
Mga dapat 
malaman tungkol sa...








Kung nararamdaman ang trangkaso, 
kailangang magpahinga.  Kung nag-uubo 
o may lagnát, kailangan ang gamot. Kung 
grabe ang sakít, may mga medisina.  
Paminsan-minsan, kailangan ng siruhiya 
para alisin ang mga buto, balat, o lugar ng 
baga na may sakít. 


Marami pa ang hindi natin alam tungkol sa 
koksi.  Hinahanap natin ang gagawin para hindi 
magkasakit ang mga tao at para gumaling ang 
mga tao na nagkasakit.  Ang kailangang gawin ng 
mga bagong dating na Pilipino, Itim, at Mexikano 
ay huwag pumunta sa lugar na maraming 
alikabok. Kung talagang kailangan pumunta, 
kailangan gumamit ng mascara.  Maaaring ang 
mga tiga rito ay may imunidád na.  Ang mga 
bagong dating ay wala pa. Pinag-aaralan namin 
ang gagawin sa alikabok para hindi nagkakasakit 
ang mga tao.  Pinag-aaralan namin itung amag 
at humahanap kami ng bakuna.

Galing sa Valley Fever Center for Excellence
Coccidioidomycosis website www.vfce.arizona.edu
Isinalin sa Tagalog ni Gemmie S. Devera

8292006

Departamento ng Kalusugan ng
Kern County

Malulusog na tao sa malusog na bayan

1800 Mt. Vernon Avenue
Bakersfield, CA 93306

Kung gusto mo pa malaman,
pakitawag po ang:



At saka tawagan po ang 
American Lung Association sa:










Ang tunay na pangalan ng Lagnát ng Lambak (Valley Fever) ay “Coccidiomycosis” o
“cocci” (koksi).  Ang sanhi nito ay ang Coccidioides immitis, isang amag na nakikita sa 
California, Arizona, New Mexico, Texas, at sa norte ng Mexico.  Iyung mga linga o esporas
ay nadadala ng hángin, nalalanghap, at pumapasok sa baga.  Dito naguumpisa ang
impeksiyon. Hindi nagkakasakit ang 60% ng tao na nakakalanghap ng mga espora.  Sa ibang 
tao, nakakaramdam sila ng parang may trangkaso o sipon.  Iyong mga maysakit, ay kailangang 
kumunsulta sa mediko para hindi lumala ang karamdaman, lalo na ang mayroong sintomas ng 
pulmonya.  Kailangan nila ng gamot at maraming pahinga.  Sa mga tao na nagkaroon ng koksi, 
isa (1) sa loob ng 200 katao, ang maaaring maging malala ang karamdaman at maging sanhi 

ng kamatayan.  Maaaring kumalat ang 
koksi, mula sa baga sa pamamagitan ng 
pagdaloy sa dugo tungo sa balat, buto, at 
sa utak, na nagiging sanhi ng meninghitis 
(meningitis).  Ang koksi (cocci) ay hindi
nakakahawa.  Kapag nagkasakit ka na
ng koksi, hindi ka na muling
magkakasakit pa. 


Ang mga nakatira o ang mga bumibisita sa lugar 
na may inpeksyon ng koksi ay malamang na
magkasakit.  Ang mga bisita na nagkasakit ay 
nagiging palaisipan sa mga manggagamot 
pag-uwi nila sa kanilang lugar.  Maaaring
magkasakit kung nagtattrabaho sa bukid o
sa maalikabok na lugar. Ang masyadong 
naaapektahan ng koksi ay ang mga taong
may kulay ang balat at ang mga mahina
ang katawán.  Parang may trangkaso ang
pakiramdam ng isang tao kung hindi malala
ang inpeksyon.  Walang pinipili ang
naaapektahan ng koksi, babae o lalaki sa
edad na 25-55 ay maaaring magkasakit, 
kahit na ang sintomas ay hindi nakikita sa
lahat ng tao. Maraming lalaki ang nagiging 
malala ang sakit kaysa mga babae.  Ang 
mga buntis na babae ay madaling lumala 
ang sakit. 


Mahigit na 60-70% ng mga tao na may sakit 
ng koksi ay walang sintomas.  Iyung ibang 30-
40% ay naguumpisang magkakasakit sa loob 
ng isang lingo hangang tatlong lingo pagkatápos 
na umatake ang mga espora o linga ng koksi sa 
katawán.  Ang lagnát ay tumataas hangang 104° 
F.  Ang mga sintomas ay masakit ang katawán, 
madalîng mapagod, at umuubó.  Pagkatápos ng 
isá o dalawáng lingo mulâ sa umpisa ng lagnát, 
pumupula ang balat na katulad ng tigdas.


Na diyagnostikahín ang koksi kung makikíta sa 
dura at laway o kung makikíta sa ibang nana na 
galing sa katawán.  Puedeng tingnán rin ang dugô 
para makita kung may amag. Kung may sugat, 
kailangan tingnán.  Sa bintî puedeng magkaroon 
ng mga pantal-pantal na masakit at puede rin 
sumakit ang mga butó.  Umiigi sa loob ng isang 
buwan, pero sa iba, kailangan  ang mahabang 
pamamahinga.  
Sa sakit na grabe, mataas ang lagnát at napapagod 
ng husto ang tao.  1% ng puti ay nagkakaroon ng 
sakit na grabe, pero 10-20% ng mga pasiente na 
may kulay ang balat ay nagkakaroon ng sakit na 
grabe at puedeng mamatay.  Mas mataas ang 
riyesgo sa mga Pilipino.

Kailangang pumunta sa 
doctor kung ganito ang 
nararamdaman. 
Paminsan-minsan, 
hindi makikíta ang koksi 
sa mga test.  Depende 
sa lagay ng sakít ng 
tao.  Sa ibang kaso, 
alám na may koksi ang 
tao kung galing silá sa 
lugár na naaapektuhan 

ng koksi.
Kailangan ang X-ray sa dibdíb para makíta ang koksi, 
pero paminsan-minsan, napagkakamalan iyung 
koksi sa tuberkulosis o sa ibang sakít sa baga.  




Ang espora ng koksi na galing sa alikabok 
ay ating nalalanghap at namamahay sa loob 
ng baga.  Ito ay lumalaki at 
nagkakaroon ng mas maliliit 
na buto.  Kapagpumutok 
na, ang mga buto ng 
espora, ito ay kumakalat 
sa iba-ibang parte ng 
katawán.  Kapag namahay 
ang espora sa baga, ang 
taong naaapektahan nito ay 
ma-aaring magkaroon ng 
pulmonya o mga butas sa 
baga, galos, at mga deposito ng kalsio sa baga.  
Kung kumalat ang mga amag sa iba-ibang parte 
ng katawán, ang sakit ay malala na. 
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