  Detergentsد ص��ابون او ن��ورو . م��اده پ��ه اوب��و او الك��ول كي��گ منح��ل دي

و  ا ييگ د س�وخته كگ�ة Creamاو . محلول يگي د السونود مينحگلو لپاره استعماليگإي% ۰،٥كگرحگي
 . لپاره استعماليگدى شي Disinfectionد السونو د 

Hexachlor pha    هګزاکلوروفـان -٦ ne : دا م�اده ي�و أيگ�ر ش�گهAnti se ptics دي او پ�ه         
gram positive بلكي�گ پ�ه . باكترياوو بانديگ أيگر م�وثر ويgram Negative  مكروبون�و بان�دگي إل

ه نسبت په پوستكي بانديگ موثر تاثير لري ك�ه ورو، ورو كميگإي اما د صابون پ يي  تاثيرات. تاثير لري
 . تيږ يچيگريگ د صابون سره يو حگاى استعمال شي موثريت زيا

ماده ده او په ي�و ل�وؤ غلظ�ت كي�گ پ�ه محفوظ�ه    -Antisptic توکسيک يو غير: Dettol    يتولډ-۷
م�وادو پواس�طه غي�ر  Organicمركباتو ت�ه د  phenilicاو په أيگر اسانة سره نظر د . تهيه كيگإي   توگه

gram neانتان��اتو بان��ديگ زي��ات ت��اثير ل��ري بلكي��گ پ��ه  streptococcalفع��ال كگرحگ��ي او پ��ه  gative 
 Disinfectionم�وادو او وس�ايلو د  Palsticمحل�ول د % ٥ Dettolد . إل تاثير لري بانديباكترياوو 

 . ردويدقيقو كيگ خپل تاثير وا ۱٥كولو لپاره أيگره شگه ماده ده او په 

 : Quarternary Ammomia compound.      مرکبات څلوريزد امونيا -ب  

پ�ه ن�وم تهي�ه  Cetavionپه يو ديگر زيات مقدار س�ره پ�ه تج�ارت كي�گ د : Cetrimide      سترمايد  -۱
تاثير ل�ري بلكي�گ  Bacteriocidal باكترياوو بانديگ  vegetative gram positiveكيگإي او په 

په اوبو كيگ منحل ماده ده، او د  Cetavion. مكروبونو بانديگ أيگر كم تاثير لري gram negativeپه 
 . محلول ييگ قوي تاثير لري% ۲-۱حس كيگإي  په شانصابون 

اال ت���و او   پالس���تكي د ي���و مرك���ب دى Habitanceاو  Cetavionد  Savion :Savion   س���اويون  -۲
دقيق�و پ�ه م�وده كي�گ پ�ه ي�وغليظ محل�ول كي�گ ض�د عف�وني  ۲۰ د Lipes loopsوسايلو د تعقيم لپاره لك�ه

د . محلول ت�ه أيگ�ر ق�وي ت�اثير ل�ريSavion ۱:۲۰ييگ نسبت د سپري   ۱:٦   د cetavionكولي شي د 
Savion په موده د دريگ دقيقو د   محلولThermometers  دDisinfection كولو لپاره أير موثر دي . 

 : Halogen and their compounds . مرکباتهلوجن او د هغه   -ج

يو أيگ�ر ش�گه س�ايدکا ډايل�ور کلس�يم ک Bleaching pouder :Caclo2    ډرپو بليچنګ   -۱
Disinfectant  دى، ي��و ش��گهAvailble c hlorine ۳۳% bleaching pow der د . لرونك��ى دى

Blaeching powder  ه الس�ه نقايص دا دي چي�گ د ذخي�ره كول�و پ�ه وخ�ت كي�گ خپ�ل فع�ال كل�ورين لـ�
محل�ول پ�ه  Bleaching powder      %. ۳-۱وركوي او خپل كيمياوي مواد په يو حالت نش�ي س�اتلى د 

او د اوب�و، غايط�ه م�واد، ا . په منظور اس�تعمال ل�ري Disinfectionعامه روغتيا كيگ په وسيع پيمانه د 
. محلول يگي تهيه كيگإي% ٥او معموالً . لپاره استعماليگإي Deodorant Disinfectionاود بد بوى يا 

ي�ا دا چي�گ د . تهيه شوي تابيليتونه ييگ د يو ليتر اوبو د تعقيم لپاه په م�وده د ي�و س�اعت كفاي�ت ك�وي ٤-۳
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كگرام پودر په يو ليتر غايطه موادو كيگ سره مخلوط  ٤۰۰  كولو لپاره  Disinfectionغايطه موادو د 
د ي�و ليت�ر ادرار د . اعتو پوريگ تعقم ت�ر س�ره  كيگ�إيتر دوه س. كيگإي او وروسته شگه شور ول كيگإي

كگ�رام   ۲۰۰    يو ليتر لپ�اره  Pusدقيقو كيگ او د ۱۰كگرامه د نوموؤي پودر په موده د   ٥  تعقيم لپاره
 دقيقو ۳۰پ�ه م�وده د  هكگرام ۲،٥.  لپاره تعقيم كولى شي او د يو ليتر اوبو د تعقيم لپاره  د يو ساعت 

 دي کافي

 Available    دا م�اده پ�ه خپ�ل تركي�ب كي�گ: Sodium Hypocldorite    لوراي�د کيم ه�ايپوس�ود -۲
chlorin ۸۰۰۰۰-۱۸۰۰۰۰ګرام ميکرو pmm  ل�ري او د دي�گ مادي�گ ت�اثير عين�اً د كل�ورين پ�ه

Hypo a  ش�ان دى چ��ي ددي م��ادي گ محل��ول  ي��و vailable chlorine solution  يگ��ي پ��ه غلظ��ت د
۱۰۰۰-۲۰۰۰pmm انو د شديگ چشگلو د بو تلونو د د ماشومSterilization لپاره استعماليگدى شي . 

ي��و تابلي��ت  Halozoneد . دا م��اده د كل��ورين د ت��ابليتونو خگخ��ه عب��ارت دي: Halozone    هل��وزون  -۳
Halozone  ۱   -۰،٥لري چيگ يو تابليت ييگ د يو ليتر اوبو، د تعقيم لپاره په موده د  ګرامهملي ٤   

د بويگ د ليگريگ كولو په منظور په هر تابليت كيگ  chlorineد . ي گ د تعقيم صورت موميساعت ك
Sodium             theosulphate    لري وجود توګهملي  كگرامه په نورماله     ٥٫٥ . 

محلول تر اوسه پوريگ د پوستكي د پاكولو  الکوليک   Iodine ۱-   ۲ %د : Iodine    ايودين  -٤
د . دي ليكن رنكگ ييگ كله كله پ�ه حگينوخلك�و كي�گ  حساس�يت س�بب كگرحگ�ي Anti septic يو شگه

محل��ول يي��گ  ۱٫۲٥۰۰لپ��اره د دي��گ مادي��گد ستيراليزيش��ن   loope   د ل��وپ  پالس��تكي اش��ياوو لك��ه
په يو ليتر مقطريگ اوبو  Tenture iodine تينچر ملي كگرامه ايودين۲چيگ محلول يگي . استعماليگإي

چيگ رنكگ ييگ تيگز نارنجي وي يو أيگر شگه ارزانه كم قيمته محلول دى او أيگ�ر . يه كيگإيكيگ ته
 Disifectionيو خگاخگكى د يو ليت�ر اوب�و د  Tinture Iodineژر تاثير لري په عاجلو واقعاتو كيگ د 

 .كولو لپاره كفايت كوي

او داس���يگ ن��ورو خگخ���ه دى  Solublizersاو  Iodineداي���و مرك��ب د : Iodophurs    اي��ودوپرس -٥
او د . پ��ه ش��ان دي Iodineخگخ��ه مش��تق ش��وى دى او ت��اثير يي��گ عين��اً د  Bitadine iodineچي��گ د 

 Anti      تاثير ل�ري او يوازي�گ د Bacteriocidalاو په كم وخت كيگ . پوستكي حساسيت نه وركوي
septic او . په توكگه استعماليگدى شيSporocidal او د. تاثير هم لري Organic  موادو پواسطه أيگ�ر

 . ژر فعال كگرحگي

 Disifection  او  Antisepticsد  pro pylalcoholاو   Alcohols:Ethylene     الکهول -٦
په شكل زياتره د  Spiritكيگإي او د  methylatedپه صنعت كيگ  Ethyl alcoholاستعماليگإي لپاره  

 Disinfectionخ�الص الك�ول د . حگلو لپاره استعمال ل�رياو د السونو د مين Disinfectionsپوستكي د 
الكول په يو ثاني�ه كي�گ % ۷۰أيگر قوي تاثير لري % ۷۰قوه نه لري بلكيگ كله چيگ رقيق شي يعنيگ 

 . تاثير لري وژونكىباكترياوو بانديگ  Non sporingsپه 

او أيگ��ر . كگ��ه تهي�ه كيگ��إيمحل��ول پ�ه تو Formalineزي�اتره د : Formaldehyde     ف�ارم الديهاي��د  -۷
 Vegetable bacteria ،Fungsاو پ�ه . او مخرش كگاز دى، او پروتين�ي م�واد تخريب�وي Toxicزيات 

اس�يد  او Spors س�پور پ�ه  Bacteria  بکتيريـاد  ل�يكن. او يو تعداد ويروسونو بانديگ تاثير ل�ري
. موادو بانديگ تاثير نه لري Metals او Fibric. باسيلونو بانديگ أيگر كم تاثير لري Acid fast فاست 
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پ��ه ي��و ليت��ر اوب��و كي��گ د س��پريگ پ��ه توكگ��ه د اط��اقونو او د  Farmaline د  محل��ول% ۳-۲معم��والً  
 . لپاره استعماليگإي Disinfectionديگوالونو او فرنيچر د 

ي�گ زي�ات د دي�گ ماد. لپاره استعماليگإي Disinfectionكگاز معموالً د اطاقونو د  Formaldehydeد 
همدارنكگ�ه دا كگ�از د . كي�گ ويفيص�ده   ۹۰ -۸۰موثريت د حرارت پ�ه ل�وؤه درج�ه او رطوب�ت نس�بت 

 . استعمال لري تعقيميگإيكشونو، بستريگ، كتابونو او نورو شيانو چيگ د جوش وركولو پواسطه نه يرو

Farmaldehyde  معم��والً د پتاش��يم اوFormaline ۱٤٥ گ���يد ي��و حگ��اى كول��و خگخ��ه پ��ه الس راح 
د ضد عفوني كولو لپاره كفايت  ځاىمكعب فتگ  ۱۰۰۰د  سي سي Formaline۳۰۰او  كگرامه پتاشيم

   ۱۲-٦د         او ك��وم اط��اق چي��گ د دي��گ م��وادو پواس��طه ت��ر تعق��يم الن��ديگ ني��ول كيگ��إي باي��د . ك��وي
 . د وساتل شيبن  ونو لپاره ساعت

IV-       Miscellanous : 

دي نوموؤي مواد ژوندي چونيگ په     Disinfectantچونه يو شگه أيگر ارزانه    Lime    چونه يا -۱
معم�والً د غايط�ه . د اس�تفاديگ وؤ دي څيرپ�ه  Milkey line)     (      دوغ�اب% ۲۰-۱۰توكگه ي�ا د 

ـــتعماليږيكول���و لپ���اره  Disinfectionم���وادو او ب���درفتونو د  د اط���اقونو د ديگوالون���و د . اس
Disinfection  اوDeodorent په منظور په عامه حگايونو كيگ ورخگخه كگگتگه اخيستل كيگإي . 

دا ماده د حرارت په مقابل كيگ زي�ات حس�اس دي چي�گ د م�ايع :  Ethylene oxide   سايدکايتلين ا -۲
ك��وم بخ��ارات چي��گ پ��ديگ أول تولي��ديگإي تگولي��گ . ك��ي ج��وش ك��وي  ٦٦ -٥٥پ��ه ش��كل پ��ه ح��رارت د

ه منحگ�ه وؤي په Sporsباكترياويگ د  ي�وه م�اده ده  Ehtylene oxide. شمول او يو تع�داد ويروس�ونه لـ�
پ��ه ش��كل ه��م تهي��ه كيگ��إي  Vapourك��اربن داى اكس��ايد س��ره مخلوطيگ��إي او د اوب��و س��ره د % ۱۲چي��گ 

وسايلو  Fibricsوسايلو،  Plasticمعموالً . أيگر شگه تاثير لري کيرطوبت  % ۳۳چيگ په رطوبت د 
. پ�ه منظ�ور ورخگخ�ه اس�تفاده كيگ�إي Sterilizationكتابونو او داس�يگ ن�ور د  Cardiac catteterلكه 

ليكن د ديگ عم�ل اج�را او كنت�رول إل خگ�ه مش�كل دى او اكث�راً د پوس�تكي د كيمي�اوي س�وخته كگ�ة س�بب 
 . كگرحگي

پ��ه  Disinfectionر  پ�ه ع��وض د ډپ��و بليچنــګپتاش�يم پرمنكگن��ات  د : پتاش�يم پرمنكگن��ات       -۳
د  پتاشيم پرمنكگنات يو ضعيف محلول د ملوثو س�بو او مي�وو د ض�د عف�وني كول�و پ�ه .وكگه استعماليگإيت

 . منظور د استفاديگ وؤ دي

نظ�ر و  ) Pottassium soap (ن�رم ص�ابون . دى Surface acting agentص�ابون : ص�ابون       -٤
پوستكي د پ�اكولو پ�ه منظ�ور او ي�ا د ته شگه دى صابون په زياته اندازه د  (sodium soap)كلك صابون 

 .  په غرض مستعمل دي Enemaامالي يا 

 پروسيجرونهد ضد عفوني كولو لپاره سفارش شوي 

Recommended disifnectin procedures 
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Faeces a: ادرار او غايط�ه م�واد      -۱ nd urine : ادرار او غايط�ه واد پ�ه ي�و س�ر ت�ؤلي لوش�يگ ك�ي
لـه جمليگ خگخه  disinfectantد . شي Disinfectionمه تر دوه ساعتو پوري او كم ترك  راتگوليگإي

غايطه مواد د يو لركگ�ي . يو يگي انتخاب او د يو مناسب مقدا ر غايطه مواد او ادرار سره يو ځاى كيگإي
كه چيگري�گ ذك�ر ش�وي . د فعاليت لپاره الره خالصه شي Disinfectionپواسطه پارچه شي تر خگو د 

Disinfection  موثر نه وي نوموؤى ص�ورت كي�گ كگرم�ي اوب�ه پ�ه ي�و ك�افي مق�دار س�ره دارنكگ�ه ي�و
ه هغي��گ . ش��ي چي��گ غايط��ه م��وادو كتل��ه د اوب��و پواس��طه پتگ��ه ش��ي ځــاى حص��ه د  ٤پ��ر۱او ورس��ته ل�ـ�

او ذكر شوي مخل�وط ت�ر دوه . ي موادو د حجم په اندازه اوبه رسيگدلي چونه ورسره يو حگاى شيړنومو
موج��ود ن��ه وي ن��و پ��ديگ  Disinfectantك��ه چيگ��ري هيگخ��گ ن��وع . پريگش��گودل ش��ي س��اعته پوري��گ

ه  صورت كيگ په غايطه موادو بانديگ په داخل د يو سطل كي�گ ج�وش اوب�ه واچ�ول ش�ي او وروس�ته لـ�
ه هغ���ه چي���گ نوم���وؤي م���واد . هغ���ه د  نوم���وؤو م���وادو س���ر پ���وش ش���ي ت���ر خگ���و ي���خ ش���ي وروس���ته ل��ـ�

Disinfection ۱۷-۲او يا دا چيگ . ا په يو بدرفت كيگ تخليه شيشو بايد د فن او ي %Cresol f,vd ’ 
 . شي Disinfectionپه وسيله پوره د يو ساعت لپاره  

 : توكگه استعمال لري  ۍد ضد عفوني كولو په منظور په الند گ         Disinfectantالنديگ 

Disinfections    Ammount percitter Percentage 

 %٥      ٥۰gr     Blaeching powder .الف

 Formoline   ۱۰۰ml      ۱۰% .ب

 %٦      ٥۰ml    Cresol .ج

 Crude carbolicacid                   ۱۰۰ml      ۱۰% .د

 Disposable cantinerره د كگ�از ملم�ل كاغ�ذ، الد بلغم د اخيستلو أيگ�ره ش�گه : Sputun     بلغم يا-۲
ه منحگ�ه وؤل كيگ�إي اودستمال پواسطه ده، چيگ وروسته ك�ه چيگري�گ مق�دار . د سوځولو لـه الريگ لـ�

Auto cلوى روغتون شگه الره دا ده چيگ  TBيگي زيات وي لكه  lave  ۲۰دقيق�و لپ�اره د  ۲۰كيگ د 
 . استعما لول دى Cresol% ٥ره ييگ    د البله . فشار الندگي وسا تل شي پونأْ 

 : Roomكوتگيگ يا      -۳

  ٤۸او بي��ا ت��ر . ر كلك��ي س��طحيگ دي  د ص��ابون او اوب��و پواس��طه ومينحگ��ل ش��يك��وتگگي او ن��و: ال��ف
پريگشگودل شي كه چيگريگ امكان ولري بايد   ا طاق د خگو ساعتونو لپاره  ي ساعتونو پوريگ خالص

 . د لمر د مستقيم وؤانكگيگ النديگ راوؤل شي

 Cresol ، %۲،٥يمياوي مواد لكهپه منظور د ك Disinfectionد ديگوالونو او د كوتگيگ فرش :     ب
٥%  phenal  ۱۰او يا% Formaline  خگخه د يو صافي پواسطه پ�ه نوم�وؤي حگ�ايونو كي�گ اس�تفاده

 .  كيږيلپاره ومشگل شي خگلور ساعته پريگشگودل  ځلكيگإي او  بيا مخكيگ لد ي چگه د اخري 

كوتگي���گ د . وج���ود ويي���ا س���پري امك���ان پ���ه عمل���ي توكگ���ه م famigationك���ه چيگري���گ د :      ج
Formaline  ساعتونو لپاره  ٦توكگه د  همحفوظ  اود بخار پواسطه په أيگر شگهDisinfectin  كيگداى

جوشولو لـه الريگ په دوه حجمه اوبو كيگ صورت مون�دلى  Formalineنوموؤى عمل د تجارتي . شي
ه ي��و ليت��ر اوب��و س��ره د    ٥۰۰  Formalineش��ي يعني��گ   د تعق��يم   ع��ب حگ��اىمت��ر مك ۳۰س��ي س��ي ل�ـ�
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ه   ۲۰۰ -۱۷۰بله الر ييگ د   ږياستعماليلپاره، سي سي پتاشيم پرمنكگنات يو حگاى ك�ول دي لـ�
 Disinfectionمت�ر مكع�ب حگ�اى د  ۳۰جمعه يو ليت�ر اوب�ه د ه�ر  Formalineسي سي تجارتي   ٥۰۰

 . لپاره كافي دى

. شيتونه او رو پاكونه بايد جوش كؤى ش�ي د بستريگ پوشگونه،: Linen: پوشگونه او يا شيتونه       -٤
هغه شيتونه  چي د غايطه موادو په واس�طه  مل�وث ش�وي وي پ�ه . شي Disinfectinاويا د بخار پواسطه 

ه مينحگل�و خگخ�ه باي�د ت�ر  ۲،٥ %لكه محلول  disinfectionيو  محلول كيگ غوتگه ش�ي او مخكي�گ لـ�
 . عمال شيساعته پريگشگودل شي پرته لديگ خگخه  چي است ۱۲

كه چيگريگ د ناروغيو د انتقال امكانات موج�ود وي م�ؤه اجس�اد دي : Ded bodies: مؤه اجساد       -٥
محل�ول كي�گ ت�ر هغ�ه وخ�ت وا  Phenol% ٥او ي�ا  Formaline% ۱۰په يو شيت كيگ تاو ش�ي او پ�ه 

 .چول شي چيگ  د له منحگه تلو لپاره اماده شي

 : Instrumentsسامان       -٦

او  Lysolقط���ع ك���وونكي س���امانونه لك���ه چ���اقو او قيچ���ي پ���ه كيمي���اوي م���وادو كي���گ لك���ه :       ال���ف
Corbolicacid  نوم�وؤو س�امانو ت�ه ج�وش ورك�ول  پ�ه . كيگ د غوتگه كولو پواسطه تعقيم كيگدى ش�ي

كي�گ علم�ي ك�ار ن�ه دى او باي�د د دي�گ عم�ل خگخ�ه  Autocalveول پ�ه کاوبو كي�گ او ي�ا ح�رارت ور
 . ، حگكه چيگ د ا عمل ذكر شوي مواد او ا الت پڅ او د استفاديگ خگخه ييگ وباسياجتناب وشي

پيچكاري د جوشو اوبو پواسطه تعقيم كيگدى شي خو ش�گه ب�ه دا وي چي�گ پيگچك�اري  د كگ�از :       ب
همدارنكگ�ه فورس�پس ه�م باي�د . په وسيله  پوشگ شي او وروسته لـه هغه د جوشو اوبو پواسطه تعقيم شي

ز پواسطه پوشگ او بيا د جوش اوبو پوسيله تعقيم شي دا باي�د پ�ه ي�اد وي چي�گ اول  پيگچك�اري پ�ه د كگا
ام�ا د تگول�و خگخ�ه  ب�ه  دا ش�گه وي . غو او بو كيگ واچول شي او وروسته له هغه د جوش وركؤل شي

 .استعمال شي  disposable syringچيگ 

 

 د يو اپيديمي تحقيقات کول 
قع يديمي وا يوي اپ مل  د  بان ، عا ته د ميز مونږ  يدل  ک

چاپيريال د موجوده توازن د خرابيدو خبر راکوي د اپيديمي 
د فکتورونو د معلوملو د پاره د واقعاتو مکمل او سمد ستي 
تحقيقاتو ته ضرورت وي تر څو وموړي مسول فکتورونه معلوم 

تعين شي چه د اپيديمي   او د هغي پر ضد کنترولي معيارات
د اپيديمي له وجهي چه . ک مخه پري ونيول شي د نور پر مخت

کوم عاجل حاالت رامنځته کيږي د ملي روغتيايي پروګرامونو 
نو په تحقيقاتو  د اپيديمي ګا. مسولينو ته يو چلنج دي 

 .کي اپيديمولوژي ډير غټ رول لوبول شي 
 :د يو اپيديمي تحقيقاتو اهداف په الندي ډول دي 

علومول يا دهغي توزيع د زمان د يو اپيديمي غټ والي م -۱
 .، مکان او ځاي له لحاظه
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د هغو مشخصو فکتورونو او حاالتو معلومول چه د اپيديمي  -۲
 .د واقع کيدو مسول دي 

قال د الري د  -۳ بع او د انت تان من مل ، د ان تان عا د ان
معلومول تر څو مناسب کنترولي معيارات ورته تعين شي چه 

 .اپيديمي کنترول شي 
د اپيديمي د دوباره راتګ د مخنيول دپاره وړانديزونه  -٤

 .کول
چه  سي  صورت ني له  قات ه ګانو تحقي مي  يد ي موال د اپ مع

   Retrospectiveاپيديمي خپل اوج ته رسيدلي وي او تحقيقات پـه 
د  اش�پزشکل سره صورت نيسي نـو ځکـه د اپيـديمي تحقيقـات د 

م په الندي که څه ه. کتاب په شکل قدم په قدم په مخه ځي 
شکل سره د اپيديمي تحقيقاتو دپاره کوم عملي الرښود ذکر 
يق وړ ده ،  پاره د تطب يق د يديمي د تحق نګ اپ هر ر يږي د  ک

اي د د تطبيق ور وي او ځني باندي وخت تيروي ښځني شماري 
. 
 :د تشخيص تاييدول  -۱

د تشخيص تاييدول د اپيديمي تحقيقاتو دپاره لمړني ګام دي 
داسي کيږي چه د اعراضو او عاليمو غلط تغير وشي ، کله کله 

شوي کړل  خوا ور کو ل عامو خل پور د  يا را نو دا   او  وي 
شخيص  ته ژره د ت کي ژر  حل  په م له  چه پخپ بره ده  ضروري خ

ټول واقعات معاينه شي او   دا ضروري نده چه. تاييد وشي 
تشخيص تاييد شي بلکه په رندم شکل سره د څو نموني کلينکي 

نات وشي او که چيري البراتوري سهولت موجود وي دا به معاي
ه خبره وي چه تشخيص پري تاييد کړي خو دومره خبره ده رغو

جي  ناتو نتي تواري معاي قات د البرا يديمولوژيک تحقي چه اپ
 شي څنډول    پوري ونه 

 
 
 :د اپيديمي تاييدول  -۲

موړي  چه د نو يدول دي ،  يديمي تاي کي د اپ قدم  هم  په دو
ــال دوري ــروس ک ــول د پ ــه ک ــي مقايس ــاروغي د فرکونس  ي د ن

 .نوموړي دوري د ناروغي د فرکونسي سره دي 
هله ورته اپيديمي ويلي شو چه د واقعاتو اندازه د توقع د 
حد څخه پورته وي مګر د عامي منبع لرونکي اپيديمي ګانو 

مقايسي  کلني تسمم شايد پروس غذاييکولرا او لکه  دپاره
ضرور ګر د نه  ه تته  شخيص وړ وي م سره د ت ساني  په ا وي 

Modern د  لکه کنسر او قلبـي وعـايي نـاروغي ګانو اپيديمي
ارقامو ته ضرورت وي تر څو ښکاره  کلنو دپاره پروس تاييد 

 .شي چه د توقع د حد څخه پورته دي او که نه
 د خطري ټولني معلومول -۳
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 :د ساحي د نقشي تر السه کول: الف
څخه مخکي بايد د ساحي موجوده تفصيلي  د تحقيقاتو د شروع

نقشه تر السه کړو او که چيري داسي يوه نقشه موجوده نه وي 
ښ عي ن چه د طب شي  جوړه  شه  يوه نق سي  يد دا سيدو  وبا د او

مات  له معلو په هک سرکونو  ځايونو د  شوي  يل  ځايونو او د ب
پکي موحود وي نوموړي ساحي بيا په وړو برخو تقسيم شي چه 

هره و يد  شکل با په  کود  حد  يو وا سيدو د  خه د او ړه بر
 .ډيزاين شي 

  Counting the populationد نفوس شميرنه  -ب 
مخرج ممکن د مجموعي ټولني او يا يوه برخه د ټولني څخه 
جوړيږي او همدارنګه ممکن د حوادثو مجموعي پوري اړه لري 
د مثال په توکه که چيري مخرج د ټولني پوري اړه ولري نو 

عمر او جنس په تفکيک  نه دريوړي ټولني مکمل نفوس شمد نوم
چه ددي . د کور په کور مالقات کولو پواسطه تر سره کيږي 

کوونکي  کار  يايي  جوده روغت پاره مو سولو د سرته ر کار د 
شي چه ددي تخنيک پواسطه ممکن د ټولني سايز معلوم رل اګمو

نو او د . شي  په ګروپو ټولني  سطه د  شماري پوا فوس  د ن
پاره ټ عين د يزان د ت لوي م کي د حم نو  په وړو ګروپو ولني 

تري کار اخستل کيږي د يو مناسب مخرج د لرلو نه په غير 
 .حملوي ميزان نه شو تعينوالي 

 Rapid search forد ټولو واقعاتو ژرته ژره تحقيق او مطالعه  -٤
all cases & their characteristics  

 
 
 
 

 :طبي سروي  –الف 
لومه ساحه کي بايد يوه طبي سروي وشي چه ټول په يوه مع

تداوي نه يي  تر اوسه   واقعات په شمول د هغو واقعاتو چه
وي اخستي او هغه خلک چه تر اوسه پوري خطر ته معروض وي 
هم زمان معلوم کړي په حقيقت کي يو مکمل سروي هغه خلک چه 

 .د ناروغي اعراض و عاليم ولري په ګوته کوالي شي 
  Epidemiological case sheet عاتو اپيديميولوژيک اوراق  دواق -ب

ولري چـه د واقعـاتو او  ون�هکپوښ�تنلياپيديمولوجست بايد داسي 
هغو خلکو څخه چه خطر ته معروض شوي وي خو متاثره شوي نه 

موړي سوالنامه په ډير وقت سره د وي نړوي معلومات راټول ک
تر شي  يزاين  طابق ډ قاتو م جل تحقي ني عا طه  لمړ څو مربو

که کړي ل ټول  مات را فه ،   معلو جنس ، وظي مر ،  نوم ، ع
شروع  ناروغي د  چه د  خواني تاريخ سفر ، پ فه ،  ټولنيز وظي

په کورني ، مکتب ، ( تماس لرونکي  د و عاليم ا راضعوخت ا
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پــه خاصــو محــافلو لکــه )  ځــايونو کــي    کــار او نــور 
کي ستيا  ساب ميلمم عامو و خوړل د  ستل ډوډي  خه اخ که ر يطو ل

اوبه خواړه او شيدي سره معروض کيدل د ټولني څخه د باندي 
کول يا ،  سفر  ني د م رزق ستلو حنو او د وي صوالتو د اخ

 .تاريخچه او په ډيره لويه غونده کي برخه اخستل او نور 
ط تر م چه  سره  نآرووغي  غي  لود ه يد رآټو مات بآ عي ا معلو ل

ثاندي وه ال لري د م که و که   په  لاړي ګه  غذتو يي ا يوه 
ښتني  صيلي پو که تف په هل تاريخچي  غذايي  نو د  ناروغي وي 

 .وشي 
که چيري اپيديمي ډيره غته وي لکه د انفلونزا نو دا به 
مشکله وي چه د ټولو ناروغانو سره مصاحبه وشي پدغه حالت 
قام  خابيږي او ار نه انت سره نمو شکل  ندم  په ر به  کي 

 .راټوليږي 
   Searching for more casesنو لتون ناروغا يا رو واقعوود ن -ج

يد پ نه با ناروغ  نود  که  شي  په وښتنه و ته  غان ور رو نارو
ښوون نډيانوواکورني ، ګ کي ځي د  ساحه  په  کار  يا د  او 

معلوم وي هغه واقعات چه په محلي شفاخانو بستري شوي دي 
واقعــاتو  وهــم پــه نظرکــي ونيــول شــي دا يــوازي د زيــات

په   شحص ته د انتقال بل   خص نهښکارندوي ندي بلکه يو ش
 .هکله هم الرښووني کوي 

نه ټد نور ناروغانو دوهمي واقعي  په هلکه هم هره ورځ پل
وشي تر هغه چه ساحه د اپيدمي څخه پاکه اعالن شي دغه دوره 
په  خت  ندازه و په ا فريخ دوري  خه  د دوه ت عي څ خري واق د ا

 .برکي نيسي 
 
 
 
   Evaluation of ecological factors  د محيطي فکتورونو ارزيابي -٥

څو د  تر  شي  يد و يق با يو تحق له  په هک حاالتو  طي  د محي
ونيـول شـي او د  بي�ر ت�دا  اپيديمي د کنتـرول دپـاره مناسـب

طي  هه محي شي  يول  پري ون خه  يدو م نور خپر ناروغي د 
ل شي ټفکتورونه چه د اپيديمي د واقع کيدو سبب کيږي وپل

 :لکه 
سا غذايي تاسي بود د  شيدي د او به ،  صحه ، او فظ ال تو ح

خرا ستم  لو د سي يدل د  بوال برابرو يه ک بي ځا سو  ي د نفو
حرارت رط که  يرات ل سفير تغ شراتو واتمو فت د ح بت د هواکثا

Case cډيروالي او حيواني مخازن اپيديمي به د  ontrol  په شـکل
 .مطالعه کيږي 
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س نو  طي فکتورو ناروغي د محي چه  غواړي  ست  ره اپيديمولوج
قال الري  خزن او انت بع م تان من څو د ان تر  کړي  باط ور ارت

 .پيدا کړي 
Further investigation ofي ټولني اضافي نور تحقيـق دند خطر ال -٦  

pop at risk: 
 د طبي معايناتو سر ته رسول -الف
 د مشکوکي غذا ، اوبه او د ويني سمپلونو معاينه کول -ب
۷- Data Analysis  

 ، شخص ، او ځاي له لحاظه تحليل شي د اتا بايد وخت
  Timeوخت له نظره  -الف

ته د  مونږ  يع  قامو توز ظه د ار له لحا مان  يا ز خت  د و
اپيديمي منحني را ښکاره کوي او ممکن الندي شيان پيشنهاد 

 :کري 
 سره معروضيدل د وخت له نظره د مشکوکو منابعو -۱
۲- Whether common of propagated epidemic  
۳- Whether Seasonal or cyclic pattern  
  Placeځاي له نظره  –ب 

داسي يوه نقشه جوړه شي چه د ناروغي د واقعاتو او النديني 
طه منځ راب تر  سبابو  نه ا کري   ممک خو:ښکاره  شوي ړد  ل 

في هوا سره ، د اوبو د برابولو يسره ، د ملوثي کث ړوخوا
تر او سره  في  باالخره د وظي سره او  ستم  کري  د سي .  ښکاره 

ني  يت مع بع د موجود عامي من کي د  شه  په نق يدل  ستر جور کل
John sورکوي ، چه ډير ښه مثال يي د  now لندن په په واسطه د

ل هغه هم پداسي وخت ړکولرا د اپيديمي له منځه و ښار کي د
 .کي چي د کولرا عامل ال خلکو نه پيژنده 

   Personد شخص يا فرد له نظره  –د 
قامو  له د ار يزان  لوي م في او جم جنس وظي مر ،  يل د ع تحل

 مخي کوالي شو
   Formulation of hypothesesد فرضي جوړول  – ۸

 نيولو د چاپيريال ، عامل او ميزبان فکتورونو په نظر کي
 شواهد تر الشه شي  الندينيسره 
 د انتان ممکنه منبع –الف 
   Causative agentسببي عامل  –ب 
   Possible mode of spreadنه الره د انتقال ممک –ج 
   Environment Factorsميحطي فکتورونه  –د 
   Testing of Hypothesesد فرضيي امتحانول  -۹

ټولي مناسبي فرضيي چه پيشنهاد شوي وي هغه بايد امتحان 
 نه وي  ړشي ځکه چه پرته له تست کولو څخه فرضيي د منلو و

   Writing reports د راپور ليکل  – ۱۰
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  Backgroundپس منظر  –الف 
  Historical Dataمعلوماتي تاريخچه  –ب 
  Methodology of investigationلوژي تحقيق دود ميتو –ج 
   Analysis of dataد معلوماتو تحليلول  –د 

   Report of an epidemic د يو اپيديمي راپور  
۱ =Background   پس منظر: 

   Geographical Location  جغرافيوي موقيعت –الف 
  Climatic conditionافليمي حالت  –ب 
  Demographic condition ( population pyramid )د خلکو حالت  –ج 
   Socioeconomic situationاجتماعي اقتصادي حالت  –د 
   Organization of health servicesد روغتيايي خدماتو اداره  –و 
 Surveillance and earlyسيسـتم  چتـکرداري سـرويالنس او د خبـ -ه

warning system   
 Normal disease prevalence د ناروغي نارمل پريوالنس  –م 
   Historical dataتاريخچه  -۲
 Previous occurrence ofواقعـات  مخکنيد اپيديمي يني ناروغي عد 

epidemic   
of the same disease   

  Locally or else whereساحو کي  په همدي ساحه کي يا نورو
 Occurrence of related د ورته ناروغيو واقعات يني ساحه کي عپه 

disease if any  
In the same area   

   In other area په بله ساحه کي 
 Discovery of the first cases ofد موجوده حملي د لومړني واقعي کشف 

the present outbreak  
   Methodology of investigationلو الري وکد تحقيق 

   Case definitionد واقعي تعريفول 
ستعمالول  سوالنامي ا پاره د  قاتو د يديمولوژيک تحقي د اپ

Questionnaire used in epidemiological investigation    
   Survey Teamsد تيمونو سروي کول 
  house hold surveyد کورونو سروي کول 

   Retrospective surveyسروي مخکني 
   Prospective Surveillanceورستني سرويالنس 

Collection ofد البراتوري معاينـاتو دپـاره د نمونـو جـوړول   
laboratory specimens   
   Laboratory Techniquesالبراتوري تخنيک 

   Analysis of dataول ليحلاعدادو ت – ٤
   Clinical dataکلينيکي معلومات 
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  Frequency of signs and sumptornsد اعراضو او عاليمو فريکونسي 
   Course of disease د ناروغي کورس 

  Differential diagnosisي تشخيص قريفت
   Death or sequeelae rateد مړيني يا بقايا اندازه 

   Epidemiological dataاپيديمولوژيک معلومات 
Mode ofاي او خلکـو لـه نظـره د واقع کيدو طريقه د وخت ځ  

occurance , In time , by place , by population group   
   Mode of transmissionد انتقال طريقه 
   Source of infectionد انتان منبع 

  Rout of excretion  and portal of entryالري  لوتننود اطراح کولو او 
 Factor influencingانوي هغه فکتورنه چه د نـاروغي انتقـال اسـ

transmission   
   Laboratory data البراتوري معلومات 

   Isolation of agentه يا جالکول يد عامل تجر
   Serological confirmation سيرالوژيک تضمينول 
  Significant of resultد نيتيجي واضح کول 

Interpretation of data  
Comprehension prelone of the outbreak  
   Hypothesis as to causeد اسبابو په باره که فرضيه 
 Formulation and testing of hypothoses byد فرضي جوړول او استمعالول 

statistical analysis  
   Control measuresد کنترول معيارات 

 Defination of strategiesجوړول او دهغي د تطبيقولو الري  س�تراتيژيد 
and methodology of implementation   

  Constrainsديکشنري 
   Evaluationارزيابي 

  Significant of resultد نتيجي واضح کول 
   Cost/effectiveness موثريتد قيمت له نظره 
   Preventive measuresوقايوي معيارات 

يارات د  ترول مع موقتي کن ني  چه يع ضروري وي  شي دا  يداي  ک
ومات په اساس ځاي د ناروغي اپيديمي په مورد کي هغه معل

يارات  غه مع لرو د که و ظر  په ن يا  کړو  لي  لي عم ته راغ الس 
قاتو  يديمولوژيک تحقي نوي اپ يا د  شخص وي او  شي م يداي  ک

 )Replaced( پواسطه معاوضه شي 
)۲۲،۲۱،۹( 
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 څلورم څپرکي

 د تنفسي سيستم ا نتانات يا ناروغۍ
 : small poxدکوي ناروغي يا 

   variolaيوه حاده انتا ني ناروغي ده چي دوايروال            
دکلينيک له نظره په ناځاپي .ويروس په واسطه منځته راځي

ــاتو  ــت اختالج ــي وخ ــتفراقاتو، او ځن ــردرد، اس ــي ،س تب
شومانوکي( ص) خصوصآما ندي مت مي . فه ده با په دري بي  د ت

منځته راځي چي د تني څخـه نهايـاتو   rashورځ يو وصفي رش
په ماکيول ، پاپول ،  ته خپريږي او دغه رش په ترتيب سره

 .باندي بدليږي scabوزيکل ،پاستول او ارچق يا
 ) :  History( تاريخچه  
دشــلمي پيــړۍ د مهموکارونواوحوادثوڅخــه يــومهم         

کـوي .دنـاروغۍ محـوه کيـدل وه small-poxکويدکاردنړي څخه 
small pox  کـال  ۱۹٦۷يوه سـتره وژونکـي نـاروغي وه چـه د

په  نړي  لږه د نډيميک  ۳۳شاوخواکي لږتر په ا نوکي  هيوادو
ډول موجــودوه ددي نــاروغي دمحــوه کيــدولپاره نړيــوالي 

کــال پــوري  ۱۹۷۹څخــه تــر ۱۹٦۷د (WHO)روغتيــايي اداري 
 small poxل کړوهماغه ووچه د کـوييوپراخ نړيوال کمپاين پي

ــه د  ــي واقع ــه  ۱۹۷۷اخرن ــال داکتوبرپ ــه  ۲٦ک ــه پ نيټ
مه  يې کو سته  خه ورو ټي څ شوه اوددي ني يدل  سومالياکي ول

شوي  يدل  نده ل کي  نړۍ  په  عه  يوي (واق ستثني د په ا
کال کي رامنځته شوي  ۱۹۷۸البراتواري واقعي څخه چه په  

 کال د ۱۹۸۰د WHOي  نړيوالي روغتيايي ادار باالخره).وه 
Mayدمياشتي په اتمه نيټه د کويsmall pox  ناروغي دنړي څخه

ددي نــاروغۍ دمحــوه کيدوســره ســم ددي .محــوه اعــالن کــړه
نه ،  نه مړي کي دوه ميلو کال  په  له  له کب  ۱٥_۱۰ناروغۍ

عات  ندوالي واق سلهًاوزره دړو په  عات ، او  نه واق ميلو
 .وقايه شول

اروغۍدمحوه کيدو اپيديمولوژيک نsmall pox کويد           
 :اساسات

 small poxکـوي يوتعدادمهم اپيديمولوژيک فکتورونه وه چي د
مه  ناروغي  له کو يرې ب که چ کړه او  حوه  خه م نړۍ څ ئې د

ئې  خه  نړۍ څ چي د شي  يداي  لري ک صاف و غه او هم د ناروغي 
 :دغه مهم فکتورونه عبارت دي له. محوه کول اسان شي

کو پاره  ناروغۍ ل جود ددي  خزن و يواني م شوي ح ندل  م پيژ
 .نلري

 .داناروغي داوږدي مودي ناقل نلري -۱
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ته  -۲ يت منځ مداره معاف سته دوا خه ورو ناروغۍ دتيريدوځ د
 .راځي

ددي ناروغۍ دواقعي پيداکول اسان دي ځکه چي وصفي رش  -۳
 .لري
انتـان لـري نـاروغي  (sub clinical)هغه خلک چي غيرعرضي  -٤

 .لولېنوروته  نشي انتقا
دحرارت په . تطبيق يې اسانه دي.واکسين ٻي ډيرمًوثردي -٥

 .مقابل کي مقاوم اوتراوږدي مودي پووري معافيت ورکوي
کاري -٦ له هم پاره نړيوا حوي ل ناروغۍ دم خره ددي  او بال

 .موجوده وه
 :ددي ناروغۍ دواکسين کولو موجوده حالت          
يوالي روغت ۱۹۸۰په           چي نړ کي  يايي اداري کال 

په  کړه نو عالن  حوه ا ناروغي م ئې ددي  ۱۹۸۲دا کي  کال 
ناروغۍپه مقابل کي واکسين کول په رسمي ډول قطع کړل ځکه 

لري طات  ناک اختال سين ډيرخطر پوري(چي داواک ګه  ). ان ترمر
يد  ته با سين ور ندي وي واک تر خطرال چي  لک  غه خ يوازي ه

سين  ناروغۍ واک چي ددي  سان  غه ک که ه شي ل يق  جوړوي تطب
پلټنـه  orthopox virusesاورتـو پـاکس وايـرس  ،هغـوي چـي د

واقعـي  monkey_ pox مانکي پاکس   کوي،اوهغوي چي دانساني
 .مستقيمه معاينه اجراکوي

ددي ناروغۍ په مقابل کي واکسين دنړۍ په دوه مرکزونو  
)USA  ذخيـري کـي د) اوروسـيه,متحده اياالتوstock  پـه ډول

 دنړيـوالي محـوي څخـه وروسـته د small poxکوي  د.موجوددي
 :   ناروغۍ  pox virusesپاکس وايرس  

دنړيـوالي محـوي څخـه وروسـته    small poxکـوي  د         
مهمـي منـابع وايـروس دوه  poxپاکس  اوس هم په نړۍ کي د

 .موجودي دي
 .څخه تصادفي انتان stock ذخيري  دالبراتوارد -۱
 .څخه انتان  pox viruses پاکس وايرس  دحيواني -۲

  (accidental infection):  تصادفي انتان: لومړي         
په           يې  ثال  ښه م کي  ۱۹۷۸چي  ندن  په ل کي  کال 
پـه . واقعـي منځتـه راتلـل وه small pox کوي  دالبراتواري

 البراتوارونه موجود وه چي د ۷٦کال کي په نړۍ کي  ۱۹۷٦
په ډول ساتل  stockذخيري  دوايروسونه يې  small pox    کوي
شپږوته راښکته  ٦کال کي ددغه البراتوارونوتعداد  ۱۹۸۰په 

کال څخه راپديخوايوازي دوه البراتوارونه دغه  ۱۹۸۳شواود 
متحـده  په ډول ساتي چي يو يـې پـه stockذخيري  وايروس د

نـړي د  اوبـل يـې پـه روسـيه کـي دي چـي د  USA اياالتو
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ــايي اداري  ــوټيم WHOروغتي ــه  ي ــداره ډول ددغ ــه دوام پ
 . البراتوارونو څخه ليدنه کوي

ناروغي دنـړۍ  small poxکوي  دلته داپوښتنه راوالړيږي چي د
 stockذخيـري  څخه محوه شويده نوددي ناروغۍ وايروس ولي د

ته  تواري واقعاتودرامنځ چي دالبرا کوم  يږي  ساتل ک په ډول 
 کيدوخطر لري؟

 په مختلفوبرخوکي د ددي په ځواب کي بايد ووايوچي دنړۍ
 ,cow pox, Monkey poxلکـه (وايروسونه موجـود دي  pox پاکس

Camel pox, tana pox کوي  کوم چي د) اونورsmall pox   دوايروس
ته  ندي اخ سان وربا چي ان شي  يداى  لري اوک شباهت  سره ډير

وايروسونه کوم  pox پاکس  همدارنګه کيداى شي چي نور. شي
 small pox  شوي نـدي يـو وخـت پـه چي په پوره ډول پيژندل

ته  يا ډول رامنځ په ب ناروغي  شي اودا بدل  ندي  يروس با وا
 .کړي

پــه  pox virus پــاکس وايــرس  دحيــواني:دوهــم            
 : واسطه دانسان منتن کيدل

يواني           بع دح مه من له مه نتن کيدوب سان دم  دان
ر مهم وايروسونو موجوديت دي چي دوه ډوله يې ډي pox پاکس
 دي
   monkey pox   مانکي پاکس  -۱
  tana pox   تانا پاکس  -۲ 
 :  monkey poxانساني    -۱

 داکومه نوي ناروغي نده بلکه ډيره نادره ده د         
دمحوه کيدو څخه وروسته دا ناروغي هـم نـده  small pox کوي

واقعي ليدل شويدي چي  ٤۰۰کال پوري يې  ۱۹۷۰ليدل شوي تر 
ي کي ويټولي  نو  قايې هيوادو په افري پاکس.ې   د  مانکي

monkey pox  ناروغي دمنـتن وحشـي حيـوان څخـه انسـان تـه
هم  ته  شخص  خه  شخص څ قال د ګه ددي انت قاليږي همدارن انت

شي ندلي  قدرت . صورت مو قال  ناروغۍ دانت چي ددي  ګه  څرن
يوه کم او  ير  يې ډ عات  چي واق جه ده  غه و يرکم دي همد  ډ

 . ناروغي ګڼل کيږي  sporadic zonotic  سپوراديک زونوتيک
 ورځي ده دکلينيک له نظره د ۱٤ددي ناروغۍ دتفريح دوره 

رش کيداى شي چي ډيـر وسـيع . سره مشابه ده small pox کوي 
کړي ته  مرګ رامنځ کن  کي.وي او مم ناروغي  پدي  ګه   همدارن

ددي ناروغۍ .هم ليدل کيږي lymphadinopathy لمف ادينو پتي 
په مقابـل  small poxکوي دي د% ۱٥ (SAR)ميزان  ثانوي حملوي

.  کي واکسينيشن ددي ناروغۍ په مقابل کي هم معافيت ورکوي
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د نړي د دا ناروغي په غربي اومرکزي افريقا کي اوس هم 
 .تر سرويالنس ده WHOروغتيايي اداري 

     Tana pox  تانا پاکس -۲
نـاروغي  pox virus پاکي وايرس  داهم يوه حيواني         

يادوه. ده يو  به ،  کي ت ناروغۍ  پدي  ظره  له ن يک   دکلين
افات موجود وي کوم چي دشـپږو هفتوپـوري  pustular پوستولر

کوي هم .دوام  يې  قال  ندي انت لوم  خزن مع ناروغۍ م ددي 
 small poxکـوي  د. امکان لري دماشي په واسطه صورت ومـومي

قابل کـي په م Tana pox تانا پاکس  په مقابل کي واکسين د
هغه خلک چي دوحشي حيواناتو ځايونو ته . معافيت نه ورکوي

 .سفر کوي ترخطر الندي ګڼل کيږي
 : هغه پوښتني چي ال ځواب شوي ندي            
اوس هم ځيني پوښتني موجود دي چي تراوسه ورته           

 :ځواب پيداشوي ندى لکه
شوي حيواني ناپيژندل  small pox virus کوي وايرس ايا د   -۱

 مخزن موجود دي اوکه نه ؟ 
په  ortho pox virus اورتو پاکس وايرس کيداى شي چي يوبل  -۲

small pox وايروس باندي بدل شي؟ 
نه   -۳ به  عي  تواري واق يوچي البرا ن  کامالً مطًم يامونږ  ا

 ۰رامنځته کيږي لکه چي په لندن کي رامنځته  شوي وه
ي  -٤ پاکس وا يواني  چي ح شي  يداى  کهک پاکس  روس ل   مانکي 

monkey pox کوي  په محوه شوي small pox  وايروس باندي بـدل
 شي اويوځل بيا ددي پتوجن پراخه انتشار رامنځته شي؟

په اوس وخت کي دغه ټولوپوښتنو ته ځواب پيدا کول مشکل 
چي د جه ده  ناممکن دي همداو يايي اداري  او نړي د روغت

WHO ميلونـه  ۳۰۰م د په مرکزي دفتـر جينـوا کـي اوس هـ
  )۲۱(     .خلکولپاره واکسين موجود دي

 
 
 
 
 

(Varicella)  Chicken Pox 

چي           ناروغي ده  ساري   يره  سي ډ حاده ويرو يوه 
پـه واسـطه منځتـه  varicella zoster virusواريسال زوستروايرس د

لدي  سالت او ج بې، ك فې ت صورت د خفي څاپي  په نا ځي  را
شروع ك سره  ندفاعاتو  كې . ېږيا نړۍ  له  په ټو ناروغۍ  دا 
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خپره ده او تقريبًا يونړيواله ناروغي ده  چې په اپيديمک 
 .او انديمک دواړو شکلونو واقع کيږي

 Agent factors : د عامل فکتورونه 

واريسال  د مرض عامل د:    دناروغۍ عامل   - ۱         
 انسـاني هـرپس څخه عبـارت دى چـې د Varicella zuster زوستر

پــه نامــه هــم  Human- (alpha) herps virusوايــرس ) الفــا(
ددي ناروغۍ دشفا کيدوڅخه وروسته کله  وايروس بي .يادٻږي

صابوپه سي اع کړي دح يم ور عراض اوعال چي ا يا له دي   ګنګل
ganglia  کي دکلونو کلونو لپاره مخفـي پـاتي کيـږي اوپـه

نـاروغۍ سـبب  herpes zosterهـرپس زوسـتر وروسته عمر کـي د
 .کيږي

منبع ئې ددي ناروغۍ واقعه ده کله :    دانتان منبع   -۲
د .ناروغ يې هم منبع کيـداى شـي herpes zosterهرپس زوستر د

ــدي ــولر جل ــه vesicular ويزيک ــاروغۍ پ ــدفاعاتومايع  دن ان
کي وي يروس لرون ځوکي د وا لودري ور ناروغۍارچق .او ددي 

 .        ساري نه دى

د ښــكاره  Rashوٰرځــې د  infectivity     :۱-۲  منتنــوالي -۳
د ښـكاره كېـدو نـه  Rashورځـې د  ٥_٤كېدو څخه مخكې او 

 .وروسته ادامه پيدا كوي

ثانوي حملـوي ميـزان :    SAR   -ثانوي حملوي ميزان  ٤
 .دي% ۹۰يې 

  Host factors:دکوربه   فکتورونه 

مر  -۱ يره  ۱۰د:  ع کي ډ شومانو  مر ما ښکته ع خه  نۍ څ کل
 .ګر غټان هم اخته کوالى شيواقع کيږي م

دناروغۍ يوه حمله دوامداره معافيت ورکوي :  معافيت   -۲
هغــه ماشــومان چــي .اودوهمــه حملــه يــې نــادره ده

کي  شتو  لو څوميا په او يداکيږي دژوند خه پ دمعافوميندوڅ
معافيت لري مګر هر عمر لرونکي غيرمعاف خلک ددي ناروغۍ 

روغۍ په مقابل کي انتي بادي ددي نا IgGد .څخه محفوظ ندي
 .دوامداره معافيت ورکوي

يت:  حاملګي    -۳ تان موجود کي دان خت  په و مل  نوي   دح
 .ته خطردي foetus زيږيدلي ماشوم يا
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 :چاپيريالي فکتورونه 

يره وي           کي ډ شتو  شپږ ميا په اولو کال  ناروغي د
 .همدارنګه ازدحام ددي ناروغي وقوع زياتوي

اروغۍ د يو شخص څخه وبل شخص ته د ن:     د سرايت طريقه 
ماس   ستقيم ت تو( م تواو قطيرا سرايت ) د قطرا سطه  په وا

په حالت کي ناروغي دجلدي  herpes zoster هرپس زوستر د. كوي
 د virus وايـرس همدارنګـه.تماس په واسطه هـم انتقـاليږي

کانجينيتـل  له الرې سرايت كوالى شـي اود د Placenta پالسنتا
 .سبب کيږي congenital_ varicellaواريسيال

ورځې پورې ده  ۱٦-۱٤د تفريح دوره يې :    د تفريح دوره
 . ورځو پورې اوږده اولنډيداى شي ۲۱-۷چې دا دوره د 

ددي ناروغۍ کلينيکي لوحه دخفيف حالت :      سريري لوحه 
څخه تر شديدحالت پوري فرق کوي خواکثره واقعات يې خفيف 

صفي وي ع% ٥په . او و ضوڅخه واق له اعرا بي  ناروغي  اتوکي 
 .وي

ددي ناروغۍ کلينيکي لوحه په دوه مرحلو ويشل            
 .شوي ده

:     pre eruptive stage د جلدي اندفاعاتو نه مخکي مرحلـه  -۱
ستړتيا  سر درد او  به،دمال درد،  لږه ت په   عراض  سريري ا

ساعتو پورې  ۲٤باندې شروع كېږي چې په ماشومانو كې تر 
 Rash رش وام كوي مګرپه كاهلو اشخاصو كې شديده وي او دد

 .ورځو پورى دوام كوى ۳-۲له ښكاره كيدوڅخه مخکي  تر 

په ماشومانو كې يې :   eruptive stage د اندفاعاتو مرحله -۲
ده چې د تبې د شروع كېدو سره يوځاى  Rash رش لومړۍ عالمه

 .وي منځته راځي او الندي وصفونه لري

پـه . پـه متنـاظر شـكل سـره وي   Rash رش :   توذيع يې
پـه تنـه كـې پيـدا كېـږي چـې  Rash رش لومړۍ مرحله كـې

يدا  كې پ ياتو  مخ او نها په  سته  يا ورو بارز وي او ب ډٻر
  حلقوم لكه د خولې او(مخاطي غشا .كېږي چې ډيربارزنه وي

Pharynx (تخرګونه هم ممكن ماوفه كړي الكن د . هم مًاوفه وي
غوي سونو ور كوي ال ته  نه اخ مًا  لي عمو خو ت لدي .او د پ د ج

 .اندفاعاتو كثافت د مركز څخه واطراف خواته كمېږي
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په ډٻره چټكـۍ Rapid Evolution  Rashد رش سريع تغير او سير 
 او با الخره مکول ،ويزيکول سره په مختلفو مراحلو كې لکه

، (macul vesicle, popule),  پـه ارچـق بانـدې بـدلېږيVesicels 
په شكل د پوستكي د پاسـه ښـكاري  Dew drop) ( دقطرو بنمدش

چې شفافه مايع په كې وي   په اسانۍ سره شلېداى شي او د 
سره  بل  يود  شوي وي   طه  سطه احا په وا ساحې  هابي  الت

 پسـتولر ممكن پرته لدي چي Vesicles ويزيکل.ارتباط نه لري
pustular رش د. مرحلې ته ورسېږي په ارچق بانـدي بـدل شـي 

Rash  ورځې وروسـته د ارچـق تشـكل  ۷-٤د ښكاره كېدو څخه
 .شروع كوي

 ټول مراحـل لكـه )Rash( رش د:  Pleomorphismپيلوموفيزم 
او ارچق ممكن پـه عـين وخـت او Vesicle, papulپپول ،ويزيکو

 .ساحه كې وليدل شي

تبه ډٻره جګه نه وي مګر هر كله چې نـوي :   Feverتبه يا 
.     اره كېــږي تبــه ورســره لــوړيږيجلــدي انــدفاعات را ښــك

ــات ــوه:     complication: اختالط ــاروغي ي ــه  دان ــه خپل پ
ناروغي ده وفيات پدې ناروغۍ  self limiting محدوديدونکي يا 

ته رسېږي خوبياهم د دې % ۱كې په غير اختالطي واقعاتو كې 
 ,Encephalitis ،Hemorrhageناروغۍ مهم اختالطات عبارت دي له 

acute cerebeller ataxia ،pneumonia ،  rayes syndrom  چـې دحـاد
encephallopathy  او د ځګــر دfatty degeneration  ســره مترافــق

همدارنګه كه چېرې حامله ښځه د حمل په دوران كې پـه ).وي
Varricella  اخته شي ممکن ماشوم ئې ضايع يـا د والدي نقيصـي

 .سره پيدا شي

 Small کوي  وغۍ تشخيص څرنګه چېد دې نار:   Diagnosisتشخيص
pox محوه  په مكمله توګه Eradecade  شـوي دى ډٻـر ضـروري
د  vesicular fluid ل د مايع يا ويزيکاو قطعي تشخيص يې د. دي

ــي د ــوم چ ــطه ک ــه واس ــواري معايناتوپ ــکالبرات  الکتروني
Electronic  مايكروسكوپ په ذريعه ترسـره كېـداى شـي صـورت

 .م ددي ناروغۍ تشخيص وضع کويددي مايع کلچر ه.مومي

 :   Control:   کنترول

لپاره كومه خاص تـداوي نشـته د  Chicken poxد            
 .كنترول لپاره يې الندې احتماماتو ته ضرورت ليدل كېږي

Notification:  صحي مقاماتو ته خبروركول 
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Isolation:   كله چې اندفاعات ښكاره شو د شپږو ورځو يا يوې
اود . پــاره نــاروغ                بايدتجريدشــىهفتــې ل

 . ښوونځي ماشومان بايد ښوونځي ته الړنه شي

: Disinfection  كوم اشياء او لـوازم چـې د نـاروغ د پـزې او
 Disinfectionستوني د افرازاتو په واسطه منتن شوي وي بايد 

 .شي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـنځ تـر    chicken poxاو    small poxکـويد:اتلسـم جـدول 
 فرقونه

Small pox Chicken pox 

 :دتفريح دوره): ۱(

 )ورځوپوري ۱۷_۷.(ورځي ده ۱۲ •

)۲ :(prodromal  اعراض: 

 .شديد وي •

 :د رش توذيع): ۳(

 .ورغوي اوتلي معموالً اخته کوي •

 .معموالً تخرګ نه اخته کوي •

 .ساحوکي بارز وي extensorرش په  •

 

 )ورځو پوري ۲۱_۷. (ورځي ده ۱٥

 

 .معموالً خفيف وي

 

 .ډير لږ اخته کيږي

 .تخرګ اخته کوي

 .ساحوکي بارز وي flexorرش په 

صفحي  في  کي مختل خت  عين و په  سطحي وي او
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 :درش وصف): ٤(

 .ليدل کيږي ژور وي اودرش يوازي يوه صفحه •

 .دوزيکل شاوخوا التهابي ساحه نه وي •

 :د رش منځته راتګ): ٥(

لي • في مرح ځي اومختل ته را قراره منځ کل ( په  که ماکول،پاپول،وزي ل
 .تيروي) اوپاستول

 .منځته راځي scabورځي وروسته  ۱٤_۱۰درش دښکاره کيدوڅخه  •

 :تبه ): ٦(

په پولرمرح • ځي مګر ځه  له من به  سره ت تګ  ته را کي درش دمنځ له 
 .بياپيداکيداى شي 

 .ليدل کيږي

 .دوزيکل شاوخوا التهابي ساحه وي

 

 .رش ډير ژر منځته راځي

 

 .منځته راځي scabورځي وروسته  ۷_٤

دهر نوي رش دمنځته راتګ سره تبه لوړيږي 
 .اوکميږي

 :Prevention:  وقايه            

وايرسـيال زوسـتر : Passive immunization   منفعل معافيـت -۱
د ) Varicella zoster immunoglobulin)VZIG      امينو ګلوبـولين

ملي  ۱.۲٥ساعتونوکي د۷۲ناروْغْ◌ې سره د معروضېدو په اولو 
لـه   الري    ملـي ليتـره پـوري د عضـلي ٥ليتره څخه تـر 

 VZIGنـن ورځ وايـې چـي .دوقايې پـه توګـه وركـول كېـږي
دضــعيف معافيــت لرونکــو  ,Immunosuppressed بايــديوا زي  

چـي پـه  ماشـومانوته conact Newbornنوي زيږيـدلو خلکواو
 .ورکړل شي تماس راغلي وي

د دې نـاروغۍ :     Active Immunizationفعال معافيـت     -۲
 Attenuated vaccine ضعيف شوي واکسين  په مقابل كې فعالًژوندي

د يو جاپاني عالم له خوا تهيه شوى دى چي يومحفوظ اولږ 
ليكن تر اوسه پورې په روتين . اختالطات لرونکي واکسين دي

چي  يې  مًا وا له عل ٻوه ډ چې  كه  نه دى ځ شوى  يق  ګه تطب تو
ناروغي ده اوروټين واکسينيشن ته ضرورت داناروغي خفيفه 

کوي جواز ور ته  يق  سين تطب له دواک له ډ لري مګرب ددي . ن
واکســين يوعمــده خطــردادي چــي ٻــومخفي انتــان پيــداکوي 

 herpes- zosterهـرپس زوسـتر  اوبياپه وروسـته ژونـد کـي د
 )۲۳،۲۱،٤(    .ناروغي منځته راوړلي شي

 شري ياسرخکان

Measles or rubeola 
د ماشومتوب يو حاده ويروسي ساري ناروغۍ ده چې           

د ګروپ د يو ويروس په واسـطه  Myxoviruses مايګزو وايرس د
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د كلنيك له نظره د تبې اودعلوي تنفسي الري . منځ ته راځي
)  Coryza نزلـه يـا ټوخي او( اعراضو  Catarrhal زکام يا د

ه راځي  او ورپسې  يووصفي رش منځت. په واسطه مشخص كېږي
عات  نوکي ډيروقو پرودي هيوادو مخ  په  هم  ناروغي اوس  دا

 .اومړينه لري

 :  History:      تاريخچه

 (red spots)لغوي معنـا سـره ټکـي  rubeolaروبيال د         
دشري ناروغي دلومړي ځل لپاره داسالمي عالم ابوبکر په .دي

کال  ۱۹٤٦په . واسطه چي په فخرراضي مشهوردي کشف شوي ده
پـه . ددي ناروغۍ اپيديمي مطالعـه کـړه panum پانوم  کي

په واسطه تجريـد  Enderاندر کال کي يې مرضي عامل د ۱۹٥٤
سين د ۱۹٥۸په . شو يې واک کي  شاتو کال  کي ازماي کليني

clinical trial  کـال کـي يـې  ۱۹٦۳په ډول استعمال شـول اوپـه
 .نړيوال استعمال پيداکړو

 

 

     :Problem statementد ستونځي توضيح  

نديميک ډول           په ا کي  نو  ياتره هيوادو په ز شري 
ته ورسيږي نوددي  ٤۰موجود دي اوکه دمساعدو اشخاصوفيصدي 

يږي قع ک يديمي وا پرودي . ناروغۍ اپ مخ  په  يې  نه  مړي
ته  لو هيوادونو سبت پرمختل کي  ن نو  نده  ٤۰۰_۱۰۰هيوادو چ

سلوکي ده  په ۱٥_۲لوړه ده چي دودي په  حال هيوادونوکي 
 .واقعوکي ده ۱۰۰۰۰په  ۰،۲حال داچي په پرمختللي نړۍ کي 

يې  کال  کي هر خه مخ شف څ سين دک عات  ۱۳٥دواک نه واق ميلو
اوس هم په .ميلونه به يې مړه کيدل ۸_۷منځته راتلل چي 
بًا  ميلونه واقعات اويوميلون مړينه لري  ۳۰کال کي تقري

 .وغي دهاوپه ماشومانو کي دوقايې وړستره وژونکي نار

دشـري د محـدودوالي  WHOدنړي روغتيـايي اداري         
دري پارته واکسين  لپاره يوه ستراتيژي جوړه کړيده چي د

)three part_ vaccination)  سترتيژي پنوم ياديږي او دري برخـي
 :لري چي عبارت دي له

په يوځل اويووخت کـي :  Catch up((  عملي کول(دعمل نيول 
يواد هر ه په  يد  چي  با شي  سره  پاين  تر سين داکم کي دواک



 216 

نه  يې د مر  چي ع شومان  غه ما تر  ۹ټول ه شتوڅخه   ۱٤ميا
 . کلونوپوري وي پکي واکسين کيږي

 روتـين  دواکسـين کولويـو:  Keep up  پـه نظـر کـي سـاتل
routine  پروګرام دي چي ټول هغه ماشومان چي نوي پيـداکيږي

 .سين شيڅخه زيات يې بايددشري په مقابل کي واک% ۹٥د

داهم دواکسين کولو يوملي کمپًاين دي :  Follow upتعقيبول  
کاله بعدبايد تر سره شي اوټول هغه ماشومان  ٤_۲چي هر 

کمپًاين څخه وروسـته پيداشـوي وي بايـد   catch upعمليچي د
 .پکي واکسين شي

شري  کال پوري د ۲۰۰۰دنړۍ روغتيايي سازمان وايې چي تر
measle ت دواکسين څخه مخکـي مړينـه تـه په مړينه کي نسب

که څه هم دشري په مقابل کي . کموالي منځته راغلي دي% ۹۰
يـې رامنځتـه  outbreaks بـروز معافيت موًثردي خوبيـا هـم
معافيت ورکوي اويوه کتله % ۸٥کيداى شي ځکه دشري واکسين 

جود وي عاف ډول مو په غيرم کي  نه  په ټول لک  ټول .  خ
 :ه بايدهيوادونه دشري دکنټرول لپار

 .پوري ورسوي% ۹۰تر   Coverage  پوشش دواکسين روټين -۱

زيـات % ۹۰پـه کمپـًاينونوکي  تـر follow upاو catch upد  -۲
 .ماشومان واکسين کړي

ســره  confirmationدنــاروغۍ واقعــي بايــدد البراتــواري   -۳
 .ترسرويالنس الندي ونيسي

واکسينيشن ساحوکي بايد دلرونکو   high risk لوړ خطر په  -٤
 .دتوذيع سره يوځاي تر سره کړي vit Aاضافي کمپًاينونه د 

   Agents factors:  د عامل فکتورونه 

 RNA-Paraد مـرض عامـل د :     Agent دناروغۍ عامل يا   
myxovirus چې يوازي يو . د كالس څخه ديSerotype  يې پيژنـدل

وندي نوموړى ويروس د انسان د عضويت څخه دباندي ژ. شويدى
ضي  پل مر ندې خ جې ال صفر در حرارت د  ګرد  يږي م پاتي ک نه 

كـې زرع  Cell culture حجـروي کلچـر خاصيت ساتلى شـي اوپـه
 .كېږي

د انتان يوازنۍ منبع :    Source of infectionد انتان منبع  
د شري واقعه ده او د ناقلينو په مورد كې تر اوسه كوم 
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واقعات امكـان  Subclinical غير وصفي يا معلومات نشته، اما
 .لري چې د ناروغۍ منبع وي

د ناروغ دپزي، ستوني :    Infective Materialمنتن  مواد يا  
په  Rashمرحله اود  prodromalاو تنفسي سيستم افرازات په 

 .شروع كې د ناروغۍ منتن مواد پېژندل شوي دي

غيـر  شري پـه:     Communicablity Periodد سرايت موده يا  
پـه وخـت  Eruption اندفاعاتو مرحله اود prodromal دفاعيان

ښكاره شي نوسراًيت  يـې  Rash رش كې ډيرساري وي اوکله چې
په  Communicability period سرايت صفحه  د دې ناروغۍ. کميږي

 رش اعظمي توګه څلور ورځې  د مخه او پنځه ورځې وروسته د
Rash يدوڅخـه د ښكاره كېـدو څخـه وي ځکـه درش دښـکاره ک

د يوې هفتـې لپـاره زيـات  Isolation تجريد وروسته د ناروغ
 .ګټور تمامېږي

 Host Factors:  د ميزبان فکتورونه 

په مخ پرودي هېوادونـو كـې زيـاتره د شـپږ :    Ageعمر 
ناروغۍ  پدي  شومان  پوري ما ني  تر درې كل خه  شتني څ ميا
فظ  طي ح كې د محي نو  پدې هېوادو چې  كه  ېږي ځ ته ك ديراخ

حې خرابوالى او غربت د ناروغۍ په شيوع كې رول لري الص
يو  په  لو عات  يې واق کي  نو  قي هېوادو په  متر ګر  م
ماشومانو کي معموالً پورته له پنځه كلنۍ څخه زيات لېدل 

ېږي سته دا . ك خه ورو ښت څ يق او پيداي سين د تطب د واك
په  که   ېږي ل يدل ك ته  ل هم زيا كې  لوړ عمر په  ناروغۍ  

لس كلن % ٥۰ه ځينې اروپايې هېوادونو كې كال كې پ ۱۹۸۰
او د هغې څخه پورته عمرلرونکي ماشومان پدې ناروغۍ اخته 

 . شوي وه

 .دواړه جنسونه په مساوي توګه اخته كوي:     Sexجنس    

هيڅ کس ددي ناروغۍ په مقابل کي :      Immunityمعافيت   
و طبيعي معافيت نلري مګر هغه ماشومان چې د معافو ميند

څخه تولد كېږي تر شپږو مياشتو پورې او ځينې ماشومان تر 
لري يت  پورې معاف شتو  هه ميا خه .  ن يق څ سين د تطب د واك

كوي او  خره دوام  تر ا مر  موالً د ع يت مع شوي معاف يدا  راپ
دوهمي حمله ئې په واكسين شوي ماشومانو كې نادرًا ليدل 

 .كېږي
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سـوتغذي اختـه  پهد شري واقعات معموالً :    Nutritionتغذي  
ماشومانو كې وخيم سير لري او وفيـات يـې  Malnourished يا

ځله نظرښه تغذي شوي  ماشومانوته  ٤۰۰پدې ماشومانو كې 
زيات دي ځکه دوي دبدن معافيت کمزوري وي اوهم داماشومان 
تراوږدي مودي پوري انتان محيط ته خپروي ځکه ژرنه شفا 

شري  . خطر زياتيږي  کيږي چي هم دوي ته اوهم يې نورو ته
سبب  موالي  هم دوزن دک شومانوکي  شوي ما غذي  ښه  ت په  

 .کيږي

   Environment Factors: د چاپيريال فکتورونه 

نوع             هر  سم او  هر مو په  كال  ناروغي د  غه  د
اقليم كې شيوع كولى شي مګر زياتره د ژمي په موسم كې 

سم كې د كوټو په زياته واقع کيږي  ځكه معموالً خلك پدې مو
دوګړو زياتوالي او . داخل كې په دسته جمعي توګه اوسيږي

 . مهاجرتونه ددي ناروغۍ په اپيديمي باندي اغيزه لري

  Transmission:   : د انتقال طريقي

انتقال يې معموالً په مستقيمه توګه له يو شخص           
پـه واسـطه څلـور   څخه بل ته د تنفسي قطراتواو قطيراتو

خه  ښکاره کيدوڅ سته د رش د ځې ورو ځه ور خه او پن ځې د م ور
مومي  خه . صورت  ستم څ سي سي خول الره د  تنف تان دد د ان

لــه الري انتــان بــدن تــه  Conjectivaعبــارت ده او هــم د 
واكسين شوي ماشومان دنورو لپاره ساري ندي . داخليدًاي شي

. 

غۍ د د نومـوړي نـارو     Incubation period:  د تفريخ دوره
تفريح دوره معموالً د تبې ترښکاره کيدو پورې لس ورځې  او 

 . ورځي ده ۱٤تر ښكاره كېدو  پوري    Rash رش د

د شري د ناروغۍ كلنيكـي :   Clinical features:کلينيکي لوحه 
 لوحه  په درې صفحو وٻشل شوي ده

دغه صفحه :    Prodromal stage  د ناروغي ابتدايي مرحله -۱
د انتان د دخول  څخه لس ورځي وروسته شروع کيږي معموالً 

كوي پورې دوام  ځې  سمي ور بې، . او ترڅوارل صفحه د ت غه  د
په  سوروالى او  سترګو  ټوخي، د  ېدل،  پزې به جي ، د  پرن

له د له ك خې او ك كې چ يا ډارسترګو  سيت  سره حسا  نور 
Photophobia امكـان لـري چـې كـانګې او . سره مشخص كېـږي

دښکاره کيدوڅخـه يـوه يـا  Rashد . اشياسهال هم منځته ر
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کي د اول او  شا  خاطي غ په م خولي  کي  معموالد ځي مخ دوه ور
منځته راځي چـې  kopliks spotsغاښونو شاته Uppermolars دوهم 

واړه دسنجاق دسر په اندازه ابې سپين رنګه داغونه دي چي 
ســره قاعــده لــري اودغــه عالمــه دشــري دنــاروغۍ لپــاره 

pathognomonic هد. 

دغه پـه :    Eruptive phase     فوراني يا افجاري مرحله-۲
باندي  Macculo popular rashاو يا په  Macularخاكي سور رنګه 

مشخص کيږي چې د غوږونود شاه څخه شروع او وروسته ډٻر ژر 
د څو ساعتونو په موده كې پر مخ او غاړه باندې را ښكاره 

رش واضح .ته خپرٻږيورځوکي سفلي نهاياتو  ۳_۲كېږي اوپه 
او جدا جدا وي مګرکله سره يوځاي کيږي اوداختالطاتوپه نه 

ورځو په موده كې رش اوتبه له منځه ځي  ٤-۳موجوديت کي د 
په ترتيب سره د علـوي  Rash.چي دناروغۍ په ختم داللت کوي

اطرافو څخه په وركېدو شروع او وروسته تنه او نهاياتو 
له هغه نصواري رنګه پوستكي كې هم له منځه ځي او وروسته 

باقي پاتې كېږي چې امكان لري تر دوه مياشتو او يا زيات 
 . وخت لپاره باقي پاتي شي

 Koplikit spotsاو  Typical Rashد دې ناروغۍ تشخيص د         
په واسطه په ښه توګه  صورت نيسي اما په نورمال توګه د 

ــو او  ــه لرونك ــورو تب ــخيص د ن ــاروغۍ تش  Exanthemدې ن
کي   ناروغيو  نورو  په  ګر  شي م ېداى  طه ك سره مغال ناروغيو

ېږي يدل ك نه ل ټوخى  سترګې او  سرې  ثرًا  لو . اك په پرمختل
انتـي  IgMهيوادونو كې چې د شرې نـاروغي غيرمعمـول ده د

 .بادي موجوديت يې تشخيص وضع كوي

ماشـومان :    Post measles stage   وروسته د شري مرحله -۳
بايلي پل وزن  يږي خ پاتي ک ضعيف  پورې  ځو  څو ور تر  د .او 

ساس  بل ح په مقا ناروغيو  سي  يايې  او ويرو نې نوروبکتر ځي
اغيــزې او د نســج  Metabolicهمدارنګــه تغــذيوي او . كېــږي

د ماشوم نشونما په . تخريب د ويرس له كبله منځ ته راځي
ــهاالت، ــي اس ــداى ش ــوږي اوکي ــا ل  cancrum oris  ،pyogenicش

 .ي د توبركلوزبيافعاليدل رامنځته شيانتانات او د سږ

 :     complication: اختالطات

ناروغي          طاتو  ناروغۍبي د اختال شرې  هم د  څه  كه 
ګڼل کيږي مګر بيا هم د ځينو اختالطاتو سبب ګرځي چې عمده 

ــهاالت ،  ــې اس ــات  ي ــتم  Pneumoniaاختالط ــي سيس ،دتنفس
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اک اختالطـات يـې دي مګرډٻرخطرنـ otitis mediaنوراختالطات او
Nerolgical  دي چـې داختالجـاتو،  اختالطاتEncephalitis اوSub 

acut sclerosing panencephalitis   څخه عبارت دي چې دغـه اخـتالط
قع  سته وا له ورو څو كا خه  ناروغۍ څ شري د  كم او د  ٻر  ډ

په يو ميليون كې راپور وركړل ) ۷(كېږي چې واقعات يې اوه
بل مهم . اغي افاتو او فلج سبب شيشوي اوکيداى شي چي ددم

څخه  عبارت دى چې  يو پـه  زرو  Encephalitisاختالطات يې د 
شوى دى كړل  پور ور كې را عو  صبي .واق سين دع شري واک د

د شري ټول وخيم . اختالطاتو دمنځته راتګ څخه مخنيوي کوي
پـه  Vit Aلـري  بايـد د  Case fatality Rateواقعات چـي لـوړ 
 Vit Aځکه چي په اكثـره ماشـومانو كـې د واسطه تداوي شي 

او  Keratomalaciaحاد فقدان مـنځ تـه راځـي کـوم چـې پـه 
Blindness  باندي منجرکيداى شي. 

 :Measles and chicken poxشري او چکن پاکس 

ناروغي سـره  يـو  chicken poxكله كله د شري او          
ېږي قع ك ل. ځاى وا چې د او بره داده   مه خ يوه مه ي مګر

 .به زيات پېشرفته وي نظر و دوهي انتان ته Rashانتان 

دشري دمقابلي لپاره    Prevention of Measles: د شري وقايه 
 .الندي خبري ډيري مهمي دي

 .پورې ورسول شي% ۹٥د معافيت سويه بايد   -۱

يت    -۲ مداره معاف يد دوا ته با شومانو  نوي پيداشووما
 .ورکړل شي

 measles vaccination: شن دشري واکسيني: لومړي 

په واسطه کېږي او يوازې  د شري ښه وقايه دفعال معافيت  
 .ژوندي ضعيف شوي  واكسين يې موجود دي

 culture vaccineپه هګي کي کلچر شوي واکسين يـا:     واکسين
Egg نسـج کلچـر واکسـين يـي  يې موجـود نـه دي يـوازې د 

Tissue_ culture vaccine د  او. اسـتعمال لـريFreeze dried  پـه
جه د  سبه در په منا چې  مه ده  يات مه ېږي او ز يه ك شكل ته

شي ساتل  كې  و يې.حرارت  يا  نن ورځ  قاوم  سره م حرارت   د 
heat stable  درجي سـانتي ګـراد  ۸_۲واکسين موجود دي چې په

 .كلونو پورې خپل مًوثريت ساتي ٢حرارت كي تر 
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) ۹(نهـه  د واكسين د تطبيـق ډٻـر ښـه عمـر:   Age:عمر 
مياشتنې عمرټاكل شوى دى ځكه تر نهه مياشتو پورې اكثره 
ماشومان  د خپلي معافي  مورڅخه معافيت اخلي او دوى هم 

عاف وي طر . م يديمي خ ناروغۍ د اپ شري د  ېرې د  كه چ او 
کي   شتوپه عمر چې دشپږميا شو  كولى  كې  خت  پدې و جود وي  مو

ۍ عمرته واكسين تطبيق كړواوکله چي ماشوم د نهه مياشتن
كان  چې ژر ام څومره  سين   ستردوزد واك بل بو يو  سيږي   ور

نـدي  fixedدغـه دنهـه مياشـتنۍ عمـر.ولري بايدورکړل شـي
دضرورت په وخت کي کوالًي شو چي واکسين مخکي ددي عمر څخه 
ستر دوز  يې بو کي  په عمر شتنۍ  هه ميا ګر د ن کړو م يق  تطب

دوهم  په اکثره هيوادونو کي ددي واکسين. بايد ورکړل شي
 . دوز په روټين ډول تطبيقيږي

 Subcutaneaousواكسـين معمـوالًد :   Administration:تطبيق يې 
د واكسين . ملي ليتره په اندازه تطبيقېږي ۰،٥په ډول  د 

په  يد  مايع با پاره  كې   ۸-٤دجوړولول سانتي ګراد جي د  در
محافظه شي اوجوړشوي واکسين بايد يخ كې وساتل شي اوهم 

موده د شري د  په  نن ورځ د شي  يق  يد تطب کي  با ساعت  يو 
 .شكل هم د تطبيق لپاره اماده شوى دى aerosolواكسين  

كله چې د شري واكسين تطبيـق شـي د :   Reactionعکس العمل
انسان په عضويت كې دغه ضعيف شوي وايروس تکثرکوي اودشري 

ورځـې وروسـته د  ۱۰-٥  Rashپه شان اعـراض لكـه تبـه او
بيق څخه پيدا كېږي ليكن ژر له منځۀ ځي چې واكسين د تط

فيصده  خلكو كې وليدل شي  ۲۰-۱٥دغه اعراض امكان لري په 
ورځي دوام كـوي نـن ورځ   ۳ -۱ورځې او رش  ۲-۱چې   تبه 

او همدارنګـه د . نـه وركـوي Reactionواكسين ډٻـر وخـيم 
 .خلكو ته انتان نه انتقاليږي contactواكسين څخه

ورځې  ۱۲-۱۱د واكسين د تطبيق څخه :    Immunityمعافيت   
د واكسين يو ځل تطبيق امكان . وروسته معافيت شروع كېږي

لري چې د ټول عمر لپاره معافيت منځ ته راوړي او معموالً 
 .معافيت وركوي% ۹٥

ماشومان چـې عمـر  Contactحساس :     تماس لرونکي خلک     
لودري ورځو مياشتو پورې وي بايد دتماس په او ۱۲-۹يې د 

 .کي واكسين شې

په حاملـه ښـځو كـې د :       contraindicationمضاداستطباب 
واكسين تطبيق استطباب نه لري همدارنه هغه ماشومان چې د 
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 اونـورو  Steroidمعافيتي سيتم عدم كفايه ولري او يـا د 
Immum suppersive  درملـوتردرملنې النـدي وي واكسـين ورتـه

 .بايد تطبيق نه  شي

واكسين اصـالً هـېڅ :      Aderse Effeczts of Vaccine: ختالطاتا
اختالطات  نه لري اما كله كله د واكسين د منتن كېدو له 

واقع كېږي چي دواکسـين کولوپـه  Toxic shock syndromeامله 
پدي حالت کي ماشوم ډٻر پېشرفته . خراب خدماتوداللت کوي

ښيې  به  لوړه ت كانګې او  سهال،  نى ا سين او بېړ او دواک
يږي قع ک ساعتونوکي وا څو  لو  په او يق  نه . دتطب لوړه مړي

کن د  ځۀ  ٤۸لري اومم له من شوم  كې ما موده  په  ساعتونو 
سي  پاره . يو يق ل سين  د تطب چې واك له  ساس ك پر دې ا نو 

اماده كېږي بايد له منتن كېدو څخه يې جدًا ځان وساتو او 
مو ساعتونوپه  لورو  يد د څ سين با شوى واك لول  كې مح ده 

 .تطبيق شي او بلي ورځې ته دې ونه ساتل شي

ــين  ــوط واکس ــاروغۍ :     Combined-vaccineمخل ــري د ن د ش
واكسين د نوروژونديوضعيف شووواكسينونو سره يو ځاى تهيه 

 Combined.  واكسـين  MMRشوى او اسـتعمال لـري لكـه د 
Vaccine يې هم فوق العاده مًوثردي . 

د شـري نـاروغۍ د  Immunoglobulin: امينوګلوبـولين : دوهم
  Passiveانساني امينوكلوبـولين د تطبيـق پـه واسـطه پـه 

ورځو   ٤_۳توګه وقايه کيداى شي او بايد د تماس په اولو
ملي ليتره په هر کيلووزن  د بدن  ۰،۲٥كې تطبيق شي چي 

هفتي  ۱۲-۸هغه کس چي منفعل معافيت واخلي  .وركول كېږي
دشري دناروغۍ محوه .ن ورکړل شيوروسته  بايد د شري واكسي

يدل  هم د :   ک ناروغي  شري  چې د جوده ده  يده مو سې عق دا
Small pox  په شـان محـوه کيـداي شـي ځکـه ددي نـاروغۍ د

 heat stableواكسين يو دوزدعمرترپايه معافيت ورکوي او يـو 
ټول هغه ماشومان چي :نو بايد. واكسين يې فعالً وجود لري
کم د خه  کال څ يې ديو لږه عم  سين % ۹٦ي لږتر يد واک يې با

 . دمعافيت د توليد ترمنځ مصافه بايدموجود نه اوسي. شي

الندې معيارات يـې :   Control  meassuresد کنترول معيارات 
 .بايد د كنترول په مورد كې تطبيق شي

درش دښکاره کيدوڅخه وروسته د اوو ورځو لپاره ناروغ   -۱
 .بايدتجريد شي
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خلکوته بايددتماس په اولودوه  contact  په تماس کي يا -۲
ورځــوکي واکســين  اوکــه واکســين مضاداســتطباب وي نوپــه 

 .ورځوکي بايد امينوګلوبولين ورکړل شي ٤_۳اولو

يديمي   -۳ شن داپ خه واکسيني کي پرا شروع  په  يديمي  داپ
                .دانتشارمخنيوي کوي

 )۲۳،۲۲،۱۹،٤،۱( 

 Mumpsبوغټ  يا    
اده انتاني ناروغي ده چې د يو مشخص ويروس يو ح       

ته  منځ  صابوي  يات م ساج ز صبي ان غدوي اوع چي  سطه  په وا
  parotidدکلينيک له نظره په غيرقيحي يويا دوه طرفـه .راځي

صفه ده ندي مت هاب با په الت هم .غدي  ضاوې  نوري اع بدن  د 
دا ناروغي په  ټوله  نړۍ  كې ليدل كېږي چي . مصابولى شي
 .زيات اومړينه يې کمه ده وقوعات يې

 Agent Factors:  د عامل فکتورونه         

 myxovirusد دې ناروغۍ عامـل د   :    Agentعامل يا   -۱
protiditis  ــوم ــي د  RNAپن ــه    Myxovirusلرونک ــل څخ فامي

ــيم او . يــووايروس دى ــه رش ــې پ ــې  Tissue_ cultureد چرګ ك
 .ېژندلى شوې دييې پ Serotypeنشونما كوي او يوازې يو 

 subclinicalاو  clinicalد انتان منبع :   Sourceمنبع       -۲
واقعات  يې  د ټولـو  وا قعـا  sub_ clinicalواقعات  دي چي 

  stenson ductاود salivaجوړوي وايـروس معمـوالً د % ٤۰_۳۰تو  
كېـداى شـي  Isolateاخيستلو پـه واسـطه  swabدسطحي څخه د 

په يروس  ګه و شيدو او   همدارن په  سان  نه، ادرار،د ان وي
CSF مايع کي تثبيت كېداى شي. 

موده   -۳ سرايت  ېدو ٦- ٤: د  ښكاره ك ضو د  ځې د اعرا ور
خه وي غي څ له ه سته  ته ورو يوه هف خه او  خه د م غه . څ د

د منځتـه  parotitisناروغي داعراضودشـروع څخـه دمخـه او د 
غد چې د   له  ساري وي  او ك يره  کي ډ خت  په و لو  ې  رات

 .پړسوب  له منځه الړشي نو ناروغي غير ساري ګڼل کيږي

% ۸٦يـې :  Secondary Attack ratSAR  تالي حملي ميزان يي -٤
 .تخمين شوى دى
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  Host Factors:  دکوربه فکتورونه        

ناروغي معموالً د ماشـوم تـوب  Mumpsد :   عمراو جنس  -۱
ن مصابوي د كلنۍپوري ماشوما۱٥_٥ناروغي ده او ز ياتره د

Mumps  متوسط واقع کيدوعمر نظـردMeasles ،chicken pox  او
Whoping  caugh دا  نـاروغۍ کـه چيـرې مخكنـى .ته زيات دى

معافيت موجود نه وي  په هر عمرکي واقع کيداى شي او په 
سير  خيم  ٻر و ته ډ شومانو  ظر وما كې ن صو  كاهلو اشخا

 .دواړه جنسه مساوي اخته کوي.لري

يـــا  clinicalد دې نـــاروغۍ يـــو : Immunity معافيـــت   -۲
subclinicalدويـم ځـل اختـه . حمله دوامداره معافيت وركـوي

يې  پورې  سه  تر او ما  ېږي ا يدل ك ناروغۍکي ل پدې  ېدل  ك
زياتره ماشومان تر شپږ مياشتنۍ عمر . اندازه معلومه نده

 .پورې د مورنۍ انتي بادي د لرلو له كبله معافيت لري

 :  Environment Factorsرونه   د چاپيريال فکتو

زيــاتره . پــه ټولــو فصــلونو كــې واقــع كېــږي          
په ګڼوټولنو . اپيديمي يې د ژمي او  پسرلي په وخت كې وي

 .کي يې واقعات زيات وي

ــي ــال طريق ــاروغي :    Mode of Transmissionد انتق ــه ن دغ
پـه  droplet infectionزياتره د مستقيم تماس پـه وخـت کـي د 

 . اسطه  انتقال كويو

د تفـريح دوره يـې د :     Icubation periodد تفـريح دوره  
 .ورځې وي ١٨دوه يا درې هفتو پورې وي معموال ً 

 Mumpsد :           clinical feature:    كلنيكـــي لوحـــه 
چي  ناروغي ده  سي  يوه ويرو يې د % ٤۰-۳۰ناروغي  عات  واق

په كلنيكي شکل کي .كلنيك له نظره بي  له اعراضوڅخه وي 
غـدې  د درد او پړسـوب    parotidناروغ د يو يا دوه طرفه 

  subاو  sublingualهمدارنګه کيداى شي چـي . څخه شکايت کوي
mondibulor ماشوم د غدې د پړسوب په وخـت .  عقدات اخته شي

كې د غوږ له درد څخه شکايت كوي اوامكان لري چي د پړسوب 
لو په وخت كې د درد او شخوالي څخه د مخه د خولې د خالصو

، testes ،pancreas ،CNSدغـه ويـروس . څخه  هم شكايت وكړي
Ovaries ،Prostate په . او داسې نوري اعضاوي هم مصابولي شي

وخيمو واقعاتو كې امكان لري چې تبه ، سر درد او داسې 
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دغدي . ورځو پورې دوام کوي وليدل شي٥_۳نور اعراض چي تر
 .و په موده كې ورو ورو له منځه ځيهفت ۲-۱پړسوب د 

پدې ناروغۍ كې اختالطات دومره :  Complicationsاختال طات   
، ovaritis, orchitis  Pancreatitis پېشرفته نه دي اما ځنـې وخـت د

meningo encephalites،Myocarditisدوه طرفـه .سبب ګرځـي orchlitis 
يـا   Strelityد له كبله orchitis Mumpsاود .نادرًا واقع كېږي

په ډٻرو كمو واقعاتو . عقاومت منځته راتګ معلوم نه دي
اونور عصبي  Hydrocephalusاو  nerve deafness ،poly arthritisكې 

 .اختالطات هم ورکوي

 Prevention:   و قايه  او کنترول        

۱-   Vaccination   : دMumps  د وقايې لپـاره نـن ورځ يـو
ملي ليتره يې داخل د  ۰،٥موجود دى چې  مًوثرژوندي واکسين

ېږي او  کي تطبيق ضله  يدوي%۹٥ع بادي  تول تي  داوږدي . ان
په ډول يـې  MMRد . مودي معافيت يې تراوسه معلوم نه دي

mixed   واكسين  موجود دي  چـي ديـو کلنـۍ څخـه وروسـته
صًا .عمرکي تطبيقيږي دا واكسين اكثرًا حساسو خلكو ته خصو

کول  ته ور ېږينارينوو  يق . ك يې تطب كې  ښځو  له  په حام
مي  چې وخي كې  كو  غه خل په ه ګه  لري همدارن نه  ستطباب  ا

النـدې وي  Immunon suppressive theropyناروغۍ ولري او يا د 
 . استطباب نه لري

 Immunoglobulin Specific Immunoglobolin: امينوګلوبولين    -۲
پـورې يـې  پنوم موجـود دي امـا تـر اوسـهMIg    يې د  :    

 .مًوثريت معلوم نه دي نو ځکه نه استعماليږي

د ناروغۍ  Mumpsد :     control of mumps:  د بوغټ کنترول
كنتــرول مشــكل دى ځكــه چــې د يــوې خــوا د تفــريح اوږده 
ضود  شخيص اواعرا خواد ت لې  له ب لري او  موده  يره   اومتغ
ناروغۍ  هم د  ساري وي او  يره  كې ډ خه مخ ښکاره کيدوڅ

Subclinical خوبياهم د ناروغ .واقعات زيات ديIsolate  كول تر
څو چې كلنيكي اعراض له منځۀ الړه شي د كنترول  ښه طريقه 

له بلې خوا هغه مواد او اشيًاچي ناروغ استعمال کړي . ده
ــد  ــي Disinfectionوي باي ــر  Contactاو . ش ــد ت ــك باي  خل
Surveillance ۲۳،۲۱،۱۹،٥(   . الندې و ساتل شي( 
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 Influenzaانفلوينزا 
چې          ناروغۍ ده  تاني  حاده ان يوه  ستم  سي سي د تنف

Influenza Virus او درې . په واسطه منځ ته راځي(A-B-C) Types 
شوي دي ندل  شوي . ئې پېژ ندل  ټولي پيژ لونزا  چې دانف
دغـه . په واسطه مـنځ تـه راغلـي ديA پانديمګاني دټايپ 

، د chills ،Malaise ،Feverنــاروغي دفعتــًا د ســړه لــري يــا 
 .عضالتو درد او ټوخي سره شروع كېږي

 :    Problem statement:     دستونځي  توضيح

          Influenza  په ټوله نړۍ كې يـو خپـره نـاروغي ده
پـه  Influenzaاوهر کال پـه ميلونونـو خلـك اختـه كـوي د 

مختلفوډولونو په ټولنه کي واقع كېږي چې کيداى شي بي له 
اعراضو څخه وي اويا د لوى پانديمي په ډول واقع شي چي د 

  ۱۹٦۸او ۱۹٥۷كلونوپه فاصله ليدل شوي دي  لکه په  ۱۰-۱٥
همدارنګه دپانديمي ګانوترمنځ . كلونو كې چي واقع شوي وي

کالـه  ۷_٤اپيـديمي او Aکاله بعددانفلونزا ټايـپ  ۳_۲هر
ه اپيديمي واقـع کيـداى شـي خولکـ Bبعدد انفلونزا ټايپ 

په ډول يـې اپيـديمياني منظمـي  whooping coughاو measleد
قع  لي وا کي دوه ځ کال  په  يا  کال  شي هر يداى  چي ک ندي 

( يوځل يې چي اپيديمي شروع شي په ډيره کمه موده  .شي
ــوکي ٤_۳ ــوالي ) هفت ــه چټک ــي دغ ــيږي چ ــه رس ــي حدت اعظم

موده،  نډه  فريح ل که دت لري ل پوري اړه  دمختلفوفکتورونو
واقعاتو موجوديت، دحساسو خلکو دتناسـب   sub clinicalدزياتو 

نـه  cross immunityزياتوالي، دمعافيت دمـودي کمـوالي، اود
 .  موجوديت

دمعلوماتو له مخـي پـه اوس وخـت کـي ددي  WHOد        
چي  جود دي  کي مو نړۍ  په  سونه  يپ وايرو لور ټا ناروغۍ څ

  Bفلـونزا اوان    A(H5 N1), A(H3 N2), A(H1 N1)عبارت دي له 
ــه  ــروس څخ ــاروغۍنړيوالي . واي ــي ددي ن ــي چ ــداى ش اوکي

 .پانديمياني رامنځته کړي

 Agent Factorsد عامل فکتورونه           
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ـــــا     -۱ ـــــل ي د  Inflenza virusesد :      Agentعام
Orthomyxoviridae  له فاميل څخه دى چې درېsub types  لري چـې

type A,B,and C Influeza ـــارت ـــه عب دا درې واړه .  دي څخ
له نظره  فـرق لـري او د دوى تـر  Antigenicityتايپونه  د 

 Influeza Aكـې  typesپدې .  موجود نه ده Cross_ inimunityمنځ 
and B  ويروسونه ډيـرمهم دي او پـه نـړ ۍكـې د اپيـديمي

دا دواړه ويرسونه د دوه . ګانودمنځته راتګ مسئوليت لري
 H (Haemagglutinine)رونكي دي چې د ل Surface Antigensجدا جدا 

انتـيجن  Hچي .انتيجونو څخه عبارت دي N (Neuraminidase)او 
انتـيجن مسـًوليت  Nويروس د حساسو حجرو سره نښلوي  او د 

کړي يروس ازاد  خه  و جري څ ني ح چې د منت لونزا . لري  انف
ويروس ډير بل ډول دي ځکه پـه ده کـي دوه ډولـه   Aټايپ 

کله چي  :Antigenic shift): ۱.(ت منځته راځيانتيجينيک تغيرا
دوايروس په انتيجني جوړښت کي په حاد ډول بدلون رامنځته 

يا ستر انتيجينـي بـدلون پنـوم يـاديږي  antigenic shiftشي د
له  ځاي کيدو سونو ديو يواني وايرو ساني اوح موالً دان اودامع
ـــترو  ـــي دس ـــړۍ ک ـــه ن ـــي پ ـــي چ ـــه راځ ـــه منځت کبل

يږياپيديميګانواوپانديم سبب ک تګ  ته را ) :  ۲. (يانودمنځ
antigenic drift   : کله چي دوايروس په انتيجينـي جوړښـت کـي

 antigenicوروسته ديوي اوږدي مودي څخه بدلون رامنځته شي د
drift  يا کوچني انتيجيني بدلون پنـوم يـاديږي چـي دومـره

ستر اوکـوچني انتيجينـي   Aانفلونزاټايپ . خطرناک نه دي
يوازي کوچني انتيجيني بدلون کوي  Bشي، ټايپ بدلون کولي 

 Aتراوسه ټايـپ . له نظره ثابت دي antigenicityد  Cاوټايپ 
 ۱۹٥۷وايروس دوه ځلي ستر انتيجيني بدلون کړيدي يوځل په 

)   A(H3 N2)( کال کي ۱۹٦۸اوبل ځل په ) A(H2 N2)( کال کي 
   A(H5 N1)کي يې  ۱۹۹۷په . چي دسترو پانديميانو سبب شويدي

ډول   H1 N1کال کـي يـي     ۲۰۰۹ډول منځته راغى  او په 
 .منځته  راغي مګر دپانديمي سبب شوي نه دي

 Influenzaد :      Reservior of infection: د انتان مخزن    -۲
يات  نات دي او يوز غان او حيوا خزن مر لوى م ير  يروس ډ د و
تعــداد د انفلــونزا ويروســونه لــه همــدې  حيوانــاتو او 

 Swine ،Horses ،dogs ،Cate ،domestic poultryلكـه ( رغـانو م
Willd birds,  چـې د يـو . څخـه تجريـد شـويدي) او داسې نور

پورې  strainsانتيجونه چې انساني  Nاو  Hتعداد څڅه يې د 
 Birdsاړه لري تثبيت شوي داسې نظر وجود لري چې حيوان او 
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. وس منځ ته راځـيد وير Influenzaد  Strainsمخازنو څخه نوي 
 .چې په انسانانو كې هم ليدل كېږي

معمـوالً د :       Source of Infection: د انتـان منبـع    -۳
واقعات چې د اپيـديمي پـه  sublcinicalانفلونزا كلنيكل او 

يات  چې ز ېږي  ڼل ك بع ګ تان من ېږي د ان يدل ك كې ل نا  اث
ږي توګه واقـع كېـ  Asymptomaticواقعات يې خفيف او ياپه 

تنفسي افرازات . او د انتان په خپرٻدو كې مهم رول لري
 .يې منتن مواددي

دا :            Period of infectivity:  د منتنيــدو دوره  -٤
وروسته  ۲-۱ورځې مخكې او  ۲-۱کي     nasopharynxويروس په 

 .داعراضود  ښكاره کيدوڅخه موجود وي

 : Host Factorsد ميزبان فکتورونه  

د انفلونزا نـاروغي :        Age and Sexمراوجنس  ياع  -۱
 Attackدواړه جنسونه او د هر عمر خلك مصـابولى شـي امـا 

Rate ماشـومان . يې په كاهالنو كې نسبت ماشومانوته كم وي
هم دي يات م ظره ز له ن قال  تان د انت په . د ان يې  نه  مړي

 په زړو  خلكو):  ۱(الندي ګروپ خلکو کي زياته ليدل کيږي 
ــې د  ــر ي ــي عم ــې چ ــه وي ٦٥ك ــه پورت ــه ): ۲. (كلنوڅخ پ

هغه ): ۳. (کلنو څخه ښکته وي ۱۸ماشومانوکي چي عمر يې د
او يادزړه،سږو او پښتورګو مزمني ناروغۍ  diabetesخلک چي 

 .ولري

دا :     Human mobility   انساني تحرک يا مهاجرتونـه  -۲
 .هم د انتان د خپرٻدو لپاره مهم فکتور دي

انتي بادي د انفلونزا د :        immunityمعافيت يا    -۳
Immunity د.  لپاره ډيره  مهمه دهH  انتيجن په مقابل کـي

انتيجن پـه مقابـل کـي  Nانتي بادي وايروس خنًثي کوي اود
ني يروس پيژ بادي وا تي  سي .ان په تنف سته  خه ورو تان څ دان

انتـي بـادي موجـودوي  IgGسيستم کـي موضـوعي افرازشـوي 
لري  اوباي کان  خت ام غه و ګر داه سره وي م كافي مقدار په  د

په  لوړ وي اويا کي  سيروم  په  تايتر  بادۍ  تي  چې د ان
د .موضوعي ډول انتي بادي په تنفسي سيستم کي افراز شي 

ناروغۍ په اومه  ورځ انتي بادي  منځ ته راځي او تر دوه 
هفتو پورې يې  مقدار كافي اندازې  ته  رسېږي چي وروسته 
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مرحلې  Pre infectionمياشتو څخه مقدار يې بېرته د  ۱۲-۸له 
 .په اندازه كېږي

د دې ناروغۍ     Invironment Factors: د چاپيريال فکتورونه 
يات  كې ز لت  باراني حا سم او په مو مي   موالً د ژ عات مع وقو

 . واقع كېږي او په ګڼو  ټولنو كې  يې  انتقال زيات وي

ــي     ــال طريق ــونزا   Mode of Transmiss: د انتق د انفل
ته  بل  خه و  شخص څ يو  ګه د  ستقيم تو په م ثرًا  ناروغي اك

. پـه واسـطه خپرٻـږي  droplet nucleiاو       droplet infectionد
دانتان . خصوصًا د ټوخي، پرنجي او خبرې كولو په وخت كې

 . ددخول الره  تنفسي سيستم دي

 ۷۲-۱۸وره يې د تفريح د    Incubation periodد تفريخ دوره  
 .ساعتونو پورې رسېږي

 :پتوجنيسيس او کلينکي لوحه         

ويروس  معموالً د تنفسي سيتسم له الرې د انسان            
ثرًا د  كې  اك ستم  سي سي په تنف ېږي او  ته داخل ضويت  ع

Tracheal اوBronchial  سطحي اپيتيليـوم اوMucosa  دالتهـاب
انتان  secondaryته له هغه چې وروس. سبب کيږي   Necrosisاو

دواړه ډولـه .  سبب نـه ګرځـي viraemiaمداخله كوي اما د 
سردرد،  به،  د  كه ت يداکوي ل عراض پ شان  ا سونه يو وايرو

تبه معموالَ په کاهالنو .  عمومي درد، ټوخى اوعمومي ضعيفي
د دې .ورځــې اويامتوســط دري ورځــي دوام کــوي  ٥_۱کــي   

څخه عبـارت دي اوهغـه  pneumoniaناروغۍ يو وخيم اختالط د 
به د  چي ت شو  شکمن  يد  خت با يات دوام  ٥_٤و خه ز ځو څ ور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــړي   .وک
 :     Laboratory diagnosis: البراتواري تشخيص

ني         په يقي شخيص  لونزا ت ظره د انف له ن سريرى  د 
کان  كې ام خت  په و يديمي  يوازي د اپ كار دى  ګران  ګه  تو

شخيص.لري عي ت ناروغۍد قط که د  تواري  نوځ پاره البرا ل
 :معايناتو ته ضرورت دي چي عبارت دي له 

ـــا   -۱ ـــد ي ـــروس تجري   Nasopharynxد:     isolationدواي
افرازات دنموني اخستني لپاره ډيرښه دي ځکه کافي اندازه 

دوايــروس دتجريــد لپــاره دغيرمســتقيم .وايروســونه لــري
Fluorescent antibody technique  مدارنګـه ه. څخه استفاده کيږي
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ته  Egg inoculationتحليل لپاره  Antigenicدوايروس دتجريد او
 .ضرورت ليدل کيږي

دناروغۍ دتشخيص :      paired sera  سيرالوژيک معاينات -۲
ملــي  ٥_۲دوه نمــوني د . لپــاره ســيرالوژيک معاينــه ده 

 ۱٤_۱۰ليتره په اندازه  يوه دناروغۍ په شروع کي اوبله 
سته   ځي ورو کي دنقا(ور له  خه ) هت مرح سيروم څ ناروغ د د

اخستل کيږي اوبيا دواړه نموني يوځاي بايد البراتوار ته 
وليږل شي خود دوهمي نموني تر اخستلو پوري لومړي نمونه 

انتـي بـادي   complement fixingد.بايدپه يخچال کي وساتل شي
بايد ووايو چي . دتايتر لوړوالي دناروغۍ تشخيص وضع کوي

اينات مًوثر نه دي ځکه چي يو وخت ډير غواړي سيرالوژيک مع
 . نه شي تشخيصولي strainاو بل د وايروس نوي 

   Prevention of influenza:   د انفلونزا وقايه 

د انفلونزا د ناروغۍ د اپيديمي كنترول  مشكل          
ــار دى ــه. ك ــو د ښ ــولنې د كورون ــويي د ټ ،  ventilation ته

دا زدحام څخه منعه كول، داخته  داپيديمي په وخت کي خلك
كې  خت  په و لو  جي كو ټوخي او پرن چي  د څول  ته  ه کودي  خل
خپلي خولي ته دستمال ونيسي اودناروغۍ د اعراضو د ښكاره 
كيدو په وخت كې بايد په خپلو كورونو كې پاتي شي ټولي 

لري يت  پاره اهم ترول ل ناروغۍ دکن چي د بري دي  غه خ .  ه
او خپرٻدو لپاره ټولي  ټولني  واكسين د ناروغۍد كنترول 

 .ته نه  تطبيقيږي

ــره          ــه نظ ــوري ل ــونزا د  Immunizationد تي د انفل
كنترول لپاره ښه طريقه بلل كېږي مګرد وايروس دانتيجني 
بدلون له کبله هر وخت نوي واکسين ته ضرورت دي چي دواړه 

(H,N)    انتيجنونه بايد ولري اوپدي ډول واکسين بايدup to 
date د نړۍ روغتيايې  اداره   هر كال د ويروس . وساتل شي

جوړشوي  .لرونکي واكسين  تهيه کول توصيه کوي  strainد نوي 
انتي بادي توليدوي او د % ۹۰-۷۰واكسينونه   موًثردي چي 

شي  يق  يد تطب كې با تې مخ خه دوه هف قوع څ يديمي د و اپ
اوهم  مګرڅرنګه چي د انفلونزا د وقوع وخت معلوم نه دي

واکسين دناروغۍ اپيديمي نشي کنترولولي نوځکه   نن ورځ 
د انفلونزا واكسين د اپيديمي د مخنيوي لپاره په پراخه 
په  ته  کو  ګروپ  خل خاص  يوازې  ستعماليږي او  نه ا ګه  تو
کارکوونکي،  كه  د فابريكو ېږي ل کول ك ګه ور خابي تو انت

کوونکي خدمت  مه  صحي ( عا سونل،   سپورت  پر که د تران ل
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،او هغه خلك  چې په مزمنو )پرسونل، پوليس  او ځنې نور
ناروغيو اخته وي ځكه پدې خلكو کې د ناروغۍ اختطالطات او 

 .وفيات لوړ وي

 

 

 Influenza Vaccines:   د انفلوانزا واکسين         

ددي نـاروغۍ :          killed vaccines: مړه واکسينونه   -۱
اروغۍ دکنټرول لپاره مړه دکنټرول ډير پروګرامونه ددي ن

کوي صيه  سينونه تو په . واک شيم  گي د ر يروس د چر چې و
allantoic cavity  کي زرع او وروسته بيا دformalline  يـاBeta_ 

propiolactone  پـــه واســـطه  غيـــر فعـــالېږي او دHA 
(Haemaggltinin)   له مخيstandardized  ۱٥کيږي چي يودوز يې د 
ملي ليتره په اندازه  ۰،٥د . ويلرونکي  HAمايکروګرامه 

يو دوز دپوستکي الندي ورکول كېږي اما كه چېرې شخص د مخه 
معافيــت ونــه لــري د واكســين دوه دوزه پــه فاصــله ددري  

ېږي كول ك تو ور لورو هف خه .  څ تې څ يوې هف له  سته  ورو
جوړيدل شروع کوي او تـر دوه هفتـو پـورې خپـل  Antibodyد

. دي% protective value  ۷۰-۹۰دواکسـين .اعظمي حد ته رسـېږي
تر   يت  کوي ٦-۳او معاف پورې دوام  شتو  سين .  ميا مړ واك

کيداى شي  تبه او د تطبيق په ناحيه كې التهاب او پړسوب 
 Guillain barreپيداکړي   او پـه ډيـرو كمـو واقعـاتو كـې 

syndrome همدارنګه څرنګه چي واكسين  د چرګې پـه . ورکوي
م خلك چې د هګۍ سره حساسيت ولري  هګۍ كې زرع كېږي نو کو

 .اعراض او عاليم ليدل كېږي Hypersensitivityپه هغوى كې د 

دغــه واكســين :     ژونــدي ضــعيف شــوي واکســينونه    -۲
زياتره په شوروي اتحاد كې استعمال لري او معموالً په پزه 
ستميک ډول  په سي هم  ضعي او په مو هم  چي  ېږي  څول ك كې څ

 .نبه كويدانتي بادي توليد ت

 : Newer vaccines: نوي واکسينونه    -۳

 Split virus vaccine : دا يو قـويPurified  شـوى واكسـين دى او
ځكـه چـې . لـري side effectتـه لـږ  Whole virus vaccineنظـر 

antigenicity  ئې كمه ده لدې كبله ديودوزپه ځاي څو دوزه ئې
 .ږيداواکسين  ماشومانو ته توصيه كې.وركول كېږي
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 Neuraminidase specific  vaccineنيورامنيديز اختصاصي واکسين  
 .Nڅخـه عبـارت دى چـې يـوازې د  sub unit vaccineداد يو : 

Antigene  لرونكى دي او كومه  انتي بادي چـي ددي انتـيجن
په مقابل کي  منځته راځي د يوې خوا د ويروسونوتکُثر په 

د ويروسونو انتقال  تنفسي سيستم كې نهي کوي له بلې خوا 
Contact ته كموي. 

ــين    ــت واکس  recombinantد:  Recombinant Vaccineريکامبنن
چې ډير  Strainتخنيک په واسطه کوشش کيږي چي د ويروس هغه 

virulent  خاصيت لري په يولږ وايروالنس لرونکيstrain  بانـدي
 .بدل شي

 Anti Viral Drugs: د وايرس ضد دواګاني  

انفلونزا د واكسين د مًوثريت د كموالي له كبله  د       
نن ورځ يو تعداد د ويروس ضد دواګانې تهيه شوي دي چې د 

Influenza  د تداوۍ اوprohylaxis  لپاره استعمالېداى شي لكـه
amantidine  اوrimantidine  . دواړه دواګــاني حجــري تــه د

کثر ويروس د داخلېدو څخه  مخنيوى كوي پدي ډول دوايروس ت
موي موده ک عراض او ناروغۍ ا کوي اود هي  په .ن ناروغۍ  که د

دوز يې . ساعتوکي شروع شي ډيري مًوثري تماميږي ٤۸_۲٤اول 
. ورځولپاره دي ٥_۳ملي ګرامه په ورځ کي دوه ځلي د  ۱۰۰
دامو بايد پـه يـاد وي . جانبي عوارض کم دي  remantidineد

اندي اغيزه انفلونزا ب  Aچي دغه دواګاني يوازي په ټًايپ 
نه  لو ي ډول  په کت پاره  ترول ل لونزا دکن لري او دانف

 )۲۱،۲۳،۱۹،۱۸،٥(  .استعماليږي

 (Diphtheria )ديفتريا   
چې د يد          ناروغي ده  تاني  حاده ان يوه  يا  فتر

Corynebacterium diphtheria   دToxigenic strain  په واسطه منځ ته
پېژندل شوي دي چي  راځي او دري لوى كلنيکي ټايپونه يې

ټايپونوڅخـه  laryngealاو Pharyngealدپوزى دقدامي برخـي، ، 
اودبـدن   vulvae، conjunctivaهمدارنګـه  پوسـتکى، .عبارت دي

موضـوعي تکثرکـوي  Bacilli. نوري  برخي هم اخته كـوالې شـي
توليدوي چـې النـدي  exotoxinاويوقوي ) معموالً په ستوني کي(

 .حاالت رامنځته کوي

 larynx،يـا pharynxيوه خړه يازيړرنګـه غشادتانسـل،    -۱
 . دپاسه جوړوي چي واضحي څنډي لري اودجدا کيدو وړنه وي
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 .پړسوب اودموضوعي انساجوتخريب  -۲

 .دساحوي لمفاوي عقداتوغټوالي -۳

ــم  toxemiaد  -٤ ــراض اوعالي ــوو .  اع ــداوي ش ــه غيرت پ
اوي شـوي وي او پـه تـد %۱۰ واقعاتوکي يې دمړيني اندازه 

پورې وي اما په كاهالنو كې لدې   ٥%  واقعاتو كې پنځه 
 .اندازې څخه كمه وي

 (Problem statement) توضيح   ېد ستونز

د دفتريا ناروغي په مترقي هېوادونو كې څرنګه          
په روتـين اومنظمـه  توګـه ماشـومانو تـه  Vaccinationچې 

د  يوادونـو كـىچې پدى ه. تطبيقېږي ډيره كمه ليدل كېږي 
دديفتريا په .  عامي روغتيا له نظره عمده مشكل نه جوړوي

مقابل کي معافيت دوخت په تيريدو سره کميږي لدي کبله په 
پـه  outbreakروسيه ،اوکـراين اوتايلينـډکي ددي نـاروغۍ 

شو ۱۹۹٦او ۱۹۹۰ ته  نوکي رامنځ لت . کلو يديمي ع غه اپ د د
ــراً  ــين د  waning immunityاكث ــوالي ، د  coverage،دواکس کم

د نامنظم وا لى او هم د زيـاتو خلكـو د  supplyواكسين د 
له وو له ام ېدو  يه ك سين . بې ځا ناروغۍ دواک که ددي  نوځ

يږي يدل ک ضرورت ل ته  ستر دوزونو پر . بو مخ  يرو  په ډ اوس 
توګه ليدل كېـږي  Endemicودي هېوادونو كې دا ناروغي په 

ې  يې څرنګـه چـې لـدې په برخه ك mortalityاو  morbidityاود 
خه نو څ سه              هېوادو تر ال نه  مل راپورو نا مك

بيا هم د نړۍ روغتيايې سازمان . كېږي ښه معلومات نشته
واقعو راپور  ۱۱٤۰۰۰كال كې د   ۲۰۰۰په تخميني توګه په 

پورې تخمين شوې    ۳۰۰۰وركړى چې د وفياتو اندازه يې د
 .وه

 Agent Factorsد عامل فکتورونه  

 Corynebacteriumد ناروغې عامـل د :    دناروغۍ عامل   -۱
diphtheria  څخه عبـارت دى چـې يـوgram positive  غيـر متحـرك

اورګانېزم دى چې نوموړى بكتريا په خپله دومره خطرناكه 
توليدوى چي ډير خطـر نـاک   exotoxineنده  الكن يو ډٻر قوي 

ي چې عبارت دى د دې باسيل درې تايپونه پېژندل شوي د. دي
ــې د   Intermediusاو  Gravis ،Mitisد  ــې درې واړه ي ــه چ څخ

 gravisپـه عمـومي توګـه د . دي Pathogenicانسانانو لپاره 
ټول ټايپونه .ټايپ يې نظر نورو ټايپونوته زيات وخيم دي

يې پـه  non toxigenic strainندي مګر كېداى شي چي  toxigenicيي 
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Toxigenicد. ډول تبديل شي Toxin  له املـه کيـداې شـي  زړه
ــه او     ــه او   Myocarditisاخت ــتم اخت ــبي سيس ــا عص او ي

paralysis د پنسيلين په مقابل كې  دغه باسيل .. منځته راشي
ساس دي  له . ح سطه ژر  په وا موادو  ياوي  حرارت او كيم د 

كـې  fomitesمنځه ځي اودلنډې مودې لپـاره پـه خـاوره او 
 .ژوندي پاتې كېداى شي

) case( د انتـان منبـع  د واقعـې:     دانتان منبع  -۲
 .څخه عبارت دي Carrier) (اوناقل

د ناروغۍ واقعات په وصفي او غير وصـفي : Case يا واقعه  
غيروصــفي . اشــكالو ليــدل كېــږي Subclinicalاو  Clinicalيــا 

واقعات نسبت وصفي واقعاتوته ددي ناروغۍ دانتقال لپاره 
اخلک واضح اعراض اوعاليم نلري اودطبي ډيرخطرناک دي ځکه د
 .مرستي پلټنه نه کوي

ناقل دناروغۍ عمده منبع ده داسي تخمين :  (carrier)ناقل يا
کي  بل  په مقا ځه واقعو چي دپن جودوي  ۹٥شوي  له مو . ناق

موقتى ناقل انتان  تر . ناقل کيداې شي موقتي وي يادايمي
يې  قل  مي نا قالوى مګرداي پورې انت شتې  کال يوې ميا تر

 nasal carrierهمدارنګه . يازياتي مودي  پوري  انتقالولي شي
ته دناروغۍ دانتقال لپـاره ډيرقـوي او  throat- carrierنسبت 

پوري ده % ۰،٥_۰،۱دناقل وقوع په ټولنه کي د. خطرناک دي
 .د ناقل واقعات وقايه كولى نشيImmunization او

 Naso pharyngealد  :    Infective matrialمنتن مواد  يـا   -۳
او د منتنو famites ،منتنdischargeافرازاتو ،دمنتن  پوستكي 

 .دوړو څخه عبارت د ي

٤-   Period of Infectivity     : كه چېرې ناروغ  تداوي  نه شي
موده  غه  ٻرې ۲۸- ۱٤د تر ډ ناقلين  كن  سېږي ال پورې ر ځو  ور

  Carrierکه چيرې د دفتريا د واقعي يـا .مودې پورې ساري وي
په  چي  جي  خه دوه د كلچرنتي پزې د افرازاتوڅ ستوني او  د 

ساعتونو په فاصله اخيستل شوى وي  منفي ۲٤پرلپسې توګه د 
 .راپور وركړل شي نوکس غير ساري  بلل كېږي

 :دكوربه فکتورونه 

 .دواړه جنسونه مصابوي:    جنس   -۲
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يت   -۳ خه :     معاف ندو څ عافو مي چې د م شومان  غه ما ه
يو تعداد . کېږي د څو هفتو يا مياشتو پورې معاف ويتولد

تان د  في ان كې د مخ نو  پرودي هېوادو مخ  په  لك  يات خ ز
په هند . اخيستو له امله په كسبي توګه معافيت پيداکوي

ماشومانو تـردرى % ٧٠يوي سروې وښودله چې  schick testكې د 
.  تر پنځه كلنۍ پـورې معافيـت درلـوده% ٩٩كلنۍ پورې او 

ددي ناروغۍ د اپيديمي د انتشـار  herd immunityپورې % ٧٠تر
 .څخه مخنوى کولي شي

نه  يالې فکتورو هر :   چاپير په  كال  عات د  يا واق د دفتر
 .فصل  كۍپيښيږي الكن د ژمي په مياشتو كې زيات ليدل كېږي

پـه  droplet infectionدغه ناروغي زياتره د :    دانتقال الرى
مومي قال  سطه انت نتن همد. وا ګه د م ستقيم تو په م ګه  ارن

نتن  له الري اوم لدي افاتو ته د ج كو  ساس خل خه ح كو څ خل
افرازاتو پـه  Nasophrayngialشيانوپه واسطه چي دناروغ  د 
 .واسطه ملوث شوي وي انتقاليږي

 :دانتان دننوتلو الرى        

له الرى  -۱ ستم  سى سي ستم : دتنف سي سي تان د تنف مًا ان عمو
 .يله الرې داخلېږ

خه  -۲ سى الروڅ له تنف ته  پرى : پر يا  شوې  مي  خت زخ نې و ځ
همدارنګه انتان د . شوي  پوستكي د انتان د دخول الره وي

نا، د  په اث لو  طع كو مه د ق خت د نا په و لد  شوم د تو ما
ســترګې، تناســلى  او د متوســط غــوږ لــه الرې عضــويت تــه 

د خارج تنفسى سيستم له الرې د انتان دخول . داخليداى شي
 . الره په مترقي هېوادونو كې ډٻره لږه معمول ده

ورځــې ده  ٦_۲د انتــان د تفــريخ دوره:     دتفــريخ دوره
 .اوځني وخت لدې څخه زياتېداى هم شي

 :كلينكى لوحه   

موالً         شكال مع ستم ا سي سي ناروغۍد تنف يا د  د دفتر
اود پـزى د نـاروغۍ پـه  pharyngeotonsilar  ،Laryngo trachealد
يدل ډ ځاي ل يې يو نواع  ټول ا ګه  شتركه تو په م يا  ول او

افـت لـري معمـوالً د  pharyngeotonsilarهغه ناروغان چي .كېږي
خه  بي څ في ت شكالت او خفي كې م لو  لع كو ستوني د درد، ب

کوي  يف . شکايت  كې خف ستوني  په  كې  نه  كي معاي په فزي
Erythema  او په موضعي توګهexudate  يا يوه غشا په مشاهده
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لـه  Tonsilپه خلـف او يـا د  Pharynxسېږي چې دغه غشا د ر
پاسه او ياممکن  د نرم او كلك پليټ پوري يې انتشارکړي 

دغه غشا په لومړۍ مرحله كې سپين رنګه په نظر راځي . وي
چې په اساني سره جداکيږي مګر وروسته  وسعت پيدا كوي او 

انـدي ب gray blackضخيمه كېږي چې رنګ يې ابي سپين او پـه 
تبديلېږي او كه چېرې دغه غشا د يو پنس په واسطه ليرى 

د غشا شاوخوا د مخاطي غشا په واسطه .كړى شي ويني كېږي 
د ناروغۍ پـه وخـيم . لري احاطه شوى وي erythemiaچې لږه 

ناحيه كې اذيمـا   Submandebularشكل كې امكان لري چې په 
 Lymphadenopathyاو د غاړې په قدامي برخه کي پړسـوب او  

 .په شكل د ليدلو وړ ويbull necked     ښكاره شي چې د 

شـكل كـې معمـوالً د  laryngo trachealد دفتريا پـه          
کيـداې شـي چـي . ليدل كېږي Croupy caughاواز خپوالى او 

خواته خپورشي اودا د ناروغۍ يو ډٻر  tree  Branchialانتان د
 .وخيم شكل دى

شكل د تنفسي سيستم په اشـكالو كـې  nasalد دفتريا       
ډٻر خفيف شكل دي چې معموالً د پزې يو او يا دواړه سوري 
اخته كوي چې د پزې څخه زٻړ رنګه وينه لرونكي افرازات  

ځينې وخت غشا د پزې د سوريو د بنديدو سبب ګرځي . بهيږي 
خواتـه انتشـارپيدا  phaynxاو په ځينو ناروغـانو كـې د 

اما د . يد پدې شكل كې دومره زيات نه ويدتوکسين تول.كوي
كه  لري ځ يت  يات اهم نوع ز غه  ظره د له ن يا  عامې روغت
ماشومان كله چې پدې نوع دفتريا مصاب شي ناروغۍ ته په 

 mucosaغيـر تنفسـى . ډٻره چټكى و نورو ته انتقال وركوي
او تناسلي سيستم اخته كولي شي همدارنګـه  Conjuctiva لکه  

 .په ډول منځته راځي secondry infectionاددپوستکي ديفتري

Schick test:       يـوintradermal test دى چـي د دوو مقاصـدو
 .لپاره استعمالېږي

ــت   anti toxinد -۱ ــافيتي حال ــدي ډول  مع ــي پ ــول چ معلوم
 .معلوموي

يا نورو پروتني موادو په مقابل كې د  Toxineددفترياد  -۲
Hypersensivity  معلومول. 

د toxin ملي ليتره  په اندازه دشيک ټسټ   ۰،۲ست كې دپدې ت
او په بل خوا  . ساعد په برخه کي د پوستكى الندي تطبيقېږي
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تطبيقېـږي چـې  Toxinپه توګه عين مقـدار  Controlالس كې د 
د حرارت په واسطه غير فعال شـوي وي  Toxinكنترولى مقدار 

 .او الندنې عكس العملونه ممكن وليدل شي

كه چېرې شـخص د دفتريـا : Negative reactionس العمل منفي عک
كس  هېڅ ع سونوکي  په دواړوال لري  يت و كې معاف بل  په مقا

يونټه  ۰،۰۳که په يوسي سي سيروم کي .العمل نه ليدل كېږي
anti toxin موجودوي نوټسټ به منفي وي. 

كه چېرې دټسټ پـه الس کـي : Positive reactionمثبت عکس العمل 
ملى  مترو په قطر يا د   ٥۰  -۱۰وروسته د ساعته  ۲٤-۳٦

ورځې په موده  ۷-٤هغې څخه زيات سوروالى مشاهده شي چې د 
بانـدې  Brown pachکي اعظمي حدته رسيږي اوبياورو وروپـه 

شي  نه  يررا  هېڅ  تغ كې  لي   الس  په كنترو مومي او  ير  تغ
نوټسټ مثبت دي اوپدى حالت كى شخص د دفتريا په مقابل كې 

 .ل كېږيحساس ګڼ

پـه يـوه : Pseusodo positive Reactionکاذب مثبت عکس العمـل 
اندازه سوروالى دواړو السونو يا تطبيق شوو ناحيو كې منځ 
له  ٻر ژر  چې ډ کم وي  خه  سټ څ بت ټ قي مث ځي مګردحقي ته را
يو  مومي او دا  مه  پورې خات ځو  لور ور تر څ ځي او  ځه  من

Allergic type وکي پيـدا كېـږيعكس العمل دى چې په ډيروخلک .
 .منفي بلل كېږي Schick testپدې حالت كې د 

په كنترولي : Combined Reactionترکيبي يا مرکب عکس العمل 
ليدل كېږي او پـه بـل  Pseusodo positive reactionساحه كې يو 

كتل كېږي چې پدې صورت كې شـخص د reactionالس كې صحيح مثبت 
ــه ا ــاس دي اوپ ــې حس ــل ك ــه مقاب ــا پ ــره دفتري ــاط س حتي

په مقابل کي حساسـيت  toxinبايدواکسين شي ځکه دشيک ټسټ د
 .لري

 (control of diphtheria): دديفتريا كنترول       

 (case and carriers): واقعه اوناقلين: لومړي        

د دفتريا واقعه او ناقل هـر : Early detection  مقدم کشف -۱
شي او ناقلين بايد  څومره چې ژر امكان ولري  بايدولټول

شي  يت  سطه تثب په وا تود  چر د مي ستوني . د كل پزې او  د 
واخيستل شي او د کلچرپـه واسـطه د  swabsدواړوڅخه بايد 

تعين   Virulenceدفتريا باسيل تثبيت شي او هم د اورګانېم 
 .شي
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ټــول د دفتريــا واقعــات، نــاقلين : Isolationتجريــد    -۲
سو و يد د څوارل لك با شکمن خ كې او تون  په روغ پاره  ځو ل ر

Isolate  شي او کله چي د دوه پرله پسى معايناتو نتيجې  چي
څخه اخيستل شوي  swabساعتوپه فاصله دپزي اوستوني د ٢۴د 

 .وى منفي راپور وركړل شي نوتجريدبايدختم شي

د دفتريا د واقعي تداوۍ بايد د : واقعه) ۱: (درملنه -۳
Antitoxin ۸۰۰۰۰-۱۰۰۰۰په واسطه د  units  په اندازه د عضـلي

د تطبيـق  Antitoxinد . او يا دوريد له الرې فوري تطبيق شي
څخه د مخه د حساسيت  تحت الجلدى ټسټ بايد اجرا شي چي 

ملــــي ليتــــره داس ســــيروم دپوســــتکي النــــدي  ۰،۲
سره يوځاي بايددوه نيم لكه  anti toxinهمدارنګه د.تطبيقيږي
ملـي ګرامـه  ۲٥۰سته او ياهر شپږساعته ورو pencillinيونټه 

erythromycin  ورځو لپاره وركړل  ٦-٥هر شپږ ساعته ورسته د
توليـد پـه  Toxinشي تر څو ستوني د دفترياڅخه پـاک او د 

د دفتريا د ناروغۍ ناقلين :ناقلين) ۲.(اعظمي توګه كم شي
 .په واسطه تداوي شيErythromycinبايد د لسو ورځو لپاره د 

 (contacts):لرونکي خلک تماس: دويم         

تماس لرونکي خلك زياتره  د توجه وړ دي او د           
واخيستل شي ترڅود معافيـت سـويه يـې  swabدوى ځخه بايد 

شي عين  نه . ت ګه كړ ندې تو په ال كې  حاالتو  فو  په مختل
 Booster اويا د واكسين Immunizationكه چېرې ابتدايې .كيږى
dose ې اخيستى وي نوكـوم اقـدام يې په تېرو دوو كلونو ك

 .ته ضرورت نه لري

سين          يا د واك كورس  تدايې  سين اب ېرې د واك كه چ
Booster dose   يې د دوه كالو څخه ډيره موده مخكې اخيسـتى

كه چېـرې .ورته وركول كېږي Booster dose toxoidوي يوازې يو 
 د مخه يې هېڅ معافيت  نه وي اخستي نو پـدې صـورت كـې 

close contact ــه ــه پ ــه  Prophylacticخلكوت ــا  penicillinتوګ ي
Erythromycin  ۲۰۰۰-۱۰۰۰او ورسره يـو ځـاى units  د دفتريـا

Anitoxin اوهم په فعال ډول بايد معافيت ورکړل .ورکول کيږي
الندې  surveillanceخلك بايد دطبي  Contactله بله پلوه  . شي

يوي  تر  سته  خه ورو ضېدو څ هرورځ د معرو پورې وي او تې  هف
خلكـو كـې  Close contactبايـد معاينـه شـي همدارنګـه پـه 

Bacteriologic  معاينات بايد د څو هفتو لپاره اجرا شـي چـي
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په تكراري توګه اخسـتل  Swabديوي هفتي په انتروال سره  
 .کيږي

 :Communityټولنه  :  دريم          

موثره الر           يوازينۍ  پاره  ترول ل ياد كن ه دديفتر
ماشومانوته څـومره چـي ژرامکـان لـري د فعـال  infantټول 

كول دي يت ور خه . معاف ندو څ عافو مي چې د م شومان  غه ما ه
پيدا شوي او وروسته له يوې مودې څخه خپل معافيت له السه 
وركوي دوى بايد ژر تر ژره د دفتريا د ناروغۍ په مقابل 

تقسيم په واسطه څرنګه چې دواکسينو په  Toxoidد دفتريا د 
اوقات  كې ويل شوي واكسين شي او هم هر لس كاله وروسته 

Booster dose  تطبيق شي چې پدې طريقه سره په ټولنـه كـې د
معافيت عمومي سويه لوړٻږي او خلك د ناروغۍ په مقابل كې 

مستقيماء په اورګانيزم اغيـزه  toxidځرنګه چي .ساتل كيږى
مخنيوي نشي  نه لري نوځکه دناقل حالت دمنځته راتګ څخه

فوظ .کوالي خه مح ناروغۍ څ له ددي  لک هيڅک عاف خ هم غيرم او
 .ندي

 Diphtheria Immunizationد ديفتيريا معافيت   
Current prophylactics:په الندې توګه ګروپ بندي شوي دي. 

۱  : Combined    يا Mixed Vaccine: 

 DPT (Diphtheria, Pertussis, Tetanus Vaccine)         -الف 

 ,Diphtheria)                                      -ب 
Tetanus Toxoid) DT  

 Diphtheria, Tetanus)                                  -ج 
Adult type) dT  

۲ :single vaccine  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف                                                                  -ال
(Formal Toxoid) FT     

 Alum)                                       -ب 
precipitated toxoid) APT 

 Purified toxoid aluminium phosphate) PTAP            -ج 
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 PTAH (Purified Toxoid aluminium Hydroxide)          -د 

 Toxoid Antibtoxin)                                 -ه 
Floccules) TAF 

۳ :Anti sera                          

 Diphtheria Antitoxin       -الف

      combined vaccines: لومړي

DPT Vaccine  

د دفتريــا د معافيــت لپــاره انتخــابي واكســين          
څخه عبارت دي ځکه  چې دغه واكسين په عين وخت کـي  DPTد

، Diphtheria(ي د درې ناروغيو په مقابل كـې معافيـت وركـو
pertusis  اوTetanus ( اوبل داچي د نوموړي واكسين په تركيب
برخي موجوديت دديفترياتوکسـايد نـورهم قـوي  pertusisکي د
او بــل  plainواکســين موجــود دي يــو  DPTدوه ډولــه .کــوي

adsorbed  .Adsorption شکل يـې دمنرالونـو لرونکـي وي لکـه
aluminium phosphat or aluminium hydroxid  اودغه مواد د واکسين

 DPTلرونکـو adjuvant  هـم د  WHOموءثريت زياتوي نوځکـه 
 .واکسين استعمال توصيه کوي

واكسينونه  بايد په يخچـال   DPT/DTد:     دواکسين ساتل
هم  ۸_٤كې د  شي او  ساتل  كې و حرارت  ګراد  سانتي  جې  در

 د Expiryواكسـين بايـدد . نـه شـي Frozenبايد دا واكسين 
 Sub centersكله چې واكسـين . تاريخ څخه د مخه استعمال شي

ته  وركول كېږي بايد  د يوي هفتې په موده کي استعمال 
كه چېرې واكسين د كوټې په حرارت  كې تر ډٻرې مودې . شي

 .پورې ذخيره شي خپل موثريت له السه وركوي

 

 

 

 

واکسين ترکيب په الندي جدول کي ښـودل  DPTد :نولسم جدول 
 ويديش
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Per o,5 ml content 

25 Lf 

5 Lf 

20000 

2,5 mg 

0,01% 

Diphtheria toxoid 

Tetanus toxoid 

B. 
pertussis(millions) 

Al. phasphate 

Thiomersal 

 

د  EPIد دفتريــا واكســين د :   Optimum ageمطلــوب عمــر 
پروګرام له مخې بايد د تولد څخه وروسته په شپږمه هفته 

ځني هيوادونوکي ددريمي مياشتي .ل شيكې لومړى دوز وركړ
 .څخه شروع کيږي

دوزه دابتداي معافيت  ۳_۲ددي واکسين :    د دوزونوتعداد
بي له شکه ددي واکسين دوه دوزه . دتوليدلپاره کافي دي 

  pertusisمعافيت ورکوي مګرد% ۸۰دديفتريااوتيتانوس لپاره 
سين هـم  واک pertusisمعافيت ورکوي اوڅرنګه چي د% ٥۰لپاره 

يې د  نو درې دوزه  جزدي  سين  په  ۰،٥د دې واك تره  لي لي م
 . اندازه دلومړني معافيت دتوليدلپاره ضروردي

صله      ترمنځ فا نو  خې د : ددوزو له م هداياتو  سني  د او
تې  لور هف صله څ منځ فا تر  نو  لومړي دري  دوزو سين د واك

يې  يو نيم يـا دوه كالـه  Booster doseتعين شوې ده اويو 
 DTيــوازې د  Booster doseروســته تطبيقېــږي او يــو بــل و

مطالعـاتو . كلنۍ په عمرکي بايـدتطبيق شـي 6-5واكسين د 
ښودلي ده چې ديوي مياشتې فاصله په منځ د دوه دوزونو كې 

پـه مقابـل كـې    pertussisنظر دوه  مياشتو فاصـلي تـه د 
مر  په ع توب  سين د وړك له واك مدى كب له ه ياتوي  مت ز مقاو

په ٻر  او پاره ډ ترول ل ټوخلي د كن توري  سره د  فو  مو وق ك
 .مهم دي

 adjuvantټـول واكسـينونه چـي منرالـي :     د تطبيـق الره
 DPTنوځکـه د .مواد ولري بايد عميق په عضله كې زرق شـي

كې   Outer quadrantيا  Upperساحي په  glutealواكسين هم بايدد
ينو داسې كال كې د واكسينېشن مشاور ۱۹۸٤په . تطبيق شي

كم وي د  خه  كال څ يو  له  يې  مر  چې ع شومان  غه ما يل ه وو
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DPT  واكسين دتبطبيق لپاره يې ښه ځاى  د ورانه   وحشـي
 .برخه ده

ددغــه واكســين د تطبيــق څخــه :     Reactionsعکــس العمــل
وروسته تر اوسه كوم خطرناك عكس العمل نه دى ليدل شوى 

فه  كې خفي يه  شوي ناح په زرق  به او  كس يوازې ت ندزاه ع ا
يداکوي  مل پ موالً % ٦_۲د .الع به مع كې ت شومانو  جې ۳۹ما در

% ۱۰_٥سانتي ګراد او يا له دې څخه پورته ليدل شوى او په
ماشومانو كې د واكسين د تطبيق څخه وروسته په تطبيق شوي 

ساعته او يا لدي څخه زيات  ٤۸ناحيه كې پړسوب او درد چه 
ــودوى ــوي موج ــه . دوام ك ــالعي پ ــوي  مط ــا او ي امريك

ماشومان په موضعي توګه عكس % ٥۰استرالياكى وښودله چې 
 .العمل ښيې

 neurogicalواكسـين د  DPTيو ډٻر وخيم اختالط د           
 Encephalitis) ,encephalopathy,prolonged convulsion, infantilافاتو 

spasms,reyes syndrom)  څخه عبارت دى چې په اساسى  توګـه د
Pertusis  واكسين په واسطه مـنځ تـه راځـي او وقوعـات يـې

 .دوزونوكې ليدل شوې دي ۱۷۰۰۰۰\۱

ستطباب ضاد ا كام او : م ټوخى، ذ كه  عاتو ل فو واق په خفي
خفيفه تبه كې د واكسين تطبيق مضاد استطباب نه دي يوازې 
هغه ماشومان چې وخيمي  ناروغۍ ولري او بستر ته ضرورت 

يق سين تطب يد واك ته با لري دوى  شي و كوم . نه  ګه  همدارن
هغه ماشومان چې دمخکني دوز په مقابل كې يې پېشرفته عكس 

په شـان حالـت يـا  shock،د  Collapseالعمل ښودلى وي لکه 
درجې سانتي ګرادو يا د هغې څخه لوړه وي او  ۴٠تبه چې د 

 Anaplylacticاعراض  او يـا   Neurologicalيا اختالجات او نور 
. کراري دوز ورته بايدتطبيق نـه شـيت DPTعكس العمل نود

واكسـين  DTلپـاره يـوازې د  immunizationدوى ته دوروستي 
 pertusisڅرنګه چي دعمردزيـاتوالي سـره د. تطبيق كېداى شي

واكسـين  DPTناروغۍ خطرکميږي نوهغه ماشومان چـې مخكـې 
شوي نه وي او عمريې د شپږو كلنوپوري وي دو ى ته يوازې 

زه د يوي مياشـتي پـه فاصـله وركـول واكسين دوه دو DTد 
شپږ مياشتې يا يو كال وروسته  Booster doseكېږي او يو بل 

ورتـه پـه DPT تطبيقېږي اما هغه ماشومان چې ابتـدا كـې 
يې  شوي وي او عمر يق  ګه تطب پورې وي  ٦_٥منظم تو نو  كلو

 .واكسين وركول كېږي DTد  Booster doseدوى ته يوازې يو 
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كالـه او يـا  ١٢لپاره چې عمـر يـې  د هغه خلكو        
كاهل وي دو ى ته د معافيت وركولو لپاره انتخابي واكسين 

dT ( Adult type diphtheria tetanus vaccine) دغه مستحضـر پـه . دى
نه لـري  diphtheria Toxoidڅخه زيات د  Lfخپل تركيب کي ددوه 

په خپل تركيب  DT)او  (DPTحال دا چې د ماشومانو واكسين 
دوه Adult Type Vaccine (dT).لـري diphtherial Toxoidد    25Lfكـې 

 Booster doseاو يو . هفتو وركول كېږي٦_٤دوزه په فاصله د 
  dT.مياشـتى ورسـته وركـول كېـږي 12-6د دوهمي دوز څخـه 

په شان كوم شديد عكـس العمـل نـه   DTاو  DPTواكسين د 
يـا  FTپـاره ل Immunzationښيې همدارنګه دكا هلو خلكو د 

TAF  هم استعماليدى شـي چـې دا واكسـين  نظـر وAPT  او
PTAP واكسين ته لږ عكس العمل ښيې 

 single Vaccines منفرد واکسين  :دويم

 (FT, PTAP, APTP, TAH) لکه    Single Vaccinesمنفرد واکسين         
له دې مواد دي . سره  كونكي  يت ور ښه معاف يې  ټول  چې 

ډٻـر لـږ اسـتعمالېږي  ATP.ستعمال لري خوبياهم ډٻر كم ا
هريـودوز   Antigenesځكه چې وخيم اختالطا ت لري د نوموړو 
د  Lf   ۲٥  (loeffler)پـــه عمـــومي توګـــه                

diphtheria Toxoid لرونكي دي. 

 Antisera انتي سيرا  :دريم

Diphtheria Antitoxin      د اس د سيروم څخه تهيه كېـږي او تـر
په تداوۍ كـې  diphtheriaاود  Passive prophylaxisپورې د  اوسه

 .تري استفاده كېږي

يونټـه د تحـت  ۲۰۰۰_٥۰۰لپاره  prophyloxisد : Doseدوز يي
پاره  تداوي ل ېږي او د  له الرې تطبيق ضلي  يا ع لد  الج

يا  ۳۰۰۰۰_۱۰۰۰۰ له الرې او ضلي  ټه د ع  ۱۰۰۰۰۰_٤۰۰۰۰يون
ونو دنيم يا دوه ساعتو يونټه د وريد له الرې په دوه دوز

 )۲۳،۱۲،۱۸،٥،۱( . په فاصله ورکول کيږي

 (Pertussis)شنه يا توره ټوخلې  

په B.pertussisدتنفسى الرى يوه حاده ناروغي ده چې د         
دكلينك له نظره متصفه ده په خفيفه .واسطه مينځته راځى

سته  چې ورو ندي  ټوخى با شى  كوونكى او تخري حت  به ،نارا ت
ونكى وصف نيسى او هره اشتدادى حمله ديو ځانګړى تشديدكو
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له همدى كبلـه  ورته وايې خاتمه مومي  whoopاواز سره چې
چينايـان دي .  هم وايـې whooping cough نوموړى ناروغى ته 

 .وايېHundred day coughنا ورغۍ ته 

  problem statement: دستونځي  توضيح 

و كى شيوع لرى الكن دغه ناروغې په ټولو هيوادون         
وفيات يې ددي پيړۍدشروع څخه ډير کم شويدي مګر اوس هم 
په ډيروځايونو کي موجوده ده او ډيره  مړينه اواختالطات  

  Endemicهيوادونــو كــى پــه Tropicalدا نــاروغي پــه . لــري
دهغه ځايه چې ددى ناروغۍ پـه .توګه واقع كيږى Epidemicاو

او سم راپورونه نه ورکول هكله دټولو هيوادونو څخه بشپړ 
کيــږي   نــو وقوعــات يــې پــه پــوره توګــه څرګنــد  نــدى 

راهيسى يې  په نړۍ كـې  ) كال ١٩۶٠(مګردواكسين د تطبيق  
داناروغى په .ډول  كم شوى دي Dramaticوقوعات او وفيات په

په  يې  يات  عات او وف كن ډيروقو پره ده  ال كې خ نړى  له  ټو
كز سيايې،التين او مر قايې ،ا يږى افري يدل ك كى ل كا  ى امري

همدارنګه  وقوعات يې د ختيځي اروپا په ځينى هيوادونو 
او ځــوان    infantsدانــاروغي د. كــى مــخ پــه زياتيــدو دي

غه  ځانګړى ډول ه په  ناروغي ده  کي  ته وژون شومانو زيا ما
نات اود  سى الرى انتا ځواكۍ ، دتنف په خوار چۍ  شومان  ما

ته وي موالي اخ په ک يت  پر. معاف مخ  نوکي  په  ودي هيوادو
نه  د   ناروغۍ مړي شومانوکي ددي  مر ما ښکته ع خه  کال څ ديو

%   ۱۰پوري ده او پـه عمـومي  ډول د ټولـو واقعـاتو١۵%-۴
. .    په همدي عمر ماشومانو كى  پيښيږى%٥۰اودټولو مړينو 

مطالعاتوښودلي ده چي دوخت په تيريدو سره ددي ناروغۍ په 
پـه ځينـي  SEARس دمقابل کي معافيت کميـږي نـو ځکـه او

ستر  سين بو کي دواک بل  په مقا ناروغۍ  کي ددي  نو  هيوادو
کـال  ۲۰۰۰دتخمين له مخي پـه  WHOد . دوزونه  تطبيقيږي

ميلونه وه اوپه همدي کال کي  ۱۲،۷کي ددي ناروغۍ وقوعات 
 .وه ۲۹٦۰۰۰يې مړينه 

 

 

 

  Agent factors:دعا مل فکتورونه        
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او پـه B. Pertussisغي ډيـره د نارو:   Agentعامل يا    -۱
لـه    B_ Parapertussis              د%) ۵(لږو پيښـو كـى 

 _Adenoكبله مينځته راځى همدارنګه ځني وايروسـونه لکـه 
virusis and para influenza virusis  ـــادفي ډول دد ي ـــه تص پ

په کپسـول لرونکـي  B.pertusis.عواملوسره يوځاي واقع کيږي
او  Endotoxin کي شکلونو ليدل کيږي   چې اوغير کپسول لرون

 Exotoxin  اودانوعــه يــې د.دواړه افــرازويAntigenicity  لــه
لوي  چي دري  قه ده  يره مغل ظره ډ ير واړه )  ۱،۲،۳(ن اوډ

دابکتريا دانسان دبدن څخه دباندي محيط .انتيجنونه لري
 .کي دکم وخت لپاره ژوندي پاتي کيږي

بع   -۲ تان من غه :       دان سانان د يواځى ان ناروغي 
عه ده ناروغۍ واق يې د بع  چې من كوي  ته  نا .اخ يف او خف

پيژندل شوي واقعات يې منبع کيداى شي مګر مزمن ناقل نه 
 .  لري

 Nasoمعمـوالً دتنفسـى الرى او :     منتنوونکي مواد   -۳
pharyngeal   افــرازات او هغــه شــيان چــې تــازه دنومــوړو

 .ى منتن مواديې دى افرازاتو په واسطه ملوث شوى و

ناروغۍ په نزلوى صفحه كـى ډيـره :  دمنتنيدو موده   -٤ 
ته .سارى وى  يوه هف خه  ضيدو څ يې دمعرو موده  سرايت  د

وروسته اود اشتدادي صفحي څخه وروسته تر درى هفتو پورى 
 .دنزلوي صفحي څخه مخکي ناروغ ساري نه وي. دوام کوى

په غير :   Secondary attack rate    تالي حملوي ميزان يي -٥
پـوري % ۹۰تـر  SARمعاف كورني تماس لرونکو خلکوکي يـې 

        .رسيږي

 :دكوربه فکتورونه 

ماشـومان  preschoolاو   Infantsدا  ناروغي په :  عمر   -۱
وقوعات يې دپنځه كلنې څخه لږ عمر . کي ډيره ليدل کيږي

په  په مخ پر ودي هيوادونو کي  نيمايې پيښي يې.كى ډيروي
مياشتنۍ عمر كى اوپه  پرمختللو هيوادونـوکي پـه  ٣٠- ٢٠
وفيات يې هغه ماشومانو كى . مياشتني عمرکي ليدل كيږى ٥۰

ير وى  لږ وى ډ خه  شتو څ شپږو ميا يې د مر  ناروغي  .چې ع دا
 .په كاهالنو كى هم  واقع کيږي چي غيروصفي شکل لري

جنس :     جنس  -۲ ښځينه  په  نه  عات اومړي ناروغۍ وقو د
 .ماشومانو کي زيات دي
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يت  -۳ خه :    معاف ندو څ عافو مي چي دم شته  شواهد ن كوم 
لرى  يت و عي  معاف شوم دي طبي شوى ما لد  يا .تو ناروغي 

غه  په ه يې  له  مه حم كوى اودوه يت ور شن  معاف واکسيني
شى  يداى  يدل ك لرى ل يت و ضعيف معاف چې  كى  شومانو  ما

ــه وي ــديده ن ــره ش ــې ډي ــه ي ــه حمل ــه . مګردوهم همدارنګ
 .موجود نه ده Cross immunityپه مقابل كى  B.parapertussisد

ناروغي دكال په ټولو فصلونو كى :چاپيريالى فکتورونه  
ير وى عات  ډ يې وقو كى  سرلى  مى او پ په ژ كن  ښيږى ال .  پي

همدارنګه په هغه ټولنو كې چې خراب اجتماعى او اقتصادى 
 .ښيږىحاالت لرى اويا په ګڼه ګونه کي ژوند کوي ډيره پي

ناروغي ډيره د مستقيم تماس په وخت کي د  :  دسرايت الره 
Droplet infection كله چې ناروغ   ټوخى . په واسطه انتقاليږى

،پرنجې ،او خبرى كوى نوپه دوامداره توګه انتان محيط ته 
. ماشومان دخپلو لوبوکوونکوملګروڅخه انتان اخلي. خپروي

افرازاتو ملو ث شوى هغه شيان چې تازه دناروغ په تنفسي 
 .وى دانتان دانتقال  سبب كيداى شى

ورځي ده او پـه ١۴ -٧دتفريح موده يې  :   دتفر يخ دوره 
 .اعظمي ډول د دري هفتو څخه نه زياتيږي

يوه موضعى انتاني ناروغي ده چـي B.pertussis:سرير ى لوحه 
کروزيس  هاب اون كى الت يوم  سطحى اپيتل په  ستم  سى سي دتنف

ــه راوړى ــه  منځت ــدي كبل ــه  Secondary infectionاو ل مداخل
دکلينيک له نظره دغه ناروغي په درى صفحو ويشل شوى .كوى
 .ده 

چي تر لسو ورځو پورى :  catarrhal atageنزلوي صفحه يا ): ۱(
 .دوام كوى 

اونيو   ٤_۲چي تر:  paroxysmal stageاشتدادي صفحه يا ) :۲(
 .پورى دوام كوى

اونۍ په  ۲_۱چي : convalescent stageا دنقاهت صفحه ي) : ۳( 
اونيـو پـورى  ٨ -۶په عمومى توګه نـاروغي د.بر كى نيسى 
 .ادامه مومى 

 Bronchitis  Broncho pneumoniaدناروغۍغـټ اختالطـات د        
څخه عبارت دي همدارنګه په اشتدادى صـفحه  Bronchiectasisاو
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 Subconjunctival hemorrhages, ,Epistaxis،cerebral hemorrhageكــى 
 .منځته راوړي هم ليدل شوي دي comaچي اختالجات او 

  control of whooping cough:كنترول يې  

 واقعه او تماس لرونکي     :لومړي           

د واقعي بيړنى تشخيص ، تجريد ،درملنه :    واقعه    -۱
ل دناروغۍ دكنترو Disinfectionاو دپوزي اوستوني دافرازاتو 

قه ده تو . ښه طري پوزى د افرازا ستونى او  شخيص د تي ت وخ
په اخستو اوپه هغه كې دبكتريا دتثبيتولو پـه swabs څخه د

ورځـوکي  ١۴-١٠واسطه كيږى خوبايد چي د ناروغۍ په  اولـو
%  ٩٠-٨٠چـانس پکـي  Isolationواخستل شي اود اورګانيزم د  

تشــخيص  ميتــود  دنــاروغۍ دډيــرژر  Fluorescent Antibody.دي
ناروغ بايد ترهغي پوري تجريدشي چي . لپاره توصيه كيږى

كاريږى  Antibioticsپه تداوى كې يې مختلف . غير ساري وګرځي
ملي  ۵٠-٣٠څخه عبارت دى چې  Erythromycinچې ډير موثر يې د 

ګرامه دبدن په هرکيلوګرام وزن  په څلورو كسرى دوزونو 
 او  septran ,tetracycllin,   .دلسـو ورځـو لپـاره ورکـول كيـږى

Ampicilline يېalternative انتي بايوتيک دناروغۍشـدت . دوا ده
اوموده نشي کموالى يوازي  دتالى انتاناتو دمخنوى لپاره 

 .ګټور دي

واړه او ځوان ماشـومان :     (contacts)تماس لرونکي    -۲
لري  يد  ته وى با ناروغۍ اخ په  چې  خه  شومانو څ غه ما له ه

و كوم چې دناروغ سره په تماس راغلى وى بايد وساتل شى ا
ــه  ــك لك ــى بايوتي ــايوى ډول انت ــه وق ــا  Erythromycinپ ي

Ampecillineدلسو ورځولپاره ورکړل شى. 

   Active immunization:فعال معافيت : دويم 

۱-   DPT    :دDiphtheria  په برخه كى مکمل شـرحه شـوى دى
نـاروغي خپـره وي  pertussisخو که چيرې په يوه ټولنه کي د

 .نوپه يومياشتني عمرکي هم ورکول کيږي

۲-  pertussis vaccine :د pertussis  پـه مقابـل كـى يـو مـًوثر
واكسين وجود لرى چې د مړوحجروڅخه تهيه شوى دى نوموړى 

 majorواكســين هغــه وخــت مــوًثر تمــاميږى چــې درى واړه 
agglutinogens )يـرى په خپل تركيب كې ولـري او كـه چ)١،٢،٣

لرى  نه  كې و يب  پل ترك په خ يې  يو  خه  ددي دري واړو څ
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واكسين پرته له عوارضوڅخه ندى .موًثريت يې نا كافى دى 
خوپه اکثره هيوادونوکي  هڅه روانه ده چې داسى واكسين 

لږ وى  يې  طات  چې اختال کړي  يه  سين دوز .ته لى  ۰،٥دواك م
رى ليتره دى چې عميقًا په پوستكى يا عضله كى زرقيږى او د

دواكسـين . اونيـو وركـول كيـږى ٨-۶دوزه په فاصله دهـر 
يږى  كى پيل شتنۍ  په دوه دري ميا مر  يق دع چې .تطب له  ك

ماشوم ته په مكمله توګه واكسين وركړل شو بشپړ معافيت 
معافيت %  ٢۵پاتيږى يعنې %  ٧۵حاصلوى اوتر يو كال پورى 

معافيـت %  ٣٣له منځه ځى او وروسته لـه څلوروكـالو څخـه
ددي لپاره چي معافيت تر ډيري مودي پاتي شي له . ږى پاتي

لومړني معافيت څخه وروسته دهر درى كالو په فاصله دوه 
شى  يدورکړل   ته با شوم  سين ما نه د واك ستر دوزو كن .بو ال

موجــوده واكســينونه دايمــي معافيــت نــه شــى وركــولى او 
 .پوري معافيت ورکوي%  ٩٠-٧٠دراپورونو له مخى يوازي  د

:          Untoward reactionب يا نـا مسـاعد عکـس العمـل نا مناس
كال كى تطبيـق  ١٩۶٠دراپورونو له مخى هغه واكسين چې په 

اوداسى نـوريې وركـول خـو  collapse كيده ډير اختالطات لكه 
به او  فه ت مل ، خفي كس الع ضعى ع لږ مو سين  سني واك او

كوې نو . نارامى ور سين د دوزو چي دواک ښودلي ده  مطالعاتو
دتعداد دکموالي سره دناروغۍ په وقوع کي زياتوالي منځته 
راغلي له بلي خوا ناروغي په هغه ماشومانو کي چي واکسين 
شويدي نسبت هغوي ته چي په قسمي ډول  واکسين شويدي  يا 

واکسين پـه  pertussisپرتوسسد. ندي واکسين شوي لږ شدت لري
چي داو نده  مه  چي ال معلو کامي داده  لوکي نا ګانيزم جوړو ر

 .کومه برخه دشديد عکس العمل سبب کيږي

 Epilepsyمرګي هغه ماشومانوته چې د:     مضاد استطبابات 
چه  فاتو تاريخ نورو ا ستم د صبى سي كزى ع جاتو او مر ،اختال
يافاميلي تاريخچه ولرى او يا د مخكينى  دوز واكسين سره 

 .يې حساسيت ښودلي وي بايدواکسين تطبيق نه شي 

اوس ددى :   Passive immunization:  عـل معافيـت منف: دريم 
ـــــاروغۍ ـــــان ـــــو prophylaxis دمخنيوي ي ـــــاره ي  لپ

تهيـه شـويدي الكـن  Hyper immunglobulinهاپرامينوګلوبولين 
که  ندى نوځ شوى  ضح  پوره وا سه  تر او يې  يت  يت موًثر دمعاف

معافيـت  كنتـرول د pertussisپرتوسـس د. استعمال نـه لـري
Immunization معافيـت  سطه تراوسـه ممکـن نـدى کـه دپه وا

Immunization     ته هم ورسيږى بيا هـم دنـاروغۍ % ١٠٠سويه
ټوخلى د  توري  چې د كه  يداۍ ځ شى ک نه  نوى  ترول او مخ كن
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(    .څخه نه پورتـه کيـږي%   ٩٠واكسين اعظمى موثريت  د
۲۲،۱۹،۱۸،٥،۱( 

 مينينجوکاکل ميننجايټس

Meningococcal meningitis 

و تبــه لرونکــي حــاده ســاري نــاروغي ده چــه د يــ        
N.Meningitidis داناروغي معمـوالً د . په واسطه مينځ ته راځي

شديد سردرد، تبي ، کانګي او د غاړي  دشخوالي سره شروع 
ته  ما  ناروغ کو کي  موده  په  ساعتو  څو  كن د  يږي اومم ک

يوه پروسـه ده چـي پـه غيـر  Septicaemia د Meningitis. الړشي
پـوري %  ۸۰تر    Case Fatality rateشوي واقعاتوکي يې تداوي 

 Caseرسيږي مګر هغه واقعات چه ژر تشخيص او تـداوي شـي 
Fatality Rate  څخه کم دي%   ۱۰     يې د. 

   problem statement:دستونځي توضيح 

ډول په ټولـه نـړي کـي  Sporadicدا ناروغي په           
واپيديمګاني    يې دشمالي واقع کيږي او زياتره واقعات ا

په  کوري  مي  کي  ۱٥_٥ني نو  قايې هيوادو په افري جوکي  در
 meningitic مننجيتيک کمربند  پيښږي چي  دغه  هيوادونه  د

belt پـدي ورسـتيو کلونـو کـي پرتـه لـه .په نامه ياديږي
ــواو ــايې هيوادون ــاروغۍ   meningitic beltافريق ــه ددي ن څخ

.   و اسيا کي هم زيات شويديواقعات په امريکا ، اروپا ، ا
پرته له ايپيديمي څخه په تخميني ډول هرکال د بكتريايې  
يږي   ته ک ناروغى اخ په  لک  يون خ يو مل له  له کب جايتس  منن
خه د  لي څ لدي جم چي  يږي  مړه ک يې  سوه زره  چي  دوه 

مړينـــه  د  ٣٠٠٠٠پـــه شـــاوخواکي واقعـــات او  ۳۰۰٫۰۰۰
Meningococcal menigitis  د ايپيديمي په .ځته راځيله کبله من

 .وخت کي ممکن پورتنۍ  اندازه دوه چنده وي

  Agent factors:دعامل فکتورونه          

ــل    -۱ ــل :       Agentعام ــببي عام ــاروغي س -Nددي ن
meningitidis  بکتريا ده  چې ګرام منفـيDiplococcus  دي او د

 A,B,C,D,Xلرونکي دي  چـې عبـارت دي لـه   Serotypsزياتو 
,Y,29E,W135   د. اوداسي نوروڅخه A  ،C اوB         ګروپونه

ځي  سبب ګر ګانو  يدٻمي  لوي اپ ير . يې د  ګانيزم ډ دا اور
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نازک دى کله چي د حرارت او يخ سره مخامخ شي ډير ژر له 
 ۰مينځه ځي 

نوموړي ارګانيزم د ناروغ اوناقل :      دانتان منبع  -۲
د ناروغۍ کلينکي واقعـات کي پيدا  شويدي  Naso pharynxپه 

ياتره   په ز که   جوړ وي ځ بع  ناروغۍ من ندازه د  مه ا په ک
اعـراض او   Naso pharyngitisواقعاتوکي نـاروغي ډيـر کـم د 

کوي يم ور ټولني . عال حاالتوکي   د  يديميک  ير اپ  -  ٥په غ
ــل  % ۳٠ ــه خپ ــي پ ــداى ش ــړې کي ــي دا  Naso_ pharynxوګ ک

ان د مهمي منبع په توګه اورګانيزم ولري او ناقلين د انت
يـې د لسـو مياشـتو پـورى    Carrierمـوقتي   ګڼل کيږي  چې

ممکن  carrier rateانتان انتقالوالى شي اود اپيديمي په دوران
 .ته ورسيږي%  ٨۰-٧۰

ترڅــو چــي ددي نــاروغي عامــل   :    دســرايت مــوده    -۳
(Meningococci)   د پزي او ستوني  په افرازاتوکي موجود وي

شينا کوالى  سرايت  ندى . روغي  تداوي ال ناروغ د   كه  مګر
 .ساعتونوپورى غيرساري وګرځي ۲٤ونيول شى ممکن تر 

  Host factors: دکوربه فکتورونه 

ماشـومان او ځـوان  :   عمر او جـنس  -۱ دانـاروغي معمـوال ً
 .کاهالن ، دواړه نارينه او ښځينه جنسونه مصابولي شي

ونکي خلک ناروغۍ ته مساعد ټول عمر لر:     معافيت   -۲
کي  بل  په مقا ناروغي  ته د  کو  ظر زړو خل نان ن دي مګرځوا

واقعي  Sub- clinicalمعافيت اکثرآ دکلينيکي او .ډير حساس وي
څخـه وروسـته   منځتـه راځـي او نـوي   Vaccinationاو يا د

توګـه لـه معافومينـدو څخـه  Passiveزيږيدلي ماشومان په 
 .معافيت ترالسه کوي

ددي ناروغي زياتره واقعات د : اپيريالى فکتورونه  چ   
ډير واقعات يې په . کال په وچو اوسړو مياشتو کي پيښيږي

سي  پو نواودا په کم هاجرو  ښونځي، د م که  کي ل نو  ڼو ټول ګ
د نوموړي ناروغي  واقعات په . نوروځايونو کي واقع کيږي 

ټيټ اقتصادي  اجتماعي ګروپ خلکوکي چي په  خرابو او غير 
 .صحي کورونوکي ژوندکوي زيات وي

په واسطه خپريږي او droplet infection ناروغي د: دانتقال الرى
 .دانتان ددخول الره تنفسي الره ده
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ورځو پورى وي الكـن د  ۴-۳عمومًا د:     دتفريخ دوره     
 .دوه څخه تر لسو ورځو پورى تغيريداى شى

 :كنترول او مخنيوى 

که چيرې د واقعي تـداوي د :   Case واقعه يا           
په واسطه  Antibioticناروغۍ په اولو دوو ورځو کي د مناسب  

. ناروغان رغيږي% ۹٥شروع شي ډيره ښه نتيجه ورکوي  او 
څخـه عبـارت دي او کـه  Penicillineمناسب انتي  بيوتيـک د 

چيــرې شــخص د نومــوړي دوا پــه مقابــل کــي الــرژي ولــري 
د واقعـاتو تـداوي  د . ورکړل شـيبايد  Chloramphenicolنو

اپيديمي په لو حه باندي کومه اغيزه  نه لري  ځکه چي د 
تــه تغيــر   Fatality rateتــداوۍ مًوثريــت يــواځي د نــاروغۍ 

کوي په . ور يديمي  ترول او د اپ په کن عاتو  يد دواق تجر
 sub clinicalمخنيوي کي دومره رول نه لري ځکه چـي دنـاروغۍ 

 .واقعات ډيردي

ــاقيلين        ــداوي د :   ن ــاقلينو ت ــه  Penicillineد ن پ
واسطه نه شي اجرا کيداى مګر يوبل قوي انتي بيوتيک لکه 

Rifampicin   بايداستعمال شـي ترڅودنـاروغۍcarrier state  لـه
 .منځه يوسي

پــه هغــه نــژدى تمــاس :     Contactsتمــاس لرونكــي يــا 
روغ سـره دتثبيت شوي نا Meningoccocalلرونکوخلکوکي  چې د 

لى وي زر  ماس راغ سبت )  ۱۰۰۰(په ت طر ن ناروغي خ لي د  ځ
نږدي يو پر درى  ثانوي واقعات د . عام وګړو ته زيات دي

د نژدى تماس . ناروغۍ په لمړيو څلورو  ورځو کي پيښيږي
توصـيه کيـږي  چـې  ددي   Chemoprophylaxisلرونکو لپـاره 

ورځـي دوه د  600mgچـي .ده  Rifampcinمنظور لپاره ښه  دوا
 sulfadiazineهمدارنګـه .ځلي د دوه ورځولپاره ورکـول کيـږي

 .يوګرام دورځي دوه ځلي  ددوه ورځولپاره ورکول کيداى شي

:    chemoprophylaxis  مخنيوي د دوا په وسـيله  كتلوى     
پدي طريقه کي ټولو خلکو يا ټول  نفوس ته چي منتن شويدي 

خوبايد چي .ورکول کيږييا ندي په کتلوي ډول انتي بيوتيک 
. کتلوي تداوي يوازي خاص ګروپ خلکواوټولنوته ورکړل شي

 Meningococcalدرملنــه هــم د                 کتلــوي 
meningitis  واقعات کموي  اوهم دcarrier    تناسب پـه ټولنـه

اومًوثريت يې  پدي پوري اړه لري چه په . کي راښکته کوي
 .څومره دي Caverageټولنه کي دکتلوي درملنې  
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 ,W135, Aيو مًوثروآکسين دګروپ :   Immunizationمعافيت يا 
C اوY   څخه اوس تهيه شـويدي ممکـن چـيmonovalent  اويـا

polyvalent   واکســين  تــردري کــالو پــوري معــا فيــت  . وي
يې هر دري کالـه وروسـته الزم ګڼـل  Booster doseورکوي او 

يږي  ناروغي د ډي. ک چي د  سان  غه ک يد ه ندي وى با طر ال رخ
هغه ماشومان چي عمر يې د دوه . ورته واکسين تطبيق شي 

کالو څخه کم وي هغوي ته نه ورکول کيږي اوهم په حامله 
 .  ښځوكې مضاداستطباب دي

داوسيدلو دکورونو ښه والي او دګڼه :    محيطى معيارونه 
تاني  لو ان چي دټو نه دي  له معيارو موالي اوږدمحا ګونى ک

 )۲۱،۱۹(.د مخنيوي لپاره ضرور ديناروغيو 

 ِ◌سل يانرى رنځ
TB (Tuberculosis) 

چې          ناروغي ده  تاني  ځانګړې  ان يوه  نځ   نرى ر
پـه  Mycobacterium Tuberculosis مـايکو بکتـريم توبرکلـوزسد

واسطه منځته راځي دا ناروغي په ابتدا كې سږي اخته كوي 
ته راوړي نځ منځ نرى ر سږو  ګه. او د  چې  همدارن شي  كولى 

سحايا،  كه  خې ل نورې بر بدن  سان د خه د ان سږو څ له  ته  پر
هډوكى، بندونه، لمف نوډونه، كولمې، پريتوان، پوستكي او 
نور انساج هم اخته كړي دا ناروغي دايمًا مزمن سير لري 

ندوي لوحې څرګ كي  هم .او ډول ډول كلني نات  ناروغي حيوا دا
 bovine لـوزس بـوين توبرک اخته کوالى شي لکه غوايان چـي

tuberculosis ورته وايې اوکله انسانانو ته هم انتقاليږي. 
دلته  زموږ موضوع  د سږو  نري رنځ  دي ځکه چې دا دنري 

 . رنځ عمده شکل دي
  Problem Statement:       د ستونځي  توضيح

شکل            يوال م يايي نړ خه روغت يوه پرا نځ د  نرى ر
هم د سلو كالو څخه زيات وخت  په توګه پاتې شوى دى که څه

كېږي چې عامل يې پيژندل شويدي اود ناروغۍ په مقابل کي  
هغــه هېوادونــه چــې . مًوثردرمــل  او واكســين  موجــوددي

له نظره پر مختللې دي د نـاروغۍ د  Technology تکنالوژيد
سته راوړى دي د  تًايج ال بت ن يې مث ند       په اړو ټرول  كن

كـال  ۱۹۰۰كې د   United State االت متحده اي بېلګې په توګه
ته  ۰،٥څخه  ۱۹۹م كال پورې د مړينې شمېر د ۱۹۸۰څخه تر 
دغه کموالي دنري .  واقعاتو كې كم شوٻدي ۱۰۰۰۰۰په هرو 

واکسين دکشف څخـه د مخـه  BCG بي سي جي رنځ د درملو او
ښه  لوړوالى او  سطحې  ند د  كو د ژو چې  د خل شوى دى  يل  پ
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ياتوا پوهې ز لى، د ستر رول وا يارونوپکي  نورو مع لي او
 .لوبولى دى

ته            کال ا کي هر نړۍ  پدي ) ۸(په  لک  نه خ ميلو
تر چي  يږي  ته  ک ندي اخ پوري  ۲۰۰۰ناروغۍ با  ۳٥،۷۹کال 

يې  کي  کال  مدي  په ه ته وه او ناروغۍ اخ پدي  لک  نه خ ميلو
نه  نه وه ۱،٦٦مړي په .ميلو ګه  کي  ۲۰۰۲همدارن  ۸،۸کال 

ميلونه  ۳،۹ناروغۍاخته شوي وه چي  ميلونه خلک نوي پدي
غان وه او بت نارو غم مث شوي  ۱،٥٦يې بل مړه  يې  نه  ميلو

په يولـک  incidence rate يوع ميزان شد دنري رنځ نړيوال.وه
نوکي  ندازه . دي ۱۱۹ت کي دا ا نو  صادي هيوادو لږ اقت په 

،اوپه لوړاقتصادي  ۸٥،په متوسط اقتصادي هيوادونوکي  ۱۹۷
همدارنګه نړيواله مړينه يې په .تنه ده ) ۹(هيوادونو کي 
 ٤٥تنه ده چي په لږ اقتصادي هيوادونوکي  ۲٦يولک تنو کي 

، اوپه لوړاقتصادي  ۱۸، په متوسط اقتصادي هيوادونو کي 
 .تنه ده ۲هيوادونوکي 

لک دا           پر دري خ يو  نړۍ  چي د شويده  مين  سي تخ دا
چي  لري  تان  نارو% ۱۰_٥ان په  شي  يداى  يې ک لک  ته خ غۍ اخ

% ۲_۰،٥په وروسته پاتي هيوادونو کي دانتان کلنى خطر.شي
کلنى خطرتقريبًا په کال کي پنځوس % ۱پوري دي چي دانتان 

. نوي بلغم مثبت واقعات په سل زرو تنو کي رامنځته کوي
مړينه  يې هم په همدي هيوادونوکي زياته ده ځکه چي پدي 

کوي ته  ير اخ شومان ډ نوکي ما ټولې.  هيوادو % ۹٥نړۍ  د 
واقعات په همدي هيوادونوکي منځته راځي لکه جنوب ختيځه 

جنوب ختيځه اسيايې حوز .  اسيا، افريقا،اوغربي پاسيفيک
ګړو نړۍ دو نځ % ۲٥ه د نري ر نړۍ د چي د حال دا % ۳۸جوړوي 

ځي ته را کي منځ عات پ نوي . واق نه  کال دري ميلو چي هر
 .ميلونه مړينه پکي واقع کيږي ۰،٦واقعات او 

پـه  WHO نـړي د روغتيـايي اداري يـارنځ واقعات ددنري 
 )کال  ۲۰۰۰(               .حوزو کي په الندي ډول دي

% ٤، لمر ختيځه  مديترانه %٦،  امريکا %  ۱۰اروپا      
ــيفيک    ــديځ پاس ــوزه      % ۲۲،لوي ــيا ح ــديځي اس ،  د لوي

                       %  .                               ۲۰،    او افريقا     ۳۸%
دنري رنځ دناروغانو اته په لسو کي هغه کسان           

کاله عمرلري اودا ګروپ  خلک دټولني اقتصاد  ٤۹_۱٥دي چي 
تاني  لي ان هري ب ناروغي تر لک دي نودا ګروپ خ يدونکي  تول

 .ناروغۍ ډير غټان مړه کوي
ستراتيژي           يوه  پاره  ټرول ل نځ دکن نري ر نړۍ د

 DOTS (Directly_ Observed Treatment Shortکړيـده چـي د جـوړه
course)  (    ستراتيژي پنوم ياديږي دايـوازيني سـتراتيژي

ده چي دنري رنځ مناسبه درملنه کوي خو مهمه خبره داده 
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څومره دي؟ ددي سـتراتيژۍ  caverage پوشش چي ددي ستراتيژۍ
 :اهداف عبارت دي له 

غانو : ۱ بت نارو غم مث نوي بل سره % ۸٥د يابۍ  په کم بايد
 .تداوي شي

 .بايد پيدا اوکشف شي% ۷۰ددغه واقعاتو : ۲
تر يد  هداف با غه ا خو  ۲۰۰۰د شوي واي  سه  پوري ترال کال 

متًاسفانه  چي هيڅ هيواد  ترالسه نشو کړاى نوځکه يې موده 
 .کال پوري اوږده شوه ۲۰۰٥تر

عملي کولـو  DOTSهيوادونو  ۱۸۰کال پوري  ۲۰۰۲تر       
اوپـه همـدي کـال کـي دري . وه% ٦۹يـي  Caverage پوشش چي

چي  شوي وه   سطه پيدا په وا ستراتيژۍ  عات ددي  نه واق ميلو
ميلونه ناروغان   ۱۳،۳او . ميلونه يې بلغم مثبت وه ٤،۱
نه   ٦،۸چي  ستراتيژۍ درمل پدي  بت وه  غم مث يې بل نه  ميلو

% ۸۲چي له دي کبله دکاميابي درملنې نتيجه يې . شوي وه
 .وه%  ۳۹لغم مثبت واقعاتو پيداکيدل يېاودب

ســتراتيژي  DOTSکــال څخــه راپــديخوا  ۱۹۹۷افغانســتان د
وه % Caverage ۳۸ پوشـش کال تر اخره يې ۲۰۰۲تطبيقوي چي د

% ۹۷مګردعامي روغتيادوزارت داعالمي له مخي اوس يې پوښښ 
يابي .دى کي  دکام ستان  په افغان غه وزارت  ګه د همدارن

جه  نې نتي يې % ۸۹_۸۸درمل يدل  عاتو پيداک نوو واق % ۷٤اود
 DOTSښودلي دي چي ددي احصايې لـه مخـي زمـونږ هيـواد د

 ).کال  ۲۰۰٥.( اهداف تر السه کړيدي
همدارنګه د دوا په مقابل کي  دنري رنځ مقاونت           

مخ په زياتېدو دي چې ټوله نـړۍ ئـې   nce Drug resistaيا  
ودي په حال هيوادونه له تحديد سره مخامخ كړٻده خصوصًا د

غربت، اقتصادي مشکالتو ، سًوتغذي اومهاجرتونو دغه خلک . 
دي ناروغۍ ته معروض کړيدي او د ناروغۍ نا مكمل او ناقص 

وده وكړي چې  strains سترين  عالج د دې سبب شوى دى چې داسې
په برخـه کـي  MDRد.د دواګانو په مقابل كې مقاومت ولري

 .نلري Data داتا  افغانستان کومه
د راپـور پـر بنسـټ  WHO دنړي د روغتيايي اداري       

ټرول  ځان د كن چې  شوى  يالى  نه دى بر پدې  ېواد  يو ه هېڅ 
 Tuberculin skin توبرکولين جلدي تسټهغې نقطې ته ورسوي چې د

test كلنۍ ګروپ خلكو كې له يـوه  ۱٤-مثبتوالى پكې له صفر
 .فيصد څخه كم شي

ستراتيژۍ له مخـي پـه  DOTSنه ددنړۍ هيوادو :شلم جدول 
 .شپږو کتګوريو ويشل شويدي

 پيژندنه يې کتګوري
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 صفر
۱ 
۲ 
۳ 
٤ 
٥ 
٦ 

 .ته راپورنه ورکوي WHOهغه هيوادونه چي هيڅ 
نه تطبيقوي الکن په يولـک  DOTSهغه هيوادونه چي 

 .څخه زيات راپور ورکول لري ۱۰تنوکي د
تطبيقوي مګر دټـول نفـوس  DOTSهغه هيوادونه چي 

 .څخه کم% ۱۰د
 .تطبيقوي DOTSپوري % ۹۰_۱۰هغه هيوادونه چي 
 .تطبيقوي DOTSڅخه زيات % ۹۰هغه هيوادونه چي د
نه تطبيقوي الکن راپورکول  DOYSهغه هيوادونه چي 

 .څخه کم وي ۱۰يې په يولک تنوکي د 
 

پــه افغانســتان کــي هــم نــري رنــځ يوعمــده مشــکل       
افغانستان په ټوله نړۍ کي .اومخ په زياتيدودى جوړکړيدى

لري يات خطر نځ ز نري ر چي د يواددي  نه  . لومړۍ ه ډيرکلو
مخکي يوه سروي چه د نړي د صحي سازمان او د افغانستان د 
شوه او  سره  تر  ګډه  په  خوا  ستيتوت ل لي ان نځ  د م نري ر
ست  يوه اپيديميولوج سازمان د  صحي  نړي د يا د  سته ب ورو

 .شوه  داسي نتايج ورڅخه الس ته راغلي وً لخوا تحليل 
 Prevalance of infection وقوع  د انتان

کلنـــــــي پـــــــوري                                                  ٥دصـــــــفر نـــــــه تـــــــر 
٥% 

ـــــــــــــر  ـــــــــــــوري                                                             ۱٤ت ـــــــــــــي پ کلن
۳۰% 

ـــر  ـــه پور ۲٥ت ـــه څخ ـــي او دهغ ـــي                    کلن ـــر ک ـــه عم ت
۸۰% 

ــــه                               ــــطه توګ ــــه متوس ــــي پ ــــوس ک ــــول نف ــــه ټ پ
٤۰% 

ــــــدازه                             ــــــۍ ان ــــــاتو کلن ــــــم مثبتوواقع دبلغ
۰،۳  % 

نځ        نري ر نو او % ۷٥د  په  ځوا عات  يات واق يا ز
نه با په ټول له  په خپ چي دا  يږي   يدل ک کي ل ندي کاهالنو 

ګه  لري همدارن يزه  في اغ کي % ۷۰من ښځينه ًو  په  عات   واق
ليدل کيږي  چي له دي کبله زياتره ماشومان  ددي ناروغي 

  . خطر ته مخامخ کيږي
کي         ستان  په افغان شکل  نځ م نري ر صحي د نړي د  د 
کـال کـي خپـور  ۲۰۰۸ديوراپورله مخي چي په  WHOسازمان 

  .شويدي په الندي ډول ښودل شويدي
دنري رنځ مشکل په افغانستان کي د نړي د : يوشتم جدول 
کـال کـي  ۲۰۰۸ديوراپورله مخي چـي پـه  WHOصحي سازمان 
 خپور شويدي
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 دوګړو شمير
په  عات  نوي واق ني  شوي کل مين  تخ

 ټول نفوس کي
سل زره  په  عاتووقوع  دټولونووواق

 نفوس کي
دبلغم مثبت نووواقعاتووقوع په سل 

 زره نفوس کي
 يې کلني مړينه

DOTS پوښښ 
 دکاميابي درملنې اندازه

يداکولو  بت واقعاتودپ نووبلغم مث د
 اندازه

 اندازه TB + HIVد
 اندازه MDRد

۲٦۰۸۸۰۰۰ 
٤۲۰۷٤ 
۱٦۱ 
٦٦ 

۸۲۰۰ 
۹۷% 
۹۰% 
۷٤% 
 ؟
 ؟

شويده           سره  تر  کي  ند  په ه سروي  ندي  غه ال د
مګرڅرنګه چي زمونږ دهيواد سره مشابه     پتالوژي لري 

    .کوو لنډ ډول يادونه ورڅخهنو ځکه په 
 Frequency of infectionد انتان فريکونسي 

شيوع           تان  کي : دان فوس  ټول ن ښودل % ٤۰په 
 .چي دعمر له نظره پورته ورڅخه يادونه شويده. شويده

دغه . ښودل شويده%  ۳_۲زمونږ په ملک کي : دانتان وقوع 
ته  ناروغۍ تر% ٤۰پور خت د لک هرو شوي خ نتن  ندي دي م خطرال

 .اويووخت کيداى شي چي ناروغي پکي رامنځته شي
 Frequency of diseaseد ناروغيو فريکونسي 

شيوع  ناروغۍ  شوي : د ېد  ظره د تًاي له ن لوژي  د بکتريو
واقعي  ٤واقعاتو پريوالنس  دنفوس په هرو زرو کسانو کي  

 .چنده کيږي ٤    incidence وقوع دي  چه د
نوو واقعاتو اخته کيدل د نري رنځ د :  دناروغۍ وقوع  

شوي وي  يت  سطه تثب په وا چر  چه د کل سطه  په  ۱،٥په وا
يې د  مر  چه ع شومانو  غه ما ستثنا ده په ا کي ده  نو  زروت

 .پنڅه کالو ځخه کم وي
  Age and sex: عمر او جنس 

د نــاروغي پريــوالنس پــه نــارينوو کــي د عمــر پــه :عمــر 
کلنو   ٥٤_٤٥ريې  د هغوي  چي عم. زياتوالي سره زياتيږي 

ځخه زياتيږي  د ناروغي پريوالنس هم  پکي زياتيږي اوپدي 
 . ډول نري رنځ په نارينوو کي د زړو خلکو ناروغي گرځي

حه د:   جنس  يوالنس  لو ناروغي د  پر کي د ښځوو   ۳٥په   
کالو څخه په کمو عمرونو کي واقع کيږي او په ښځو کي  په 
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کميږي زمونږ   Prevalance شيوع  لوړو عمرونو کي د ناروغي
 .په هيواد کي ځواني ښځي پدي ناروغۍ ډيري اخته کيږي

  Time Trendد وخت تمايل 
په ټول کال کي  انري رنځ د ناروغي تمايل تقريب         

چه  کي  ځايونو  يا  ښارونو   غه  ستثنا ده په ا بت دي  ثا
دتشخيص او تداوي امکانات په کي په مخصوصو فرصتونو کي 

 .يموجود و
  Rural urban differenceښاري او کليوالي فرق يا تفاوت  

ښاري او         په  چي  ناروغي ده  يوه  سي  نځ دا نري ر
کليوالي سيموکي يوه شان نه واقع کيږي  پدي ډول چي ډير 
واقعات يې په کليوالو او نيمه ښاري سيمو کي واقع کيږي  

 .په کوم ځاى کي چه زمونږد ملک ډير وګړي ژوندکوي
  Non specific sensitivityغير وصفي حساسيت 

غير وصفي حساسيت ډيرمعمول دى چې په ټول هېواد        
 .كې ليدل کيږي ولې په لوړو ارتفاعاتو كې  كم وي

 Mortalityوفيات   
تنوته  ۱٥۰۰۰زمونږ په هيواد کي يې کلنۍ مړينه         

هره ورځ  پدي ډول  چي  سيږي  کي  د ٤۲ر شاوخوا  په  نو  دي ت
 .ناروغۍ له کبله خپل ژوند دالسه ورکوي

 Epidemiological indicesاپيديميولوژيک مشخصات  
ته ضرورت پېښېږي چي  indices مشخصاتو يا Parametersيارامتر

 د نري رنځ پرابلم په يوه ټولنه كې اندازه کړي همدارنګه
د بين الملي مقياسي لپاره هم ضـروري  Indices مشخصات يا 

ن.  دي پرابلم ال نځ د  نري ر يارات د  يديمولوژيک مع دې اپ
 .داندازي او ارزيابۍ  لپاره په كار وړل كېږي

 Prevelance of infection  وقوع د انتان -۱
چې د        لك دى   صدي خ غه في کولين  دا ه ستندرد توبر
په مقابل كې مثبت  عكس العمل  Standard tuberculin test تسټ  
مـايکو  په يوه ټولنه كـې د Prevelance شيوع وقوع او.ښيې

 انتـان نوى او تېر شـوى M. Bacterium TB بکتريم توبرکلوز
Infection که چيرې په خاص عمري ګروپونـوکي اجـرا شـي .ښيې

واكسـين  BCG بي سي جـيهغه هېوادونه چي د.  نوبهتره ده
 Tuberculin test توبرکـولين تسـت  لري پکي caverageپوشش لوړ

ى دا ځكه چې هغه اشخاص چې د تولد په وخت اختالطى شوى د
ورته تطبيق شوى وي د توبركولين تسـت  BCG بي سي جي  كې

ښيې مل  كس الع بت ع كې  مث بل  په .   په مقا ګه     همدارن
 Atypical غير وصفي مـايکو بکتريـا  هغه   ځا  يونوكې چي

mycobacteriae کراس سنسيويتي  شته دى د توبركولين تست سره 
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Cross_ sensitivity شـيوعښيې چې دا عمل په خپل نوبـت سـره د  
prevelance ددي نيمګړتياًو سـره . تخمين شوې ا ندازه لوړوي

سره توبرکولين ټسټ په پراخه توګه  دانتان د پريوالنس د 
 .تخمين لپاره په کار وړل کيږي

  incidence of infectionد انتان انتشار  :۲
ه فيصدي خلک دي چه نوي د دا په يوه ټولنه کي هغ        

Mycobacterium TB    په واسطه  منتن کيږي  يعنـې پـه يـوه
ټولنه  کي  د نري رنځ په واسطه دمنتن کيدوکلنى خطر ښې  
يا په بل عبارت  سره په ټولنه کي  د نري رنځ دحمالتو  

انـډکس هـم Tuberculine conversion همدارنګه.قوه يا قدرت  ښې
ميتــر   د نــري رنــځ دپــرابلم د دا پــا را. ورتــه وايــې

ارزيابي لپاره يو ښه انډيکاتور  دي ددي اوچتوالي دمشکل 
 .په زياتوالي داللت کوي

     Prevalance of diseaseد ناروغي وقوعات -۳
ـــو           ـــي د بلغم ـــک دي  چ ـــدي خل ـــه فيص دا هغ

مايکروسکوپيک معاينه يې  د نري رنځ د بسيل لپاره مثبت 
ښه ا يو  چه دا  شو د وي  کوالي  چه  نډيکاتور دي  لي ا و عم

کـه دنـاروغۍ   .په يوه ټولنه کي تخمـين کـړو load واقعاتو
Age specific prevalence  معلوم شي ډيره ښه ده. 

 
 
 
 Incidence of New cases د نوو واقعاتو شيوع -٤

دا د نــوي واقعاتودفيصــدۍ څخــه عبــارت دى چــې د        
طه تثبيت شوى وي چي  په باكتريالوجيك معايناتو په واس

 Indexددغـه .نفرو كې  په يوه كال كې واقع كېږي ١٠٠٠هرو 
په واسطه  ټول واقعات نه اندازه کيږي خوبيا هم د نري 
كې  نه  په ټول يزې   ټرول اغ يل اودکن پرابلم تمًا نځ د  ر

  شيوع څرنګه چې په مکمل ډول  د نوى واقعاتو د. ښکاره کوي
Incidence  كـار دى نـو دا يـوازې دهغـه معلومول يو مشـكل

هېوادونو لپاره ارزښت لري چې هر كال زيات  نوي واقعات 
 .سيستم ولري Notification اطالع دهي پکي منځته راځي اوښه د

 Prevalance of suspect cases د مشکوکو واقعاتو وقوع -٥
د دې اســاس د ســينې د راديــوګرافي معايــا نــات        
ې دى چې راډيوګرافي نشي كولى د دې نقصان پدې ك. جوړوي

چې په اطمينا ني ډول سره نرى رنځ تثبيت كړي اوپدې برخه 
ــد ضــروري دى نوځکــه  كــې د بكتريالوژيــك معاينــاتو تاًي

په واسطه تـر السـه كېـداى  Indexاپيديمولوجيك مقصد د دې 
 .نشي
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 Prevelance of Drug resistant وقوعات د دوا مقابل کي مقاوم -٦
دى كوم چـې  prevalence وقوعات  هغه ناروغانو دا د       

دانتي تبركلوزيك دواګانوپه مقابل كې مقاوم باسيل اطراح 
پـورې  chemotheraphy کيمو تراپي  مستقيمًاد Indexدغه .كوي

 .اړه لري
 Mortality rate د مړينو ميزان -۷

په          به  خوا  نري   ۱۰۰۰۰۰يا   ۱۰۰۰پ کي  د  فوس  ن
له د له کب نځ  نري  ر کي د  نه  يوه ټول په  ندازه   نې ا مړي

رنځ د پرابلم د انډيکاتور په توګه  استعماليده مګر کله 
شول     ندل  يارات وپيژ قايوي مع موتراپي  او و موثره کي چه 

   Indexخپـل اهميـت د يـوه    mortality rate دمړيني ميـزان نو
بياهم په هغو ځايونو كې چې . په توګه له السه وركړيدى

ه دنري رنځ  لوړه مړينه لري دا اندکس پکي اهميت تراوس
لري او ددي زياتوالى  د تداوۍ يو مًوثر پروګرام اويوښه 

 .دتوبركلوز دكنترول ملي  پروګرام  وړانديزوي
چې پورتـه ورڅخـه يادونـه  indices مشخصات  اپيديمولوجيك 

په  سره  يد  ټول با لري او دا  که  نژدې اړي سره  ټول  شوه  و
تر څو چې د توبركلوز حالت په يوه ټولنه  ګډه معلوم شي
 .كې معلوم شي

 

 Some definitionsځيني تعريفات    
 Sputum smear examinationدبلغم دسمير معاينات  

يوه البراتواري معاينه ده چي په البراتوار كې د         
ميتود څخه استفاده  Ziehl_ nelsonنري رنځ د تشخيص دپاره د 

دنومـوړى  . با سيل په كې  سور رنګ اخلي Acid fastكېږي چې 
 .مشخص او شمېرل كېږي AFBميتود په واسطه 

چي كم تـر كمـه د     Smear positive TBسمير مثبت توبرکلوز 
لپـاره مثبـت وي او يـا يـوه  AFBبلغمو دوه نموني يې د 

بت وي يوکلچريې مث نه او  لوز  .نمو في توبرک سمير من او 
Smear negative TBلغمو درې واړه نموني ئې منفـي وي چي د ب

منفي وي الکن د نـاروغ   culture کلچر او يا دا چې د ناروغ
کلنيکي حالت او د اکسري ابنارملتي نري رنځ په ګوته کړي 

 .او يا دا چه د ناروغ کلچر  مثبت وي
هغه چاته وايي چې ټاكلى د درملنې      Adeherenceاډهرنس 

هـم   complianceستى وي  چې رژيم يي دمعيني مودي لپاره اخ
 .ورته  وايې
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يو ناروغ چې بلغم مثبت دسږو نـرى    New caseنوي واقعه 
رنځ  ولري اودنري رنځ درمل  ئې هېڅ نوي اخيستي او يا 

 .يې د څلورو هفتو څخه كم اخيستي وي
يو ناروغ چې پخوا د نري رنـځ پـه لوحـه كـې    Relapsعود

د  smearم وي دوباره يې شوى ه curedتداوي شوى وي او بيا 
AFB لپاره مثبت  وګرځي. 

مثبـت  Smearيو ناروغ چې په ابتدا كې    Failureورشکستګي 
يات  يا ز شتې  مې ميا تر پنځ شوى وي  شروع  ته  تداوي ور وي 

 .ورته وايې failureمثبت پاتې شي  smearوخت لپاره يې
يو    Return ofter defaultوروسته له ورشکستګي دوباره مراجعه 

حالت سره مراجعـه   sputum smear positiveناروغ چې دوباره  د
مل   پل در يي خ پاره  شتو ل لږه د دوه ميا لږ تر كړي  او و

 .پرٻښي وي
يو ناروغ چې د بلي ساحې كلنيك    Transfern inراغلي ناروغ 

كې راجستر شو وي او زموږ ساحې ته د تداوي د دوام لپاره 
بايد هماغه ولسوالۍ ته  انتقال شي چي دتداوي نتيجه ئې

راپور وركړل شي كوم چې په اول كې ناروغ پكې راجستر شوى 
 .دى

يو ناروغ چې ز موږ سـره راجسـتر   Transfer outتللي ناروغ 
 .شوى وي او بيا بلې سا حې ته  انتقال  شي

مثبت وي  smearيو ناروغ چې ابتدا كې يې    Curedعالج شوي 
 smearوي او لږ تـر لـږه د او  تداوۍ كورس يې مکمل كړى 

يوه  چي  شي  في  کي من يان  په جر نې  يې ددرمل جه  دوه نتي
 .نتيجه يې بايدد كورس د تكميلېدوپه وخت كې منفي وي

يو ناروغ چې په ابتـدا    Treatment Completedمکمله تداوي 
.   منفي وي او د تداوۍ مكمل كورس يې اخيستي وي Smearكې  

ا كې يې بلغم مثبت وي او د او يا يو ناروغ چې په ابتد
Smear  يوه منفي نتيجه دلومړۍ مرحلي پـه اخـر كـې ولـري

اويا د دوهمي مرحلي په جريان كې دبلغم  يوه منفي نتيجه 
 .ولري مګر دا منفي نتيجه يې د تداوۍ په اخر كې نه اوسي

 

  د نري رنڅ طبعي تاريخچه
   Agent Factor: سببي فکتورونه 

يـــو      Agent    :M.Tuberculosisدنـــاروغۍ عامـــل   -۱
Facultative     داخل الحجروي اورګانېزم دي  چې پـه اسـانۍ
حجراتوپه واسطه بلـع  كېـږي او د داخـل  phagocyteسره د 

د انسان لپاره . الحجروي  وژني په مقابل کي مقاومت ښيې
 Human strain. سټراينونه ډير مهم دى Bovinاو  Humanيې د 
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سټرين يـې  Bovinعاتو لويه برخه جوړوي او د ناروغۍ د واق
پدې اخرو كلونو كې . اخته كوي) لکه غواګاني ( حيوانات 
د انسان څخه تجريدشوى دى   Atypical mycobacteriumيو تعداد 

 .چې په څلورو ګرپونو ويشل شوي دي
۱-    (Mycobacterium Kansasii) Photo Chromogene 
۲-   (M.Scrofulaceum)   Scotochromogene 
۳-(Butty Bacilles) (M. Intercellulare)  Non photochromogene   
٤-  (M. Fortuitum) Rapid growers   

دي او ناروغي چې ددې لـه  Saprophyticدا ټول اساسًا       
 Lymphكبله منځته راځي د سږود نري رنـځ اودغـاړي مـزمن

adinopathy سره شباهت لري. 
د انتـان دوه :    Source of infection  : د انتـان منبـع -۱

 مهمي  منبع موجود دي چي انساني اوحيواني منابع دي
 
 

 Human Sourceا نساني منابع       
د انتان ډير معمول منبع هغه انسان دي چې بلغم         

لپاره مثپت وي او  تداوي شوي نه وي او يـا دا  AFBيې د 
منبع كولى شي په بلغمو چې پوره تداوي شوى نه وي چې دغه 

د نري رنځ  .كې د كلونو لپاره د نري رنځ  باسيل خارج كړي
  mixed group مرکـب  باسيل په انسانى واقعه كې اكثرًا د يو

 Rapid تيـزه او ځينې يي  Slow ورو په شكل وي چې ځينې يي
كوي ما  شو ن سل . ن كوي د  شونما  چې ژر ن سيلونه  غه با ه

لپــاره ډٻــر  Bacteriocidal Action مکروبــي عمــل  ضــددرملو د
نشونما کوي د درملـو پـه  Slow ورو  مساعد دي مګرهغه چي

پاره  نو ل چې د كلو شي  ېداى  لري  او ك مت  کي مقاو بل  مقا
پرته له دې چې مېزبان ته كوم تاوان ورسوي ژوندى پاتې 
شي او كله چې ورته شرايط مساعد شي کيداى شي دوباره په 

له ناروغي رامنځتۀ كړي چي همدا نشونما پيل وكړي او فعا
persister or dormant عـود باسيلونه د اينده  relapse  لپـاره

 .تخم جوړوي
 Bovine sourceحيواني منابع     

ګر اوس          شيدي دى  م لوثي  بع  م غه من تان د د ان
ته  شيدو  چې اوس  كه      جوړوي  ځ نه  شکل  مده م بع ع دامن

 .وركول كېږي معموالً مخكې له مصرف څخه جوش
ناروغ شخص تر هغه :         Communicability   ساريتوب  -۱

ــورې ــتن پ ــه وي  infective من ــوى ن ــداوي ش ــوچي ت ــر څ وي ت
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 سـاعتونو كـې ٤۸درملنه په  Anti microbial مکروبي ضد موثره
 .كموي Infectivity% ۹۰ منتنوالي

  Host factors: دکوربه فکتورونه 
نځ  هر عمر خلك اخته كولى شي چې نري ر:    Ageعمر    -۱

 څخـه تـر Infancy ماشومتوب په  مخ پر ودې هېوادونو كې د
پـه  infection rate د انتـان ميـزان پورې Adolescence نقاهت 

چټك ډول لوړٻږي مګرپه پرمختللو هېوادونو كې ناروغي اوس 
خو زموږ په هېواد كې . په زړو خلكو كې ډيره ليدل كېږي

تره وا يا  په ئې ز شوي دي  يدل  كې ل نانو  ځوا  په  عات  ق
 ٤۹-۱٥كلونو كې د نوي واقعاتو تحليل ښًي چې د  ۲۰۰۱-۲۰۰۲

 .كلنۍ عمر كې يې واقعات زيات دي
ناروغي په نارينه ًو كې نسبت ښځو ته :    Sexجنس      -۲

زياته ده اما په افغانستان كې يي واقعات زياتره په ښځو 
او په ټول هېواد كې  % ٦۱ كې ليدل كېږي چې په ننګرهار كې

 .واقعات په ښځو كې ليدل شوي دي% ۷۰
نري رنځ يوه ارثي نـاروغي نـه :    Haredityارثيت      -۳

ده په هر صورت دوه ګوني مطالعات ښيې چې ارثيت يو مهم 
 .مساعدونكى خطري فكتور دي

سًوى نغذي د نري رنځ لپاره زمينـه :    Nutritionتغذي    -٤
 .پدې برخه كې  غير مستقيم اغيزه لري مساعدوي ليكن

انسان د نري رنځ  په  مقابـل :   Immunityمعافيت      -٥
كې ارثي معافيت نه لري او په انسان كې معافيت په كسبې 

د تطبيـق څخـه  BCGتوګه وروسته د طبيعي انتـان او يـا 
يو  Atypical infection غيروصفي انتان  همدارنګه. منځته راځي
ي مقا ومت منځ ته راوړي  او اوس معلومه شويده مقدار كسب
کسـبي او Delayedhypersensitivity موخر فرط حساسـيت چې دواړه
چې د  نري رنځ  پـه مقابـل كـې  Aquired resistance مقاومت 

 _Cell mediated حجـروي متوسـط عکـس العمـلمنځتـه راځـي د
response حجـروي معافيـت  د.لـه کبلـه وي Cellular Immunity 

 خپريدو يا موجوديت د نري رنځ د باسيلونو په نشونما او
Spread کي محدوديت او كموالى راوړي. 

ــوتراپي د         څخــه مخکــي دســل  Chemotheraphy کيم
ناروغان پدي ډول تداوي کيدل چي دکوربه  مقاومت د نري 
ښه  يې  به  پاره  كه ددي ل شي ل يات  كې ز بل  قا  په م نځ   ر

 .   ا او استراحت توصيه کولوغذايې  رژيم،  تازه هو
  Social factors: اجتماعي فکتورونه 

ناروغي ده د        ټولنيزه  يوه  ناروغي  نځ    نري ر د
لري  ېزه  في اغ ناوړه او من فرادو  كو او ا پر خل ټولنې 
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خصوصًا د هغوى په اجتماعي او انفرادي اړيكو باندې چي د 
له كله هغوى د فاميلونو ترمنځ هم منفي اغېزه لري چې ك

ېږي هم ك سبب  طالق  كې د  يو  ناروغ د . په كورن نځ  نري ر د
ښكاري فور  كې من ظر  په ن ګرو اود خلكو نو مل د . خپلوا

اقتصادي اړخه نري رنځ  دغريبواوبي سواده خلكو ناروغي 
يدي  ټولنې تول كې د  نو  تې هېوادو پا  سته  په ورو ده او 
چې د  لك  ګروپ خ هل  نان او كا ځوا  که  كوي ځ تًاثره  قدرت م

ده كړې او كار كولو بالفعل ځواك لري پدي ناروغۍ زيات ز
يږي  ته ک منظم .اخ نو  غا  نځ د نارو نري ر لوه د  له پ له ب

پدي ډول  چي  لري  يا  ته اړت نابعو  ياتو م ٻرو ز بت ډ مراق
 .دټولني اقتصاد نور هم اغيزمن کيږي

ليم  ياتوالي، دتع ګړو ز حام، دو نه، ازد يا ټول خراب کور
ژر واده کول  اوداسي نور هغه  کموالي، دکورنيو غټوالي،

اجتماعي فکتورونه دي چي دناروغۍ په منځته راتګ کي ستر 
همدا وجه ده چي په پرمخ تللو هيوادونو کي د . رول لري

واکسـين دمنځتـه  BCG بي سـي جـي  مًوثر سل ضد درملو او
راتګ څخه دمخه د اجتماعي يا چاپيريالي روغتيا دښه والي 

وقوع کي د نظر وړ کموالي منځته  له  کبله ددي ناروغۍ په
 . راغلى دى

 

 Tuberculine  Testتوبرکولين ټسټ  
 Von وان پرکـوټ  م كـال كـې دا ټسـټ د ۱۹۰۷په          

Pirquet  په واسطه كشف شو او ددې ټسټ په مقابل كـې مثپـت
عكس العمل  عمومًا د مايکو بکتيريم  په واسطه  د پخواني 

داټسټ دانتان دشيوع . کيدل ښيېاو  يا اوسني انتان منتن 
معلومولو لپاره ښه معيار دى چې پدې برخه كې درې ډوله  

 Montoux Intradermal,Heafچي عبارت دي لـه .ټسټونه اجراکيږي
test   اوTine multiplepuncture test څخه .Heaf test  ديوغـټ ګـروپ

يږي جرا ک پاره ا نه کولول کو دمعاي نه ، .خل که دا ارزا ځ
هغه وخت  mantoux testمانتوکس تسټ  .وژر اجراکيږياسانه، ا

 Tuberculinتوبرکـولين حساسـيت يـا  اجراکېـږي كلـه چـي د
Sensitivity تن تست  او.يوې دقيقې اندازه ګېري ته اړتيا وي 

tine test  د يو شمېر مًورخينو له نظره غير مًوثق دى نو ځکـه
 .نه توصيه کيږي

تـه  antigensمـوادو يـا  د ټسـټ:     Tuberculinتوبرکولين 
 _ موجودد چې   antigensد وه ډوله . توبركولين وايې

 Purifiedيـا  PPD،او Old  Tuberculinيـا  OTعبارت دي لـه   
Protein Derivative څرنګه چې . څخهPPD  يو خـالص مستحضـر دى
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نو ځكه ډيرلږ غير وصفي عكس العملونه وركوي  نو ځكه يې 
پـه  tuberculin_ unitsيا  TUد PPD .ځاى نيولى دى  OTاوس د 
پـدي ډول  standard PPD (PPD-S)دغه . شويدى standardizedډول 

تبرکولين يونټه  ٥۰۰۰۰ډيزاين شوى دى چې يوملي ګرام يې 
مـي ګرامـه  ۰،۰۰۰۰۲يـاد   OTملي ليتر۰،۰۱د   TUيو. لري
PPD ــاوي دي ــره مس ــه.س  Tuberculin skin  د  PPDهمدارنګ

testing لپاره دAtypical  mycobacteria  څخه تهيه  شوى دى لکـه
PPD-B دM.Battey  ،څخــهPPD-Y  دM.kansasii څخــه، اوScrofulin 

چي دا موادپـه اپيـديمولوژيک سـروې .څخه  M.Scrofulaceumد
 .ښًيې Cross reactionګانو كې استعمالېږي او زياتره د دوى 

 
 
 

Dosage           : دPPD همعمول دوز عبارت دى ل: 
First Strength or 1TU   

Intermediate Strength or 5TU   
   Second Strength or 250TU  

كـارول  TUيا يو First strengthپه اكثره هېوادونو كې       
استعمالېږي خو   TUكېږي او  په ځينو  هېوادونو كې  پنځه
سـره عكـس     TU ٥ -۱نږدې ټول منتن خلك په رښتيني ډول د 

 .چانس زياتوي false positiveيې او لوړ دوزونه د العمل ښ
Montoux Test       : پدي ټسټ کي دPPD  يوTU   0.1چي پـه 

ساحه کي دپوستکي  flexorملي ليتركې تهيه شويدي دمړوند په 
 دنړي روغتيايي اداري  الندي زرق کيږي چي ددي منظور لپاره

WHO  دPPD-RT-23 with Tween 80 ړ کړيـديپه نوم مستحضرجو .
 .ساعته  څخه يې نتيجه لوستل كېږي۷۲اووروسته له 

 او erythema اريتيمـا په درٻمه ورځ دټسټ عکسل العمـل د 
Induration اريتيماڅرنګه چې د. په شكل ليدل كېږي erythemia 

اندازه کول مهـم  Induration اندازه كول مشكل وي نو ځکه د
 Transparent ک شـفاف پالسـيدي چې داندازه کولولپاره يې د

plastic  خط كش  ياCallipers كـه چېـري . څخه اسـتفاده كېـږي
Reaction  ۱۰دmm  شپږ ملـي  ٦څخه زيات وي  مثبت ،  كه د

ملي متره تر منځ وي  ۹-٦متره  څخه كم وي  منفي او كه د 
يږي شميرل ک شکمن  سل .نو بت عک چي مث شي  يداى  ګه ک همدارن

 . راشي له كبله منځته Atypical. Mالعمل د 
ملي متره  يا  ۲۰قوي مثبت عكس العملونه   چې          

وښًي لوړ چـانس دنـاروغۍد اختـه  Induration د دې څڅه زيات
وښًـي   Induration  ملي متـره ۱۰ كېدو لري نسبت هغوى ته چې
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 Induration همدارنګه هغه کسان چې پنځه ملي متـره يـا كـم
وښًي پـه  Indurationملي متره   ۹-٦وښي د هغوى په نسبت چې 

مطالعاتو ښودلې ده چې . ناروغۍ د اخته كېدو زيات خطرلري
  tuberculinنوي واقعات په هغه کسانو كې منځته راځي چې % ۹۲

يو مثبت عكس العمل .ټسټ په مقابل کي مثبت عکسل العمل ښًي
پـه واسـطه  TU   ،  PPDملي متره  او يـا زيـات د يـو ۱۰

شوي دى نتن  شخص م چې  ښيې  يا  دا لري  ناروغي و شي  يداى  ک
عكس العمل په ځـوان  Positive مثبت  په هر صورت يو. ونلري

كه  .ګروپ خلكو كې د نري رنځ  له شواهدو څخه ګڼل كيږي
يــو ماشــوم چــي عمــر يــې  لــه  دوو كلونــو څخــه كــم وي 

وي نو دا د نري رنځ  Tuberculin Positive  توبرکولين مثبت او
ر مستقم شاهد پتوګه ګڼل كېږي د فعال افت لپاره د يو غي

 .حتى كه د ناروغۍ كلنيكي بڼه  ښكاره شوي هم نه وي
بايدپه    احتياط  Tuberculin testهمدارنګه يو منفي        

  Tuberculinسره وڅېړل شي ځکه په زياتو واقعـاتو كـې منفـي
دا ښودل شوٻده .ټسټ د ناروغۍ نه موجوديت نشي  څرګندولى

 Cellularياترو ناروغانو كې كېـدى شـي چې د نري رنځ  په ز
Immune_ Response    ضعيف واوسي اولدي کبلهTubercolin  ټسـټ

چې   كولى  شي  سټ  ن لوين ټ في تبرکو که من في وي نوځ يې من
كړي كې  رد  ناروغ  يو  په  نځ   صي .نرى ر قوي تشخ يد  اوبا

 .ارزښت ورنكړل شي

کي  د  وخت په تېرٻدو سره دتبرکولين ټست په مقابل      
حساسيت کميږي اوکيداى شي چي يو مثبت ټسټ په منفي بدل 

بوسـټر اغيـزه لـري اوکـه د  Testخو بيا هم تكـراري  .شي
هفتې وروسته دويم  ټسټ  اجراشي نويو  ۲-۱لومړي ټسټ څخه 

. عکســل العمــل ښــيې induration)يازيــات (20mmقــوي مثبــت 
ه لـ INHهمدارنګه كېداى شي چي يو مثبت توبركولين ټسټ د 

نورو  سموالي د  سټ  كولين ټ شي  د توپر في  سره من تداوۍ 
 Specificityتسټوپه شان يوه د بحث وړ موضوع ده ځکه ددي  د 

سره  حدوديت  له م سموالى  سټ  له د دې ټ له كب موالي   دک
شويدى خامخ  يق . م ستلوکي، د تطب په لو جې  سټ د نتي د دې ټ

شي په ميتودکي او د ټسټ په موادو كې غلطي  منځته راتلى 
موي نورهم ک يت  سټ اهم سټ .چې ددي ټ تورچي ددي ټ بل فك يو 

سـره د  Mycobacteriaسموالي خرابوي هغـه د نوروغيروصـفي  
Cross Reaction  موجوديت دى همدارنګه   هغه هېوادونه چي د

BCG واكسين لوړcaverage  لـري دTuberculin  پـه مقابـل كـې
Hypersensitivity ولين خپـل نو پـدې ترتيـب توبركـ. توليدوي

اهميــت  دانتــان  دصــحيح  شــيوع پــه معلومولــوکي دالســه 
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خو له دې ټولو محدوديتونو سره سره توبركولين .  ورکړيدى
د  prevalenceټسټ په يوه ټولنه كې د نري رنځ  د انتـان د 

خو بايد چې په بشپړه  .معلومولو لپاره يوه مًوثره  الر ده
و په ښه قضاوت پاملرنه توصيه شي، په مشوره ولوستل شي ا

 .سره وڅېړل شي
 Mode of Transmission:  د انتقال الره  

 Dropletاو  Dorplet Infectionدنري رنځ باسـيلونه د          
nuclei  په واسطه انتقالېږي چـې دا منـتن قطـرات د بلغـم

يږي سطه خپر په وا ناروغ  نځ  نري ر يوي  بت ر خو ددې . مث
طرا كړي دا ق قال  تان انت چې ان پاره  كافي ل په  يد  ت با

ټوخى په مختلفو سايزونو . اندازه  ژوندي با سيلونه ولري
، Frequencyسره نوموړي قطرات په هوا كې خپروي چي د ټوخي 

. د انتان انتقال متـًاثره كـوي  ventilationشدت او د محيط 
نري رنځ د هغه شيانو يا لوښو په واسطه چه  ناروغ يې 

لږ يا  Sterilizationد شيانو استعمالوي نه انتقالېږي نوځکه 
او يـا  Extra pulmonaryهغه ناروغان چې . هېڅ ارزښت نه لري

نه  سبب   قال   تان دانت لري د ان نځ و نري ر في  غم من بل
 .کيږي

 Incubation Period: دتفريح دوره 
کله چي شخص انتان و اخلي او بيا ئې توبرکولين        

بًا د  شي تقري پت  سټ مث پورې و٦-۳ټ تو  سيهف له دې . خت ني
وروسته د ناروغۍ پرمختګ پدې  پورې اړه لري چې څومره دا 
شخص له ناروغ سره په تماس كې پاتې شوى دى، د ناروغ د 
څومره ده او  جه  توالي در مو د مثب سعت او د بلغ ناروغۍ و

پورې  اړه لري  نو پردې اساس  Host parasite relationshipهم د 
ي فرٻح دوره  چي د ت شي  ېداى  ى ك تې او حَت شتې، هف ې ميا

 .كلونه ونيسي

 Control of Tuberculosis: د نري رنځ  کنترول 
د نري رنځ د كنترول معني دا ده چې د ناروغۍ            

Prevalence  اوIncidence د . په  ټولنه كې  راكـم كـړل شـي
WHO  د تعريف پر اساس د  نري رنځ كنترول دي ته وايې چې

د صـفر څخـه تـر څـوارلس   Prevalenceكله د طيبعي انتان 
خو په افغانستان .   كلنۍ ګروپ خلکوكې يوفيصدته  ورسېږي

په شاوخوا کي ده چي دا ددې معني لري % ٤۰كې دا اندازه د
چې موږ ته الډيره  اوږده الره پاتي ده  تر څو ځانونه د 

WHO څرنګه چې نـرى رنـځ يـوه انتـاني . تعريف ته ورسوو
نو د دې تاني  ناروغي ده  نورو ان هم د ترول  يه او كن وقا
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شان دي په  له دوو . ناروغيو  يې  يارات  ټرول مع چې د کن
 :برخو څخه جوړشويدى چې عبارت دى له

 caseعبـارت د :: Curative component معالجوي اجـزا     -۱
finding  اوtreatment څخه دى. 

 BCGچې دا برخه د :: Preventive Component وقايوي اجزا  -۲
Vaccination چــي همــدا د نــري رنــځ د .    څخــه عبــارت ده

کنترول دملي پروګرام  دوه اساسي برخې دي چي ډيره قوي 
 .څخه عبارت ده treatmentاو  case findingبرخه ئې د 

 
 
 

 Case Finding: د واقعي پيدا کول 
 The Case:   واقعه   -۱

لومړى           كې  ګرام   په پرو ترول  نځ د کن نري ر  د 
ګام د بلغم مثبتو واقعاتو  پيدا كول دي چې  بايد  ډير 

  WHOدنـري رنـځ د كنتـرول  لپـاره . تًاكيدورباندي وشي
عبارت د هغه شخص څخـه دى  Case. واقعه داسې تعريف کړيده

چې  پت وي  پاره مث سيل ل نځ دبا نري ر ئې د  غم  چې بل كوم 
هغـه کسـان چـي .اهـداف جـوړوي case findingهمدا واقعات د 

س يې د ګربلغم  لري م يال و نځ خ نري ر کي د يوګرافي  يني راد
 .لپاره منفي وي شکمن شميرل کيږي AFBد
 Target groupحاصل ورکونکي ګروپ     -۲

د ټولنې مطالعاتو دا ښودلې ده چې د سږو په            
ند  پورې  اړو سينې   څو د  يا  يو  غان  ته نارو نځ اخ نري ر

چې د . تبه ه ټوخى اواعراض لري د بېلګې په توګه دوامدار
دې ناروغا نو زياته  برخه په پيل كې  د طبي مشورې  لټه 
كوي اودسيني اعراض  مخكې له دې چې دنري رنځ  نا روغي 

چې دغه ګروپ خلک .يو پرمختللي حالت غوره كړي منځته راځي
لپاره  تر ټولو  زيـات  حـا صـل وركـوونكى  case findingد 

 .ګروپ شمېرل كېږي
 Case finding tools   يابي االت دواقعه  -۳

 Sputum examiniationينه م معاد بلغ         
خابي  يو انت نه اوس  سكوپيک معاي ستقيمه  مايكرو د بلغموم
يا او  سبوالي، ارزانت عاينې منا ېږي د دې م ڼل ك تود ګ مي

 case_ findingانسانتيا په ټوله نړۍ كې دي معاينې تـه پـه 
دامعاينه  موږ ته توانايې .كې د لومړيتوب حق وركړى دى

راكوي چې د اپيديمولوژي له نظره د ريوي نري رنځ  ډير 
مهم واقعات كشف كړويعنې هغه كسان چې د نري رنځ باسيل 
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په بلغمو كې اطراح كوي اودا هغه كسان  دي چې په ټولنه 
 .كې هر كال د نري رنځ نوي واقعات زٻږوي

سې دبلغمون چې دوه پرلپ ښودلې ده  عاتو  يوه مطال چې  موني 
په هماغه موقع اوبله  د شپي لخوا اخيستل شوي وي د دې 
لپاره كافي دي چې په ټولنه كې ډيرمنتن واقعات په ګوته 

غم دري .كړي ګرام دبل لي پرو ټرول م نځ دکن نري ر مونږ د ز
معايني توصيه کوي چي يوه په هماغه موقع ،دوهمه دشپي له 

په سبا کله چي خوا يا  سهار وختي اخستل شوي وي اودريمه 
دوهمه  نمونه البراتوار ته يوړل شي په هماغه موقع اخستل 

الندې ګروپ خلكو ته بايدد بلغمود مستقيمې معاينې .کيږي
 .لپاره د لومړيتوب حق وركړل شي

چې د  ټوخى  مداره  كړي ٤-۳دوا پورې دوام و تو  اوس دا .هف
 .موده دوه هفتي ښودل شويده

 Contineous feverدوامداره تبه  
 Chest painد سيني درد  

 Hemoptasisپه بلغموکي د ويني  موجوديت  
 caseد بلغمـو كلچـر پـه :  Sputum culture د بلغـم زرع   

finding  كې يوازې په دويم قدم كې اهميت لري نه يـوازې دا
خت  ته  او اوږد و ستومانونکي،  قيم شكله،  سه م چې دا پرو

لري  يا  يات و(ته اړت خه ز تو څ شپږو هف سيد  که ) خت ني بل
که دا  لري نوځ يا  هم اړت ته  سونل  شوى پر ځانګړى روزل 
سينې  ناروغ د  چې  ېږي  صيه ك خت تو غه و يوازې ه نه  معاي
اعراض ولري خو د بلغمو مستقيمه معاينه ئې منفي وي او 

اود دوا   Sensitivity testهم كلچر هغه وخت اجرا كېږي چې كله 
monitoring ته ضرورت وي. 

 Mass miniature radiographyديو ګرافي کتلوي وړه را
دعمده معيار په ډول  اوس دغـه معاينـه نـه  case findingد 

لري ياوي  ندي  نيمګړت چي ال که  يږي ځ صيه ک نه . تو يوه مطًم
 پريكړه كوونكې معاينه نده يعنې 

 .دنري رنځ ناروغې نشي په ګوته كولى x-rayپه يوازې ډول 
 . لوړ قيمت لري

 .كې زيات اشتباهات منځته راتلى شي د فلم په لوستلو
نوددې نيمګړتياًو په اساس د نړۍ روغتيايي اداري        

WHO) ( داپريكړه كړٻده چې ددې معايناتو څخه دي دنري رنځ
 .دتشخيص په منظور صرف نظر وشي

 Tuberculin Testتوبرکولين تست 
دا ټسټ اوس تشخصي ارزښت نه لرى نوځکه  ددې ټسټ         

 .كې لږ دي case findingت په ارزښ
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يوازي دواقعي پيداکول دنري رنځ دکنټرول لپاره کافي ندي 
ترڅوچي د پيدا شوي واقعي مناسبه درملنه ونه شي نوځکه 

 . الزمه ده چي دددي ناروغۍ په درملنه باندي رڼا واچوً 
 
 
 

 Chemotherapyدرملنه يا 
له               تداوي  ناروغي  نځ د  نري ر كال  م۱۹٤٤د 

كـال  ۱۹٥۲د . وه collaps theraphyڅخه وړانـدې اسـتراحت او 
موادو او  ياوي  نه د كيم نځ درمل نري ر سته د  خه ورو څ

 streptomycin)او  INH ,Para aminosalycilic acidلكـه (دواګـانو  
او د .په واسطه د يوه ښه غذايې رژيم سره يوځاي شروع شوه

دواګـانې كشـف   Bacterostaticكال څخه راوروسته  نـوى  ۱۹٦۸
او په  تداوۍ كې شاملې شوي چې ورسره د ناروغا نو د شفا 

 .كچه او سرعت هم لوړ شو
ته         تداوۍ منځ مًوثرې  يوې  پاره د  نځ  ل نري ر د 

شمېرل  خه  نو څ يادونې وړ پرمختګو ېړۍ د  شلمې پ لل د  رات
فعال نري رنځ  په هـره  د Chemotheraphy کيموتراپي .كېږي

وصيه كېږي او د تداوۍ موخه د ناروغ شفاياب واقعه کي ت
ــې د  ــدل دي يعن ــيلونو  Rapidاو  Slowكې ــو باس وده كوونك

هدف دى تداوۍ  خه وړل د  فت د. لمن يت د ا تداوۍ  مًوثر  د 
په واسطه  نه بلكې دناروغ  Anatomic Healing اناتوميک شفا 

ضاوت  سطه ق په وا لو  خه وړ سيل د لمن خه د با مو څ له بلغ
 .كېږي
بايد اسانه، وړيـا اوهـر چاتـه  Chemotheraphyتراپي کيمو

بايدورسيږي او هم په ټولنه كې د ټولو ناروغانو لپاره 
ناروغ بايد صحيح درمل  په . په كافي اندازه موجوده وي

پاره  مودې ل ټاكلي  كې د  نو  صحيح وختو نو او  صحيح دوزو
 Bacterial Resistance بکتريا دمقاومت غلطه درملنه د. وكاروي

لپــاره الرې پرانيــزي او يــوه ټولنــه د  Relapse عــود  او
 .مقاومو اورګانېزمونو پنجو ته وركوي

 Anti Tuberculosis Drugs: دنري رنځ  ضد درمل 
ګانې د         يارلس دوا يا د لس  كې دو خت  سني و په او

mycobacteria  په مقا بل كې موجودي دي چې له دې ډلـې څخـه
ې شمېرل ك مل  سي در يې اسا غه .ږيشپږ  ضددرمل بايدد نري  د

يد چي با لري  ياوې و کم ): ۲.  (مًوثري وي):  ۱.(ځانګړت
اوقيمت ): ٤. (اسانه استعمال شي): ۳. (جانبي عوارض ولري

 .يې هم کم وي
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د تًاثير له نظره دادرمل په دوه و ګروپونو ويشل         
د بکتريـا د ودي او  Bacteriocidal  بکتريا وژونکي چي.شويدي

درمــل  Bacteriocidal. دواګــاني دي Bacteriostaticکي نهــي کــون
د باكترياوو وده نهي کـوي  Bacteriostaticباسيلونه وژني او 

څو دا  تر  كوي  يا ور ته وړت ستم  عافيتي سي به م كور  او د 
ددغه درملو څخه په لنډ ډول . باسيلونه   له منځه يوسي

 .يادونه کوو

Bacteriocidal drugs 
 Refampicin(RMP)    رفامپسين -۱

پـه  INHيوه قوي باكتريا وژونكې دوا ده او هم د        
د ټولو انساجو له غشـاًو .  دى Agentنسبت ښه تعقيموونكى 

.  څخه  تېرٻږي  Placental barierاو   Blood brain barierڅخه لکه 
په  داخل او خارج  الحجروي با سيلونو باندې په مساوي 

 persistantيوازينۍ دوا ده چـې د  اندازه مًوثريت لري او هم
باسيلونو په ضد ښه فعاليت لـري كـوم چـې پـه  dormantيا 

solid caseous lesion  كې پيدا كېږي او نورې ټولې دواګانې يې
په مقابل كې غير فعالې دي چې د دې فعالت او ځانګړتياوو 

ارزښت    Refampicinد .څه ګټه زياته ده INHپه اساس ئې له 
ښکاره کيږي چې كله باسيلونه د نورو درملو په هغه وخت 

ډول  كولى شـي  combineسره په  INHد . مقابل كې مقاوم شي
چي يوه وسيع د نري رنځ  واقعه د نهه مياشتو په دوران 

دا درمل د خولې له الرې توصيه كېږي اوڅرنګه  . كړي cureكې 
 توصـيه parentalچې د دې درملو  جذب ښه دى نو ډٻر لږ وخت 

دى چې بايد د غذا څخه  mg/ kgBW 12_10ورځنى دوز يې. كېږي
يو ساعت مخكې يا دوه ساعته وروسته وخوړل شي ځكه چې د 
دې دوا جذب د غذا په واسطه كمېږي او هېڅكله د نري رنځ 

او يـا  INHپه تداوۍ كې په يوازې ډول نه كارٻږي بلكې د 
وز يې معمول ورځنى د. نورو درملو سره يوځاي استعمالېږي

كې يې دوز   Intermittent theraphyملي ګرام دي او په  ٦۰۰-٤٥۰
 .ملي ګرامه ته رسېږي  ۹۰۰

زياتره ناروغان د تداوۍ په پيل كې زړه بدوالى         
 toxicپيدا كـوي خـو وروسـته لـه منځـه ځـي د دې درملـو 

ــــًاثيرات د  ، hepatotoxicity ،gastritis ،influenza like illnessت
thrombocytopenia purpura, اوnephrotoxicity  څخــه عپــارت دى او

هم بايد ناروغ ته وويل شي چې دواستا ادرار ته سور رنګ 
 .وركوي تر څو ستا سو د تشويش باعث نه شي

 PASجذب ځنډوي نو د دې لپـاره بايـد د  RMPد  PASپاس 
 RMPسره يو ځاى ونه كارول شي كه د كوم دليل پـر اسـاس 
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دوباره ددرې هفتو په موده كې شروع نه شي قطع شي بايد 
 .څخه مخنيوى وشي Hypersensitivityتر څو د 

 
 
 INH  اي ان اچ -۲

د نري رنځ په درملنه كې د ډٻرو قوي دوګانو له         
دټولو حجراتو د غشاًو څخه تېرٻږي .جملې څخه شمېرل كېږي

نــو پــدې اســاس پــه  داخــل الحجــروي او خــارج الحجــروي  
سيلون مًوثر ديبا ندې  سيلونو .و با كو با ټك وده كوون په چ

وده کوونکوبانـدې ئـې  slowباندې زيات مًوثريت لري خو په 
پـه شـمول   CSFمًوثريت كم دى، دا درمل په پراخه توګه د

ېږي يع ك كې توذ ضويت  لږ . ع ستعمال،  سانه ا لو ا د دې درم
 .دا درمل په هر رژيم كي شامل كړى دى toxicityقيمت او كمې 

INH          بايد پهsingle 5-4دوزيـې .دوز وركړل شي mg/ kg BW 
 intermittentملـي ګرامـه دى پـه  ۳۰۰دي او اعظمى دوز ئـې 

theraphy  15-14کي mg/ kg BW   ملـي ګرامـه پـه  ۷۰۰او  يا
يې په وينه كـې  Peak level.  اونۍ کي دوه ځلې  وركولى شو

په سيروم .راځيساعته وروسته له استعمال څخه منځته ۲-۱د 
ته ډٻره  Sustained Inhibitory levelاعظمى سويه نسبت    INHكي 

په كسري دوزونـو ورنكـړل  INHمهمه ده نو پدي اساس بايد 
، GI irritation ،peripheral neuropathyناروغ ته كېـداى شـي . شي

blood dyscresias ،hyperglycemia  اوliver demage هغه . پيدا شي
چـانس  toxicityدي په هغوى كـې د  slow inactivator ناروغان چې

 peripheralملي ګرامه پايروډوكسين  د ۲۰-۱۰دورځي . لوړ وي
neuropathy  دمنځته راتګ څخه مخنيوى کوي. 

 Streptomycin  سترپتومايسين -۳
ـــه        ـــوه ښ ـــه Bacteriocidalي وده  rapid دوا ده او پ

ې باسيلونه چټكه وده كله چ. کوونکوباسيلونوښه اغيزه کوي
څخه خارجېږي چې دغه خارج الحجـروي  phagocytesکوي نو له 
لپاره ښه اماده وي تر څو يې لـه  streptomycinباسيلونه  د

وده کوونکوباسـيلونو  slowمنځه يوسي مګـر دا درمـل پـه 
 normal biologicهمدارنګـه دا درمـل د .باندې اغيـزه  نلـري

ورځنـى دوز . څخه نه تېرٻـږي ) meninges,pleuraلکه (غشاوو
دوز  singleڅخه تر يو ګرام پورې  دي چـي پـه  ۰،۷٥ئې له 
، vestibular damageاوجانبي عوارض ئې عبارت دى له . زرقيږي

nystagmus ،Deafness  اوrenal damage څخه 
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 Pyrazinamide  پايرازيناميد -٤

ي ډول دوا ده چي پـه ځـانګړ bacteriocidalدايوه           
وده کوونکو داخـل الحجـروي باسـيلونوباندې چـې   Slowپه 

مل دي مًوثر در لري  يزه ن پرې اغ ګانې  هذا دا .نورې دوا فل
 shortد تعقيم توانايې زياتوي نو ځکـه پـه   RMPدرمل د 

course chemoteraphy كې استعمالېږي. 
پـه اوسـط (  mg/ kg BW 30دا درمل د خولې له الرې دورځـي 

په دوه  يا درې كسري دوزونو وركول )   ګرامه ۲- ۱،٥ډول 
ېږي ګه .ك لوګرام  ٥۰-٤٥همدارن هر کي په  بدن  مه د لي ګرا م

ګرامه په هفته كې دوه ځلې وركول كېداى  ۳-۲وزن  او يا 
څخه  hyperuricaemiaاو  hepatotoxicityجانبي عوارض ئې له . شي

تـه  CSFڅرنګه چې دا درمل په زياته انـدازه . عبارت دي
 .مننجايټس كې هم ورکول کيږي TBٻږي نو په تېر

Bacteriostatic drugs 
ــامبيتول  -۱ ــوه     Ethambutol  ايت دوا  Bacteriostaticدا ي

څو د  تر  ېږي  کول ك ځاي ور سره يو لو  نورو درم چې د  ده 
د خولې . دواګانو په مقابل كې له مقاومت څخه مخنيوى وشي

ن دبدن  په دوه ملي ګرام پرهر کيلو ګرام وز ۱٥له الرې  
عمده جانبي عوارض ئې د . يا درې كسري دوزونوورکول كېږي

Blubar neuritis  څخه عبارت دي اوس په كاهالنو كې دPAS  ځـاى
E  نيولى دى. 
دا يوازينۍ دوا ده چـې     Thioacetazoe  تايواسيتازون -۲

د كاهالنو لپاره يـې معمـول .سره يوځاي ورکول كېږي INHد 
لي  بدن دىدوز دوه  م ګرام وزن د لو  هر کي په  مه  . ګرا

ــه  ــې ل ــوارض ئ ــانبي ع ،  GI Disturbanes ،blurning of visionج
hemolytic Anemia  اوurticaria څخه عبارت دي. 

ــورې          ــه  bacteriostaticن ــته دي لك ــم ش ــاني ه دواګ
ethionamide ،Prothionamide ،PAS ،Cylcoserine ،Kanamycine ،

viomycine  اوcapreomycine اونور.... 
دواګاني  شفا نشي راوړلـى او  Bacteriostaticپه يوازې ډول  

عالوه له دې څخه كېداى شي چي د كلنيك له نظره د ناروغۍ 
 .د پرمختګ  المل وګرځي

Two Phase Chemotherapy    د نري رنځ  په موثره تداوۍ كـې
 .دوه صفحې شاملې دي

د درملنـې :  صفحه)  Intensive(لومړۍ يا لنډه يا اشتدادي 
پدي صفحه .مياشتو پورې دوام كوي ۳-۱په سر كې پيل  او 



 273 

كې درې يا زياتې دواګانې په يوځاي ډول  ناروغ ته شروع 
خو هغه . کيږي تر څو ټول باسيلونه تر ممكنه حده ووژني

ېږي  كې وژل ك سر  لومړي  په  لري  که وده  چې چټ ياوې  باكتر
ات وخت  لپـاره بـاقي پـاتي باسيلونه د زي Persistersمګر 

خطر هم د همدې باسيلونو په غاړه  relapseکيږي كېږي چې د 
 .دى

د دې : صـفحه (Continuation) دويمـه  يـا دوامـداره        
phase  هدف دpersistence  او ياdormant  باسيلونو لـه منځـه

مياشتو  ۱۸وړل دي چي پخوا د نري رنځ معياري تداوي له 
باسـيلونه لـه منځـه  dormantتر څو دغـه څخه كمه  نه وه 
او  RMPمنځته راشي خو كله چې  Sterilizationالړشي او مكمل  

Z  مياشـتو تـه  ۹-٦په تداوۍ كې شـاملي شـويدي دا مـوده
 .رالنډه شويده
 Domiciliary treatment : کورنۍ درملنه 

کله چې ناروغ بې لدې څخه چې بسترشي د خولې           
پ کورنۍ له الري دوا  كړي  ستعمال  کورکي ا پل  له خ ه خپ

يـوي کلينيکـي . درملنه ورته وايـې  ambulatoryدرملنه يا 
ــه  ــات دهغ ــځ واقع ــري رن ــې د ن ــودله  چ ــالعي دا وښ مط

کي چې په كور كې تداوي شوي وه  نسبت  contactsناروغانوپه 
كې تداوي شوي  sanatoriaته چې په   contactsد هغه ناروغانو 
درملنې ته ازرښت  domiciliaryنو پدې اساس  .وه  زيات نه وه

وركول كېږي ځكه كولى شو چې د اوږد وخت  لپاره درملنې  
چي  شرط  پدي  سانه ډول دوام وركړوخو نه اوا په ارزا ته 
ناروغ خپله دوا په صحيح دوز  او  وخت استعمال کړي چې 
کارکوونکي  يايي  کي روغت نه  په ټول پاره  صد ل اوس ددي مق

څودنري رنځ ناروغان په خپل کور اوټولنه  روزل شويدي تر
 .کي تداوي شي

 Long course regimens: د اوږدي مودي درملنه 
د يـوي يـا دوه نـورو  INHد تداوي پدي رژيم کي           

bacteriostaticــتعماليده ــاي ډول اس ــه يوځ ــره پ ــانو س . دواګ
سره د  INHدبکتيريوستاتيک دواګانو اساسي رول داوه چي د 

سټرين  منځته راتګ مخنيوي وشي خود افت تعقيم په  مقاوم
اتلس مياشتي درملنه ددي . پوري اړه لري INHمکمل ډول په 

پدي کورس کي  . لپاره ضروري وه چې دنکس څخه مخنيوي وشي
کي  ته  بل هف ني او يو ورځ چي  جودوه  نه مو له رژيمو دوه ډو

 . دوه ځلي رژيمونه وه
کليوالي سيمو کي چه طبي په    Dialy regimens  روزمره -الف

کتنه پکي په درست او اسا نه ډول  نه اجرا کيږي نو دا 
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ير  کي ډ نو  ثرو هيوادو په اک يم دي   سب  رژ کي منا يم پ رژ
ملـي  ۱٥۰جمـع  INHملي ګرامه    ۳۰۰معمول کمباينيشن  د 

سنګل دوز  په  چي  بارت دي  خه ع سيتازون څ تايو ا ګرام 
ستعماليږي يو دواګ. ا ستعمال ددي دواړو پورتن ځاي ا انويو

ارزانه  او اسانه دي دا ځکه چه ناروغ يوازي يو تابليت 
خوري کي  يو دوه دري . په ورځ  په  لمړ سين   سترپتو ماي

شتي  لس ميا نې دوام ات يږي او د درمل کول ک کي ور شتو  ميا
 . دي

څرنګه چه د تايواسيتازون جانبي عوارض  د کبد           
ورکـړل  B.complexتامين  دوظايفو خرابوالي دي بايد چي وي

  PASد توکسيستي په صورت کي يې په عوض ايتامبيتول يا.شي
د وړو ماشومانو په درملنه کي د ايتامبيتول . توصيه کيږي

له    Ocular toxicityد (ته تر جيح ورکول کيږي   PASپه نسبت 
 ). کبله 

ددي رژيم نتيجه په مخ پر ودي هيوادونو کي داسي         
ناروغان د تداوي  پدي اوږده موده کي % ٥۰قريبا وه چه ت

يب  خه غًا نې څ شي د درمل مه  يې خت تداوي  چي  له دي  کي  مخ
(defaulter)  شول چي دا د درملنې دFailure   لوي سـبب جـوړوي

همدارنګه په دومره اوږده موده کي د ورځنۍ دوا غير منظم 
کيدل  د اورګانيزم د مقاوم کيدو باعث ګرځي نوځکه داسي 

 . هڅه وشوه چي د درملنې يو مناسب رژيم بايد پيدا شي
مطالعاتو ښـودلي ده     Bi weekly or intermetante Regimens  -ب

رژيـم  پـه  Biweeklyچي د تداوي د ورځني رژيـم پـه عـوض 
يې  هم   نه او  هم ارزا چي   مًوثره دي  ندازه  ساوي ا م

مه ده سيتي ک صيه . توکسي مل تو ندي در کي ال يم  په دي رژ
 .يږيک

Streptomycin : ګرامه څخه تر يو ګرام پوري ۰،۷٥د. 
INH : ملي ګرامه پوري ۷۰۰ملي ګرامه څخه تر  ٦۰۰د. 

Pyridoxine  : ملي ګرامه)  ۱۰(لسINH   د خولي دالري په سنګل
ګرامه په عضله کي  ۷٥،۰دوزتوصيه کيږي،  سترپتوما يسين 

ات وي  کالو زي ٤۰هغه ناروغان  چي عمر يې د .( زرق کيږي
ستي  له توکسي له کب سين  ګرام سترپتوما يو  کي د غو  په ه

ــږي ــع کي ــه واق ــين د .)  زيات   polyneuritis او پايرودوکس
يږي کول ک پاره ور نوي ل په .دمخ چه  ټه دا ده  يم ګ ددي رژ

چي هر دوز يې دنظارت الندي تطبيـق   مکمل ډول نظارت کيږي
.     ېهــم  وايــ  Suppervised chemotheraphyکيــږي ځکــه ورتــه 

کال  چي د  ۱۹۸۲په  يل   يايي اداري وو يوالي روغت کي نړ
اوږدي مودي درملنه اوس هم  په ډيرو مخ پر ودي هيوادونو 

 .کي د اسا سي  رژيم په ډول پاتي ده
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 Short Course Chemotheraphy (SCC): دلنډي مودي درملنه 
لس           نه ات نځ درمل نري ر پوري د  ته  يره وخ ترډ
او همکارانو يـې   Wallace fox کي  ۱۹۷۲ه کال پ. مياشتي وه

عالوه  يد   پايرازين اما يا  سين  چي د ريفامپي ښودله  دا و
ولـري دا ممکنـوي چـي د  INHکول د هغه رژيم سـره   چـي 

 .تداوي  موده  لنډه شي
که ژر  لري  ل ټي  شمير ګ ګڼ  پي  مو ترا کورس کي نډ  د ل

bacteriological conversion   ، Low failure rate  دډرګ ريزسـتانس ،
کموالي،  د ناروغ دشکايت ژراصالح ،اوناروغ  ژر غير منتن 

ځي لوړ دي  .  ګر يې  مت  چي قي صان دادي  کورس نق موړي  د نو
شي  ګه ن خه تو په پرا کي  نو  پر ودي هيوادو مخ  په  او 

 .استعماليداي
يې        چي دوام  جود دي  نه مو کورس رژيمو نډ  عدد د ل مت

يې لوړ، توکسيستي يې کمه او ښه شپږ مياشتي دي، مًوثريت 
يږي مل ک شتو . تح کي ددوه ميا په اول  نه  قوي رژيمو غه  د

پـه  INH,RMP,Z and E or Sلپاره  د څلـورو دواګـانو  لکـه 
 INH+RMP or Tواسطه شروع کيږي او بيا د دوه دواګانو لکه 

or E  په ورځنـي يـا . په واسطه تعقيبږيIntermittent   شـکل
ه بايد د نظارت الندي صورت ونيسي  او درملن. ورکول کيږي

 .د بکتريولوژيک معايناتو په واسطه بايد ارزيابي شي 
سب  نې منا پاره د درمل نو ل غا  يود نارو د مختلفوکتګور
ندي  په ال ستعماليږي  کي ا يواد  په  ه مونږ  چي ز نه  رژيمو

 )بله صفحه کي . ( جدول کي ښودل شويدي
 .ي ډول ديددرملنې يو تعداد نور رژيمونه په الند

۱-  conventional chemotherapy 
2 SHT + 10 HT 

2 SH + 10 H2 S2 
18 HT 
12 HT 

۲-  Short Course Chemotherapy 
2 RHSZ + 4 HR 

2 RHSZ + 4 H2 R2 
2 RHZ + 4 HR 

2 RHSZ + 4 H2 S2 Z2 
2 RHSZ + 6 TH 
6 R3 H3 Z3 S3 
ندي              يم با سټندرد  رژ په  چي  غان  غه نارو ه

رملنې الندي وي شپږ مياشتي وروسته او بيا په دولسمه ترد
مګر هغه .  (follow up)مياشت يې د بلغم  معاينه اجرا کيږي 
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مي  ندي وي ددري نې  ال تر درمل مودي  نډي  چي دل غان  نارو
مياشت په شروع ،  د پنځمي مياشتي په اخر او دريمه  د 

اتمـي معاينه يې بايدد درملنې په اخر يا د  follow up بلغم
معاينـات  follow upمياشتي په شروع کي اجرا شي يعنې دري د

که چيرې ناروغ په دوهمي تعقيبي معاينه کي يعنې . ضروردي
نوبايـد يـو  د شپږمي مياشتي په شروع کي  مثبت  پاتي شي

 .مجهز مرکز ته وليږل شي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نو د په سيستم کي دمختلفـو کتګـوري ګـا DOTSد: دوه ويشتم جدول
 :درملنې او دبلغم دمعايني جدول

 
 د درملنې رژيم

 
 دبلغم معًاينه

نې  د درمل
 کتګوري

 

 
 دناروغ نوعه

 
 رژيم

ددرملنې 
څخــــه 
مخکـي د 
بلغـــم 

 نتيجه

 
دبلغـم 
معاينه 
پــــه  
 مياشتي

 
ــــه  ک
ــرې  چي
 نتيجه

 
 نو بيا

 
 
 
 
 

 لومړۍ

 
 

نوي بلغم مثبت 
 ريوي ناروغان

 
 

 
 

2 HRZE 
 

 او
4HR 

 
or 

 
6 HE 

 
 
 

 
 
 ثبتم

 
 
د 

دوهمـي 
 اخر

 
 منفي

په . ددرملنې دوهمه مرحله شروع کوو
پنځمه اواتمه مياشت بيابلغم معاينه 

 .کوو
شت  مثبت يو ميا له  لومړۍ مرح نې  د درمل

 .نوره اوږدووً 

 
ـــي  ـــم منف بلغ
ــــــديدريوي  ش

 ناروغان
 

ـــوي  ـــارج ري خ
 شديد ناروغان

 
 
 

 منفي

 
 
 
د 

دوهمـي 
 اخر

 
 منفي

ش له  مه مرح نې دوه کووددرمل . روع 
نه  غم  معاي کي بل خر  په  ا نې  ددرمل

 .کوو
 

 مثبت
ددرملنــې لــومړۍ مرحلــه يــو مياشــت 
مه  مه اوات مه، پنځ په دري اوږدوو او

 .مياشت بيا بلغم معاينه کيږي

 
 
 

 
ـــت  ـــم مثب بلغ

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 منفي

کوو شروغ  له  مه مرح نې دوه په .ددرمل
نه  غم معاي شت بل مه ميا مه اوات پنځ

 .کوو
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 ناروغان relaps دوهمه
 

 failurبلغم مثبت 
 ناروغان

 
ــــــــــم  بلغ

 defaulterمثبــــت
 ناروغان

2 HRZES 
 

1 HRZE 
 

5 HRE 
 
 
 

د  مثبت
دريمـي 

 اخر

 
 مثبت

ددرملنــې لــومړۍ مرحلــه يــو مياشــت 
مه .اوږدوو شپږمه اونه مه،  په څلور

 .مياشت بيا بلغم معاينه کوو

 
 
 

 دريمه

 
ـــي  ـــم منف بلغ
ناروغــان چــي 

 شديد نه وي
 

ي خـــاج ريـــو
ناروغــان چــي 

 شديد نه وي
 

دپنځــه کلنــۍ 
څخـــه ښـــکته 

 ماشومان

 
2 HRZ 

 او
 

4 HR 
Or 

6 HE 
 

 
 

 منفي

 
 
د 

دويمـي 
 اخر

 
 منفي

کوو شروع  له  مه مرح نې دوه په .ددرمل
 .اتمه مياشت بلغم بيا معاينه کوو

ناروغ دسره راجستر کيږي اود دويمي  مثبت
 .کتګوري رژيم ورته شروع کيږي

 

 :نوټ
 .ديد خارج ريوي ناروغان عبارت دي لهش       

 TB.meningitis,Disseminated TB,  TB.pericorditis, peritonitis, bilateral 
or extensive pleurisy,intistinal TB, Spinal TB with neurological 

complication and genito urinary TB.  
ــوي            ــارج ري ــوي اوخ ــي ري ــم منف ــه بلغ همدارنګ

 .يا عود وکړي Failureناروغان کيداي شي 
 

 د لند کورس مستقيه تر مشاهدي الندي کيموتراپي

Directly Observed Treatment Short Course 
(DOTS) Chemotherapy 

DOTS       هغه سـتراتيژي ده چـي د مـًوثرو درملـو اودرمـل
يدل  شفا ک ناروغ  نځ د نري ر سره د نان  په اطم خه  لو څ خوړ

اوپه ټوله نړۍ کي دنري رنځ دکنټرول لپاره منځته راوړي 
پدي ستراتيژۍ کي ددرملنې په لومړۍ .مًوثره ستراتيژي ده

يايي  چي روغت ندي وي  ظارت ال لق ن تر مط ناروغ  کي  له  مرح
چي  ګوري  ته  ناروغ  شخص  شوي  يه  بل  ترب يا   کارکوونکي 

مرحلـه کـي  continuationدرمل خوري اوکه نه ؟ په دوهمه يـا
يو ته د لومړي ناروغ  چي  يږي  کول ک مل ور پاره در نى ل ي او

دوز يې بايد دروغتيايي کارکوونکي په مخ کي وخوري اوکله 
يد ددوا  ځي نوبا پاره را ستلو ل مل اخ نۍ د در له او چي ب
خالي پاکټونه ورڅخه وغوښتل شي تر څومعلومه شي درمل يې 

سيسـتم کـي  DOTSخوړلي دي اوکه نه ؟ خواوس دټولني پـه 
.   تيايي کارکوونکي په واسطه نظارت کيږيدامرحله هم دروغ

موتراپي   نن ورځ د کي چي  شي   يل  يد وو کي با خر  په ا
ستونزه دانده چي د تداوي يو بل رژيم او يا ددي نه نوري 
هم  قوي  دواګاني پيداکړو  بلکې زمونږ کاميابي به دا 
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سره  نان  صحيح ډول اواطم په  نه  جوده رژيمو چي  مو وي  
درملنه هغه ده چي ناروغ خپل درمل استعمال شي کاميابه 

کړي ستعمال  پاره ا مودي ل صحيح  قداراووخت د  صحيح م . په 
ترټولومناسـبه  DOTSنوځکه دنري رنـځ د درملنـې لپـاره 

 .ستراتيژي ده
دهغه ناروغانو درملنه چي خپل درمل يې ديوي مودي        

 لپاره قطع کړي وي په الندي جدولونو کي ښودل شويده
و درملنه چي په اول کي بلغم منفي وه اوبيا دهغه ناروغان

 . يې خپل درمل قطع کړي وي
 
 
 
 
 
 

 ):دريمه کتګوري ( درويشتم جدول
ددرملنې  
موده چي 
مخکــــي 
دتښتيدو 
يې  خه  څ
اخســـتي 

 .ده

 
د درملو 

د 
پريښودو 

 موده

 
دبلغـم 
معاينه 
اجــرا 

 .شي

 
دبلغــم 
دمعايني 

 نتيجه

 
 

outcome 

 
ــاره  دوب
ــتر  راجس

 کول

 
 

 درملنه

 
ديــــوي 
مياشــتي 
لږ  خه  څ

 موده

ددوه 
مياشــتو 
 څخه کمه

درملنې  _ _ _ نه
تـــــه 

دوام 
 .ورکوو

د دوه 
مياشــتو 
څخـــــه 

 زياته

درملنې  __ _ منفي هو
تـــــه 

دوام 
 .ورکوو

ـــــوي  Defaulter مثبت ن
 ناروغ

دلومړۍ 
کتګوري 
رژيـــم 
ورتـــه 
شـــروع 

 .کوو
 

ديــــوي 
مياشــتي 

ددوه 
مياشــتو 
 څخه کمه

درملنې  _ _ _ نه
تـــــه 

دوام 



 279 

څخـــــه 
زياتـــه 

 موده

 .ورکوو
د دوه 
مياشــتو 
څخـــــه 

 زياته

درملنې  __ _ منفي هو
تـــــه 

دوام 
 .ورکوو

 Defaulter Treatment مثبت
after 

default 

ددهمــي 
کتګوري 
رژيـــم 
ورتـــه 
شـــروع 

 .کوو
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول شتم  چي   ځلوروي نه  غانو درمل بت نارو غم مث نوي بل د
 .خپل درمل يې قطع کړي وي

 ) لومړۍ کتګوري( 
موده  نې  ددرمل
چــي مخکــي د 
ــه  ــتيدو څخ تښ

 .يې اخستي ده

 
ددرملـــــو 
دپريښـــودو 

 .موده

 
ــم  دبلغ
نه  معاي
ـــرا  اج

 .شي

 
دبلغــم 

د 
عايني  م

 نتيجه

 
 
 

Outcome 

 
دوبـــــاره 
راجســـــتر 

 .کول

 
 

 درملنه

 
 
 

شتي  يوي ميا د 
څخـــه لـــږه 

 .موده

ددوه 
هفتوڅخــــه 

 کمه

 
 نه

ته  _ _ _ مل  ګوري در لومړۍ کت غه د  هما
 کيږيدوام ورکول 

  هفتي ۷_۲
 نه

سره  _ _ _ ته د مل ور ګوري در لومړۍ کت د
 شروع کيږي

 
اتــه هفتــي 

 يا زياته

 
 
 هو

 
 مثبت

 
Default 

 
New 

 

سره  ته د مل ور ګوري در لومړۍ کت د
 شروع کيږي

 
 منفي

ته  _ _ مل  ګوري در لومړۍ کت غه د  هما
 دوام ورکول کيږي

 
 
 

د يوي څخه تر 
دوه مياشـــتو 

 .پوري

ددوه 
 هفتوڅخــــه

 کمه

 
 نه

ته  __ _ _ مل  ګوري در لومړۍ کت غه د  هما
 دوام ورکول کيږي

 
 هفتي ۷_۲
 

 
 
 هو

دلومړۍ کتګورۍ لومړۍ مرحله يوه  _ _ مثبت
 .مياشت نوره اوږدو

 
 منفي

ته  _ _ مل  ګوري در لومړۍ کت غه د  هما
 دوام ورکول کيږي

 
اتــه هفتــي 

 يا زياته

 
 
 هو

 
 مثبت

 
Default 

Treatment 
after default 

شروع  ته  يم ور ګورۍ رژ مي کت ددوي
 .کيږي

 
 منفي

ته  _ _ مل  ګوري در لومړۍ کت غه د  هما
 دوام ورکول کيږي

 
 
 
 

ددوه مياشــتو 
څخــه زياتــه 

 .موده

ددوه 
هفتوڅخــــه 

 کمه

 
 نه

ته  _ _ _ مل  ګوري در لومړۍ کت غه د  هما
 دوام ورکول کيږي

 
 هفتي ۷_۲

 
 
 هو

 
 مثبت

 
Default 

other ګورۍ ر مي کت شروع ددوي ته  يم ور ژ
 .کيږي

 
 منفي

ته  _ _ مل  ګوري در لومړۍ کت غه د  هما
 دوام ورکول کيږي

    Treatment  شروع ته  يم ور ګورۍ رژ مي کت ددوي
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اتــه هفتــي 
 يا زياته

 
 هو

 .کيږي Default after default مثبت 
 

 منفي
ته  _ _ مل  ګوري در لومړۍ کت غه د  هما

 دوام ورکول کيږي
 

ناروغانو  Retreatment (failure and relaps)د  : پنځه ويشتم جدول
 .درملنه چي خپل درمل يې قطع کړي وي

 )دويمه کتګوري ( 
موده  نې  ددرمل
ـــي د  ـــي مخک چ
تښتيدو څخه يې 

 .اخستي ده

 
ـــــو  ددرمل
ـــودو  دپريښ

 .موده

 
دبلغــم 
نه  معاي
اجـــرا 

 .شي

 
دبلغم د 
معـايني 

 نتيجه

 
 
 

Outcome 

 
دوبـــــاره 
راجســـــتر 

 .کول

 
 

 درملنه

 
 
 

شتي  يوي ميا د 
 .څخه لږه موده

ددوه 
ــــه  هفتوڅخ

 کمه

 
 نه

ــوري  _ _ _ ــي کتګ ــه د دويم هماغ
 درمل ته دوام ورکول کيږي

  هفتي ۷_۲
 نه

ــل  _ _ _ ــوري درم ــي کتګ د دويم
 ورته دسره شروع کيږي

 
ــي  ــه هفت ات

 يا زياته

 
 
 هو

 
 مثبت

 
Default 

Treatment 
after default 

 

ــل  ــوري درم ــي کتګ د دويم
 شروع کيږي ورته دسره

 
 منفي

ــوري  _ _ ــي کتګ ــه د دويم هماغ
 درمل ته دوام ورکول کيږي

 
 
 

تر  خه  يوي څ د 
ــــتو  دوه مياش

 .پوري

ددوه 
ــــه  هفتوڅخ

 کمه

 
 نه

ــوري  __ _ _ ــي کتګ ــه د دويم هماغ
 درمل ته دوام ورکول کيږي

 
 هفتي ۷_۲
 

 
 
 هو

 
 مثبت

ــومړۍ  _ _ ــورۍ ل ــي کتګ د دويم
مرحلـه يـوه مياشـت نـوره 

 .اوږدو
 

 منفي
ــوري  _ _ ــي کتګ ــه د دويم هماغ

 درمل ته دوام ورکول کيږي
 

ــي  ــه هفت ات
 يا زياته

 
 
 هو

 
 مثبت

 
Default 

Treatment 
after default 

ددويمي کتګورۍ رژيم ورته 
 .دسر نه بيا شروع کيږي

 
 منفي

ــوري  _ _ ــي کتګ ــه د دويم هماغ
 درمل ته دوام ورکول کيږي

 
 
 
 

ـــتو  ددوه مياش
ـــه  ـــه زيات څخ

 .دهمو

ددوه 
ــــه  هفتوڅخ

 کمه

 
 نه

ــوري  _ _ _ ــي کتګ ــه د ويم هماغ
 درمل ته دوام ورکول کيږي

 
 هفتي ۷_۲

 
 
 هو

 
 مثبت

 
Default 

 
Other  

ددويمي کتګورۍ رژيم ورته 
 .دسر نه بيا شروع کيږي

 
 منفي

ــوري  _ _ ــي کتګ ــه د دويم هماغ
 درمل ته دوام ورکول کيږي

 
ــي  ــه هفت ات

 يا زياته

 
 
 هو

 
 مثبت 

 
Default 

Treatment 
after default 

ددويمي کتګورۍ رژيم ورته 
 .دسر نه بيا شروع کيږي

 
 منفي

ــوري  _ _ ــي کتګ ــه د دويم هماغ
 درمل ته دوام ورکول کيږي

 
 

 Drugدنـري رنـځ ضـد درملـو قطـع کـول د: يادونـه      
resistance  چانس زياتوي نوځکه بايد ناروغ تـه پـه تًاکيـد

درمل دډاکتر دمشوري څخه پرته په سره وويل شي چي خپل 
 .هيڅ صورت قطع نه کړي
 BCG Vaccinationبي،سي،جي واکسينيشن 

د توبرکلوز بسيل کشف کړو     (koch)کله چي کوخ           
نو دي ته توجه وګرځيده  چي يو مخنيوونکي واکسين دضعيف 

باسيل څخه د نري رنځ پر ضد تهيه کـړل  TBشوي يامړه شوي 
دوو فرانسوي علمـاو  Guerinاو  Calmetteوو چي  هماغه .شي 
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د يـو وايروالنـت سـټراين پـه  M-Bovisکال کي د  ۱۹۰٦په  
کيدوباندي شروع وکـړه تـر څـو د  Attenuatedرقيق کيدو يا 

سب )  ۲۳۰(وروسته د . نري رنځ پر ضد واکسين السته راوړي
کلچر څخه چي ديارلس کاله يې په بر کي ونيول يو سټراين 

په  BCGيا  Bacille_  Calmette  Guerineې نمو ورکړه چي د ته ي
داسټراين د انسان لپاره وايروالنت ندي .نوم يې ونوماوه

په ابتدا کي بي سـي . توليدوي Immune respans او يوازي يو
پـوري د خـولي لـه الري  ۱۹۲٥څخـه تـر  ۱۹۲۱د  BCGجي   

ته د  کي د لمړي ځل لپاره انسان ۱۹۲۷ورکول کيده په کال 
 Intradermal کي د بي سي جـي  ۱۹٤۸او په کال .  الري زرق شو

ارزښت هلته پيدا شو کله چى په ټوله نړۍ کي د توبرکلوز 
د کارکونکو لخوا د يوه محفوظ وقايوي تدبير په صفت ومنل 

 .شو
ددي واکسـين هـدف دادي چـي يوسـالم  :     Aimهدف     -۱

Artificial primary_ infection   ته راوړي ترڅوکسـبي مقاومـت منځ
باسـيل پـه TBتنبه کړي چي په اينده کـي  يـو وايروالنـت 

مري  يب د پراي په دي ترت کړي او  يه  يدل وقا سطه منتن وا
کي   کو  غو خل په ه عات  نه او وقو سطه مړي په وا لوزس  توبرک

 .چي د زيات خطر الندي وي کم کړي
 واکسين يواځني ژونـدي BCGد :     Vaccineواکسين     -۲

دغه واکسين .  بکتريايې واکسين دي چي  پراخ استعمال لري
هغـه . بکترياووڅخه مشتق شـوي دي Bovine strainد رقيق شوي 

 Calmette  باسيل چي د واکسين دتوليـدلپاره اسـتعماليږي د
په  سطه  په وا نو  فو ميتودو چي د مختل سټراين دي  صلي  ا

پدي .يمختلفو واکسين توليدونکو البراتوارونو کي توليديږ
منظور زياتو سب سټراينونو ته په تيرو څو لسيزو کي وده 

 Danish 1331 strainورکړل شويده خو د نړۍ روغتيايي اداره   
دنومــوړي  .ددي واکســين دتوليــد لپــاره وړانــديز کړيــدي

لي  بين المل ترول د يت دکن سين دکيف يت ددي واک سين کيف واک
کنترول او مرکزله خوا چي په کوپن ها ګن  کي موقعيت لري 

 .کتل کيږي
واکسين موجود   BCGدوه ډوله :    د واکسين ډولونه   -۳

  Freeze driedاو بـل يـې    Liquid_ (fresh)دى چـي يـو يـې   
چــي فريــز ډرايــد  واکســين يــې ډيــر ثابــت . واکســين دي

مستحضردي نسبت مايع واکسين ته  اوپه اوسني وخت کي همدا 
جود او توذ يې مو شکل  يد   يز ډرا يږيفر جي .يع ک سي  بي  د 

اقليم کـي ثابـت دي Trapicواکسين د زياتو هفتو لپاره په 
ګو  ستقيمو وړان مر د م چي د ل له  پوري ک له  يوه کا تر  او 

کي حيط  يخ م په  ندي او  خه وړا کي د ( څ چال  په يخ موالً  مع
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کي حرارت  کم  په  خه  جو څ سو در شي ) سانتيګراد د ل ساتل  و
کوي نه ور سه  يت دال پل مًوثر يره. خ خت  دذخ په و يدو  ک

اودتطبيق ساحه کي د لمر د مستقيمو وړانګو څخه بايدلرى 
د غبرګو سرو يا تورو ټوټوپه واسطه  تاو کړل (وساتل شي 

خه ). شي  ين څ سال  مل  له نار يې  پاره  يدو ل يق ک د رق
استفاده کيږي ځکه مقطري اوبه شايد د تخريش سبب وګرڅي 

ستعمال شي او  جوړ شوي واکسين بايدتردري ساعتو پوري ا
 .شي (Discard)که ددي مودي څخه واوړي نو  بايد وغورځول  

د واکسين کولـو لپـاره يـې :       Dosage: دوز يې   -٤
ملي ليتر حجم کي موجود  ۰،۱ملي گرام چي  په   ۰،۱دوز 
نوي زيږيدلي ماشوم چي عمر د څلورو هفتو څخه کم . وي دي
ته  ۰،۰٥وي  مايې دوز ور نې ني تره يع لي لي يږي دا م تطبيق

ځکه چي د نوي زيږيدلي ماشوم  پوستکي ډير نازک وي، په 
پوره دوزداخل جلدي زرق سره ممکن د هغه ژورو انسا جو ته 
فاوي  ناحيوي لم سي او  ضعي اب شي دمو يداى  کړي اوک فوذ و ن

 .عقداتود غټوالي سبب وگرځي
د نړۍ روغتيايي اداري د واکسين :      دتطبيق الره    -٥

يق ال ښودلي دهد تطب ستکي  خل دپو يې د . ره دا پاره  دزرق ل
چي ديوسانتي متر  Omega microstat syringe( توبرکولين سرنج 

ـــي د  ـــه اوږدوال ـــل وي  ۲٦پ ـــره وص ـــتني س ـــيج س ) ګ
ددغه سرنج او نيډل  په واسطه کوالي شو چي د .استعماليږي

واکسين  ټاکل شوي دوز په دقيق ډول تطبيق کړو غير لدي 
نيکونوکي دواکسين په دوز کي غلطي راتللي څخه په نورو تخ

سي د .شي نو د اب شي  ندي زرق  ستکي ال سين دپو يرې واک که چ
 Deltoidد زرق ځاي بايد د  . جوړيدو امکان به ډير زيات وي

عضلي د ارتکاز څخه  لږ پورته وي که چيرې ددي برخي څخه 
کن  شي مم کړل  ته  زرق   يا پور شاته او  کي  ،  ير مخ ډ

مناسب  زرق هغه . ي عقدات اخته اوحساس کړيمربوطه لمفاو
منځتـه  wheelدي چي د پنځه ملي مترو په ا  ندازه  يو   

 .راوړي
موادو په واسطه  detergenteيا  antisepticواکسين بايد د کوم 

پاره  پاکونې ل ستکي د هول دپو يرې الک که چ شي   لوث ن م
لو   ستکى د الکهو څو پو تر  شي  ظار دي و شي نوانت ستعمال  ا

 .خه وچ شي او بيا دي واکسين زرق کړل شيڅ
د واکسينيشــن ملــي پاليســي د يــوه :     Ageعمريــا   -٦

هيواد څخه وبل هيواد ته فرق کوي په هغه هيوادونو کي چي 
کي د  شومتوب دوره  په ما لري  او  شيوع  يات  لوز ز توبرک

ملي پاليسي داده ) لکه زموږ هيواد( انتان  خطر لوړ وي 
زيږيدني  په وخت کي  او يا په شپږمه  چي ډير وختي آن د
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سره يوځاي ) او پوليو DPTلکه ( هفته د نورو واکسينونو 
دواکسين وختي تطبيقول په لوړه . بايد واکسين تطبيق شي

ــدازه ــړي ډول د    protectionان ــا نګ ــه  ځ ــه راوړي پ منځت
جايټس  بي منن ټي  نځ او  نري ر خيم  شومتوب  د دوري و ما

د نري رنځ د پريوالنس کچه يې ښکته هغه هيوادونه چي .څخه
ده  ښايې د بي سي جي تطبيق ته په پراخه پيمانه  ضرورت 
ونلري  په داسي حاالتو کي منا سبه  بريښي چي د بي سي جي 
تر  چي   شي  کړاي  يق  ته  تطب کو  غه خل يوازي ه سين دي  واک
کولين  کارکونکي  او توبر تون  که د روغ ندي وي  ل طر ال خ

نري رنځ ناروغ سره په تماس  پيژندل شوي چي د cantactsمنفي
 .راغلي وي

  Phenomena ofter vaccination  وروسته د واکسينيشن حادثـه -۷
 Papuleدوه دري هفتي وروسته د واکسين د زرق څخه  يو :   

د واکسين دزرق په ځاي کي منځته راځي چي د پنځه هفتو  
طر  يې ق کي   موده  شاوخوا  سي ۸-٤په  ته ر ترو  لي م ږي  م

نيسي  چي نادرآ يې خوله خالصه  Shalow ulcerوروسته يې ځاي 
افـت .په واسطه  پوښل شوي وي crustوي  ولي اکثًر د کرسټ  

سهي ډول   پر  ۱۲تر   ٦په بنف شفاکيږي  او  سته  تي ورو هف
ملـي متـرو   ۸_٤د  Scarځاي يې دوامداره نري گرد  سـکار 

يږي  پاتي ک پوري  خره  تر ا ند  ندازه د ژو يو  په ا چي دا 
مل دي کس الع مال ع ضعي . نور کي  د مو صورت  په  لوړ دوز  د

منظم  ير  لوي او د  غ ښايې  يې   سکار   سته   خه ورو فت څ ا
کي . وي تو  ته هف په ا سته   خه ورو يق څ جي د تطب سي  بي  د 

هفتو شاوخوا ته  ۱٤شخص  مانتوکس مثبت گرځي ولي کله د 
 .ضرورت وي ترڅومثبت شي

بـي سـي جـي د جـا نبـي :       Complicationاختالطات   -۸
ځاي  پر  سين  شي د واک يداى  چي ک گري وي   سره  مل ضو  عوار

 ,lymph adenitis Osteomylitis، قيحــي Ulcerationدوامــداره  
dissaminated BCG infection دوامداره . او مړينه منځته راوړي

واقعاتو کي  منځ ته راځـي % ۱۰_۱په    lymphadinitisزخم او
د يوي واقعي څخـه کـم پـه يـو مليـون    infectionاو منتشر

د وخيمـي cellular immunity واقعاتو کي ليدل کيږي او معموالًد 
دغه عکس العملونه  د واکسين . ابنارملتي سره يو ځاي وي

شوي  جوړ  خه  سټرين څ کوم  له  څه ډول او   چي  نوعي    د
ــود او  ــين  دوز،  د زرق  ميت ــر، د واکس ــوم عم دي،دماش

 .وونکي په مهارت پوري اړه لريدواکسين ک
که چيرې دزرق په ساحه کي موضعي ابسي تشکل کړي          

وي  نو د اسپايريشن په واسطه بايد تخليه شي که بيا هم 
جوړه نه شي نو پدي صورت کي بايد هغه څيري شي او هره 
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پوډرپه موضوعي ډول پـري اسـتعمال شـي   INHاوPASورځ  د 
ک درملنـې تـه ضـرورت نشـته دي په واسطه سسـتمي INHاود 

همدارنګه ناروغ ته  بايد اطمنان ورکړل شي چي دغه ابسه 
يا قرحه  په خپله جوړيږي  او اضافي درملنې  ته ضرورت 

لري خه .ن تګ څ ته را طاتو دمنځ غه اختال چي دد پاره  ددي ل
مخنيوي وشي بايد دپوستکي الندي زرق څخه ځان وساتل شي او 

کي  غه الس  په ه گه   تر همدارن شوي وي   يق  سين تطب چي واک
 .شپږو مياشتو پوري  د نورو زرقياتودتطبيق  څخه ډډه وشي

ــا دوام    -۹ ــت مــوده ي د :     Protactive valueد معافي
موده د  شن   سين د پروټک کالو  ۱٥واک شلو  تر  خه  کالو څ

کوي يدا  يو .  پوري دوام پ تان   جي ان سي  بي  ضعي  مو
دمثبت توبر کولين ټسټ  معافيتي  رسپانس توليدوي کوم چي

سره يو ځا ي  وي  د بي سي جي امتحاني مطالعاتو  ښودلي 
 .فيصده  مًوثر دي ۸۰ده چي  بي سي جي  

مطالعا تو ښودلي ده چي دبي سي جي د پروټکشن            
وسعت  مختلف دي  چي د صفر څخه  تر  اتيا فيصده پوري د 

موجود دي کوم داسي نظر . نړي په مختلفو برخو کي فرق کوي
يامنتن  يک مايکوبکتير يالي غيرتبرکلوز چي دچاپير سان   ک

ــي د  ــه دوي ک ــوي وي پ ــاتيږي BCGش ــزه زي ــين اغي . واکس
که    يدل ل نتن ک سطه م په وا يا  صفي مايکوبکتر مګردغيرو

(M.kansasii, M.Scrofluaceum)   په بـئ سـي جـي بانـدي  انتـي
لري يزه  ست اغ ځ. ګون يدلي او  نوي زيږ صورت   هر  وان په 

په  سره  يوم  مايکو بکتير طي  چي د محي لدي  کي  شومان مخ ما
شي   سين  سطه واک په وا جي   سي  بي  شي او د  کي را ماس  ت

 .پروټکشن پکي منځ ته راځي
قوي شواهدموجود دي چي  بي سي جي دماشومتوب ددوري دوخيم 
نري رنځ څخه مخنيوي کوي نوځکه نړيواله روغتيايي اداره 

بي سي جي واکسينيشن  ته دي د  پدي باندي تًاکيدکوي چي د
 .نري رنځ ضد معيارپه توګه دوام  ورکړل شي

د بي سي  جـي د :     Revaccinationدوباره واکسين     -۱۰
سره ددي  ضوع ده  حث مو پوري د ب سه  تر او شن   دوام  پروټک
چي د نوموړي واکسين  د پيدا کيدو څخه اتيا کاله تيريږي  

څ چي  نده   قه  سه دقي تر او شن خودا  غه پروټک به د ه ومره 
دوام کوي او ايا د واکسين بوستردوز ته ضرورت شته او که 
نه؟  خو بعضي په دي نظر دي چي داغټانودوري د  نري رنځ 
دمخنيوي لپاره  د مکتب په سن کي   ري واکسينيشن ضرور 

 .دي
 ,Infective dermatosisهغه ناروغان چي:مضاد استطباب يې   -۱۱

Genralized- Eczema   ـــاروغۍ ـــافيتي ن ـــري  اويـــا مع ول
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ولــري واکســين بايدورتــه زرق    Hypogammaglobulinaemiaاو
 . نشي ځکه په دوي کي يې اختالطات زيات واقع کيږي

شن    -۱۲ ستقيم واکسيني شن  : م جي واکسيني سي  بي  ستقيم  م
)   پرته لدي چي  توبرکولين ټسټ لمړي ورته  تطبيق شي  ( 

يوادونو کي يوه ملي پاليسي قبوله نن سبا په مخ پر ودي ه
شويده ترڅو چټکه او مکمله محافظه په انتخابي نفوس کي 

شي ته را بت . منځ  کولين مث که تبر شويده  يدل  ګه ل همدارن
په مستقيم ډول زرق شي هيڅ  جانبي عوارض  BCGخلکوته هم 

په هر صورت د انفانسۍ په دوره .  پکي  منځ ته نه راځي
زرق  BCGم  کانټکټ شوي وي مستقيم کي مخکي ددي  چي ماشو

سټ  کولين ټ يد دتبر کي  با ټانو  په غ ګر  لري م يان ن کوم ز
 .څخه وروسته تطبيق شي

د بي سي جي  واکسين :     Impact of BCGمًوثريت يې     -۱۳
کيس  چي   ندازه  مه ا په کو کي   ترول  په کن نځ  نري ر د 

ځکه    فاينډنگ  او کيمو تراپي مًوثره ده هغومره مًوثر ندى 
چي بي سي جي يواځي قسمي محافظت  رامنځ ته کوي هماغه وه 

کښي  نړيوالي روغتيايې اداري وويل چي  ۱۹۸۲چي په کال 
BCG   خلکو کي  کوالي شي ) خصوصًا ماشومان  (په غير منتن

ظره د  له ن يديمولوژي  ګر داپ کړي م يه  نځ  وقا نري ر
ي ځکه چي واقعاتودپيداکيدو او درملنې په اندازه مًوثر ند

ترڅودنري رنځ ناروغان په ټولنه کي موجودوي  واکسين نشي 
 . کولى چي چي ټولنه ددي ناروغۍ دمنځته راتګ څخه وساتي

بي سـي :      Combined vaccinationمخلوط واکسين       -۱٤
پوليو  واکسين سره  په يـو وخـت کـي  Oralجي  ښايې چي د 

کيداي شي  د بي  واکسين هم  DPTهمدارنګه  د. تطبيق  شي
عافيتي  چي م بدون ددي  شي   يق  مان تطب په همز سره  جي  سي 
کړي  ته  منځ  يات را  طات ز يا اختال کړي  او  کم  سپانس  ر

 .مخلوط واکسين يې موجود ندي.  مګرپه بيلوبيلومټوکي
په اخرکي بايد ووايوچي  د بي سي جي واکسين د نري رنځ   

چي که  جز دي ځ هم   گرام م لي پرو ترول د م شومتوب  دکن دما
دوري د توبرکلوز د وخيمو شکالو په وقايه کي  با ارزښته 

نځ . لري نري ر يايي اداره د له روغت کي نړيوا خت  اوس و
پر ودي  مخ   په  نړي  جي  د  سي  بي  پاره   ترول ل دکن
هيوادونو کښي  کوم  ځاي کي  چي تر اوسه  نري رنځ  لويه 

 .روغتيايي ستونزه  ده مهم ضرورت ګڼي
 Chemo prophylaxisياوي موادو په وسيله مخنيوي دکيم

Chemoprophylaxis        ياpreventive treatment  دINH  په واسـطه
مياشتو لپـاره  ۹په واسطه د  INH+Eد يو کال لپاره او د 
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پـه واسـطه  INH د  .  په کانټکټ خلکو کي امتحان شـويده
 .کيمو پروفلکسس دالندي نقطوله نظره مناسب ندي

څه ده                  تي ه يوه قيم چي دا  .  لومړي دا 
ير  کي  ډ کو  بت خل کولين مث ياتو توبر په ز چي  يم دا  دو
نري  کوکي د  بت خل کولين مث يرو تبر په ډ هم  نده او مًوثره 

لـه  INHرنځ دمنځته راتګ خطر کم وي او دريـم دا چـي د  
مــنځ تــه   Drug induced hepatitisکبلــه امکــان شــته چــي   

پروفلکسس د نري رنځ په کنترول کي  يو  نوځکه کيمو.راشي
با  ارزښته پروگرام ندي خصوصًا په مخ پر ودي هيوادونو 

په . کي  کوم ځاي کي چي ډيرخلک منتن دي اومنابع کمي دي
ــال  ــي  ۱۹۸۲ک ــو  WHOک ــره کيم ــي د اي ان اچ س ــل چ ووي

پروفلکسس کوالي شي په منتنو خلکو کي  د نري رنځ دمنځته 
کړي مګر په ټولنه يي  اغيزه کمه ده راتللوڅخه مخنيوي و

ځکه چي  په کتلوي ډول ټولو وګړو ته  نشي ورکول کيدلى 
نوځکــه ترڅــوچي .حَتــي پــه پرمختللــو هيوادونــو کــي هــم

دواقعاتوپيداکول اودرملنه صورت ونه نيسي وقايوي درملنه 
له الره ده نا معقو پاره   ترول ل نځ دکن نري ر ساس    .د پدي ا

سبت کيم جي   ن سي  ياز بي  توب امت ته دلومړي سس  وپروفلک
 .حاصلوي

   Rehabilitation: مجدده احيا
خه               په بر جددي احيا کي د م نو  خرو کلو پدي ا

غان  چي اوس نارو که   لي دي   ځ بدلون راغ ظي وړ  کي د مالح
په خپل کورکي ښه په کاميابي سره درملنه کيږي بدون لدي  

هغه . خلل پيدا شيچي د هغوي په ژوند او کار کي  کوم 
خلک مجددي احيا ته ضرورت لري چي په مزمنه توګه ناروغه 
دي او تر اوسه پوري د نري رنځ بسيل په خپلو بلغمو کي 
اطراح کوي همدارنګه هغه خلک چي د سږو يوه برخه يې لري 
له  څو خپ تر  لري   ضرورت و ته  يا  جددي اح ښايې م شوي وي  

 .فزيکي او دماغي توانايې اعاده کړي
   Surveillance: نظارت او مراقبت 

مه          يوه مه گرام  ترول پرو نځ دکن نري ر سرويالنس د 
لري بي  يا جن خه  چي دوه اړ خه ده  لت . بر نځ دحا يودنري ر

سرويالنس دي د مثال په توګه  دکلني انتان اندازه کول چي  
ښه  په  مخ  ياپروگرام  چي ا ښيې   ته دا ست  اپيديميولوج

 په خرابيدو؟ کيدوروان دي اوکه مخ
که   سرويالنس دي ل ياراتو   ترول د مع ګرام د کن هم د پرو دو
بـــي ســـي جـــي واکسينيشـــن ،د نـــاروغۍ درملنـــه 

 .اودواقعاتوپيداکول
   Role of Hospital: د روغتون رول 
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داغيزمنــي کــورنۍ درملنــې ســره اوس ډيرلــږ            
ناروغان داسي دي  چي په روغتون کي بستر کيدو ته ضرورت 

عاجل حاالت .د بستر کيدواستطبابات په الندي ډول دي.  ريول
کــه . Spontaneous pneumothoraxاو  haemoptysisلکــه کتلــوي 

دناروغۍ شديد حاالت لکه ټي . جراحي درملنې ته ضرورت وي
 .بي مننجا  يټس

مختلف  اجتماعي ضروريات  لکه دداسي يوکس نه موجوديت چي 
 .يپه کور کي دناروغ څخه کتنه وکړ

   Drugs resistance: د دواپه مقابل کي مقاومت 
ټولي دواگاني چي د نري رنځ په درملنه کي استعمال لري  

دي ته تما يل لري  چي د هغه په مقابل کي مقاوم سټرين  
 .منځ ته راشي   چي دغه مقاومت په دوه ډوله دي

ــت   -۱ ــداوي مقاوم ــه ت ــي ل ــدايي او مخک  Primary orابت
pretreatment resistance  : دا مقاومت دي ته وايې چـي نـاروغ

مت  کي مقاو بل  په مقا غي  ګر ده ستي م ندي اخي مل  کي در مخ
سطه . لري په وا قال  تان د انت قاوم ان يا دم مت  غه مقاو د

سره  کۍ  په چټ سيلونه  چي با خت  کوم و يا  ځي او ته را منځ 
يونظر داسي . تکثر کوي نو مقاوم سټراين ميوټيشن کولى شي

. دانتقال له کبله مقاومـت منځتـه راځـي episomeدي چي د
ارثي جيننونه دي  چي کوالى  شـي   Non chromosomalاپيزوم 

ير  ته ت جري  يايې  ح لي بکتر خه ب جري څ يايې ح يوي بکتر د 
که چيرې مستقيم تماس  د دوه حجرو تر منځ موجود وي . شي

جري  قاومي ح يزوم م نو اپ کي وي  يزوم لرون چي د اپ کوم 
 .دي حجري تر حملي الندي راوليپريږدي او مساع

:    Secondry or acquired resistance  تالي يـا کسـبي مقاومـت -۲
پدي صورت کي بکتريا ددرملنې په شروع کي د دوا په مقا 
په  کي ددرملو يان  په جر نې  کن ددرمل سه وي ال  کي حسا بل 

ځي مه گر کي مقاو بل  مت . مقا کي مقاو بل  په مقا د درملو
ري رنځ دباسيلونو مختلف سټراينونه  دامعني لري چي  د ن

چي د  کوم  يږي  نه وژل ک سطه  په وا ضددرملو   لوز  د توبرک
درملنې په رژيم کي ورکول کيږي   دغه سټراينونه  کيداى 

قاوم وي سره م ګانو  ياتو دوا يا ز يوي  چي د  يوالي .شي  نړ
پـدي ډول تعريـف  Multi drug resistance( MDR)روغتيـايي اداري

دواړو پـه مقابـل کـي  INHام پسـين او چـي د ريفـ کړيدي
وي  د لنډ کـورس   MDRيو شخص چي . وايې MDRمقاومت ته 

ددي رژيـم  RMPاوINHدرملنې په واسطه نه شـفاکيږي ځکـه 
 .اساسي درمل دي

لومړني مقاومت اکثرًا د يوي دوا په مقابل کي  مينځ ته 
 .راځي اوددرملو په کمباينيشن کي د مقاومت چانس کميږي
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ډرگ ريزســـتانس  د نـــا کـــافي تـــداوي او د           
توبرکلوز کنترول د ضعيف پروگرام له کبله مينځ ته راځي  

د : ډير معمول داليل د ډرگ ريزستانس لپاره عبارت دي له 
يه ،  يا ته سپالي  منظم  ير  صيه،  د دوا غ لو تو سم درم نا

 Supervision  نظارتدکافي مودي لپاره درملونه اخستل، او د
 .دنه موجوديت څخه Fallow up  يب تعق او

په ڼولو هغه ځايونو کي  چي د نري رنځ واقعات پکي  په 
د انتـان  HIVچټکي سره  مخ په زياتيدو دي  او علت يې د 

موجو ديت دي د نري رنځ د مقاوم  سټراين زياتوالي   يو 
_  ٥۰فکر کيږي  چي په نړۍ کي  . لوي مشکل  منځته راوړي

مقاوم سټراين په واسطه منتن شوي دي  مليونه  خلک د ۱۰۰
رښتني اندازه  پـه الس کـي نشـته ځکـه محـدود   حال داچي

هيوادونه دي چي د ډرگ ريزستانس لپاره مناسب  سر ويالنس 
کم دي. لري ته   مت  سبي مقاو سبت ک مت  ن تدايې مقاو . اب

مت  قا و کي م بل  يد مقا يزو نياز يوازي د ا ګه  همدارن
ثره کوي  مګرکه چيرې په يووخت ددرملنې نتايج ډير نه متاً 

کي  بل  په مقا سين دواړو فا مپ يد او ري يزو نياز کي  د ا
 .مقاومت موجود وي نوددرملنې نتايج په وخيم ډول خرابوي

عمده خطر دادي چي درملنه يـې  MDR ملتي ډرګ ريزستانس د
کي  په الس  هم  مل  ين  در هم ال که ددو ي  شکله ده  حَت يره م ډ

نه نږدي دوه کا له په بر کي نيسي ددي ناروغانودرمل.ولرو
او نتيجه  يې د قناعت وړ نده د دوهم  ال ين درملو قيمت  

کــي دغيرمقــاوم    SCCنســبت هغــه درملــو تــه چــي  پــه 
ــتعماليږي  ــاره  ا س ــانو لپ ــات دي ۳۰ناروغ ــده زي . چن

ناروغان ممکن  په  MDR د ملتي ډرګ ريزستانس همدارنګه د
ته ضرورت پيدا کړي  چي  شفاخانه کي بستر کيدو او تجريد
لوړوي نورهم  مت  نې قي قال .دا ددرمل سټراين د انت قاوم  دم

څخه و نورو ته بايدډير احتياط وشي  خصوصًاهغه روغتيايي 
 .کارکوونکي  چي دداسي ناروغانوڅارنه کوي

:   منځته راتګ څخه مخنيونـه  MDRد ملتي ډرګ ريزستانس  د
د  مه ددرملنه  دڅرنګه چي نا مکمله، نا کافي او غير منظ

اساسـي علتونـه جـوړوي نوځکـه   MDR ملتي ډرګ ريزستانس
 .بايد

بًاين ډول  درملنه د دوه يا زياتو درملو په واسطه په کم
 .شروع شي

 .هغه درمل  استعمال شي کوم چي بکترياوي ورسره حساسي وي
 .درملنه مکمله کافي او منظمه وي

 .ود درملو دمنظم تطبيق اوخوراک څخه مطًمن اوس
 دنري رنځ د کنترول ملي پروګرام
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National Tuberculosis control Programme (NTP) 
ــرام            ــي پروگ ــرول مل ــځ د کنت ــري رن  NTP(د ن

موجوديت  د مرکزي واحدپه شمول چي  په مختلفو سطحو کي  )
کي  له  په مجاد نځ  نري ر لري د  تړ و يوي مال سي او اجرا سيا

 .اساسي نقش لري
نري ر ښه د  صاف يو ندي او گرام بايدال لي پرو ترول م نځ دکن

 :ولري 
په   - يواد  کزد ه يات تمر خه وي او ز گرام بايدپرا پرو

کليوالي نواحيو کي ولري  ځکه چي د افغانستان ډيروګړي 
 . په اطراف کي ژوند کوي

پروگرام بايددايمي والي ولري ځکه چي نري رنځ يو    - 
تدري په   يې  لي  ښه وا شکل  دي  مداره م ته دوا جي ډول منځ

 .راځي
په   - مًوثروي او کړي ، پوره  ياج  ضرورت او احت کو   د خل

 .اسانۍ سره ترالسه شي
 .د لمړنيوروغتيايي څارنو سره يوځاي اوپکي  مدغم وي  -
ندي    -  يد ال گرام با به پرو ترول کاميا نځ  دکن نري ر د

 :کارونه ترسره کړي 
د نــري رنــځ د کنتــرول ملــي پروگــرام بايــد مرکــزي   -

 .واحدولري
 NTP guidelineد نري رنځ د کنترول ملي پروگرام رهنما    -
 .د پروگرام په ټولو سطحو کي بايد موجود وي    - 
تود   - ستندرد مي په  کول او   بت ، راپورور عاتو ث د واق

 .راجيستريشن  بايد موجود وي
د تربيوي پروگرامونو موجوديت  چي دنري رنځ دکنترول   -

 .خونه پکي وڅيړل شيد پاليسيۍټول اړ
دپراخه مايکروسکوپيک شبکي موجوديت چي د لمړنيو صحي   -

 .  مراقبتونوکي مدغم وي
په    - نه  کورس درمل نډ  يت  اود ل خدماتو موجود نې د ددرمل

 . مستقيمه توګه نظارت  شي
 .دلوړکفيت لرونکو درملو منظم سپالئ

 .دمنظم نظارت موجوديت  -
موجوديــت،  بوديجــه،مالي د پــروژي د انکشــافي پــالن    -

 .منابع او مسوليتونه يې
لي    - ترول م نځ دکن نري ر سطه د صونوپه وا ندي شاخ دال

 : پروگرام پرمختګ اندازه کولى شو
 Guideline رهنمــا د نــري رنــځ د کنتــرول  پروگــرام د   -

 ). دا د حکومت تعهدښيئ (موجوديت 
ـــــه    - ـــــت دپورت ـــــالن موجودي ـــــاتي پ ديوعملي

 .يتونو په شمولذکرشووټولوفعال



 290 

په هيواد کي د نري رنځ د کنترول د ستراتيژۍدتطبيق    -
 .ساحه

 . Treatment success rateدکاميابي درملنې اندازه يا   -
   . Case detection rateدنوو واقعاتودپيداکيدو اندازه يا  -

 :  د نري رنځ د کنترول ملي پاليسي
گ            په پرو ترول   نځ د کن نري ر لومړي د  کي  رام 

کار د نري رنځ د ناروغانو  دتشخيص او تداوي څخه عبارت 
دي  مخصوصًا هغه ناروغان چي د هغوي بلغم مثبت وي چي دا 
د انتان لويه منبع ده  او پرته له کيمو تراپي څخه خراب 

همدارنګه بلغم  منفي   او خارج الريوي نري .عواقب لري
رمل ورکړل شي چي د رنځ ناروغانوته بايد د نري رنځ ضد د

يوي يا دوه اونۍ وسيع الساحه انتي بيوتيک د درملنې سره 
 .ځواب ورنکړي
نورو            چي د نه  ترول فعاليتو نځ د کن نري ر د 

يد يږي  با سره ک تر  سطه  په وا نځ د   -ادارو  نري ر د 
 .تر رهنمايې الندي اجرا شي  NTP کنترول ملي پروگرام

سًولينو            تي م چي د دول ترمنځ   نورو ادارو  او 
کاري  نږدي هم يد  کوي با کار  پاره  ترول ل نځ دکن نري ر د
موجوده وي  چي دا کار د نري رنځ په کنترول کي اسا سي 

لري يت  يايي .اهم ټول روغت کي   ترول  په کن نځ  نري ر د 
ــدان،   ــو کارمن ــايي مراقبتون ــارکونکي، د لومړنيوروغتي ک

ټولني ن لي او د  سي ډ نه، سيا ګان د مذهبي گروپو نده  ماي
لي خه واخ يد بر حده با کان تر نري .   ام يد د  نه  با ټو ل

شي  پوه  هوم   په مف عالجي  قايې او م ناروغي  د و نځ د  ر
يعنې خلکوته وويل شي  چي  د نري رنځ ناروغي تقريبا سل 
په سلوکي ددرملنې او وقايې وړده بنا پردي  کوم دليل د 

روغي يې په هغه تورداغ چي دانا.تشويش لپاره وجود نلري
شي يدپاک اوورک  لري با کي  نه  شومانو .ټول يد د ما لک با خ

واکسين کولوته اوهم د نري رنځ د واقعاتو پيدا کولوته 
 .  تشويق شي

 BPHSپه افغا نستان کي د نري رنـځ درملنـه د          
ــديکل  ــارا مي ــو، پ ــي د داکتران ــږي چ ــوا اجراکي ــه خ ل

ش يداى  سره ک سطه تر په وا ضاکارانو  ته ( يکسانواور الب
وروسته له هغه چي په مناسب او صحيح توگه  ټراين شوي وي 

د نري رنځ د منتنو واقعاتودرملنه د نري رنځ د مًوثر ).  
دنري رنځ مړينه کنترول لپاره کليدي حيثيت لري ځکه چي 

 .اونورواقعات کوي
  Objectivesاهداف يا      
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هد            مده ا گرام ع ترول پرو نځ  دکن نري ر اف د د 
انتان د خطر،دناروغۍ دواقعاتو اومړيني  کموالي دي پدي 

چي په %۸٥د: ډول  يد  نه با تو واقعاتودرمل غم مثب نوو بل
ته % ۸٥بايد treatment success rateکاميابي سره اجراشي يعنې 

 caseبلغم مثبت واقعات بايد وموندل شي يعنـې % ۷۰.لوړشي
detection rate ته لوړشي% ۷۰بايد . 

    Strategy:   يژي سترات 
د پورتـــه اهدافودترالســـه کولولپـــاره النـــدي          

 .ستراتيژي ضرورده
ستندرد   - مًوثره او يد  پاره با نې ل عاتو د درمل دنووواق

 .درملنه موجود وي
شبکه   - سکوپيک  يداکولولپاره بايدمايکرو دنووواقعاتودپ

 .موجود وي
ښه   - يد  په نوروبرخوبا ګرام  نه اودپرو ظارت  په درمل ن

 .موجود وي
د راجسترکولو او راپور ورکولو يو ستندرد سيستم بايد   -

 .موجود وي
په   - يدوخت  تګ با ګرام پرمخ تايج او د پرو نې  ن د درمل

 .وخت ارزيابي شي
خوکي    - فو بر په مختل ګرام  چي دپرو ته  سونل  ټول پر

 .کارکوي بايددټرايننګ زمينه برابره شي
کومتي     - کومتي اوغيرح نځ د ح نري ر چي د ترمنځ  ادارو

 . دکنترول لپاره کارکوي بايدهمکاري موجوده وي
 BPHSد نــري رنــځ  د کنتــرول فعاليتونــه بايــدد  -

 .فعاليتونو کي مدغم شي

 Structure of NTP :د نري رنځ  دکنترول ملي پروگرام جوړښت  
   Central unitمرکزي واحد  -۱
نځ د کنترول د د عامي روغتيا په وزارت کي د نري ر  -  

ټول  څو د  تر  يږي   نل ک يت  الزم  ګ حد  موجود کزي وا مر
. هيواد په سطحه د نري رنځ دکنترول لپاره مسًو ليت ولري

 د مرکزي واحد دندي په الندي ډول دي  
دټــول هيوادپــه ســطحه د نــري رنــځ  د کنتــرول   - 

 . پروګرامونوپالن ،څارنه اومانيتورکول
 .دبوديجي اومنابعوبرابرول

 NTPد نــري رنــځ د کنتــرول ملــي پروگــرام   -د   -
)  PHC( فعاليتونومــدغمول دعــامي روغتيــا دنوروخــدماتو

 .سره



 292 

کول د   - نګ  ما ه ګرام ه لي پرو ترول د م نځ د کن نري ر د 
په  نځ   نري ر چي د سره  ني ادارو بين البي لوملي او  ټو

 . کنترول کي برخه اخلي
برول   - نو برا ته دټراينينګو سونل  حوزو( پر تي د ي اووالي

 ). مرکزو په واسطه 
دنري رنځ دمخنيوي اودرملنې په برخي کي عامه تعليمات   -

 .ورکول
تو    - سامان اال تواري   لو، البرا يوادکي ددرم ټول ه په 

 .اونور وسايلوبرابرول چي پروګرام ورته ضرورت لري
 .فعاليتونوته ضمينه برابرول Researchاوبالخره دتحقيق يا

    Regional or main provincial levelيا  حوزوي ليول  -۲
د حوزي د عامي روغتيا ريس دمرکزي واحد په مشوره د     -

حوزي امر چي د طب داکتر وي دنري رنځ د کنترول د امر په 
حـوزي ) ۸(اتـه  NTPپـه افغانسـتان کـي د.توګه تعينـوي

موجودي دي چي هره حوزه کي څو واليتونه شامل دي اودحوزي 
حوزه کي دنري رنځ فعاليتونو دپالن اوتنظيم  امرپه خپله

 . دحوزي دندي په ال ندي ډول دي.  دنده لري
جرا    - په ا ظايفو  کاري د و نږدي هم سره  حد  کزي وا د مر
 .کي
پالن،  - ترول  نځ د کن نري ر کي  د  ياتو  طه وال  په مربو

 .نظارت  او ددي پروګرام منسجم کول
ـــو  - ـــه ددرملو،البرات ـــه و ال ياتوت ـــامان مربوط اري س

 .االتواونورووسايلوبرابرول اوتوذيع
 .په خپلووالياتوکي دټراينينګ پروګرامونو برابرول  -
په مربوطه والياتوکي د واقعاتو کشف ،راپور ورکول، او  -

يږي  مع ک خه راج يت څ هر وال چي د  تايجومعلومول  تداوي ن د 
بل  ته او يت  طه وال پوريې مربو سته يورا خه ورو يل څ اودتحل

مرکزي (ته  NTPد نري رنځ د کنترول ملي پروگرام   -بايد
 .وليږل شي) واحدته

جمـع  stock balanceدهرواليت څخه بايد ددرملوغوښـتنليک او -
تـه وليـږل  NTPد نري رنځ د کنترول ملي پروگـرام   -او
 .شي
بايـد تـر سـره  quality assuranceدالبراتوارونو ربعـه وار -

 . کړي
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    provincial level: وال ياتي ليول   -۳
د واليت  د عامي روغتيا ًريس  د نوموړي واليت د نري     -

په خپل   -رنځ د کنترول د پروګرام  اجرًايوي مسًول دي او 
  PTCCواليت کي د حوزي د امر پـه مشـوره واليتـي امـر يـا

 .تعينوي  چي دندي يې په الندي توګه خالصه کيږي
کاري  - نږدي هم سره  مر  حوزي د ا جرا   د  په ا ظايفو  د و
 .کي
د مر بوطه واليت په ولسواليوکي دنري رنځ  د کنترول     -

با ط  غي     ارت سجام او د ه عاليتونو ان ګرام د ف د پرو
 . ورکول له حوزي سره

د هغـــو خلکـــو نظـــارت چـــي د نـــري رنـــځ د   - 
لري   يت  کي  فعال سواليو  په ول يداکولولپاره   واقعاتودپ

 .ننګونو ترتيبولاو د هغوي لپاره د ټراي
پــه مربوطــه ولســواليوکي د واقعــاتو کشــف ،راپــور   -  

ورکول، او د تداوي نتايجومعلومول چي د هري ولسوالي څخه 
طه  پوريې مربو سته يورا خه ورو يل څ يږي اودتحل مع ک راج

 .ولسوالۍ ته اوبل بايد مربوطه حوزي ته وليږل شي
 stockدهري اولسوالۍ څخـه بايـد ددرملوغوښـتنليک او   -

balance جمع اومربوطه حوزي ته وليږل شي. 
بايد تر سـره  quality assuranceدالبراتوارونو  ربعه وار   -

 .کړي
په    - يددرجعتي واحد پاره با عاتوددرملنې ل طي واق داختال

 .ډول دنده ترسره کړي
  District level: د ولسوالۍ په سطح  -٤

ــطحه د       ــوالۍ س  BPHS(Basic Package of Healthد ولس
Services)  ــه ــره مهم ــاره ډي ــو لپ ــي کول ــيم اوعمل دتنظ

داولســوالۍ پــه ســطحه دنــري رنــځ ضــدفعاليتونه پــه .ده
 .څلوروليولونوکي سرته رسيږي

 Health post(پوسته( روغتيايي پسټ 
ټولني          کي د نه  په ټول خدمات  يايي  سي روغت اسا

 پـه واسـطه TBAاومحلي دايـي (CHW)دروغتيايي کارکوونکو
ديونارينـه اوښـځينه روغتيـايي  health postيـو.بايداجراشي

شويدي خه جوړ يي څ لي دا يوي مح  ۱٥۰_۱۰۰د. کارکوونکي او
يا  چي  ۱٥۰۰_ ۱۰۰۰کورنيو کوي  ندي  خدمات وړا ته  نو  ت

 .کي هم برخه اخلي DOTSدټولني په سطحه 
 
 

  Basic Health Center(BHC)اساسي روغتيايي مرکز يا
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وغتيــايي مرکــزدي چــي يــوډاکتر، دايوکــوچني ر         
يــونرس، يــوه قابلــه، دوه واکســيناتوران اويــو تکنيشــن 

وګړولپاره خدمات برابروي اودنري رنځ  ۳۰۰۰۰_۱٥۰۰۰د.لري
 .تشخيص پدي ليول کي ترسره کيداى شي

  Comprhensive Health Center(CHC)پراخه روغتيايي مرکز يا 
خـــدمات  وګړولپـــاره روغتيـــايي ٦۰۰۰۰_۳۰۰۰۰د         
څخـه زيـات کـاکوونکي لـري چـي نارينـه  BHCد. برابروي

ـــري ـــان ل ـــران اونرس ـــځينه ډاکت ـــاني .،ښ ـــابلي ګ ق
ــري ــم ل ــت ه ــن اوفاماسيس ــځ .،دالبراتوارتکنيش ــري رن دن

 .دناروغانوتشخيص اودرملنه کولى شي
  District Hospital(DH)داولسوالۍ روغتون يا

لـــومړني رجعتـــي واحـــددي چـــي دپورتـــه             
نه ذکر يې درمل ته  چي هل غان  لق نارو شوومرکزونوڅخه مغ

 X-rayډيرسـټاف لـري چـي .ناممکنه وي ورته بايد وليږل شي
ښونو  ګه، دماشومانوڅانګه،دغا سايې څان ګه، ن حي څن ،جرا

لري خي  يري بر نوري ډ ګه او پاره  ۳۰۰۰۰۰_۱۰۰۰۰۰د.څان تنول
خدمات برابرولي شي اودنري رنځ مغلق ناروغان که بستر ته 

 .ت ولري درملنه کوالى شيهم ضرور
 Community involvement: د ټولني برخه اخيستنه   -٥

ترول               نځ د کن نري ر ستل د  خه اخي ټولني بر د 
ځکه ټولنه مشکوک . په پروګرام کي  ډير زيات اهميت لري

ــه  ــوي همدارنګ ــه هڅ ــي ت ــتي پلټن ــايي مرس ــان دروغتي کس
ي کي مرسته کوالى دناروغانو ددرملنې په تطبيق اومنظموال

شي چي دغه دواقعاتوپيداکول اودرملنه دنري رنځ دکنترول 
 . عمده اهداف جوړوي

 رنځ انتان  او نرى HIVد
HIV Infection and Tuberculosis 

د کـو  HIVپه مختصـره توګـه  د نـري رنـځ  او            
 .اپيديمي اپيديمولوژي  توضيح کوو

 :  ديمولوژي دکو اپيديمي اپي HIVد  نري رنځ او
اپيديمي پر  نـري رنـځ بانـدي د يـوه   HIVد           

درانه بار په شان  زياته شوي ده  داسي تخمين شويده  چي 
ميلونه خلک  ۳٦کال تر اخره پوري ۲۰۰۰په ټوله نړۍ کي د

مليونه خلـک همزمـان پـه  ۱٦،۳باندي اخته وه  او HIVپه 
نـړۍ کـي  پـه.بانـدي منـتن وه HIV/TBدواړو افتونويعنې 

هرکال دوه ميلونه خلک دنري رنځ له کبله مړه کيږي چي له 
کواپيـديمي لـه  HIV/TBميلونـه يـې د   ۰،٥دي جملي څخه 

باندي ډيرخلک په افريقا  اوپه دوهـم  HIV/TBپه .کبله وي
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انتان په نړۍ کي دنـري  HIVد.قدم کي په اسيا کي اخته دي
ان چي دنري رنځ په پرمختګ کي مهم فکتور کڼل کيږي هغه کس

کي دژوندپه اوږدوکي % ٥۰هم ولري په  HIVرنځ دانتان سره 
ارتباط د نري  HIVد .  دنري رنځ ناروغي منځته راتللي شي

 :رنځ سره 
لمفـو سـيتونود   CD 4 انتـان د HIVڅرنګه چي د          

 تعداد دکموالي سبب کيږي نو معافيتي سيستم دا قدرت نلري
لو مايکوبکتريوم توبرک خه چي د  شونما څ شار او ن ز دانت

مخنيوي وکړي نوځکه وخيم نرى رنځ  لکه منتشر واقعات او 
ته  يات رامنځ غانوکي  ز پدي نارو عات  يوي واق خارج  ا لر

 .کيږي
    Pulmonary  TBد سږو نري رنځ   

په ناروغانوکي اوس هم   HIVد سږو نرى رنځ د             
ه الندي جدول کي پ. د نري رنځ دعمده شکل څخه شميرل کيږي

جه   غم نتي حه، د بل کي لو نځ  کلني نري ر ضح ډول  د  په وا
خر  په اول او ا تان  ظره د ان يوګرافي من سيني د راد او د 

 . وخت کي ښودل شويدي
 :شپږويشتم جدول 

د نري رنځ  کلنيکي لوحه، د بلغم نتيجه  او د سيني د راديوګرافي منظره 
 د انتان په اول او اخر وخت کي
  دانتان مراحل HIVد 

ــځ  ــري رن ــږود ن دس
 عاليم

 مقدم موخر

ريوي  primaryاکثرا د
نري رنځ سره شباهت 

 لري

ــراد  post primaryاکث
ريوي نري رنځ سره 

 شباهت لري

 
 کلينکي لوحه

ـــمير  اکثرا مثبت وي اکثرا  منفي وي ـــم دس د بلغ
 نتيجه

نه  ګاوي  ثًر خالي اک
 ښيئ

ـــــــــيني د  اکثراً خاليګاوي ښي د س
 في منظرهراديوګرا

 
په کو اپيديمي کي دسـږود نـري  HIV/TBد                

رنځ د بلغم منفي  واقعاتو فيصدي زياته ده چي په حقيقت 
ــوم  ــاره ک ــخيص لپ ــي ددي د تش ــدي  standardک ــټ موجودن ټس

پوري مربوط دسږونورافات دسږودنري رنـځ  HIVاوهمدارنګه د
قعات زيات نوځکه دبلغم منفي نري رنځ وا.څخه نه فرق کيږي

 .په ګوته کيږي
 
 
 
    Extra pulmonary TB: خارج الريوي نري رنځ 
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ناروغ کي دخارج الريوي نـري رنـځ عمـده  HIVپه         
له بارت دي  شکال ع لورل : ا ضخامه،  پ قداتو  فاوي ع د لم

 TB meningitisايفيوژن ،د پريکارد افات ، منتشرنري رنځ  او
 .څخه

 :ري رنځ له کبله ن HIVپه ماشومانود
ــه         ــځ پ ــري رن ــان ن ــه ش ــه دغټانوپ ــتن  HIVلک من

انتـان پـه پرمختـګ    HIVيعنې د.ماشومانوکي هم يوډول دي
په مقدمه مرحله کي څرنګه چي معافيت ښه . پوري اړه لري

غيرمنتن ماشومانوپشان کلينيکي لوحه لـري  HIVوي نولکه د
انتـان پيشـرفت وکـړي  نـو معافيـت    HIVاما کلـه چـي د

يفيږي  او د نري رنځ مختلف انواع لکه منتشرنرى رنځ ،  ضع
 . دلمفاوي عقداتونرى رنځ  اودسحاياوونرى رنځ منځته راځي

 :منتن نري رنځ ناروغانودرملنه HIVپه 
نځ              نري ر په  چي  نه   غه ناروغانودرمل د ه

انتـان پـه نظـر کـي   HIVاخته وي  پرته لدي چي د HIVاو
په .  رملنه يي په عين ډول اجرا کووونيسو د نري رنځ د

دومره فرق چي تايوا سيتازون څخه استفاده نه کيږي ځکه د 
منتن ناروغـانوکي دشـديد  HIVتايوا سيتازون استعمال په 

سبپ  مرگ  ناروغ د  ي د  چي حَت يږي  سبب ک مل  کس الع لدي ع ج
کړل  تامبيتول ور عوض اي په  سيتازون  يدد تايوا ځي نوبا ګر

 .شي
غه هي         ستني د ه سرنجونه او  قم  چي  مع نه   وادو

زرقياتو لپاره استعمالوي د سترپتو مايسين څخه استفاده 
د انتان شـيوع  HIVاما په هغه هيوادونو کي چي د.کوالي شي

پکــي زيــا تــه ده  او د ســرنجونو او ســتنو تعقــيم پکــي 
يدځان  خه با سين د زرق څ سترپتو ماي نه وي د  ناني  اطمي

 .وساتل شي
ي رنځ  ناروغانوځواب دنـري رنـځ ضـددرملوپه منتن نرHIVد

 :مقابل کي
 :  د مړيني اندازه  

اخته وي   HIVهغه ناروغان  چي په نري رنځ او           
ضد  نځ  نري ر سته  _د کال ورو خه يو شروع څ لود  يې % ۲۰درم

غو  په ه نځ   نري ر ندازه د غه ا ياتو د چي د وف يږي  مړه ک
اختـه نـدي  ډيـره باندي   HIVناروغانو په نسبت  چي په 

پوري او .لوړه ده نځ  نري ر سمًا د ياتوالي ق غه ز ني د دمړي
 SCCهغه ناروغان چي د HIV/TBد. پوري اړه لري HIVقسمًا د 

 HIV/TBپه واسطه درملنه کيږي کمه مړينه لري نسـبت هغـه 
او علت يې داسي .ناروغانوته چي په اوږدرژيم درملنه کيږي
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ات مًوثررژيم دي ځکـه د نري رنځ  زي  SCCښودل کيږي  چي 
RMP   پرته لدي چي د نري رنځ  ضداغيزه لـري  يـو وسـيع

 HIVالساحه انتي بکتريايې درمل هم دى چي پـدي شـان پـه 
منتن ناروغانوکي دنوروبکتريايې ناروغيودمنځته راتګ څخه 

 . مخنيوي کوي اومړينه کموي
  Respons in survivors:په ژونديوکې يې ځواب

ـــاتو مطا        ـــي، زي ـــي دکلينيک ـــودلي ده چ لعاتوښ
 HIVراديوګرافي، اوبکتريالوژي له نظـره دنـري رنـځ پـه 

پـه واسـطه درملنـه  SCCمثبت اومنفي ناروغانوکي چـي د 
 .   يوډول دي Responsکيږي 

کس ناروغۍ ن سته د خه ورو ضددرملودتکميل څ نځ  نري ر په :د 
مثبـت HIVيې تکميل کړي وي پـه  SCCهغه ناروغانو کي چي 

کي نکس يوه اندازه دى مګر د نري رنځ نکس په هغه  اومنفي
شوي وي  نه  سطه  درمل په وا يم  چي داوږد رژ کي  غانو  نارو

 .زيات دى
 .اغيزه  HIVد نري رنځ  په کنترول باندي د

 .عمده اغيزې يې په الندي ډول دي           
ــخيص   - ــانود تش ــځ ناروغ ــري رن ــوي ن ــي ري ــم منف د بلغ

 .زياتوالي
ت ريــوي نــري رنــځ  ناروغــانو دتشــخيص دبلغــم  مثبــ   -

 .کموالى
 .دنري رنځ ضددرملنې باندي  ناکافي نظارت  -
 .کموالى  cure rate شفا د ميزان  د  -
 .د درملنې په جريان کي دمړيني زياتوالى  -
ــرانو  - ــر حاض ــه د غي ــې څخ ــداد )  defaulter(ددرملن د تع

 . زياتوالى
 .د نري رنځ د ناروغۍ د نکس زياتوالى  -
 . د درملو په مقا بل  کي د مقاومت زياتوالى   -
 :عکس العمل  NTPکواپيديمي په مقابل کي د  TB/HIVد

کواپيــديمي موجوديــت د نــري رنــځ  TB/HIVد          
 HIVهغه ټـولني چـي د.دکنترول پروګرام ضعف را منځته کوي

واقعات پکي زيات وي دنري رنځ واقعات پکي زيات رامنځته 
 . کيږي

 
 

په کو اپيديمي کي النـدي کړنـي ضـروري   HIVنري رنځ اود 
 .ګڼل کيږي

ــزي  NTPد   - ــر مرک ــداوي غي ــه او د ت ــزو  تقوي د مراک
 .ګرځول
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ـــاري  NTP   ،STD ،HIV/AIDSد  - ـــوترمنځ دهمک پرګرامون
 .تقويه کول

ياراتو   - شخيص د مع نځ د ت نري ر يوي  خارج ر يوي او در
 .تقويه کول

حل ل  - نو د  لي پرابلمو صًا د مح ټول خصو ښو الرو ل پاره د 
 .په هغو ځايونو کي چي  د نري رنځ واقعات په کي زيات وي

 :د انتقال مخنيوى په روغتيايي کارکوونکوکې HIVد
ګروپ           غه  په ه عات   نځ وقو نري ر چي د  ګه  څرن

انتـان لـري  نـو پـدي اسـاس    HIVخلکوکي زيـات دي چـي 
سي تاط او کارکونکي ډيرمح يدروغتيايي  ضد  با قيم او  دتع

کړي عات  يد مرا جدًا با شرايط  فوني  غه . ع نځ ه نري ر د 
ناروغان  چي  زرقيات لکه سترپتو مايسين اخلي روغتايې 
کارکوونکي بايد د سرنجونو او ستنو تعقيم  په دقيق ډول 
هر  ستنه  د  مه  سرنج او معق قم  يو مع نې  کړي  يع عات  مرا

 . عمال کړيناروغ لپاره جدا اوفقط د يو زرق لپاره  است
  Supervision نظارت يا

 پر درملنه  باندي نظارت   -۱
هغه ناروغان  چي د نري رنځ تردرملنې الندي دي           

که چيرې منظم نظارت نشي کيداى شي خپل درمل په نا منظمه 
نځ   نري ر کي د  جه  په نتي چي  کړي  طع  يايې ق لي  ګه واخ تو

مه ګنل کيږي چي  لدي کبله ال ز. باسيل د مقاومت سبب کيږي
لو د  مومي  اود درم صورت و ظارت  جدي ن ندي  نه با پردرمل

په تشديدي مرحله کي  بايد   SCCمنظم تطبيق څخه خصوصًاد 
 . اطمينان حاصل شي

 د پروګرام په فعاليتونو باندي نظارت   -۲
ګرام           ترول پرو نځ د کن نري ر چي د  ښکاره ده  دا 

ظارت د  ندي  ن با  عاليتونو  ګرام د په ف نځ د پرو نري ر
 . اهدافودترالسه کولولپاره ډير ضروردي

چي          ظارت دي   مداره ن عاليتنو دوا نګ د ف مانيتور
هدف يې د کار د کميت او کيفيت  مشاهده کول دي  تر څو 
واضح شي  چي ايا کوم پرمختګ منځته  راغلي دي اوکه نه 

پال خاطر   په  سيدو  ته د ر هدف  تګ   غه  پرمخ يا دد په او ن 
غه  يا د نه؟  ا که  شويدي او لي   کي عم مان   خت او ز پل و خ

د پاليسي سره مطابقت لـري  NTPميتودونه او تکتيکونه  د
کي  مورد  په  ترول  نځ د کن نري ر يا د  نه؟  او  که  او 
ګرام  نه ؟ د پرو يا  کافي دي  نه  شوي پالنو ضع  موړي و نو

 .مانيتورنګ  په الندي دري برخو کي صورت مومي
مانيتور حوزوي پر  - سطه  په وا حد  کزي وا نه  د مر وګرامو

 .کيږي
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په    - يول  حوزوي ل نه د  نه او فعاليتو تي پروګرامو والي
 .واسطه مانيتور کيږي

د ولســواليو فعاليتونــه دواليتــي ليــول پــه واســطه    - 
 .مانيتورکيږي
يد د             مًوثر وي  با نګ  چي مانيتور پاره  ددي ل

مي ا نه داي نګ فعاليتو ستماتيک ويمانيتور کزي .و سي د مر
ترمنځ  سوالۍ  يول اود اول تي ل يول ، والي حوزوي ل حد،  وا

 . بايدنږدي اړيکه اوهمکاري موجود وي
 Health education: روغتيايي تعليمات 

عامه خلکو ته د مو ضوع اهميت بايد وويل شي            
پاره   خت ل يات و يا ز تو  له دري  هف چه  لک  غه خ کوم ه چي 

غم  لري بايد نږدي صحي مرکز ته  چي په هغه ټوخي او بل
کي صدري معاينات  او د بلغم معاينه  په الزمه او دقيقه 
توګه  اجرا کيداي شي  مراجعه وکړي  همدارنګه بايد کوشش  
وشي  چي عامه خلک د نري رنځ د ناروغي په طبيعت پوه شي 
بل  ناروغى قا نځ  نري ر چي د  شي  يدپوه  هم با پدي  او 

نې ده شي د  ددرمل نه ن ګه درمل سبه تو په منا يرې  که چ او 
 .نورو خلکو د منتن کيدو سبب ګرځي

ماتو  يايي تعلي يروي د روغت جدي پ خه  صولو څ نې د ا د درمل
چي ناروغانو، د هغوي کورنيو  او ټو لني .  اساسي ټکي دى

حکومت بايدکافي مالي منابع  د نري . ته بايد ورسول شي
 .ليماتو برخي ته ورکړيرنځ په مجادله کي دروغتيايي تع

يايي  پاره دروغت ني ل ټو ل کي د  مورد  په  نځ  نري ر د
 : تعليماتوخاص پيغامونه

 :د نري رنځ ناروغانو ته   -۱
 .دنري رنځ  ناروغي  دعالج اووقايې وړناروغي ده    -
که چيرې شک مند ياست  د معايناتو لپاره فورًا  داکتر   -

 .ته مراجعه وکړي
نري ر  - يرې د  شوي وي که چ جويز  ته ت سو  مل تا ضد در نځ 

 .خپله درملنه د هدايت سره سمه  مراعات کړۍ
د ټوخي او پرنجي په وخت خپله خوله د يوه دستمال په   -

پل  خه  خ يدو څ ناروغي د خپر څو د  تر  کړۍ    نده  سطه ب وا
شاوخوا کسانو ته مخنيوي وشي  همدارنګه د خپلي خولي الړي 

 .مه توف کوي په هر ځاي کي پر ځمکه  باندي
 
 
 
 :د  نري رنځ د ناروغانو خپلوانو ته   -۲
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که چيرې  ستاسو ناروغ په مناسب ډول درملنه شي  ښه    -
به  د  ته  ګرو  نورو مل سو  سو او ستا شي  تا به  او روغ 

 .انتشار سبب نه ګرځي
د خپل ناروغ  د تداوي د تطبيق په هکله  بايد پوره   -  

تاسو ناروغ په منظمه توګه اطمينان  حاصل کړي  که چيرې س
 .درمل ونه خوري  هغه تکرارًا روغتيايي مرکز ته يوسي

دنري رنځ  ناروغ سره د امکان تر حده  پوري مادي او   -
 معنوي مرستي وکړي 

عراض   - جانبي ا لو  کن د درم کي مم غانو  نو نارو په ځي
ښکاره شي لکه زيړي ، د پوستکي افات ، د رويت تشوشات ، 

ددي اعراضو په ښکاره کيدو  . وش او داسي نورد اوريدو تش
 .سره بايدناروغ  فورًا روغتيايي مرکز ته يوسۍ

يايي   -    بل روغت يوه  ناروغ   چي  شي  ضرورت  يرې  که چ
مرکز ته د درملنې لپاره منتقل شي  نوبايد د خپل معالج 
داکتر سره مفاهمه وشي  تر څوستاسي ناروغ ته د انتقال 

دي توګه درملنې ته يې مناسبه ادامه  کارت  ورکړي  او په
 .ورکړاي شي

فورًا  - لري نو ناروغي  چي  شي  شکمن  ځان  په  يرې  که چ
 .روغتيايي مرکزته الړشۍ

 :عامه خلکو ته    -۳
دنري رنځ ناروغى ددرملنې اومخنيوي وړ ناروغى  -       

که چيرې د يوه مشکوک ناروغ سره مخامخ شۍ د هغي په . ده
عتنايې څخه کار وانخلي  بلکه له هغي مقابل کي له بي ا

سره مرسته وکړي  تر څو يوه روغتيايي مرکز ته د معايني 
 .لپاره مراجعه وکړي

کافي او مناسبه غذا، ښه حفط الصحه ، په کور   -      
کي تازه هوا، د لمر  وړانګي خصوصا  د خوب په کوته کي 
کي رو يوي  په مخن ناروغۍ  چي ددي  يارات دي  غه مع ل ټول ه

 .لري
کله چي د نري رنځ ناروغ ته  د نري رنځ ضد درمل تجويز 
له  ته  پاره  پر مودي  ل ني  مل د معي له در يد خپ يږي  با ک

 .انقطاع څخه په منظمه توګه واخلي
د نري رنځ له مرکز سره  بايد د الزمي اقتصادي ، مالې   -

 .اواخالقې مرستي وکړۍ
نځ        نري ر چي د  ياد وي   په  يد  مو با ضد دا  پر 

مجادله  کي  يواځي  دولت مکلفيت نلري  ټولنه هم ددغي 
مهلکي ناروغي په مقابل کي وجيبه لري چي بايد په اجرا 
ــــــــړۍ ــــــــې ډډه ونک ــــــــي ي ــــــــو ک   .کول

)۲۷،۲٤،۲۳،۲۲،۲۱،۱۹،۱۸،۱٦،۱٥،۱٤،۱۳،۱۰،۸،۷،٦،٤،۲،۱( 
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 شپږم څپرکي 

 هغه ناروغي چه د حشراتو په واسطه  ا نتقا ليږي

Arthropod born Infection 

 مالريا

يوه پروتوزوايي ناروغي ده چې د پرازيتي انتان            
جينس پورې اړه   لري او انسان تـه  plasmodiumپواسطه چې د 

وصـفي . ماشي پواسـطه سـرايت كـوي anophelesد يو مونث منتن 
 .يې په درٻو واضح  مراحلو باندې مشتمله ده حمله

 ۱. Cold stag    -    

۲. Hot stage   -   

۳. Sweating stage - 

كلينيكي منظره يې د خفيف څخه تر شديده پورې او          
كوي،  فرق  نه  يا  شوى  طي  چې اختال پورې  نوع  يت  د پراز
مراض ضميموي ا شدت او  تان  مت د ان ناروغ مقاو ګه د   همدارن

تبه چې . ضو پورې هم اړه لري لكه سوى تغذي او نورو امرا
د ناروغۍ سخته حمله ده په مشخصو نوبتي وقفو كې رامنځته 

م له دري سته  چې ورو ېږي  ځې  يك لورمې ور ظراو څ چې ن ته  دې 
 .كوم نوع پرازيت حمله كړى، واقع كېږي

څخـه ناروغيويو د لرغونو ثبت شـويو      : Historyتاريخچه    
bad aپه ايتاليه كـې د  malariaمه پېړۍ كې خلكو  ۱۸ه پ. دى ir 
mal aيا  ria  خرابې هوا پورې ملحق ګڼله كېده چـې  لـه همـدې

كـې يـو فرانسـوي  ۱۸۸۰پـه . نوم مشتق شـوى  malariaڅخه د 
په   Algeriaنومېده د جنوبي افريقاد  Larveranنظامي جراح  چې 

ت پـه سـيركې د ددي وخـ.پرازيت كشف كـړ malariaخلكو كې د، 
جود وه شكونه مو ندې  په ډول با شراتو  په . ح ګه  مدرا ن ه

افريقا او اروپا كې د خلكو په نزد ماشي مسول ګڼل كېده 
 ۱۸۹۷په  برخه كېږي چې پـه  Ronald  Rossمگر ټول افتخار  د 

ماشي پواسطه د پرازيت انتقال هغه وخـت  Anophelesكال كې د 
يې كا ) پردٻش هندوستاناندرا (كشف كړ چې سكندر اباد كې 

پرازيت د ماشي په معده كـې  malariaوليد چې د  Ross. ر كاوه
دغه ماشـى د مخكـې پـه . په شكل نشونما كوي Cyst (Oocyst)د 
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malaria وي باندې اخته شخص څخه تغذى شوى – DDT          چـې پـه
تر  ۱۸۷٤ شوي  وو او  يب  كې ترك ير  ۱۹۳۹كال  پورې غ كال 

Paull Mچې بيا وروسـته . موثر   پا تې شو uller  پـهSwitzerland 
حشره كش خواص كشف او د نوبل جـايزه يـې ترالسـه  DDTكې د 
پــه كنتــرول كــې نــوى بــاب  Malariaد دې پواســطه د . كــړه

 eradicationيا      د محوى  malariaكې د  ۱۹٤۸په . پرانيستل شو
 دى عـالم پـه فعالـه. پواسطه وركړل شوه Pampanaنظر يه د 
سـيا كـې  ندې پـه ا با د كنترول په پروژو  malariaتوګه د 

ابتدايي نتايج د مالريا د كنترول ډٻرد قبول وړ . كار كاوه
كال كې د مالريا د واقعاتو تعداد دريمي   ۱۹٥٥او په  ۰وو

برخي ته ښكته شول پدغه دوران كې نړيوال صحي سازمان په 
كنتـرول  malariaكال خپلو مهمو غړو څخه وغوښتل چـې د  ۱۹٥٥

  محـوې پـه اړه malariaته توقف وركړى او  كوښښ وكړي چـې د 
 .جوړې كړي  پروژې

كالو پورې زياتره هغو ممالكو کي چې ۱۹٦۰ -۱۹٥۷د        
Malaria  په كې عامه وه دWHO  د مالريـا د محـوې(Eradication)  

كالو كې د مالريا د  ۱۹٦۰په پروګرام كې برخه واخيسته په 
پ حوې  جود وو  ه اړهم عات مو تدايي .لوړ توق له اب سته  ورو

سه  يت د ال پل موثر ګرام خ حوې پرو يا م خه د مالر يابۍ څ كام
كـالو  ۱۰-٥بـه پـس لـه  Malariaچـې  وركړ ابتدايي توقعات 

Eradicate د پروګرام په جريان كې  لوى لـوى . شي درست نه وو
epidemics    په   زيا تره ممالكو كې رامنځتـه شـوي چـې د 

malaria  پروګرامونه دوباره تر کتني النـدي ونيـول شـول پـه
کال کي د نړيوال صحي سازمان په دوه ويشتمې   فيصلي  ۱۹٦۹

سته  گل د ترحم  ندي د  بري با پر مق حوي  يا د م کي د مالر
په  شوه  او  ښودل  په دي  ۱۹۷۰کښي سازمان  صحي  نړي  کي د 

حوي پروګرام يا د م چي د مالر چاوه  شار وا يات ف ندي ز نه با و
ــرول  ــا د کنت ــد د مالري ــق دي  او باي ــل تطبي ــر قاب غي

په  صرف  سم  په دي ق شي   شروع  سره  نه د  ځه  ۱٥پروګرامو پن
ترول  په کن ته  نه بير حوي پروګرامو کي  د م کالو  سو  ل

   Malariaوروسـته لـه دې چـې . پروګرامونو باندي تبديل شوه 
و محوې ته ي malariaدمخ په زياتېدو تهديد وپېژندل شو نو د 

م اجالس يا فيصله د نړي  صحي ۳۱ځل بيا ضرورت وليدل شو او 
د كنترول پروګرام وسـطي هـدف  malariaكې د  ۱۹۷۸سازمان په 

دې ځل ته يې د . محوه وګرز و له malariaاو نهايي هدف يي د 
ونه ټاكلو بلكه هر مملكت  ته  يې د هغود   وخت كوم قيد

كال نړي  ۱۹۷۸په  اپيديمولوژيک  حالت په تناسب وخت وركړو
 پـه ا Primary Health Careصحي سازمان كنفرانس كـې يـو پـالن د 
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Community-base mصولو با ندې چې  alaria control  نوميد ه  تصـديق
 ۱۹۸٥امه  فيصله کي چې  ۳۸كړ د نړي د صحي سازمان  په  

د كنترول پروګرام بايـد پـه   malariaكې وشوه  وويل شو چې د
 ۰.يوه برخه وي National Primary Health Care Systemدرست شكل د 

كـال كـې  ۱۹۸۹طي كېدونکي وضـع پـه  يبد Malariaد         
World H ealth  كنفرانس دى ته وهڅوه چـېmalaria c ontrol  پروګـرام

ته جهاني ارزښت وركړي او خپل ټول ممكنه انساني، ساينسي 
م كال  ۱۹۹۲په . او اقتصادي وسايلو توجه دې خواته واړوي

Oct  مياشت كې پهAmsterdam  كېWHO  د  وزيرانو په سطح يـو
كنفرانس جوړ كړ په كوم كې چې د دواړو ا نډٻميك او نان 

كنترول په باره كې يـو  malariaانډيميك ممالكو حكومتونه د 
 .فيصلې با ندې امضاء وكړي

 :Problem Statement Worldتوضيح په نړي کي    ستونځي د 

سيمات د        يوي تق له : جغراف يو  يا  يه  مالر له رو
 ٤۰او  Nدرجـې  ٦۰امراضو څخه ده چـې  وزياترين خپرٻدونكي

مالريا اوس په زياترو معتدلو  Endemic.كې صورت نيسي Sدرجې 
ملكونو كې وجود نه لري چې دليل  يي اجتماعي او اقتصادي 

دغه ممالك مشتمل دي په ټوله اروپا، تقريبًا د . بهبود دى
، USA، زيــاتره ممالــك د نــږدې غــرب، USSRســابقه شــوروي 
، وسـيع شـمالي او جنـوبي برخـې د Caribbeanزياتره برخه د 

جنوبي امريکا، استراليا زياتره برخې چين په اوسنيو وختو 
كې مالريا په مخ په ترقۍ ګرمو ممالكو كې يو لويه مسئله 

 .جوړوي

مالريا پـه يـو :   Morbidity and mortalityمړينه او شيوع         
يوادو) ۹۱(نوي  بًا  ه چې تقري نديميك ده  صده    ٤۰كې ا في

ميليونو  ٥۰۰  -۳۰۰هر كال . نفوس  تر خطر  الندي قرار لري
فيصده يې په  ۹۰چې . پورې كلينيكي واقعات يې ليدل كېږي

ميليونو پورې مړيني منځ ته ۲،۷-۱،٥او . افريقا كې     دي
ځي طه د . را نږدې راب ٻر  ماعي او ډ لري او اجت سره  پت    غر

د  نړي په . اقتصادي بحران يې په  زياتوالي كې رول لري
جوړ  Problemهم زيات   زياترو  هيوادو كې مالريا د پخوا څخه

يې قطـع شـوى هـم    transmissionپه هغو نواحيو كې چې . کړى دى
هغه طبقه چې زياتره  ترخطر . وي  اپيديمي  يي واقع كېږي

  ٥ ماشومانو څخه دي کوم   چې عمر يې . عبارت له الندې ده
كم وي خه  ير . كالو څ چې د غ لك  غه خ ښځې، او  ه له  حام

مالريايي ساحې څخه مالريا يي ساحې ته  ځي لكه د كار لپاره 
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د مهاجرت جنګ يا سياحت او هغه مسافرين چې انديميك ناحېو 
ه پ.ته  سفر كوي او كورته د مرض سره يو ځاى بيرته  راځي

چې  شومان  سې ما يون دا يو ميل بًا  يا تقري كې مالر نړۍ  له  ټو
له  يا  چې د مالر ني  لري وژ يا و يا انيم تان  سي ان حاد تنف

جوړوي صه  مايي ح نو ني لو مړي هې  د ټو په . وج يې   ياتره  ز
يږي قع ک كې  وا قا  نو . افري غذايي فكتورو يا او   د مالر

ريا فقدان له وجهې په مشترك ډول زيا  تره هغه ښځې چې مال
نو پـه نتيجـه كـې ا . وي anemicيې ساحې كې حمل اخلي او  

Low birماشومان په لومړي حمل كـې  %۲٥نديميك نواحيو كې  th 
weight ۰.و ى 

  -:په افغانستان کي  ستونځه د مالريا 

په ملي سطحه د مالريا د کنترول د پروګرام  او            
په ساتو  طو موس سازمان او ذيرب صحي  نړي د  چي  د  سته   مر

مختلفي سرويګاني يي تر سره کړي داسي معلومات راکوي چي  
ستان  حي   ۱٤د افغان سا  نديمک  پاره ا يا ل نه  د مالر واليتو

له  صايي  ني اح سازمان د تخمي صحي  نړي د  شوي دي  د  يت  تثب
کي  کال  په  کي  ستان  غا ن په اف خي  په  ۳-۲م لک  نه خ مليو

د نه موجوديت له  مالريا اخته کيږي  او د يوه ښه سروالنس
موږ د عال ز له  ف مات   ام کوم معلو کي   مورد  په  تو  يا  وف

نشته  د مختلفو سرويګانو څخه داسي معلوميږي  چي زموږ په 
    PV%۹۰-۸٥هيواد کي د ټولو مالريايي واقعاتو له جملي څخـه 

واقعات جوړوي اما د دوه نـورو انواعـو پـه   PF%۱٥-۱۰او 
مات  لو  کوم مع سه  تر او له  په هک يواد  شته د ه کي ن په الس 

شوي دي     بت  هم ث ګاني  يديمي  له اپ له ک يي ک کي  خو  نو بر ځي
    ۰تخار او کندز   –بادغيس  –لغمان  –کنړ –لکه ننګرهار 

- ::Agent Factorد عامل فکتورونه 

پــه يــو انســان كــې د مالريــا : Agentعامــل             -۱
سطه منځ نو پوا عو پرازيتو لورو نو ځيناروغي د څ . ته را

P.vivax ،P.falciparum ،p.malaria  اوP.ovale.P. vivax    په نړي كې پـه
يوې لويې جغرافيوي ساحه کښي پيدا کيږي  په افغانستان کي 

% ۱٥-۱۰جوړوې د  P.vivaxفيصده % ۹۰ -٦٥د مالريا د واقعاتو  
له وجې او ډيره  کمه فيصـدي يـې د  P.falciparumفيصده  يې د 

mixed دى  د مالريا شدت او  له وجېseverity  د مالريا په نـوعې
 .  پورې اړه لري
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Life Hد ژوند تاريخچه     istory: د مالريـا پرازيـت د نشـونما
 :لري    Cycleدوه سايكله

 The Human    غير جنسي دوران  پـه انسـان کـي :        ۱
Cycle     (Asexual Cycle) 

  The Masquito Cycle   جنسي دوران په ماشـي کـي :           ۲
(Sexual Cycle) 

صلي مېزبان  چې انسان يې بين البيني مېزبان او ماشى يې ا
 ۰دى 

غيرجنسي سـايكل : Asexual Cycle-:غير جنسي دوره:           ۱
هغه وخت شروع كېږي چې كله يو ماشى انسان وچيچي او د هغې 

د مالريا  پدي وروستيو کي . ور داخل كړي  sporozoiteوجود ته  
د پرازيت د ژوند دسيکل د دوران په باره کي زيات معلومات  

مختصر معلومات پدي باره کي په الندي ډول ۰تر السه شوي دي 
چي  شوي دي  شريح  صفحي ت لور  کي  څ ساني دوران  په ان دي 

 :عبارت دي له 

Hepatic pha   دځيګر مرحله :الف se : خپلـهsporozoite  ٦۰-۳۰پـه  
يطي دوران څخه  ځيگر ته داخليږي چې ډٻر يې كې د مح دقيقو

ې يې ځيګـر تـه ځينپواسطه د منځه وړل كېږي خو  phagocytesد 
سوي شونما د . ځان ر سته ۲-۱د ن خه ورو تو څ په (هف چې دا 

 hepaticپه ځيګر كـې دا پـه .) نوعي د پرازيت پورې اړه لري
schizonts باندې تبديلېږي چې باالخره Hepatic schizonts ره چـوي حج
د ازادو شـــويو .د ازدٻـــدد و ســـبب ګرځـــي Merozoiteاو د 

يو واحد . ميروزويتونو تعداد د پرازيت په نوعي پوري اړه 
P.falciparum حـال . پورې ميروزيونه ازادوي٤۰۰۰۰سپوروزويت تر

يې  نواع  نور ا چې  نه  ۱٥۰۰۰-۲۰۰۰دا  پورې ميروزيتو عدده 
 Intra hepaticو ټول وي ن PFپه هغه صورت كې چې پرازيت . جوړوي

Schizonts  په يو وخت سره رپچر كوي او نـور دوامـدارهTissue 
phase نـو ځكـه ورتـه .نه پـاتې كېـږيExoerythrocytic phase  هـم
برعكس د پرازيت نور انواع چې كوم دي دوى ټول په يو .وايي

اشكال يې په  hepaticې څين. وخت يعنې همزمان ډول سره نه چوي
تر . پاتې كېږي يعنې نشونما او تكثر نه كويغير فعال شكل 

نـو ځكـه دغـه اشـكال يـې . ته والړ شي Pre-erythroshizogonyڅو 
سـبب کيـږ  relapseد توليد سبب ګرځي او د  Merozoiteوروسته د 

كـالو پـورې او ۳-۲اشـكال يـې تـر  P.ovaleاو  P.vivaxچې . ي
P.Malaria  څخـه  كالو او يا هـم لـه دې  ۲۰-۱۰شكل د پرازيت
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دا خبره بايد په  ياد ولرو .زيات وخت پورې پاتې كېدى شي
ته ورداخل شـوه نـو دوهـم ځـل بيـا  RBCچې يو ځل پرازيت 

 .بېرته ځيګر ته نه ورځي

Erythrocytic pha  داريتروسايت مرحله.ب  se: پـه زياتـه انـدازه
ندازه  صه ا يو مشخ خو  بږي  سره تخربي سرعت  په  نه  مېروزيتو

 RBCسته د وباندې نښلي ور Receptorخاص  په RBCپرازيتونه د 
صفحې  Schizontاو  Trophozoitغشا سورۍ او داخل ته ورننوځي چې 

Erythrocytic Pد . ته داخلېږي hase  د مېزورويتونو پـه ازادٻـدو
. تر حملې الندې نيسي، ختمېږي RBCسره كوم چې نوى او تازه 

سان د چې د ان څو  تر  ٻږي  باره  تكرار صفحه دو ود ج ودا 
Immune r esponse  سيستم دغـه عمـلslow د .كـړيErythrocytic  دورې

(duration) ساعته د ٤۸  او وخت د هرې نوعى لپاره ثابت دىPF ،
PV  اوPO  ساعته د  ۷۲لپارهPM لپاره. 

د مالريـا د پرازيـت پـه ټولـو ::Gametogony  ګاميتوګوني -ج 
Erythrocytic fانواعو كې ځيني  orms بلكـه پـه . يانقسام نه كـو

بدلېږي ندې  ګاميتونو با نث  فا . مذكر او مو سي  چې دا جن
اخيسـتل   پواسـطه  mosquitoرمونه د پرا زيت دي كوم چـې د 

 .كېږي

Sexual C    په ماشي کـي جنسي دوره.  ۲ ycle:Mosquito c ycle  يـا
(Sporogony)  هغه وخت شروع كيږئ كله چي يو ماشى د هغه انسان

پخوا څخه منتن دى چې د وينې سره  وينه  وخوري كوم چې د
 Sporogonyګامېتونه هم اخلي چې د ګـامېتونو اخيسـتلو سـره 

خپلې نشونما ته د ماشي په وجود كـې  Gametocytes. شروع كېږي
چې د مياشي معده كې صورت نيسي د  اوله حادثه.وركويدوام 
 عدده تارماننـده ۸-٤دى چې د  gametocyte (exflagellata) (male)نر 

 Female. نــومېږي منځتــه راځــي Microgameteفيالمنتونــه چــې 
gametocyte  تيروي چې    د پوخوالىيوه  پروسهfemale gametocyte 

د  Chemotaxisد .نــومېږي Macrogameteكــوم چــې . تــرې جــوړٻږي
په طرف متوجـه كېـږي  femalegametد  microgameteپروسې پواسطه 

د القاح سبب ګرځي چې منځته  female gameteچې باالخره يو يې د 
 ۲٤-۱۸په اوله كې يو غير متحرك جسم وي خـو د  zygoteراغلى 

ساعته  په منځ كې دا متحرك ګرځي چې دا متحرك  شكل ته يې 
ookinet  وايي چې دا بيا د ماشي د معدې جدار سورى كوي او د
پـه نـوم  oocyteته رسېږي چې دلتـه بيـا د  outer surfacesمعدې 
په سرعت سره تكثر كـوي او د معـين انـدازې  oocyte .يادٻږي
ښه پـوخ شـي نوچـوي   oocytesجوړوي خو كله چي   Sporozoitsسره 
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ازادوي، په زيات تعـداد سـره  sporozortsته  cavityاو د وجود 
sporozoits  غدواتو ته مهاجرت كوي او  په دغه  د ماشي لعابيه

نتن م يو م پاره  سان ل شى د ان کي دا ما خت  غه و شى دى ه ا
منځتـه راځـي د  sporozoitڅخه  gametocyteاندازه وخت چې د يو 

په بر کي نيسي چي د محيطي  ورڅي  ۲۰-۱۰ماشي په وجود كې 
موده   ا و  غه  لري د پورې اړه  بت  جې او رطو حرا رت در

 .وايي extrinsic incubation periodدوران ته 

رتـه   لـه اسـتثنا پ: Reservoir of Infectionد انتان مخزن .  -۲
كـې Africa Tropicalچي  په   ۰يي   مخزن دي     chimpanzeesڅخه 

مخزن کيداي شي نو داسې د بل   Plasmodium malariaاوسېږي چي د 
كوم يو حيوان راپور نه شته چې د انساني پالزموديم لپاره 

ــزن وي ــاني .مخ ــو انس ــي د   reservoirي ــوم چ ــوك دى ك ــه څ هغ
gametocytes  يو مريض كېدى شي په عين . يو پناه ګاه دهلپاره

شي ما شومان  carrierوخت كې د پرازيت د مختلفو انواعو لپاه 
شـي نسـبت  carrierلپـاره  gametocytesډٻر دي ته مـيالن لـري د 

نو ځكه د ا پيديمولوجي له نظره ماشومان نظر . کاهالنو ته
خاص الندي    و کاهالنو ته  د انتان يو ښه مخزن بلل کيږي
وبلل  reservoirحا الت بايد منځ ته راشي مخكې له دې چې  مخزن

 .شي

پـه خپلـه   gametocytesشخص بايد دواړه جينونه         -الف
يـا  gametocyteوينه کي ولري كه چېرې يو شخص يوازې نارينـه 

ولري نو اضافي نشونما د پرازيت د مـا شـي  gametocyteښځينه 
 .په وجود كې صورت نه نيسي

اضا فـي  gametocyteګاميټوسايت بايد پوخ وي خام شكل د  -ب  
 gametocyteوروسته له دې چې په وينـه كـې . نشونما نشي كولى
 matureورځې بيا دا دربر نيسي چې تر څـو ٤-۲منځته راشي نو 

 .يا پوخ شي

ېرې        --ج كه چ ندى وي اوس  له ژو يد خپ سايت با ګاميټو
anti mيو نـاروغ  alarial  اخيسـتي وي نـو دواgametocyte  خپـل د

 .ژوندي پاتې كېدو قابليت د السه وركوي

بايد په كافي اندازه موجود وي تر څو چـې  Gametocyte   --د
يو ماشي منتن کړي هغه اندازه د پرازيت چه ضروري دى د دې 
لپاره چې يو ماشي منتن كړي په مشخص ډول نه دى معلوم خو 

 فكر كيږى چې بايد كم تر كم د ځينو ډاكټرانو پواسطه داسې
 .عدده وي ۱۲ په يو ملي متر مکعب وينه کي
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Period ofد سرايت صفحه .--۳  C ommunicability:   مالريـا تـر هغـې
كافي  په  سايت  ندي ګاميتو پوخ، ژو چې  قال وي  بل د انت قا
چې  شي  كولى  يا  نو ب جود وي  كې مو نه  سره دوراني وي ظت  غل

پرازيت كې وروسـته د ريا په مال  vivax د ماشي هم  منتن كړي
پرازيت د ښكاره كېدو څخـه منځتـه راځـي  asexualورځو د ٥-٤

rum p. Fحال دا چې  په   alcipha  ورځـو ۱۲-۱۰پرازيـت كـې تـر
په اولـو مراحلـو كـې د  infectionد .پورې هم نه ښكاره كېږي

غلظت يې  وي چېګاميتوسايتونو تعداد په وينه كې ډٻر زيات 
ته رسېږي دوى دې ته هم ميالن لري چې  mm3۱۰۰۰/په وينه كې 

 .په موجي شكل سره په محيطي وينه كې وليدل شي

كې دا معمول دى چې دا  P. ovaleاو  P. vivaxپه : Relapsesعود يا 
څخه تر زياتې مودې پـورې  دري کالو ولې حملې څخه وروسته د

relapse  ــړي د ــرا ر  .P.Fوك ــاره تك ــدل لپ ــه کي ــوالً اخت         معم
دې ته ميالن لري چې په كمه  P. malariaکاله وي خو    ۲   -  ۱

منځتـه   asymptomatic parasite  اندزاه په دوامداره  توګه سـره 
تر .راوړي تان  چې ان شوې ده  مه  له  ٤۰دا معلو يا  كالو او 

پا مودې  ياتې  تر ز خه  لک د  دې څ غه خ موال د چې مع شي  تې 
اوس داسې فكر كېږي چې   ماشومانو لپاره لږ منتن کونکي وي

 liverاو اولـي  originalلپاره نكس د هغـه  P. ovaleاو  P. vivaxد 
sechizonts  څڅه چې دsporozoit  څخه منځته راغلي وو مشـتق شـوي

liver shcكې مخفي    PMاو  PFدي خو په  izonts       منځته   نـه
 chronic bloodد    relapses عود يا ا نواعو كې    راځي په دې  

infection  له  عمله منځ  ته راځي 

Host fد ميزبان فکتورونه       --٤ actors : هغه انساني خـواص
يديمولو په اپ يا  ندې ژچې د مالر په ال لري  تاثير  ندې  ي  با

 :ډول دي

مالريا په هر عمر كي منځته راتللـى :      Ageعمر    –الف 
د  p. Falcipharum     ماشـومان پـه كـافي انـدازه New bornشي 

چې د  له دى  چې دا ددې كب قاوم دي  كې م بل  قا  په م يا  مالر
غلظت زيات وي كوم  fetal-hemoglobinژوند په اولو مياشتو كې د 

 .مالريا نشونما متا ثره كوي PFچې د 

نارينه نظر ښځو ته ډٻر ميالن لـري چـې : Sexجنس       -ب  
ر ژوند لري په مالريا اخته شي ځكه چې دوى اكثره د كوره به

او بل دا چې ښځې نظر نارينه وو ته  ښه ملبس وي او د ما 
 .شي ارتباط د وجود سره كمېږي
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 Sickle cell trailاو  As hemoglobinهغه خلك چـې : Raceنژاد يا  -ج 
  PFلـري  پـه  AA hemoglobinولري  نظر نورمال خلكو تـه چـې 
 .Pدى د  dufly negativeيـې  RBCزيات اخته کيږي هغه خلـك چـې 

vivax په مقابل كې مقاوم دى. 

پــه اميــدوارو ښــځو كــې د :  Pregnancyحــاملګي        -  د
وي، چې مالريا د اميدواري په دوران کي د   مالريا خطر زيات

intra ute rus f etal de ath  سبب ګرځېدى شي همدارنګه كېدى شـي چـې د
premature labor  او ياabortion  سبب شـي اول بـاريPrimary Grividea   

 .ښځي  نظر ونورو ته زياتي  د خطر  سره  موا جي وي

Socio eاقتصــادي اجتمــاعي پــر مختيــا         -  و conomic 
development : مالريا د روغتيا او اجتماعي اقتصادي يهبودى تر

منځتــه رابطــه ښــودلې ده دا اوس قبولــه شــوې ده چــې پــه 
ماعي حالت د ښوالي پرمختللو هېوادو كې د اقتصادي او اجت

 .۰له امله  کنترول شوي ده 

د مالريا په اپيديمولوجي كې كورجوړونه : Housingکور      -ه
يو ښه رول لوبوي هغه كورونه چې ښه تهويه نه لري و هم د 
به   خرا  يو  پاره  شو ل نو د ما ضعيف دي  ظره  طې ن له نق ڼا  ر

شو  يا د ما عات د مالر يا واق ثره د مالر بروي اك ضا برا د ف
ځي د  ته را كې منځ خل  په دا نو  كې د كورو جه  په نتي لو  چيچ
كور ناحيه، د تعمير ډول، د دٻوالونو طبعيت  او داسي نور 

 .د ماشو په كنترول كې رول لري

Population Mد خلکو مهـاجرت        -ر obility : خلـك د مختلفـو
اهدافو لپاره د يوه ځاي څخه وبل ځاي ته او يا د اخل د 

ي د يو ځاي څخه بل ځاي ته مهاجرت كوي ځيني يوه هيواد ک
له دوى څخه ممكن له ځان سره د مالريا پرازيت  انتقال كړي 
او هغه  ځايونوته پرازيت  يوسي چې  مخکي له دي څخه  په 

 دغه ځايونو کي مالريا کنترول شوي وي

صادر شوي مالريـا  پـه اروپـا او شـمالي   Imported      -ز
غتيا  يو لوي پرابلم منځ ته راوړي امريکا کي د عامي رو

توريزم او د ، دي  چي دغه واقعات ټول  دهوايي مسافرينو 
 مهاجرينو د ورتگ په نتيجه کي منځ ته راځي

مالريـا يـو اطرافـي نـاروغي ده او د : Occupationشغل     -ژ
 .زراعتي ناحيو سره نژدې رابطه لري
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رون پـه ازاده عادات لكه بې: Human Habits  د انسان عادت -ص
گي  ېدل، اواره  يده  ك کي و شي(هوا  نه بدو نو  )خا ، د كورو

نه دوا پاشي كول، د کور دٻوالونو ددوباره  نه پلستر كول 
وروسته د ددوا پاشۍ څخه  د انفرادي محفاظتي تدابيرو نه 

متـاثر  man vector contactنيول ټول د انسان او ماشـي ارتبـاط 
 .كوي

ــت       -ض ــود : Immunityمعافي ــديمي د خلک ــا اپي د مالري
يت  كې معاف سانانو  په ان لري  پورې  اړه  ستم  عافيتي سي م
يا  ګه مالر کراري تو په ت چې   ېږي  سه ك خت ترال غه و يوازې ه

همدا علت دى چـې .مواجه  شي expose معروض خلک يا ناروغۍ ته
د مالريا ا نديميك ناحيو كې ورو ورو  کتلوي معافيت منځته 

يوازې ما نو  ځي  سافرين را هاجرين او م نان م نوي ځوا شومان 
ناحيو څخه سفر كـوي پـه مالريـا اختـه  non endemicكوم چې د 

ېږي لد .ك خه تو مور څ كي   يت لرون چې د معاف شومان  غه  ما ه
مياشتو كې د مالريا څخه  5month-3شوى وي نو د ژوند په اولو 

او هغه  ماشومان چې . پواسطه ساتل كېږي IgG antibodyد مورنۍ 
semi imد  mune  مور څخه تولد كېږي په قسمي ډول د مالريا پـه

 speciesمعافيـت  يـې  activeمقابل کې معافيت لـري فعـال او 
specific دى چې  يواځي د يوهstrain   په مقابل كې معافيت وركوي

 .چې د بل په مقابل كې به حساس وي

Environmental fمحيطــي فکتورونــه     :   -٥ actors  :اد د هيــو
جغرافياوي موقعيت او موسمي حالت د مالريا د انتقال لپاره 

 ډٻر مساعد دي

مالريا يوه موسمي ناروغي ده په اعظمي   : Seasonموسم   : الف 
تر  شتي  يزان د ميا خه د م شروع څ شتي  د  ثور د ميا ګه د  تو

 اخره پوري  دوام مومي

Life cحرارت د مالريا د پرازيت : Temperatureحرارت    : ب  ycle 
متاثر كوي د مالريا د پرازيت لپاره مساعده د حرا رت درجه 

درجي د سانتي گراد پورې ده كه چېرې د ۳۰-۲۰په ماشي كې 
درجو  څخه راښكته شي نو  پرازيت نشونما  ۱٦حرارت درجه د 

څخـه درجو د سانتي ګريد   ۳۰اودرٻږي او حرا رت درجه چې د 
 ده  وژونکيلوړه  وي نو د پرازيت لپاره 

اتموســفيري رطوبــت اګــر چــې پــه : Humidityرطوبــت      –ج 
لري  نه  تاثير  كوم  ندې  يت با په  پراز ند  شي د ژو خو د ما

لري تاثير  ستقيم  ندې م بت . دوران با سبتي رطو د % ٦۰يو ن
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ماشي لپاره ضروري دى تر څو خپل نورمال ژوند وكولى شي كه 
عال  ښه ف شي  نو ما شي  يات  بت ز سبتي رطو غه ن ېرې د وي او چ

دوى ښه  تغذيه كېږي خو كه چېرې رطوبت كم وي نو د اوږدې 
 .مودې لپاره ژوند نه شي كولى

په عمومي ډول سره بارانونه : Rain fall   وريدل باران    -د 
يا د  كن د مالر بروي او مم نس برا چا  پاره  ثر ل شو د تك د ما
اپيديمي په  منځته را تلو باندې منتج شي، ځكه بارانونه 

زياتوي كوم چې د ماشو د بقا لپاره يو ضروري شى دى  رطوبت
ډٻر درانده او زيات بارانونه برعكس تاثير لري  خو بر خالف ٰ

په ځينو .چې ممكن د ماشو د تكثر  او د مينځه تللو سبب شي
مناطقو كې د يوې اوږدې مودې  وچکالي څخه وروسته د مالريا 

لږه ا په  چې  كه    ځي او دا ځ ته را يديمي منځ ندازه اپ
پيشرفته او شديد اورښتونه د دې سبپ ګرځي  چې د سيند په 

واړه ډنډو نه جوړ كړي كوم چې د  -و ناحيوکي كوچنې او څين
د اورښت او --.مالريا  د ماشو د تكثر لپاره ښه ځاى جوړوي

د ماشو د تکثر تر منځ رابطه د مهمو اساساتو له جملې څخه  
 شميرل کيږي

د يو قانون په  توګه په نظر :     Altitude:      ارتفاع -ر
متره ۲٥۰۰-۲۰۰۰           كې بايد وي چې د انافيل ماشي د

ته  لت ور مي حا چې اقلي كه  ېږي ځ يدا ك نه پ كې  فاع  په ارت
 .مساعد نه دى

  :     Man Made malariaانسان په  خپـل الس جـوړه شـوي مالريـا-ز
ضونه، د خړوبو باغونو حو كي د  كه  په ځم ستل  ندي وي لو ک

سيستم او نور انجينيري پروژې د مالريا د ماشو د زياتېدلو 
لپاره يو الر ښود  دي  چې د مالريا په زياتوالي منتج كېږي 
دغه ډول مالريا چې په خپله د انسانانو په خپل الس زمينه 

 په نوم يادٻږي Man made malariaسازي كېږي د 

 : Vector of Malaria د مالريا ناقل

په  هيواد کي  د ا نافيل ماشي معموال  څلور  زموږ       
ډوله پيژندل شوي دي  ددي جملي څخه زيات واقعات يي چي د 

څخه عبارت دي  او د  PFاو    Plasmodium vivaxاهميت وړ دي  د 
بت  ګه ث نادره تو په  پوري   سه  تر او عات  عو واق نورو انوا

زيات شوي دي  چي د ويکتور له نظره  معموال د انافيل ماشي 
ثرو  په اک نړي  يږي  د  يدل ک چي ل ګه  که څرن لري  ل يت  اهم
سره  تر  قات  يات تحقي ير ز مورد ډ په  تور  کي د ويک يوادو  ه

 شوي دي  
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كنتـرول د مالريـا د  vectorد واكسينو په عدم موجوديت كې د 
قدام دى د لي ا ښه  عم پاره يو ترول ل په       كن يل   ا ناف
ضر پاره  ېدل د دې ل ندې پوه لوژي با څو د بيو تر  چې  ور دي 

هغه .ي او د هغې په وقايي باندې پوه شوژمالريا اپيديمولو
ته  موږ  يت  يل اهم شي ويكتور يوه ما چې د  نه  هم فكتورو م

 .راښيي په الندې ډول وي

ښه  vectorد دې لپاره چې يو : Densityغلظت او کثافت    :الف 
موثر خپل كار سرته ورسوي نو بايد د انسانانو د اوسيدو 

د غلظـت  vectorد . ځايونو کي  كافي غلظت سره موجـود ويپه 
په ناڅاپي ډول زيا توالي ممكن د يوې اپيديمي د شروع سبب 

Critical deد هر يو وكتور لپاره يوه .شي nsity  موجوده ده چې كه
چېرې د هغې څخه يې غلظت كم شي نو په يوې جامعې كې به 

چې دغه لېـول او  په موثر ډول ونشي سا تلى Transmissionخپل 
      اندازه په مختلفو انواعو كې فرق كوي په هغه صورت كې چې

an  culicifacies  مد نظر دى نو د دې د خپريدنې لپاره يوي زياتي
density   ته ضرورت دى خو برعكسAn. F luviatilis  په صورت كې كـوم

چې يو ډٻر موثر ويكتور دى نو په ډٻر كم غلظت سره هم خپل 
 .السه كويهدف تر 

Life spa  د ژوند موده:ب  n: د مالريا په انتقال كې ډير  مهـم
د مالريـا د ژونـدد دوران  key factor او کليـدي فکتـورويكتور

ماشي بايد د ملوث وينې څكلو څخه وروسته تر  Vector.موده ده
كلېدي سترا  eradicationورځو پورې ژوندى وي نو د مالريا ۱۰-۱۲

life spa   پواسطه دغه insecticideتيژي دا ده چې د  m  د ماشـي د
10days څخه راكم شي. 

Choice ofدميزبان انتخاب  :ج   H ost:ماشي د انسان وينـې  څيني
ته ترجېح وركوي خو ځينې يې د حيواناتو وينې ته او ځينې 

Anoph cنور يې نور مختلف غذايي عـادات لـري د  ulicifacies  پـه
د انتان د وينې څخه ) دى دا يو مهم ويكتور(صورت كې چې 

په لـوړه  An fluviatilisخو بر خالف    . پورې استفاده كوي۲-۸۰%
نوعه ده كوم چې د انسان وينې تـه ډٻـر  anthrophilicسويه يو 

د  vectorنوعې تـه يـو ښـه  zoophilicارزشت وركوي نو ځكه نظر 
 ۰مالريا بلل کيږي 

سته د دې چې وينه  ورو:    Resting Habits  داستراحت عادت : د 
د غذا په ډول د ماشو پواسطه واخيستل شوه نو د كوټو په 
داخلي د يو ا لونو باندې د مالريا ماشي  ا رام كوي چې دې 

وايي خو هغه  انواع چې د وينـې اخيسـتلو  endophilyنوعې ته 
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ته  نو دې  كوي  خه ا رام  کوټي څ له  ندي  سته  د با خه ورو څ
نظريه د  eradicationت كې د مالريا د په حقيق.وايي exophilyبيا 

endophilism  خواصو پر بنا د اكثرو ماشو لپار ه    بنا شـوې
 .ده

Breeding haد تكثر او نشونما خواص    :ۀ  bits : د مختلفو ماشو
 An flaviatilisفرق کوي ځينې په روانو اوبو كې تكثر كـوي لكـه 

an saځينې په مالګينو اوبو كـې  ndaicus   ينـې  يـي   د او ځ
بو     نو ا و د  او  په  چي کي،  بو  شوو او ير ه  په ذخ يو  كوه

دغه هم  An Stephen sisد  ټا نكونو په اوبو كې تكثر كوي لكه 
لپاره ضروري  Anti larval operationخواصو په باره كې د  breedingد 
 .ده

Time of   د چيچلو وخت: و   Biting : اكثره  ماشي د شپې لخـوا
ماشو څخـه د انافيـل ماشـي د شـپې  aedesي پرته له چيچل كو

شروع  يارې  ښام د ت چې د ما لري  خواص  ېدو  يه ك خوا د تغذ ل
 وي.كېدو څخه تر  سهاره پورې

Vectorial C    د ويکتـور ظرفيـت : ر apacity : دغـه اصـطالح   د
کوي   ضيح  کي تو يه  يوه ناح په  ير  تا ث ظت مشترک  شي د غل ما

و د منتن کيد و مساعدوا لي  او عمر  ا -چي عبارت دي له  
د انسان د ويني زبيښلو امکانات  چي دغه ټول مشترك تاثير 

Vectrial cته  apacity د پرازيت په انتقال كې ښكاره خبـره .وايي
 .يك ظرفيت رول لريژده چې د ماشي فزيالو

:   Resistance to insecticidesمقآومت و حشره وژونکو موآدو سـره  -ز
پـه مقابـل  کـي Insecticidalده چې پوه شو چې يـو  دا هم الزمه

كوم ډول  چې  لي  هم اړه  پورې  لري دا د دې  مت  څومره مقاو
Insecticides كـه چېـرې يـو ويكتـور د يـو ډول . استعما لېږي
insecticide  په مقابل كې مقاوم وي نو بايدAlternative  ضد حشـره

 .دوا استعمال شي

 Mode of Transmission   د انتقال ميتود     

Vector Tد ماشو په واسطه انتقـال          -۱ ransmission    :
يا د شو د مالر چې دا  ما قالېږي  سطه انت عو پوا نو ا نوا ځي

ماشي خپله منتن مونث انافيل ماشي دي يو واحد ماشي ممكن 
د خپل  ژوند په موده كې ډٻر كسان منتن كړي  ماشي په هغه 

كوم  چې  نه وي  نتن  كې م كې صورت  غدواتو  يه  يې لعاب خت  و
sporozoits   ۰نه وي .موجود 
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Direct Tمستقيم انتقال           - ۲ ransmission : مالريا ممكـن
زرقونو د وينـې  IVاو  hypodermic ،IM تحت الجلد يا       د

كه شي  ل ته را منځ  صادفي ډول  په ت سطه  ما پوا د   او پالز
ــا  ــفيوژن او ي ــرا نس ــې ت drug aوين ddicts ــوخل ــې .ك د وين

ترانسفيوژن يو مشكل لري ځكه چې پرازيتونه په هغه  وينه 
پـورې خپـل د منـتن  days۱٤كې ساتل شوي وي كم تركمه  تـر 

هغه سړى چې د مالريا په انديميك ناحيې .كولو خاصيت ساتي
نو  شوي وي  ته  يا اخ په مالر چې  يا دا  سېدلى وي او  كې او

په توګـه ور   blood donorبايد تر درې كالو پورې   د       
 .څخه استفاده ونشي

Congenital Mوالدي مالريا         - ۳ alaria : په والدي ډول ممكن
يو ماشوم مالريا د منتني مور څخه اخيستى وي خو دا حالت 

 .نسبتًا نادر دى

دا د هغه وخت څخه عبارت دى : Incubation Periodد تفريخ دوره   
جي نو د چيچلو څخه تر هغه چې كله يو منتن ماشى انسان وچي

وخت پورې چې لومړى كلنيكي عالمه عمومًا تبه ښكاره كړي دغه  
ورځـو  ۱۰وايي چې دا وخت عمومـًا د  Incubation periodمودي ته 

د پرازيـت د انواعـو  duration مـوده يـا دغه. څخه كم نه وي
پورې تغير كوي او د يو طبعي ډول منتن كولو كې چې د ماشي 

 Pvاو د)۱٤-۹(ورځــي  ۱۲لپــاره  PFرت نيســي د  پواســطه صــو
  Quatrain  څلورګونو يـا ورځي او د) ۱۷-۸(ورځي  ۱٤لپاره د 

 ۰ورځي وي )  ٤۰-۱۸(ورځي   ۲۸مالريا  لپاره

incubation peانواعو كې دغه  څينوپه  PVد  riod  ممكن تـر نهـه
كې  عو  نورو انوا نو  ګه ځي نډٻږي او همدارن پورې وځ شتو  ميا

ځنډٻداى شي خصوصًا په هغه اشخاصو  Incubation periodت هم دغه وخ
 ۰يي اخيسي وي   Anti malarial suppressive drug   .كې چې

Clinical F:كلنيكي بڼه eatures:   ابتدايي تبه په حملوي شـكل وي
كې مـنځ تـه  RBCكوم چې د پرازيتونو د جمع كېدو له كبله 

كلــه  راځــي اعظمــي تبــه هغــه وخــت كــې شــروع كېــږي چــې
د ريچـر لـه كبلـه د وينـي دوران تـه   RBCميروزويتونه د 

 .ازادٻږي يوه وصفي حمله درې مشخصې مرحلې لري

 cold stage    The               د يخني مرحله-۱

 The hot stage-              دتودوخي مرحله   ۲
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 The sweating stage-د خولو کولو مرحله  ۳

ته مريض يو داسې حالت نيسي چې او د دې درې صفحو څخه وروس
 .ا رام وي     په هغې كې ناروغ   بالكل

Cold sta    د يخنيــي مرحلــه – ۱ ge :  د دې صــفحې شــروع  پــه
كوم  سطه  ساس پوا نۍ د اح بدى او د يخ سردردي  دل ضعيفتيا  

شروع کيږي .چې يو ساعت وروسته په لرزي  باندې تعقيبېږي
ورتـه كېـږي سـردردي تـه پ ٤۱- ۳۹ Cتبه، په  سرعت سـره ۰

عمومًا شديده وي ا و عمومًا كانګې ورسره وي د دې صفحې په 
سا يخ اح ستكى  كې پو لو  ته  اواي يا بېر سته ب چې ورو سېږي 

ګرمېږي په وينه كې په دې صفحه كې عمومًا پرازيتونه پيدا 
مًا  صفحه عمو ضعيف وي دا  كن  سرٻع او مم نبض  شو   ۲٥ كولى 

 .دوام كويڅخه تر يو ساعت   پورې دقيقي 

مـريض سـوځيدونکي ګرمـۍ : Hot Stage    -د تـودوخي مرحلـه ۲
احساس كوي او خپلې جا مې ټولې وباسي او لرې كوي  د جس  
سره پوستكى د ناروغ  نرم او وچ وي سردردي شديده خو زړه 
سريع وي دا  به  تنفس  نبض ډك او  خو  ځي  ځه  له من بدوالى 

 .ساعتو پورې دوام كوي ٦-۲صفحه 

تبه را ښكته كېـږي : Sweating Stage        ي مرحله د خول– ۳
سره  سرعت  په  حرارت  كې وي  ندازه  نه ا ما  خولې پرٻ خو 
راښكته كېږي خپلې نورمالې نقطې ته او جلد يخ ا و مرطوب 

را  كمېږي ناروغ د ا رامۍ احساس كوي او  PR pulse rate.  كېږي
دغه د .ساعتو دوام كوي٤-۲اكثرًا ناروغ ويده كېږي دا صفحه

صو او  په مشخ ته  نوعې  يت  يا د پراز ظر د مالر له ن بې حم ت
متقاطعو فاصلو كې را منځته كېږي چې په هره دريمه او يا 
سيك درې  غه كال ځي د ندې را ناروغ با په  له  مه ورځ حم څلور
صفحات شايد هر وخت په ناروغ كې ونه ليدل شي نظر دې ته 

فو و په مختل خوالى  ثر او پو نو تك كې  چې د پرازيتو نو  ختو
دوره ممكـن ډٻـرې هفتـې او  latency رکـود يـا د.صورت نيسي

دغه ناروغي نكس كولو ته ميالن .مياشتې په بر  کي و نيسي
لــري او د تــوري پــه لويــوالى او ثــانوي كمخــونۍ بانــدې 

پيدا كېدل د مالريا په ټولـو  herpesد تبې له و جې .مشخصېږي
ي تبه پـه اولـو مالريا كې ابتداي PF.ناروغانو كې عامه ده

مًا غير منظم وي او يا ممكن دوامداره هم وي  ورځو كې عمو
هر  سته  سې ورو يا ورپ يا  ٤۸ب ٻږي او  سته تكرار ساعته ورو

ممكن په غير منظم ډول همداسې دوام پيدا كړي نو ويلى شو 
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دا مشكله ده چې په وصفي ډول يي د يوبل ډول يا شکل څخه 
 .بېل كړو

يې ضعيف وي نو په هغوى كې دا   هغه خلك چې د وجود معافيت
حمله د د رې اعراضو سره يو ځآى وي سردردي، زړه بدوالى، 

 delirium ،hemolyticاستفراق عمومًا شديد وي ا و زيـات مـيالن و
jaundice   اوanemia  ته لري او پدې ډول مالريا كېPF   د نـورو

 .زياته ده Mortalityانواعو په نسپت وفيات 

 :ريا اختالطات عبارت دي لهمال PFد        

۱-     Gastro intestinal symptom   

۲-    liver damage 

۳-Acute renal failures   

٤-     Cerebral malaria 

٥-   Black water fever 

 ٦-    Anemia 

 ۷-    Collapse      

 :طات عبارت دي له ال اخت   P ovale – P malaria-او   P Vد     

۱-             Enlargement of liver 

 ۲-                    Spleenomegally 

۳-                                    Anemia 

 ٤-   Renal complication او دا سي نور. 

 Diagnosisتشخيص  

يا          شخيص د مالر يا  ت چې د مالر لري  پورې اړه  پدې 
ريا  باندې مشكوك پرازيتونه په وينه كې وليدل شي په مال

يديميولو ېدل د اپ ته ژك منځ  نا  پر پ شواهدو  يك  ي او كلن
 filmsد مالريا د پرازيت د تشخيص لپاره لـه دوه ډولـه .راځي

ضـخيم  او بل thin film نازک فلم  چې يو يې.څخه استفاده كېږي
thick f فلم  ilm فلمونـه داسې ويل كېږي چې دواړه ډولـه د.دى 
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film ندې جوړ شي نو بهتره بـه ويپه يوه ساليد با.Thick film  د
مًا پكار وړل كېږي ځكه چې  پرازيت د پيدا كولو لپاره عمو

 thickساحې الندې ليدلى شـو  microscopicډٻر مقدار وينه د هر 
films  نظر   زيات  چنده ۲۰كې پرازيتthin f ilm   ته پيدا كولى
 شو

پـه پېژنـدلو  د پرازيت د نوعې  Thin  filmنازک فلم         
يدلى  ضحًا ل يت وا كې پراز لم  پدې ف چې  كه  لري ځ يت  كې اهم

د ابتـدايي FAT      (florescent anti body test)لپـاره  Malariaد .شو
انتان عموما دوه هفتې يا له دې څخه هم زيات وروسته مثپت 
فوق  ظره  له ن عاتو  يديمولوجيكل مطال ست داپ غه ت ېږي د ك

ږ ته ښيي چې ايا ناروغ پخوا العاده اهميت لري او دا مو
مالريا شوى دى كه نه، تر ټولو نوى واقعات په  اسانه او 

څخـه  dipstick Ag capture assayكوي عبـارت دى د  DXپه سرعت سره 
  PFلپـاره اسـتعمالېږي چـې ابتـدايي     PFدى چې عمومًا د 

سته  يا ورو لومېږي او ب كې مع ساحه  په  يابي  يت او ارز دتثب
 .وپ كې تاييدٻږيپه مايكروسك

 

 :   Measurement of Malaria:د مالريا اندازه ګيري

Pre Eمخکي د امحا ساحي  radication A rea :سـا حـو كـې د  دي  په
مالريا اندازه ګيري په هغه راپورونو پورې مربوط وي كوم 

ېږي شخيص ك سره ت يك ډول  په كلن سره. چې  يك ډول             په كلن
Malaria metric  دspleen rate ،averaged enlarged spleen ،parasite rate  لـه

 .مخې اندازه ګيري كېږي

ده نو ډيره سخته ده  د كنترول په پروګرام كې دغه اندازه 
انـدازه ګيـري ممكـن  malariometricيا کالسـيک  ځكه د  پخواني

 ..ضروري معلومات مهيا كړي

Spleen r      دتوري انـدازه  –الف  ate : افـاده  دا پـدې ډول
كالو تر منځ عمرونه لري د ۱۰-۲چېماشومان  كېږي  چې هغه  

Enlargement ofتوري لويوالى يې كتل كېږي د   sple en  بالغان پـه
توري  غانو د  چې د بال كه  ځي ځ نه را كې  يرۍ  ندازه ګ غه ا د

 Spleen. لويوالى غير له مالريا څخه نور ډٻر اسباب هم لـري
rate لنه کي انديميستي د ښـودلو په وسيع ډول سره په يوې ټو

 .لپاره استعمالېږي
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Average E د تــوري د لويــوالي اوســط–ب  nlarged S pleen : دا يــو
د   (Average Size)دى چې متوسـط انـدازه  Spleen rateنسبتًا حساس 

ــتنه     ــي دا پوښ ــيي  چ ــه راښ ــونږ ت ــوالي م ــو ي ــوري ل ت
Malariometric دي 

Parasitic r  د پرازيت اندازه  -ج ate    : دا په هغو ماشـومانو
فيصدي د ويني   کالو پوري عمر لري  د پرازيت ۱۰-۲کي چي 

 ۰په فلم کي راښيي  

  Parasite density Index   يـا معيـار د پرازيت د کثافت شـاخص -د
well de  مشخص يـا دا د يوه نفوس چه -: fined   دي د وينـي پـه

چي يواځي  يوه سمپل کي  د پرازيت  متوسطه اندازه راښيي 
 ۰مثبت واقعات په بر کي نيسي 

دا د   -:  Infant parasite rate د ماشومانو د پرازيت انـدازه –و 
هغه ماشومانو چي عمر يي د يوه کال څخه کم وي  په وينه 
کي د پرازيت فيصدي راښيي که چيري په يوه موضعي  ناحيي 

په دريو مسلسلو کلونو کي صـفر وي  دا   Infant parasite rateکي  
تي  لري  ح جود ن قال و يا  انت چي د مالر ښودونکي دي  ددي 
اگرچي د انافيل ناقل ما شي چي ددي انتقال لپاره مهم دي  

 ۰هم موجود وي 

څرنګه چي   -:   Parasite case rate د پرازيت د واقعو اندازه  -ه
Morbidity rمشکله ده چي   ate   خو په هغـه حـاالتو   اندازه شي

کي چي د هري واقعي صحيح تشخيص صورت ونيسي  او په صحيح 
Proportional cډول راپور ورکړل شي  نـو   ase rate     اسـتعماليږي

ناروغان چي کلينکو او   ۱۰۰دا په دي ډول حسابيږي  چي هر 
 )په کلينکي ډول سره ( دواخانو ته راځي  او تشخيص کيږي 

ــر       - ــاد ش ــدازه  دامح ــيوع ان ــي د ش ــه دوران ک وع پ
Eradication Era current Incidence levels   

Eradication E امحا پيل جريـان يـاد      - ra   کـي  د مالريـا
مايکروسکوپيک تشخيص اصلي ميتود  دي  هغه د اندازه گيري 
شوي  ستعمال  پاره  ا يري ل ندازه گ يا د ا چي د مالر نه  واحدو

كل د ثرا پرازيتولوجي يات اک لو ز تر ټو چې  د  ستعملمي 
، API ،ABERعبـارت دي لـه  parameters اندازه ګيري واحدونه 

SPR  اوSFR  او عينparameters په  اوس .  فعالً هم استعمالېږي
 :وخت كې دغه النديني پاراميترونه استعمالېږي



 427 

 Annual                    دپرازيـت کلنـي شـيوع    يـا 
Parasite Incidence (API) 

 Annual blood examination rateد ويني د کلني ازموينـو انـدازه  
(ABER) 

Annual f               د فالســيفارم کلنــي شــيوع  laciparum 
Incidence (AFI) 

ـــــــــــدازه ـــــــــــاليدونو ان ـــــــــــو س                                    دمثبت
Slide passivity rate (SPR) 

 Slide                  د فالسيفارم د سـاليدونو انـدازه 
falciparum rate (SFR) 

 

 Annual (API)                 د پرازيـت کلنـي شـيوع :الـف
Parasites Incidence 

Confirmed case during 1 year                           تاييد شوي واقعي د يو کال په موده
 کي 

API =----------------------------------------------------------------------------------------X 100      

Population under surveillance                       د سرويالنس الندي نفوس 

د يوه فـارمول پواسـطه وركـول  APIد پرازيت کلني شيوع  يا
كېږي په يوې ټولني كې د مالريا د واقعاتو د اندازه ګيرۍ 

 passiveاو  activeميتود دى چې دا د شـديد لپاره يوه ډٻر ښه 
surveillance  پورې اړه لري او دغه واقعـات بيـا د وينـې پـه

 .معاينې كولو سره تصديق كېږي

A (ABER)-      د ويني د ازموينو کلني اندازه : ب    nnual 
Blood Examination Rate) 

Number of slides Examined                       ل شوو ساليدونو تعداددازموي 

ABER =--------------------------------------------------------------------X 100       

Population                                       نفوس 

كـال كـې  ۱۹٦٤كمېټې د مالريا په باره كې پـه  WHO expertد 
عداد ساليدونو ت غه  چې د ه كړو  شنهاد و سې پې يو  دا چې د 



 428 

م كم از ك يد  يږي با نه ك كې معاي يان  په جر شت  يوه  هميا د 
كې اصغري  Modified plan of operation (MPO)نفوس يو فيصد وي خو په 

 . وي%۱۰اندازه بايد په يوه كال كې 

د يـوه كـار د موثريـت ښـودلو  ABERد ويني کلني ازمويني 
كوم چـى د يـوه  Annual parasites incidence. دي Indexلپاره يو ښه 

يـو . پورې اړه لـري examination ratesكلنۍ وينې راټلوٻدنې او 
كافي اندازه د وينې ساليدونه بايد په سيستما تيك ډول هم 
ترالسه كړو او د مالريا د پرازيت لپاره يې معاينه كړو تر 

 . ترالسه شي APIڅو چې يو دقيق 

 AFI Annual falaciparum incidence   د فالسيفارم کلنـي شـيوع -ج  
څرنګه چي  دا يوه عاجله واقعه جوړوي نو ځكه معلومات  په 

 . دى PF casesاو  Total malaria casesچې . دوه برخو كې راټولېږي

 slide falciparum raاو  Slide positivity rateد : Others-     نور     -د
قـال دي دا دواړه د مالريـا د انت parametersدواړه ډٻر مفيد 

 . ميالن موږ ته راښيي

 Vector Incidencesدويکتور انتشار

د مالريا يوه سروې  چي كامله نه وي تر هغې پورې          
وښيي چـې  investigationچي د مالريا د ناقل رابطه كافي اندازه 

 : يې  په  الندې ډول دي    Indexځينې مهم 

Human B     د اســان دوينــي شــاخص-الــف   lood I ndex :  دا د
صه ده  يوه ح شوې وي  يه  تازه تغذ خه  شي څ يل ما مونثې اناف

اندازه موږ ته  anthrophilismكوم چې معده يې ډكه وي چې دا د 
 . راښيي

دا د هغو مونثـو :   Sporozoite Rate دسپوروزويت اندازه --ب  
كې  غدواتو  يه  لو لعاب چې پخپ كوم  صدي ده  شو في يل ما اناف

sporozoites لري . 

 : دا پدې ډول ښودل كېږي    Mosquito Density -ج  

 د ماشو تعداد                        

--------------------------------------------- 

Man             —hour -- catch 
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 Biting Density Man-- چيچلو کثافت د انسان د چيچلو اندازه د 
Biting Rate دا پدې ډول ښودل كېږيanopheles bits/day/person 

ــدازه -و    ــيح ان Inoculation R-د تلق ate : ــي ــان چيچن د انس
 infectiveته ويل كېـږي پـدې ډول  infective sporozitاندازه ضرب د 

sporozoit  پهinoculation r ate man bitiag r ate  دغه ټول پورتني رٻټونه
ــو  ــا د ي ــاره او د مالري ــا لپ ــري د مالري ــدازه ګي او ان

 .  ولوجيكل تصوير انځورولو لپاره پكارٻږياپيديم

 د مالريا د کنترول پروګرام او امحا

Malaria Control-and eradication 

         Malaria Control Program  په دې ډول تعريفېږي چې دا يـو
كـوم چـې    Anti malariaمنظم كوشش دى د دې لپاره چې هغه مخكې 

چې موږ ته مهيا دي په  زموږ په دسترس كې دى او هغه منابع
ستفاده د  په ا نه  حاالتو  يديمولوجيكل  سره د اپ ستعمال  ا

د مالريـا كنتـرول . كمـه كـړو morbidityمالريا وفيات او هـم 
په خپل محتوياتو كې محدود دى خو د وخت له  پروګرام اصالً 
يا د  مودې د مالر يوې اوږدې  نې د  حدود دى يع ير م ظره غ ن

ي تر څو چې دغه خبرې ته د پاى ختمولو پروګرام او هدف لر
 و ځخـه پرابلم  public healthټكى كېږدي چې وايي مالريا يو لدې 

پـه اپريـل   ۱۹٥۳پـه    NMCP (National Malaria Control Program. دي
په  لق وو  پورې متع چې د دې  شو  قد  كې منع ند  په ه كې 

spleen rانديميکو ساحو كې چېرې چي ates  پـه كـال كـې دوه %۱۰د
د پنځه كالو لپاره په جريـان  NMC. سپرې كړل شي DDTله ځ

كې و په نتيجه كې د دې پروګرام ډٻر عالي سويه كاميابه 
مليونو    څخه چې په كال ۷٥چې د مالريا واقعات     وه ځكه

كال  ۲كې وو  ۱۹٥۳ په  ٻدل  ته راوغورز نو  چې  ۱۹٥۸مليو كې 
بًا  كړ% ۸۰تقري ته  يې رامنځ ښت  شكل كم يا د م غه . هد مالر د

كه  سوله ل ټه ور كې ګ ساحو  فو  په مختل پاره  لك ل كار د م
نورو  په  يابي  عين كام چې   كې  فابريكو  پروژي او  عت  زرا

لكنو كې هم ترالسه شوله چې د دغه كارونو د ليدلو سره مم
who  كـال كـې د  ۱۹٥٥دې ته تشويق شو چې پهmalaria eradication 

   .يې د يو بين المللي هدف په حيث وګرځاوه

 Malaria Eradicationد مالريا امحا   

لغوي معني د ريشي سره د يو شي ويسـتل  Eradicationد         
دي د تعريف له مخې دا يو شديد لنډ مهاله كوښ دى تر څو د 
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سي او  ځه يو خه د من ټولنې څ ساني  ټولې ان يت د  يا پراز مالر
وروسته له دې د مالريا يو واقعه هم موجوده نه دي اګر چې 

يا په بل عبارت  كې داسې . د مالريا ناقل موجود هم اوسي
ويلى شو چې د مالريا امحا صرف د انساني پرازيتي محزن د 

 ۰Global pogrom of malaria eradicationامحا . منځۀ وړل دي نه د ماشو
 تر نظارت الندې راغوند شول   WHOكا ل كې  ۱۹٥۷په 

 :  ان کړلاو د مالريا اهداف په ال ندې ډول بي  

Ending the transmission of malaria- د مالريا د انتقال ختمول 

Elimination of the reservoir of Infection - د انتان منبع او مخزن د
.   منځه وړل  

The prevention of reestablishment of Malaria- د مالريا د دوباره پيدا
 كېدو څخه وقايه او جلوګيري              

 

 

                                                     
           

ــره  ــتراتيژي دوه عنص ــاره دي  س ــا لپ ــا د امح او د مالري
 :درلودل

د انساني مسكوني ناحيو سپرې كول او هم د هغه      --الف
 Malariaاو  DDT -BHCناحيو سپرې كول چې چتونه لري لكـه د 

اقل  ډول يي له  منځۀ يوسي  پواسطه سپرې كول تر څو په حد
 .  او د مالريا انتقال ته مزاحمت پيدا كړي

په      -ب   شي او  تيش و عات تف يا واق كور د مالر په  كور 
جذري ډول دغه ناروغان تداوي شي تر څو د انتان ذخاير د 

-۱۹٥۷د مالريا ددي  پروګرام اكثريت برخه په . منځه يوسي
global cكلونو كې د ۱۹٦۰ ompign او د . چوكاټ كې شروع شـوه په

بين المللي ستندرد له نظره يې دغه پروګرام په څو برخو 
 Preparatory, A hack, consolidation and : وويشـه چـې عبـارت دى لـه

maintenance phase   هغه وخت ويلى شو چې د مالرياeradication  صورت
پاره د دې  نو ل سلو كلو چې د درې مسل سره د دې  يولى دى  ن

په صفحې كې وي بيا هم  consolidationلې څخه يې دوه كاله د جم
جود شواهد مو قال  يا د انت حا ۰نه وي . د مالر يا د ام د مالر
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عات دا  لومړني توقو چې  بوط وي  پوري مر خت  شخص و هوم يوم مف
وه چې بايد مالريا امحا د ذخيروي دوا پاشى مسلسل سرويالنس 

 .  امحا شوي واييپواسطه په موده د پنځۀ يا لسو كالنو كې 

په ابتدا كـې : Resrguece of malaria د مالريا دوباره عود يا نكس
 څينيد مالريا د امحا پروګرام ډٻر موفق وو  اما ډٻر ژر د

يا   له  دمالر له كب لو  ته رات منځ  يديمګانو د  قي اپ محرا
په  ګه  ثال په تو شول د م يات  كې ز نړۍ  په  كرارًا  عات ت واق

ــا ۱۹٦۱ ــې د مالري ــال ك ــات ع ك ــه  ٥۰۰۰۰وقوع ــې  ۱۹۷٦پ ك
 . ميلونه ته ورسېد٦،٤

Cause ofد وروسته پاتيوالي سبب     Setback:  د مالريا په امحـا
د الندينو فكتورونو د مجمـوعي  Setback وروسته پاتيوالي  كې

 .  څخه متشكل دي

كـال پـه  ۱۹٦۰د  Technical Failureتخنيكـي ناكـامي      : الف
ضح شوه چې تخنيكي مشكالت لكه د اخرو وختونو كې دا خبره وا
anti mمالريا د  پرازيت مقاومـت د  alaria  دوا او همدارنګـه د

چـې . وژونكى موادو  سره تثبيت شو insecticideماشي مقاومت د 
كامۍ  ګرام د نا پورې د پرو ندازې  يوې ا تر  مل  پورتني عوا
نو د  تي پروګرامو يا  مل د عمل صلي عوا كامۍ ا شو د نا سبب 

 . جوديت وومشكالتو مو

Administrated Fاداري ناكــامي يــا :    ب ailures : اداري عوامــل
لكه د حشره وژونكو دواګانو د مالريا ضد دواګانو كمبود او 
د مالريا د پروګرام د عملياتو د گرانښت، د ناكافي بوديجې 
برابرول د حكومتو نو له خوا، د دوا پا شې د كار كونكو د 

بوديجې ا شكالت، د  قرر م ضرورتو ت ښكاره  نورو  ستعمال د 
family pla    لپاره لكه nning  او نور خصوصًا په هغه وخت كې چې

يا چې د مالر ضرورت و  ته  شونو  ياتو كوش ٻر ز پاتې        ډ
يا د  ګه د مالر شي او همدارن ستل  خه ووي له بې هم  شونكي 

 .  پروګرام مدغم كول د نورو صحي پروګرامونو سره

د دريمــي نــړۍ هېوادونــو د : اميعميالتــي ناكــ:         ج
مالريا د امحا كولو پروګرام پرته له دې څخه چې په مكمل 
كړې  شروع  پوه وي  ندې  يديميولوژي با په ا پ يا  ګه د مالر تو
وو دوى د مالريا د امحا كولو د معيا را تو تطبيق پرته د 
په   خه  لو څ ندازه كو ضرورتونو د ا يد او د  يديمولوژيك د اپ

پدې  كړ  يل و يوي دوا کارپ سرويالنس او د ذخير کافى  كې غير
ٻر د دوا  كې ډ خت  په و لې  شش  ددي مرح كافي پو ير  شې غ پا

او  consolidationاو په نابا لغه توګه د   . پاشۍ څخه پاتې شو
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enhance او پـه مقـدم توګـه د مالريـا د . مرحلې ته داخل شو
پــه مرحلــه كــې د نــورو صــحي  metenanceامحــا پروګــرام د 

و سره مدغم شو چې دا د وخت څخه د مخه كار وه پروګرامون
پدې ترتيب د مالريا د امحا پروګرام ناكامي سره مواجه شو 
كې  ګرام  په پرو يا  چې د مالر كاركوونكو  غه  ګه ه او همدارن
كافي تجربه درلوده نورو كارونو ته مخه كړه او په نتيجه 
كې دغه خلكو په دې عمل سره خپل پرستيژ او حيثيت له السه 

كړ صلي . ور كامۍ ا كې د نا ګرام  په پرو حا  يا د ام د مالر
چې د  لل  تې راغ پا  بره  په دې خ چې دوى  ضوع دا وه  مو
سرويالنس د ميګانېزم له كبله كوم مشكالت چې پېښبيني كېده 
لكه د انتان ځينې پټ محراقونه يا پاتې شونكي محراقونه 
 بايد له منځۀ تللي واى، دوى ونه شو كړى چې هغه له منځه

 . يوسي او د امحاد ناكامه کيدو  سبب شو

Revised strتغير شوي تګالره :    د ategy :  د مالريا د دو بـا ره
سره  ګرام د  په  پرو ترول  يا د كن كې د مالر جه  په نتي عود 

نــو اكثــرًا مالريــايي  ۰نظــر اچــول يــو ضــروري كــار وو   
هېوادونو كې خصوصًا داسيا په جنوب شرق كې اساسًا د مالريا 

time boaد امحا پروګرام   rd  د سروي  تر وخـت  پـوري  تړلـى
ته  ترول  يا كن نې د مالر ګرام يع يو ازاده پرو ګرام وه  پرو

كه څه هم ځينې هېوادونو لكه هند اوس هم د امحا . واوختو
كال كې په هغـه هېوادونـو  ۱۹٦۹په  WHOكليمه استعمالوي 

ټر ګرام كن يا د پرو لي وه د مالر ير عم حا غ چې ام يې كې  ول 
پېشنهاد كړي پدې تريتب د مالريا پروګرام عرا به يا څرخ 
په مكمل توګه دوران وكړ چې د كنترول څخه امحاه او بيا 

 .  امحا څخه كنټرول خواته  الړ

د : Modified plane of Operation  د عمليـات تغيـر شـوى پـالن     
پالن د  ياتي  شوى عمل ير  ګرام تغ حا د پرو يا د ام  ۱۹۷۷مالر

يا  كال صدو  ندينيو مقا خه د ال ټې څ لومړۍ نې ٻل د  د اپر
  ۰اهدافو درلودلو سره منځ ته راغى 

 . مالريا له كبله د وفياتو مخنيوى--۱

 . كمول Morbidityد مالريا --۲

قداماتو ت- ۳ يا ا كې د مالر ساحو  يې  يا  لو رپه مالر سره كو
 .  سره يو ځاى  زراعت ا و ضايع ته ادامه وركول

رخه كې كوم كارونه چې ترسره شوي دي د هغې او په دې ب--٤
 . ساتنه
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د اپيديمولوژيكي او موضعي حاالتو په مطابق كولى شو چې د 
 . نوموړي پروګرام په پاليسۍ كې تغيرات رامنځټه كړو

 :د مالريا د انديميك ساحو دوباره طبقه بندي

د مالريا د پوهانو د مشورتي كمېټې د راپورونو له        
اطر چې د مالريا وضعت په يو هېواد كې په ثا بت مخې پدې خ

Annual paشكل سره پاتې شي هغه ساحې چـې  rasite inc idence  مسـاوي
ندې  ياتو ال شۍ عمل ته وي د دوا پا خه پور يا د دوو څ دوه 
راشي چې دا كا ر د پخواني عملياتي طبقه بندي چې په دې 

وه صـورت  metenanceاو    consolidationمرحلو كـې لكـه د حملـې 
د    او تكـرا رًا طبقـه بنـدي. موندلى وه له منځه يې ويـوړ

API هغه ساحې چې د هغې   په حساب شروع شوهAPI  د دوو څخـه
 :  زيات وي

يي دوه يا ددوو څخه   APIهغه  ساحې چې : دواپاشي:       ۱
پواسطه پـه  DDTپورته وي، منظم حشره وژونکي دوا پاشې  د 

ن صورت ومو كې  لو  چې د دوه مرح كې  ځايو  مو  په كو ما  ده، ا
نه وه  يق وړ لود د تطب مت در سره مقاو تور د دوا  يا ويك مالر

 HCHپـه عـوض درې مرحلـو كـې  DDTبلكې پدي  ساحو كـې د 
شو ستعمال  چې د     ا كې  ځايونو  غو  په ه ګه  ا و همدارن

 malariaپه مقابل كې مقاوم وه  DDTاو  HCHمالريا ويكتور د 
د . و هفتو په فاصله كې استعمال شوپه درې مرحلو كې د شپږ

DDT HCH  اوMalathion  ۰،۱د استعمال دوز په ترتيب سـره –
كله . ګرام  في متر مربع مساحت كې استعما ل شو۲،۰– ۰،۲

شي ستعمال  سره ا صداقت  په  ندازه  يا د . چې د دوا ا د مالر
 ۰واقعاتو ليول ښکته کوي 

ــوجيكي ــابي انتيمول ــو : Entomological Assessments ارزي دا د ي
سيتي  سا  ېږي دوى ح سره ك سطه تر تيم پوا لوجيكي  انتيمو
له  طق  خاص من يو  غه د  له ه سته  كوي او ورو سره  ستونه تر ت

 . مخي دوا پيشنهاد وي

ر شوي پالن كـې دوينـي اخيسـتل او يپه تغ:  Surveillanceنظارت 
عال  ير ف عال او غ صر دى ف سي عن کول اسا نه  لول او معاي ټو

دوه اويـا د  APIتونه په هغو ځايو كې چـې د سرويالنس فعالي
 . هغې څخه پورته وي هر پنځه لس ورځو كې ترسره كېږي

  د واقعاتو په عرضـي او  جـذري: د واقعاتو تداوي     --۲
باندې   ډٻر زيات اسرا ركېږي چې په راتلـونكي كـې   تداوۍ

 :يې له  دوه څخه ښكته وي APIهغه ساحې چې . به تشرٻح شي
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دغه ساحې په منظمه توګه  نه دوا پاشۍ  : دواپاشي :    الف
د  falcipaurmكېږي په محراقي توګه په هغـه ځـآيونو كـې چـې 

 . سرويالنس په نتيجه كې معلوم شوى وي دوا پاشي كېږي

غه : سرويالنس:       ب شول د يل  خه وو چې د م ګه  كه څرن ل
كې  صورت  پدې  شي  نه  ېدى  شي ك ګه دوا پا مه تو په منظ ساحې 

او غير فعال سرويالنس په هرو پنځه لسو ورځو كې صورت  فعال
 . مومي

ټول تشخيص شوي  واقعي بايد په جذري توګه : تداوي:     ج
 .  تداوي شي

يب:       د تداوۍ : تعق جذ رى  عاتو د  تو واق لو مثب د ټو
سته  شي او ورو ستل  ساليدونه واخي بئ  يد تعقي سته با خه ورو څ

ل پورې تعقيبي ساليدونه له هغه په هر مياشت كې تر يو كا
شي ستل  يق . واخي يديميولوژيكي تحق پت : اپ ټول مث يا  د مالر

واقعات بايد تحقيق الندي ونيول شي او هم که ممکن وي  په 
 . كتلوي شكل سره سروې ګانې صورت ومومي

لـه  Indian condil of medical researchدغه ريسـرچ د : ريسرچ   -:و 
فو ايالتونو كې فعاليت کوي خوا شروع شوى د هند په مختل

او معلوموي چي مالريا د كلوروكين په مقابل كې مقاومت لري 
 .  او كه نه

په نوي تغير شوي پالن كې واضح شوي : صحي تعليمات    -: ر 
دي چې صحي تبليغات بايد په عام ډول سره ټولو خلكو ته او 
هم د مالريا د كنترول كاركوونكو ته وشي او كوم كارونه چې 
په  شي  لې   کو  پاره  ګرام ل ترول پرو يا د كن نه د مالر ټول

 . فعاليتونو كې درج شي

د تغير شوي پالن د تطبيق څخه مخكې : دوباره تنظيم   --:ز
NMEP  د نفوسو په بنياد بانـدې اسـتوار وه چـې پـه ډٻـرو

يده او دځايونو كې د اداري سرحدونه په حساب باندې نه تاي
شوه او  له  قه بد غه طري ياوي اوس د عوض جغراف په  غې  دد 

كې د  سله  پدې م چې  ځي  مخ  په  سره  يد  په تاي سرحداتو 
سوليت  يق م ګرام د تطب سول د پرو صحي م سطځه  په  سوالي  اول
يا د  سطحه د مالر په  سوالۍ  شر د اول نټ م لري او د ددې يو
کې  كز  په مر سوالۍ  چې د اول شوي دي  يت  سطحه تثب په  مر  ا

ام د عمليــاتي او فــه وي چــې دوى د پروګــريبايــد ددوى وظ
ستانت  مر د اس يا ا لري، د مالر سووليت  خو م يابئ د بر ارز
مالريا افسر  پواسطه كومك كېږي پدې نوي تغير شوي پالن كي 

شوي چې پدې توګه د خلكو دوخت   Decentralizedالبراتواري خدمات 
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primary heضياع کمه شي د البراتوار تكنشنان پـه  alth c enter  كـې
 .  مقرر شوي دي

څرنګه چې ښاري ټولنې زياتيږي : د مالريا شهري اسكيم:  س 
د مالريا مشكالت هم ورسره زياتېږي خصوصًا په هغه ښارونو كې 
نه  ښه  شوى وي او  جوړ  پاره  ير ل يرې د تعم بو ذخ چي د او

مالريا يوه عمده ناقل دى پدې  anopheles Stephens'sساتل كېږي د 
کوي ثر  لد او تك كې تو شهري مال. ځآى  په  د  سكيم     يا ا ر

لوژې  ۱۹۷۱ تودو  سيكم مي شو او   د دې   جاد    كې اي كال 
عبارت دي د الروا ضد طريقو او د دوا د استعمال څخه عبارت 

 . دى

د زون په سطحه مقررٻږي كوم      -انتومولوژيک ټسټونه: ش 
هغه امرين چې د ولسوالۍ په سطحۀ كار كوي دوى د يو تعداد 

په سرانو  بي اف ل نورو ط كوم كنترو ېږي  سطه تعقيب  يوا
په  عالً  لود ف يت در ګه فعال مودي تو په ع كې  چې مخ ګرام  پرو

شـكل سـره د ولسـوالۍ د سـطحه څخـه  Integratedافقي شكل او 
مخنيوى  تر كليوالي سطحې پورې ادامه لري او په تدريجي 

ال اهداف  کار کونکو توګه د سرويالنس كاركوونكي په  کثيرا
 ي  باندي بدليږ

 

 : Para meter of malaria surveillanceمالريا د نظارت پاراميتر   د

د ســرويالنس تعريــف د نــاروغيو د خپرٻــدو او واقــع كېــدو 
موثر  يو  چې د  بارت دى  خه ع سي څ يق او بر مداره تحق دوا
ګه د  ستميك تو په س كې  صورت  پدې  هم دي   پاره م ټرول ل كن

 واقعاتو راجع كول  اوارزيابي شامل دي 

د مالريا سرويالنس پـه ا پيـديمولوژي كـي  parameters او الندې
 .  استعمالېږي

 API, Annual                      کلني پرازيتک شيوع  :الف
Parasitic Incidence 

ــدازه : ب ــي ان ــاتو کلن ــي د معاين  ABR, Annual bloodد وين
examination rate   

             AFI, annual Falciparum incidence د  فالسيفارم کلني سيوع :ج
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ــــــــــدازه :د ــــــــــاليدونو ان ــــــــــو س                                       د مثبت
   SPR Slide positive Rate 

ــــــــ ـــــــدازه :ه ـــــــاليد ان ـــــــيفارم د س                             د فالس
SFR Slide falciparum rate 

 Malaria مركزونـو لـه الرې      PHCد مالريـا كنټـرول د    
Control Trough Primary Health Care 

پواسـطه د مالريـا د  WHOد  ۱۹۸۸يو نـوي تګـالره چـې پـه 
كنټــرول لپــاره تاييــد شــو چــې د مالريــا كنتــرول د صــحي 
مراقيتونو له الرې څخه وه دا پدې خاطر چې مالريا ضد ځينې 
ټولنې  ګه د  مدرا ن تداوي او ه شخيص او  كه ت نه ل فعاليتو

په محلي سطحه بانـدې انكشـاف  PHCبرخه اخيستنه ال پخوا د 
كې د مالريا د پروګرام يو ځـاى كـول  PHCوركړل شوې ده په 

خه  ټولنې بر جود وي، د  سطحه مو لي  په م چې  هدف دا دى 
د مالريا د . بين السكتوري همكاري موجود وي   اخيستنه او 

د مالريا د كنترول د پروګرام تعينول بايد : كنترول تګالرې
وي همدارنګــه د كنتــرول تګــالرې او  د اوليتونــو پــه بنــا

غه  په ه عاتو، او  يديمولوژيك مطال په اپ يد  نه با اوليتو
صاد او  يا، اقت نه، روغيت په ټول چې  ندې  ضو با جانبي عوار

په دې نژدې وختونو كې . اجتماع باندې يې واردوي، والړ وي
WHO  د مالريا د كنترول لپاره ځينې تګالرې مخكـې كـړى چـې

 :  دي لهدغه تګالرې عبارت 

 :  د مالريا د واقعاتو تداوي په ټولنه كې--۱

خې --۲ په بر ټولنې  ګه د  مداخلې ره او همدارن عال  په ف
 .  اختنې سره د مالريا انتقال د الرې  قطع كول

كې--۱ نه  په ټول تداوي  عاتو  يا د واق يا د : د مالر د مالر
يا  لومړى د مالر لو   تر ټو يد  كې با ګرام  په پرو ترول  كن

عات وپېژ سره د واق پدې ډول  څو  تر  شي  تداوي  شي او  ندل 
كم شي همدارګه دغه تګالره ډٻر ښه  morbidityاو  mortalityمالريا 

غه  هم د يك كې  صحي كلن تدايپي  يو اب په  كه چې  ګالره ده ځ ت
 . تګالره عملي كېداى شي

 :  د ناروغۍ د كنترول طريقې

كول      -۱ يدا  عې پ عات : د واق كي واق به لرون غه ت ټول ه
يد  چې ځي با ته را نو  صحي مركزو شفاخانو او  نو،  كلينكو

مالريا پكې د پامه ونه غورځول شي او كه چېرې د البراتوار 
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سهوليت موجود نه وي نو د كلنيك له نظره بايد د ناروغۍ 
 تفريقي تشخيص وشي 

Anti mزيات پافشاري د : تداوي    -    ۲ alarial  دوا ګانو پـه
 . اندې كېږيبانو دوا ګ insecticidalنسبت په 

کال   څخه    ۱۹٥۸مګر د مالريا د له منځۀ وړلو د پروګرام د 
Anti mتر اوسه  پوري  alarial  دوا ګانو ته ډٻر ارزښـت وركـړل

څخه جلوګيري وكړي ځكـه  morbidityاو  mortalityشوي دي تر څو د 
 . چې دا د مالريا د كنټرول د پروګرام عمده هدف دى

دا د هغه تداوۍ څخه عبارت دى چې : وياحتمالي تدا:    الف
پدې كې ټول د تبې واقعات د مالريا لپاره تداوي كېږي چې 

پدې ميتود كې . دا د مالريا په كنترول كې ډٻر موثر الره ده
يو كاهل ته او د درې ټابلېټ يـو  Chloroquineڅلور ټا بلېټه 

هـم د  smearماشوم ته وركول كېږي او ورسره يو ځاى د وينې 
د دې تداوۍ هدف دا دى چې كه . ايېني لپاره اخيستل كېږيمع

اعراض د مالريا له وجې وي ښه شي او ناروغان د مرګ وميړ 
په مقابل كې مقاومت  chloroquineنه  څخه وساتل شي كه چېرې د 

 . موجود نه وي نو ډٻر ناروغان به له مرګه وساتل شي

 

 

 

شتم   لور څلوي لو  جدولڅ کي نيو ظر  په ن مر  د سره  د ع
chloroquine دوز د احتمالي تداوۍ لپاره 

 د ټابلېټونو تعدد ملي ګرام بيز عمر

 ځخه کم د يو كال

۱-٤ 

٥-۸ 

۹-۱٤ 

اود هغه نه  ۱٥د 
 پورته 

۷٥ 

۱٥۰mg 

۳۰۰mg 

٤٥۰mg 

٦۰۰mg 

۱/۲ 

۱ 

۲ 

۳ 

٤ 
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احتمالي تداوي بايد ټول ناروغانو ته چې په هر عمر كې وي 
دا تداوي په هغه . روع شياو حتى حامله ښځو ته هم بايد ش

موجـود وي  PFپه مقابل كې مقـام  chloroquineځايوو كې چې د 
 PFاحتمالي تداوي په هغه ځايونو كې چې مقاوم . پدې ډول دى
 موجود وي 

 احتمالي دوز د کاهل لپاره    جدول پنځه څلويشتم 

Amodiaquien ٦۰۰mg Sulphalene  mg ۱۰۰۰ 

Pyrimethamin ٥۰mg + 

په هغه ځايونو كې چې د مايكروسكوپ سهولت موجود نه خو كه 
ګروپ دواګـانو    Sulphaد. chloroquineوي پدې ځايونو كې بايد 

   P- Vivaxسره يو ځاي استعما ل شي ځکه چي سـلفا يـواځي پـه 
 با ندي تاثير نکوي 

مثبت وخوت   نو  smearكه چېرې د وينې : جذري تداوي-:    ب
 . اوي شروع شيناروغ ته بايد جذري تد

: انتانـاتو لپـاره MIXاو  PV ،PMجذري تـداوي       --۱
يو دوز  ته  سره  ٦۰۰ناروغ  لوروكين او ور مه ك لي ګرا م

Primaquine ۱٥ mg  وركول كېږي او بيا وروسته د نـورو څلـوور
 . وركول كېږي Primaquine 15mgورځو لپاره ورته 

اره د جذري تداوۍ لپ   جدول          څلويشتم شپږ 
 دوزونه

 Tab Chloroquine 15mg base Tab primaquine 2.5mg base عمر

Mg base  د
تابليتونو 
 تعداد

Mg base  د
تابليتونو 
 تعداد

 كال۱د 

۱-٤ 

٥-۸ 

۹-۱٤ 

۱٥ 

 

۱٥۰ 

۳۰۰ 

٤٥۰ 

٦۰۰ 

 

۱ 

۲ 

۳ 

٤ 

 

۲،٥ 

٥،۰ 

۱۰،۰ 

۱٥،۰ 

 

 

۱ 

۲ 

٤ 

٦ 
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په  واقعاتو کـي ناروغـانو  Pfد :جذري تداوي   PFد     —۲
ملي  ٦۰۰ه يو دوز جذري دوا ورکول کيږي  چي عبارت ده له ت

لوروکين او  چي  ٤٥ګرام ک خه  ، ماکين  څ مه پري لي ګرا م
 ۰حامله ښځو او ماشومانو ته  پريماکين نه ورکول کيږي 

 NMEPد   : لوړ دوز سره جذري تداوي   Chloroquineد       —۳
سره  تود  نه د ٦۰۰په مي لوروکين  روزا مه ک لي ګرا لي  ۱٥م م

چي د  يږي   کول ک هره ورځ ور ځاي  يو  سره  ماکين  ګرام پري
پـه    Pvدوام موده يي پنځه ورځو پوري وي  او دا تداوي د 

په ميتود ناروغا نـو   WHOد ۰موجوديت کي ښه نتيجه ورکوي 
چي  ۱٦۰۰ته  يږي   کول ک لوروکين ور مه ک لي ګرا لي  ٦۰۰م م

مه ورځ او  له ورځ او دره په او مه  لي ګ ۳۰۰ګرا په م مه  را
 ۰دريمه ورځ ورکول کيږي 

 

 

د کلوروکين په لوړ دوز سره جذري څلويشتم  جدول   اوه 
 د کاهالنو لپاره  تداوي

Treat 

days 

Mix –PM—PV  PF 

chloroquine premaquine chloroquine premaquine 

۱day 

۲day 

۳day 

٤day 

٥day 

 

٦۰۰mg 

٦۰۰mg 

۳۰۰mg 

۳۰۰mg 

۳۰۰mg 

 

 

۱٥mg 

۱٥mg 

۱٥mg 

۱٥mg 

۱٥mg 

 

 

٦۰۰mg 

٦۰۰mg 

۳۰۰mg 

۳۰۰mg 

۳۰۰mg 

 

٤٥mg 

٤٥mg 

٤٥mg 

٤٥mg 

٤٥mg 

 

 

 

ددي لپاره تداوي   -:لپاره جذري تداوي  PFد مقاوم      —٤
  ٥۰mg Pyrimethamineد  Sulphalene ۱۰۰۰ mgداسي صورت نيسي چـي   

سته  يږي  او ورو کول ک يو دوز ور په  ځاي  يو  لي  ٤٥سره  م
 وز ورکول کيږي ګرامه پريماکين يو د
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لپاره د جذري    PFد  :            څلويشتم  جدول   اته  
 :تداوي دوز 

age pyrimethamine sulphalene primaquine 

ــــت  Mg Base د تابليت تعداد Mg Base عمر دتابلي
 تعداد

1year 

۱-٤ 

٥-۸ 

۹-۱٤ 

over ۱٥ 

۲٥۰mg 

٥۰۰+۱٥mg 

۲٥۰+۳۷,٥ mg 

۱۰۰۰+٥۰ mg 

۱/۲  

۱ 

۱-۱/۲  

۲ 

۷،٥mg 

۱٥mg 

۳۰mg 

٤٥mg 

۱/۲  

۱ 

۲ 

۳ 

 

تاثيرات:        --۱ هري  ګانو ز نې : د دوا لوروكين ځي ك
كا نګې، د  جانبي عوارض لري چې عبارت دي له زړه بدوالي

ديد خرابوالي او سردرددي خو كه چېرې په دوامدار او لوړ 
هم منځ ته راوړي او بل  retinal damageدوز سره استعمال شي نو 

 pyrimethamineي شكلوروين بايد په تشه ګېډه ونه خوړل دا چې 
تاثيرات لري خو كېدى شي د حاملګۍ په  teratogenicتيراتوجنيک 

جا نبـي  Primaquineد . وخت كې استعمال شي خو په يوازې توګه
 :  عوارض په درې ډوله دي چې عبا رت دي له

Plasmoid ty     -الف  pes : ليـدلدا جـانبي عـوارض ډٻـر كـم  
 . تر ولكې يا تاثير الندې نيسي CNSكېږي او 
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Gastro I      --ب  ntestinal : ــه ــپ ډول ــه كرم ــارت دى ل دا عب
 .  دردونه، زړه بدوالي او كانګې

Cardio va      --ج  scular  : دا ډٻر خطرنا ك جانبي عرض دى چې
د دوا د وركړې په وخت كې ورته متوجه اوسو حتى كېدى شي 

كـه چېـرې . تـه ويسـي cyanosisدوز ناروغ چې د دوا  لومړني 
شو دوا  يدا  سره پ كړي  عوارض د دوا د ور بئ  جا ن پورتني 

 . بايد فورًا قطعه شي

 

 

 

 :د مالريا په تداوۍ كې نوې دواګانې     : 

او  mefloqnine: نــوې دواګـــانې عبـــارت دي لـــه          
halofontrine ي څخه او همدارنګه د شديد مالريا لپاره نوي زرقـ

پنـوم  Artemisininمستحضرات كشف شوي چې نباتي دوا ده چـې د 
لو  خري مراح په ا لو  ست كو ګانې اوس د ټ يادٻږي او دا دوا 

 .     كې دي

:  د دواګانو يو ځاى په زيات مقدار سره استعمال         
WHO  په هغه ساحو كې چـېendemic  وي د دوا د زيـات مقـدار

ه يو ځاى بايد د مالريا استعمال ته اجازه وركوي چې دې سر
شي عه  هم قط كړى  قال  کا .    د انت ځو  چې د پن شوم  غه ما ه

لوڅخه  كم عمر لري وقايه ورته نه توصيه كېږي ځكه چې دي 
منځ ته راځي كېدى شي  suppressionسره د اميونيي په جوړښت كې 

چې د دوا په مقابل كې مقاومت تنبه كړي او همدارنګه كېدى 
 . خطر زيات كړي retinopathyشي د 

  Chemoprophylaxisد کيمياوي موادو په وسيله مخنيوي    

 chemoprophylaxisد دوا په مقابل كې د مقاومت له وجـې       
اوس دومره اهميت نه لري علما پدې اتفاق نه لري چې ايا د 

مفيـد دى اوكـه نـه مګـر  chemoprophylaxisتداوۍ سره يو ځاى 
ېدى چي ك يي   ما وا نې عل يا د  ځي كې  ترول  په کن شي د ا 

په جدول كې . التهاب د خطر په كمولو كې يو شه رول ولوبوي
chemo prد  ophylaxis  ـــوي دي ـــړل ش ـــه ورك ـــاره رژيمون لپ

chemoprophylaxis  هغه خلكو تـه چـې دnon e ndemic  نـاحيې څخـه
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endemic  ناحيې ته سفر کوي وركول كېږي همدارنګه هغه  شـمير
نو سو او مزدورا لوړ  پولي په  چې  كوم  ېږي  كول ك هم ور ته 

endemic كه چېرې يو څوك . نواحيو كې ژوند كويendemic  ناحيې
 chemoprophylaxisته سفر کوي نو د سفر نه يو هفته مخكې بايد 
نـاحيې  endemicشروع كړي او د څلورو يا شپږو هفتو پـورې د 

 شي نه د وتلو نه وروسته دوام وركړل 

 

 

 

 

د مالريا د وقايې او تداوۍ لپاره د :ل  څلويشتم  جدونهه 
 دوا ګانو رژيمونه

     
ــــــول  د وقايي لپاره دتداوي لپاره  د دوا معم

ــوه  ــه ي ــدار پ مق
سول  يا کپ يت  تابل

 کي

ــــک  د دوا تجارتي نوم د دوا جينيري
 نوم
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مليګرامه په اوله او 
دوهمه ورځ او په 

ملي  ۳۰۰دريمه ورځ 
ګرامه چي ټول لس 

ملي  ۱٥۰تابليته 
امه او پنځه لس ګر

ملي  ۱۰۰تابليته 
 ګرامه

 نه ورکول کيږي

ملي  ۱٥۰۰+ ملي ګرامه  ۷٥
ګرامه يا دري تابليته په 

     يوه دوز

ملي ګرامه يا دري  ۱٥۰۰+۷٥
تا بليته په           

 يوه دوز

ملي ګرامه ځلور تا  ۱۰۰۰
 بليته يا  

15mg/kg-bw 

ملي ګرامه ځلور تا  ۱۰۰۰
ملي  ٥۰۰بليته اول بيا 

 ۸-٦ګرامه دوه  تا بليته 
 ساعته وروسته

ملي ګرامه دوه تا  ٦۰۰
 ۷بليته د ورځي دري ځلي د 

تا  ٤۲ورځو لپاره ټول 
بليته                   

               

 نه ورکول کيږي

ملي ګرامه  ۳۰۰
يا دري تا 
 بليته

ملي ګرامه  ۱۰۰
يا دوه تا 
 بليته

ملي ګرامه  ۱٥۰
په هفته کي  
 يو ځل په عين 

 ۱۰۰ورځ يا 
ملي ګرامه 
يعني يو تا 

ملي  ۱۰۰بليت 
ګرامه هره ورځ 
دشپږو ورځو 
لپاره په هفته 
 کي ورکول کيږي

 

ملي ګرامه  ۲۰۰
يا دوه 
 تابليته 

نه ورکول 
 کيږين

 نه ورکول کيږي  

ملي ګرامه  ۲٥۰
يا يو تا بليت 
په هفته کي په 
عين ورځ هره 
 هفته

 نه ورکول کيږي

ملي ګرامه  ۱۰۰
پسول يا يو کي

 د ورځي

 

د دوا معمول 
مقدارپه يوه 
کپسول يا تابليت 
 کي

 
۱۰۰mg 

 
 

٥۰۰+۲٥mg 
 
 
 
 

٥۰۰+۲٥mg 
 

۲٥۰mg 
 
 
 
 
 

۳۰۰mg 
 
 
 

۱۰۰mg 
 
 
 

۲٥۰mg 
 دغټانو لپاره دوز

 
 
Avlochor 

 
 
Nivaquine 

 
Resochin 

 
 
 
 
 
 
 

Paludrin 
 
Fansidar 

 
 
Metakelfin 

 
 
 
 
 
 
Lariam mephaquin 

 
 
 
 
vibramycine 

 
 
 
 

Chloroquine 
 
 
 
 
 
Proguanil 

 
 
 
Sulfadoxin 
e 
 pynmethamine 

 
 
Sulfalene 

 
-pyrimethamine 

 
Mefloquine 

 
 
 
 
 
Quinine 

 
Doxycycli 
n 
e 
halofantrine 

 
 
 
 

                                                                 

 دا دوز په ټولو تداوي ګانو کي نه ورکول کيږي : الف 
 د سسپنشن په شکل هم موجود وي:ب 

 يواځي کلوروکين ورکول کيږي  : ج
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د جگ دوز استعمال  يواځي د التها ب   چي په تايلند :  د
 په سرحداتو کي منځ ته راغلي دي ياکمبوديا او ماليز

د ددي دوا په باره کي  او د هغه د توکسيک تاثيراتو : ه 
 په مورد کي پوره معلومات نشته دي

غذا سره استعمال نه شي  او دوهم کورس  يوه هفته د : و  
 وروسته واخيستل شي 

نه    ټول دوزو نو  گا  ستعمالېدونكو د وا پاره د ا يا ل د مالر
په  ن  پورې اړه  لريزکيلو ګرامه و)  ۷۰ – ٥۰(د كاهالنو( 

 الندي جدول کي ښودل شوي ده
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سم    قدامات: جدول  پنځو مداخلوي ا عال  يا د : ف د مالر
دومره نه   په واسطه chemoprophylaxisاو  chemotherapyواقعات د 

په  نو  مداخلوي ميتودو عال  شي د ف چې د ما څومره  ېږي  كم
 .  واسطه كېږي

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاني  او دوز ي                                                                دواګ
 مال حظات 

 موجود نه وي PF چيرته چي د کلوروکين په مقا بل کي مقاوم 
 

 ۳۰۰ملــي ګرامــه  ۳۰۰کلــوروکين 
 ملي ګرامه بيس

 موجود وي            PFچيرته چي د کلوروکين په مقا بل کي مقاوم 
 يس هره هفتهمليګرامه ب ۳۰۰کلوروکين 

 ددويم مالحظي ته دي مراجعه وکړي

 
 يا                                    Sulfadoxine/pyrimethamineيا  Mefloqnuineيو يا ډير دوزونه د -۱

Sulfalene/ p yrimethamine   بايد په احتياط سره ورکړل شي  د تبو په واقعاتو کي چي تشخيصيه او د تـداوي
 نه وي امکانات موجود 

Sulfadoxine/pyrimethamine   اوsulfalene/pyrimethamine   په هغه حالت کي چي د سلفا ميد په مقا بلکـي مکملـه
 تاريخچه موجوده وي مضاد استطباب دي

ملي ګرامه پريماکين بيس روزانه استعما ل شي نو د مالريا  ۲۰۰که چيري د کلوروکين سره يو ځاي – ۲
 واقعات به ډير کم شي 

- :يرته چي د کلوروکين په مقا بل کي مقاوم  پي ايف موجود وي چ
 لکه د پورته په شان -۱
 کلوروکين جمع پروکونل ماشومانو او حامله ښځو ته ورکوالي شو -۲
 بايد   -۳

Dapson/pyrimethamine  دوز په هفته کي  د يو تا بليت نه زيات نه شي 
يره يو ځاي اخلي  بايد وينه  يـي پـه   dapsone/ pyrimethamineکوم کسان چي کلوروکين د پروکونل يا  -٤

 مياشت کي يو څل او يا د وقايي د کورس د ختم نه وروسته چک شي  

 proquanilيــو ځــاي د 
۲۰۰mg  daily 

تا بليت هفتـوار     يو dapson/pyrimethamineيو ځاي 
 مالحظي ته مراجعه وکړي ٤-۳

ــوروکين  ــي  ۳۰۰کل مل
 ګرامه هفتوار

ملي ګرامه  ۳۰۰وروکين کل
 هفته وار
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ناروغي ده  Complexمالريا يو : د مشكالتو طبقه بندي     --٦
 .  او د هغه توذيع او شدت د يو ځاى نه بل ځاى ته فرق كوي

د پالن جوړولو او هم د مالريا، د كنترول د پروګام لپاره د 
مشكال تو تقسيم بندي او طبقه بندي يو ضروري  کار دى او 
هم موږ ته دا راښيي چې په اوسني وخت كې كوم تګالره يا 

Strategy مفيده او ښه دي . 

 :قل د كنترول تګالرېد نا

يو د           پاره  ترول ل يا د کن ترول د مالر قل کن د نا
ندې ډول  په ال يې  نه  چې ميتودو خه دى  قداماتو څ يو ا لومړن

 : دي

 : د كا هل مياشي لپاره د کنترول  اقدامات     -۱

د كـاهلو مياشـو د : يا دوا د پاشـي     Sprayingالف      
، DDTدوا پاشـي كـول د  وژلو لپاره د كـور پـه داخـل كـې

Malathiaon  اوياfenitrothio په واسطه يو ښه او موثر ميتود دى .
يا د  كول د مالر عه  شۍ قط چې د دوا پا شوې ده  مه  دا معلو
چې  ښايي  ته را موږ  نو دا  حي  سبب ګر ياتوالي  عاتو د ز واق
كله يو ځل دوا پاشۍ وشوه نو دا بايد تر يو     نا معلوم 

دا کړي ځكه چې  دوا پا شي د ناقل يا وخت پورې ادامه  پي
vector د ژوند اوږدوالى كموي . 

ظت:       ب  فردي  حفا يا  صي  صو : شخ پاره د مخصو د دې ل
کاليو پشه  خانو، د كوتې جالۍ او داسې نور د ماشو څخه د 

 .  ځان سا تنې ډٻر ښه ميتود دى

 :  د الروا لپاره دكنترول اقدامات     -  ۲

لف   سطهد الرو:    ا په وا ګانو وژل د دوا  قه : ا  پدې طري
كې په هغه ځايونو كې چې اوبه ډ نډ  وي تېل اچول كېږي او 

په مقابل كـې  insecticideيا سپري  كېږي خو د دې لپاره چې د 
نه  مره  نه دو خوانى ميتودو نو پ شوى وي  يات  مت ز مقاو
استعمالېږي ځينې نوې دوا ګانې د الروا د وژلو لپاره كشف 

چــې دا دوا  temephoseچــې ښــي او مــوثري دي لكــه شــوي دي 
يې هم كمه ده ا و پـه  اوس  toxicityدوامداره تاثيرلري  او 

 .  وخت كې هم ترې استفاده كېږي

ځه وړل:    ب   بع د من په : د الروا د من كې  قه  پدې طري
كومو ځايو كې چې الروا پيدا كېږي هغه بايد له منځه يوړل 
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ه منځه وړل يا ډكولو د اوبو د شي لكه د ډندونو د اوبو ل
خه د  بو څ نډونو د او خت د ډ  په و خت  ترول او و سطحې كن

 .  ابيارۍ لپاره كا ر اخيستل دي

ترول     -  ۳ صحيح كن مل او  نورو : مك كې د  تود  پدې مي
حفاظت  Bioenvironmentalميتودونو په عوض                    

ځكه چې داسې ا با ندې تاكيد كېږي او دا ميتود مهم هم دى 
سانه اوساده ميتود بل نشته چې د مالريا د انتقال كنترول 

 .  مين كړيضت

 :د مالريا لپاره واكسين

د مالريا لپاره واكسينونونه د جوړولو په حال كې         
دى چې دا واكسينونه د مالريا د مړ ينو په  كموالي كې مهم 

يي يو  چې  لري  جود  سينونه و له واك لري دوه ډو غه   رول  ه
 PFواكسينونه دي چې په غيرى زوجى ستيج كې د هغه شخص چـې 

او د . په اخيستلو باندې والړ دى antigenلري د وٻني څخه يې 
mortality  اوmorbidity اودو هـم ډول هغـه . د كموالي سبب ګرځي

واكسينونه دي چې په ماشي كې د پارازيت نمو  ته   توقف   
مانع قال  غي د انت كوي او د ه ځي ور يا . ګر ستميك  يو س

پـه نـوم  SPF٦٦لپـاره چـې د  PFواكسـين د  Cocktailمصنوعي 
يادٻږي جوړ شوى دى چې دغه واكسين  په جنوبي امريكا او 

د دې واكسين په تركيب . جنوب شرقي اسيا كې توذيع شوى دى
شامل دى چې دا واكسين د كلنيكـي  Peptide alumكې            

په بيزو پاره  عاتو ل شوى دىمطال ستعمال  كې ا نو  پدې . ګا 
په هېواد كې په هغه  Tanzaniaنژدې وختونو كې دغه واكسين د 

ماشومانو كې چې د پنځو كالو څخه کم  عمر لري استعما ل  
فوظ دى  سين مح چې واك كړه  جه ور طالعې نتي غو م شوى دي او د

د كلنيكـي  مالريـا د % ۳۰جوړٻد ل تنبه کوي او  antibodyاو 
تګ  ته را كويمنځ يوى  خه مخن ښه . څ سين  عات د واك غه مطال د

والى تصديقوي او همدرانګه دا تصديقوي چې واكسين په هغه 
قال ساحو كې چې انتقال زيات دى نسبت هغه ساحو ته چې انت

 )۲۳،۲۲،۱۹،۱۲،۱۱(  .كم دى ښه قسمي محافظت وركوي
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 .٦۰-۱صفحه  ۱۳٤۹کابل  طب نشرات پوهنځي
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نشرات پروفيسور ک،و کرشنان  توسطوقايوي و اجتماعي 

 .۱۳٥۹طب کابل 
MPH, Pصافۍ دوکتور عبدالغياث -٥ HD  جلد دوم طب

پروفيسور ک،و کرشنان نشرات  سطتووقايوي و اجتماعي 
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توبرکلوز ناروغې په منګل پوهنمل دوکتور محمد عظيم -٦
-۱۳۲)(۱۳۱-۱۲۸)(۱۰۹-۱۰۱)(٤۱-۳۱(صفحهشرقي زون کي 

 .)۱۲۷-۱۱۰(پوهنوال فقير احمد پرتو صفحه) ۱۳۷
رحماني پوهنمل و  منګل پوهنمل دوکتور محمد عظيم .1

ي د نري رنځ د په ننګرهار کدوکتور محمد عارف 
relapse د پوهی مجله د ننګرهار . څيړنه د پيښو

 .پوهنتون
رهنمود پروګرام ملې توبرکلوز در افغانستان وزرات -۷

 .۱۹۹۹کابل  -صحت عامه
 @ Socialاپيديميولوژي منګل پوهنمل دوکتور محمد عظيم-۸

Preventive Medicine  توسط K Park, J, E P ark  جبلپور هندوستان
 .۱۰۹-۱صفحه  Six   edition 1977    کال
په ننګرهار کې د دوکتور محمد عارف اريرحماني پوهن-۱۰

 طب ننګرهار توبرکلوز د نوو مثبتو واقعاتو څيړنه
۱۳۸۳. 
غضنفر پوهاند سيد الف شاه و پوهندوي بشير نورمل -۱۱

به کمک سازمان صحي جهان کابل : اپيډيمولوژي مالريا
۱۹۹۸. 
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12-Hashmi Mohammad Nauman Community Medicine Based on JE Park 
first Edition 2000 Lahore Pakistan Page (54-78) (134-157).  
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 :منګل لنډه پېژندنه عظیم محمد پوهندوید 

په یوه  کال د ننګرهار والیت۱۹۳۸منګل د پاینده محمد زوی په  عظیمښاغلی محمد 
 ې په کې دنیا ته سترګې وغړولې، نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل حبیبی درنه کورنۍ

په کال  و،شکال د ننګرهار طب پوهنځي ته بریالی  ۱۹۶۴وروسته په ېسه او لعالي 
استاد    په نوموړې پوهنځۍ همدې کال او په ې پوهنځۍ څخه فارغ ړکې د نومو ۱۹۷۰

 .را پدېخوا تراوسه په همدې پوهنځۍ کې د استاد په توګه دنده په مخ بیاييچې د فراغت 

کې ټریننګ کوروسونه ویلي  د جاپان توکیو ښار او هند بنګلور ښارونو نوموړي همدارنګه 
استادۍ تر څنګ د جالل  استاد منګل د. لوستلي همو ورته نور کورسونه یې په لسګوناو 

کتابونو  ۶تر  ینوموړهمدارنګه . آباد ښار په یو شخصي کلنیک کې دنده ترسره کړې
اهللا د نوموړي ته اوږد ژوند ورکړي څو وکوالی شي د النور . پورې ژباړې او تالیفات لري

 .او ژباړو نومونه په الندې ډول دي د نوموړي د اثارو.  خدمت مصدر وګرځي

1. Safe water supply. 
2. Health care delivery. 
3. Milk hygiene and waste disposal. 
4. Epidemiology. 
5. National TB control program in eastern 

region. 
6. Primitive medicine to world health. 
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