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

                                                       

  ندا  ھۆه-ری   پشده  گوه

  م شی دووه به

  ھا به روه ھه. کان گوورچیلهتی کارکردنی ر چۆنیه  سه  له وه کرته ن ئهندک زانیاری روو دا ھه شه م به  ئه له

 ... کانی کی گشتی باسی دوواکشه یه شوه

ن؟ که کان چۆن کار ده گوورچیله

الواز کارکردنیانتی  حاه و لهNormal-تی ئاسای  حاه کان له کارکردنی گوورچیله

  ھا به روه ھه. کان تی کارکردنی گوورچیله چۆنیهر  سه  له وه کرته ی روون ئهندک زانیار دا ھه شه م به  ئه له

 باشی کاری خۆیان  کان به ر گوورچیله گه  ئه کرت که  ئه خۆشیه م نه ئهکانی کی گشتی باسی دوواکشه یه شوه

کان چین؟ خۆشی گوورچیله کانی نه گرنگترین نیشانهن و که نه

 Anatomy     کوێ ته نهوتوو کان که گوورچیله

م   و درژای که یه کی ھه ی فاسۆلیایه شوه  که گوورچیله ئۆرگانکه.  یه ی ھه  دوو گوورچیله  ئاسای مرۆڤ به

 . گرامه 160 م یان زیاد و کشی که 12CMیان زیاد 
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ک  یه ر گوورچیله ھه.دا سته شی جه بهڕاستی  ناوه ، له سته ی جه وه  پشته ته وتوونه کان که گوورچیله

ی  وه ره شی سه به. ی پشت وه کانی ناوه ر ماسوولکه  سه وریدا له چهکی یه رینۆکه  ناو سه  له وه ته شاردراوه

.کان راستووه  ژر په وتۆته که گوورچیله

 .ان ناو میزد ری ناو زگدا دته کانی میزبه ڕگای بۆڕیه  له بت که کاندا میز درووست ده  گوورچیله له

.(ئاوسان( وه کاته دهی میز خۆی ی ڕژه  گوره  به که) میزنی منان(فتبۆلک  وه میزدان که

 .کشن ڕاده کات میزکردن خۆیان ن که ی لووسی ھه میزدان ماسوولکه

   بۆڕیه  له ویش الخکه  ئه که Arthery   -(بۆری سوور(ی خون وره  بۆڕی گه کان خون له گوورچیله

 پاک  خونه. بپاورت- وه بت پاک بکرته  ئه خونهو ئینجا ئه .Aorta ش  له  خون له ی که وره گه

 ناو بۆڕی وه ویش دته  ئه  که وه  ڕگای بۆڕی خونی گوورچیله ھت به ده ج  به  گوورچیله که کراوه

Vena Cava Inferior  واتا وه شی ژره ش به ری له خونبه  . 

کان ی گوورچیلهکار

 : یه رکی گرنگی ھه  ئه  س گوورچیله

کان البردنی پاشماوه•

.ک تبوانی یه ک گارگه ی مرۆڤ وه سته جهتووانی تۆ ده. م دن رھه کانی جۆراوجۆر به شی مرۆڤدا ماده  له له

و  کان ئه گوورچیله.  وه منته  ده ندکیش پاشماوه  ھه نجام ره دهم دن و رھه ی باش به دا زۆر ماده لره

 .ن سته جهی  خوێ و ترشی زیاده  بۆ نموونه وانه  ئه ی که و پکھاتانه شدا و ئه  له ن له به ده ال پاشماوه

ش وازنی ئاوی له رکخستنی ته•

.ئاو% 80   له ی مرۆڤ بریتیه سته جه

ڕای  ته-ئاوی که ش و ڕاگرتنی ڕژه ئاوی له) رکیب ته(ی ووام پکھاته رده  به  که یه ھهرکیان کان ئه گوورچیله

.دا ڕک بخات سته  ناو جه له

کان دا   گۆڕانکاریه یان له) بوواری(تی جۆراوجۆردا  حاه  له ن که که دهکان کار  گوورچیله یه م شوه  ئه به

ی زۆر یان  قه ئارهر گه رم یان سارد بت، ئه وا گه ر ھه گه  ئه بۆ نموونه:ن ی پویست بت بیکه وه ئهبتوانت

 . وه م بخوورته ر ئاو زۆر یان که گه م کردن یان ئه که

کان م ھنانی ھۆرمۆنه رھه به•

ندک ھۆرمۆنی   ھه ھا روه کان ھه ش گوورچیله  و ڕکخستنی ئاوی له سته جهی  البردنی پاشماوه  له بجگه
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ختی خون،  زهی ر ڕکخستنی کشه  سه  له یه یان ھهر  کاریگه و ھۆرمۆنانه ئه. ن که درووست دهزۆر گرنگ

 .کانی خون سووره م ھنانی خۆکه رھه و به ( Lime-سپ چه(ی ناو ئیسک پکھاته ماده

تی درووستبوونی میز ی پاوتن و چۆنیه پۆسه

. نگاوه  ھه   دا دوو پۆسه  ناو گوورچیله لهپاوتنی خون

م که نگاوی یه ھه

ین  م پرۆته ڕن، به په ردا تده  فیلته بوون به ڵ  تکه کان که  پکھاته شله ئاو و ماده.  ر دایه  ناو فیلته له

کان   پاشماوه  له ش بجگه وه ئه.بت  پشمیز درووست ئه م شویه  ئه  به .ڕن کانی خون تناپه ڕه و زه

.  گرتووه  خۆوه ی باشی به ندک ماده ھهھا روه ھه

م نگاوی دووه ھه

 150  م یان زیادی پشمیز که ی که  ڕژه له . و ئاو بۆ ناو خون  سوودانه  به پکھاته و ماده یاندنی ئه گه

 یه م شوه  ئه  ساغ به کانی گوورچیله.  وه ره  ده شدا دته  له له'' میز'' ک وه  که وه منته  ده1،5نیا   ته لیتره

)  یه شله( ڕاییه و ته ئهھی) رکیب ته(شی که ن و پکھاته که ش ڕیک ده ڕای له  تهی گرن و ڕژه خون پاک ڕاده

 .  چر کۆنتۆڵ دایه وامی له رده  به به

کان  الوازبوونی گوورچیله-سستکاری 

یک نذ ھه.  وه بنه نن چاک ده یه  بگه گوورچیله زیان با ی که وه  ب ئه  به کانی گوورچیله خۆشیه نه ندک ل ه ھه

متر کار   که ره  به ره  به ن و گوورچیله  ھۆکاری سستکاری گوورچیله کهن ش ھه کانی گوورچیله خۆشیه  نه له

.(   Chronic )-مزمن(خۆسی دایمی  نه بته دهکات و ده
تی کی گش یه  شوه به.  تک بدات کانی گوورچیله  یان بۆڕیه ری گوورچیله فیلتهس  به کانی گوورچیله خۆشیه نه

فرۆنی   نه کارا کهی ک میلیۆن ژماره م یان زیاد یه  که  له  بریتیه گوورچیله ) Nephron واوی  ته بهزیاتر

.چت تک ده) گووترت پ ده

  ین له ستدانی پۆته  ده ی له وا زیاتر کشه  دابت ئه ری گوورچیله  فیلته له که کشه- که ر تکچوونه گه ئه

.بت یدا ده میز پهل گه

.چت ی میزتک ده وه ست کردنه تی تووانای خه تایبه بهوا  دابت ئه کانی گوورچیله  بۆڕیه  له که ر کشه گه ئه

 .چت تک ده Nephron ئاخیردا تدا له ردوو حاه  ھه له

تی   تووانییویه مرۆڤ کات که  دیار ئه وه وه ش له وه ئه. یه رچاویان ھه ی به کی شاراوه کان تووانایه گوورچیله

 .ر  سه ش ژیان بباته ک گوورچیله  یه به
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 کار  له Nephron  ی له % 80-60ر  گه  ئه  دنه گۆڕێ که کان بۆ ھۆی سستکاری گوورچیله کشه

.وتبت که

ی  ک ماده  کۆمه وه نجامی ئه ره ده. : Renal failure or kidney failureت ئینجا مرۆڤ پی ئه

-85 ر گه ئه. وت که خۆس ده  مرۆڤ نه وه م ھۆیه ئه شدا و به  ناو له ن له که ستان ده په و وه بنه ھراوی کۆ ده ژه

 Dialaysis ) رووریه زه رگرتنی کار گوورچیله وسا وه وتبت، ئه  کار که لهNephron  ی له 95%

or Kidney transplantation ) وتن یا پاک کردنهن بهی وه واتا پاری گوورچیله خوی   ئام

 .کی تر یه گوورچیله  دانانی ستکرد یان گۆڕینی گوورچیله به ده

   زۆر له که خۆشیه ئینجا نه( (Reserve Capacity  شی زۆره  تووانای شاراوه  گوورچیله چۆنکه

  به. ون که ر ده ده کانی وه  کشه ره  به ره  به  و دیار نیهی واھاک یه کی دریژ ھیچ کشه یه  و تا ماوه رخۆیه سه

 . نه یان  تووشی سستکاری بووه  گوورچیله وت که که ر ده  تاقیگادا ده ی له وه توژینهنجامدانی ئه

 خۆشی گوورچیله  یان ئازار نه کشه

  یکیان نیه  یان نیشانه تا دا ھیچ کشه ره سه  بوون له خۆشی گوورچیله  تووشی نه ی که سانه و که  ئه زۆر له

.  دیار نیه یان پوه

ندک   ھه بۆیه. چن ده خۆشی گوورچیله ی نه ک کشه  وه ن که  ھه  و نیشانه ندک کشه ش ھه وانه پچه به

دیاری    ی گوورچیله کشه-ندک ناخۆشی ھهمای ر بنه  سه  له  خۆشی گوورچیله  نه  که خته جار زۆر سه

.( Diagnose)بگرت

کانی ناخۆشیه-کان ک کشه یه  تا چ ڕاده دا دتوواندرت بزانن که  تاقیگه و خون لهی میز وه  توژینه به

 . خۆشی گوورچیله  نه ستن به یوه په

  ره یان بهندیک کرن و ھه ر ده سه ئاسانی چاره ندکیان به  و ھه وه بنه  چاک ده وه  خۆیانه خۆشی له ندک نه ھه

 Chronic خۆشی ک نه وه ( Chronic-مزمن(خۆشی دایمی  نه بنه ڕۆن و ده دهننا بوون شه و ته ره  به  ره به

renal failure  . 

کان  و نیشانه کشه

شدا  ناو له ستانی ئاو له ڕاوه

بۆ  وه ڕته گه شدا زیاتر ده  له ستانی ئاو له ڕاوه.  یه خۆشی گوورچیله کانی نه نیشانه ک له یه  نیشانه وه ئه

ست و باسک و   ده  که دیارهشدا وا  له ی ئاو له وه کۆبوونه.  دا ری گوورچیله  ناو فیلته  له ھۆکاری کشه

. ی دیاره م و چاو پوه کان و ده پیه
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و  هئم ڕک  و به  نیه خۆشیه م نه ڵ ئه  گه کیان له ندیه یوه  ھیچ په ن که خۆشیش ھه نهنذیک ھه

 . نه شیان ھه نیشانانه

کجار زۆر میز کردن کی یه یه  ڕژه به

 ناو زگ دا،   کانی میزله تکچوونی بۆڕیه بۆ ھۆکاری وه ڕته گه  ده که  کشه دا که له خۆشی گوورچیه  نه له

م  رھه  میز بهکجار زۆر کی یه یه  ڕژه کی گشتی به یه  شوه به و  ی میز تکچووه وه ستکردنه مکانیزمی خه

 .دت

زوو میز کردنزوو

 ھۆی  زۆر جاریش زوو زوو میز کردن به .کات ش زوو زوو ده که کی زۆر میزبت، میزه یه سک ڕژه ر که ھه

  ھنته  میز ده شی خوواری که میز،میزدان و بۆری بهکانی ، بۆڕیه گوورچیله(  بوونی ڕگای میزه چکی

:واتا ( وه ره ده

Cystitis&Urethritis . ه  ئه میزکردن لهتوو شه گه ئه .  ئازاره دا زۆر به ته م حاناکاو   له وانه ر ب 

ی  ری کشه گه ، ئه وه ت زۆر خوواردبته وه  خوواردنه پشتری که وه  ب ئه و به  خه ستی له زوو زوو ھه

 . یه ی پۆستات ھه شهری ک گه  پیاوان دا ئه  له ھا روه و ھهکان میزدان و گوورچیه

میزی نائاسای

 میزدان و   له یه چکی بوون ھه-ری پیس گه ئه وه ر میز بۆنی ل ھات ئه گه ئه.  ڕتدا ب بۆنه  بنه میز له

.ڕگاکانی میزدا

ھۆی  دات به ست ده  ده ین له  ئاشکرا پۆته  به  که  دیاره وه ڵ دا بت ئه  گه فی له که زۆر میزک که

له کچوونی فیلتهتری گوورچ .

میزی زۆر تاریک ). ی کاڵ یالو قاوه مه( ندک تاریکه ست ھه خهمیزی. ندک جار زۆر ژیاوازه نگی میز ھه ڕه

 . خونی تدایه  که یه وه ی ئه نیشانه

ئازار

ر  گه ن و یان ئه  کات میز کرده ئازار له .ن رگیز ئازار درووست ناکه  خۆی ھه کانی ناو گوورچیله خۆشیه نه

.  ڕگاکانی میز چکی بووه دات که  نیشان ده  وه ئه دابوو ری گوورچیله وروبه  ده ئازار له

 الی  کشته  زۆر جار خۆی ڕاده  دا که ری گوورچیله ور و به  ده  له قووه ئازارکی قۆنجی گوورچیله

 . یه ورچیلهردی گو ی به  نیشانه میشه  ھه وه ئه.جنسی مرۆڤئۆرگانی
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ستانی خون رزی په به

م  رھه ر به  سه وه ڕته گه ش ئه وه ئه. بت کانی گوورچیله خۆشیه  نه   ھۆی کرت به ستانی خون ئه رزی په به

.ی نه ساغدا  او گوورچیله ختی خون له ی زه وه رزبوونه ر به  سه نه که ده کار ی که و ھۆرمۆنانه ھنانی ئه

 .بکات خۆشی گوورچیله ستانی خون، مرۆڤ تووشی نه رزبوونی په  به کرت که ش ئه وانه پچه به

دا گوورچیلهتی سستکاری  حاه کانی گشتی له نیشانه

کات و   ماندووبوونکی زۆر ده ست به  ھه که خۆشه نهوا بوو، ئه  ھه ی سستکاری گوورچیله خۆش کشه ر نه گه ئه

  که یه وه  ئه یه م کشه کانی ئه  ھۆکاره کیک له یه. وه بته متر ئه ی که وه جوونه  و وه بته متر ده ھزی که

 ناو   له بت که تایه ڕگای ھۆرمۆنکی ش به وه ئه.م دن رھه متر به نی ناو خون که که سووره خۆکه

 .بن م دت درووست ده رھه دا به گوورچیله

کانیش درووست   ناو ئسکه  له ھا کشه روه ھهکات،  درووستی ئه یله گوورچ می ھۆرمۆن که رھه تکچوونی به

.کات ئه

ی ھزر، کشه-یان کز بوونی ھزی بیر)  وه  بیرچوونه له( رامۆشیه فهی  کشه کی تر که یه کشه

 .رچاوی پست کی به کان و وشکیه ، قۆنجی ماسوولکه)ئاۆش(ی خووران تن،کشه دتکھه

ی   کشه مه م که که. Infection کانی چکی خۆشیه  بۆ گرتنی نه یه ی باشی ھه اماده ئ که خۆشه نه

  ڕای له ته-ی ئاو وه  ھۆکارک بۆ کۆبوونه بته ش ده وه ئه .بت یدا ده شدا په  له ئاویش له) بانس(نگ پاسه

.ش ی له وه بوونهشدا و یان وشک له

  یه  وانه ، له وه  بیان گرته یه یان ھه گوورچیلهخۆشی  نه کانی که شهخۆ موو نه  ھه  که رج نیه  مه م کشانه ئه

 .کی تریش بن خۆشیه نهنجامی ره  ده و نیشانانه  ئه که
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