
  -Nephrotic disease - کانی گوورچیله خۆشیه ر نه  سه رک له وه ته
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 ...کان،  خۆشی گوورچیله نه  بۆ تووشبوون به یه ری زیاتریان ھه گه ، ئه ھناوه
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م شی پنجه به

    

  ته کنۆلۆژیا ئاسانکاری بۆ مرۆڤ ھناوه  ته وتنی زانست و  خرایی پشکه  به  که مان پشانی داوه کات و زه

   ...........یان بگۆڕن که گوورچیلهتوانن   ده ره که نی شه کا خۆشه  ئستا نه ست، بۆ نموونه رده به

    

    Diabetic Nephropathy   

    کره شه-   Diabetes Millitusخۆشی   ھۆی نه کان به  گوورچیله ندی به زیانمه

   که  زۆر گرنگه  وه ر ئه  به ئینجا له.کان درووست بکات ی زۆر بۆ گوورچیله توانت کشه  ده کره خۆشی شه نه

 ژر چاودری  وام له هرد به  ،کارکردنی گوورچیله کانیان  یه یان ھه کره خۆشی شه  نه ی که خۆشانه و نه ئه

  دابت 

 و چ  کره خۆشی شه  ھۆی نه کان به  گوورچیله یشتن به ری زیان گه گه  ئه ین که که  ده وه دا باس له لره

  . یت توانی بکه  سنووردا ڕابگریت و چی پشبینی ده  له که توانی بنیت تاکو کشه نگاوک ده ھه

کات پی  کان تووشی گرفت ده  گوورچیله که   Diabetesmillitusخۆشی  ی نه که  ھۆکاره ی که و زیانه ئه

  : ن ده

Diabetic nephropathy ) گوورچیله: واتا Nefron  خۆشی و نهPathy .(   

کار  نجیدا ھۆرمۆنی ئینسوولین یان به نی گه مه  ته  و له یه یان ھه کره خۆشی شه ی نه نجانه  گه خۆشه و نه ئه

و  ھا ئه روه  ڕاستیدا ھه کان، له خۆشی گوورچیله  نه  بۆ تووشبوون به یه یاتریان ھهری ز گه ، ئه ھناوه

 گرفتی   به یه ری تووشبوونیان ھه گه  بوون ئه کره خۆشی شه رزیشدا تووشی نه نی به مه  ته  له ی که خۆشانه نه

  . کان گوورچیله

و ) سستکاری( وه بته متر ده ری که تووانای کا دا گوورچیله   DiabeticNephropathyخۆشی   نه له

 کارکردنی  یه وانه  کۆتاییدا له م له به. چت کو سانکی زۆری پ ده  به  کت و پی نیه ش به وه ئه

    ک سست ببت که یه  شوه  به گوورچیله

Chronic Renal Failure/kidney   ڕوو بدات مزمن گوورچیله-واتا سستکاری  .  
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     Diabetic Nephropathyکانی  ریه سه چارهکان و  ھۆکاره

کانی   بچووکه نجامی تکچوونی بۆڕیه ره بت ده درووست ده   Diabetic Nephropathyخۆشی  نه

 The - ری گوورچیله  ھۆی تکچوونی فیلته ھا به روه دان و ھه  ناو گوورچیله  له  خونن که

Glomerulus    .  

  .  کراوه دیار نه ئستا  و ھۆکاره میکانیزمی ئه

  ک له یه کک له شیوه  یه وه  ئه که  Micro-Albuminuria  خۆشی گوورچیله ی نه م نیشانه که یه

Proteinuria  ت ست ده  ده ڵ میزدا له  گه  له  که یهدر .  

Micro-albuminuria  کنیکی   ته بهTeststrips  ویستهت، پبۆ دیاری کردنی  دیار ناکر 

  دا   تاقیگه  لهزانیاری ، میز

Laboratorium  ژینهت  سه ی له وه توژه له. ر بکری که خۆشانه و نه  ئه2/3ی   ڕ  micro-

albuminuria   م ئه رچاو ڕوونادات به کی به  ھیچ گۆڕانکاریه یه ی ھه زیاتر  ره به ره ی به وانه ، 

Proteinuria  ت ی یان دهزداڵ می  گه ست دانی پرۆتین له  ده له(ب .(  

ستانی  رزیپه خۆشی به  و نه   Diabetes millitesکره ک شه خۆشی وه بوونی دوو نه  ھه  به  که ئاشکرایه

  .    Nephropathy خۆشی گوورچیله ر درووستبوونی نه  سه رن له کاریگه  Hypertensionخون 

  :  وانه وام بکرن ئه رده  به دا دوو خاڵ گرنگن که لره

-ری لهژه سه چاودندا  له کره ی شه ر ڕناو خو   

-ن رزی په ری به سه چارهستانی خو

 و ئازاری  خۆش کشه  و نه  سنوورداره  گوورچیله  زیان به وه بت، ئه  ھهMicro-albuminuriaتاکو  ھه

.  نیه

  ورچیله گو  ، ئینجا زیان به یه  میزدا ھه  پۆتین له نیشانی دا که  Teststrips  ی که و کاته ئه

  . وت که رده ده

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


  کی باش له یه  شوه رمان به کار ھنانی ده  به توانرت به م ده رت به دا ناتواندرت ڕابگیرد م قۆناغه  ئه له

  وه داخه به. خ پدانه یه  خۆراک دا جگای با  پرۆتین له ھا پارز له روه ھه. وه م بکرته  که که خرایی کشه

 تووشی  که نک ئینجا گوورچیله مه دووای زه.  وه ند بوو، چاک نابته  زیانمه ی گوورچیله  پکھاته  که

  بت واتا؛  سستکاری ده

Renalfailure of kidney failure   .  

 کک  یه ربگیردرت به  وه  گوورچیله  کاری ییدا پویسته  کۆتا  له خۆشانه و نه کجار زۆری ئه کی یه یه  ڕژه له

  :  م دوو شوانه له

Dialyse- = ن بهوتنی خوری  پاستکرد  ده) ی گوورچیله( ئام  

Kidney Transplantation- =ری رگه شته  نه  به گۆڕینی گوورچیله .  

    

Dialyse & Transplantation     

  له  ئستا  یه ھهشیان  خۆشی گوورچیله  نه  که کره کانی شه خۆشه  بواری نه  که مان پشانی داوه کات و زه

  .  جاران زۆر باشتره

ڕی قووی خۆی،  و په  ئه یشته ی سستکار گه نی گوورچیله  خۆشی درژخایه  نه  قۆناغی کاتک که

). ندا  ھۆه له(یان بگۆڕن که  گوورچیله  که یه  ،بۆیان ھه یه یان ھه خۆشی گوورچیله  نه  که کره کانی شه خۆشه نه

  . کرت  بۆ ده  ووردیان  ی باش و به وه  و توژینه وه ندیک لکۆینه  ھه که رییه رگه شته دا پش نه لره

یان بۆ درووست  ش کشه وه ئه. یه یان ھه کانی خونیان باش نین و کشه  بۆڕیه کره کانی شه خۆشه  نه زۆر له

   باش پویسته بۆڕی خونی دا، چۆن لره) ستکرد ی ده گوورچیله(   Hemodialese کات  کات له ده

  .  وه بۆ ھاتوو چۆی خون و خون گۆڕینه

ی زگ  وه رمی ناوه ی چه وه  ڕگای شۆردنه ؛ به وه کاته کی تر خون پاک ده  ڕگایه دا مرۆڤ به ته و حاه له

  : واتا

Peritoneal dialyse  گایه ، بهویست نیه  گه وخۆی له ندی ڕاسته یوه  په و ڕن پگای خوڵ ڕ  .  
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  ته  و زۆر ئاسانکاری ھناوه وتووه  زۆر پش که مانه  ئستا زه مان شوه  ھه ش به ۆ گۆڕینی گوورچیلهب

م ئستا  به.  بگۆڕن بوو گوورچیله  بۆیان ھه کره کانی شه خۆشه  نه متر له  ڕابردوودا که له. ست مرۆڤ رده به

، ئستا مرۆڤ زیاتر  ی بۆ مرۆڤ ئاسان کردووه هو  و زۆر کرده  خرای فیوه کنۆلۆژیا به باری زانست و ته

 وردی پزیشکی و  ، چاودری به  Complications- که خۆشیه کانی نه  دوواکشه  له یه زانیاری ھه

  .    بینیوه خۆوه رچاوی به کی به کان گۆڕانکارییه رمانه  وردی ده کۆنتۆلی باش و به

کانی تری  خۆشه موو نه ک ھه ویش وه ت، ئه باش ب کره خۆشی شه وشی گشتیی نه ر ره گه ئه

dialysepatient  ت دوو ئۆرگان  دا ده کنیکی تازه  ته له. ی بگۆڕیت که  گوورچیله یه بۆی ھهتواندر

  : کو بگۆڕدرت وه

.Pancreas& kidney Transplantation   

    

    

    

خۆشی  کو نه ت بکرت به ڕه  بنه ری گوورچیلهنھا سستکا ته  نه   یه  وانه  که له دایه  وه  له وه پرینسیپی ئه

   .ش کۆتای پبت کره شه

. ست دن ده وتنی زیاتر به رکه ڕۆژ سه م ڕۆژ به  به نیه% 100کانی  نجامه دا ئه  ته کنیکه م له

  ی گوورچیلهری گۆڕین رگه شته  نه  له  زۆر گرانتر و ئاۆزتره  وه که یه  به رییه رگه شته و دوو نه نجامدانی ئه ئه

  . ری بۆ بکرت رگه شته  ناکرت نه کره خۆشکی شه ر نه  ھه وه ر ئه  به ئینجا له.نیایی  ته به

    

     Diabetes millitus کره کانی شه خۆشه ھی نه    Infection-پیسبوونی ڕگاکانی میز

 Infectionکان   چکیه اوجۆره جۆر خۆشییه  بۆ تووشبوونی نه یه ییان ھه  زیاتر ئاماده کره کانی شه خۆشه نه

  .  

خۆشی چکگرتنی میزدان  ر بت و نه گه ئه.  خۆشییانه و نه   له ککه یه  Cystitis چکگرتنی میزدان  وه

  . و ڕگاکانی تری میز ره  بوات به وه ره و سه ره  چک به ی که  وه کرت له رگری ده  به وه ر بکرت ئه سه چاره
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Pyelonephritis  گای میزه کهکگرتنی ڕک که  نه  له  چت  ، ده یشتووه ی گه  گوورچیله  زیانی به خۆشب

  .  یه و کشه  کردنی ئه نه شه  ته زۆر خۆی بپارزیت له

بی میزدان  صه کانی عه ماره  تووشی تکچوونی ده یه یان ھه کره خۆشی شه  نه ی که خۆشانه  نه و ندک له ھه

  . بن ده

  ندک میز له م ھه رده بت واتا ھه  ناو میزدان ده خۆش تووشی گرفتی ڕاگرتنی میز له  نه وه و ھۆیه  ئه به

ودا  بت، له رگرتنی باکتریا ده دا میزدان تووشی وه وه نجامی ئه  ئه له.  وه منته ناو میزدان ده

کان و   بۆ الی گوورچیله وه ره  سه نه بۆ یه ری زۆری ھه گه ن و ئه که  زیاد ده یان  خرایی ڕژه باکتریاکان به

  . ن چک درووست بکه

تاڵ بکرت   میزدان به تواندرت ده  bladdertrainingکنیکی ڕاھنانی میزدان   ته  به جاری وایه

  . بت متر ده ری چکگرتن که گه  ئه یه م شوه به
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