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  .ی  التھابی میزدان و گشت ڕگاکانی میز کشه ر   سه ینه خه دا  تیشک ده شه م به له
 

وزی  حه، کانی ناو گوورچیله  تاجهگوورچیلکان،: تااچکگرتنی ڕگاکانی میز و/کردنو  التھاب و یان هه
  .ر، میزدان و میزدۆش کانی میزهنه کان،بۆڕییه یلهگوورچ

  
کات واتا میزدان و   ده وه شی ڕگای میز هی خوواره و کردن یان چکگرتنی به  هه التھابی میزدان باس له

  Cystitis infection or inflammation:  واتاخووارتر
ۆی چکگرتنی  ه بته ی ڕگاکانی میز بوات، ده وه ره کانی سه شه و به ره ر التھاب یان چلکگرتن به گه ئه
    Pyelonephritisکان واتا  وزی گوورچیله حه
  

    Anatomy  کوێ ته وتوونه ڕگاکانی میز که



  کان و له یلهوزی گوورچ  ناو حه چته هت و ده ج ده  به  گوورچیله وه کانی گوورچیله شی تاجه میز له به
  وه  ڕگای میزدۆشه  کۆتاییدا میز به  له. ناو میزدان چته  ده وه کانی میزه ی بۆڕییه ڕگا  به وه وشه

  .کات تاڵ ده میزدان به
شی   به دۆش بهزدان و میزگاکانی میز  و میرووی ڕ شی سه  به کان به وزیگوورچیله کان و حه بۆڕییه
  .درن م ده ه  قه  ڕگاکانی میز له ی وه خوواره

            
  

  : ته وتوونه ڕگاکانی میز که:  1  ژمارهونھ
  
  
  
  

  Vertebral columnیان ) کانی پشت جمگه(ستوونی پشت -1
 Kidneyیان     گوورچیله -2
  Ureters یان   کانی میز هی ناو زگ بۆڕییه -3
    Pelvisوز یان  حه -4
   Bladderان میزدان ی -5
   Urethraمیزدۆش یان  -6
  

  
  Cystitisچکگرتنی میزدان یان 

 زۆرجار هاوکات . ه بۆ ناو میزدان کانه ایهی باکتری وه  ژووره  هۆی هاتنه  به میشه چکگرتنی میزدان هه
  هۆی هۆکاری دان به میز دات که  ڕووی دهندک جاریش  هه.تب یدا تووش ده  گه میزدۆشیش له

  ک؛  وه التھاب بکات وه ماییهکی
  .کانی جنسی کارهنانی سابون یان شامپۆ بۆ شۆردنی ئۆرگانه به
  

  کان نیشانه
. کردبت میزدان التھابی   که یه ری هه گه  ئه وه میز بکات، ئه) ک یه مۆکه که( ر بتوو مرۆڤ زوو زوو گه ئه
  .  کات میزکردنه وه  سووتانه ست به ه ئازار یان ه  که یه دوواوه ی تری به ندک کشه هه  وه ئه
    بووه  تاڵ نه واوی به  ته  میزدان به  که یه  هه وه ستی ئه ها هه روه هه
  ، نگی ئاسای نییه  و ڕه هخ  میز تهیان



   ئاسایی نامنت وگۆڕت  ده میزبۆنی
  ا ده بیندرت خونی تد میزیان
  یه وانه م له  و  به کک الی زۆر ناخۆشه نگنن؛ یه اسهن هک ه ک یه کان وه  و ئازاره س کشه موو که  هه
ر بتو  گه ئه. فاف نین  و شهننادیار  کان جاری وایه نیشانه.  بت  ئازار و کشه متر به  الی کهی تر وه ئه
التھاب ش تووشی  رووی گوورچیله شی سه  به یه وانه  له وه ڵ دا بوو ئه  گه خۆشی کرا و تای له  نه ست به هه

  .بووبت
  

  کان هۆیه
وشی  ر ره گه ئه.  باکتریاکان ر به رامبه  به یه رگری هه می به  سیسته وه  سرووشته  له''خۆی''ی مرۆڤ  هست هج

رگری  می به ر سیسته  سه بن به  زاڵ ده  و  باکتریاکانه ندی وه رژه  به وه له ته ندرووستی مرۆڤ الواز بوو ئه
   .ی مرۆڤدا سته جه
توانن  وان زووتر ده کانی جنسیدا، ئه ری ئۆرگانه ورووبه  ده  له یان زۆره  باکتریاکان ڕژه ی که وه ۆی ئه ه به

 و  وه مننه  ده  ودا بکشه  له وه  ناو میزدان جگر کرد ئه ر خۆیان له گه ئه.ینن بۆ ناو میزدان خۆیان بگه
  ).ن که زیاد ده( که ش ده خۆیان دابه

کی سرووشتی   ڕگایه  بۆ پشگیری کردن به تاکردن هاوکاره واوی میزدان به  ته ز کردن و بهوام می رده به
  . میزدان نن به یه گه ک زۆر زیان نه یه ن و تا ڕاده که  زیادبوون نه  باکتریاکان ڕوو له که
شی کۆتایی  بهمیزدۆش ( وه شی خوواره ڕۆی به کانی میزه تکچوونی ئۆرگانه/خۆشی ندک نه ر هه  به له

 ناو میزدان دا   میز له ندک له ، ئینجا هه وه ره  ده واوی بکرته  ته ناتواندرت میز به) ڕگای میز
 التھاب  یه م شوه به. یان ی باکتریاکان و زیادکردنی ڕژه وه  هۆکارک بۆ مانه بته  و ده وه منته ده

  .بت میزدان درووست ده
 التھابی میزدانیان  ی که و منانه تی ئه تایبه به .کی زگماکی هۆکارک بت خۆشییه ه ن شت که ها ئه روه هه

  . وه رد بتهوو بت مرۆڤ لی ، ده وه بته  ده ارهزوو زوو دووب
 بوونی  وره ی گه  پیاواندا کشه    وله )ڕحم(ی داخزانی منادان ری کشه گه  ئه میانسادا تانی  ئافرهله

واوی بکرت و مرۆڤ تووشی  ته تواندرت میز به  نه م هۆیانه  به ن که سته رجه ی بهپۆستات هۆکار
  . التھابی میزدان بۆ درووست بوونی  دیسان هۆکارکهش وه و ئه)  میز کردن  تنۆکه تنۆکه( بت میزه چرکه
ھابی میزلدان خۆشی الت  ئاسانی تووشی نه  به کره  واتا شه Diabetesmillitusخۆشی  کانی نه خۆشه نه
  . بۆ باکتریاکان ی خۆراکه  ی  ڕازاوه تین و جوانترین سفره ناو میزدا خۆشر کر له بن چۆن شه ده
  

  ؟ دت پش تاندا   ناو ئافره بۆ چی التھابی میزدان زیاتر له
  
  . ناو پیاوان تاندا زیاتر پش دت تاکو له  ناو ئافره  له خۆشییه م نه ئه

   له تان زۆر نزیکه شدا میزدۆشی ئافره وه نای ئه  په له.  هی پیاوان  له رتترهتان کوو میزدۆشی ئافره
 . ) anus( کۆمی  و له )Vagina(ی که ئۆرگانی جنسییه

   بهرجگایی  دوای کاری سهتان  ئافره ندک له هه. ناو میزدان نه ئاسانی باکتریاکان د  به  ڕگاوهم له
ک  یه  و تا ڕاده  میزکردن زۆر گرنگه وه  دوای ئه ئینجا بۆیه .بن زدان دهئاسانی تووشی التھابی می

  .کات  تووشبوونی التھاب ده پشگیری له
التھاب زووتر یان /دا چکگرتن م کاته له. کات تر  له کجار زۆرتره ری التھاب یه گه  کات دووگیانیدا ئه  له

  ڕگاکانی ڕواته  دهکو  به  وه  نامنته وه شی خواره انی میز به ڕگاک نیا له  ته مه  ئه دات که  رووی دهزیاتر



   له  ئینجا بۆیه .کانیش وزی گوورچیله ی چکگرتنی حه  مایه بته ده  یه و کشه  و ئه وه ره شی سه میز به
  .بکرت لی مساردی   خه نابتی التھابی میزدان  کشه دا کات دووگیانی

                  

      
  3ی  ونه                  2ی  ونه

    
  ڕگاکانی میز هی پیاوان            تان ڕگاکانی میز گی ئافره   
  کۆم-1               منادان-1  
  پۆستات-2              ئۆرگانی جنسی -2  
  میزدان-3                          کۆم-3  

  میزدۆش-4              میزدان-4    
  کان ڕیخۆه-5              میزدۆش-5  
                  کان ڕیخۆه-6  

  
  

       Pyelonephritis -کان وزی گوورچیله و کردنی حه هه/نیچکگرت
یدابوونی   هۆی په بته ی ڕگاکانی میز بوات، ئه وه روه شی خوارێ بۆ سه  به  له  Infectionر چک  گه ئه
کردنی التھابی  ر نه سه مساردی یان چاره نجامی خه ره  زیاتر ده وه ئه. کان وزی گوورچیله وکردنی حه هه

دانهمیز .  
وکردنی   ئاکامی هه له. وکردنی میزدان  هه  له تره  کشه به/ختتر کان زۆر سه وزی گوورچیله وکردنی حه هه

کان مرۆڤ  وزی گوورچله وکردنی حه  ئاکامی هه م له  به یه ستکی ناخۆشی هه هه   سووکهمیزدان مرۆڤ 
  .کات خۆشی ده  نه ست به زۆر هه

  
  

  کان هۆکاره
  و بواته  هه  هۆی که بته کردنی التھابی میزدان، ئه ری نه سه مساردی یان چاره ان کرد خهک باسم وه
  .ش تووش بکات گوورچیله وزی  و حه وه ره سه



ت ناتوان''  میزی چکگرتوو''نجام ره ده.  ڕگاکانی میز گیرابت  که وه ره  سه ڕواته چک ده/و  کاتکدا هه له
  .ڕۆن  ده وه ره و سه ره  و به وه دۆزنه  ئاسانی ئه کتریاکان ڕگای هاتووچۆیان به و با وه ره  ده بواته
ی زگماکی و یان  ری کشه گه ئه: ک ند هۆکارک پک دت وه  چه گیرانی ڕگاکانی میز لهست یان  ڕبه
  .بوونی گرێ ک هه ک وه خۆشییه بوونی  نه هه
م  له.   مناندا باوه  له  که ''وه ڕانه گه'' :واتا )    (Reflux ناوبانگ گرفتی  کانی به  زگماکیه  گرفته له

   Ureters(کانی میز هی ناو زگ  و بۆڕییه(Bladder)ستنی نوان میزدان  به روازه دا مکانیزمی ده ته حاله
  وانت زیان بهت  ئه وه ئه.  وه ره  بۆ سه وه ڕته گه ندک میز ده  کات میزکردندا هه ئینجا له.ن باش کار ناکه) 

،  تره  کشه  زۆر به وه ، ئه) بتباکتریایی( چکی گرتبت که ر بتوو میزه گه م ئه نت، به یه  بگه گوورچیله
  . زۆرجار پش دت ته و حاه  ئه که
  .ستی میز توانن هۆکارک بن بۆ ڕبه ش ئه رچیله گووردی ها به روه هه
  .ستی میز  بۆ ڕبه بوونی پۆستات هۆکارکه رهو ی گه ندا کشه مه ته  پیاوانی به له
وزی  چکگرتنی حه/وکردن  مرۆڤ زووتر تووشی هه وه ئه کرن، ر نه سه کان چاره ر هۆکاره گه ئه

  یاندن به ک بۆ زیان گه  هۆیه بت به ش ده وه ئه . ی دووباره وه ڕانه  گه  به مایلهبت و  کان ده گوورچیله
  .کان گوورچیله

  

          
  :  بکه 4   ژمارهیری ونه هس
  ست هۆکارن ی ڕبه ری کشه گه  ئه  ) 4-1( م شونانه دا   له
  
  
  
  
  

  وکردنی ڕگاکانی میز هه/ر چکگرتن  سه ی له وه توژینه
  



ی تر  وه بۆ چکگرتنی میزلدان توژینه.ستنیشان بکات  ده خۆشییه م نه توانت ئه ر میز ده  سه  له وه توژینه
وزی  چکگرتنی حه/و کردن ی هه ها کشه روه  هه مه ئه. وه ببته  نه  دووباره وه رجک ئه  مه کات، بهپویست نا
  . وه گرته کانیش ده گوورچیله

ی  وه ندیک توژینه  هه وه  ئه بوو  ست هه ری ڕبه گه وه و یان ئه  بۆیه  و دووباره  دووباره که خۆشییه ر نه گه ئه
   . echo&Röntgen ڕگای  ی خون و به وه ینهتوژ: ک تر پویستن وه

  وکردنی ڕگاکانی میز هه/ری چکگرتن سه چاره
 . وه ره  ده شی مرۆڤدا بواته  له  له  ب کشه واوی و به  ته  میز به  که  زۆر گرنگه یه م کشه ری ئه سه بۆ چاره

ندک جار  هه.ی زۆریش میز بکات وه  بۆ ئه...)ت ربه ئاو،شه( وه  مرۆڤ زۆر بخواته تر وایه باش ئینجا بۆیه
 )  Anti-biotica( باکتریا رمانی دژه ناچار پزیشک ده  ناکات،ر سه ه چار که  کشه وه نیا خواردنه ته

  .کات پشنیار ده
   بۆ تووشبوونیان به یه ری زیاتریان هه گه ، ئه یه  یان هه Diabetesmillitusخۆشی   نه کانی که خۆشه نه

کانی  رهی جا توانت ڕژه  ده کره خۆشی شه کی ڕکوپکی نه ریه سه چاره.چکگرتنی میزدانی  کشه
  وه م بکاته تووشبوون که

  ). وه م بکاته  تووشبوون که رگری له به( 
کار    به رووره  باکتریا زه رمانی دژه  هه مووکاتک ده داکان وزی گوورچیله ی چکگرتنی حه  کشه له

  .بھندرت
  دا زیاتر به ته م حاه له. ر بکرت سه بت چاره  ئه وه ست بت ئه نجامی ڕبه ره و ده هه/ر چک گه ئه

  .برت نا ده ری په رگه شته ری نه سه چاره
  .گات  ده  گوورچیله ، زیان به یه م کشه دان به خ پنه مساردی و بایه  ئاکامی خه ندک جار له هه

   ره  به ره  به  ئاکامدا  کاری گوورچیله  ڕگای ل ناگیردرت و له وورچیله تکچوونی گ وه داخه ئینجا به
 ڕگای  ری له سه  چاره به   کۆتاییدا پویسته تدا ناچار له ندک حاله  هه له.ڕوات الوازی ده و ره به

Dialyse,transplantation   
  . پاوتن و یان گۆڕینی گوورچیله/ وه خون پاک کردنه:واتا
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