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અછબડાના કર્તાવાચક ભાગો
કારભારી
અછબડાનો પ્રેરણાત્મક કારભારી V Z રોગના મુળને લીધે જેને “Human (Alpha) Herpes Virus 3” પણ કહેવાય છે.
પ્રાથમિક ચેપને લીધે અછબડા થાય છે. પ્રાથમિક ચેપ પછી સારૂ થવુ જે સામાન્ય રીતે ગુપ્ત ચેપ ઈન્દ્રીયોને સંબધિત ganglia
લાગ્યા પછી ઘણીવાર દસકા સુધી ચાલે છે, જે નૈદાનિક રીતે સ્પષ્ટ દેખાતો નથી. જ્યારે કોષોના ચેપની પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ
મધ્યસ્થ રીતે ઓછી થાય છે, ઉમરની સાથે અથવા immuno–suppressive ની ઉપચાર પદ્ધતી તેના રોગ પેદા કરનાર અતિસુક્ષ્મ
જંતુ કદાચ સક્રીય થાય છે અને તેને લીધે zoster થાય છે, જે દુખદાયક vesicular ગુમડુ ફાટે છે. જે એક કરતા વધારે જ~ઝાનતંતુની
ઇન્દ્રીયોને સંબધિત મુળનુ વિતરણ કરે છે. રોગના મુળ પેશીજાલમાં ઉછેરતા મોટા થાય છે.

ચેપનુ ઉગમસ્થાન
સાધારણપણે તે એક અછબડાનો વિષય છે. આ રોગના મુળનો oropharyngeal નો સ્ત્રાવ અને ચામડીના અને mucosaને
ઈજા પહોચાડે છે. ભાગ્યે જ ચેપનુ ઉગમસ્થાન એક દર્દી જેને Herpes Zoster થયુ છે તે છે. રોગનુ મુળ બિમારીના શરૂઆતના ૩
દિવસોમાં vesicular ના પ્રવાહીથી દુર કરી શકાય છે. તે છતા ભીંગડા ચેપી નથી.
અપ્રભાવિકતા
દર્દીના વ્યવહારિતાના સમય દરમ્યાન જેને varicella છે તે અળાઈ પછી અંદાજ પ્રમાણે લાલાશ દેખાય તે પહેલા ૧ થી ૨
દિવસોના સમય દરમ્યાન થાય છે, અને ત્યારે પછી ૪ થી ૫ દિવસોમાં ગુમડા થતા પહેલા આ રોગનુ મુળ મરી જાય છે. દર્દીના રોગના મુળને
ઈજા પહોચાડતા પહેલા તેના પોપડા બાજી જાય છે.
બીજી પંક્તિનો હુમલાનો દર
અછબડા બહુ જ ચેપ ફેલાવનાર છે. બીજી પંક્તિના હુમલાનો દર ઘરગુથી સંપર્કમાં ૯૦% સુધી પહોચે છે.
અછબડાના સમુદાયના ભાગો
ઉમર
અછબડા મુખ્યત્વે ૧૦ વર્ષથી ઓછી ઉમરના બાળકોને થાય છે. બહુ ઓછા લોકો છે જે આ ચેપથી તેઓ મોટા થાય ત્યાં સુધી બચી શકે છે.
સામાન્ય પુક્ત વયના લોકોને આ રોગ બહુ જ તીવ્ર રીતે થાય છે.
ચેપનો પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ
એક હુમલો ચેપનો પ્રતિકાર કરવાની શક્તિને ટકાવે છે. બીજો હુમલા જવલ્લે જ થાય છે. પ્રાપ્ત કરેલી વસ્તુઓ માતાના
એન્ટીબૉડીઝથી બાળકને તેના જીવનના પહેલાના થોડા મહીનાઓ સુધી સુરક્ષિત રાખે છે. ચેપનો પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ ન હોય તો
ત્યાં મુક્તિ આપવા માટે ઉમરનો કોઇ સંબંધ નથી. IG એન્ટીબૉડીઝ જીવનમાં ટકી રહે છે અને તેની હાજરી તેના સંરક્ષણ આપતા
Varicella ની સામે સંકળાયેલ છે. કોષની વિહીત ચેપને પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ VZ ના ચેપથી સાજા થવા માટે બહુ મહત્વની છે,
અને VZ ના રોગના મુળને ફરીથી ઉત્તેજન સામે પ્રકટ થાય છે.
સગર્ભાવસ્થા
સગર્ભાવસ્થા દરમ્યાન ચેપ લાગવો તે ગર્ભ અને નવજાત શિશુ માટે જોખમકારક છે.
વાતાવરણના ભાગો
ભારતમાં અછબડા ઋતુ પ્રમાણે વલણ બતાવે છે, આ રોગ ઘણુ કરીને વર્ષના પહેલા છ મહીના દરમ્યાન થાય છે. તે ભીડમાં પ્રસારણ
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કરવા અનુકુળ છે. મધ્યમસર આબોહવામાં ઋતુના બહુ ઓછા પુરાવા છે.
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