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

                                                       

  ندا  ھۆه-ری   پشده  گوه

  م شی سیه به

  

 دیار بکرت،  ک ڕۆیشتووه یه  تا چ ڕاده ییهخۆش نهو  و ئه خۆشی گوورچیله ی نه مینه بۆ دیار کردنی زه

. پویستن وه ندک توژینه ھه

کان ی گوورچیله  باره کان له وه توژینه

وان بۆ چین؟ ن و ئه  ھه وه کام توژینه

 دیار بکرت،  ک ڕۆیشتووه یه چ ڕاده تا خۆشییه و نه  و ئه خۆشی گوورچیله ی نه مینه بۆ دیار کردنی زه

. پویستن وه وژینهندک ت ھه

ی  رمه نه کی زۆر بچوک له ندک جار پارچه ھه. کات ر خون و میز ده  سه  له وه  توژینه مرۆڤدا  تاقیگه له

 .ن که ر ده  سه ی له وه  و توژینه وه نه که  ل ده گوورچیله

 وه توژینه

ر میز و خون   سه  له وه ندک توژینه ھه کاندا پزیشک پویستی به  گوورچیله خۆشی له ی نه وه بۆ دۆزینه

نرت بۆ الی دکتۆری پسپۆر بۆ  ده که خۆشه وا دکتۆر نه بوو ئه باش نه/ئاساییان که نجامه ر ئه گه ئه.  یه ھه

.ی فراوانتر وه توژینه

 Internist, Nephroloog :ن وانه بزانن،ئه باش ی گوورچیله  باره  له ی که  پسپۆرانه و پزیشکه ئه

,Uroloog .

Internist ک له  یه  که کانی داخیلی خۆشیه  نه له پزیشکی پسپۆرهخۆشی  نه خۆشیانه م نه  ئه ک
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. یه گوورچیله

Nephroloog کان خۆشی گوورچیله نهس بۆ  به رخان کردووه  خۆی ته  که پزیشکی داخیلیه.

Uroloogکی نه کهگاکانی  کانی گوورچیله شه  به  له یه ھهندی تمه  و تایبه ره رگه شته  پزیشکو ڕ 

.ڕۆ دا میزه

ی  خۆشیه نه تی و کامه یه  ھه  گوومانی که  به سته یوه وا په ت بتنرت ئه که دکتۆره بۆ کام پزیشکی پسپۆره

 .  تی یه  گوورچیله ھه  که

کرت،   باس ده که خۆشیه  نهڕابردووی و  کشه ی  باره واوی له  ته  الی پزیشکی پسپۆر به کی له پشه

.  وه نرت بۆ توژینه دوواتر دیسان پزیشک خون و میز ده.کات دهش  پشکنینی له که ھا پزیشکه روه ھه

کان ڕۆ و گوورچیله  میزدان و ڕگاکانی میزه درن که نجام ده ی تریش ئه وه توژینهندک ھا ھه روه ھه

 تا  که  پسپۆره  بۆ الی پزیشکه وه ڕیته گه دهوا کان دیاری کران، ئه وه ژینهکانی تو نجامه ر ئه گه ئه. بینرن ده

  خۆس پویستی به  نه درت که  بیار ده ووانه نجامی ئه ی ئه  گوره بهئینجا. وه کان شی بکرنه نجامه ئه

 .  یان نه یه تر ھهی وه توژینه

دا  تاقیگه  له وه توژینه

ن  که ستنیشان ده  ده وه کانی توژینه نجامه ئه .کات ده ی میز و خون   باره  له وه ڤ توژینهدا مرۆ  تاقیگه له

 ن له ده ست ئه  ده کان زانیاری به نجامه ھا ئه روه ھه.کان تک چوون گوورچیلهک کارکردنی یه  تا چ ڕاده که

ستنیشان  واوی ده  ته  به کهی وه  بۆ ئه رچیلهخۆشی گوو ری نه گه کانی ئه  و ھۆیه که خۆشییه تی نه ی چۆنییه باره

 .بکرت

ی خون  باره  له وه توژینه

  م ن ئه که ستنیشان ده کان ده گوورچیلهتی کارکردنی  چۆنیه  ناو خون دا   له ی که  پکھاته دوو ماده
 Creatinine&Urea :ن انه ماد

  ر گوورچیله گه ئه.ڕ په تدهدا  گوورچیله تی ئاسایدا به ه حا  له  ناو خوندا که  پشکۆن له دوو مادانهو ئه

 ناو  له Creatinine&Urea ند رچه ھه. وه مننه ده ناو خوندا  له و مادانه  ئه وه متر کار بکات ئه که

راستی  بهی خون وه نجامی تاقیکردنه ئه.بت متر ده  که  کارکردنی گوورچیله نده وه ئه وه خوندا زیاتر بت ئه

 و ئازار و  ی کشه گوره به. نادات خۆشبوونی گوورچیله کانی نه ی ھۆکاره  باره ک له ھیچ زانیاریه

  تی له  ی تایبه وه ندک توژینه بت ھشتا ھه ئه سته نجامی پشکنینی جه  و ئه خۆشیه و نه کانی ئه نیشانه

 .ی خون بکرت باره

ی میز  باره  له وه توژینه

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


،و  کره پۆتین،شه:ک کانی وه بوونی ماده ھهری گه ر خون بۆ ئه  سه کات له  ده وه دا مرۆڤ توژینه قیگه تا له

 . وهTeststrip  ڕگای خون له

ر  گه ئه..کرت یرده  سه  ژر میکرۆسکۆپ میز لهھا روه ھه. ناو میزدا نین  له و مادانه التی ئاسایدا ئه  حه له

که ھۆکاری  ی جۆری باکتریایه وه بۆ ئه) رع زه(نژرت  میز ده وه ئهInfaction ڕۆ پیس بووبت میزه

 . وه بدۆزرته یه که خۆشییه نه

  و ڕژه  ئه کریت، یش ده و ڕگایه  ئه  به وه توژینه .بت ک میز درووست ده یه  کاتژمردا ڕژه24ی   ماوه له

زانیاری  وه  توژینه و جۆره  ئه . ڕگای خون  له وه  توژینه  له هکی جیاواز یه شوه  به  کاتژمریه24  میزه

ک  یه کارژمردا تا چ ڕاده24ی   ماوه  له  گوورچیله ی بزانت که وه  پزیشک بۆ ئه دات به زۆر گرنگ ده

ت کام زاندر س ده  به وهTsetstrip  ڕگای له. وه بکاته ناو خون جیا کان له  پاشماوه یه توانای ھه

کان  پاشماوه که واوی ڕژه ته  کاتژمری به24 ڕگای میزی   له وه  توژینه م به ناو خوندان  له مادانه

 . کی ئاساییه یه ڕژه کاتژمردا24  له   وه جیا بکاته mg 150 Protein کات،بۆ نموونه ستنیشان ده ده

Medical Imaging    

و  ر ئه گه ئه.بیندرن ڕگاکانی میز ده و کانی گوورچله  نائاسایه وه medical imaging  ڕگای له

ریکی  تی خه تایبه  وێ زیاتر به  له دا، که  تاقیگه  له وه توژینهڵ  گه ین له رئاورد بیکه  به وه توژینه

  medicalم ڕگای ، به کی گشتییه یه  شوه  به تی کارکردنی گوورچیله چۆنیهستنیشانکرندی ده

imagingوه که  یه  به وانه ئه.کان نائاساییهتین و کانی تایبه ریکی دیارکردنی ھۆکاره تی خه تایبه  به وه  

 .. که خۆشیه بوونی نه کردنی ھهن بۆ دیاری ده کی گشتی زانیاری ئه یه با شوه

کان و ڕگاکانی  لهخۆشی گوورچی نهن بۆ دیار کردنی که  کار ده ن که ھه medical imaging  س جۆره

ک وه:میز

-Medicalultrasonography 

-Radiography

- Isotopenscan

Medicalultrasonography 

   له وجانه و مه ئه .نرت  ده نگ وجی ده  مه  کرت که  ئامرک ده  له  ئیستیفاده یه وه و توژینه ئه ڕگای له

   له تواندرت گوورچیله  ده یه م شوه  ئه به. ونه بن به  و ده وه رنه گه خرای ده درن و به  ده سته جه

.بدیترتMonitorر سه
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Radiography

 دا  لرده. کان درووست بکات ی ونه وه کات بۆ ئه دهنگی کی ره یه  ماده  له دا مرۆڤ ئیستیفاده کنیکه و ته  ئه له

گه جۆرهسژینه  ڕخۆشی گوورچیله رخستنی نه ه بۆ د یه ھه وه  تو :

IVP (Intra Veneus Pylogram ) 

، ) بۆری خون زریق له ته(درت  ده ست دهرزی له گای ده  ڕ کی ڕنگی به یه دا پشان ماده کنیکه م ته  ئه له

کان، ڕگاکانی میز و   ناو گوورچیله ڕواته  ده ڕنگینه مادهم گ ئه م یان زیاد س چاره دووای که

نه ست به ئینجا ده.دانمیزت  ده گرتنی وکر.

ش بۆ  وه ئه.خۆس بدات   نه ستکی ناخۆش به یه ھه وانه لهش ،  ناو له  ھاته نگینه  ڕه م ماده  ئه دووای که

  نگییه ڕه و ماده ی ئه وه سترت بۆ ئه به د ده  ناوقه ندک جار پشتوندکی پان له ھه. کوورتهکی زۆر یه ماوه

. ناکات  گرتنی ونه ست به مرۆڤ ھه . دا ڕبگیرت  گوورچیله ناو له

   

Mictie-Cystogram 

 ڕگای  مرۆڤ له.  میزکردندا  کات ر چاو له به داته  ئه  میزدان و ڕگاکانی میز  زانیاری له کنیکه م ته ئه

ناو  نگی له ی ڕه ی پویست ماده  گوره  و به وه  ژووره باته میزدۆش دا ده ناو  به  که وه کی باریکه یه سۆنده

دا داوا  وه دووای ئه به.  وه ره  ده ھنرته  ده که ر کات میزدان پ بوو، ئینجا سۆندۆکه ھه.کات دهمیزدان

. میز بکات  که کرت خۆش ده  نه له

 .کرت گرتن ده  ونه ست به ده کات میزکردندا له

 زۆر کوورت  کی یه ش ماوه وه ، ئه)خۆش نه(مرۆڤ دات به ستی ناخۆش ده ک ھهند  ھه وه  ژووره  بردنه سۆنده

ی  م یان زیاد ماوه  که که وه توژینه. درت ری ل ده سکه ) (Jelلی جهندک  ھه وه  پش ئه نت و له خایه ده

.نت خایه دهنیو کاتژمر

       

CT-scan 

 تیشکی  له زۆرکی یه رچاوه سه CT-Scan(Computerized Tomography) کنیکی  ته به

Röntgen ژینه ی که که شه ر به  سه لهده وه  توو ت ی لته دهکرنه ئینجا کۆمپیته.  وه جووک  یه ر و

. ی کردووه Scan  ی که شه بهو  ئه دات له گرت و نیشان ده ده ھه

 ڕگای و زانیاریانا به  ئه ست بھندرت که ده وه زانیاری بچووک و گرنگ  جاری وایه یه م شوه  ئه به

 Echo&IVP نت  باشی ده س به ری گوورچیله ورووبه ھا ده روه ھه .نابیندربیندر.
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 گه ی چاره  ماوه یه وه و توژینه ئه.  پویسته Contrastنگی ی ڕه ش ماده کنیکه تهو نجامی ئه بۆ ئه

 . ناکاتستی پ خۆش ھه نت و نه خایه کاتژمر ده

Isotopenscan 

ی  ماده له) م زۆر که) ندک  ھه وه رزیه  ڕگای ده خۆش له  نه وه Isotopenscan  ڕگای له

Radioactief ت رده وهگای میز دا کۆ ده و  ناو گوورچیله ش خۆی له وه ئه.گرئینجا دوای نیو .  وه کاته ڕ

.گرت ده ت ھه ی تایبه کامیره  به ندک ونه کاتژمر مرۆڤ ھه

 ڕگای وان له  ئه بیندرن که کان ده نائاسایه/کان گۆڕانکاریه وه ه isotopenscan کنیکی  ڕگای ته له

IVP ننابیندر.

درت  ست ده  له بۆری خون ھی ده  که که رزیه ده ستکردن به  ھه  له ،بجگه  ئازارکی وای نیه وه م توژینه ئه

 ی و ماده و ئه

Radioactief   زیانه  به کهت، بزه  ناو له  له یه و ماده ، ئه کار دو ر ده ره شدا بت و بته دهکروه ب . 

Kidney Biopsy 

کی  یه پارچه(شکی   به ندک جار پویسته ھه دیاری بکرت، خۆشی گوورچیله کانی نه کاریه ی وورده وه بۆ ئه

-زۆر چووک  (Bioptی  گوورچیله لهکی تایبه.  وه نه که ده لت  ئینجا پزیشک)یه و پارچه ئه) پسپۆر  

. Microscoop  ژر خاته ده

.  وه کرته درت، ل ده  ده  گوورچیله ر له کسه یه وه  پسته  له ت که ی تایبه که رزییه  ڕگای ده  به یه م پارچه ئه

دنیای بۆ. کرت ده)  گوورچیله(ی سکردنی شونی   شوه  به ، که کی بچووکه ریه رگه شته نه یه وه  کرده وه ئه

ربوونی  ری به گه ندک جار ئه ھه  ژر چاودری، چۆنکه  له خۆشخانه  نه  له وه منته  ڕۆژک ده که خۆشه نه

 . یه خونی ھه

:کان رچاوه سه
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