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    Glomerulonephritis - گوورچیله) ری فیلته( شی پاوگه التھابی به
  
   به ری گوورچیله  فیلته التھابی.بت  تووشی زیان ده گوورچیله) ری فیلته(  یدا پاوگه یهخۆش م نه  ئه له

  .بت یدا ده  خۆی په کانی گوورچیله خۆشییه  هۆی نه شدا و یان به  شونکی له ک له خۆشییه هۆی نه
چ  و   یه کی هه یه و چ دوواکشه، کرت  ده  ری گوورچیله   فیلتهتی التھابی یهچۆن  دا باس له لره

  . یه م کشه هن بۆ ئ یه ک هه ریه سه ڕگاچاره



  
 
 
 
  

کانی  ره کانی فیلته یهخۆشی  بۆ نه  ناوکی گشتییه که )  Glomerulonephritis( ری گوورچیله التھابی فیلته
وری   ده ه ب کانی زۆر باریکی خون  که واتا بۆڕییه  glumeroliها  روه  و هه   kidneyfilters– گوورچیله

Bowman’s capsule ناو   له Nephron دایه  .   
  ت  مان پ ده کانی گوورچیله ره  التھابی فیلته  glomerulnephritisی  وشه

Glumerulus)ک فییلته  واتا کۆمه  ر وNephron و   واتا گوورچیله Itis واتا التھاب .( 
  .  التھاب نیه که  کشه ایه جاری و  چۆنکه واوی ڕاست نیه  ته  به یه م وشه ئه
   که یه وه  ئهت ی بابهڕۆک ناوه .ندرت  ه کار ده شدا به  لره  که یه م ناوه ک ڕاهاتنک به  وه یه م وشه م ئه به

  واوی  له  ته  و یان به وه بته متر ده یان که که  کاره بن و جاری وایه ند ده  زیانمه کانی گوورچیله ره فیلته
  .ستن وه  ئهن  کارکرد
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  کاندا  گوورچیله ی پاوتن له پۆسه
    وترت   تی چاالک ،که پیان ده ڕه ی بنه بناغه  ک ملیۆن  یه  له ک پکھاتووه یه ر گوورچیله هه

Nephron    
   بۆڕیک  یه). 4( ک بۆڕی گوورچیله و یه) 3( ری گوورچیله ک فیلته  یه  له کھاتووه  پnephron ک  ر یه هه

  ر ھنهخون
ی  وه رکی گواستنه  ئه ی زۆر باریک و ناسک کهند بۆڕی خون  چه کات به ش ده ویش خۆی دابه  ئه که ) 1(

   ).2( دایه لهری گوورچی  ناو فیلته له)  داو گۆه(ک  یه ک گۆه  وه  که یه هخونیان ه
  کانی خون له  ئاو ،خوێ، ترشی و پاشماوه  کوونی بچووک که ندک  له هه  پکھاتووه ری گوورچیله فیلته

 bloodcellکانی خون   و خانه proteinم پۆتیین دات به  ڕگا ده وه کانه  بچووک و باریکه ڕگای بۆڕییه
  .  وه هته ده

،  کانی گوورچیله  ناو بۆڕییه  دته ن که  یان پشمیزی پ ئه Bloodplasma کان واتا  پاوراوه ماده
''   له  که یه وه  ئه کانی گوورچیله کی بۆڕیه ره رکی سه ئه . ناو خون درنه کان ده  ماده ندک له وشدا هه له

  . میز درووست بکات''  وه پشمیزه
 ناو  وه کان ڕابکشته  ئاو، خوکانی گرنگ و ترشییه  له وره شکی گه  به  بۆڕی گوورچیله سته که به  مه لره
  .خون
 بۆ ناو سووڕی  وه ڕته گه  ده وه ) 5( ر بهکانی خون  زۆر بچووک و باریکه  ڕگای بۆڕییه  به یه وه ڕانه م گه  ئه

  .خون
  وه مننه ده  وه که  یه هن ب دا هه کانی گوورچیله  ناو بۆڕییه  له کان که ڕایی، خوکان،و پاشماوه ی ته زیاده

 . میز پکدنن کۆتایدا لهو



    ی گوورچیلهری ساغ فیلته       ری تکچووی گوورچیله فیلته

 
  کان ترشییه-9    ر   باریک و بچووکی خونھنهبۆڕی-1
    کان پاشماوه-10    قژ ه ک ته  وهر  خونھنه بۆڕی گۆه-2
   ) Bloodplasma(پشمیز-11         ری گوورچیله فیلته-3
   بۆڕی گوورچیله-4
  ر بۆڕی باریک و بچووکی خونبه-5
  ی سووری خون خۆکه-6
  پۆتین-7
  خوکان-8
 
 
  

    Glomerulonephritis -   چۆنه ری گوورچیله التھابی فیلته
  بن به ر ده کانی فیلته  بچووکه  کوونه که بن ند ده  زیانمه کانی گوورچیله واها  ره دا فیلته خۆشییه م نه  ئه له

  ).بن فراوان ده( وره ی گهکوون
کانی خون پیی دا  ک پۆتیین و خانه  سوود وه کانی به  ماده ندک له دا هه ورانه  گه م کوونه  ڕگای ئه به
ست دانی پۆتیین و   ده  له یه م شوه به. رن یردگ  ڕاده وانه  ئاساییدا ئه کاتی چن له ست ده  ده بن و له هد د ڕه

  . ری گوورچیله یه ی التھابی فیلته نی خون نیشانهکا خانه



ینچوونی   به ر له  و یان هه وه ی پووچ و سیس بوونه ندی کشه ندک جار تکچوون و زیانمه هه
  . یه ی پوه کانی گوورچیله ره فیلته
تواندرت خون   ده دژوارتر  زۆر به ون، ئینجا که  کار ده چن و له کانی باریکی خون تدا ده ها بۆڕیه روه هه

   .بپاورت
 
 

  ن؟ کانی کامه نیشانه
  . کانه ی هۆکاره  گوره ها به روه  زۆر جیاوازن و هه ری گوورچیله  التھابی فیلتهکانی نیشانه

ن  درژخایه  (  یدا بووبت  په ره به ره ی به  شوه  و یان به Acut کت و  پ کرت له  ده که خۆشییه نه
chronic تب .(  

، Edema)(گرت  ڕاده وه  خۆیه ڕایی به  ئاو یان ته ش  لهر کسه  یه وه ئه ی  کت و پر بت  شوه ر به گه هئ
   . یه تی و ب هزی پوه ستی ماندووایه  و هه Hyprtension ستانی خون رزی په به
  .بیندرن کانی خون ده  ناو میزدا پۆتیین و خانه له
  بن به چن و ده ین ده  به م دا له کی که یه  ماوه ندک جار له م هه  به وه بنه کان چاک ده ره ندک جار فیلته هه

  .  ی سستکاری و الوازی کاری گوورچیله مایه
ق و   باسمان لییان کردن زۆر زه وه ره  سه  له ی که م نیشانانه  ئه وه ن بت ئه  درژخایه که ر کشه گه ئه
  .کات ت ده  گۆڕانکاری تایبه ست به متر هه تادا که ره  سه  له که خۆشه رچاو نین و نه به
  وه تر ڕۆیشت ئهو قۆناغی خراپ ره  به  گوورچیله ر کاتک که  و هه وه بته متر ده  که کاری گوورچیله  ره به ره به

 Nephroticی  ن واتا نیشانهکا ری گوورچیله ندک جار التھابی فیلته هه. ن که ست پده کان ده کشه
Syndrome ت که  دیار دهو. 

 
  

Nephrotic Syndrome  
  . یه  هه NephroticSyndromeیدابوونی  ری په گه  ئه  پۆتیین  کی زۆر له یه ڕژهستدانی   ده ڵ له  گه له
  هم ئه.زت به ا داده ناو خوند ی له که  واتا ڕژه  پۆتیین، که کی زۆر له یه ستدانی ڕژه  ده  هۆی له به

کانی  بۆڕیه بۆ ناو  وه ڕیته توانت بگه  نهTissue  سته کانی جه ئاوی  شانه/ڕایی  ته ی که وه  بۆ ئه هۆکارکه
  سته دا   جه له)  مسانی هه/ستوور بوون ئه(کرت و وت ده که ئاو پاشه/ڕایی نجام ته ره ده.خون

کانی   ناو شانه کو له  به وه کانی خوندا نامنته بۆڕیه/ڕگاکانی ناو   له که ئاوه/ که ڕاییه ته.دبیندرت
ی  کو نوان بازنه  وه وه بته شدا کۆ ده ندامی له ندک ئه  هه  له که  ئینجا ئاوه . وه منته دا  ده سته جه
  وه شدا زۆر بت ئه  ناو له ئاوی له/ڕایی ی تهوت  پاشکه ر گه ئه).ر برۆکانژ(کان ی چاوه وه ره کان و سه پیه
  کی زۆر له یه دا ڕژه  لره چۆنکه.  یه ی ههمساو  ههم و چاوی بن و ده ستوور ده ی ئهکان  پیهخۆش  نه

  .کات ف ده  که وه  ناو  میز، ئه پۆتیین دته
  
  

  ن؟   هه ری گوورچیله یدابوونی التھابی فیلته چ هۆکارک  بۆ په
  ی  که  نادیار کراوانه م هۆکاره  هۆی ئه   به ری گوورچیله ی التھابی فیلتهکان ته ی حاه م یان زیاد نیوه که
  .بن یدا ده  پهن  خۆی دا هه  ناو گوورچیله له



  ناڕکی له یان ب شت التھا  ئه مه ئه. هۆکار بتشدا   له ی  شونک  لهک خۆشییه  نه شه وانه ها له روه هه
ی   ماده وه تدا ئه ردوو حاه  هه له ).  Autoimmune disease ( بت  داسته رگری جه می به سیسته

Immunoglobuline-coomplex  
ر  کسه دا یه ته م حاه  له. وه دا خۆیان کۆ کردۆته کانی گوورچیله ره  ناو فیلته وان له  ئه پک دنن که

ندکجار  هه. یه تنی پوهیش ی تکچوون و زیان گه که نجامه  ئه دات که کی التھاب ڕووی ده یه وه نگدانه ڕه
  . ی التھاب نادیاره وه نگدانه م ڕه  هی ئه سته میکانیزمکی به رجه

دا  ته م حاه لهمرۆڤ .  یه ری گوورچیله کانی تکچوونی فیلته  هۆکاره کیک له یه  کره خۆشی شه ها نه روه هه
  :ت ئه

Diabetic nephropathy .   
  
  
  

   رچیلهری گوو ری التھابی فیلته سه چاره
  وه ، ئهشدا  له  شونک له  له که خۆشییه ی نه  وه نگدانه  ڕه ری گوورچیله فیلتهر التھابی  گه ئه

   به رمانی دژه  ڕگای ده ش به وه ئه. بت رچاوی ده ی  ڕۆکی به که ریه سه چاره
  -وکردن  هه رگریکردن له بۆ به) باکتریاکان(کان میکۆئۆرگانیسمه

Infections نن به ی التھاب داده وه نگدانه ڕه  ی که رمانانه و ده ه و ئز)Prednison ( ی   نموونه وانه ، ئه
  .کرن ر ده سه  خۆیان چاره کانی گوورچیله هاوکات کشه. کار دن  زۆر به کانن که رمانه ده
 و یان زیان   وه هب  ئه چاک   دیسان ری گوورچیله  فیلته وه منن، ئه کان نه اره هۆک خۆشییه ر بتوو نه گه ئه

  .بت سنووردا ئه
 و پشگیری کردن  کانی گوورچیله ه کش رگری له ر به  سه خرته ک ده تیش وه بن ئه کان دیار نه ر هۆکاره گه ئه
  .  گوورچیله یشتن به  زیان گه له

رمانی ڕاگرتنی  هها د روه ستانی خون پویستن و هه  په زینی  دابهرمان بۆ  ندک ده دا ئاسای هه لره
  .التھاب

کار دت  رمانک به  ده وه  ئه Nephrotic syndromeتی   حاه له  وه بته شدا ئاو کۆده کاتک که له ناو له
م دوو  ی ئه وه ستنه  به به.  یه  ڕۆکی گرنگیان هه وانه و ئه ) Diuretica( وه ره  ده ش بکاته  له  ئاو له که

  ی که وه   ب ئه کرت به  باشی ده ندک جار به  هه ری گوورچیله ابی فیلته التھ وه  ئه رییه سه چاره
  .تر بچن خراپ روه  و یان به وه ند بمننه کان زیانمه گوورچیله

کی  یه و دوای ماوه  نگه ری زۆر ئاسته سه ی چاره سهڕاستی پۆ کاندا  به خۆشه ندک نه هه ناو    له
 Renalبن   ده خۆشی سستکاری گوورچیله  و درژ تووشی نهکی دوور یه کوورت یان ماوه/م که

failure/kidney failure . وات که ره  واها به یه وانه  کۆتاییدا له  له کارکردنی گوورچیلهکاری  و خراپی ب 
 Kidneytransplantation &Dialyse ری سه  چاره ربگیردرت به بت وه  ناچار ئه گوورچیله

 
 
  : ری گوورچیله خۆشی التھابی فیلته  نه  به یه یان ههند یوه ی په خۆشییانه م نه ئه

                                                             
  

Infectionsdisease:angina,hepatitis end endocarditis
        



Autoimmunedisease: SLE,polyarteritis, Henoch Schonlein end Wegener 
disease   

  
 IGA-nefropathy 

 
Rest: 

diabetesmillitus 
genetica disease 
genetica disease
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