
  -Nephrotic disease - کانی گوورچیله خۆشیه ر نه  سه رک له وه ته

                                                       

  ندا  ھۆه-ری   پشده  گوه

کان  گوورچیلهستن، یوه  په وه که  یه زۆر به Hypertension-ستانی خون رزی په کان و به گوورچیله

 :ک  وه شیان پاسپاردراوه کانی زۆر گرنگی له شه  به رکی رکخستنی ئه
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 Kidney Transplantation - گوورچیلهگۆڕینی-14

کان رچاوه سه-15

م شی چوواره به

 Hypertension   -ستانی خون پهرزبوونی کان و به رچیلهگوو

 ئاۆزهست و یوه  په وه که  یه یان زۆر به ھاوکار

کان  ستن، گوورچیله یوه  په وه که یه زۆر به Hypertension-ستانی خون رزی په کان و به گوورچیله

 :ک  وه پاسپاردراوهشیان کانی زۆر گرنگی له شه  به رکی رکخستنی ئه

،Extravasculair,Intravasculair(plasma), Transculairش  له ڕایی  ته-ئاو-1

 Sodium(Na) ش ی خوی له ڕژه-2

 bloodcirculation    - سوڕانی خون دا ی خون له ڕژه 3-

. او پکر ی ئاماژه خانهم  ئه  به سته یوه په Hypertensionستانی خون رزبوونی په ند به چه

  بت که ش ئه وانه  پچه ستانی خون و به پهرزبوونی  ربه  سه رن له  کاریگه کانی گوورچیله خۆشییه نه

 .کان خۆشی گوورچیله  و نه ر درووست بوونی کشه  سه بت له ھهری ستانی خون کاریگه رزبوونی په به

؟ ستانی خون چیه رزبوونی په خۆشی به نه

Artery-ر خونبه ناو بۆڕی ستانی خون له ی په  باره ات لهد  زانیاری ده وه ئه  .

ستانی خون ھی  و په( Systole) وه ره سهستانی خون ھی په:  ستانی خون ھه یه دوو جۆر په

 (Diastole)  وه خوواره

دڵ خۆی گات و  ده ه لووتک رزترین   به ستان به  په ی که و کاته  ئه  که یه وه  ئه وه ره سهستانی خون ھی په

 .نت ده گووشت و خون پاپوه ده
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 Heart   یان جار لدانی ده نوان دوو ستان له  په  که یه وه  ئه وه ستانی خون ھی خوواره په

Rate=the frequency of the Cardiaccycleره  به ستانه پهو ئهی  گو mmHg –جیوه  

ستانی خون ھی   په120 بت واتا 120/80ر  گه  ئه نموونهنووسرت، بۆ  ده  دوو ژماره ت و به ره پوه ده

 . یه خون ھی خواوروهستانی  په80 و  روویه سه

ن که دهستنیشان ستانی خون ده  په ی که و فاکتۆرانه ئه

 ناو  تهن ده ڕایی پاپوه ته/شلی  ماده مپک ببینین که ک کارکردنی پۆ توانین وه سوڕانی خون ده

.ک یه سۆنده

arthery  ره ک بۆڕی خونبه ش وه که ڕایی و سۆنده ته/ی شل مادهک ک پۆمپ، خون وه دڵ خۆی وه

 : فاکتۆر3   به سته یوه  په سۆنده ناو ستان له په

نیت ده پاپیوه  ناو سۆنده  له که  شله ، ماده که مپه  په ھز و خرایی که-

 که ری سۆندهستوو د یان ئه ناوقه-

 . داده ڕوات که  ناو سۆنده ی شل به ک ماده یه ندازه ئه/ک یه ڕژهچ-

 : وه ی خوواره و خانه  ئه کرت به ستنیشان ده دهستانی خون رزی په ی سوڕانی خوین به  گوره به

گووشیت  دڵ خۆی ده  که ھز و خرایی-1

Stress&Emotion- وه ببنهکان گرژ سته  ھهر گه  ئه وه بته رزتر ده ستانی خون به په

ر دڵ  گه ئه. گووشت  خرایی خۆی ده  به  وه زۆره ھزکی  دڵ به  که یه وه نجامی ئه ره ش ده وه ئه

 . وه زته به ستانی خون داده وا دیسان په خۆی بکات ئهکاری  Heartaction))رخۆتر سه له

کان  بچووکه ره به خون  ستووری بۆڕیه  ئه-دی ناوقه-2

ستانی خون  ستنیشانکردنی په فاکتۆرن بۆ دهکان گرنگترین  بچووکه ره  خونبه دی بۆڕییه فراوانی یان ناوقه

 .تدا  کات پشوودان یان ئیسراحه له

اوان یان ر فر  سه  له یه رییان ھه  گاریگه  که وه سووڕنه دهکان پكھاته  ماده رچاو له کی به یه شدا ڕژه  له له

 .کات  خۆی درووستیان ده  گوورچیله پکھاتانه و ماده ئه. کانی خون بۆڕییهی وه سک کردنه ته

 وه سووڕته  ده ی خون که ندازه ئه- ڕژه-3
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،  یه رچاوی ھه  ڕۆکی به دا گوورچیله لره.  سکدایه ته ناو سنوورکی شدا له  له  له وه سووڕته ند خون ده چه

 . ڕایی پسپاردراوه ته-ش و ئاو ک خوی له کان وه پاشماوهرکی ڕکخستنی و ئه ه ئ که

1ی ونه

گووشت  دڵ خۆی ده ھز و خرایی که.1

ر خونبهدی بۆڕی ناوقه .2

  وه سووڕته  ده ی خون که ندازه  یان یه ڕژه.3

؟ Hypertension-کات دهستانی خون رزی په  به ی مرۆڤ باس له که

سکی   بۆ که وه سکه  که  له وه ئه.  رزه بهستانی خون  په  ی   دنیای بگووترت که ڕاستی ناتواندرت به به

.  جیاوازه وه تره

دوای تدا ئیسراحه- کات پشوودان  له کات که ستانی خون ده رزی په  به گشتی مرۆڤ باس لهکی یه  شوه به

ند جار پوان چه

   له وه ره ستانی خون ھی سه یان پهدابت و mmHg 95رووی   سه  له وه  خووارهستانی خون ھی په

 .ساچووان  به  له  نزمتره یه و رژه کی گشتی ئه یه شوه نجاندا به  گه له.دابتmmHg 160رووی  سه

  ڕژراوه تریان بۆ دا سنوورکی نزم یه ھهستانی خونیان رزی په خۆشی به  نه  که ی گوورچیله خۆشانه و نه ئه

  ک له یه  تا چ ڕاده   به سته یوه ش په وه ئه ( mmHg 125/75یان  mmHg 135/80:(ویش ئه

 .  بۆ گوورچیله نده رزبوونی زیانمه به ، چۆنکه Protein ستدانی ده

ستانی خون رزی په کانی به ھۆکاره

وسا مرۆڤ باس له ئه. وه بدۆزتهستانی خون رزی په کار بۆ بهمرۆڤ ناتوانت ھۆ% 90ی  تا ڕاده

hypertension  Essential 

ری ھۆکاری  گه ئه .(کانی تر خۆشیه ی نه دوواکشه(کانی تر خۆشییه  بۆ ھۆکاری نه وه ڕته گه دهتری 10%

 .  زۆره یه یان ھه وورچیلهخۆشی گ  نه کهنجدا ن گه مه کانی ته خۆشه  نه ستانی خون له رزی په خۆشی به نه

Complication-خونستانی رزی په کانی به دوواکشه

کانی خون   ناو بۆڕییه سکی له ندی و ته زیانمه ره به ره ندا به ی درژخایه  ماوه ستانی خون له رزی په به

متر خون که. کان  جۆراوجۆره توانت بوات بۆ ئۆرگانه متر ده  خون که وه ئهر  به ئینجا له. کات درووست ده
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 Infarct,CVA=cerberale :کانی دڵ وک خۆشییه  بۆ نه کان ھۆکارکه  ئۆرگانه یشتن به گه

vasculaire accident    کان  گوورچیله و زیان به. 

ری  متر بۆ چوونی خون بۆ فیلته ھۆی که  به ین،که که  ده ندی گوورچیله دا باسی زیانمه س ره  به ئمه

ندک  وا ھه ، ئه وه متر بۆیه ر که  کاری فیلته رکاتک که ھه .بت سستکاری ده/مکاری  تووشی که گوورچیله

 ھۆی   به که جاری وایه. ستانی خون ی په وه رزبوونه ر زیاتر به  سه رن له  کاریگه خات که ده ده پکھاته ماده

مان کاتدا زیاتر   ھه م له بجووت، به خون کانی کهس  ته  ناو بۆڕییه رز ،زایتر خون له ستانی به په

کتر  ر یه  سه  له بت که کی سوڕان درووست ئه یه قه  ئه یه شوهم  ئه به. گات کانی خون ده  بۆڕیه زیان به

 Renal گوورچیلهنی سستکاری  ھۆکاری درژخایه بیته ند ده  زۆری خایه ش که وه بت، ئه دهریان کاریگه

failure 

2: ونه

ستانی خون رزی په به.1

 وه بۆتهنگ بۆڕی خون ته.2

 دن بووه بۆری خوین زیانمه.3

 ند بووه  زیانمه گوورچیله.4

خونستانی رزی په ی به  باره  له وه توژینه

ی  انهو خ ر ئه  سه کاته  ڕووی ده وه توژینهستنیشان کرا، ستانی خون ده رزی په خۆشی به ر نه گه ئه

 : وه خوواره

خونستانی ی په وه رزبوونه ی ھۆکاری به  باره  له وه لکۆینه . 1

  نجامی ره  ده وانیه  له کان که کان و گوورچله چاوه دڵ، مشک، یشتوو به ری زیانگه گه  دووای ئه ڕان به گه .2
 .ستان خون ڕوو بدات رزی په به

یشتن   زیانگه ی که وه بۆ ئه. دات کان ده گوورچیله خ به کاندا مرۆڤ زۆر بایه ره دووای ھۆکا  به وه  لکۆینه له

ر   سه کات له  ده وه  و توژینه وه ندک لکۆینه ستنیشان بکرت، مرۆڤ ھه ده  بتواندرت   گوورچیله به

  ھا روه وت ، ھه رکه هددا Echo  ک له ر گۆڕانکارییه گه دات ،ئه نجام ده ئهEcho ھا روه میز و ھهخون،
 .کات پویست ده Röntgen  تیشکی  به نجامی ونه کاندا ئه ته ی حاه  زۆربه له

Treatment of hypertension ستانی خون رزی په ری به سه چاره
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رمان و  ندک خۆراک، ده ھنانی خوێ و ھهکار  به  پارز له ستانی خون زیاتر به رزی په ری به سه چاره

 .یان ردوو شوه  ھه  به اری وایهج

؟ ی ستاندووه ره  په ستانی خون ی په که رزیه کبه یه ڕاده تا چ  به سته یوه  په یه و شوه بژاردنی ئه ھه

وی  ھهستانی خون، ئینجا مرۆڤ رزی په ستنیشان کرابت وه ک ھۆکاریکی به  ده گوورچیله ر زیان به گه ئه

 .کات و ده ئهر   سه ری له سه چاره

  به:  واتا یه وه  زگمانگه  له که یان  کشهندکیان ، ھه یه یان ھه خۆشی گوورچیله  نه نج که کانی گه خۆشه نه

ستانی  رزبوونی په ر به  سه وان ھۆکارن له ڕۆن، ئه  ده گوورچیله بۆ ر که کانی خونبه سکی بۆڕیه ھۆی ته

 .خون

  غیان گرتووه کانی خون به واتا بۆڕیهArthrosclerose نجامی ره ندا ده ساچووا  به  له یه و کشه ئه

 .کرت ر ده سه چاره Dotteropration ری رگه شته  نه  به نگییه یان ته و گیرانه ئه.دا وه  ناوه له

کار ھنانی خوێ  به پارز له

 زیاتر  وه ئه. ستانی خون زی پهر بهری سه ر چاره  سه  بۆ کی زۆر گرنگه یه وه  خوێ کرده پارز له

شیان   له  که یه یان ھه  زیاتری کات کشه وانه ، ئه وه گرته ده یه یان ھه خۆشی گوورچیله  نه کانی که خۆشه نه

بت  نهرز دا  زۆر به کی یه  ڕژه ستانی خون له رزی په ر به گه ئه. ش ی له وه ره  ده داتهناتووانت خوێ فێ

 .زت توواندرت دابه  خوێ ده  پارز له  به وه ، ئه

رککردنی  زاندنی کش و ته رزش، دابه وه- وه جوونهو   Stress  سته  گرژی ڕۆح و جه خۆپاراستن له

 .ستانی خون رزی په زینی به  دابه لهکانی گرنگن سیگار کشان فاکتۆره

کار ھنان رمان به ده

  ر کامکیان به  ھه رمانانه و ده ئه. ن جۆراوجۆر ھهرمانی ستانی خون ده پهرزی  زاندنی به ری دابه سه بۆ چاره

 .ستانی خون ر ڕکخستنی په  سه ن له که تی خۆیان کار ده تایبهمکانیزمکی-کت  یه شوه

  ن که ھهرمان  ندک ده ، ھه وه نه که رخۆ ده سه لهمپلدانی دڵ  په ن که رمان ھه ندک ده  ھه یه و شوه  ئه به

 . وه ره  ده نه که ش ده  له ش له ڕایی و خوی له ته/ندکیان ئاو  و ھه وه نه که دهکانی خون فراوان بۆڕییه
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رزی  ر به گه ئه.  جیا  به و جاری وایه) ڵ تکه) کار دن  به وه که یه  ھاوکات به رمانانه و ده  ئه جاری وایه

  کانی که خۆشه نه. کار بھندرت  به ڵ پویسته ی تکه وا شوه هکردبت ئنای ششه ستانی خون زۆر ته په

  پویسته یه یان ھه گوورچیلهخۆشی نه

 .کار بھندرن  کاتی خۆی به  ڕک و پکی و به کان به رمانه ده

 باشی  ه ب ری کردنی سه چارهھا روه ستانی خون ھه رزی په زاندنی به رمانی دابه کارھنانی ده  به  له بجگه

خۆشی   نه ی که سانه و که ستانی خون ھی ئه پهرزی ری به سه ند زۆر گرنگه، چاره ی زیانمه گوورچیله

.وت زموونی زۆری ده  و ئه نده تمه تایبه کارکی یه یان ھه گوورچیله

:کان رچاوه سه
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