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     م که شی یه به
  
  

  کان خۆشی گوورچیله    نهکانی رینیه  نه ریه کان و کاریگه ی گوورچیله  باره باسک له
  یانکانت زۆر گرنگن بۆ ژ له گوورچیه

  ؟  بوون مانای چیه خۆشی گوورچیله  و تووشی نه کان چیه کاری گوورچیله
  
  شی مرۆڤ ماده لهموو ڕۆژک  هه:  کنیکه  سرنج و ته کی پ له شی مرۆڤ دوونیایه  یان له هست جه

م   ئهبۆ.  وه ره  ده داته  دا فرێ ئه سته  جه هراوی له ی ژه کات و ماده  سوود درووست ئه کانی به پکھاته
  . کی زۆر ناسکی پویسته کاریه  وورده یه پرۆسه



کان ڕۆکی  دا گوورچیله ئینجا لره. بت یدا ئه  په دا کشه  چوو، لرهتک)   Balans(  نگه  پاسهم ر ئه گه ئه  
  . یه رچاویان هه به

 ،  یه یان هه وه کردنه ن پاک خورکی  ئهوان  ئه:  نین)ر فیلته(ک  یه پاوگهنیا   تهس   بهکان گوورچیله
  .داشی مرۆڤ  له  له'' ئاو'' وازنی ن بۆ ڕاگرتنی ته که ئه کار کان  گوورچیلهها روه هه

 خونیان ستانی  ڕکخستنی کاری پهرکی  ئه ن که که و هۆرمۆنانه درووست ئه ها  ئه روه کان هه له گوورچیه
   ،  یه ستۆوه  ئه به

ی ناو  پکھاته مادهها بۆ ڕکستنی  روه  و هه سته کانی جه سووره م هنانی خۆکه رهه به ی  له پرۆسه
  Lime:ک کان وه ئسکه

 و ئازارکی زۆر  بۆ مرۆڤ درووست  کرن، کشه ری نه سه ن و چاره که کان باش کار نه ر گوورچیله گه ئه
  . ژیاندا کان زۆر گرنگن له  گوورچیله ئینجا بۆیه . یه دووا وه ری کۆچی به گه ن و ئه که ئه
  
  
  
  

    

                
    گوورچیلهخونیی  وره گهبۆڕی  -1
2- Aorta   
3- Vena Cava Inferior- ن به وره  گهبۆڕیره ی خووه شی ژ ( 
    گوورچیله بۆڕی خونی -4
  Kidney - گوورچیله -5
  Ureters - ناو زگ دا  رله کانی میزهنه بۆڕیه -6
 Vesica urinaria -میزدان -7
  Urethraمیزدۆش  -8
   Pelvis -وز حه -9

  
    خۆشی گوورچیله نه
  :ک ند هۆکارک وه  بۆ چه وه ڕته گه ش ئه وه ئه.ن کانیان باش کار ناکه  گوورچیله ن که س هه زاران که هه

  بت  دایک بوون هه  پش له ر له  هه که کشه -
  Inflammation-التھاب- -
   - خونستانی پهرزبوونی  خۆشی به  نه موونهک، بۆ ن خۆشیه  هۆی نه  تکچوون به گوورچیله -

Hypertansion 



    Diabetes Mellitus-ی خون کره خۆشی شه یان نه
  
 کارکردنی ئاسای  ی که وه  ب ئه بهوه  بنه  چاک ئه کانی گوورچیله خۆشیه  نه ک لهند  هه ختانه  خۆشبه
کار بکات،  متر   که ره  به ره  به بت و بتوو گوورچیله  نه یه م شوه  ئه  به وه ر ئه گه ئه. ن  تک بده گوورچیله

   Chronic kidney failure - دایمی گوورچیلهسستکاری: ن  پی ئه وه ئه
  درت که وڵ ده  ، هه )پارز( رۆژانه ی خۆراکی گوونجاوی  داڕشتنی خشتهورمان  ی داو و ده سیله  وه به

  دنی گوورچیلهربت کارک کرا، ئه  نه وه هر ئ گه ئه. دا ڕابگرتئاسایتکی   حاه کان له کارکردنی گوورچیله
  ی خۆی کار  کهکاری گوورچیله جیاتی  له  ک که ریه سه  چاره ر بکرت به سه خۆش چاره ربگرت واتا نه وه

  .ستکرد ی ده  گوورچیله بکات واتا به ئامری
  ستکرد ی ده   گوورچیله ری به سه  چاره

ک   یه کت مرۆڤ به ئه.  کجار زۆره کان یه  گوورچیلهReserve Capacity)(ی هز و تووانای شاراوه
  متر له که  زت که ک دابه یه  شوه  به  کارکردنی گوورچیلهر گه  ئهم به.ر  سه  ژیان بباته گوورچیله

ی  و پاشماوه نجامی ئه هر  ده بت که هر ده ش تووشی گرفتی ژه له- سته  جه وسا ، ئه وه بمنته10%
بت خون   یان با بلین ئه وه بت پاک بکرته ئینجا خون ده .ستاون شی مرۆڤدا په  ناو له  له هکانن ک ماده

   :Dialysisن  پی ئه یه وه و کرده ئه.بپاورت
 

    Dialysation-پاوتنی خون
  :کرت  ئه  دوو شوه پاوتنی خون به

   Hemodialysis-ستکرد  ده  ی ئامری گوورچیله  به-
   Peritoneal dialysis له -
 Dialyse ناو ئامری  شی مرۆڤدا، له ی له وه ره  ده پاورت له  ده  خونHemodialyseی   شوه به
 5 تا 4) ر جارک هه(ری سه ک چاره کرت، یه دا ئه فته ک هه  یه ت له ره  که3 زیاتر  یه وه و کرده ئه.دا

  .وت کاتژمری ئه
ی  وه  شۆردنه  گرت ،ئینجا بۆیه ده ه ک وه  خۆی که'' زگ''ی رده  په بۆ پاوتن له Peritoneal dialysis له

  ت له ره  که5 تا 4نجامی بدات،  ش ئه وه  ماه توانت له  ئه که خۆشه  نه یه م شوه ئه.ووترت زگیشی پ ده
  .وام رده ودا به  شه ی نیو کاتژمر، یان له ر جارک بۆ ماوه رۆژدا و هه

زۆر ماندوو بوون و یان : ک بن وه  ده  خۆشی و کشه پاشکۆ نهندک   تووشی ههDialysisکانی  ۆشهخ نه
بت  ها ده روه بت سنووردار بت و هه شدا ده  له  لهی ئاو ها رژه روه هه.شدا واوی له  ته له)ئاۆش(خووران
کار هنانی خوێ   به ت زۆر پارز لهب وان ده ن؛ ئه ستنیشان بکه یان ده ی خۆراکی گوونجاوی رۆژانه خشته
م تووانای کارکردنی  بت ،به  باشتر ده وه ندرووستیه ن ته  الیه کان بوواریان له خۆشه نه. ن بکه

  . وه ده منته% 10ر   هه که گوورچیله
  یهئینجا بۆ). وت هزی ده(   و گرفته کشه  کی زۆر به یه ی خون پرۆسه وه پاوتن یان خاونکردنه

  . وه متر بکاته  که م گرفتانه  ئه تووانت زۆر له هدکی نوێ  یه گوورچیله
   Transplantation- گۆڕین گوورچیله

راو  سته به(  زۆر ئازادتره که خۆشه بت و نه خۆش زۆر باشتر ده ندرووستی نه  باری ته  گۆڕینی گوورچیله به
  .پویست ناکات Dialysis: )ی خونپاوتن ی ڕۆژانه  کشه  به نیه

) ریسک فاکتۆری(ری  گه  ئه ی که وه  بۆ ئه رووریه ر زه رمان هه کار هنانی داو ده  به دووای گۆڕنی گوورچیله
  . وه متر بکرته  که که ی گوورچیلهین چوون  به تکچوون یان له



ی بۆ  ت گوورچیلهخۆشک ناکرت یان ناتواندر ر نه بۆ هه( شایانن ی که خۆشانه و نه ندا ئه هۆه   له
و  ت دا بن تا ئه  نۆبه  له4،5م یان زیاد  ی که بت ماوه یان بگۆڕدرت، ده ، گوورچیله)بگۆڕن

  . رووانی دایه  لیستی چاوه خۆش  ناویان له  نه1400دا  و وته  ئه ئیستا له.کرت یان بۆ ده ریه رگه شته نه
  : هخۆشی م نه  هۆکاری ئه  له ناخۆشکانی  و گرفته شهک

 : ک  بت وه یان بۆ دروست ده ندک کشه ، ههن خۆشیه و نه  دووچاری ئه ی که سانه و که ئه   زۆر له
    Anemia   -م خونی که1-

  Hypertensio- خونستانی رزبوونی په  به-2
  درووست وه کانه ریایه  هۆی میکرۆباکته  به کانی که خۆشیه نه(ری زۆری بۆ تووشبوون به چک گه ئه-3
   Infection  )بن ئه
  کان ی ئسکه کشه-4
    Itching)ئاۆش( خووران-5
یان  ی داڕژراوی خۆراکی ڕۆژانه چاوی خشته   ها ڕه روه هنن و هه کار ده مان بهر  زیاتر ده خۆشانه و نه ئه
  .)پارز(ن که ده
م   ، به وه سترته به ی ده خۆش زۆر پوه  و نه  کارکی زۆر گرانهDialysis  نین کهازوش ب بت ئه ده

ندک گرفتی  ی خۆی هه  نۆبه ویش به ، ئه وتوو نیه رکه  سه میشه مووکاتک یان هه ی نوش هه گوورچیله
  . یه هه

Dialysis ت و سه وه  زۆری کات ده ته  ده وه رڕاستی ئه دا، به  ژیانی ڕۆژانه  له رقالی زۆرهی   پیشه ب
  .خۆش ی نه ڕۆژانه

 و تیدا  یه م کشه ڵ ئه  گه  له اندووه و خۆیان گوونج  پی ڕاهاتوونه ن که خۆش هه م زۆر نه به
  .وتوون رکه سه
  
  
  

  م شی دووه  به
  

  ن؟ که کان چۆن کار ده گوورچیله
   کارکردنیان  الوازتی  حاه  و له Normal-تی ئاسای  حاه کان له کارکردنی گوورچیله

  ها به روه هه. کان هتی کارکردنی گوورچیل ر چۆنیه  سه  له وه کرته  روون ئهندک زانیاری دا هه شه م به  ئه له
 باشی کاری  کان به ر گوورچیله گه  ئه کرت که  ئه خۆشیه م نه کانی ئه گشتی باسی دوواکشهکی  یه شوه

 کان چین؟ خۆشی گوورچیله کانی نه ن و گرنگترین نیشانه که خۆیان نه
  

  Anatomy  کوێ    ته هوتوون کان که گوورچیله
 و درژای  یه کی هه ی فاسۆلیایه  شوه    که گوورچیله ئۆرگانکه.  یه ی هه  دوو گوورچیله مرۆڤ  ئاسای به
  . امه گر160م یان زیاد   و کشی که12CMم یان زیاد  که

ک  یه گوورچیلهر  هه.دا سته شی جه ڕاستی به  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 کی چه یه رینۆکه  ناو سه  له وه ته شاردراوه
  .کان راستووه  ژر په وتۆته  که گوورچیله

   . ناو میزدان دته ناو زگدا ری زبهکانی می  ڕگای بۆڕیه  له بت که کاندا میز درووست ده یلهچ گوور له
  ).ئاوسان( وه کاته ی میز خۆی ده ی ڕژه  گوره  به که) میزنی منان(ک فتبۆل  وه میزدان که



  .کشن  کات میزکردن خۆیان ڕاده ن که ی لووسی هه میزدان ماسوولکه
   بۆڕیه  له ویش الخکه  ئه که Arthery   -)سووربۆری (ی خون وره  گه بۆڕی کان خون له گوورچیله

 پاک  خونه. بپاورت- وه بت پاک بکرته  ئه و خونه ئینجا ئه. Aortaش   له ی  خون له که وره گه
 ناو بۆڕی  وه ویش دته  ئه  که وه  خونی گوورچیله ڕگای بۆڕی هت به  ج ده ه ب  گوورچیله که کراوه

   . Vena Cava Inferior واتا   وه  ژرهشی ش به ری له خونبه
 
  

 کان ورچیلهکاری گو
  : یه رکی گرنگی هه  س  ئه لهگوورچی

  
 کان البردنی پاشماوه •
  

ک  یه ک گارگه ی مرۆڤ وه سته تووانی جه تۆ ده. م دن رهه کانی جۆراوجۆر به  مادهشی مرۆڤدا  له له
  .تبوانی

و  کان ئه وورچیلهگ.  وه منته  ده ندکیش پاشماوه نجام  هه ره م دن و ده رهه ی باش به دا زۆر ماده لره
  .ن سته ی جه  خوێ و ترشی زیاده  بۆ نموونه وانه  ئه ی که و پکھاتانه شدا و ئه  له ن له به  ال ده پاشماوه

 
  ش وازنی ئاوی له رکخستنی ته •
  .ئاو% 80   له ی مرۆڤ بریتیه سته جه

ڕای  ته-ی ئاو که ش و ڕاگرتنی ڕژه ئاوی له) رکیب ته(ی ووام پکھاته رده  به  که یه رکیان هه کان ئه گوورچیله
  .دا ڕک بخات سته  ناو جه له
کان دا   گۆڕانکاریه یان له) بوواری(تی جۆراوجۆردا  حاه  له ن که که کان کار ده  گوورچیله یه م شوه  ئه به

ی زۆر یان  قه ر ئاره گه رم یان سارد بت، ئه وا گه ر هه گه  ئه بۆ نموونه:ن ی پویست بت بیکه وه بتوانت ئه
  . وه م بخوورته ر ئاو زۆر یان که گه م کردن یان ئه که

  
  کان م هنانی هۆرمۆنه رهه به •
ندک هۆرمۆنی  ها  هه روه کان هه ش گوورچیله  و ڕکخستنی ئاوی له سته ی جه  البردنی پاشماوه  له بجگه

ختی خون،  ی زه ر ڕکخستنی کشه  سه ه ل یه ریان هه  کاریگه و هۆرمۆنانه ئه. ن که زۆر گرنگ  درووست ده
  .کانی خون  سووره م هنانی خۆکه رهه و به ) Lime-سپ چه(ی ناو ئیسک پکھاته ماده

  
  تی درووستبوونی میز ی پاوتن و چۆنیه پۆسه
  .   نگاوه   هه  پۆسه دا دوو  ناو گوورچیله  له خون پاوتنی

  م  که یهنگاوی  هه
ین و  م پرۆته بهڕن،  په ردا تده  فیلته بوون به ڵ   تکه کان که  پکھاته شله ئاو و ماده.   دایهر  ناو فیلته  له
کان   پاشماوه  له ش بجگه وه ئه.بت  پشمیز درووست ئه م شویه   ئه به. ڕن کانی خون تناپه ڕه زه
  .  گرتووه  خۆوه ی باشی به ندک ماده ها هه روه هه
  م  نگاوی دووه هه
 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



  به)  یه شله( ڕاییه و ته هی ئه) رکیب ته(شی که ن و پکھاته که  ڕیک دهش ڕای له ی ته گرن و ڕژه خون پاک ڕاده
  .  چر کۆنتۆڵ دایه وامی له رده به

  
  کان الوازبوونی گوورچیله -سستکاری 

نذیک  هه.  وه بنه نن چاک ده یه  بگه  زیان با گوورچیله ی که وه  ب ئه  به کانی گوورچیله خۆشیه نه  ل هندک هه
متر کار   که ره  به ره  به ن و گوورچیله  هۆکاری سستکاری گوورچیله ن که ش هه کانی گوورچیله یهخۆش  نه له
   ).  Chronic (-مزمن(خۆسی دایمی  نه بته کات و ده ده
کی  یه  شوه به.  تک بدات کانی گوورچیله  یان بۆڕیه ری گوورچیله س فیلته  به کانی گوورچیله خۆشیه نه

  ی کارا که ک میلیۆن ژماره م یان زیاد یه  که  له  بریتیه گوورچیله(  Nephronواوی  ته  بهگشتی زیاتر 
  .چت تک ده) گووترت فرۆنی پ ده نه
  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 ل میز په گه
ی میزتک  وه ست کردنه تی تووانای خه تایبه وا به  دابت ئه کانی گوورچیله  بۆڕیه  له که کشهر  گه ئه
  .چت ده
  .چت  تک دهNephron ئاخیردا  تدا له ردوو حاه  هه له

 مرۆڤ  کات که  دیار ئه وه  وه ش له وه ئه. یه رچاویان هه ی به کی شاراوه کان تووانایه گوورچیله
  .ر  سه ش ژیان بباته ک گوورچیله  یه  بهتی تووانییویه

 کار   لهNephron   له ی %80-60ر  گه  ئه  دنه گۆڕێ که کان بۆ هۆی سستکاری گوورچیله کشه
  .وتبت که

ی  ک ماده  کۆمه وه نجامی ئه ره ده . :Renal failure or kidney failureت ئینجا مرۆڤ پی ئه
ر  گه ئه. وت که خۆس ده  مرۆڤ نه وه م هۆیه ئه شدا و به  ناو له ن له که ان دهست  په و وه بنه هراوی کۆ ده ژه
 Dialaysis or(  رووریه  زه رگرتنی کار گوورچیله وسا وه وتبت، ئه  کار که  له Nephron  ی له% 85-95

Kidney transplantation ( وتن یا پاک کردنهن به وه واتا پاری گوورچیله ی خوستکرد یان  هی د  ئام
  .کی تر یه  گوورچیله  دانانی گۆڕینی گوورچیله به

  رخۆیه  سه  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  و  به کی واها دیار نیه یه کی دریژ هیچ کشه یه و تا ماوه

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

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

  .  دیار نیه یان پوه
ندک   هه بۆیه. چن  ده خۆشی گوورچیله ی نه ک کشه  وه ن که  هه  و نیشانه ندک کشه ش هه وانه  پچه به

 دیاری   ی گوورچیله کشه-ندک ناخۆشی مای هه 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 ی میز و خون له وه  توژینه به
  . خۆشی گوورچیله  نه ستن به یوه په
 ندیکیان کرن و هه ر ده سه  ئاسانی چاره  بهندکیان  و هه وه بنه  چاک ده وه  خۆیانه خۆشی له ندک نه هه
خۆشی  ک نه وه ) Chronic-مزمن(ی دایمیخۆش  نه بنه ڕۆن و ده  بوون دهننا شه تهو  ره  به  ره  به ره به

Chronic renal failure .   



  
  کان  و نیشانه کشه
  شدا  ناو له ستانی ئاو له ڕاوه
ۆ  ب 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 شدا وا دیاره  له ی ئاو له وه کۆبوونه.  دا ری گوورچیله  ناو فیلته  له هۆکاری کشه
  . ی دیاره م و چاو پوه کان و ده پیه
و  م ڕک ئه  و به  نیه خۆشیه م نه ڵ ئه  گه کیان له ندیه یوه  هیچ په ن که خۆشیش هه نذیک نه هه

  . نه شیان هه نیشانانه
  
  کجار زۆر میز کردن کی یه یه  ڕژه  به
  ناو زگ دا،   میزلهکانی  بۆ هۆکاری تکچوونی بۆڕیه وه ڕته گه  ده که  کشه دا که له خۆشی گوورچیه  نه له

م  رهه کجار زۆر میز به کی یه یه  ڕژه کی گشتی به یه  شوه  و به  ی میز تکچووه وه ستکردنه مکانیزمی خه
 . دت

   
  وو میز کردنزوو ز
 هۆی  بهزۆر جاریش زوو زوو میز کردن . کات ش زوو زوو ده که کی زۆر میزبت، میزه یه ڕژهسک  ر که هه

  هنته  میز ده شی خوواری که کانی میز،میزدان و بۆری به ، بۆڕیه گوورچیله (چکی  بوونی ڕگای میزه
  :واتا)  وه ره ده

Cystitis&Urethritis . ه  ئه میزکردن لهتوو شه گه ئه.   ئازاره دا زۆر به ته م حاناکاو زوو زوو   له وانه ر ب 
ی میزدان و  ری کشه گه ، ئه وه  زۆر خوواردبتهت وه  خوواردنه ی که پشتر وه  ئه ب و به  خه ستی له هه

  . یه ی پۆستات هه ری کشه گه  پیاوان دا ئه ها  له روه  و هه کان  گوورچیه
  

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

  .ڕگاکانی میزدا
 هۆی تکچوونی  دات به ست ده  ده ین له  ئاشکرا پۆته  به  که  دیاره وه ڵ دا بت ئه  گه فی له  زۆر که میزک که

  . ری گوورچله فیلته
میزی زۆر تاریک ). ی کاڵ یالو قاوه مه( ندک تاریکه ههست  میزی خه. ندک جار زۆر ژیاوازه نگی میز هه 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 هه ی ناو گوورچیلهکان خۆشیه نه

  .  ڕگاکانی میز چکی بووه دات که   نیشان ده وه  دابوو ئه ری گوورچیله روبهو  ده ئازار له
 الی  کشته  زۆر جار خۆی ڕاده  دا که ری گوورچیله ور و به  ده  له  قووه  ئازارکی  قۆنجی گوورچیله

  . یه ردی گوورچیله ی به  نیشانه میشه  هه وه ئه.ئۆرگانی جنسی مرۆڤ
  
  ن خوستانی رزی په به
م  رهه ر به  سه وه ڕته گه ش ئه وه ئه.  بت  گوورچیلهکانی هخۆشی   نه  هۆی  بهکرت  خون ئهستانی رزی په به

  .ی نه ساغدا  او گوورچیله ختی خون له ی زه وه رزبوونه ر به  سه نه که  کار ده ی که و هۆرمۆنانه هنانی ئه
  .  بکات خۆشی گوورچیله  خون، مرۆڤ تووشی نهنیستا رزبوونی په  به کرت که ش ئه وانه  پچه به



  
  
  
  

  دا تی سستکاری گوورچیله  حاه کانی گشتی له نیشانه
 زۆر نکیوماندووبو  بهست   هه که خۆشه وا نه بوو، ئه  هه ی سستکاری گوورچیله خۆش کشه ر نه گه ئه
  یه م کشه کانی ئه  هۆکاره کیک له یه. وه بته متر ئه ی که وه  جوونه  و وه بته متر ده کات و هزی که ده
   له بت که  ڕگای هۆرمۆنکی تایه ش به وه ئه.م دن رهه متر به  ناو خون کهنی که سووره خۆکه   که یه وه ئه

  .بن م دت درووست ده رهه دا به ناو گوورچیله
 کانیش  ئسکه ناو  له کشهها  روه کات، هه  درووستی ئه  گوورچیله می هۆرمۆن که رهه تکچوونی به
  .کات درووست ئه

ی  هزر، کشه-یان کز بوونی هزی بیر)  وه  بیرچوونه له( شیهرامۆ فهی   کشه  کهکی تر یه کشه
  . پسترچاوی کی به  و وشکیهکان قۆنجی ماسوولکه، )ئاۆش(رانخووی  تن،کشه دتکھه

ی   کشه مه م که که .Infectionکانی چکی  خۆشیه  بۆ گرتنی نه یه  ههی باشی  ئاماده که خۆشه نه
  ڕای له ته-ی ئاو وه  هۆکارک بۆ کۆبوونه بته ش ده وه ئه. بت یدا ده شدا په  له ئاویش له) بانس(نگ پاسه
  .ش ی له وه شدا و یان وشک بوونه له
  یه  وانه ، له وه  بیان گرته یه  ههیان خۆشی گوورچیله  نه کانی که خۆشه موو نه  هه  که رج نیه  مه انهم کش ئه
  .کی تریش بن خۆشیه نجامی نه ره  ده نهاو نیشان  ئه که
  
 
 
 
 
 
  

  م شی سیه به          
  کان ی گوورچیله  باره کان له وه توژینه

  وان بۆ چین؟ ن و ئه  هه وه کام توژینه
  

 دیار بکرت،  ک ڕۆیشتووه یه  ڕاده تا چ خۆشییه و نه  و ئه خۆشی گوورچیله ی نه مینه بۆ دیار کردنی زه
  . پویستن وه ندک توژینه هه
ی  رمه  نه کی زۆر بچوک له ندک جار پارچه هه. کات ر خون و میز ده  سه  له وه دا مرۆڤ  توژینه  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  هه    به پویستیکاندا پزیشک  گوورچیله خۆشی له ی نه وه بۆ دۆزینه

نرت بۆ الی دکتۆری پسپۆر بۆ   ده که خۆشه وا دکتۆر نه بوو ئه باش نه/یان ئاسای که نجامه ر ئه گه ئه.  یه هه
  .ی فراوانتر وه توژینه



 Internist, Nephroloog :ن وانه  باش بزانن،ئه یله گوورچی  باره  له ی که  پسپۆرانه و پزیشکه ئه
,Uroloog.  
Internistک له  یه کانی داخیلی  که خۆشیه  نه  له  پزیشکی پسپۆرهخۆشی   نه خۆشیانه م نه  ئه ک
  . یه گوورچیله

Nephroloog کان خۆشی گوورچیله س بۆ نه  به رخان کردووه  خۆی ته  که پزیشکی داخیلیه.  
 Uroloog کی نه ه کگاکانی میز کانی گوورچیله شه  به  له یه ندی هه تمه  و تایبه ره رگه شته  پزیشکڕۆ ه و ڕ 
  .دا

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

کرت،   باس ده که خۆشیه  و ڕابردووی نه ی  کشه  باره واوی له  ته  به الی پزیشکی پسپۆر کی له پشه
 . وه نرت بۆ توژینه دوواتر دیسان پزیشک خون و میز ده.کات ش ده  پشکنینی له که ها پزیشکه روه هه
کان  هڕۆ و گوورچیل  میزدان و ڕگاکانی میزه درن که نجام ده ی تریش ئه وه ندک توژینه ها هه روه هه
 تا  که  پسپۆره  بۆ الی پزیشکه وه ڕیته گه وا ده کان دیاری کران، ئه وه کانی توژینه نجامه ر ئه گه ئه. بینرن ده
  خۆس پویستی به  نه درت که  بیار ده ووانه نجامی ئه ی ئه  گوره ئینجا به. وه کان شی بکرنه نجامه ئه

 .  یان نه یه ی تر هه 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 دا مرۆڤ توژینه  تاقیگه  له
  ن له ده ست ئه  ده زانیاری بهکان  نجامه ها ئه روه هه.کان تک چوون ک کارکردنی گوورچیله یه  تا چ ڕاده که

واوی   ته  به ی که وه  بۆ ئه خۆشی گوورچیله ری نه گه کانی ئه  و هۆیه که خۆشییه تی نه ی چۆنییه باره
 .ستنیشان بکرت ده
  

  ی خون  باره  له وه توژینه
م   ن ئه که ستنیشان ده کان ده تی کارکردنی گوورچیله  چۆنیه   ناو خون دا  له ی که  پکھاته دوو ماده

   Creatinine&Urea: ن نها ماد



  ر گوورچیله گه ئه.ڕ په دا تده  گوورچیله تی ئاسایدا به  حاه  له  ناو خوندا که  پشکۆن له و دوو مادانه ئه
 ناو خوندا   لهCreatinine&Ureaند  رچه هه. وه مننه  ناو خوندا ده  له و مادانه  ئه وه متر کار بکات ئه که

راستی هیچ  ی خون به وه نجامی تاقیکردنه ئه.بت متر ده  که  کارکردنی گوورچیله نده وه  ئه وه زیاتر بت ئه
کانی   و ئازار و نیشانه ی کشه  گوره به. نادات خۆشبوونی گوورچیله کانی نه ی هۆکاره  باره ک له زانیاریه

ی خون   باره تی له  ی تایبه وه توژینهندک  بت هشتا هه  ئه سته نجامی پشکنینی جه  و ئه خۆشیه و نه ئه
  .بکرت

  
  ی میز  باره  له وه توژینه

کانی  بوونی ماده ری هه گه ر خون بۆ ئه  سه کات له  ده وه دا مرۆڤ توژینه  تاقیگه له
  .  وه Teststrip ڕگای  ،و خون له کره پۆتین،شه:ک وه
ر  گه ئه..کرت یرده  ژر میکرۆسکۆپ  سه ها میز له وهر هه. ناو میزدا نین  له و مادانه التی ئاسایدا ئه  حه له

که هۆکاری  ی جۆری باکتریایه وه بۆ ئه) رع زه(نژرت  میز ده وه  ئه Infaction ڕۆ پیس بووبت میزه
  . وه  بدۆزرته   یه که خۆشییه نه
  و ڕژه ئه کریت،  ش دهی یهو ڕگا  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 کی جیاوازه 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

  زاندرت کام مادانه س ده  به  وه Tsetstrip ڕگای  له. وه یا بکاته ناو خون ج ن لهکا  پاشماوه یه هتوانای ه
کان   پاشماوه که واوی ڕژه ته  کاتژمری به24میزی   ڕگای  له وه توژینه م   ناو خوندان به له
  . کی ئاساییه یه  ڕژه کاتژمردا24  له   وه  جیا بکاتهmg 150 Protein کات،بۆ نموونه ستنیشان ده ده

Medical Imaging       
و  ر ئه گه ئه.بیندرن  ده میز و ڕگاکانی کانی گوورچله  نائاسایه  وهmedical imaging ڕگای  له

ریکی  تی خه تایبه  وێ زیاتر به  له دا، که  تاقیگه  له وه ڵ توژینه  گه ین له رئاورد بیکه  به وه توژینه
 medical imagingم ڕگای  ، به کی گشتییه یه  شوه  به تی کارکردنی گوورچیله ستنیشانکرندی چۆنیه ده
کی  یه  با شوه وه که  یه  به وانه ئه.کان تین و نائاساییه کانی تایبه ریکی دیارکردنی هۆکاره تی خه تایبه  به  وه

  .. که خۆشیه ونی نهبو ن بۆ دیاری کردنی هه ده گشتی زانیاری ئه
کان و ڕگاکانی  خۆشی گوورچیله ن بۆ دیار کردنی نه که  کار ده ن که  ههmedical imaging  س جۆره

  ک وه:میز
-Medicalultrasonography   
-Radiography    
- Isotopenscan 

Medicalultrasonography   
   له وجانه و مه ئه. تنر ده  نگ وجی ده  مه  کرت که  ئامرک ده  له  ئیستیفاده یه وه و توژینه  ڕگای ئه 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
  . بدیترت Monitorر سه

         



       
    

 
 

Radiography    
 دا  لرده. کان درووست بکات ی ونه وه بۆ ئه کات نگی ده کی ره یه  ماده  له  ئیستیفادهدا مرۆڤ کنیکه و ته  ئه له

  : خۆشی گوورچیله رخستنی نه  بۆ ده یه  هه وه  توژینه  ڕگه س جۆره
IVP) Intra Veneus Pylogram (   
، ) بۆری خون  لهزریق ته(درت  ده ست  دهرزی له گای ده  ڕ کی ڕنگی به هی دا پشان ماده کنیکه م ته  ئه له

کان، ڕگاکانی میز و   ناو گوورچیله ڕواته  ده ڕنگینه م ماده گ ئه  س چارهم یان زیاد کهدووای 
  .کرت  ده  گرتنی ونه ست به ئینجا ده.میزدان
ش بۆ  وه ئه.خۆس بدات   نه  بهستکی ناخۆش یه هه وانه ش ، له  ناو له  هاته نگینه  ڕه م ماده  ئه دووای که

  نگییه  ڕه و ماده ی ئه وه سترت بۆ ئه به د ده  ناوقه توندکی پان لهندک جار پش هه. کی زۆر کوورته یه ماوه
 . ناکات  گرتنی ونه ست به مرۆڤ هه . دا ڕبگیرت  ناو گوورچیله له

        
 
 



  
Mictie-Cystogram   

 ڕگای  ڤ لهمرۆ.  کات  میزکردندا ر چاو له  به تهدا اکانی میز  ئه میزدان و ڕگ  زانیاری له کنیکه م ته ئه
ناو  نگی له ی ڕه ی پویست ماده  گوره  و به وه  ژووره هبات  دا ده ناو میزدۆش  به  که وه  باریکهکی یه سۆنده

  دا داوا له وه  دووای ئه به.  وه ره  ده هنرته  ده که ر کات میزدان پ بوو، ئینجا سۆندۆکه هه.کات میزدان ده
  . میز بکات کرت  که خۆش ده نه
  .کرت گرتن ده  ونه ست به  کات میزکردندا ده له

 زۆر کی  یه  ماوهش وه ، ئه)خۆش نه( مرۆڤ دات به  دهستی ناخۆش ندک هه  هه وه  ژووره  بردنه سۆنده
م یان زیاد   که که وه توژینه. درت ری ل ده  سکه) (Jelلی ندک جه  هه وه  پش ئه نت و له خایه کوورت ده

 .نت خایه یو کاتژمر دهی ن ماوه

        
  

CT-scan   
 
   لهRöntgen تیشکی   له ی زۆرک یه رچاوه  سهCT-Scan(Computerized Tomography) کنیکی  ته به
گرت و  ده ک هه یه ر ونه ئینجا کۆمپیته.  وه جووته کرت ده ی ل ده وه  تووژینه ی که که شه ر به سه

  . کردووهی  Scan  ی که شه هو ب  ئه دات له نیشان ده
  ڕگای  و زانیاریانا به  ئه ست بھندرت که ده  زانیاری بچووک و گرنگ وه  جاری وایه یه م شوه  ئه به
  Echo&IVPنت  باشی ده س به ری گوورچیله ورووبه ها ده روه  هه. نابیندربیندر.  

  کاتژمر  گه ی چاره  ماوه یه وه و توژینه ئه.  یسته پوContrastنگی ی ڕه ش ماده کنیکه و ته نجامی ئه بۆ ئه
 .ستی پ ناکات خۆش هه نت و نه خایه ده

        



        
 
 
 
 
  

Isotopenscan   
 Radioactiefی   ماده له) م زۆر که(ندک   هه وه رزیه  ڕگای ده خۆش له  نه  وهIsotopenscan ڕگای  له
ئینجا دوای نیو کاتژمر مرۆڤ .  وه کاته  و ڕگای میز دا کۆ ده گوورچیله ناو  ش خۆی له وه ئه.گرت رده وه
  .گرت ده ت هه ی تایبه  کامیره  به ندک ونه هه
 IVP ڕگای  وان له  ئه بیندرن که کان ده نائاسایه/کان  گۆڕانکاریه وه  هisotopenscanکنیکی   ڕگای ته له

  .نابیندرن
درت  ست ده  له بۆری خون هی ده  که که رزیه  ده ستکردن به  هه  له ،بجگه وای نیه ئازارکی  وه م توژینه ئه

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

 
        

        
N : کان گوورچیله  



B :دانمیز 
 
  

Kidney Biopsy   
شکی   به ندک جار پویسته  دیاری بکرت، هه خۆشی گوورچیله کانی نه کاریه ی وورده وه بۆ ئه

و  ئه) پسپۆر(ت  ئینجا پزیشککی تایبه.  وه نه که  لی ده  گوورچیله لهBiopt)  -کی زۆر چووک یه پارچه(
   .Microscoop ژر  خاته  ده یه پارچه

درت، ل   ده  گوورچیله ر له کسه  یه وه  پسته  له ت که ی تایبه که رزییه  ده ڕگای  به یه م پارچه ئه
)  گوورچیله(ی سکردنی شونی   شوه  به ، که کی بچووکه ریه رگه شته  نه یه وه  کرده وه ئه.  وه کرته ده
ندک   هه ری، چۆنکه ژر چاود  له خۆشخانه  نه  له وه منته  ڕۆژک ده که خۆشه بۆ دنیای نه. کرت ده

  . یه ربوونی خونی هه ری به گه جار ئه
  
  
  :کان رچاوه سه
  Drs.Sandra Schrooyen& Drs. Luc De Vries نووسینی U en Uw gezondheid/ ک
   

nl.nierstichting.www 
com.wikipedia.www 
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