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په ماشومانو کې د
زېږدي ناروغيو لومړنۍ
يا پر وخت موندنه

 -MCAD-/LCHAD-/VLCADناروغۍ
د شهمياتو له تېزابو څخه د انرژۍ په تر السه کولو کې
ستونزې :د مېتابوليزم بحراين حالت ،کوما ،د عضالتو او
د زړه د عضلې کمزوري ،ممکن د مرګ باعث وګرځي.
درملنه له لوږې څخه د مخنيوي د الرې ،کله د ځانګړي
غذايي رژيم د الرې هم کيږي (وقوع :تقريبا  ۱په لس
زرو ( )MCAD-Dتر  ۱په  ۸۰۰۰۰نويو زېږېدلو کې)

کونجینتل آدرېنال هایپرپالزیا

د هورمون يوه ستونزه ده چې د پښتورګي/ګُردې د
پاسه د بل غړي ( )Nebenniereقرش پکې ناروغي لري:
متاثرې نجونې د نارينه وو په څېر شکل غوره کوي،
امکان لري چې دغه مرض د مالګې د اطراح يعنې له
السه ورکولو د الرې د مرګ باعث وګرځي .درملنه د
هورمون په ورکړه کيږي (ډېروالی :تقريبا  ۱په لس زرو
نويو زېږېدلو ناشومانو کې).

		
سيستيک فيربوزيس
مريايث ناروغي ،د غُدو په حجراتو کې د مالګې د تبادلۍ د بيوتينيداز قلت

يوه ستونزه ،په تنفيس جهاز او د بدن په نورو غړو کې د بيوتني په نوم د ويټامني په میتابوليزم کې يوه ستونزه
د کلکو او ټينګو بلغمو جوړېدل چې تل التهاب/ګزک ده :پوستکی /جلد بدليږي ،په اورېدلو او ليدلو کې
هم وررسه موجود وي .د جنيتيکي وضعيت مطابق
ستونزې پیښيږي ،د هوښ او حرکاتو په برخه کې د
بالبیل سخت ډولونه شته .د اخته کسانو وزن کم او منو ودې ستونزې هم وي .درملنه د بيوتني په ورکړه کيږي
يې بطي وي .د سږو او همداراز د پانکرياس د غدې
وقوع :تقريبا  ۱په اتيا زرو نويو زېږېدلو ماشومانو
فعاليت محدوديږي .درملنه د غذايي رژيم ،فيزيو تراپي کې) )
او دارو درملو د الرې کيږي
کې) (وقوع :تقريبا  ۱په  ۳۳۰۰د کارنینت په میتابولیزم کې ستونزه
نويو زېږېدلو ماشومانو
د کارنینت آمينو آسيد په میتابوليزم کې ستونزه :په
آهورن
د
او
()PKU
فېنيل کېتون اوريا
میتابوليزم کې د مرضو موادو تولید کیدل چې د کوما
زيروپ ناروغي ()MSUD
او مرګ باعث وګرځي .درملنه د ځانګړې غذايي رژيم
د الرې کيږي (وقوع :تقريبا  ۱په  ۱۰۰زرو نويو
د آمينو آسيدونو په مېتابوليزم کې ستونزې :د برېښ
او بډۍ کېدلو حملې ،په رواين او بدين وده کې سخت زېږېدلو کې)
اخالل ،درملنه د ځانګړي غذايي رژيم د الرې
کيږينویو ګاالکتوزېميا
(وقوع :تقريبا  ۱په  )PKU( ۱۰۰۰۰يا  ۱په ۲۰۰۰۰۰
زېږېدلو ماشومانو کې (.)MSUD
د شيدو د قند/بورې په میتابوليزم کې يوه ستونزه:
ړوندوالی ،فزيکي او رواين معيوبيت/معلوليت ،د اينې/
تايروزينیميا ډول ۱
ځيګر د فعاليت بندېدل ،چې کېدای يش د مړينې
د تريوزين په نوم د يوه آمينو آسيد په مېتابوليزم کې سبب يش .درملنه د ځانګړي غذايي رژيم د الرې
ستونزه :په مېتابوليزم کې د مرضو موادو تولید کېدای کيږي ( وقوع :تقريبا  ۱په څلويښت زرو نويو زېږېدلو
ماشومانو کې)
يش اينې/ځيګر ،پښتورګو/ګُردو ،مغزو او /يا اعصابو
ته د سختو زيانونو باعث وګرځي .درملنه د
ځانګړې ګلوتاریک آسيدوري ډول ۱
غذايي رژيم او وررسه د دارو درملو د الرې کيږي
(وقوع :تقريبا  ۱په  ۱۳۵زرو نويو زېږېدلو کې).
د امينو آسيدونو يعنې پروتني په هضمولو کې ستونزه:
د میتابوليزم بحراين حالت ،په حرکت کولو کې داميي
په اورېدلو کې ستونزې
ستونزې .درملنه د ځانګړې غذايي رژيم د الرې کيږي
(وقوع :تقريبا  ۱په اتيا زرو نويو زېږېدلو ماشومانو
د ماشومتوب په عمر کې تر ټولو عامه د حواسو
کې)
ستونزه ده ،چې ډېر عوامل لري ،کله هم له نورو
ناروغيو رسه يو ځای وي (د زړه ،پښتورګو يا د
ليدلو هايپوټايرېوز
له ستونزو رسه) .پر وخت تشخيص او درملنه يې د
ښې ژبنۍ او رواين ودې لپاره اصيل رشط دی .ناوخته له زېږېدنې رسه مل د ټايرويد د غُدې کمزوری فعاليت:
تشخيص د پاتې کېدونکو ستونزو باعث ګرځي .تراپي او په رواين او بدين وده کې سخت اخالل رامنځ ته کيږي.
درملنه د نورو تر څنګ پر وخت سمه پالنه او مرسته ،درملنه د هورمون په ورکړه کيږي (وقوع :تقريبا  ۱په
د اورېدلو پر يوې آلې سمبالښت او کله هم د کوخلېه څلويښت زرو نوو زېږېدلو ماشومانو کې)
(د غوږ دننه قسمت) د پيوندولو عمليات (وقوع:
ايزو والريک آسيدېمي
تقريبا  ۱تر  ۳په زرو نويو زېږېدلو ماشومانو کې).
د آمينو آسيدونو په تجزيه کولو کې يوه ستونزه :د
میتابوليزم بحراين حالت ،کوما ،رواين معيوبيت .درملنه
په اورېدلو کې يوه ستونزه کیدای يش د ماشوم د
ودې په يوه بله مرحله کې هم پيدا يش ،له دې کبله د ځانګړي غذايي رژيم د الرې کيږي (وقوع ۱ :په
د تیست تر ښې نتيجې وروسته هم مهمه ده چې د  ۵۰۰۰۰نويو زېږېدلو ماشومانو کې)
ميندو پلرونو په صفت دې ته وروسته هم پاملرنه
وکړئ چې آيا ماشوم مو هر څه سم اورېدلی يش،
که نه.

يادونه
د ټولو يادو ناروغيو
په برخه کې پر وخت
درملنه/تداويي همیشه
دا نتيجه نه لري چې د
ناروغۍ د عواقبو مخه
دې په بشپړه توګه
ونيول يش .خو عاجله
درملنه په اکرثو مواردو
کې اخته ماشومانو ته
د دې امکان ورکوي
چې عادي وده
او منو وکړي .

يوازې د کوم مرض د ښکاره نښو نښانو په صورت کې چې
درملنه/تداوي يې بايد فورا ً ويش ،تاسو سمدالسه زموږ له
خوا يا د رالیږونکي له خوا خرب درکول کيږي .له دې کبله د
تیست د کارټ لپاره اړين معلومات يعنې د تليفون شمیره
او آدرس مو ورکړئ ،چې په مرسته يې له زېږون وروسته
په اولو څو ورځو کې دررسه متاس ونيول يش .که د معاينې
نتيجه د ځينو نورو عواملو له کبله دقيقه نه وي ،نو د
سکرينينګ البراتوار ستاسو څخه غوښتنه کوي ـ يعنې د يوه
ليک يا د رالیږونکي د الرې ـ چې يو ځل بيا وينه ورکړئ.
د اورېدلو د سکرينينګ نتيجه تر معاينې سمدالسه وروسته
معلومه وي3،ليکل کيږي .تاسو ته د هغو صحي مرکزونو
په هکله معلومات چې د کنرتول نورې معاينې هم تر رسه
کوالی يش ،له ارزونې او نتيجې رسه يو ځای درکول کيږي .د
سکرينينګ د کارټ د پاسه راغلې نتيجې د سکرينينګ مرکز
ته هم لیږل کيږي ،چې هلته الزم تدابري همغږي کيږي او
پسې تعقيبيږي هم.

مهم او اړين اسايس رشطونه

● ●د نويو زېږېدلو ماشومانو په سکرينينګ کې کډون په خپله خوښه کيږي .د
نويو زېږېدلو د سکرينينګ په طرف يا پر ضد تصميم بايد تر ژورې مطالعې او
معلوماتو کولو وروسته ونيول يش .د معاينې له پاره ستاسو رضايت يوازې د يادو
ناروغيو په برخه کې غوښتل کيږي.
● ●د ارقامو او معلوماتو د خونديتوب غم هم خوړل کيږي :د معاينو نتيجې هرومرو
د ډاکټرانو له خوا د چوپتيا او نه خپرولو تر مکلفيت الندې راځي او ستاسو
د رضايت پرته نورو یا درميګړو ته نه يش لیږل کیدای .تاسو حق لرئ چې خپل
رضايت او کړې وعده هر وخت بیرته واخلئ.
● ●د وينې د معاينو او د اورېدلو د سکرينينګ لګښتونه او مصارف د قانوين صحي
بيمو له خوا ورکول کيږي .د شخيص او خصويص بيمې لرونکو کسانو لګښتونه
هم اکرثا ً بيمې ورکوي ـ نور ُجزيات د بيمو او د مرستې په ځايونو کې تر السه
کوالی شئ.
که د نويو زېږېدلو ماشومانو د سکرينينګ په اړه نورې پوښتنې لرئ ،لطفاً د
زېږېدنې کلينيک ،ستاسو د ماشومانو ډاکټر يا خپلې قابلې/دايي ته مراجعه وکړئ.
تاسو تل دا امکان هم لرئ چې خپلې پوښتنې له ښځينه او نارينه ډاکټرانو رسه
رشيکې او مطرح کړئ .د نويو زېږېدلو ماشومانو د سکرينينګ ټيم تاسو او ستاسو د
ماشوم د ښې راتلونکې هيله لري.

ګرانو ميندو او پلرونو،

د ماشوم زېږېدنه مو په مخ کې ده يا لږ وخت مخکې شوې ده .تاسو غواړئ چې
ماشوم مو روغ او جوړ را لوی يش .دغه معلومايت پاڼه تاسو د نويو زېږېدلو ماشومانو
د سکرينينګ يعنې د لومړين تشخيص او معاينو په هکله خربوي .دغه معاينې تر
زېږېدنې يوازې څو ورځې وروسته تر رسه کيږي .د اورېدو د حس معاينه ( غوږونو)
مهمه ده ځکه چې په اورېدلو کې د مشکل په صورت کې د ژبې زده کړه هم
ځنډيږي يا هيڅ ممکنه نه وي.
د لومړين تشخيص معاينې ولې تر رسه کيږي؟
ډېری ماشومان روغ رمټ دنيا ته راځي ـ خو استثناوې هم شته .له زرو نويو زېږېدلو
ماشومانو څخه تقريبا يو ماشوم په میتابوليزم يا د بدن په کوم غړي کې د ستونزې
له کبله (مثال په اورېدلو کې) ،چې نښې نښانې يې هسې له بهره  ،نه ښکاري ،په
روغتيايي لحاظ تر خطر او ګواښ الندې وي .د ډېرو دغسې ناروغيو په برخه کې تر
زېږېدنې لږ وروسته د عميل کیدونکو تدابريو د الرې ښه امکانات شته څو د مړينې/
مرګ مخه ونيول شی او د پاتې کیدونکو ناروغيو مخه ډبه يا عاليم يې رانرم يش .له
دې کبله د دغسې ناروغيو لپاره د قانون له مخې تنظيم شوې د معاينو لړۍ تر رسه
کيږي ،چې د نويو زېږېدلو ماشومانو سکرينينګ په کې هم شامل دی.
د ګډون د الرې مرسته کوئ  ،څو د ماشوم روغتيا مو تضمني يش.

د کومو ناروغيو معاينه کيږي؟

د څه باندې دېرشو کلونو راهيسې په جرمني کې د نويو زېږېدلو ماشومانو د
سکرينينګ معاينې تر رسه کيږي ،چې په کې په برياليتوب رسه د زېږېدنې رسه مل د
هايپوټايرېودیزم ،کونجنیتال ادرینال هایپرپالزیا ،د بيو تينيداز قلت ،ګاالکتوزېميا او
فینيل کیتونوريا په ناروغيو پسې تحقيق کيږيHypothyroidism, Congenital adrenal( .
دغه تحقيقات ))hyperplasia, Biotinidase deficiency, Galactosemia, Phenylketonuria (PKU
په تېرو کلونو کې ال ښه شوي دي ،نورې د درمنلې او عالج وړ ناروغۍ د پروتني او
شهمياتو د مېتابوليزم په برخه کې وموندل او د اورېدو د حس مشکالت هم په کې
شامل شوي .ځينې ناروغۍ مريايث دي ،له دې کبله په سکرينينګ کې جنيتيکي يعنې
اريث وړتياوې او قابليتونه هم څېړل کيږي (د معاينو جنيتيکي لړۍ) .د  ۲۰۱۶کال
معاينه هم کيږي چې (د زرو څخه ) (Cystic fibrosis (CFراهيسې د سيستيک فيربوزيس
په يوه نوي زېږېديل ماشوم کې) د اريث موادو (ډي ان آې) معاينه هم په کې په کار
.لويږي .ټولې ځانګړې ناورغۍ د پاڼې په بل مخ کې ترشيح شوې دي

د تیست نتيجه څه معنی لري؟

د سکرينينګ نتيجه ال د ډاکټر له خوا شوی تشخيص نه دی او د بيا ځلې معاينې
غوښتنه دا معنی نه لري چې ماشوم دې هرومرو ناروغه وي .کله نا کله د ټولو معاينو
له پاره په کايف ډول وينه نه وی اخيستل شوې يا دا چې وينه تر وخت مخکې اخيستل
شوې وه او ټولې ناروغۍ په کې ال صحيح نه معلومیدې ،يا دا چې نتيجه په رسحد کې
قرار لري او بايد بيا وکتل او کنرتول يش .دا خربه په هغو کمو او نادرو مواردو کې هم
صدق کوي چې د معاينې نتيجې د يوې ناروغۍ پر موجوديت باندې داللت کوي ،خو
اصيل تشخيص يې بيا هم په بشپړه توګه نه وي شوی ،بلکې هغه بايد د ډاکټر له خوا
د نورو معايناتو د الرې تائيد يش.
لطفا ډېر ژر الس په کار شئ که د نويو زېږېدلو د سکرينينګ د بيا ځلې معاينې
غوښتنه درڅخه ويش .د تشخيص او درمنلې مرکزونه ډېر ژر او په لنډ وخت کې د دې
کار لپاره وخت درکوي .دا ستاسو د ماشوم په ګټه هم ده چې وضعيت ډېر ژر معلوم
او څرګند کړای يش .د اورېدلو په سکرينينګ کې خرابه نتيجه دا معنی نه لري چې
ماشوم مو صحيح نه اوري ،بلکې دا چې د سکرينينگ نتيجه بايد يو وارې بيا کنرتول
يش .تر ټولو لومړنی کنرتول بايد د امکان په صورت کې د زېږېدنې په کلينيک کې ويش،
د سکرينينگ په مرکز کې بيا د عاجل کنرتول او د متخصصو کلينيکونو آدرسونه درکول
کيږي .د سيستيک فيربوزيس په سکرينينګ کې د پاملرنې وړ د يوې نتيجې په صورت
کې بايد ماشوم د سیستیک فیربوزیس سینرت( )Cystic fibrosis centreيوه تخصيص مرکز ته
معريف يش ،ځکه چې په پنځو کې يو ماشوم چې د پاملرنې وړ دغسې يوه نتيجه لري،
رښتيا هم ناروغه وي .په دغسې يوه مرکز کې د «خولو/عرقو تیست» د تشخيص شوي
مرض د تائيد په منظور تر رسه کيږي .دغه تیست بې خطره دی ،درد نه لري او نتيجه
يې ژر په الس راځي .کیدای يش چې نور معاینې هم تر رسه شی.

آيا د دغو ناروغيو عالج هم ممکن دی؟

ټولې يادې ناروغۍ له زېږېدنې رسه مل ،موجودې وي چې عالج يې له دې کبله ممکن
نه دی .خو د ټولو دغو ناروغيو لپاره داسې معالجوي الرې يا تراپۍ شته چې د خرابو
عواقبو په مخنيوي کې مرسته کوي ،هغه آسانوي او د ژوند کيفيت ښه کوي ،که دغه
ځانګړې درملنه البته ډېر ژر او په وخت رشوع يش .د شک په لرلو يا د ناروغۍ د
موجوديت پر مهال متخصص ډاکټران د مشورې او الرښوونيز السنيوي په غرض ستاسو
په خدمت کې دي .که د اورېدلو په سکرينينګ کې دوميه معاينه هم ستاسو د ماشوم
د اورېدو د قابليت په هکله کومه دقيقه نتيجه ونه لري ،نو په يوه متخصصه څانګه
کې د اورېدلو د کچې دقيقه اندازه اخيستل او ارزول کيږي .دغه معاينه هيڅ درد نه
لري او د خوب پر وخت کې تر رسه کيږي .که معلومه يش چې د اورېدلو قابليت ډېر

محدود دی ،نو اړونده درملنه سمدالسه رشوع کيږي .که په ابتدايي مرحله کې سمه
پالنه او مرسته هم ويش ،نو تقريبا هر ماشوم چې په اورېدلو کې ستونزې لري ،ډېر
امکانات او چانسونه لري چې ورپسې ژبه هم په صحيح او عادي ډول زده کړي.

معاينه چېرته او څنګه تر رسه کيږي؟

د سکرينينګ معاينات د ژوند د دوميې او درميې ورځې (تر زېږېدنې  ۳۶تر ۷۲
ساعته وروسته) کله هم ستاسو د ماشوم د دوميې رسمي معاينې ( )U2رسه يو ځای
تر رسه کيږي .د هورمون او مېتابوليزم د سکرينينګ لپاره يو څو څاڅکي وينه (له
رګ يا د پوندې څخه) اخيستل کيږي ،د فيلرت د کاغذ پر يوې نقشې باندې څڅول
کيږي او له وچېدو وروسته ژر د سکرينينګ البراتوار ته لېږل کيږي .هلته دغه
منونې د مختلفو مرضونو په اړه په حساسو متودونو رسه پلټنل کيږي .د سیستیک
فیربوزیس ( )Cystic Fibrosisپه سکرينينګ کې له يوه درې مرحله ييز مېتود څخه کار
اخيستل کيږي چې دوه بيوکيميايي تېستونه آې ار يت او پانکرياتيتيس اسوسییتید
رسه مل پروتني ( )IRT, Pancreatitis associated proteinاو يوه جنيتيکي څېړنه رانغاړي،
څو د کنرتول د معايناتو شمېر محدود پاتې يش .د اورېدلو د قابليت د معاينې په
منظور دغسې نه اورېدل کېدونکي زيګنالونه چې د نوي زېږېديل ماشوم د غوږ
دنننی قسمت يې ورکوي ،بې له دې چې سړی خوږ کړي ،غوږ ته د يوې نرۍ
آلې په ننه ايستلو رسه اندازه او ارزول کيږي (چې ا ُتو آکوستيک اېميشنOAE ،
ورته وايي) يا دا چې د مغزو د الندين قسمت آودميېرتي (په انګلييس :ا ُتوماتېد
آوديومېرتي براين ْستېم رېسپونز  )AABRتر رسه کيږي .د غوږ دننه برخې فعاليت
ارزول کيږي يعنې دا چې آيا د آواز/غږ څپې د برېښنايي زٍيګنالونو په توګه له غوږ
څخه مغزو ته استول کيږي او هلته ورڅخه ګټه اخيستل کېدای يش ،که نه.

د تیست نتيجه چا ته ويل کيږي

د هورمون او میتابوليزم د سکرينينګ د نتيجې په هکله د وينې د منونې ورلیږونکی
(د زېږنتون ،د ماشومانو ډاکټر) د څو محدودو ورځو په ترڅ کې په ليکيل ډول يوه
ارزونه تر السه کوي .د سیستیک فیربوزیس د سکرينينګ ()Cystic fibrosis screening
نتيجه کیدای يش تر  ۱۴ورځو پورې دوام پيدا کړي ځکه چې پلټنه يې څو مرحلې
لري .په عادي ډول ميندې پلرونه خپله دغه ارزونه نه تر السه کوي .ستاسو د پاره
مهمه ده چې :چئ که هيڅ خرب درنکړل شو ،يعنې ښه خرب دی.

