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

                                                       

  ندا  ھۆه-ری   پشده  گوه

  م که شی یه به
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کان خۆشی گوورچیله   نهکانی رینیه  نه ریه کان و کاریگه ی گوورچیله  باره باسک له

کانت زۆر گرنگن بۆ ژیان له گوورچیه

؟  بوون مانای چیه خۆشی گوورچیله  و تووشی نه چیهکان کاری گوورچیله

  شی مرۆڤ ماده موو ڕۆژک له ھه : کنیکه  سرنج و ته کی پ له شی مرۆڤ دوونیایه  یان له سته جه

م  بۆ ئه.  وه ره  ده داته  دا فرێ ئه سته  جه ھراوی له ژهی کات و ماده  سوود درووست ئه کانی به پکھاته

دا تک چوو، لره (Balans ) نگه م پاسه ر ئه گه ئه�. زۆر ناسکی پویستهکی کاریه ورده و یه پرۆسه

. یه ھهرچاویان کان ڕۆکی به دا گوورچیله ئینجا لره. بت یدا ئه  په کشه

،   هی یان ھه وه خون پاک کردنهرکی  ئه وان ئه: نین) ر فیلته(ک  یه نیا پاوگه  ته س کان به گوورچیله

 .شی مرۆڤدا  له  له'' ئاو'' وازنی تهن بۆ ڕاگرتنی که کان کار ئه ھا گوورچیله روه ھه

  ستانی خونیان به رکی ڕکخستنی کاری په ئه ن که که و ھۆرمۆنانه درووست ئه  ئه ھا روه کان ھه له گوورچیه

 ، یه ستۆوه ئه

ناو ی پکھاته ھا بۆ ڕکستنی ماده روه  و ھه تهس کانی جه سووره م ھنانی خۆکه رھه به ی له پرۆسه

Lime:ک کان وه ئسکه

 بۆ مرۆڤ درووست   و ئازارکی زۆر کرن، کشه نهری سه ن و چاره که کان باش کار نه ر گوورچیله گه ئه

. ژیاندا کان زۆر گرنگن له  گوورچیله ئینجا بۆیه.  یه وهدووا ری کۆچی به گه ن و ئه که ئه

 ی خونی گوورچیله وره گهڕیبۆ-1

2- Aorta

3- Vena Cava Inferior-ن بهی وره بۆڕی گهره خووه شی ژ )

 بۆڕی خونی گوورچیله-4

Kidney - گوورچیله-5

Ureters - ناو زگ دا رله کانی میزھنه بۆڕیه-6

Vesica urinaria -میزدان-7

Urethra میزدۆش-8

Pelvis -وز حه-9
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 ۆشی گوورچیلهخ نه

 :ک ند ھۆکارک وه  بۆ چه وه ڕته گه ئهش وه ئه.ن کانیان باش کار ناکه  گوورچیله ن که س ھه زاران که ھه

بت ھه دایک بوون  پش له ر له  ھه که کشه-

-  Inflammation-التھاب-

  -ستانی خون هرزبوونی پ خۆشی به  نه نموونهک، بۆ خۆشیه  ھۆی نه  تکچوون به گوورچیله-
Hypertansion

Diabetes Mellitus-خونی کره خۆشی شه یان نه

 کارکردنی ئاسای  ی که وه  ب ئه بهوه بنه  چاک ئه کانی گوورچیله خۆشیه  نه ندک له  ھه ختانه خۆشبه

کار بکات،  متر   که ره  به هر  به بت و بتوو گوورچیله  نه یه شوهم  ئه  به وه ر ئه گه ئه. ن  تک بده گوورچیله

رمان  دهی داو و سیله  وه بهChronic kidney failure -سستکاری دایمی گوورچیله: ن ئه پی وه ئه

  کان له کارکردنی گوورچیله درت که وڵ ده  ، ھه )پارز( رۆژانه  خۆراکی گوونجاوی ی وداڕشتنی خشته

خۆش  ربگرت واتا نه  وه بت کارکردنی گوورچیله ئهکرا،  نه وه ر ئه گه ئه. تکی ئاسایدا ڕابگرت حاه

  بکات واتا به ئامری ی خۆی کار  جیاتی کاری گوورچیله که  له ک که ریه سه چاره ر بکرت به سه چاره

 .ستکرد ی ده گوورچیله

ستکرد ی ده  گوورچیله  ری به سه چاره

ک   یه کت مرۆڤ به ئه.  زۆرهکجار کان یه گوورچیله Reserve Capacity))ی ھز و تووانای شاراوه

  متر له  که زت که ک دابه یه  شوه  به گوورچیلهر کارکردنی گه م ئه به.ر  سه  ژیان بباته گوورچیله

کانن مادهی  و پاشماوه نجامی ئه ره  ده بت که ھر ده ش تووشی گرفتی ژه له- سته جه وسا ، ئه وه بمنته10%

بت خون  ئه یان با بلین وه بت پاک بکرته ئینجا خون ده. ستاون شی مرۆڤدا په  ناو له  له که

 :Dialysisن  پی ئه یه وه و کرده ئه.بپاورت

Dialysation-پاوتنی خون

:کرت ئه  دوو شوه پاوتنی خون به

 Hemodialysis-ستکرد  ده  ئامری گوورچیله ی به-

 Peritoneal dialysis له-
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 Dialyse  ناو ئامری مرۆڤدا، لهشی ی له وه ره  ده پاورت له  ده خون Hemodialyse ی  شوه به

 5 تا 4) ر جارک ھه(ری سه ک چاره کرت، یه دا ئه فته ھهک  یه ت له ره  که3 زیاتر  یه وه و کرده ئه.دا

 .وت کاتژمری ئه

   گرت ،ئینجا بۆیه ده ه وهک خۆی که'' زگ'' ی رده  په بۆ پاوتن له Peritoneal dialysis له
 5 تا 4نجامی بدات،  ش ئه وه  ماه توانت له  ئه که خۆشه نه یه م شوه ئه.ووترت ی زگیشی پ ده وه شۆردنه

 .وام هرد ودا به  شه ی نیو کاتژمر، یان له ر جارک بۆ ماوه ھه رۆژدا و ت له ره که

زۆر ماندوو بوون و یان : ک بن وه ده خۆشی و کشه ندک پاشکۆ نه تووشی ھه Dialysis کانی خۆشه نه

بت  ھا ده روه بت سنووردار بت و ھه شدا ده  له ی ئاو له رژهھا روه ھه.شدا واوی له  ته له)ئاۆش(خووران

خوێ کار ھنانی  به بت زۆر پارز له وان ده ئهن؛  ستنیشان بکه یان ده گوونجاوی رۆژانهی خۆراکی خشته

  که تووانای کارکردنی گوورچیلهم بت ،به  باشتر ده وه ندرووستیه ن ته  الیه کان بوواریان له خۆشه نه. ن بکه

 . وه ده منته% 10ر  ھه

  ئینجا بۆیه). تو ھزی ده(  گرفته و  کشه کی زۆر به یه ی خون پرۆسه وه پاوتن یان خاونکردنه

 . وه متر بکاته  که گرفتانهم  ئه تووانت زۆر له کی نوێ ده یه گوورچیله

 Transplantation- گۆڕین گوورچیله

  راو نیه سته به(  زۆر ئازادتره که خۆشه نهبت و خۆش زۆر باشتر ده ندرووستی نه  باری ته  گۆڕینی گوورچیله به

.پویست ناکات Dialysis :(تنی خونپاو ی ڕۆژانه  کشه به

) ریسک فاکتۆری(ری  گه  ئه ی که وه  بۆ ئه رووریه زهر رمان ھه کار ھنانی داو ده  به دووای گۆڕنی گوورچیله

ین  به تکچوون یان له

 . وه متر بکرته  که که چوونی گوورچیله

، )ی بۆ بگۆڕن رت یان ناتواندرت گوورچیلهناکخۆشک ر نه بۆ ھه( شایانن ی که خۆشانه و نه ندا ئه ھۆه   له

یان بۆ  ریه رگه شته و نه ت دا بن تا ئه  نۆبه  له4،5م یان زیاد  کهی بت ماوه یان بگۆڕدرت، ده گوورچیله

 . رووانی دایه  لیستی چاوه  ناویان له خۆش  نه1400دا  و وته  ئه لهئیستا.کرت ده

 : خۆشیه نهم کاری ئه ھۆ کانی ناخۆش له  و گرفته کشه

 :ک  بت وه یان بۆ دروست ده کشهندک ن، ھه خۆشیه و نه  دووچاری ئه ی که سانه و که  ئه زۆر له
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Anemia   -م خونی که-1

Hypertensio-خونستانی رزبوونی په به-2

(بن  درووست ئه وه کانه یهریا میکرۆباکته ھۆی  به کانی که خۆشیه نه(ری زۆری بۆ تووشبوون به چک گه ئه-3

Infection 

کان ی ئسکه کشه-4

Itching(ئاۆش(خووران-5

یان  ی داڕژراوی خۆراکی ڕۆژانه چاوی خشته  ھا ڕه روه ھنن و ھه کار ده رمان به  زیاتر ده خۆشانه و نه ئه

.(پارز(ن که ده

م  ، به وه سترته به ی ده خۆش زۆر پوه  و نه کارکی زۆر گرانه Dialysis  کهوش بزانین بت ئه ده

ندک گرفتی  ھهی خۆی  نۆبه ویش به ، ئه وتوو نیه رکه  سه میشه مووکاتک یان ھه ی نوش ھه گوورچیله

 . یه ھه

Dialysisت و سه وه زۆری کات ده ته  ده وه رڕاستی ئه دا، به ڕۆژانه ژیانی  له رقالی زۆرهی   پیشه ب

.خۆش ی نه ڕۆژانه

تیدا  و یه م کشه ڵ ئه  گه  له  و خۆیان گوونجاندووه  پی ڕاھاتوونه ن که خۆش ھه نهم زۆر به

 .وتوون رکه سه
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