په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

٨
ھايدرو پريکارديوم سندروم
)(Hydropericardium Syndrome
د دی رنځ واقع کيدل
په افغانستان کی
پيژندل شوی.
.١تعريف
ھايدرو پريکارديوم سندروم ) (Hydropericardium syndromeپه نږدی وختونوکی د
چرگانو د ساری رنځ په څير رابرسيره شوه چه د دی رنځ د موجوديت په صورت کی د
زړه شاو خواته جمع شوی اوبو او د ينی د انساجو په مړينه باندی مشخص کيږی .لمړی په
پاکستان او ھندوستان کی منځ ته راغی او وروسته د نړی ونورو برخو ته خپور شو .دا
دليچی ھارت د مرض ) (Litchi heartپه نامه سره ھم ياديږي.
.٢عامل
د دی رنځ عامل د چرگانو ادينو ويروس سيروتايپ(Adenovirus, serotype – 4) ۴ -
په ادينوويروس ) (Adenovirusد جنس عضوه او ادينو وريدا ) (Adenoviridaeد
فاميل پوری اړه لری.
.٣انتقال
دا يوه ساری ناروغی ده .ويروس په افقی دول سره د ميکانيکی منبع او د ھغوی ککړتيا د
ناروغه الوتونکی په موادو غايطه باندی صورت نيسی .انسانان مريضی له يوه فارم څخه
وبل فارم ته د ککړو کاليو اوسامان االتو په ورکولو او انتقالولو سره سرته رسوی.
.۴اخته کيدونکی څاروی
غوښن چرگان د  ۶-٣اونيو په موده کی په خاص ډول حساس دی .ھگی اچونکی او مورنی
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ډلی ) (brooderھم پدی رنځ اخته کيږی مگر په دوی کی د مصابيت اومړينی درجه ټيټه
ده .نور ډولونه د الوتونکو په شمول د کفترو ھم پدی رنځ اخته کيږی.
.۵کلينيکی نښی
مريضی معموآل په ناڅاپی ډول منځ ته راځی .د مرض پټه دوره له  ١٧-۵ورځی نيسی .د
مصابيت درجه لوړه ده .خاص کلينيکی نښی نه لری .اخته چرگان ډيرستومانه او بڼکی ئی
تاويږی په سينه سره په ځمکه وليږی او مکوښه په ځمکه باندی کږدی .د مړينی اندازه په
غوښن چرگانو کی  ٨٠فيصده او په ھگی اچونکو چرگانو کی  ١٠فيصده ته رسيږی.
.۶غيری معمولی موندنی
له  ٩٠فيصده څخه زيات شمير چرگان د بوسو د رنگ په څير ،جيلی رقمه مايع جمع کيدو
په نتيجه کی کوم چه زړه شاوخواته ډ پريکارديوم ) (Pericardiumپه برخه کی صورت
نيسی له منځه ځی .د زړه دارنگه معلوميدل کوم چه په جيلی رقمه مايع کی المبو وھی د
ليچی مرض ) (Leechi diseaseاو يا ھم د ليچی ) (Litchiمرض نوم ورکړ شوی دی
ځکه چه د ھغوی سره مشابھت لری.
ينه يا جگر معموآل پړسيدلی ،بی رنگه او شکيدونکی وی .مالگينی مواد په پختورگو کی
موجود وی کوم چه د بدن د اوبو په ضياع باندی داللت کوی .ممکن د تايموس او بورسال
غدی کوچنی شوی اوسی.
.٧تشخيص
کلينيکی نښی دتشخيص لپاره کافی نه دی  .د مرگ څخه وروسته د نمونی داخيستلو په وخت
کی په زيات شمير چرگانو په زړونو کی د اوبو جمع کيدل تشخيص قطعی کوی .يو زيات
شمير سيرولوژيکی ازموينی قطعی تشخيص په گوته کوی .په ھستو پتالوژيکی معايناتو کی
دزيات شمير اعضاو د حجرو په داخل کی دادينو ويروس ) (Adenovirusليدل قطعی
تشخيص منځ ته راوړی .د تشخيص تفريقی په خاطر کوم بل دا ډول مرض چه د زړه په
برخه کی د اوبو جمع کيدل وليدل شی وجود نه لری.
.٨درملنه
کومه خاصه درملنه وجود نه لری.

١٨٣

په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه
.٩مخنيوی او کنترول
په فورمالينوکی غيری فعال جوړ شوی واکسينوته کوم چه د رنځ لرونکی چرگانو په جگر يا
ينه کی او يا د حجراتو په کلچر کی جوړ شويدی موثردی او په فوق العاده ډول د مړينی
درجه راکموی ،واکسين د طبيعی انفکشن د واقع کيدو په وخت کی موثردی.

ھايدروپيريکارديوم ) (Hyderopericardium syndromeزړه توسعه پيداکړی .د
بوسو په څير رنگ او جيلی رقمه مايع او په ينه کی زيات شمير خالونه ليدل کيږی.
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