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 پێػەکی:

 
بضبى ببضی ئکبى( بە زهبًێکی  طٌییَ     کحێبی"ًەخۆغییە دەرًّّییەکبى")بب

یەکبًی چْار دەزگبی لەغی هرۆڤ ّەکْ  بەغێکی بەرچبّ لە ًەخۆغی
ضەری بببەجەکبى ڕۆ دەکبت. ًّْ ّهیسٍ  رش، ُەًبضە، دڵ، چێکردى َُ

 ڕ هَ ٍّ، لَ کبًَ جَ بێ چًّْە ًێْ لْاڵیی بببَ جێکۆغبّە جب ڕادەی گًْجبّ بَ
، زاًیبریی پێْیطث بە یەکبى ّ چبرەضەری ًەخۆغی کردى غێْەی دەضٌیػبً

خْێٌەر بذا. ئەرکی ئەم کحێبە ًەک ًّْضیٌی کحێبێک بۆ خْێٌذکبراًی 
ە پێْیطحە، بەڵکْ زاًطحگبی پسغکیی، کە لە جێی خۆیذا کبرێکی فر

گەڵ ئەّ ًەخۆغییبًەیە کە لەًێْ کۆهەڵگبدا  ئبغٌبکردًی خەڵکی ئبضبیی لَ
دا، بە پێی  ببّى. ًّْضیٌی کحێبی زاًطحیی بە جبیبەت لە بْاری پسیػکیی

ای ئەّەظ ڕ، بەاڵم ضەرە ییَغەگەلی پێْیطث کبرێکی ئبضبى ًًەبًّْی ّ
ّ  جر بەم هەضەلەیە بذەى ی زۆرّ دەبێ ڕًّّبکبیراًی کْرد ببیخێک  دەکرێ

ّ   بکۆغي جب ئەّ ڕادەیەی کە دەکرێ لە پێٌبّی دەّڵەهەًذکردىجێ
ضەرێی ئبضحی زاًیبریی خەڵکی کْرد  ّ بردًە  کردًی زهبًی کْردی ئەّڕۆیی

 ڕًّّبکبیراًی کْرد لە کْردضحبًذا ببیەخیجێ بێٌي.  ئەرکی خۆیبى بە
بەغێکی دەگەڕێحەّە ظ ی ًبدەى، ئەهەپێْیطث بە ًّْضیٌی بببەجی زاًطح

ی  رهی( ئەّ ّاڵجبًە یەی کە الّاًی ئێوە بە زهبًی ڕەضوی)فَضەر ئەم ڕاضحی
داخەّە  سیبّ ُحذ .. دەبي . بەژیي فێری زاًطحی پسغکیی، فی کَ جێیذا دٍ

ی لەم بْاراًەدا خۆیبى زۆر کبًیع بۆ پەرەپێذاًی زهبًی زگوبک ٌذکبرٍێخْ
ّ  کبرەیبى پێ ًبدرێ. ُیچ گەل هبًذّّ ًبکەى، یبى ڕێگبی ئەّ چەغٌە

کۆهەڵگبکەی خۆی ًبجْاًێ  ًەجەّەیەک بێ پەرەپێذاى بە کْلحْرّ زاًطحی
ّ بەغێکی ئەم ڕەّجە ئەرکی  گبی گەیػحي بە ئبّاجەکبًی خۆی ببڕێ ێڕ
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ّ پطپۆڕاًی ًەجەّەکەیە کە جێبکۆغي لە ُەهّْ   اىًّبکبیرّضەرغبًی ر
ّ  جب لە رەّجی پێع چّْى  ذا بە زهبًی خۆیبى بٌْضيبْارێکی زاًطحیی

 ٢بًەت لکبًذًی کردًی ّاڵجەکەی خۆیبًذا ڕۆڵیبى گێڕابێ. ئەهرۆ جەً گەغە
ی بە فەرُەًگی کْردییەّە، یب ًّْضیٌی بببەجێکی ّغەی جبزەی زاًطح

ّجی ئبگبیی کۆهەڵگببێث لەم ضبکبری زاًطحیع دەجْاًێ یبریذەدەری ڕە
 وەیە.اًەدا. ئەّە ئەرکی ضەرغبًی یەک یەکی ئێبْار
ّ پێساًیٌی خۆی ئبراضحەی هبهۆضحب   ذا ًّْضەر ضْپبشلە کۆجبیی 

ّ پێػٌیبری ّغەگەلی  ی کە لە بْاری ڕێسهبً " دەکبتحەضەى ئەیْبسادە"
 گەلێک یبریذەی داّە. داغیبّ
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 (١)بڕگەی 
 رش ًذاهی َُ کۆئَ ًەخۆغیی 
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 م كَ يَغی  بَ
 ١رش ًذاهی َُ بریٌی کۆئَ

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 Ulcer 
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 ُۆکبًی پێکِبجٌی بریي کبهبًەى؟ 
    دٍ ًبّی ُلیکۆببکحر پیلۆری ُۆی ضەرەکیی بریٌی گَ  ک بَ یَ ببکحریب
:  کبًی دیکە بریحیي لَ اڵم ُۆکبرٍ ، بَ ٢ یَ لبهکَ گرێ( دّازدٍ ّ)دّاًسٍ

خْارەّەی ُێسی بەرگریی جۆێکڵی  ، ضحرێص، ُبجٌَ دٍ ضیذی گَ بًّْی ئَ زێذە
ک  رهبًی ٍّ ًذێ دٍ کبرُێٌبًی َُ ڕیخۆڵە، پبظ بَ ّ  دٍ  ّپۆغی گًَب
 .٥ّ دیکڵلۆفێٌبک ٤، ئیبۆپرۆفي٣ضپریي ئَ

 رش کبهبًەى؟ زگبی َُ کبًی زاهی دٍ ًیػبًَ
برضێحی،   خْاردى، ئبزار بَ کبجژهێر دّای ًبى ٢جب  ١ڵذاًی ئێع  رَُ ضَ

ی  خْاردى، ًیػبًَ پبظ ًبىی ئبزار  ٍّ هبًَّْ ّ کَ  ّدا  غَ  جبیبەجیی لَ  بَ
دّای   کبجی ًبى خْاردى یبى لَ  ڵذاًی ئبزار لَ رَُ . ضَ یَ لبهکَ زاهی دّازدٍ

 بێ.  دٍ ی زاهی گَ چێ ًیػبًَ دٍ   ٍّ  ًبى خْاردى لَ
ّ  ، ببکردًی زگ   ٍّ ، دڵ جێکەاڵجي، ڕغبًَ دٍ پڕبًّْی گَ  ضث کردى بَ َُ

 جبرّببر کسبّْى.
 کب؟ یە چی دٍم ًەخۆغی کردًی ئَضٌیػبً دۆکحْر بۆ دٍ

کب، دّای  یە پرضیبر دٍم ًەخۆغی ی ئَکبً ًیػبًَ  ت بَ ببرٍ دکحۆر ضَ
ئبزهبیػێک)جبلی   غٌَ ر چَ کبرُێٌبًی َُ بَ   ر لَ چێ بَ دٍ  ٍّ ، لَ جێڕّاًیي

ک  یَ ر پبظ هبٍّ گَ ضێ. ئَ بٌّْ  کَ ک(، دەرهبى بۆ عیالجی زاهَ یَ ٍّ کردًَ
ٍّ، دۆکحۆری پطپۆڕ  ّام هبیَ ردٍ ر بَ َُ  کَ جری زاهَ کبًی ّ ًیػبًَ ئێع

ّ   دٍ  رّ، گَ هبغبی گَ ، ج٦ًَبّی ئیٌذۆضکۆپ  ک بَ زگبیَ جی دٍ یبرهَ   بَ
کردًی ت بۆ دەضٌیػبً ًبًَ ّ جَ کب  دٍ  ی ڕیخۆڵە ببریکَ ٍّ رٍ غی ضَ بَ

                                                           

  ببریکَ  جبیی ڕیخۆلە رٍ غی ضَ بَ -٢
3 Aspirin 
4 Ibuprofen 
5 Diclofenac 

 )ًبزّر(ژّّربیي -٦
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ی  ٍّ بلیکردًَججی  یبرهَ  هڕۆ بَ ئَ  گرێ. ردٍ لێ ٍّ ٧غی  ُڵیکۆببکحر ًوًَّْ
 ضٌیػبى بکرێ.      یە دٍ کحریب م بَ کرێ ئَ ًبضَ، دٍ خْێي یبى َُ

 کبهبًەى؟ ًەخۆغييەم  ّ هەجرضیی ئَ  ئبڵۆزییەکبى
ّ    دٍ دا هەجرضیی خْێٌرێژیی، کًْبًّْی دیْاری گَ خۆغبًَ م ًَ لَ

ّ  دٍ  یب گَ  دٍ ّ گ٨َبًّْی ڕێگبی ًێْاى لْریژًک ضک رجَ ، بَ لبهکَ دّازدٍ
ًذ کبجژهێر  چَ  ًی کَ هَ ی خْاردٍ ٍّ ،ڕغبًَ ٍّ .خْێي ڕغبًَ یَ َُ  لبهکَ دّازدٍ
  بًّْی پیطبیی، ئێػی کحْپڕ کَ ظ ، ڕٍ ڕۆژ پێػحرخْاردراٍّ  ًذ یب چَ

ّ  کردى رز لَ  ضث بَ ّ َُ   رگێژٍ کب، ضَ دٍ  غەًَ پػث جَ ّ  رٍ جبرّببر بَ
 .  م ًەخۆغییەیَ ًی ئَی ئبڵۆزبّْ ، ًیػبًَ  ضحَ ضبردبًّْی جَ

 
 ێ؟ کر دٍ  م ًەخۆغییە چۆى چبرٍ ئَ

ُب  رٍّ َُ رهبى ّ دٍ  یە، لَم ًەخۆغی بۆ چبرەضەرکردًی ئَ
 گیرێ. ردٍ ڵک ٍّ ًەغحەرگەریی کَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 بیۆپطی -٧
 ضْرضْرک، زەًگلۆک، ضْرێٌچک -٨
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 م دٍّّغی  بَ
 ٩ی گەدەكردًُەّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گەدە کبهبًەى؟ ١١یكردًُۆکبًی ُەّ
  ی لَ ٍّ : خْاردًَ یي لَی کحْپڕی گەدە بریحكردًُۆکبًی ُەّ

ّ  ضپریي ک ئَ لێک ٍّ رهبًگَ کبرُێٌبًی دٍ ری ئەلکۆڵ)کحْل(، بَ دٍ بَ ڕادٍ
ّ  ، ضّْجبى  کَ ّجٌی غْێٌَ رکَ بربَ ڕاّکێ( زٍ دیکڵۆفێٌبک، ضحرێص)دڵَ

 ًبّی ُلیکۆببکحرپیڵۆری.  ەک بَيکحریب ُب بَ رٍّ غۆک،  َُ
:  یحیي لًَی گەدە بر یَی درێژخبكردًکبًی ُەّ ُۆکبرٍ  غێک لَ بَ

  کَ  دٍ کبًی گَ  خبًَ  غێک لَ بَ  دژ بَ ١١ِبجٌی دژەلەظُلیکۆببکحرپیلۆری، پێک

                                                           

9- Gastritis 
10- Inflomation 
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ی  ( ّ گەڕاًەّە١٢بًّْی ڤیحبهیي ة  ُۆی ًَ  خْێٌیی )بَ م ُۆی کَ   بێحَ دٍ
 دٍ. ًبئبضبیی زیلک بۆ ًبّ گَ

 ی گەدە کبهبًەى؟كردًکبًی ُەّ ًیػبًَ
ک: دڵحێکەاڵجي، ڕغبًەّە،  لێک ٍّ گَ بًَُەّی کحْپڕی گەدە ًیػ  لَ

ی زگ  ٍّ رٍ غی ضَ بَ  فػبر ّ لْرضبیی لَ  ضث بَ ئیػحیِبیی، َُ بێ
 بیٌذرێ. دٍ

اڵم  ، بَ یە يەجیی ًکی جبیبێ ًَػبًی گەدە زۆر جبر ًی ی درێژخبیَكردًُەّ
ی زگ، دڵ جێکەاڵجي،  ٍّ رٍ غی ضَ بَ  ئێع لَ  ضث بَ خۆظ َُ جبرّ ببر ًَ

 کب. دٍ  کسٍ ، ُەرّەُب دڵَ دٍ گَ  ّ پڕبًّْی   زگ یبى لْرضبیی ببکردًی
 کب؟ یە چی دٍم ًەخۆغی کردًی ئَ بىدکحۆر بۆ دەضٌیػ

ًبّی   ک بَ زگبیَ جی دٍ یبرهَ  یە بَ يم ًەخۆغ کردًی ئًَبۆ دەضٌیػب
ّ   کرێ دٍ  لبهکَ ّ دّازدٍ  دٍ  رّ، گَ هبغبی گَ ضکۆپ)ًبزّر( جَ ئیٌذۆ

  بًّْی ُلیکۆببکحر ًوًَّْ ُەبّْى یب ًَ  ۆ ئبگبداری لَچێ ب دٍ  ٍّ لَ
  ًبضَ ی خْێي، یبى َُ ٍّ جی جبلیکردًَ یبرهَ  هڕۆ بَ . ئَ رداریػی لێ بکرێ بَ
 ضٌیػبى بکرێ.   ە دٍيکحریب م بَ کرێ ئَ دٍ

 ێ؟ رک دٍ  یە چۆى چبرٍ يم ًەخۆغ ئَ
ڕژێوی خْاردى ُب  رٍّ رهبى، َُ دٍ  لَ  یە يم ًەخۆغ کردًی ئَ بۆ چبرٍ

 گیرێ. ردٍ ڵک ٍّ کَ
 

                                                                                                                           

  بَ  کَ   یٌییًَذی پرۆج جوَ هبددەیەکی جبیبَ Antibodyجەى( ببدی )دژە ًحی ئَ -١١
ڵی بەرگریی بۆ ۆّ ڕ  ي( پێکذێچی ًحیَ کی)ئ رٍ غْێي بسّاًذًی هبددەیەکی دٍ

  دژ بَ  ، ٍَّ ّاً بَ پێچَ  یَ م هبددٍ خۆغیی خۆپبرێسیی ئَ ًَ   اڵم لَ . بَ یَ َُ  ضحَ جَ
   گێڕێ. ی ًەرێٌیی دٍێکڵّ ڕۆ  پێکذێ  ضحَ کبًی ئبضبیی جَ  خبًَ
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 م ضێیَ غی بَ

   ّرٍ ّ زاهی ڕیخۆڵە گَ كردًىّ َُ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ؟  ١٢ّرٍ ّ زاهی ڕیخۆڵەگَ كردىّ َُ

ّ ئبّضبًی ڕیخۆڵەی  ُۆی ضّْربّْى   کَ  ًَ یەکی درێژخبیَ يًەخۆغ
ْاًێ ج دٍ  جَ م حبڵَ ئَ ١٤دایَ. ڕاضث غی ڕیخۆڵەی بَ  جبیبەجیی لَ  بَ  ١٣ّرٍ گَ
 ی بێ. ێژٍ ًذ ضبڵ در جب چَ  فحَ حَ  ًذ چَ  لَ

 کبهبًەى؟  یەم ًەخۆغی ُۆکبًی ئَ
 ًبضراّى. یە ًَيم ًەخۆغ ُۆکبًی ئَ

 
 
 

                                                           

12- Ulcerative Colitis 
13- Colon 
14- Rectum 
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  یە کبهبًەى؟ يم ًەخۆغ کبًی ئَ ًیػبًَ
 
 
 
 
 
 
 

 
  جبر لَ ٣١چًّْی خْێٌیی جب  ، ضکَ ئێػَ کبًذا زگ خۆغَ ی ًَ زۆربَ  لَ

  غێک لَ بیٌذرێ. بَ ًذیي هبًگ دٍ جب چَ  حَف ًذ َُ ی چَ ڕۆژدا بۆ هبٍّ
 بي. کبى دٍ کبى جّْغی ئێػی جْهگَ خۆغَ ًَ

 کب؟ یە چی دٍ يم ًەخۆغ کردًی ئَ ر بۆ دەضٌیػبىدکحۆ
کب، دّای  ە پرضیبر دٍغييًەخۆم  کبًی ئَ ًیػبًَ  ت بَ ببرٍ دکحۆر ضَ
  لَ ١٥رافیی. ڕادیۆگ ًێرێ خۆظ بۆ پػکٌیي دٍ ، پیطبیی، ًَ ضحَ جێڕّاًیٌی جَ

  ک بَ زگبیَ جیی دٍ یبرهَ  ُب دکحۆری پطپۆڕ بَ رٍّ کرێ، َُ ڕیخۆڵەکبى دٍ
،  ّرٍ ی گَ هبغبی ڕیخۆڵە دّای جَ  بَ  ٍّ، ڕێگبی کۆهَ  لَ ١٦ًبّی کۆلۆضکۆپ

  رع(. گرێ)زٍ ڵ دٍ غی َُ ًوًَّْ
 کبهبًەى؟ ًەخۆغييەم  ّ هەجرضیی ئَ یەکبى ئبڵۆزیی

جّْغی خْێٌرێژیی،   یَ یە بۆی َُ يغم ًەخۆ کبجی  ئَ  خۆظ لَ ًَ
ی  ًجَ ت غێرپَ ًبًَ ّ جَ ، کًْبًّْی ڕیخۆڵە  ّرٍ ّاالبًّْی ڕیخۆڵەی گَ

 ڕیخۆڵە بێ.
                                                           

15- Radiography, کصێّێٌەگرجي بە  جیػکی ئ  
 .بیي ڕیخۆلە -١٦
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 کرێ؟ دٍ  چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ
ڵک  ُب ًەغحەرگەریی کَ رٍّ رهبى، َُ دٍ  لَ  ًەخۆغييەم  کردًی ئَ  بۆ چبرٍ

 گیرێ. ردٍ ٍّ
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 م چْارٍ غی بَ
 خۆغیی کرۆى ًَ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ؟ یە یچ ١٧خۆغیی کرۆى ًَ

ی  ٍّ غی خْارٍ بَ  جبیبەجیی لَ  ، بَ ًی ڕیخۆڵەیَ کی درێژخبیًَەخۆغييە
  رش لَ زگبی َُ ّاّی دٍ جَ  جْاًێ  دٍ ًەخۆغييەم  ئَ  .١٨ی ببریکەیە ڕیخۆڵە

 جب کۆم جّْغی ئبزار ّ بریي بکب.   ٍّ دەهَ
م  ێک زۆرجر جّْغی ئَ ضبًَ کبهبًەى ّ چ کَ  ًەخۆغييەم  ُۆکبًی ئَ

 بي؟ دٍ ًەخۆغييە
م  ضێک جّْغی ئَ رکَ کرێث َُ دٍ ًبضراّى. ًَ ًەخۆغييەم  ُۆکبًی ئَ

 ێ. بیٌذر کبًذا زۆرجر دٍ کَ ّْلَّ ج  ژًبى، ضپی پێطحبى  اڵم لَ ببێ، بَ ًەخۆغييە

                                                           

17- Crohn's disease 
18- Terminal ileum 
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 کبهبًەى؟ ًەخۆغييەم  کبًی ئَ ًیػبًَ
غی  ّ بَ   دٍ ّ ئێػی گَ لۆڵٌج   بریحیي لَ ًەخۆغييەم  کبًی ئَ ًیػبًَ

دا،  پیطبیی  )ضک چّْى(، بًّْی خْێي لَ غۆرٍ ی ڕاضحی زگ، ضکَ ٍّ رٍ ضَ
. کرێ دٍ ّییّ هبًذّ کبى  ، ئێػی جْهگَ ضحَ خْارەّەی لْرضبیی جَ ُبجٌَ

ّ    ردی گْرچیلَ خْێٌیی، بَ م جّْغی ئبزاری چبّ، پێطث، کَ  خۆغبًَ م ًَ ئَ
 بي. ١٩ی زیلک کیطَ

 کب؟ چی دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ دکحۆر بۆ دەضٌیػبى
کب، دّای  پرضیبر دٍ ًەخۆغييەم  کبًی ئَ ًیػبًَ  ت بَ ببرٍ دکحۆر ضَ
 . ًێرێ ۆ پػکٌیي دٍخۆظ ب ّ پیطبیی ًَ ، خْێي  ضحَ جێڕّاًیٌی جَ

جیی ئیٌذۆضکۆپ  یبرهَ  ُب بَ رٍّ ێ، َُ کر ڕیخۆڵەکبى دٍ  لَ ڕادیۆگرافیی
جی  یبرهَ  ّ بَ  ی ڕیخۆڵە ببریکَ  ٍّ رٍ غی ضَ ّ بَ   دٍ گَ رّ، هبغبی گَ جَ

  رع(ّاجَ ێ، ُەرّەُب )زٍ کر دٍ  ّرٍ ی گَ هبغبی ڕیخۆڵە کۆلۆضکۆپ جَ
 گرى. ردٍ غی لێ ٍّ ًوًَّْ
 کبهبًەى؟ ًەخۆغييەم  ّ هەجرضیی ئَ  یەکبى زییئبڵۆ
ًگ  ، جَ ٢١، ئببط٢١َُۆی پێکِبجٌی فیطحّْل  جْاًێ ببێحَ دٍ ًەخۆغييەم  ئَ

ّ  ُب کًْبًّْی ڕیخۆڵە  رٍّ ًجَ، َُ ّ گیراًی ڕیخۆڵە، غێرپَ بّْى 
 پۆغێ. دادٍ ٢٢ ڵَ ّ چبڵی دیسٍ  دیْاری زگ  ی کَ ّ جۆێخَ ّکردًی ئَ َُ

 کرێ؟ دٍ  چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ 
ُب  ًەغحەرگەریی  رٍّ رهبى، َُ دٍ  لَ  ًەخۆغييەم  کردًی ئَ  بۆ چبرٍ

 گیرێ. ردٍ ڵک ٍّ کَ

                                                           

 زراّ -١٩
20- Fistul ڕێگبیەکی ًبئبضبیی لە ًێْاى دّّ ئەًذاهذا 
21- Abscess, ًَّْی چڵک ٍّ کۆب  

 ّز( حَ) ى گَ لَ -٢٢
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  م پێٌجَبەغی 
 )زیلک(  ی زراّ ّکردًی کیطَ َُ

 ؟ ی چيی زیلک  کیطَ
پبًبیی   جر ّ هَ ضبًحی ١١ -١٢ درێژایی   بَ   کَ یَ کَ رٍّی زیلک جْ کیطَ

  ُبجي لَ م رَُ . جراّی زیلک دّای بَ گذایَر ژێر جَ  لَ  جر کَ هَ ضبًحی ٢.٥
ی  کیطَ  ی ڕەّاًە ٢٣رگ ی جًَبّی بۆڕی  بَ  ٍَّ ک  بۆڕییَ ڕێگبی  رگذا، لَ جَ

ڕێگبی   کبجی پێْیطحذا لَ  ی، لَ ٍّ کۆبًَّْ  ی  دّای ٍّ ئَ کرێ بۆ زراّ دٍ
(  بیی ڕیخۆڵە ببریکَج رٍ غی ضَ )بَ  لبهکَ ی دّازدٍ ّاًَ ڕٍ بەرەّەزراّ بۆڕیی
 غذاری بکب.  ذا بَڕەّجی ُبڕێٌی چەّری  ّ لَ بکرێ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

23- Hepatic duct 
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 کبهبًەى؟  ٢٤ی زیلک کردًی کیطَّ ُۆکبًی َُ
  ی زراّ لَ ٍّ خْاردًًَگ ر ّ پَ ضراًی ڕێگبی زراّبَ بَچێ  دٍ   ٍّ لَ
 ی زراّ، ردی کیطَ ًذاهَ بێ. بَ م ئَ ّکردًی ئَ ُۆی َُ ی زیلکذا،  کیطَ

  م ّ بًّْی کرهی ئێطکبریص لَ ٢٥ر، جْهۆری غپیلک ردی ڕێگبی زراّبَ بَ
 ّ ڕیخۆڵە رٍ ێگبی ڕۆییٌی زراّ بًَگبًّْی ڕ ّ جَ ضراى  ُۆی بَ  دا، ڕێگبیَ
 .   یَ  ببریکَ

  کبهبًەى ؟  ی زیلک کیطَ ّکردًی َُ کبًی ًیػبًَ
ی غ بَ  ئێع لَ بریحیي لَ : ی زیلک کیطَ ّکردًی َُ کبًی ًیػبًَ

  ی غبًی ڕاضث بَ فَ ّ دٍ رٍ کردًی بَ ًَ غَ ّ جَ ی ڕاضحی زگ  ٍّ رٍ ضَ
ًذ  ٍ ّاجَ ضک چَد ی گَ  ٍّ ُبجٌَ ژاى کی درێژ، ٍّ دّای پػّْیَ  جبیبەجیی

ە، ردۆیی، دڵ جێکەاڵجي، ڕغبًەّ رز، زٍ خْاردى؛ یبّ)جب(، لَ ىکبجژهێر دّای ًب
 . ضحَ جَ ٢٦ًیاّ جبرّ ببر خّْر  ببکردًی زگ 

 کب؟ چی دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ کحۆر بۆ دەضٌیػبىد
،  ضحَ دکحۆر دّای جێڕّاًیٌی جَ ًەخۆغييەم  کردًی ئَبۆ دەضٌیػبً

چێ ڕادەی  دٍ  ٍّ دا لَ  پػکٌیٌَ  م . لَ ًێرێ خۆظ بۆ پػکٌیي دٍ خْێٌی ًَ
ى. دکحۆری پطپۆڕ  رگ زیبد بکَ کبًی جَ ّ ئبًسیوَ  ێيْخ یکبً ضپییَ  خڕۆکَ

کب،  ی زیلک دٍ هبغبی کیطَ زگبی ضۆًۆگرافیی جَ ی دٍیجَ یبره  بَ
 . یَ ًذاهَ م ئَ ّکردًی ئَ ی َُ ی زیلک ًیػبًَ ضحّْربًّْی دیْاری کیطَ ئَ

 کبهبًەى؟ ًەخۆغييەم  ّ هەجرضیی ئَ  یەکبىئبڵۆزی
ّ پێکِبجٌی  ی زیلک  ُۆی کْى بًّْی کیطَ  جْاًێ ببێحَ دٍ ًەخۆغييەم  ئَ
ّ ًبّ زگذا، پێکِبجٌی   رگ ُب جَ رٍّ ، َُ ًذاهَ م ئَ ئَّری  دٍ  لَ  ئببطَ

                                                           

24- Cholecystitis 
 بشیًکرَ لەّزّلویعذە، پ -٢٥
 ئبڵۆظ -٢٦



 

25 

ک  ری ٍّ ّرّبَ کبًی دٍ ًذاهَ ّ ئَ ی زیلک ًێْاى کیطَ  فیطحّْل لَ
ّ  ئَ  جبیبەجیی لَ  ی زیلک، بَ ّکردًی چڵکیی کیطَ ُّب َُ رٍ ، َُ لبهکَ دّازدٍ

ی  کیطَ ًی ّکردًی درێژخبیَ . َُ یَ یبى َُ کرٍ خۆغیی غَ ًَ  ی کَ ضبًَ کَ
 کب. زیبد دٍ  ًذاهَ م ئَ ی ئَ ًجَ زیلک ڕادەی هەجرضیی غێرپَ

 کرێ؟ دٍ  چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ
ُب  ًەغحەرگەریی  رٍّ رهبى، َُ دٍ  لَ  ًەخۆغييەم  کردًی ئَ  بۆ چبرٍ

 گیرێ. ردٍ ڵک ٍّ کَ
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 م غَ غَبەغی 
 ردی زراّ بَ

 
 ؟ بێ دٍّ چۆى  درّّضث   چييَ ٢٧ردی زیلک بَ
،  جراّی زیلکَ  غێک لَ بًّْی بَ ّ ڕەق  ئبکبهی ّغک  ردی زراّلَ بَ

کْ: ئبّ، کۆلطحرۆڵ، چەّریی، خْیێ زراّ،  لێکی ٍّ گَ جراّی زیلک، هبددٍ
ڕادە   چێ زۆربًّْی لَ دٍ  ٍّ بێث، لَ ّ بیلیرّّبیي درّّضث دٍ  پرۆجییي

رکی خْیێ زراّ  ئَ  .ردی زراّ بێ م هبدداًَ ُۆی پێکِبجٌی بَ ری ئَ دٍ بَ
یی بًّْی  ّ لبٍّ  رد ی زٍ رچبٍّ . بیلیرّّبیي ضَ یَ ێ چەّریی ٍّ کردًَ لێک

 .  یَ پیطبیی
 ردی زیلک کبهبًەى؟ کبًی بَ ُۆکبرٍ

 َ(، ضحَ ری چەّریی جَ دٍ بَ ڕادٍ   )زۆربًّْی  لَ ّی ڵَ ل 
 ٍّاًذا بەراّرد لەگەڵ پیب  ردی زیلک بَ ژًبًذا بَ  هێییٌَ ) لَ زی گَ ڕ

 بیٌذرێ(، لبت زۆرجر دٍ ٢
 َ(، زیبجرٍ ًەخۆغييەم  ی هەجرضیی ئَ ضبڵَ ٤١ى ) دّای  هَ ج 
 ٌَیی، یی یبى بۆهبٍّ  هبڵَ ب 
 ،ضپی )بڵۆًذ( بّْى 
 ،زگپڕیی 

 ردی زیلک کبهبًەى؟ کبًی بَ ًیػبًَ
ُۆی   ردی زیلک دەجْاًێ ببێحَ بَ جێگۆڕیٌی لۆڵٌجی زیلک: ڕۆییي ّ

  م حبڵەجە بَ بًّْی گْغبری ًبّ زیلک. ئَ زێذە ضراًی ڕێگبی زراّ ّ بَ
بێحَ ُۆی پێکِبجٌی ئێػێکی کحْپڕ  ّر دٍ جبیبەجیی دّای خْاردًی چێػحی چَ

ی غبًی  فَ ّ ژێر دٍ رٍ کردًی بَ ًَ غَ ّ جَ ی ڕاضحی زگ  ٍّ رٍ غی ضَ بَ  لَ

                                                           

27- Gallstone 
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 جب  ٍّ عبجَ ضًَیْ   لَّ پػث. ئێع دەجْاًێ   ی غبى فَ ڕاضث، ًێْاى دّّ دٍ
رز، دڵ  کبًذا یبّ)جب(، لَ خۆغَ ًَ  غێک لَ بَ  ێ بێ. لَ درێژٍ عبجێک ضًَذ  چَ

 ببیٌذرێ.  ضحَ ّ جبرّ ببر ئبڵۆغی جَ جێکەاڵجي، ڕغبًەّە 
  کب؟ چی دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ دکحۆر بۆ چبرە

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دا ضۆًۆگرافی  ی زیلک لَ ردی کیطَ بَ

  ، بَ ضحَ کحۆر دّای جێڕّاًیٌی جَد ًەخۆغييەم  کردًی ئَ ىبْ دەضٌیػب
چێ  دٍ  ٍّ کب. لَ ی زیلک دٍ هبغبی کیطَ زگبی ضۆًۆگرافی جَ جی دٍ یبرهَ

کبًی  ّ ئبًسیوَ یەکبًی خۆێي  ضپیی  پػکٌیٌی خْێٌیػذا ڕادەی خڕۆکە  لَ
 رگ زیبد بکب. جَ

 کبهبًەى؟ ًەخۆغييەم  ّ هەجرضیی ئَ  ئبڵۆزییەکبى
  َُۆی پێػگێری لَ  بێحَ غی زراّدٍَ ُبّب بۆڕییضراًی)گیراى( ب  

ردیی  بًّْی ئێػی زگ، زٍّ درّّضح ببریکَ  ڕیخۆڵە  بۆ ًبّڕۆییٌی زراّ 
 ، پێطث ّضپییبیی چبّ
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  َُ َکبًی، ی زیلک ّ ئبلۆزییَ ّکردًی کحْپڕی کیط 
 َُ ،ّکردًی غپیلک 
  َی زیلک. ی کیطَ ًجَ غێرپ 
 کرێ؟ دٍ  چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ

 گیرێ. ردٍ ڵک ٍّ ًەغحەرگەریی کَ  لَ  ًەخۆغييەم  ئَ کردًی  بۆ چبرٍ
 بێ چ بکرێ؟ ردی زیلک دٍ پێکِبجٌی بَ  بۆ پێػگیریی لَ
  بێ لَ ی خْارەّە دٍ م خباڵًَ ردی زیلک ئَ پێکِبجٌی بَ  بۆ بەرگریی لَ

 رچبّ بگیرێ: بَ
  َضحَ زاًذًی لْرضبیی جَ داب ، 
 َُ ،ّام، ردٍ ی بَرزغ جبیبەجیی ٍّ  ّ بَ  ڵطّْڕاى جّْاڵى 
 َّر. خْاردًی چێػحی چَه ک  
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 م ّجَ حَبەغی 
 ًکریبش( ّکردًی کحْپڕی غپیلک)پَ َُ

 ؟ چييَ ٢٨غپیلک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جر،  هَ ضبًحی١٥ـ  ٢١درێژایی   بَ  ًذاهێکَ لّْی غپیلک یبى پبًکراش ئَ
 ٧١ـ  ١١١لْرضبیی   جرّ هَ ضبًحی ٢ـ  ٣ضحْرایی  جر، ئَ هَ ضبًحی ٣ـ  ٤پبًبیی 

ّ  ، ضپڵ  دٍ ًێْاى گَ  ی زگ، لَ ٍّ رٍ غی ضَ بَ  لَ  ًذاهَ م ئَ رەم. ئَگ
 . رگذایَ جَ

 ؟ چييَکبری غپیلک 
 : یە لَ کبری لّْی غپیلک بریحیی

 کبًی ئێٌطۆلیي، گلْکبگۆى،  اڵًذًی ُۆرهۆًَ ّ دٍ کردى  درّّضث
 بۆًبّ خْێي. ّ ضۆهبجۆضحبجیي گبضحریي 

 کبًی ئبهیالز، لیپبز، جریپطیٌۆژى، َ ئبًسیو اڵًذًی ّ دٍ  کردى درّّضث
  لبهکَ. کیوۆجریپطیٌۆژى بۆ ًبّ دّازدٍ

                                                           

28- Pankreas, لەّزّلویعذە، غپیلک 
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 کبرجێکەریی ُۆرهۆى کبرجێکەریی ئبًسین

کری  دابساًذًی غَ ٣١ئێٌطْلیي  پێکردًی ًػبضحَ  باڵٍّ ٢٩ئبهیالز

 خْێي

کری  کردًی غَ  زێذە ٣٢گلْکبگۆى پێکردًی چەّریی  باڵٍّ ٣١لیپبز

 خْێي

جریپطیٌۆژى
٣٣ 

 ٣٤ًبکبرایی جرپطیي غٌی چَ

پێکردًی  پرۆجیێي   باڵٍّ  )جرپطیي لَ

 کب( غذاری دٍ بَ

اڵًذًی  بۆ دٍ  رٍ بسّێٌَ ٣٥گبضحریي

  ضیذ گبضحریک لَ ئَ

  دٍ گَ

کیوۆجریپطیٌ

 ٣٦ۆژى 

 پێکردًی پرۆجئێي  باڵٍّ

 

درّّضث   پێػگیریی َل ٣٧ضۆهبجۆضحبجیي

ّى  اڵًذًی  ّ دٍ ْب

گلۆکبگۆى  ّ ئیٌطۆلیي 

 اک غپیلک دٍ  َل

                                                           

29- Amylase 
30- Insulin 
31- lipase 
32- Glucagon 
33 -Trypsiogen 
34- Trypsin 

35- Gastrin 
36- Chymotrypsinogen 

37- Somatostatin 
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 ٣٨ّکردًی کحْپڕی غپیلک" ُۆکبًی ضەرەکیی "َُ

 َردی زیلک، ب 
 ًَری ئەلکۆڵ)کحْل(. دٍ ڕادەبَ  ی لَ ٍّ خْارد 

 کبهبًەى ؟ غپیلک  ّکردًی َُ کبًی ًیػبًَ
 َپػث،  ٍّ رٍ کردًی بَ  ًَ غَ ّ جَ  ێ زگ ٍّ رٍ ضَ  ئێػی کحْپڕ ل 
 ،دڵحێکەاڵجي، ڕغبًەّە، ببکردًی زگ  
  ،جب 
 َخْێٌرێژیی، ٣٩کردًی ئبّی لەظ کبًذا: کەم خۆغَ ًَ  لَغێک  بَ  ل ،

 ّ هردى.  زیٌی گْغبری خْێي، غۆک دابَ
 کب؟  چی دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ دکحۆر بۆ دیبریی

، خْێٌی  ضحَ دکحۆر دّای جێڕّاًیٌی جَ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ بْ دیبریی
چێ ڕادەی  دٍ  ٍّ دا لَ پػکٌیٌَ  م . لَ  ًێرێ بۆ جبلیگَ خۆظ بۆپػکٌیي دٍ ًَ

زگبی  جی دٍ یبرهَ  ى. دکحۆری پطپۆڕ بَ ئبهیالز ّ لیپبز زیبد بکَ
کبًی  ّ ئبڵْگۆڕٍ هبغبی  غپیلک  ّ کۆهپیْجر جۆهۆگرافیی جَ  ضۆًۆگرافیی

 کب. دٍ  ًذاهَ م ئَ ئَ
 کبهبًەى؟ ًەخۆغييەم  یەکبى ّ هەجرضیی ئَ ئبڵۆزیی

 یەکبى، گیرّگرفحی ضیی 
 َکبى، پڕی گْرچیلَّجّْیی کحْ کبرکَ  ل 
 َربّْى، خْێي ب 
 َغۆک. ٤١  ضحَ زیٌی  ًبئبضبیی ئبّی جَ داب ّ 
 کرێ؟ دٍ  چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ

                                                           

38- Acute pancreatitis 
39- Dehydration 
40- Hypovolemia,  
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 ًَ  ،ًگیی  ّ ُبّضَ دڵ جێکەاڵجي، ڕغبًەّە خۆظ بۆ کۆًحڕۆڵی ئێع
 ّێٌي. ی خَ دٍ  خۆغخبًَ ًَ  لَ  ضحَ جَ ٤١کبًی لێکحرۆلیحَ ئبّ ّ ئَ
 َردی زیلک، کەڵک لَ ٌبًی بَرُێ کبجی پێْیطحذا بۆ دٍ  ل  

 ردەگیردرێث. ًەغحەرگەریی ٍّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

41- Electrolyte ، بکبت ۆلیثرلکح ئَ  ،جراّێکذا  لَ  ٍّ کبجی جْاًَ  لَ  کَ  کَ یَ هبددٍ 
بب راگْێسێ، ّجی کبرٍ جْاًێ ڕٍ ّ دٍ  یۆى  بێحَ دٍ  
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 مەغحەُبەغی 
 ًی غپیلک ّکردًی درێژخبیَ َُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّ   ّام ردٍ اًکبریی بَڕُۆی گۆ  بێحَ دٍ ٤٢ًی غپیلک ّکردًی درێژخبیَ َُ
 . ًذاهَ م ئَ ّ کبری ئَ ی پێکِبجە  ڕاٍّ گَ ًَ

 ًی غپیلک کبهبًەى؟ بیَّکردًی درێژخ ُۆکبًی َُ
 ًَری ئەلکِۆڵ)کحْل(، دٍ ڕادەبَ  ی لَ ٍّ خْارد 
 َردی زراٍّ ُۆی بَ  ی غپیلک بَ ضحراًی لْلَ ب ٍّ ، 
 ٍ٤٣بًّْی چەّریی خْێي  زێذ ، 
 ٤٤ًەخۆغیی خۆپبرێسیی، 

                                                           

42- Chronic pancreatitis 
43- Hyperlipidemia 
44- Autoimmune disorders 
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 .ئبزار ّ زەبرّێکەّجٌی غپیلک 
 ًی غپیلک کبهبًەى؟ ّکردًی درێژخبیَ کبًی َُ ًیػبًَ

 ًَذ ڕۆژ.   ًذ کبجژهێر جب چَ چَ  ی ی زگ بۆ هبٍّ ٍّ رٍ ضَ  ئێع ل
ی ئەلکۆڵ  ٍّ خْاردى یبى خْاردًَ ّ پبظ ًبى کب  دٍ  ًَ غَ ّ پػث جَ رٍ ئێع بَ

 بێ، راپحر دٍ خَ
 َکْ ئبکبهی الضەًگییی ڕاکێػبًی  غۆرێ ٍّ ، ضگ٤٥َّر پیطبیی چ

 ّ ًبئبضبیی پیطبیی،  ڕیخۆڵەدا ّ بۆًێکی جًْذ، ًبخۆظ  چەّریی لَ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .کسبّْى 
 َڕغبًەّە. اڵجي  دڵ جێک ّ 

 کب؟ چی دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ دکحۆر بۆ دیبریی
 
 
 

                                                           

45 Steatorrhea 
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، خْێٌی  ضحَ دکحۆر دّای جێڕّاًیٌی جَ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ یبْ دیبر

چێ ڕادەی  دٍ  ٍّ دا لَ پػکٌیٌَ  م . لَ  ًێرێ بۆ جبلیگَ خۆظ بۆ پػکٌیي دٍ ًَ
م بکب. دکحۆری پطپۆڕ  ّ ڕادەی جریپطیٌۆژى کَ ى   بد بکَئبهیالز ّ لیپبز زی

ّ ڕادیۆگرافیی  ّ کبهپیْجر جۆهۆگرافیی  زگبی ضۆًۆگرافیی  ی دٍیج یبرهَ  بَ
 کب. دٍ  ًذاهَ م ئَ کبًی ئَ ّ ئبلْگۆڕٍ  هبغبی غپیلک جَ

 کبهبًەى؟ ًەخۆغييەم  یەکبى ّ هەجرضیی ئَ ئبڵۆزیی
 َضحراًی ڕێگبی ڕیخۆڵە ببریکَ، ب 
 َ٤٦ّجٌی کبری ئبضبیی غپیلک کبرکَ  ل ، 
 ٤٧ئبُّێٌبًی ًبئبضبیی ًبّ زگ، 
 ٍکبًی ضپڵ، رٍ خْێٌِێٌَ  ی خْێي لَ هَ ڵَ د 
  هردى. غۆک ّ 
 کرێ؟ دٍ  چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ
 َچەّریی، م خْاردًی چێػحی ک 

                                                           

46- Pancreatic insufficiency, ًبجەّاّیی غپیلک 
47- Ascites 
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 َ( ّ کبلطیۆم، ٍّ جْێٌَ چەّرییذا دٍ  لَ  ی کَ ّاًَ خْاردًی ڤیحبهیي )ئ 
  کری خْێي، بۆ کۆًحڕۆڵی غَئیٌطۆلیي 
 ًَ کحْل( خْاردًی ئەلکۆڵ( 
 ردی زیلک ّ جْهۆر. رُێٌبًی بَ بۆ دٍ ًەغحەرگەری 
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 م ًۆیَبەغی 
  ٤٨ُەّکردًی جەرگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ى؟ ر( کبهَ کبًی ُەّکردًی جەرگ)جگَ جۆرٍ 
ُەّی کحْپڕّ   ّ خبیبًذًی بَ  پێکردى ضث ُۆی دٍ  ُەّی جەرگ بَ

ّ    غٌی چڵکی چَ  کبًی بَ رٍ پێکِێٌَُۆی   پێێ  ًی جەرگ ّ بََ درێژخبی
 کرێ. ظ دٍ ًبچڵکیی دابَ

 ى؟ جەرگ کبهبًَ ی چڵکیکردًکبًی ُەّ جۆرٍ
ى ًەخۆغييەم  ُۆی ئَ  ی کَ ّ ڤبیرۆضبًَ پێێ  ئَ  جەرگ بَ ُەّی چڵکی

 کرێ: ظ دٍ کبًی خْارەّە دابَ غٌَ چَ  بَ
 
 
 
 

                                                           

48- Hepatitis 
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 ُۆی جّْغبّْى  ُۆ کبى جۆرٍ
ُەّی جەرگ لە 

 Aچەغٌی 
ڤبیرۆضی ُەّی جەرگ 

 Aغٌی  لە چَ
ًی،  هَ ئبّ ّ خْاردٍ

 ٤٩ ّ ئبلّْدٍ  ضحی پیص دٍ
 ُەّی جەرگ 

   B لە چەغٌی 
ڤبیرۆضی ُەّی جەرگ 

 Bغٌی  لە چَ
ُۆی  بَ  ٍّ گْێسراًَ
یْەًذیی جٌطیی،  خْێي، پَ

بۆ هٌذاڵ،   دایک  لَ
  جبیبەجیی لَ  رزیی بَ دٍ

هبددەی  ًێْ ُۆگرەکبى بە
 ضڕکەر

ُەّی جەرگ لە 
  C   چەغٌی

ڤبیرۆضی ُەّی جەرگ 
 Cغٌی  لە چَ

  لَ  ٍّ خْێي، گْێسراًَ
 بۆ هٌذاڵ  دایک

ُەّی جەرگ لە 
  D چەغٌی

ڤبیرۆضی ُەّی جەرگ 
 Dغٌی  لە چَ

 Bغٌی  ک چَ ٍّ

ُەّی جەرگ لە 
  E چەغٌی

ڤبیرۆضی ُەّی جەرگ 
 Eغٌی  لە چَ

   A غٌی  ک چَ ٍّ

 
 ى؟ ی ًبچڵکیی جەرگ کبهبًَکردًی ُەّکبً غٌَ چَ
 ّی جەرگ بە ُۆی کبریگەریی ئەلکۆڵ)کحْل(،کردًُە 
 ّک  ٍّ   ُر(. بۆ ًوًَّْ م)زٍ ّ ضَ ّ ا ُۆی دٍ  ی جەرگ بَکردًُە

 ک جیحراضیکلیي، دیکلْفیٌبک، لێک ٍّ ّاگَ کبرجێکەریی دٍ
 ّکبًی دیکە، بۆ ًوًًَّْەخۆغييەک ئبکبهی  ی جەرگ ٍّکردًُە  

 ٥١ذۆزضبرکۆئی

                                                           

 گیرۆدە -٤٩
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 کبًی ُەّی جەرگ کبهبًەى؟ ًیػبًَ
 
 
 
 
 
 

 
 زەردی ضپیبیی چبّ

اڵم  کبًذا ًببیٌذرێ. بَ خۆغَ ی ًَ زۆربَ  ُب لَ کی ٍّ یَ جبدا ًیػبًَ رٍ ضَ  لَ
 ّێ: رچبّ کَ بَ جْاًێ ٍّ کبًی خْارەّە دٍ ًێػبًَ

  ّ فػبرلَ  ئێع  ضث بَ ، بێ ئیػحیِبیی، ئێػی جْهگەکبى، َُسراّیداُێ
ّ ضپیبیی   ردی پێطث کبًذا زٍ خۆغَ ًَ  غێک لَ بَ  ی زگ. لَ ٍّ رٍ ضَغی  بَ

بًّْی  ظ ضیذی زیلک(،  ڕٍ ُۆی زۆربًّْی ئَ  ) بَ ضحَ ًی جَروچبّ، خْ
 بیٌذرێ. بًّْی پیطبیی دٍ هیس ّ ضپی

 کب؟ چی دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ دکحۆر بۆ  دیبریی
، خْێٌی  ضحَ ّاًیٌی جَدکحۆر دّای جێڕ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ بْ دیبریی

زگبی)ئبهێر(  جی دٍ یبرهَ  . دکحۆری پطپۆڕ بَ ًێرێ بۆ پػکٌیي خۆظ دٍ ًَ
رگ  جَ  ظ لَ ُب ًوًَّْ رٍّ ، َُ کب رگ دٍ هبغبی جَ ضۆًۆگرافیی جَ

 گرێ. ڵذٍ َُ
 

                                                                                                                           

  ًبضراّى. لَ ُۆکبًی ًَ  ( کَ کَێ)ضیطحێو َ یًی گػحی ەکی دریژخبیًَەخۆغی -٥١
کر یب خیس درّّضث  ی غَ ًذازٍ ئَ  گرێی زۆر ّرد بَ  ضحَ کبًی جَ ًذاهَ ی ئَ زۆربَ

  .,Sarcoidosis مۆلگراًۆ گْجرێث دٍ بىیپێ  بێ کَ دٍ
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 کبهبًەى؟ ًەخۆغييەم  یەکبى ّ هەجرضیی ئَ ئبڵۆزیی
  جْاًێ ببێحَ ،دًٍی چڵکی یَغٌی درێژخب بیبەجیی چَج  بَ    ًەخۆغييەم  ئَ

 . ًذاهَ م ئَ ّجٌی کبری ئبضبیی ئَ کبرکَ  ّ لَ  رگ ی جَ  ًجَ ُۆی غێرپَ
 کرێ؟ دٍ  چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ

ُب  ٍّر رهبى(، َُ دەّا)دٍ  پێی ُۆکبًی لَ  بَ  ًەخۆغييەم  کردًی ئَ  بۆ چبرٍ
ذار)کحْلی جێذابێث( ی ئەلکۆڵ ٍّ الًبًی خْاردًَ ٍّ جبیبەجی  رژێوی خۆراکی بَ

 گیرێ. ردٍ ڵک ٍّ کَ
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 م یَ دٍغی  بَ
  ٥١ئەپبًذیطیث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟ چييَئەپبًذیطیث 
ئەپبًذیطیث  ٥٢ی ڕیخۆڵَ کْێرٍ زێذٍ گۆغحی کلێٌچکَ ّکردًی بە َُ

 گْجرێ. دٍ
 ؟ ُۆکبًی ئەپبًذیطیث چیي

 
 
 
 
 

  

                                                           

51 Appendicitis 
52 Appendix, َپبًذیص ئ  
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 ی ڕیخۆڵَ کْێرٍ زێذٍ گۆغحی کلیٌچکَ ّکردًی َُ
بًّْی  ُۆی چبالک  بێحَ پبًذیص، دٍ ی ئَ ضحراًی لْلَ ًگبّْى یبى بَ جَ

ّکردًی  ّ َُ  کردى ئبکبهذا چڵک  ّ لَ  ًذاهَ  م ئَ کحریبەکبًی ًبّ ئَ بَ
 پبًذیص. ئَ

 ؟ کبًی ئەپبًذیطیث کبهبًەى ًیػبًَ
 ًَذ  ّ پبظ چَ  ی زگ ٍّ رٍ ڕاضحی ضَ ًبٍّ  جبدا لَ رٍ ضَ  ئێع ل

 ی زگ، ٍّ غی ڕاضحی خْارٍ بَ  کبجژهێرێک لَ
 ،دڵ جێکەاڵجي، ڕغبًەّە 
 ،)یبّ)جب 
 ئیػحیِبیی. بێ 

 کب؟ چی دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ دکحۆر بۆ  دیبریی
، خْێٌی  ضحَ ، دکحۆر دّای جێڕّاًیٌی جًَەخۆغييەم  کردًی ئَ بْ دیبریی

هبغبی  جی ئبهێری ضۆًۆگرافیی جَ یبرهَ  ّ بَ  ًێرێ  دٍ  خۆظ بۆ پػکٌیي ًَ
کبجی   ّ لَ یەکبًی خْێي زیبد بکب یضپ  چێ ڕادەی خڕۆکَ دٍ  ٍّ . لَکب زگ دٍ

 ێ . دا ببیٌذرٍ کْێرٍ  ڕیخۆڵَ  دا، جراّ لَ ضۆًۆگرافیی
 کبهبًەى؟ ًەخۆغييەم  ّ هەجرضیی ئَ  یەکبى ئبڵۆزیی

 زگذا،  ی چڵک لَ ٍّ ّ باڵّبًَّْ  کْێرٍ   بًّْی ڕیخۆڵَ کْى 
 ی چڵک، ٍّ بًَّْۆک 
 َُ ًپۆغێ. دادٍ  ڵَ ّ چبڵی دیسٍ  دیْاری زگ  ی کَ ّ جۆێخَ ی ئَّکرد 
 کرێ؟ دٍ  چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ

 گیرێ. ردٍ ڵک  ٍّ ًەغحەرگەریی کَ  لَ  ًەخۆغييەم  کردًی ئَ  بۆ چبرٍ
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  یبزدٍغی  بَ
 ی ڕاضث ی ڕیخۆڵَ ًجَ غێرپَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دّای   رچبٍّ ی بَ ًجَ هیي غێرپَ َُ دّّ  ٥٣ی ڕاضث ی ڕیخۆڵَ ًجَ غێرپَ
 دا. ژًبى  هک لَ ی هَ ًجَ پیبّاى ّ غێرپَ  یەکبى لَ ی ضیی ًجَ غێرپَ

 ی ڕاضث کبهبًەى؟ ی ڕیخۆڵَ ًجَ کبًی غێرپَ ّ ُۆکبرٍ  ُۆکبى
  ٌَّرٍ ی گَ یی ڕیخۆڵَ هبڵَ پۆلیپی ب ، 

 
 
 
 

                                                           

53- Rectal Carcinoma 
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 ی ڕاضث پۆلیپی ڕیخۆڵَ

 َُ ،ّـ زاهی ڕیخۆڵە 
  دا، ًی هَ خْاردٍ  ڵی لَ ّریی ئبژٍّ چە زۆربًّْی پرۆجییي 
 َدا، ًی هَ ی خْاردٍ رًبهَ بَ  لَ  ّ هیٍْ  ّزیی بًّْی ضَ م ک 
 َکێػبى،  رٍ جگ 
 ًَەخۆغييەم  ی هەجرضیی ئَ ضبڵەیذا ڕادٍ ٥١ًی دّای  هَ جَ  ل 

 رێ. ضَ  چێحَ دٍ
  کبهبًەى؟  ی ڕاضث ی ڕیخۆڵَ ًجَ ًیػبًەکبًی غێرپَ

 َپیطبیی دا،  بًّْی خْێي ل 
 ٍبسیی  ضث )جێگۆڕکێی  لَ ئبّدٍ  جی چًَّْ گۆڕاًی کحْپڕی عبد  ّ

 ضگچّْى(، 
 َُ هبًذّّیی،  کردى بَ ضث 
 ئیػحیِبیی، بێ 
 ،کسبّْى 
 ،ئبُّێٌبًی زگ 
 ئێػَ، زگ 
  .َکْى بًّْی ڕیخۆڵ 



 

45 

 کب؟ چی دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ دکحۆر بۆ  دیبریی
 
 

 
 
 
 
 

 کۆڵْضکۆپیی  جی برهَی  بَ  ی ڕاضث ڕیخۆڵَ ی  ًجَ دیحٌی غێرپَی
کۆڵْضکۆپ بۆ   دکحۆری پطپۆڕ لَ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ بْ دیبریی

ّ   ر جۆهۆگرافیی ُب لە ضۆًۆگرافیی، کۆهپیْجَ رٍّ ، َُ هبغبی ڕیخۆڵَ جَ
ی  ٍّ ّ باڵّبًَّْ  ًجَ  کردًی غێرپَ ییضٌگ بْ دیبر ڕادیۆگرافیی ڕکەی

  ک لَ یَ  لَ  گرێ. ردٍ ٍّ دا، کەڵک ضحَ جری جَ کبًی ًذاهَ ئَ  لَ ٥٤جبى رٍ ضَ
  کبجی جێرّاًیي  ی ڕاضث لَ ی ڕیخۆڵَ ًجَ کبًذا، غێرپَ خۆغَ رضێی ًَ ضَ
کبًذا  غَخۆ ًَ  غیک لَ بَ  ّێ. لَ کَ ضحی دکحۆر دٍ لبهکی دٍ  ر بَ ٍّ

 بیٌذرێ. دٍ خْێٌی م بًی کَک ًیػبًَ
 

 کرێ؟ دٍ  چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ
 گیرێ. ردٍ ٍّ ًەغحەرگەری  لَ  ڵک کَ ًەخۆغييەم  رکردًی ئَ ضَ  چبرٍبۆ
 
 
 
 

                                                           

54- Metastasis 
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  دّازدٍغی  بَ
 دیڤێرجیکْل، دیڤێرجیکْلۆز ّ دیڤێرجیکْلیث 

  کی ًبئبضبیی لَ یَ کَ یبى جْرٍ  یطَکپێکِبجٌی  ٥٥دیڤێرجیکْل  ضث لَ بَ هَ
م  ڕادەی ئَ  ی کَ ّ کبجَ ئَ .  یَ غٌی لْلَ ًذاهێکی بۆظ یبى لَ چَ دیْاری ئَ

ّکردًی  َُ  . ب٥٦َڵیي دیڤێرجیکْڵۆز پێیبى دٍ بي، زۆرجر   ًذ داًَ چَ  لَ  کیطبًَ
 کْجرێ. دٍ ٥٧دیڤێرجیکْلیث  م کیطبًَ ئَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
هەجرضیی پێکِبجٌی   ضحَ کبًی جَ ًذاهَ ئَ  ک لَ کبم یَ  ًێک ّ لَ هَ چ جَ  لَ

 ؟ دیڤێرجیکْل زۆرجرٍ
م حبڵەجە  یَ. ئَ یەٍّ ضبڵیی ٤١بًّْی دیڤێرجیکْل لَ  هەجرضیی درّّضث

 بیٌذرێ. دا زۆرجر دٍ ّ ڕیخۆڵَ لْریژًک   لَ
 
 

                                                           

55- Diverticulum 
56- Diverticulosis 
57- Diverticulitis 



 

47 

 بًّْی دیڤێرجیکْل کبهبًەى؟ ُۆکبًی درّّضث
بًّْی  ُۆی ضەرەکیی درّّضث  ًذاهبًَ م ئَ رزبًّْی گْغبری ًێْ ئَ بَ
کی  یَ بسیی بًّْی پیطبیی کَ ئبکبهی لَ ڕەق  . بۆ ًوًَّْ یکْلَدیڤێرج

 .  یَ پێکِبجٌی دیڤێرجیکْلی ڕیخۆڵَ کبًی کییَ رٍ ضَ  ُۆکبرٍّاهَ،  ردٍ بَ
 کبًی دیڤێرجیکْڵۆز کبهبًەى؟ ًیػبًَ

کی  یَ ًیػبًَ  بي، دیڤێرجیکْڵۆز دٍ دا کَ جّْغی  ضبًَ ّکَ ی ئَ لَ زۆربَ
ّ  بسیی، لۆڵٌج  کْ لَ لێک ٍّ گَ اڵم جبرّ ببر ًیػبًَ جبیبەجیی ًببیٌذرێ، بَ

 بیٌذرێ.  ببکردًی زگ دٍ
 کبهبًەى؟  کبًی ُەّی دیڤێرجیکْلەکبًی ڕیخۆڵَ ًیػبًَ

ی ضەرەکیی  ّێ زگ ًیػبًَ پی خْارٍ غی چَ بَ  جبیبەجیی لَ  ئێع بَ 
لێک َ گ کردًی دیڤێرجیکْلەکبًذا ًیػبًَ کبجی چڵک  . لَ ّکردًی دیڤێرجیکْلَ َُ
 بیٌذرێي. دٍ بسی رزّ لَ ێکەاڵجي، ڕغبًەّە، لَکْ یبّ)جب(، دڵ ج ٍّ

 کبهبًەى؟  کبًی دیڤێرجیکْلیحی لْریژًک ًیػبًَ
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ێ  یب گەڕاًەّە  ٍّ ، ڕغب٥٨ًًَی هَ چًّْی خْاردٍ چێ لّْت ًَ دٍ  ٍّ لَ
ُۆی   غی دەم بَر ًبخۆ دٍ ڕادەبَ  بۆًی لَ، ٥٩چێػحی خْاردراّ بۆ ًبّ دەم

کبًی  ًیػبًَ  لْڵکبیی دیڤێرجیکْلذا، لَ  کراّ لَ ًَ زم ًی َُ هَ ی خْاردٍ ٍّ هبًَ
 بي. ًەخۆغييەم  ئَ

 کبهبًەى؟ ًەخۆغييەم  ّ هەجرضیی ئَ یەکبى  ئبڵۆزیی
ًذام،  بًّْی ئَکردى، کًْ دا هەجرضیی خْێٌرێژی، چڵک خۆغبًَ م ًَ لَ

 . یَ ّ فیطحّْل َُ   پێکِبجٌی ئببطَ
 کب؟ چی دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ دکحۆر بۆ  دیبریی

، خْێٌی  ضحَ دکحۆر دّای جێڕّاًیٌی جَ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ بْ دیبریی
 ًێرێ  دٍ  خۆظ بۆ پػکٌیي ًَ

 
 

                                                           

58 Dysphagia,  

59 Regurgitation 
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 کۆلۆضکۆپییذا  لَ  دیڤێرجیکْلی ڕیخۆڵَ
 ڕادیۆگرافییذا  دیڤێرجیکْلی لْریژًک لَ

ضۆًۆگرافیی، کبهپیْجرجْهۆگرافیی، کۆلْضکۆپیی،   لَڵک  ّ کَ  بۆ جبلیگَ
  چێ ڕادەی خڕۆکَ دٍ  ٍّ گری. لَ ردٍ گرجي  ٍّ ّ ّێٌَ ٦١گبضحرۆئٌذضکۆپیی

 یەکبًی خْێي زیبد بکب. ضپیی
 کرێ؟ دٍ  چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ

ّ    بیْجیک ًحی لَ ڕژیوی خۆراکیی، ئَ  ًەخۆغييەم  کردًی ئَ  بۆ چبرٍ
 گیرێ. ردٍ ڵک ٍّ ًەغحەرگەریی کَ

                                                           

60- Gastroscopy,  َدّازدەلبهکە بە یبرهەجی گەدەبیي  دٍ دیحٌی لْریژًک، گ ّ  
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  ضێسدٍغی  بَ
 بسیی لَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟چييَ ٦١بسیی لَ  ضث لَ بَ هَ
ضێ   هحر لَ کَ  کَ  کَ ضێَ کردًی زگی کَ جی کبرًَ بسیی حبڵَ لَ  ضث لَ بَ هَ

 ّ،   دا پیطبیی ڕەلَ جَ م حبڵَ . لَ ضث بچێ ئبّدٍ  کذا بۆ یَ فحَ َُ  جبر لَ
جی  حبڵَ  کبى لَ جی ڕیخۆڵَ کَ رٍ . حَ  یَ بئبضبییم ّ ً کبى کَ جی ڕیخۆڵَ کَ رٍ حَ

 .  دایَ فحَ َُ  جبر لَ ٣ڕۆژ جب   جبر لَ ٣  دا لَ ئبضبیی
 ى؟ بسیی کبهبًَ ُۆکبًی لَ

 : بسیی بریحیي لَ ُۆکبًی لَ  غێک لَ بَ
 ئبّ ّ جراّی پێْیطث  ّزیی، هیٍْ خْاردًی ضَ ژیوی خْاردى)ًَ ڕ ،

 دا(، خْاردًی ڕۆژاًَ ڕژیوی ًبى  لَ
 ٍرهبًی  کبى)بۆ دٍ دێپڕێطیۆًَ ًحی کبى، ئَ ک ئێع بڕٍ لیک ٍّ ّاگَ د

 ژارٍ(، ببریۆم، بیطوّْت ّ ....، ّ پَ  م خَ

                                                           

61- Constipation 



 

51 

 ضکپڕی، 
 َم کبریی لّْی جیرۆئیذ، ک 
 َم یبى زۆربًّْی کبلطیۆهی خْێي، ک 
 َکبًی  ًجَ ک ئبکبهی غێرپَ ٍّ  ضحراًی ڕیخۆڵە، ّ بَ بّْى  ًگ ج

 ّ ...(   ی ڕیخۆڵە ّ ّ زاه ، َُ ڕیخۆڵَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًَ َکرٍ، خۆغیی غ 
 ًَ ،خۆغیی پبرکێٌطیۆى 
 ًَ ٍهۆکی، ک خَ ٍّ رًّّی خۆغیی د 
 َی هێژیی )هێػک(. کحَ ض 

 کب؟ چی دٍ  جَ م حبڵَ کردًی ئَ دکحۆر بۆ  دیبریی
، خْێٌی  ضحَ ، دکحۆر دّای جێڕّاًیٌی جَ  جَ م حبڵَ کردًی ئَ بْ دیبریی

، TSHڕادەێ ُۆرهًْی   بّْى لَ بلیگَ)بۆ ئبگبدارًێرێ بۆ ج خۆظ دٍ ًَ
ی دیڤێرجیکْلەکبى(،  ٍّ ضۆًۆگرافیی )بۆ دیحٌَ  ّ ...( ّ لَ  کری خْێي غَ

( ّ  ڕیخۆڵە  ّ ّ زاهی ًگیی یب َُ ضحراى، جَ بَ  )بۆ ئبگبداریی لَ کۆلۆضکۆپیی
 گرێ.  ردٍ ڵک ٍّ زگ کَ  گرجي لَ ّێٌَ
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   کرێ؟ دٍ  چبرٍ بسیی چۆى لَ
 
 
 
 
 
 

 
رهبى بکرێ.  بۆ  ر دٍ بێ ُۆی پێکِێٌَ دٍ بسی رکردًی لَ ضَ  بۆ چبرٍ
  رداخ ڵَ پَ ٨ی  ئبّ جب  ٍّ ی زۆر؛ خْاردًَ ّ هیٍْ ّزیی  بێ لَ ضَ خْاردى دٍ
 ربگیرێ. ڵک ٍّ کَ  ّام ردٍ رزغی بَ ڕۆژدا ّ ٍّ
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  چْاردٍغی  بَ
 ىّزگچْ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ؟ چييَ(  غۆرٍ ضکَزگچْى)  ضث لَ بَ هَ
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ّ  . ئَزگچّْى(\)ئیطِبل غۆرٍ ڵێي ضکَ دٍکی، ّ ئبٍّ  پیطبیی غل  بَ
ضث  بۆ ئبّدٍ ضێ جبر  پحر لَ  بێ، ڕۆژاًَ دٍ  غۆرٍ جّْغی ضکَ  ی کَ  ضَ کَ
 .ًەخۆغييەکبًی  ًیػبًَ  کێک لَ ڵکْ یَ ، بَ یەخۆغیی ًی ًَ  غۆرٍ چێ. ضکَ دٍ

 ؟  چييَى  ێژخبیَی کحْپڕ ّ در غۆرٍ ضکَ  ضث لَ بَ هَ
هحر  کَ  جَ م حبڵَ ئَ  کَ  کحْپڕ، کبجێکَ زگچّْى\ی غۆرٍ ضکَ  ضث لَ بَ هَ

بێ،   ّّجْ ضێ حَ  پحر لە   کََ ًّر زگچْ گَ ێ بێ، ئَ ّّجْ درێژٍ ضێ حَ  لە
 کْجرێ. ًی پێ دٍ ی درێژخبیَ غۆرٍ ضکَ

 ى؟ ى کبهبًَُّۆکبًی زگچْ
کحریب، ڤبیرۆش یبى پبرازیث بێ، َ ی کحْپڕ: ب غۆرٍ ی ضکَ کَ ًگَ ُۆیَ ڕٍ

ى: جێکچًّْی کبری ڕیخۆڵە  درێژخبیَ  غۆرەی اڵم ُۆی ضەرەکیی  ضکَ بَ
ردًی ڤبیرۆضیی ّک ، َُ پیصی یً هَ )خْاردٍ یَ.  ًذاهَ م ئَ ّکردًی ئَ یبى َُ

 ّ ...(. خۆغیی کرۆى  کبى، ًَ بیْجیکَ ًحی ک ئَ ٍّ رهبًی داّّدٍرگ،  جَ
 ى؟ کبهبًَ  غۆرٍ جرضیی ضکَّ هە یەکبى  ئبڵۆزیی

  زیٌی گْغبری خْێي لە ّ دابَ  ظ کبًی لە لکحرۆلیحَ ّ ئَکردًی ئبّ  م کَ
ّ پیراًذا  هٌذااڵى   جبیبەجیی لە  بَ  کَ  یەکبًی ضەرەکیی زگچًْي ئبڵۆزیی

 بێث. دّاٍّ ّاى بَ جی ئَ هەجرضیی بۆ ضالهَ  جْاًێ ئبکبهێکی پڕ  دٍ
 کب؟ چی دٍ  ْىکردًی زگچ دکحۆر بۆ دیبریی 

ّ  ، خْێي  ضحَ دکحۆر دّای جێڕّاًیٌی جَ   جَ م حبڵە کردًی ئَ بْ دیبریی
  ًێرێ بۆ جبلیگَ ّ لَ کبى( دٍ کردًی هیکرۆبَ خۆظ )بۆ دیبریی پیطبیی ًَ

 گرێ.  ردٍ ڵک ٍّ زگ کَ  گرجي لَ ّ ّێٌَ ضۆًۆگرافیی، کۆلْضکۆپیی 
 کرێ؟ دٍ  غۆرٍ چۆى چبرٍ ضکَ

بکرێ. بۆ  رهبى ر دٍ بێ ُۆی پێکِێٌَ دٍ  غۆرٍ ًی ضکَرکرد ضَ  بۆ چبرٍ
ی ئبّی  ٍّ ، خْاردًَ ضحَ کردًی جراّی جَ م کبًی کَ ئبکبهَ  پێػگیریی لە

 کرێ.   ّ رێژیوی جبیبەجیی خۆاردى پێػٌیبر دٍ پێْیطث 
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  پبًسدٍغی  بَ
 ر بًّْی کحْپڕ  خْێي بَ

 رش زگبی َُ ی دٍ ٍّ رٍ کبًی ضََ ًذاه ئَ
ضکیی  کبًی ًێْاى جَ ًذاهَ ی خْێٌرێژیی، ئَ رچبٍّ دا ضَ ەم حبڵەج لَ

 گرێیە. ّ کۆجبیی دّازدٍ ٦٢ی لْریژًک ٍّ رٍ ضَ
 
 
 
 
 
 
 

  
زهکردى  زگبی َُ ی دٍ ٍّ رٍ کبًی ضَ ًذاهَ ُۆکبًی خْێٌرێژیی کحْپڕی ئَ

 ى؟ کبهبًَ
 َگرێ  ّ دّازدٍ  دٍ  زاهی گ ، 
 دٍ، ّ گَ لْریژًک  ٦٣ڤبریطی  
 ٦٤ێص ی ـ ٍّضێٌذرۆهی هبڵۆر، 

 
 

                                                           

62- Upper esophageal  sphincter 
63- Varicose, خْاردًی ًبئبضبیی خْێٌِێٌەرەکبى ّ پێچ ُەراّی    
64- Mallory-Weiss-Syndrome, ی لْریژًک   ٍّ خْارٍ یکی اًی جۆیخی ًبٍّڕپچ

ُێس  کی بَ پبظ ڕغبًەّەیَ  



 

56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ڤبریطی لْریژًک

زهکردى  زگبی َُ ی دٍ ٍّ رٍ کبًی ضَ ًذاهَ خْێٌرێژیی ئَ کبًی ًیػبًَ
 ى؟ کبهبًَ
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ی  ٍّ رٍ کبًی ضَ ًذاهَ خْێٌرێژیی کحْپڕی ئَ کبًی ًیػبًَ  غێک لَ بَ
 :  زهکردى بریحیي لَ زگبی َُ دٍ

 ظ، ُێسیی لە بێ 
 ئێػَزگ ، 
 ،هبًذّّیی 
 ًَخْێي ڕغب ،ٍّ 
 ڵگەڕاًی پێطث، َُ ضپی 
 کْجَ دڵە ، 
 ٍظ، پیطبیی ڕ 
 داًی خْێي. ضث دٍ  ُۆی لَ  کیي( بَ )ڕاچڵە غۆک 

 کب؟ کردًی خْێٌرێژیی چی دٍ دکحۆر بۆ دیبریی
، خْێٌی  ضحَ دکحۆر دّای جێڕّاًیٌی جَ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ بْ دیبریی

 ,ضۆًۆگرافیی، کۆلْضکۆپیی  ّ لَ  ًێرێ بۆ جبلیگَ دٍ  خۆظ بۆ پػکٌیي ًَ
  چێ ڕادەی خڕۆکَ گرێ. پێ دٍ ردٍ ٍّ ڵک  گرجي کَ ّ ّێٌَ  گبضحرۆئٌذضکۆپیی

 م بکب. کَ ٦٦ّ ُێوۆگڵْبیي ٦٥کبًی خْێي، ُوبجۆکریث ضّْرٍ
 کرێ؟ دٍ  چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ
رهبى،  دٍ  لَ   ًەخۆغييەم  کردًی ئَ  پێی ُۆی خْێٌرێژیی بۆ چبرٍ  بَ

 گیرێ. ردٍ ڵک ٍّ غحەرگەریی کَُب ًە رٍّ َُ
 
 
 

                                                           

65- Hematocrit, َضحَ کبًی خْێٌی جَ ضّْرٍ  خڕۆکَ ا ببرضحبیید لَ ض  
٦٦- Hemoglobin ٍــَ خڕۆكــَ ضــّْرٍ ًگیــی ئۆكطــیژى ُــَ کی ڕٍ یــَ هبد كبًی  ڵگرٍ ل

 خْێٌذا
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  غبًسٍغی  بَ
 ربًّْی کحْپڕ  خْێي بَ

 رش  زگبی َُ ی دٍ ٍّ کبًی خْارٍ ًذاهَ ئَ
کبًی ًێْاى کۆجبیی  ًذاهَ ی خْێٌرێژیی ئَ رچبٍّ دا ضَ م حبڵەجە لَ

 . ّ کۆهَ  گرێ   دّازدٍ
کردى زه زگبی َُ ی دٍ ٍّ کبًی خْارٍ ًذاهَ ُۆکبًی خْێٌرێژیی کحْپڕی ئَ

 ى؟ کبهبًَ
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 َکبًی ڕیخۆڵە، دڤێرجیکْل 
 َُ َّرٍ ّ ّ زاهی ڕیخۆڵەی گ ، 
 ًَ ،خۆغیی کرۆى 
 َکبى، پۆلیپ 
 ی ڕیخۆڵە. غێرپەًجە 

زهکردى  زگبی َُ ی دٍ ٍّ کبًی خْارٍ ًذاهَ خْێٌرێژیی ئَ کبًی ًیػبًَ
 ى؟ کبهبًَ
ی  ٍّ کبًی خْارٍ ًذاهَ خْێٌرێژیی کحْپڕی ئَ کبًی ًیػبًَ  غێک لَ بَ

 : زهکردى بریحیي لَ زگبی َُ دٍ
 ٍظ، پیطبیی ڕ 
 ظ، ُێسی لە بێ 
 ،َزگ ئێػ  
 ،هبًذّّیی 
 ڵگەڕاًی پێطث، َُ ضپی 
 دڵەکْجە ، 
 َداًی خْێي، ضث دٍ  ُۆی لَ  غۆک ب 

 کب؟ چی دٍ  کردًی خْێٌرێژیی دکحۆر بۆ دیبریی
، خْێٌی َ ضح دکحۆر دّای جێڕّاًیٌی جَ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ بْ دیبریی

ضۆًۆگرافیی، کۆلْضکۆپیی،   ّ لَ  ًێرێ بۆ جبلیگَ دٍ  خۆظ بۆ پػکٌیي ًَ
  چێ ڕادەی خڕۆکَ گرێ. پێذٍ ردٍ ٍّ ڵک گرجي کَ ّ ّێٌَ  گبضحرۆئٌذضکۆپیی

 م بکب. ّ ُێوۆگڵْبیي کَ کبًی خْێي، ُوبجۆکریث  ضّْرٍ
 کرێ؟ دٍ  چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ
،  ّلَ رهبى دٍ  لَ  ًەخۆغييەم  کردًی ئَ ٍ پێی ُۆی خْێٌرێژیی بۆ چبر  بَ

 گیرێ. ردٍ ٍّ ڵک کَ ُب ًەغحەرگەری رٍّ َُ
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  ڤذٍ حَغی  بَ
 فاڵکص ئێسۆفبگیث ڕٍ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ؟ چييَ ٦٧فاڵکص ئێسۆفبگیث ڕٍ
بۆ ًبّ   دٍ ضیذی گَ ی ئَ ک ئبکبهی گەڕاًەّە ّکردًی لْریژًک، ٍّ َُ  بَ

 گْجرێ. دٍ سۆفبگیث"فاڵکص ئێ "ڕٍ ًذاهَ م ئَ ئَ

                                                           

67- Reflux Esophagitis 
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 فاڵکص ئێسۆفبگیث کبهبًەى؟ ُۆکبًی ڕٍ
م  ُۆی ضەرەکیی ئَ ٦٨ی لْریژًک ٍّ ضکیی خْارٍ ضحراًی جَ بَ ًَ

ّیی، زۆرکێػبًی  ڵە رەّەی گْغبری ًبّ زگ، لَ ضَ  . چًَّْ یَ خۆغیی ًَ
جی  کَ رٍ ری ئەلکۆڵ)کحْل(، غێْاًی حَ دٍ ڕادەبَ  لە  ێ ٍّ ، خْاردًَ رٍ جگَ

  م رچبّیبى لَ ُب  فیحمی دیبفراگن  ڕۆڵیکی بَ رٍّ ی لْریژًک، َُئبضبی
 .  یَ ڕەّجەدا َُ
 فاڵکص ئێسۆفبگیث کبهبًەى؟ کبًی ڕٍ ًیػبًَ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  کسٍ دڵە

ّ   کبجی ڕاکػبى  جبیبەجیی لَ  ردڵ، دڵ جێکەاڵجي، بَ ، ئێػی ضَ ٦٩کسٍ دڵە
بۆ ًبّ   دٍ ضیذی گَ ی ئَ ُۆی گەڕاًەّە  ُب کۆخیي بَ رٍّ ّجٌذا، َُ خَ

 ى. م ًەخۆغییَ کبًی ئَ ًیػبًَ  لَّ دەم   لْریژًک
 
 

                                                           

68- Lower esophageal sphincter (LES) 
69- Heartburn 
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 کبهبًەى؟ ًەخۆغييەم  ّ هەجرضیی ئَ  یەکبى ئبڵۆزیی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًگیی لْریژًک جَ  کبًی لْریژًک ( گۆڕاًی ًبئبضبیی ضلْلَ)خبًَ
  ،خْێٌرێژیی 
 ًَگیی ًبئبضبیی لْریژًک، ج 
 َپێع  ی پلَ  کَ ٧١ًی لْریژًک(کب )خبًَ گۆڕاًی ًبئبضبیی ضلْل

 . ی لْریژًکَ ًجَ ُبجٌی غێرپَ پێک
 کب؟ چی دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ دکحۆر بۆ  دیبریی

  ، لَ ضحَ دکحۆر دّای جێڕّاًیٌی جَ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ بْ دیبریی
ضیذی ًبّ لْریژًک کەڵک  گرجٌی ڕادەێ ئَ  ًذازٍ ُب ئَ رٍّ ئٌذضکۆپیی، َُ

 گرێ. ردٍ ٍّ
 کرێ؟ دٍ  چۆى چبرٍ ەخۆغييەًم  ئَ

ڵک  ُب ًەغحەرگەریی کَ رٍّ رهبى، َُ لَ دٍ  ًەخۆغييەم  کردًی ئَ  بۆ چبرٍ
 گیرێ. ردٍ ٍّ

 

                                                           

70 Barrett’s esophagus 
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    کرێ؟ خۆغبًَ چ پێػٌیبرێک دٍ ّ ًَ ئَ بۆ
 ًَی  ٍّ گرجٌی ڕژیوێکی درّّضحی خْاردى، خۆپبڕاضحي لَ خْارد
  ر ّلَ بیبَ  پیْاز، لَ  ،لَ ّر چێػحی چَ  خْاردًی غْکۆاڵت، لَ  ،لَ  لبٍّ

 ی ئەلکۆڵ(،  ٍّ خْاردًَ
 َهذا، ژٍ ٦جب  ٥  م  لَ ، خۆاردًی کَخۆری م ک 
 َضحَ کۆًحڕۆڵی لْرضبیی ج ، 
 َر  ضَ  رجبى لَ ّجٌذا) ضَ کبجی خَ  ر لَ رزڕاگرجٌی ضَ ب

 رز داًێي(، ریي)ببڵػث( بَ ضَ
 َضک. ( جَ ًْرٍ ى)جَ رّاڵ یب داهَ کردًی غَ رًَ بَ ل 
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  ژدٍ َُغی  بَ
 ئبغالزیب 
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 ؟ چييَ ٧١ئبغالزیب
  بێحَ دٍ  کَ ی ضبفی لْریژًک جی ئبضبیی هبضْلکَ کَ رٍ جێکچًّْی حَ بَ 

ضکیی  ی جَ ٍّ کراًَ ُب ًَ رٍّ ، َُ دٍ ّ گَ رٍ ًی بَ هَ چًّْی خْاردٍ ڕۆًَ ُۆی
( ،  دەدا لْریژًک ّ گَ ًێْاى  لَ   هبضْلکَ  ک لَ یَ )ببزًَ ی لْریژًک ٍّ خْارٍ

 گْجرێث.     ئبغالزیبی  پێذٍ
 

 ى؟ ُۆکبًی ئبغالزیب  کبهبًَ
چێ  دٍ  ٍّ لَ اڵم ًبضراّى. بَ ًَ ًەخۆغييەم  ُۆکبًی ضەرەکیی ئَ

  کَ  غٌَ ّ چَ بَ  ضحَ زگبی بەرگریی جَ ، زگوبکیی یبى دٍلی چڵکی رگَ فبکحَ
ر  ضَ  بیی ُێرظ بببجَکی ًبئبض یَ غێٍْ  هرۆڤ بَ  لَ جێی بەرگری  بَ
ی لْریژًک جێکذا،  ّ هبضْلکَ کبى  بَ ضَ ّ کبری عَ   ضَ ّ کَ ی ئَ ضحَ جَ

  بیبەجیی لَج  بَ ًەخۆغييەم  پێکِێٌبًی ئَ  لَ بێ َُ رچبّیبى ڕۆڵێکی بَ
کبى  هبضْلکَ ٧٢ئبضبی پۆل جی غَ کَ رٍ خطحٌی حَ ْپێکرکی ڕێک غێْاًذًی ئَ

کبى ُۆی  پۆلیی هبضْلکَ جی غَ کَ رٍ . حَ ٍّ کبًیَ ة(ٍ ضَ هبر)عَ دٍى  الیَ  لَ
 . یَ دٍ ّ گَ رٍ ّی لْریژًک بَ رٍ ضَ  جی پبرّی خۆاردراّ لَ کَ رٍ حَ

 کبًی ئبغالزیب کبهبًەى؟ ًیػبًَ
 َدا، ٍّ ّ خْاردًَ  خْاردى  دژّاری ل 
 م، ّ دٍ رٍ بَ  کراٍّ ًَ زم خۆراکی َُ  ی گەڕاًەّە 
 َکراّی ًبّ  ًَ زم ّجٌی  خۆراکی َُ کَ ّ  ُۆی گەڕاًەّە   کۆخیي ب

 یەکبى،لْریژًک بۆ ًبّ ضی
 ئێػَ ضٌگ ، 
 کسٍ دڵە . 

                                                           

71- Achalasia 
 
72- Waves peristaltic 
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 کبهبًەى؟ ًەخۆغييەم  یەکبًی ئَئبڵۆزی
 َضحَ زیٌی ًبئبضبیی لْرضبیی جَ داب ، 
 َّجٌی خۆراکی  ک ئبکبهی کَ یەکبى ٍّ یّکردًی ض م )َُ جلْجَ ض

 یەکبى(، یکراّی ًبّ لْریژًک بۆ ًبّض ًَ مز َُ
 ی لْریژًک. ًجَ ضەرەّەی هەجرضیی غێڕپَ ًَّْچ 

 کب؟ چی دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ دکحۆر بۆ  دیبریی
  ّێٌَ  ، لَ ضحَ دکحۆر دّای جێڕّاًیٌی جَ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ بْ دیبریی

بۆ  ٧٤، هبًۆهێحری لْریژًک٧٣ی ببریۆم ی هبددٍ ٍّ کبجی خْاردًَ  گرجي لَ
ّ  ی لْریژًک  هبضْلکَکردًی ڕادەی غێْاًی کبری  دیبریی

 گری.  ردٍ ڵک ٍّ گبضحرۆئٌذضکۆپیی کَ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

73- Barium 
74- Esophageal manometry 

کبجی   گرجي لَ  ّیٌَ
 ی ببریۆم ی هبددٍ ٍّ خْاردًَ

 

 هبًۆهێحری لْریژًک
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 کرێ؟ دٍ  چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ
ی  ٍّ یی خْارٍبضک ی جَ ٍّ الکردًَ ّا، ئبٍّ دٍ  لَ ًەخۆغييەم  ی ئَ بۆ چبرٍ
 ،٧٥ی لْریژًک ی هبضْلکَ ٍّ ّ جۆێکردًَ  جی ببڵۆى، بڕیي یبرهَ  لْریژًک بَ

ی  ٍّ یی خْارٍبضک ی جَ هبضْلکَ  لَ ٧٦هی بۆجۆلیۆم ەزریك( ضَلێذاًی )ج
 گیرێ. ردٍ ڵک ٍّ کَ  یَ ّ هبضْلکَ ّی ئَ لْریژًک بۆ خبّکردًَ

 
 
 

                                                           

75- Esophagomyotomy 
76- Botulinum toxin 
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  ًۆزدٍغی  بَ
 ببرێحص ئێسۆفێیگص

 ؟ چييَ ٧٧ ببرێحص ئێسۆفێیگص  ضث لَ بَ هَ
 ی ّ پێکِبجَ ًگ  "ببرێحص ئێسۆفێیگص" گۆڕاًی ًبئبضبیی ڕٍ  ضث لَ بَ هَ

ک ئبکبهی  ی لْریژًک ٍّ ٍّ غی خْارٍ ی بَ کبًی هبضْلکَ  ضیللّْلَ)خبًَ(
ضیذی  ًی ئَ ی درێژخبیَ . گەڕاًەّە یَ دٍ ضیذی گَ ًی ئَ کبرجێکەریی درێژخبیَ

خۆغیی ڕفاڵکص ئێسۆفبگیث  ُۆی ًَ  بۆ ًبّ لْریژًک زۆرجر بَ  دٍ گَ
 (.١٧غی  بیٌذرێ)بڕّاًە بَ دٍ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

77 Barrett's Esophagus 
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 ى؟ ببڕێحص ئێسۆفێیگص" کبهبًَ" ُۆکبًی
م حبڵەجە  اڵم ئَ ، بَ ٍّ بۆجَ ّردی جبرێ ڕّّى ًَ  بَ ًەخۆغييەم  ُۆی ئَ

 بیٌذرێ. دٍ  یَ فاڵکص ئێسۆفبگیحیبى َُ خۆغیی ڕٍ ًَ  ی کَ ضبًَ ّ کَ زۆرجر لَ
 ؟ کبًی "ببڕێحص ئێسۆفێیگص" کبهبًەى ًیػبًَ

 کسٍ دڵە ، 
 ْخْاردًَ  ى اردٍدژّاریی بۆ لّْجذاًی خ ّ ،ٍّ 
 م،  ّ دٍ رٍ بَ  کراٍّ ًَ زم خۆراکی َُ  ی گەڕاًەّە 
 خْێٌرێژی، 
 ئیػحیِبی بێ، 
 َضحَ جَ کێػیزیٌی ًبئبضبیی  داب . 

 
 
 



 

73 

 کبهبًەى؟ ًەخۆغييەم  ّ هەجرضیی ئَ یەکبى  ئبڵۆزیی
 
 
 
 
 
 

 
  ی لْریژًک بَ ًجَ ببڕێحص ئێسۆفێیگص" ڕادەێ هەجرضیی غێرپَ

ّ  کرێ لَ ر.  پێػٌیبر دٍ ضَ  ببجَ دٍ ١٢٥جب  ٣٥  رچبّ لَ کی بَ یَ غێٍْ
ّ ژّّر  رٍ ًجب بَ جبیبەجیی لَ پَ  بَ  یَ فاڵکص ئێسۆفبگیحیبى َُ ڕٍ  ێ کَ ضبًَ کَ

 ى. ێک گبضحرۆضکۆپیی بکَ ضبڵێ  جبر
 کب؟ چی دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ دکحۆر بۆ  دیبریی

  ، لَ ضحَ جێڕّاًیٌی جَدکحۆر دّای  ًەخۆغييەم  کردًی ئَ بْ دیبریی
ّ  ی ببریۆم، گبضحرۆئٌذضکۆپیی  ی هبددٍ ٍّ کبجی خْاردًَ  گرجي لَ  ّێٌَ

 گرێ.  ردٍ ٍّ ڵک کبًی لْریژًک کَ ضلْلَ  زع( لَ ڵگرجي)ٍّ َُ  ًوًَّْ
 کرێ؟ دٍ  چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ

لَ پێکِبجٌی  پێػگری ًەخۆغييەم  رهبًی ئَ لَ دٍ ئبهبًجی ضەرەکی
بۆ  ٧٩ّ ئۆهیپرازۆل ٧٨ک ًێکطیّْم ڵیک ٍّ ّاگَ . دٍ ی لْریژًکَ جًَ غێرپَ
، ًەغحەرگەریی، پبرێسگرجٌێکی ببظ،  دٍ ضیذی گَ ّەێ ئَ خْارٍ  ُێٌبًَ

رهبًی  دٍ   رچبّ لَ رۆڵێکی بَ  رٍ الًبًی جگَ ّ ٍّ   ضحَ کۆًحڕۆڵی لْرضبیی جَ
 گێرێ. بۆ لْریژًک دٍ  دٍ ضیذی گَ گەڕاًەّەی ئَ

                                                           

78- Nexium 
79- Omeprazole 
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 بيطثغی  بَ
 ی لْریژًک)ضْرێٌچک( ًجَ غێرپَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ى؟ کبهبًَ ٨١ی لْریژًک ًجَ کبًی غێرپَ ّ ُۆکبرٍ ُۆکبى 
پێکِێٌبًی   رچبّیبى لَ ٍّ ڕۆڵێکی بَ کبًی  ژێرٍ رٍ چێ فبکحَ دٍ  ٍّ لَ
 بێ: ی لْریژًک َُ ًجَ غێرپَ
 ًَری ئەلکۆڵ، دٍ ڕادەبَ  ی لَ ٍّ خْارد 
 َکێػبى،  رٍ جگ 
 َُ ی ضڕکەر، بددٍڵوژیٌی ه 
 ًَرم. ی چبی زۆر گَ ٍّ خْارد 

                                                           

٨١- Esophageal Cancer 
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 َ(،١٨غی   ى )بڕّاًە بَ ئبغاڵزیبی درێژخبی 
 بۆ لْریژًک،  دٍ ضیذی( گَ ّاهی جرغیی )ئَ ردٍ ی بَ گەڕاًەّە 
 َدا، ژیوی خۆراکیی ڕ  لَ ّ ش ١ئب، ة ـ کبًی  بًّْی ڤیحبهیٌَ م ک 

         ... ّ 
 

 ەى؟ی لْریژًک کبهبً ًجَ کبًی غێرپَ ًیػبًَ
کی کْرجذا. دژّاریی  یَ هبٍّ  لە  ضحَ ّاهی لْرضبیی جَ ردٍ زیٌی بَ دابَ

ی  ًجَ جبیی غێرپَ رٍ کبًی ضَ ًیػبًَ  لَ  ٍّ لّْجذاًی پبرّ ّ خْاردًَ
ّ پػث   ضٌگ ّ  رٍ کبجی لّْجذاى دەجْاًێ بَ  ُب ئێع لَ رٍّ لْریژًکي. َُ

ّ  ّ دەم، دڵحێکەاڵجي  رٍ بَ  کراٍّ ًَ زم ی خۆڕاکی َُ بکب. گەڕاًەّە  غەًَ جَ
 بیٌذرێ. دا دٍ خۆغبًَ م ًَ ُب لَ رٍّ ڕغبًەّەظ َُ

 کب؟ چ دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ دکحۆر بۆ دیبریی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 گبضحرۆئٌذضکۆپیی
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  ، لَ ضحَ دّای جێڕّاًیٌی جَ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ دکحۆر بۆ دیبریی
ضکۆپیی ّ  یۆم، گبضحرۆئٌذٍی ببر ی هبددٍ ٍّ کبجی خْاردًَ  گرجي لَ ّێٌَ

 گرێ. ردٍ ڵک ٍّ کبًی لْریژًک کَ ضلْلَ  ڵگرجي لَ ًوَُّْ
 کرێ؟ دٍ  چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ
ّ  ّ ڕادەی بٌج داکْجبى   خۆظ، جێی غێرپەًجە  ًی ًَ هَ پێ جَ  بَ

،  ًەغحەرگەریی  دا، لَ ضحَ جَ  لَ ٨١ جبًی رٍ کبًی ضَ باڵّبًّْەّەی ضلْلَ
 گرجرێ. ردٍ ڵک ٍّ کَ رهبًی دٍ جێػک ّ غیوۆجراپیی 

 
 
 
 

                                                           

81- Metastasis  
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 (٢)بڕگەی 
 

  ًبضَ ًذام(ی َُ )کۆئَ زگب ًەخۆغیی دٍ
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 ن یَبيطث ّ غی  بَ

 کێػبى   ًبضَ ًذام(ی َُ )کۆئَ زگب دٍ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  م کبرٍ ، ئَ ٍّ  ًبکبجَ  ًبضَ َُ  بیر لَ دا  ّ ّ ُۆغیبریی کبجی خَ  هرۆڤ لَ
زار  َُ ٢١جب   درێ. هرۆڤ ڕۆژاًَ  ًجبم دٍ ئَ خۆکبرّ  ئبضبیی کی  غێْیَ  بَ

م  الًی کَ  ضبڵی  بَ ٧١   گبجَ ًی دٍ هَ ی جَ ّ کبجَ دات ّ جب ئَ دٍ  ًبضَ جبر َُ
جیی  یبرهَ  ًیب بَ م ڕەّجە جَ . ئَ  ی داٍّ ًبضَ هیلیۆى جبرَُ ٦١١  ًسیک بَ

 دی دێ. کێػبى ٍّ  ًبضَ ًذام(ی َُ زگب)کۆئَ دٍ
 ؟ ُبجٍّْ چی پیک  لَ ٨٢کێػبى  ًبضَ ًذام(ی َُ زگب)کۆئَ دٍ 

ڕەّجی   لَ  کَ  ی ًذاهبًَ ّ ئَ یە لَ یبریح  کێػبى ًبضَ ًذام(ی َُ ۆئَزگب)ک دٍ
غذاریی  ئۆکطیذدا بَ ّ کبربۆى دی ّ ئبڵْگۆڕی ئۆکطیژیي  کێػبى   ًبضَ َُ
ّ    بۆریی رّّ، م، گَ دٍ )لْت،  ًبضَ ڕێگبی َُ  بریحیي لَ  ًذاهبًَ م ئَ ى. ئَ کَ دٍ

 یەکبى. ّ ضی ًبضە( کبًی َُ بۆریچَ

                                                           

82- Respiratory system 
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 ؟چييَئۆکطیذ   دی  ّ کبربۆى  ڕەّجی ئبڵْگۆڕی ئۆکطیژیي  ضث لَ بَ هَ
کێػبى ئبڵْگۆڕی   ًبضَ ًذاهی(ی َُ زگب)کۆئَ رکی ضەرەکیی دٍ ئَ
 َ دی دێ. ئۆکطیژى ل کێػبى ٍّ  ًبضَ ڕەّجی َُ  ًیب لَ جَ  م کبرٍ . ئَ کبًَ گبزٍ

کبًی  ّ کیطَ   ًبضَ ڕێگبی َُ  ربّْى لَ ّا، دّای جێپَ ڵوژێٌی َُ کبجی َُ
کبجی  ّ ُبّکبت لَ   ًبّ ضْڕی خْێي  گبجَ یەکبى، دٍ ّایی ضیی َُ
ی  ٍّ رٍ ّ دٍ رٍ بَ  ٍّ م ڕێگبیَ ر لَ ئۆکطیذ َُ ربْى دی ، کَ ٍّ داًَ  ًبضَ َُ
 دەکرێ.  ّاًَ ڕٍ  ضحَ جَ

 ؟َ چييّا  ی َُ کبری کیطَ
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هیلیۆى  ٥١١  ًسیک بَ  لَ  ُبجٍّْ یەکبًی هرۆڤ پێک ّ پۆی ضیی جبى 
ى  الیَ  لَ  م کیطبًَ دی ئَ ضَ  فحب لَ ی حَ . ًسیکَ  ٨٣یَ ّایی ی َُ کیطَ

ڵوژراّ پبظ  . ئۆکطیژًی َُ گیراٍّ ٨٤کبًەّە (هْیڕەگَ ٍّ کبًی خْێٌَ )هّْلّْلَ
ًبّ  ّ دّاجر  کبى  هبرٍ ّدًٍبّ هْ  ڕێژێحٍَ کبى، د یۆلَئبلّْ  یػحي بَ گَ

  کبًەّە دەڕژێحە رٍ ڕێگبی خْێٌِێٌَ  ئۆکطیذ لَ کبى. ُبّکبت کبربۆى دی رٍ خْێٌبَ
ّێ  رٍ ی دٍ ڕەّاًە  ٍّ م ڕێگبیَ ر لَ َُ  ٍّ داًَ  ًبضَ کبجی َُ  ّ لَ  کبى ًبّ ئبلّْیۆلَ

 کرێ. دٍ  ضحَ جَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ؟ یَ َُ  ًبضَ ًذام(ی َُ )کۆئَ زگب دٍ  بۆچی هرۆڤ پێْیطحی بَ

رکی  ُێٌبًی ئَ جێ  ّ بَ  ٍّ هبًَّکبًی هرۆڤ بۆ زیٌذّ ًذاهَ ّاّی ئَ جَ
ک  ئۆکطیذ ٍّ رکێػبًی کبربۆى دی ّ دٍ ئۆکطیژێي   بَ خۆیبى، پێْیطحییبى

جیی  یبرهَ  ًیب بَ جَ  م ئبڵْگۆڕٍ ئَ  . یَ َُ  ضحَ جَ  ی ًبپێْیطث لَ هبددٍ

                                                           

83- Alveolus 
84- Capilairy, ٍهبر دٍ غیٌَکبًی خْێي،  هّْلّْلَکبى( گَ )هْیڕ  
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دا، ضلْلی  بًّْی ئۆکطیژێي کرێ. لَ ًَ دٍ  ًبضَ ًذام(ی ََُ زگب)کۆئ دٍ
 هرى. دٍ  کی زۆر کْرجذا یَ هبٍّ  کبى لَ ًذاهَ ئَ
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 بیطث ّ دّّغی  بَ
   ٨٥یەکبى ّ پۆی ضیی  ی جبىکردًُەّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ى؟ یەکبى کبهبًَ ّ پۆی ضیی  ی جبىردًکُۆکبًی ُەّ
 : یەکبى بریحیي لَ ۆی ضییّ پ کبًی ضەرەکیی ُەّی جبى  ُۆ ّ ُۆکبرٍ

 هۆفیلْش  یبیی )ضحبفیالکۆک، پٌْهۆکۆک، َُ کحریی کردًی بَ چڵک
 ًفلۆّاًسا ّ ...(، ئَ

 ًَفلۆّاًسای ئب ّ ة،  چڵکی ڤبیرۆضیی )ڤبیرۆضی ئ
 ضیحبهگبلۆڤبیرۆش ّ ...(،

                                                           

85- Pneumonia 
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  ،ــــــذا چڵکــــــی کــــــبرگیی ) کبًذی
ــــــــــــبًص(،   ش ًیْفۆره ـــــــــــْـ کریپحۆکۆک
 پٌْهۆضــــــــــــــــــــیحیص کــــــــــــــــــــبرًی ّ 

ی  ضـبًَ ّ کَ جـبیبەجیی لـَ  بَ کحریب بَ هیکۆ
 ، یبى الّازٍ ضحَ رگڕیی جَ ُێسی بَ  کَ

 ٍی  کحَ رهـــبًیی، ضـــَ جیػـــک د
 یەکبى ّ ...، ضیی

ّ پۆی  کبًی ُەّی جبى ًیػبًَ
 ى؟ یەکبى کبهبًَ ضیی
ّ   کْ پٌْهۆکۆک لێکی ٍّ گَ کحریب بَ  ی کَ ضبًَ ّ کَ لَ ًەخۆغييەم  ئَ

کبًی  ّ ًیػبًَ کب  پێ دٍ ضث کی کحْپڕ دٍ یَ غێٍْ  ضحبفیالکۆک ُۆکبریي، بَ
 ّێ: کَ رچبّ دٍ بَ خْارەّە ٍّ

 ، )یبّ)جب 
 ،کۆخیي 
 یی ـ ضّْر، ّچڵوی لبٍّ  خڵث 
 َُ َبڕکێ،  ًبض 
 دا، کێػبى ًبضَ کبجی َُ  لَ  ئێػَ ضٌگ 
 الّازیی.  هبًذّّیی ّ 
ئبرام   جی، ڤبیرۆش یبى هیکۆپالضوب ُۆیَ  ی کَ ضبًَ ّ کَ لَ ًەخۆغييەم  ئَ

 بیٌذرێي: دٍ  م ًیػبًبًَ ّ ئَ کب  ضث پێ دٍ دٍ
 َرئێػَ ض ، 
 ،ئێػی هبضْلکە 
 ،)یبّ)جب 
 َی ّغک. کۆخ 
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یەکبى  ّ پۆی ضیی جّْغی ُەّی جبى  ٨٦ُۆی لژیۆًێال   بَ  ی کَ خۆغبًَ ّ ًَ َل
ْ: یبّ)جب(، َل لێک ٍّ گَ بّْى ًێػبًَ ،  رئێػَ ی ّغک، ضَ ئێػە ، کۆخَ رز، ضٌگ ک

 ّى. کَ رچبّ دٍ بَ ّ ڕغبًەّە ٍّ  ، دڵحێکەاڵجي ، زگ ئێػَ جْهگَ ّ  ئێػی هبضْلکَ 
 کبهبًەى؟ ًەخۆغييەم  یەکبًی ئَ ئبڵۆزیی

ی جراّ یبى چڵک  ٍّ ، کۆبًَّْ دا هەجرضیی ضپطیص، ئببطَ خۆغبًَ م ًَ لَ
  ی خْێي لَ هََ ڵ ّی دٍ بًَّْ ّ جْێ  یی ًبضَ َُ پەردە، ًبجەّاّیی جەًیػحە  لَ

 . یَ َُ ٨٧ گەڕاًی خْێٌذا  ڕۆییٌی لَدیْاری ڕەگ ّ 
 کب؟ چ دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ دکحۆر بۆ دیبریی

ّ   ، خْێي ضحَ دکحۆر دّای پػکٌیٌی جَ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ بۆ دیبریی
  خْێٌذا زۆربًّْی خڕۆکَ  ًێرێ )لَ دٍ  ٍّ خۆظ بۆ جبلیکردًَ هی ًَ ڵغَ بَ

 بیٌذرێ(. دٍ ٨٨ CRP- c-reactives proteinیەکبى ّ  ضپیی
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 برۆًػطکۆپیی
                                                           

86- Legionella 
87- Thromboembolie,  

ّ ّ  ی ُـَ خْێٌـذا ًیػـبًَ  بێ، زۆربـًّْی لـَ رگذا درّّضث دٍ جَ  لَ ٌێکَیپرۆج -٨٨
 . ٍ  ضحَ چڵکی جَ
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جی ئبهێری  یبرهَ  ُب بَ رٍّ کرێ، َُ یەکبى دٍ ضیی  ڕادیۆگرافیی لَ
یەکبى  ضیی  ظ لَ ّ ًوًّْە  کرێ کبى دٍ هبغبی بۆرییَ جَ ٨٩برۆًػطکۆپ

 گرى. ڵذٍ َُ
     

 کرێ؟ دٍ چۆى چبرٍ  ًەخۆغييەم  ئَ
ُۆی   ًذیی بَیەکبى پێْە ّ پۆی ضیی رکردًی ُەّی جبى  ضَ چبرٍ
  کحریب، بَ غٌی بَ رهبًی چَ بۆ دٍ  . بۆ ًوًَّْ  یَ َُ  کەًٍّەخۆغييە  ری پێکِێٌَ

کبى  بیْجیکَ ًحی ئَ  ببکحریۆگرام، لَ یجی یبرهَ  بَ  کَ یَ کحریب ًبضیٌی بَ یپێ
 گیرێث. ردٍ ٍّ  ڵک کَ

 
 

 
 

                                                           

89- Bronchoskope, بیيَ چبۆری  
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 بیطث ّ ضێغی  بَ
  ٩١ی کحْپڕی بۆریچەکبًی ُەًبضەکردًُەّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ى؟ ی کحْپڕی بۆرییەکبًی ُەًبضە کبهبًَکردًُۆکبًی ُەّ
 َکْ ئبدًۆڤبیرۆش، کۆکطبکی  ( ٩١ٍّدی  ضَ  چڵکی ڤبیرۆضیی )ل

 ڤبیرۆش، ڕیٌْڤبیرۆش،
 َیبیی: ضحبفیالکۆک، پٌْهۆکۆک، ُوۆفیلۆش، کحریب چڵکی ب 
 ،چڵکی کبرگیی 
 ًَّْپْجۆز، ئبهۆًیبک(، جَ  گبز)بۆ ًو 
 ٍغَ. رٍ ، کۆخَ ضْرێژ 

 کبهبًەى؟ ًەخۆغييەم  کبًی ئََ ًیػبً
 ٍاڵق،  ضث ئێػی د ّ 
 ،پژهیي 
 ،)یبّ)جب 

                                                           

90- Acute bronchitis 
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 ًَ(ی چبّ، ٍّ )کساًَ ٍّ لرچب 
 َجْهگەکبى،   ئێػی هبضْلک ّ 
 َرئێػَ، ض  
 َخْاردًَ  خْاردى  ّ دژّاری لَ  رّئێػَ  گ ّ ٍّ ، 
 َهی چڵکیی. ڵغَ ب 

 کبهبًەى؟ ًەخۆغييەم  یەکبًی ئَ ئبڵۆزیی
 ّکبجی بۆرییەکبًی ُەًبضە برۆًػۆپٌْهۆًی)ُەّی ُب  ّ
 یەکبى(، ضیی
 َک گیرّگرفحی دڵ  جر ٍّ کبًیًەخۆغييەی  راپحرکردًی ًیػبًَ خ  ّ

 یی. ًبضَ َُ
 
 
 
 
 
 
 

 کب؟ چ دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ یدکحۆر بۆ دیبر
 

ّ   ، خْێي ضحَ دکحۆر دّای جێڕّاًیٌی جَ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ یبۆ دیبر
   یەکبى لَ ضپیی  ًێرێ )زۆربًّْی خڕۆکَ دٍ  ٍّ خۆظ بۆ جبلیکردًَ ی ًَ خڵحَ

ّ زۆربًّْی  یەکبى  ضپیی  بًّْی خڕۆکَ م ّ کَ حبڵەجی ببکحریبیی 
  بیٌذرێي(. ڕادیۆگرافیی لَ خْێٌذا دٍ  حبڵەجی ڤبیرۆضیی لَ  کبى لَ لٌفۆضیحَ

 کرێ. یەکبًیع دٍ ضیی
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 کرێ؟ دٍ چۆى چبرٍ  ًەخۆغييەم  ئَ
 : یًَەخۆغييەم  کبًی ئَ رکردًی ًیػبًَ ضَ ئبهبًجی ضەرەکیی، چبرٍ

 ،پػّْداى 
 پبراضڕجبهۆڵ، ضپریي  ک ئَ ّ ئبزارغکێي ٍّ جب ّ 
 ٍکْ پبراکۆدئیي، بڕ( ٍّ )کۆخَ  رهبًی کۆخَ د 
 ٍرهبًی خڵحَ د ، 
 َدا، ًەخۆغييەم  یبیی بًّْی ئَ کحریب حبڵەجی بَ  بیْجیک لَ ًحی ئ 
 َبًّْی  بڵەجی ڤبیرۆضیح لَ  ٩١کْ ئبهبًحبدیي کبى ٍّ ڤبیرۆضَ ًحی ئ

 دا.ًەخۆغييەم  ئَ
 

 

                                                           

91- Amantadine 



 

88 

 بیطث ّ چْارغی  بَ
 ًی بۆرییەکبًی ُەًبضە  ی درێژخبیَکردًُەّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ی کَ ّ حبڵەجە ًذرّّضحی جیِبًی، بَ ی جَ ی رێکخراّ ٍّ پێی لێکذاًَ  بَ
م ضێ هبًگ جّْغی  کَ  الًی  هّْ ضبڵ بَ ضبڵذا ّ َُ ٢ی  هبٍّ  خۆظ لَ ًَ

 ٩٢ًی بۆریچەکبًی ُەًبضە بێ، ُەّی درێژخبیَ  ٍّ ُێٌبًَ خڵث ّ  کۆخیي
گۆڕ ّ  ّ ّ ئبّضبًی ًَ کبى جّْغی َُ دا بۆرییَ خۆغبًَ م ًَ گْجرێ. لَ دٍ
 بي. ّام دٍ ردٍ بَ

  ى؟ کبهبًَ ًەخۆغييەم  ُۆکبًی ئَ
 َیە(،ًەخۆغييەم  ضەدا ًەّەدی ُۆی ضەرەکیی ئَ کێػبى )لَ رٍ جگ 
 َر، ّرّبَ ّای دٍ َُبًّْی  ّ پیص پْجۆز  ج 
 ًٍبضَ، ًذاهی(ی َُ زگب)کۆئَ چڵکی د  

                                                           

92- Chronic bronchitis 
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 ٍکبى.ٍ  ژُریی  گبز 
 ى؟ ەکبًی ُەًبضە کبهبًَیًی بۆری ی درێژخبیَکردًکبى ُەّ ًیػبًَ

 ،کۆخیي 
 ،َخڵح 
 َُ َبڕکێ،  ًبض 
 ًَّْ٩٣ًگی پێطث ی رٍ ٍّ بۆرب، 
 ًَْضحَ رێی لْرضبیی جَ ضَ چ . 

 ى؟ رییەکبًی ُەًبضە کبهبًًَی بۆ ی درێژخبیَکردًیەکبًی ُەّ ئبڵۆزیی
 یەکبى، ّ پۆی ضیی  ّجبى  ُەّی ُبّکبجی بۆرییەکبًی ُەًبضە 
  ،ُەّی چڵکیی ڕێگبی ُەًبضە 
 یەکبى. ئبّضبًی ضیی 

 کب؟ چ دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ دکحۆر بۆ دیبریی
 ًَذ  کی جبیبەجوَ یَ دا ًیػبًَ بًّْی ئبلۆزیی ًَ  ڕادیۆگرافیی )ل

 ًببیٌذرێ(،
 کردًی ُۆیەکبى  بیۆگرام بۆ دیبریی ًحی ّ ئَ  ًذًی خڵحَ چا  ّ

 رهبى، کردًی چەغٌی دٍ دەضٌیػبى
 ڵگرجي، َُ ّ ًوًّْە  بڕۆًػطکۆپیی 

 
 
 
 
 
 

                                                           

93- Cyanosis 
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 َُ َیەکبى. ًگبًذًی کبر ّ فًْکطیۆًی ضیی ڵط 
  دا، ًەخۆغييەم  بًّْی ئَ ڤبیرۆضیی کبجی  )لَ خْێي ی ٍّ کردًَ جبلی

  ّاًَ پێچَ  بي، بَ کبى زۆر دٍ ّ لٌفْضیحَ کب  م دٍ یەکبى کَ ضپیی  ڕادەی خڕۆکَ
کب( ّ  زۆر دٍ یەکبى ضپیی  دا ڕادەی خڕۆکَ یبیی بّْى کحریب کبجی بَ  لَ

  ( لCOَ ٢ّ زۆربًّْی  Po ٢خْارێ   کبى)ُبجٌَ رٍ کبًی خْێٌی خْێٌبَ گبزٍ
 دا. یی ًبضَ کبجی ًبجەّاّیی َُ

 
 کرێ؟ رهبى دٍ چۆى دٍ ًەخۆغييەم  ئَ
 ٍّ رٍَ الًبًی جگ ، 
 ًٍی  ُەّی درێژخبیَ  ێٌَ ی چڵک ) بۆ ٍّ رچبٍّ رهبًی ضَ د

 (،٩٤ضیٌْضەکبى
 َّکردًی  َُّ کردًی ببکحریب پێی دەضٌیػبى  بیْجیک بَ ًحی ئ
 یەکبى، ضیی
 ٍکردًی ُۆی ڤبیرۆضی پێی دەضٌیػبى  ڤبیرۆش بَ ّای دژە د، 
 َّا(، یی)ژیوٌبضحیکی َُ ًبضَ کبًی َُ ڕاُێٌبًی هبضْلک 
 ی ڕێگبی  ٍّ ّ کردًَ  کبى بۆ ّااڵکردًی بۆرییَ ٩٥بجۆربرۆًػۆدلی

 کێػبى، ًبضَ َُ
 َّکردًی ڕێگبی  م کردًەّەی َُ گلیکۆکۆرجیکۆئیذ )ُۆرهۆى بۆ ک

 (، ًبضَ َُ
 خحذا. بڕکێ ضَ ًبضَ کبجی َُ  لَ ٩٦جراپی ئۆکطیژێي 

  

                                                           

94- Sinusitis 
95- Bronchodilator یَبضەەکبًی ُەًیکە کبریبى ّااڵکردًی بۆری یَ ئەّ دەّاگەل  

 .کطیژێيۆپێذاًی ئ -٩٦
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 پێٌجبيطث غی  بَ
 ئیوفیسێن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ک ئبکبهی جێک  یەکبى ٍّ ی ضییّای کبًی َُ گۆڕی کیطَ بًّْی ًَ ّااڵ  بَ
 گْجرێ. دٍ ٩٧یٌیبى ئیوفیسێن بًّْی دیْاری بَ راپ ّ خَ چّْى 

 ى؟ ُۆکبًی ئیوفیسێن کبهبًَ
 
 
 
 
 
 

 
ُۆی ضەرەکیی  ٩٨جریپطیي ًحی بًّْی ئبلفب یەک ئَ م ّ کَ کێػبى رٍ جگَ 

 ى.ًەخۆغييەم  ئَ

                                                           

97 Emphysema 
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 ى؟ کبهبًَ ًەخۆغييەم  کبًی ئَ ًیػبًَ
کبًی  ًیػبًَ  کًَەخۆغييەپێ ڕادەی پێػچًّْی   دا بَ خۆغبًَ م ًَ لَ

 بیٌذرێي: خْارەّە دٍ
  َُ َبڕکێ،  ًبض 
 َدا: کًَەخۆغييەکبجی پەرەگرجّْیی   ل 

 غٌی ئب چَ 
 َُ َکبجی پػّْداًذا،  ت لَ ًبًَ خث، جَ بڕکێ ی ضَ  ًبض 
 َم، خڵحی ک 
 ًٍگی پێطث.    ردبًّْی ڕٍ ز 

 غٌی ة چَ          
 َُ َکردًذا،   بجی کبر ّ پیبضَک  بڕکێ لَ  ًبض 
 ،خڵحی زۆر 
 َّام، ردٍ کی زۆرّ بَ یَ کۆخ 
 ًًَّْگی پێطث. ی رٍ ٍّ بۆرب 

 کب؟ چ دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ دکحۆر بۆ دیبریی
 کردًی خْێي، جبلی 
 ٩٩جی ضپیرۆهحریی یبرهَ  یەکبى بَ جبلیکردًی فًْکطیۆًی ضیی  

 
 
 

                                                                                                                           

ّ   م دێ رَُ رگذا بَ جَ  لَ  کَ  کَ، جریپطیي، گلیکۆپرۆجێیٌیَ ًحی ک ئَ ب یَفئبل -٩٨
ری  ی ّێراًکَیر کبرجێکَ  کبى لََ ی جبًی ضیی یرگری بَ  رۆڵیکی گرًگی ُەیە لَ

 Alpha 1-antitrypsinر.  ّپێکِێٌَ کبًی َُ ّ ضلْلَ  کبى ًسیوََ ئ  غێک لَ بَ
99- Spirometry 
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 یەکبى، ڕادیۆگرافیی ضیی 
  َۆگرافیی.ر جۆه کۆهپیْج 
  کرێ؟ دٍ  چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ
   پێذاًیProlastin َک  بًّْی ئبلفب یَ م بّْى یب کَ کبجی ًَ  ل

 دا فحَ َُ ٢ک  یب  یَ  ک جبر لَ دا، یَ جریپطیي ًحی ئَ
 ،پێذاًی ئۆکطیژێي 
 یەکبى. چبًذًی ضیی 
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 ظ بیطث ّ غَغی  بَ
 ًگی( جَ  ًبضَ ئبضن)َُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  خۆظ بَ . ًَ یَ ًبضَ ًی ڕێگبی َُ کی درێژخبیًَەخۆغييەّ ّ  َُ ١١١ئبضن
کبًی ُەًبضە جّْغی  ًگبًّْی بۆرییَ ّ جَ ضحیبریی ًبئبضبیی  ُۆی َُ

 بێ.  دٍ  ڕاٍّ اڵم گَ بڕکێی کحْپڕ، بَ  ًبضَ َُ
 ى؟ ُۆکبًی ئبضن کبهبًَ

 َت(، ضبضیَ ئبلێرژی)ح 
 ًٍبضَ ًذام( َُ زگبی)کۆئَ چڵکی د ، 
 ٍریي،ضپ کْ ئَ ّا ٍّ د 
 ٍُراّی یبى کیویبیی، ی ژٍ کبرجێکەریی هبدد 
 ًَ ٍ(.١٧غی  ک، بَ فاڵکص ئێسۆفبگیث )بڕگەی یَ خۆغیی ڕ 
 چبالکیی فیسیکیی 

 
 

                                                           

100- Asthma 
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 کبًی ئبضن کبهبًەى؟ ًیػبًَ
  بَ  ًبضَ جۆیخی ڕێگبی َُ  ّى کَ کَ رچبّ دٍ کبًی ئبضن کبجێک بَ ًیػبًَ

ّ جەًگ  جر جّْغی هبضیي  ًیکب یب بسّێٌَ ١١١کبى  ًَ ریی ئبلێرژٍ پێی کبرجیکَ
ُۆی   بێحَ کبًی ُەًبضە دٍ ّ ّ هبضیٌی جۆیخی بۆرییَ َُ بي.   ٍّ بًَّْ

ت  ًبًَ ، جَ ًبضَ بًّْی ڕێگبی َُ ًگ ّ جَ  ّ زۆری خڵث پێکِبجٌی ًبئبضبیی 
  م ًیػبًبًَ ڵذاًی ُێرغی کحْپڕی ئبضن. ئَ رَُ ّ ضَ  م ڕێگبیَ  ضحراًی ئَ بَ

 : بریحیي لَ
 َُ َی کحْپڕ،بڕکێ ًبض 
 َیبًی، بَ  ر لَ یب ضَ  ّاًَ جبیبەجیی  غَ  ّام بَ ردٍ ی بَ کۆخ 
 َّزە( یی یبى ضَ دا لبٍّ كبجی چڵکیی  اڵم لَ ًگ ) بَ ڕٍی بێ خڵح 
 َی ضٌگ، ضیخ 
 لێذاًی ًبئبضبیی دڵ، خێرا 
 ی بڕکێ ًبضَ کبجی ُێرغی کحْپڕ ّ َُ  لَبًّْی فػبری خْێي  زێذە
 خث، ضَ

 َُ َڕکەی ضٌگذا.  بى فػبر لَئێع ی  ضث ب 
 کب؟ چ دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ دکحۆربۆ دیبریی

  ّ لَ  کب پرضیبر دٍ ًەخۆغييەم  کبًی ئَ ًیػبًَ  ت بَ ببرٍ دکحۆر ضَ
 گرێ: ردٍ ڵک ٍّ کردًی ئبضن کَ کبًی خْارێ بۆ دیبریی غێٍْ
 درێژبًّْی کبجی   ضٌگ  ی یەکبى )بیطحٌی ضیخَ جێراًّیٌی ضیی ّ

 ڵ کبجی ُەًبضە کێػبى(،، گَ  رد لَ راّ بَ  بَ  ٍّ ًَدا ُەًبضە
 ًًَگیی  کردًی جَ یەکبى  بۆ دیبریی ی فًْکطیۆًی ضیی ٍّ جبلیکرد

 کبًی ُەًبضە، بۆرییَ

                                                           

ضحیبری هرۆڤي ُۆی زۆربًّْی َُ  ی کَ اًَ ّهبد کبى، ئَ رٍ ٍّ ضحَ َُ  101  
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 ًَضحیبری  ی َُ ٍّ جبلیکرد
  بَ  کبًی ُەًبضە، بۆ ًوًَّْ بۆرییَ
 ی ُیطحبهیي،یج یبرهَ
 ًَی خْێي، ٍّ جبلیکرد 
  جێطحی ئبلێرژی بۆ

ُۆی   ی کَ یَ ّ هبددٍ کردًی ئَ دیبریی
 کبًی ُەًبضەیە، ضحیبریی بۆرییَ َُ

 ٌَیەکبى، گرجٌی ضیی ّێ 
 .چبًذًی خڵث 
 کرێ؟ ر دٍ ضَ چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ

رهبى ًبکرێ. ئبهبًجی  ّاّی دٍ جَ  ّ بَ   ًَ یەکی درێژخبیَ يًەخۆغی ئبضن
ّاکبًی  دٍ  ضحَ بَ م هَ . بَ یەًەخۆغييەم  رهبى کۆًحڕۆڵی ئَ ّ دٍّ ا ضەرەکیی دٍ

 درێ: خۆظ دٍ ٍّ بَ ًَ دیبریکراّی ژێرٍ
   ٍی ڕێگبی  ٍّ ّ کردًَ  کبًی ُەًبضە ی بۆریچَ ٍّ ّا بۆ ّااڵکردًَ د

 ّ ... (،  ١١٣، جیْفێلیي١١٢کْ ضبلوێحێڕۆل )ٍّ ًبضَ  َُ
 َُ َهبضیي  ی َُ ٍّ کردًَ م ڵوژیٌی کۆرجیکۆضحرۆێیذ بۆ ک ،ّ  ّ

 ،َ ضح ضحیبریی جَ ڕادەی َُ
 ٍم، ڵغَ ضحیی خڵحَ یبى بَ ی خَ ٍّ کردًَ م ّا بۆ کَ د 
  ٍ(. ٍّ یَ ڕێگبی ئیوًْۆجراپیی  لَ  رهبًی ئبلێرژی )بۆ ًوًَّْ د 

 ؟ چييَئبضن   لَ ڕێگبی پێػگیری
 خۆغي، ضحیبریی ًَ ری َُ بسّێٌَ  ی کَ ّ غحبًَ لَ خۆپبراضحي 
 خۆغی ًّْضیٍَْ دکحۆر بۆ ً  ی کَ ّایبًَ ّ دٍ ڵوژیٌی ئَ ّ َُ  خْاردى  . 

                                                           

102 Salmeterol 
103 Theophylline 
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 ّتَ ح بيطث ّغی  بَ
 ١١٤پەردە ُەّی جەًیػحە

 ؟ چييَ  ردٍ پَ  ًیػحَ جَ
 
 
 
 
 

 
ـــَ پۆغـــی  یەکبى دادٍ ضـــیی  کـــَ  کَ یَ کیطـــَ  ردٍ پَ  ًیػـــحَ جَ دّّ چـــیي   ّ ل

ی  ردٍ پــــَ  ًیػــــحَ پۆغــــی جَ یەکبى دادٍ ضــــیی  ّ چیــــٌەی کــــَ . بــــَ پێکِــــبجٍّْ
  ًیػــحَ پۆغــێ، جَ ری رکەی ضــٌگ دادٍدیــْا  ی کــَ ّ چیٌــَ ّ بــَ  ١١٥ضــیپەلک

دا، جـْێژێکی ًبضـکی  م دّّ چیٌـَ ًێْاى ئَ  کْجرێ. لَ دٍ  ١١٦یی ی دیْارٍ ردٍ پَ
 کبت. کخػبًی ًیبى دٍ یَ   رێگری  لَ کَ  یَ جراّ َُ

 ى؟ کبهبًَ  ردٍ پَ  ًیػحَ ّکردًی جَ ُۆکبًی َُ
 یەکبى(، ّ پۆی ضیی  ک ُەّی جبى یەکبى )ٍّ ّکردًی ضیی َُ* 
 یەکبى، ی ضیی ڵحَ جَ* 
 ًفڵًّْسا، ک ڤبیرۆضی ئَ کبى  ٍّ ڤبیرۆضَ* 
 یەکبى، ضیلی ضیی* 
ًذام(ی  زگب)کۆَئ ی دٍ ٍّ رٍ کبًی ضَ ًذاهَ خۆغیی َئ ک ئبکبهی ًَ ٍّ* 
 کردى، زم  َُ

                                                           

104 Pleuritis (Pleurisy)  
105 Visceral pleura or pulmonary pleura  
106 parietal pleura 
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داى  ُێلکَ ّ  کْ غپیلک جر ٍّ کبًی ًذاهَ ّ َئ یەکبى  ی ضیی ًجَ غێرپَ* 
 )جۆّداى(.

 ى؟ کبهبًَ ًەخۆغييەم  کبًی ئَ ًیػبًَ
 کێػبًذا،  ًبضَ کبجی َُ  ئێػە لَ ضٌگ 
 َی ّغک، کۆخ 
 ،پػّْضْاریی 
 َکحریب بێ(. بَ ًەخۆغييەم  ر ُۆی ئَ گَ یبّ)جب( )ئ 
 کرێ؟ چۆى دیبری دٍ ًەخۆغييەم  ئَ
م  ی ضٌگ، ئَ ّ گْێذاى بَ ًیخَ  کبى پێی ًیػبًَ  چێ دکحۆر بَ دٍ  ٍّ لَ

ی  ک ضیڕٍ ًگێک ٍّ ضٌگ دٍ ی جی گْێذاى بَ ًیخَکب  دیبری بکب. لَ ًەخۆغييە
گرجي )بۆ  ّێٌَ   ُب دکحۆر دەجْاًێ لَ رٍّ بیطحرێ. َُ ژێر پێذا دٍ  فر لَ بَ

یەکبى(، پػکٌیٌی  یەکبى یب ضیلی ضیی ّ پۆی ضیی کردًی ُەّی جبى دیبریی
خْێٌذا   لَ  ًجَ کبًی غێرپَ یەکبى یبى ًیػبًَ ضپیی  بًّْی خڕۆکە خْێي )زۆر

ی جۆّداى  ًجَ غێرپَ  لَ -١٢٥CAی غپیلک ّ ًجَ غێرپَ  لَ CA ١٩-٩ کٍْ ّ
 رگرێ. ڵک ٍّ دا( کَ
 

 کرێ؟ دٍ  چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ
یە  م ًەخۆغییە ری ئَ رکردًی ُۆی پێکِێٌَ ضَ ئبهبًجی ضەرەکیی، چبرٍ

یبیی بًّْی ُۆی  کبجی ببکحر  بیْجیک لَ ًحی بردًی ئَ کبر  بَ  )بۆ ًوًَّْ
رگرجي  ٍّ ڵککە  بَ ًەخۆغييەکبًی ئەم  بردًی ًیػبًَ ًبّ  کەدا(  لَ یە ۆغییخ ًَ
 . ضپریٌَ کْ ئیبۆپرۆفي یبى ئَ ّ ٍّ غکێي ّ دژی َُّاکبًی ئبزار دٍ  لَ
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 غثَ ُ ّ بيطثغی  بَ
 یەکبى ی ضیی ًجَ غێرپَ

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ؟ چييَ ١١٧ یەکبى ضیی  ًجەی غێرپَ  ضث لَ بَ هَ
خۆ ّ کۆًحرّڵ  ربَ زۆربًّْی ضَ  ی ضییَ، ًجەغێرپە  لَ ضث بَ هَ

   ًجَ م غێرپَ ئَ . یەکبًَ ّ پۆی ضیی  جبى (ضلْلەکبًی) کبًی ردیلَ گَ کراّی ًَ
ی  رێژٍ بَ  ژًبًذا   ُۆی هردى ّ لَ  بێحَ دٍ ٣٢دا  ضَ ی لَ ڕێژٍ  پیبّاًذا بَ  لَ
ضبڵذا  ٦١جب  ٥٥ًی  هَ جَ  یەکبى زۆرجر لَ ی ضیی ًجَ . غێرپَ ـ ٍ ٢١دا  ضَ لَ
 بیٌذرێ. دٍ

 ى؟ کبهبًَ یەکبى ی ضیی کبًی غێرپەًجە غٌَ چَ
 دا  ًبضَ ڕێگبی َُ  )زّرجر لَ ١١٨کبى بچّْکَ  ی ضلْلَ غێرپەًجە

 بیٌذرێ(، دٍ
 ١١٩کبى ًببچّْکَ  ی ضلْلَ غێرپەًجە. 

                                                           

107 Lung cancer 
108 Small cell lung cancer 
109 Non-small cell lung cancer 
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 ى؟ یەکبى کبهبًَ ی ضیی ًجَ ُۆکبًی غێرپَ
  َکبًی پیبّاىیە دی غێرپەًجەی ضیی ٍّ کێػبى )ضەدا ًَ رٍ جگ  ّ

 یەکبًی ژًبى(، فحبی غێرپەًجەی ضیی ضەداحَ
 َضْز بّْى، گر)ًَ ی ئبّرًَ ّ لۆکَ ریی گبزی ڕادۆى  ژێر کبرجیکَ  ل 
 ١١١یرۆضی ئیٌطبًیڤ: پبپیلۆهب کبى بْ ّێٌََ ڤبیرۆض ،

 ،١١١ضیحۆهگبلۆڤبیرۆش
 یەکبًذا، ضیی  بریي لَ جێ 
  ٣ّ ببّک جب   دایک  لَ  ًجَ ژًێحیکیی)چیٌی( )بًّْی غێرپَبْاری 

 کب( دا زۆرجر دٍ کبى هٌذاڵَ  لَ  ًجَ لبت هەجرضیی غێرپَ
 ى؟ یەکبى کبهبًَ ی ضیی ًجَ کبًی غێرپَ ًیػبًَ

 َت، کْجبیی ًبیَ  ّام کَ ردٍ ی بَ کۆخ 
 َی خْێٌبّیی، کۆخ  
 َضحَ ّاهی لْرضبیی جَ ردٍ زیٌی بَ داب ، 
 ئیػحیِبیی، بێ 
 ًٍگ، گۆڕاًی د 
  الّازیی، هبًذّّیی ّ 
 ی ضٌگ، ّ ضیخَ  ّْضْارییپػ 
 ٍچبّ ّ هل.  م ئبّضبًی د ّ 
 َُەّی   یەکبى ّ پۆی ضیی  زّّ جّْغی  ُەّی جبى  زّّ ب ّ

 ڕێگبی ُەًبضە بّْى.
 کب؟ چ دٍ ًەخۆغييەم  کردًی ئَ دکحۆر بۆ دیبریی

  ٌَیەکبى. ضیی  گرجي لَ ّێ 

                                                           

110 Human papillomavirus 
111 Cytomegalovirus 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_papillomavirus
http://en.wikipedia.org/wiki/Cytomegalovirus
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 ١١٢برۆًػطکۆپیی. 
 َر جۆهۆگرافیی. کۆهپیْج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٍّــًّْە ــبىرگرجي ل ًو ــۆی ضــیی  ە ج ــَ ّ جبلی  یەکبى  ّ پ ــۆ  ٍّ کردً ی ب
 کبى ییَ ًجَ غێرپَ کردًی خبًَ دیبری
 ًَجبًیی، رٍ کردًی ضلْلەکبًی ضَ ّی خڵث بۆ دیبریی جبلیکرد 
 کـْ:  جبًی ٍّ رٍ ضـَ ١١٣کردًی هبرکێرەکـبًی دیـبرییNSE ,SCC 

,CYFRA CEA ، 
 کرێ؟ ردٍ ضَ چۆى چبرٍ ًەخۆغييەم  ئَ

خۆظ بَ  جر، ًَ کبًی ًذاهَ ّ ئَ یەکبى  ضیی  لَ  ًجَ غێرپَپێ پەرەضەًذًی   بَ
کبرُێٌبًی   رزی کیویبی( )بَ رهبًیی، غیوْجراپیی)دٍ ًەغحەرگەریی، جیػک دٍ

 کرێ. ّا(  چبرە دٍ دٍ

                                                           

 .بیي ی جی بۆری یبرهَ  کبًی ُەّا بََ یبۆریدیحٌی ًبّ  -١١٢
113 Marker 



 

132 



 

133 

 
 
 
 

 (٣)بڕگەی 
 ًەخۆغیی دڵ
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 بیطث ّ ًۆبەغی 
 ی دڵ ببرٍ کبر ّ لَ

 
 
 
 
 
 
 

 
 ؟چييَدڵ 

ر  ًێْاى َُ  ًبّ ڕکەی ضٌگ، لَ  لَ  کَ  جبڵە یی ًێْبَ هبضْلکَ ًذاهێکی دڵ ئَ
 : ضێ چیي درّّضث بٍّْ  . دیْاری دڵ لَ  یەکبى جێگیرٍ دّّ ضیی

 َ١١٤ی دڵ )هیۆکبرد( هبضْلک   
 )١١٥ًبّپۆغی دڵ )ئیٌذۆکبرد   
 )١١٦ڕّّپۆغی دڵ )ئپیکبرد 
 

ًبّی دڵپۆغَ   کی جْیخێکی دّّ چیي بَ ڕّّپۆغی دڵ چیٌی ًبٍّ
لێکخػبًی   پێػگیریی لَ ١١٨دڵپۆظ ی لیحر غلَ هیلی ٥١  ًسیک بَ . ١١٧د()پریکبر

ّ  گرێ  خۆی دٍ  لَ  ١٢١ریچَ دٍ ٤ّ  ١١٩دیْ ٤دڵ  کب. دٍ  م جۆیخَ دّّ چیٌی ئَ
                                                           

114 Myocardium 
115  Endocardium 

116 Epicardium 

117 Pericardium 

118 Pericardial fluid 

119 Chamber 
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ظ  پ دابَ ّ چَ  غی ڕاضث دّّ بَ  بَ ١٢١ڕاضحەّە ُۆی دیْاری ًبٍّ  بَ
کبًی  دیٍْ  بَبیٌذرێي.  دٍ  ریچَ غذا، دّّ دیْ ّ دّّ دٍ ر بَ َُ  کرێ. لَ دٍ

ی  ریچَ ڵێي. دٍ دٍ   ١٢٣ کبًی خْارێ ضکۆڵە دیٍْ  ّ بَ ١٢٢ی دڵ دااڵى ٍّ رٍ ضَ
ی  ریچَ ّ دٍ   ًێْاى دّّ دیْی الی ڕاضحَ  لَ ١٢٤پەڕە یبى جریکۆضپیذ ضێ
ی دیکە  ریچَ . دّّ دٍ پَ یٌی دّّ دیْی الی چَ بَ  پەڕە لَ یبى دّّ ١٢٥جرال هَ
ّ  پ  چَ  کبًی ضکۆڵەی ّ دیٍْ  دڵری ضەرەکیی  ًێْاى دّّ خْێٌبَ  لَ

 ڕاضحي. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                           

120 Valve 

121 Septum 

122 Atrium, ئبجریْم 
123 Ventricle, َّێٌحريکل زگۆڵ ،  

124 Tricuspide valve 

125 Mitral valve 
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ری  ّ خْێٌبَ ًێْاى ضکۆڵەی ڕاضث   لَ ١٢٦لک ی ضیپَ ریچَ دٍ
   . لَ ّ ئبئۆرجَ پ  ًێْاى ضکۆڵەی چَ  لَ ١٢٨ی ئبئۆرت ریچَ ّ دٍ ١٢٧ضیپەلکیی

  ٍّ بًَّْ پبظ جیب ١٢٩پی جبجیی ّ چَ ری ڕاضث  دّّ خْێٌبَ  ٍّ ئبئۆرجَ
 .  ٍّ گرًَ ک دٍ پػحی دڵ یَ  بي، لٍَ ی دڵ د ّاًَ ڕٍ

 ؟چييَکبری ضەرەکیی دڵ 
ّ پۆکبًی  جبى   ٍّ رٍ کردًی خْێي بَ  ّاًَ ڕٍ  ک کْ جرّهپبیَ کبری دڵ ٍّ

ًبّ   ڕژێحَ دٍ  ٍّ پی دڵە الی چَ  ر لێذاًێکی دڵ، خْێي لَ . پبظ ٍَُ  ضحَ جَ
  گبجَ دٍ ١٣١ ٍّ کبًَ رٍ ڕێگبی خْێٌبَ  لَ  ٍّ ّێػَ هبری"ئبئۆرت"ّ لَ دٍ  ّرٍ گَ
ی ئبضبیی  ًێ. ڕێژٍ یَ گَ یبى پێ دٍ ّ ئۆکطیژێي   ضحَ کبًی دیکەی جَ ًذاهَ ئَ

 .  دایە خْلەکێک  کەڕەت لَ ١١١جب  ٦١ًێْاى   لێذاًی دڵ لَ
 ؟چييَّ دیبضحۆلەی دڵ   هەبەضث لە ضیطحۆلە

ّ بە جبیبەجیی گرژبًّْی ضکۆڵەکبى   بە گرژبًّْەّەی دڵ
ڕەّجی  دڵ ١٣٢دیبضحۆلە"یکْجرێ. هەبەضث لە " دڵ دٍ ١٣١ضیطحۆلە"ی"

 خبّبًّْەّەی دڵە.
 ؟چييَی دڵ  هیکبًیسهی گرژبًّْی هبضْلکَ

گرێی   لَ  کَ ١٣٣ یَ لکحریکی ُۆی ضەرەکیی گرژبًّْی دڵ ڕەّجێکی ئَ
ڕێگبی   م دێ. ئەم ڕەّجە لَ رَُ ی دااڵًی دڵ بَ ًبّ هبضْلکَ ١٣٤ضیٌْضیی

                                                           

126 Pulmonary valve 

127 Pulmonary artery 

128Aortic valve 
129 Coronary artery, َری کرۆًێریی خْێٌب  
130 Arteries 

131 Systole 
132 Diastole 
133 Electric current 
134 Sinus node 
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 -ی گرێی دااڵى  ّاًَ ڕٍ ١٣٦لکحریکیي ڵێکی ئَک کێب ٍّ  کَ ١٣٥ ٍّ کبًَ ڕیػبڵە
ّ پۆهپبژی   ، لێذاًی دڵ ُۆی گرژبًّْی ضکۆڵە  بێحَ ّ دٍ کرێ  دٍ ١٣٧ضکۆڵە
 خْێي.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ّێٌەی ڕەّجی ئەلکحریکیی دڵ
 
 
 
 

                                                           

135 Fibers 
136 Electrical Cable 
137 Atrio–ventricular node 
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 ؟  گبجَ دڵ دٍ لە چ ڕێگبیەکەّە خْێي
  گبجَ دٍ ١٣٨یەّە )کرۆًێریی( کبًی جبجیی رٍ ڕێگبی خْێٌبَ  خْێي لَ

 . ی دڵ هبضْلکَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

138 Cornary artery 
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 ضیبەغی 
 ئبًژیٌب پێکحۆریص

ّ 
 ًەخۆغیی کرۆًێریی دڵ

 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟چييَ ١٣٩هەبەضث لە ئبًژیٌب پێکحۆریص
ـــبى "ئـــێع"  ـــۆریص، ضـــٌگ ئێػـــەیە. ئـــبًژیي ی هەبەضـــث لە ئبًژیٌـــب پێکح

رزظ، کـبجی ٍّ لـَکـَ  ١٤١خْغـیی کرۆًێریـی دڵەی ًـَجریي ًیػـبًَ ضەرەکیی
ی ڕکەی ضـٌگذا ُـًٍَّێـٍْ لـَ ّ گْغـبری ڕۆحـی خـۆریلـْرش، زۆر کبری

 کرێ.ضحی پێذٍ
 ؟چييَُۆی ضەرەکیی ضٌگ ئێػە 

ـــَ ـــْاى گ ـــَ الضـــەًگیی ًێ ـــبز  ی دڵ هبضـــْلکەیػـــحٌی ئۆکطـــیژى ب ّ  ّ ًی
 ئێػەیە.  ی ضٌگیئۆکطیژى ُۆی ضەرەک پێْیطحیی کبری دڵ بَ

 
 

                                                           

139 Angina Pectoris 
140 Heart Coronary Disease 
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 ؟ چييًَەخۆغیی کرۆًیریی دڵ 
 

ئەم  بـــــًّْەّەیجەًگ خـــــْێٌبەری کرۆًێریـــــیغـــــیی هەبەضـــــث لە ًەخۆ
ئەم حـــبڵەجە دەبێـــحە ُـــۆی   .١٤١خـــْێٌبەراًەیە بە ُـــۆی ئبجێرۆضـــکلێرۆز

 خْێٌیی دڵ. مّ کە ًّْەّەی ڕەّجی خْێي بۆ دڵ بکەه
 ؟چييَکبری خْێٌبەرەکبًی کرۆًێریی دڵ 

ی  هبضْلکَ  گبجَ دٍیەّە )جبجیی( کبًی کرۆًێریی رٍ ڕێگبی خْێٌبَ  خْێي لَ
 . دڵ 

 خۆغیی کرۆًێریی دڵ کبهبًەى؟ُۆکبرەکبًی ًَ
 َرزبًّْی  گْغبری خْێي.ب 
 ًََکرە.خۆغی غ 
 بًّْی چەّریی خْێي. زیبد 
 َیی. یی یبى بۆهبٍّهبڵەری بٌَ فبکح  
 َکێػبى. رٍجگ 

                                                           

141 Atherosclerosis, ٍق ّ ئەضحّْربًّْی دیْاری خْێٌبەرە ر  
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 ٥٥ّ ژًـــبى دّای  ضـــبڵ  ٤٥ى) پیـــبّاى دّای هـــَضـــەرێی جـــَ چًّْە 
 ضبڵ(.
 ٍزی ًێریٌَ. گَ ڕ 
 َهـب ی بٌـَ ٣١ضـَ دی لَ   ضحَ ی کَ لْرضبیی جَجَّ کبئَ - ّیڵەل
 ڕێ.جێپَ
 َڵی(.بَپیْیی )جَداج 
 َهۆکیخ. 
 خْاردًی چەّری. 
 َــبى دّای عْزرًەغۆغــحي) یبئطــ ــَژً ــی( ب ــَگ ــًّْەّەی  مُــۆی ک ب

 ی ئطحڕۆژێي.ُۆرهۆًی ژًبًَ
 .کەڵک ّەرگرجي لە  کۆکبئیي 
 
 خۆغیی کرۆًێریی دڵ چ ًیػبًەگەلێکی ُەیە؟ًَ
 َی ضـٌگ هـَڵەڕاضـحی چـَّ یبى ًێـٍْ  پالی چَڵذاًی ئێع لَ َرُض

 ٣١ًـذ خـْلەکەّە جـب چـَّاهیـی ئـێع لـَردٍ. ب١٤٢َدا کبجی  کبر یبى ًبئبراهیلَ
ژجٌی ًیحرۆگلیطیریي کۆجـبیی پـێ ى چَّ یب پػّْداى  ّ بَ ًێ خبیَدٍخْلەک 

 دێ.
 َکـَ ّ لـَ  کێػـرێپ دٍی غـبًی چـَفـَّ دٍ ضـث ّ هل، دٍرٍئێع ب

 ُێٌێڵی دٍّ دڵ جێکَ  رئێػَکردى، ضَ ضبًێکذا پػّْضْاریی، ئبرەلە
 َخۆغیی کرۆًێریی دڵەی ًًَیب ًیػبًَجبرّببر پػّْضْاریی ج. 
 َێ.یک ًببیٌذرٍکبًذا ُیچ ًیػبًَخۆغًََ غێک لَبَ ل 
 
 

                                                           

142 Stress 
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 دەکرێ؟ ًەخۆغیی کرۆًێریی دڵ چۆى دیبریی
کبًی ُێڵکبری دڵ ّ  ػبًەکبى، گۆڕاًکبرییَبە پێی ًی ًەخۆغييەئەم 
 دەکرێ. ضەرەی ڕادەی ئبًسیوەکبًی دڵ لە خْێٌذا دەضٌیػبى چًّْە

 کردى دەکرێ؟ رضًَەخۆغیی کرۆًێریی دڵ چۆى چبرٍ
خۆغیی کرۆًێریی دڵ گرێـذراٍّ  بـَ ڕادەی بەضـراًی رکردًی ًَضَچبرٍ
ئبکبهـذا لـَ ، کـَ یـَکـَگرفحَکبًی پێکِبجٌی ّ ُۆکبرٍ کبًی کرۆًێریی رٍخْێٌبَ

ّا بـَ کبرُێٌـبًی دٍ بـَلـَ  کرێ. ئبهـبًجی ضـەرەکیدٍ چبرٍ بَ ًەغحەرگەری
 :یٍَّغٌی خْارٍچَ

 َری ی خْێٌبــٍَُّــۆی کراًــَ بٌــَدٍ کــَرّاجبًــَ ّ دٍکبرُێٌــبًی ئــَبــ
 یبًـذًی ئۆکطـیژًی پێْیطـث بـَّەی  ڕەّجـی گـَرزکردًـَّ بـَ کرۆًێریی دڵ 
 . ١٤٣ًیحرۆگڵیطیریي  دڵ، بۆ ًوًَْ

 َـــ ـــَب ـــبًی ئ ـــَ ّ دٍکبرُێٌ ـــَرّاجبً ـــَدٍ ک ـــَ بٌ ـــۆی ک ـــَ مُ ی  ٍّکردً
کـردًەّەی کـبری دڵ، بـۆ ّێـٌە   مڕێگـبی کـَ ئۆکطـیژى لـَ پێذاّیطـحیی دڵ بـَ

 .١٤٤بیسۆپرۆلۆل
 َخْارێی پێذاّیطـحیی  یبًذًی ئۆکطیژًی پێْیطث بَ دڵ، یبى ُێٌبًَگ

 ١٤٥ّراپبهێل.  ۆًوًَْئۆکطیژى، بدڵ بَ 
 َگی ی ڕٍٍّکردًَریٌ بَُۆی  بٌَدٍ کَرّاجبًَ ّ دٍکبرُێٌبًی ئَب

ُێٌبًَ ّ  ی فػبری خْێيٍّکردًَ مدڵ. کَ یبًذًی خْێي بَر، گَخْێٌبَ
 ١٤٦کْ ڕاهیپریل. خۆظ، ٍّی هردًی ًَخْارێی ڕێژٍ

 
 

                                                           

143 Nitroglycerin 
144 Bisoprolol 

145 Verapamil 
146 Ramipril 
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 َبۆ ئەّ کەضبًەی کە: ١٤٧ضی دڵًەغحەرگەریی ببی پ 
 َضحرابێ.پی دڵیبى بَری ضەرەکیی الی چَی خْێٌب٥١َدی ضَل 
 ًَضحرابێ(.ی ب٧١َضەجب ڕەگیبى بێ ) پحر لَ ٣ی یخْغ 
  َپی دڵذا بي.غی چَخْارێی کبری بَڵ ُبجٌَگَ لَ پێْەًذیل 
  َی دڵ بّْبي.(کحَضَ)  ڵحَ جَ یی جّْغیجبزٍب 
 َحـبڵەجی پػـّْداًذا ئێػـی  رهـبى( لـَ ّا)دٍکبرُێٌـبًی دٍڕای بَرٍض

 ّاهی دڵیبى بێ.ردٍبَ
 

 لە ًەخۆغیی کرۆًێریی دڵ پێْیطحە چ بکرێ؟ بۆ پێػگیری
کرێ کبًی کۆًحڕۆڵ بکرێ. پێػٌیبر دٍبێ ُۆکبرٍهّْ غحێک دٍپێع َُ

 بەرچبّ بگیرێ: لٍَّ ی خْارٍم خباڵًَئَ
 ًََرٍ.کێػبًی جگ 
 ٍَّدا(. فحَ َُژهێر، چْار جبر لَ ی ًیْ کبجّام بۆهبٍّردٍرزغی ب 
 َضحَ زاًذًی لْرضبیی جَداب . 
 .کۆًحڕۆڵی کۆلطحرۆڵی خْێي 
 .کۆًحڕۆڵی گْغبری خْێي 
 َکر(ی خْێي. ًذ)غَکۆًحڕۆڵی ل 
 ٍاپحر ّ ُۆی خر بٌَدٍ ی کَیبًَ خۆغییّ ًَرهبًی ئَد

 کردًی ئیػی دڵ.زۆرجر
 

 

                                                           

147 Coronary artery bypass graft 
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 ن ضی ّ یَبەغی 
 ضەکحەی دڵ

 
 
 
 
 
 
 

 
 ؟چييَدڵ  (ضەکحەی) ڵحَ جَ

غـێک لـَ بـَ یػـحٌی خـْێي بـَگـَری کرۆًێریی ّ ًَبَ بەضحراًی خْێٌبَ
پێـــی  –ّ پــۆی دیـــْاری دڵ   ُـــۆی هردًــی جـــبى بێحــَدٍ ی دڵ کـــَهبضــْلکە

 .١٤٨ی دڵکحَضَ گْجرێ دٍ
 ُۆیەکبًی ضەکحەی دڵ کبهبًەى؟

 َری کرۆًێریی.بًّْی خْێٌبَ قّ ڕٍ ضحّْر ئ 
 َکرۆًێریی. ری گرژیی خْێٌب 
 َــَ ٍّبًّْــَ جیب  ئەهبــۆلی کرۆًێریــی )بــۆ ًوًْــ ی دەڵەهەی خــْێي ل

ــْارٍ ــبى ی ڕەگــَدی ــْاًێ ببێحــَّ دڵ دٍ ّ ڕۆیػــحٌی بەرٍ ک ــۆی بــَ ج ضــحٌی ُ
 ری کرۆًێریی(.خْێٌبَ
 َُ َری کرۆًێریی.ّکردًی خْێٌب 
 َپێکِبجٌی دەڵەهەی خْێي.  ضحیی خْێيرزبًّْەّەی خَب ّ 

 ".٣١بەغی "( بڕّاًَ  فَ کبًی ڕیطک)هْجبزٍکبرٍُۆبۆ زاًیٌی 

                                                           

148 Myocardial Infarction 
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 ی دڵ کبهبًەى؟کحَکبًی ضًَیػبًَ
 یی ّ لە  ضـحَ کـبى دّای کـبری جَخۆغَی ٦٥ًَجب َُ ٦١ئێع. ضەدا

م بـي. ئـَی ضـٌگ دٍهـَەڵپػـث چـَ کبجی پػّْداًذا جّْغی ژاًێکی کحْپڕ لَ
ـــبٍّ ـــۆ ه ـــَئێػـــَ ب ـــر ل ـــبجژهێر درێژەدٍ ی پح ـــْ ک ـــَ کێػـــێ ّ ًی خـــْاردًی  ب

 .ًبیَ ًیحرۆگڵیطریي کۆجبیی پێ
 ٍضث، هـل، ر دّّ دٍی دّّ غبى، َُفَّ ًێْاى دٍرٍجْاًێ بَئیع د
 بکب. ًَغَّ گەدٍ جَ  ی خْارێ، پػثّیلکَغَ

 َاڵجي.دڵ جێک 
 .ڕغبًەّە 
 .پػّْضْاریی 
 دڵەکْجە. 
 َرگێژٍ.ض 
 .)یبّ)جب 
 ُۆظ چّْى(  لَ)ُۆظ بّْى بێ. 
 َکحـَکبًی ضـَهردى، لە ًیػبًَ ّ جرش لَ ڕاّکَ ُب دڵە ٍرّ،َُ ئبرەل

 ی دڵي.
 

ئێع  ضث بَبي َُی دڵ دٍکحَی کَ جّْغی ضَضبًَّ کَی ئ٢١َضەدا 
ی ١٥ًَ. لە ضەدا یَکریبى َُخۆغیی غًََی کَ ّاًَ جبیبەجیی ئَ ى، بًَبکَ

 .ژًبًذا زۆرجرٍ لَجَ م حبڵَیک ًببیٌذرێ. ئَکبًذا ُیچ ًیػبًَخۆغَ
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 ضەکحەی دڵ چۆى دیبریی دەکرێ؟
 

 
 
 
 
 

 
 

گۆڕاًکــــبریی ُێڵکــــبری دڵ ّەکــــْ ضــــەکحەی دڵ بە پێــــی ًیػــــبًەکبى، 
ّ کـراجێٌیي  ١٥١ضـەرێی جرۆپـۆًیي ّ چًّْە ST ١٤٩ی ضـیگوێٌحیٍ بەرزبًّْەّ

 دەکرێ. لە خْێٌذا دەضٌیػبى ١٥١ئەم ةفۆضفۆکیٌبز 
 ضەکحەی دڵ چۆى دەرهبى دەکرێ؟

 :يًجبم دەدرێخێرایی ئَ لە الیەى دکحۆری پطپۆڕەّە بَ اًَّ کبرئَ
 ٍَّکردًـَ مضپریي لە ڕێگبی خْێٌِێٌەرەّە بۆ کَ پێذاى یبى لێذاًی ئ

 ی خْێي.هَُبجٌی زۆرجری دەڵە پێک لَ ّ پێػگیری ضحیی خْێي ی خَ
 َڕێگبی لْجَ یبًذًی ئۆکطیژى لَگ.ٍّ 
 َــبًی ًیحرۆگڵیطــیریي بــۆ کــَبــ  ١٥٢گرژیــی ّ  کــردًەّەی ژاى مکبرُێٌ

 دڵ. ّ گەیبًذًی ئۆکطیژێٌی زۆرجر بَ ری کرًّێریی خْێٌبَ
 َ١٥٣کْ هۆرفیيُێس ٍّ لێذاًی ئبزارغکێٌی ب. 

                                                           

149 Segment, بەظ، لەجعە، کەرت 
جی هردًی کب لَی دڵە کَ ی هبضْلکَجیٌێکپرۆ غٌَ( چTroponinَجرۆپۆًیي  ) -١٥١

 .ًێْ خْێيڕژێحَ ی دڵذا دٍخبًەکبًی هبضْلکَ
151 CPK-MB, چەغٌێک ئبًسیوی دڵە 
152 Spasm 
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 پێکِـبجٌی  لـَ ًـذ ڕۆژ بـۆ پێػـگیریی چـَبۆ هـبٍّ ١٥٤لێذاًی ُێپبریي
 دەڵەهەی خْێي.

 ذًی یبًــر ّ گــَی خْێٌبــٍَّبــۆ ّاالکردًــَ ١٥٥کبرُێٌــبًی کبپحۆپریــل بە
خــْارەّەی ُێٌبًــَ ّ ی فػــبری خــْێي ٍّ کردًــَ م دڵ، کَ خــْێٌی پێْیطــث بــَ

 خۆظ.هردًی ًَ ڕێژەی
 ًَکردًـی   ْپێـکّ ڕێک  ئۆکطـیژى خْارەّەی  پێذاّیطحیی دڵ بَ ُێٌب

 .١٥٦ّەرگرجي لە هێحْپڕۆڵْل ڵک کبری دڵ. بۆ ّێٌە، کَ
  َـــ ـــْبردًی دەڵەهەی خـــْێي ل ـــَ ًێ ـــٍَّّ کردً بە ر ی ڕێگـــبی خۆێٌب

 . ١٥٧کْ ضحرێپحۆکیٌبزّاگەلێک ٍّلێذاًی دٍ
 ری کرۆًێریـیضـحراًی خْێٌبـَبـَبـۆ پێػـگریی  ١٥٨ئبًژیۆپالضـحیی   ّ

  ًێْبردًی دەڵەهەی خْێي.لَ 
 

 لە ضەکحەی دڵ پێْیطث بە چ کبرێکە؟ بۆ پێػگیری
ّێ لـَ ًبیبًَ ی کَضبًَّ کَُب ئَرٍّ، َُ خۆظی ژیبًی ًَگۆڕاًی غێٍْ

رچـبّ بـۆ پبڕاضـحٌی ڕۆڵێکـی بـَ جـْاًێدٍ بـي، خۆغـیی دڵجّْغی ًَداُبجْدا 
رچبّ گرجٌـی خبلەکـبًی خـْارٍبَظ لَ هَڕ ئَهَجیی بگێڕێ. لَّ ضاڵهَ  ضبغ
 :پێْیطحَ ٍّ

 .گرجٌی ڕژیوێکی درّّضحی خْاردى 
                                                                                                                           

153 Morphine sulphate 
154 Heparin 
155 Captopril 
156 Metoprolol 
157 Streptokinase 

الڕاى  ىضـث یـبڕێکـی دٍڕێگبی خْێٌبـَ لَ (Angioplasty)دا  یلە ئبًژیْپالضحی -١٥٨
م  ئـَکردًـی ببڵۆًەکـَ  بـب ری کرۆًێریی ّ بًَێْ خْێٌبَ کرێحَر دٍدا ۆىڵکبجێحڕێکی بب

 ٍّ.حَێکردٍ ڕێگبیَ
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 ّام ردٍ کردًی بَرزغجبیبەجیی ٍّڵطْراى بَّ َُ جّْاڵى. 
 َضحَ کۆًحڕۆڵی لْرضبیی ج . 
 ٍَّرٍ.الًبًی جگ 
 .کۆًحڕۆڵی فػبری خْێي 
 َکر(ی خْێي. ًذ)غَکۆًحڕۆڵی ل 
 َڕاّکێ(. کۆًحڕۆڵی ضحرێص)دڵ 
 َخْارێی کۆلطحرۆڵ.بی ُێٌبًَخْاردًی ح 
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 ضي ّ دّّبەغی 
 ًبجەّاّیی دڵ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ؟چييَ ١٥٩ًبجەّاّیی دڵ

ًبًی(  پێٍْ هەبەضث لە ًبجەّاّیی دڵ، الّازیی دڵ بۆ پۆهپبژ کردًی)پبڵ
کْ ئبکبهی ڵ، بەهەکبًە. ًبجەّاّیی دڵ ًەک ًەخۆغیخْێٌی پێْیطث بۆ ئەًذا

ّ کبری  ّ جێکچًّْی پێکِبجە  یبًەیە کە دەبٌە ُۆی غێْاى  ئەّ ًەخۆغیی
 ئبضبیی دڵ.

 ُۆکبًی ًبجەّاّیی دڵ کبهبًەى؟
 ًََری کرًّێریی دڵ.خۆغیی خْێٌب 
 َی دڵ.کحَض 
 َرزبًّْەّەی گْغبری خْێي.ب 
 ٍکبًی دڵ.ربیچًَبئبضبیی د 
 ًَ١٦١ی دڵخۆغیی هبضْلکە. 

                                                           

159 Failure Heart 
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 َُ ١٦١ی دڵّکردًی هبضْلکە. 
 ًَ.خۆغیی زگوبکیی دڵ 
 ًََیەکبى. خحی ضییخۆغیی ض 
 ًََ( لەًذ. کرٍ خۆغیی)غ 
 َم خۆێٌیی.ک 
 .پڕکبریی لّْی جیرۆئیذ 
 .... ّ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ؟چييَهیکبًیسهی ًبجەّاّیی دڵ 
کـبًی دڵ، کـبری پۆهپـبژکردًی دڵ دٍژخبیـَدرێ ًەخۆغـييەی زۆربَ پبظ
م حـبڵەجە کـبى بٌێـرێ، بـًَذاهـَّ دڵ ًـبجْاًێ خـْێٌی پێْیطـث بـۆ ئـَ غێْێ 

بــۆ دڵ  ڕاٍّی خــْێٌی گــَ ًــبجەّاّیی دڵــذا رێــژٍْجرێ. لــَ گــدٍ ًــبجەّاّیی دڵ
ًگخْاردًەّەی خـْێٌی  ُـۆی پـَبێحـَ دٍ هَخْێٌی پۆهپبژکراّە. ئَلَ زۆرجرٍ 

                                                                                                                           

160 Cardiomyopthy 
161 Myocarditis 
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ڕاًـَ، گـَ ضـحَ جری جَ کـبًیًذاهَئَ یػحٌی خْێٌی پێْیطث بَ، ًگَ ١٦٢ ًێْ دڵ
. ١٦٣ری ضــــــیپەلکٍّ بــــــۆ خْێٌِێٌــــــَپــــــی دڵەالی چــــــَ ی خــــــْێي لــــــٍَّ
ری ضیپەلک، رزبًّْەّەی فػبری ًێْ خْێٌِێٌَّ بَ  ًگخْاردًەّەی خْێي پَ
ٌی ّهبضـی یەکبى  ئبّی خْێي بۆ ًێْ ضییغلَغیک لَ ُۆی چًّْی بَ بێحَ دٍ
. جێکچـًّْی ١٦٥پـی دڵەغـی چـَم حبڵەجـبًە ئبکـبهی ًـبجەّاّیی بـَ. ئـ١٦٤َّاىئَ

ًگخْاردًەّەی خـْێٌی  ُۆی پـَ بێحَغی ڕاضحی دڵ دٍُێسی پۆهپبژکردًی بَ
کبًـــذا. رٍی خـــْێي لە خْێٌِێٌـــٍَّّ گەڕاًـــَ غـــی ڕاضـــحی دڵ کـــبًی بـــَدیـــٍْ

کــبى، دٍرٍِێٌـَرێــی فػـبری ًێـْ خْێٌضـَّ چًّْـَ ًگخْاردًەّەی خـْێي  پـَ
ًذاهـَّ پـۆی ئـَ ئبّی خـْێي بـْ ًێـْ جـبى  غـلَ غـێک لـَُۆی چًّْی بَبێحَ 
. ١٦٦غـی ڕاضـحی دڵەئبکـبهی ًـبجەّاّیی بـَ م حـبڵەجەّاى. ئـَّ هبضیٌی ئـَ کبى

 رٍبـَ کـَ یـَ ّ ّاجبیَبـَ هـَّ ئـَ  ًـَیژخبیـَکـی درٍیَ خۆغـییًبجەّاّیی دڵ ًَ
ـــر ّ  بەرٍ ـــبری دڵ الّازج ـــر دٍک ـــۆ ئەٍّخراپح ـــێ. دڵ ب ـــْێٌی ی ب ـــْاًێ خ بح

کبًی ک ُەراّیی دیٍْێ، جّْغی گۆڕاًکبریی ٍّکبى بٌێرًذاهَئَ پێْیطث بۆ
جـبدا دٍضـەرٍم دّّ حبڵەجە لـَئَبێ. دٍ بًّْی هبضْلکەی دڵضحّْرّ ئَ  دڵ
کبىًذاهَّ ًبردًی خْێٌی پێْیطث بۆ ئَ  ُێسجری دڵ ُۆی گرژبًّْی بَ بٌَ
 ى.کَُێسجر دٍ ئبکبهذا کبری دڵ الّازجر ّ بێ اڵم لَ، بَ

 کبًی ًبجەّاّیی دڵ کبهبًەى؟ًیػبًَ
 پػــّْداى ّ یــب ڵطــّْڕاى یب َُّ کــبجی چــبالکی لــَ ١٦٧پػّْضــْاریی

 ّجٌذا،خَ
 َ١٦٨ی ضٌگّام یب ضیخَردٍی بَکۆخ، 

                                                           

162 Congestion 
163 Pulmonary vein 
164 Pulmonary edema 
165 Left-sided heart failure 
166 Right-sided heart failure 
167 Dyspnea 

http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=343
http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=343


 

123 

 زگ، کی پێ چَکبى، هَاللَ ١٦٩هبضیٌی ّ 
 َغٌَ کـبرێکی ر چَّ َُ کبجی پیبضَ لَ جیجبیبەّام بَردٍهبًذّّیی ب

 دا، فیسیکی
 بیی.ئیػحی بێ 
 َجي.اڵدڵ جێک 
 َُۆی گۆڕیٌی ڕێژەی ضْدیۆهی خْێي.بَ ١٧١ّ غێْاّی  ڕەگێژٍض 
 ًَّْرێی ڕادەی لێذاًی دڵ.ضَچ 
 .ضٌگ ئێػە 
 

 دەکرێ؟ ًبجەّاّیی دڵ چۆى دەضٌیػبى
ضــــەرێی  ًەخــــْێي )چّْ یی دڵ بە پێــــی ًیػــــبًەکبى، پػــــکٌیٌیًــــبجەّاّ

پێپحبیــــذ لە چەغــــٌی " ة" لە خْێٌــــذا ّ ...(،  ١٧١ُۆرهــــۆًی ًبجریئّْریحیــــک
ــــێکص ) هبضــــیٌی ضــــیی ــــبرهەجیی جیػــــکی ئ ــــی ضــــٌگ بە ی یەکبى،  ّێٌەگرجٌ

کـبردیْ ـ کـبهپیۆجر  ّ ١٧٢بًّْی ًبئبضبیی دڵ ّ ...(، ئێکۆکـبردیۆگرافیی گەّرە
بـــۆ  ١٧٣ّ غـــکڵ درّضـــکردًی هْگٌـــبجیسی بە دەًگـــی  بە ُێـــس   جۆهـــۆگرافیی

 کرۆًێرئـبًژیۆگرافیُەڵطەًگبًذًیی کبر ّ گۆڕاًکبرییەکـبًی پێکِـبجەی دڵ( ّ 
کە گْهـبى لە ضـیٌذرۆهی کحـْپڕی کرۆًێریـی دەکـرێ   بە جبیبەجیی ئەّ کبجەی

 دەکرێ. بری، دیًەکراّى یب جبرێ ُۆیەکبًی بە درّّضحی دەضٌیػبى

                                                                                                                           

168 Wheezing 
169 Edema 
170 Confusion 

دڵەّە دەڕژێــحە ًــبّ ضــکۆڵەکبًی ُۆرهــۆًێکە کە لە کــبجی ًــبجەّاّیی دڵــذا، لە  -١٧١
 خْێي. اًی ڕضیطحوی گە

 B-Type natriuretic  peptide(BNP) 
172 Echocardiography 
173 Cardio -  CT & MRI 
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 ًبجەّاّیی دڵ چۆى چبرەضەر دەکرێ؟

ّ ُێٌبًــَ خۆغــییکــبًی ًــًَەّەی ًیػــبًَکــرد مکــَ ،ئبهــبًجی ضــەرەکی
، ٍّژیبًــَّاکــبى بــریحیي لــَ . کــبرجێکریی دٍخۆغــَخـْارێی ڕێــژەی هردًــی ًــَ
بـَم هـَیەکبى. بـَ ی هبضیٌی ضـییٍّکردًَ مّ کَ  پبراضحٌی کبری ئبضبیی دڵ

ی ّ غـێْاًی کـبری جـبیبەجی ، ًیػـبًَ ّ ڕادە  پێی ُۆ، پلـَبَ  ّایبًَم دٍئَضحَ 
 بردرێي:کبر دٍ ژێر چبّدێریی دکحۆر بَ دڵ لَ
 َــــ ــــۆ گ ــــبى، ببغــــحرکردًی ڕۆیػــــحٌی کردًەّەی ڕەگەٍ ّرٍ دەّا ب ک

 ّ کبپحۆپریل.  ١٧٤خْارەّەی فػبری خْێي، ّەکْ ُیذرااڵزیيّ ُیٌبًَ خْێي 
 َــۆ کــ ــرد مدەّا ب کــْ ّ اللەکــبى ٍّ یەکبى  ضــیی ّکردًی ُــًَەّەی ک

 . ١٧٥فْراضێویذ
 ًَــبردًی خــْێي  ی دڵًٍّەّەی ُێــسی گرژبًّْــَرزکــرددەّا بــۆ بــ ّ
 .١٧٦کْ دیگۆکطیيکبى ًٍّذاهَبۆ ئَ
 َببغـحرکردًی  خۆغـی کـبًی ًـَکـردًەّەی ًیػـبًَ مجبرّببر بۆ کـ ّ

یــبى   ێــریری کرۆًضــی" خْێٌبــَپــَ ًەغــحەرگەریی "ببیڕەّجــی خــْێي لــَ 
رچـبّ کـی بـََیـغێٍْدڵ بَ ی کَ ّ کبجَڵک ّەردەگیرێ. ئَئبًژیۆپاڵضحیی کَ

جـْاًێ دٍ  ١٧٧ّ چبًـذًی دڵ ضث بذا، گۆڕیي دٍکبرایی پۆهپبژکردًی خْێي لَ 
 خۆظ بێ.جەًیب ڕێگبی پبراضحٌی ژیبًی ًَ

 

                                                           

174 Hydralazine ٍرهبى داّدٍ-رهبى ّا:دٍ د  
175 Furosemide 
176 Digoxin 
177 Heart transplantation 
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 َيضی ّ ضبەغی 
 ١٧٨ًەخۆغیی دەریچەکبًی دڵ

  ١٧٩ی ئبئۆرتریچَجەًگیی دٍ
رۆییٌی ئبضبیی  لَ ُۆی پێػگیری بێحَی ئبئۆرت دٍریچَجەًگیی دٍ

ی ئبضبیی دًٍذازٍکبى. ئًَذاهَڕێگبی ئبئۆرجەٍّ بۆ ئَ ّێي لَخْێٌی خب
 یَ.جری چْارگۆغَ ضبًحی هَ ٣ی ئبئۆرت ربيجَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ریچــَ ی ی دًٍــذازٍێ کــَ ئــَبيٌــذرکبجێــک دٍ ًەخۆغــييەم کــبًی ئــًَيػــبًَ

ی ریچــَجری چْارگۆغــَ . جەًگیــی دٍ ضــبًحی هــَ ١هحــر لــَ کــَ  ئــبئۆرت بگبجــَ
ـــَئۆرت دٍئـــب ـــَبێح ـــْ ضـــکۆڵەی چەپ، ضـــَی ُـــۆی چًّْ رەّەی فػـــبری ًێ

 خْارەّەی ُێسی گرژبًّْی دڵ.ّ ُێٌبًَ هبضْلکە  ١٨١ئەضحّْربًّْی
 

                                                           

178 Heart Valve Disorders 
179 Aortic Stenosis 
180 Hypertrophy 
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 ی ئبئۆرت کبهبًەى؟ریچَکبى جەًگیی دٍُۆيَ
 ًَّْرێـی ضـَچًّْـَ .ی ئبئۆرتریچَر دٍضَلطیۆم لَ  ی کٍَّکۆب

ی ریچــَر دٍضــَیْهی خــْێي لــَ جــْاًێ ُــۆی کۆبــًّْەّەی کبلطــى دٍهــَجــَ
ُـۆی جەًگیـی ی کبلطیْم ڕەًگبێ ببێحـَ ٍّکەضبًێکذا کۆبًَّْئبئۆرت بێ. لَ 

 ی ئبئۆرت.ریچَدٍ
 ١٨١جبی رۆهبجیسهی 
 َيـَ کحریب غـٌە بَ)چـَ ر ّ بە ُۆی ضـحرێپحۆکۆکەّەُەّی چڵکیی گ

 ًەخۆغـييە م. ئَيًَەخۆغييەم ی ئَکبجی هٌذاڵیذا ضەرچبٍّت لَجبيبَک( بَ 
ّ دریچــَ  ّ جەًگیــی دەریــچەی ئــبئۆرت ١٨٢بــريي ُــۆی پێکِــبجٌی جێی بێحــَدٍ

 جری دڵ. کبًی
 جەًگیــی  لێــک بــَ. هٌذاڵگــَیەکــبًی جەّاّکــبریی زگوــبکیی دڵ ئبڵۆزیی

ًێـْاى کـْڕ ّ کچـذا لـَ  م حـبڵەجەی ئـَ بـي. ڕێـژٍدايک دٍ زگوبکیی ئبئۆرت لَ
 .کَچْار بَ يَ

 
 ی ئبئۆرت کبهبًەى؟ریچَدٍ کبى جەًگییًيػبًَ

 ئێػە. ضيٌگ 
 .ًێػبًەکبًی ًبجەّاّیی دڵ 
 ًَ١٨٣ٍّبْرا   
  دا کبجی چبالکیی ّ داکػبًی ُێس لَ هبًذّّيی 
 َُ َدا. کبجی چبالکیی فيسيکییجیی لَجبيبَبڕکێ بَ  ًبض 
 .دڵە کْجە 

                                                           

181 Rheumatic fever 
182 Scar tissue 

کبجی لَ ییججبيبَهێػک، بَ ت بَ رکی کْ یٍَ یػحٌی خْێٌی پێْيطث بۆ هبّگًََ -١٨٣
 ,Syncope خۆظًەکبّی ًَ لە چًّْی ُۆظ ُۆی لَ بێحَدا دٍ یفيسيکی یچبالکی
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 َکبى.کی پێ ّ لبچَچَهبضیٌی ه 
 ًَەکبّ. هردًی ل 
 

 چۆى دەضٌیػبى دەکرێ؟  ی ئبئۆرتریچَجەًگیی دٍ
بە پێی ًیػبًەکبى، دۆزراّەکبًی فیسیکیی  ًەخۆغييەکردًی ئەم  دیبریی

 ١٨٤ُەراّیی بەغی بەرەّژۆری ئبئۆرتّەکْ بیطحٌی دەًگی ًبئبضبیی دڵ، 
 ضٌگ بە یبرهەجیی جیػکی ئێکص، ُێڵکبری دڵ، لە ّێٌەی ڕکەی

ّ   ّ کبری دەریچەی ئبئۆرت ُەڵطەًگبًذًی ڕادەی جەًگیی 
 یە. ّەرگرجي لە ئێکۆکبردیۆگرافی یەکبًی دڵ بە کەڵک اًکبرییگۆڕ

 ر دەکرێ؟ضَی ئبئۆرت چۆى چبرٍریچَجەًگیی دٍ
 ٍَُّ دژّاری فيسيکی کی لْرش  الکییَغٌَ کبر ّ چبر چَالًبًی ّ، 
  َکـــبًی ئەم ّ ًيػـــبًَ  ی ئـــبئۆرتریچـــَپێـــێ ڕادەی جەًگیـــی دٍبـــ

کــَ  ١٨٥ی ئــبئۆرتریچــَّ چبًــذًی دٍ یّا يــبى ًەغــحەرگەریدٍ لــَ ًەخۆغــييە
 ردەگیرێ.ٍّ ڵک

 
  ١٨٦گەڕاًذًەّەی ئبئۆرجیی

خْێٌی ئبئۆرت  غێک لَی بٍَّڕاًَ، گَهەبەضث لە گەڕاًذًەّەی ئبئۆرجی
کـبجی ی ئبئۆرت لـَریچَضحراًی دٍّاّ بَبۆ ًێْ ضکۆڵەی چەپ بە ُۆی  ًبجَ

ـــَ جەّاّیی دەریـــچەی ُەرّەُـــب ّەک ًـــب ًەخۆغـــييەی دڵە. ئەم ٍّخبّبًّْ
 ئبئۆرجیع پێٌبضە دەکرێ.

 
 

                                                           

184 Asending aorta 
185 Valve replacement 
186 Aortic Regurgitation 
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 کبهبًەى؟ کبى گەڕاًذًەّەی ئبئۆرجیُۆيَ
 َُ ١٨٧ّکردًی چڵکیی ًێْپۆغی دڵ . 
 دڵ. ڕّهبجیسهی 
 َریچَ.ُۆی دڕاًی دٍ ببێحَ زەبرّێکەّجي ک 
 ًٍَّ کْ ضیفليطی ئبئۆرت.خۆغیي ڕیػەی ئبئۆرت 
 َرزبًّْەّەی فػبری خْێي.ب 
 
 
 
 
 
 

 ئۆرجییگەڕاًذًەّەی ئب
 ی ئبئۆرت.  ئەّ کبجەی ریچَیەکبًی جەّاّکبریی زگوبکیی دٍ ئبڵۆزیی
 ١٨٨يَ.پەڕەی َُ ٢پەڕە،  ٣جێی  ی ئبئۆرت بَریچَکە دٍ

 
 
 
 

 
 

 کبًی گەڕاًذًەّەی ئبئۆرجیی کبهبًەى؟ًيػبًَ

                                                           

187 Infective endocarditis     
188 bicuspid aortic valve 
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ّ لـَ بـێ )بێجگـَيەکی ًـَجْاًێ ُيچ ًيػبًَضباڵًی ضبڵ دٍ ًەخۆغييەم ئَ
پێـی (. بـَ یبًَ خۆغـیيّکردًی چڵکیی ًێْپۆغـی دڵ ُـۆی ًـَ ی کَ َُضبًَکَ

 کبًی خْارەّە دەبيٌذرێ:ّ غێْاًی کبری دڵ ًيػبًَ  خۆغیپەرەضەًذًی ًَ
 َرزغذا.ّ ٍّ  کبجی چبالکی پػّْضْایی ل 
 ًَبّْرا.ٍّ 
 .دڵ ئێػە 
 .ًیػبًەکبًی ًبجەّاّیی دڵ 
 

 چۆى دەضٌیػبى دەکرێ؟ ،گەڕاًذًەّەی ئبئۆرجی
، ی ًیػــبًەکبى، دۆزراّەکــبًی فیسیکــیبە پێــ ًەخۆغــييەردًی ئەم ک دیــبریی

ّ   ّەکـــــْ بیطـــــحٌی دەًگـــــی ًبئبضـــــبیی دڵ، گەّرەبـــــًّْی ضـــــکۆڵەی چەپ
دا بە  ضــــٌگ ژّّری ئــــبئۆرت لە ّێــــٌەی ڕکەی دەرپەڕیــــْیی بەغــــی بەرەّ

  یبرهەجیی جیػکی ئێکص، ًەّار)ُێڵکـبری(ی دڵ، ُەڵطـەًگبًذًی ڕادەی پبًـبیی
 یە. ئۆرت بە یبرهەجیی ئێکۆکبردیۆگرافییّ کبری دەریچەی ئب

 
 چۆى چبرەضەر دەکرێ؟ ەی ئبئۆرجیڕاًذًەّگَ
م رکردًــی ئــَضــَّ ڕادەی غــێْاًی کــبری دڵ بــۆ چــبرٍ پێــی ًيػــبًَبــَ

ٍّ ڵـکی ئـبئۆرت کـَریچـَّ چبًـذًی دٍ ّا يبى ًەغحەرگەری دٍ لَ ًەخۆغييە
  گیرێ.ردٍ

 
  ١٨٩ی هيحرالریچَجەًگیی دٍ

ڕژاًی خـْێٌی دااڵًـی ُۆی پێػگیریی لَ   بێحَ جرال دٍ ی هَریچَدٍ جەًگیی
جری  ضـبًحی هـ٦َجـب  ٤يَ ریچَم  دٍی ئبضبیی ئًَذازٍ. ئَدڵ بۆ ًێْ ضکۆڵەیە

                                                           

189 Mitral Stenosis 
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ــَچْارگۆغــَ ــَی ــَ. ج ــی ئ ــَریچــَم دًٍگی ــَدٍ ي ُــۆی ًەگەیػــحٌی خــْێٌی  بێح
ــْ ضــکۆڵەی چــَ ــۆ ًێ ــَپێْيطــث ب ــْ دپ، ب ــًّْی فػــبری ًێ ــی چــَرزب پ، ااڵً

ّ ُێٌبًَ خـْارەّەی ڕادەی ًـبردًی خـْێٌی دڵ  ١٩١ًگخْارًەّەی ضيپەلکی پَ
 کبى.ًذاهَبۆ ئَ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ی هيحرال کبهبًەى؟ربيجَکبًی جەًگیی دٍُۆيَ

 ٍی هيحرالَ،.ریچَڕۆهبجێطوی دڵ ُۆی ضەرەکیی جەًگیی د 
 ــَ ئبڵۆزیی ــبکیی دڵ. هٌذاڵگ ــبریی زگو ــَ یەکــبًی جەّاّک ــک ب ــی جەًلێ گی

 بێ ًەغحەرگەریی بکرێي.ّ دٍ  بيدايک دٍ ی هيحرال لَریچَزگوبکیی دٍ
 
 

 ی هيحرال کبهبًەى؟ریچَکبًی جەًگیی دًٍيػبًَ
 .پػّْضْاریی 
 َ١٩١بڕکێ  ًبضَ ی َُّاًَُێرغی غ. 

                                                           

190 Pulmonary congestion ًگخْاردًەّەی جراّ لە ضیپەلکذا  پَ  

191 Paroxysmal nocturnal dyspnea 
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 کبى.یَ هبضيٌی کحْپڕی ضيي 
  رزبًّْەّەی فػـبری ًێـْ ئبکبهی بَ . لەّەدەچێ١٩٢خْێي ڕغبًەّە
 بێ. یەکبى ضیی
 
 دەکرێ؟ جرال چۆى دیبری ەًگیی دەریچەی هَج

ــــی ًیػــــبًەکبى، دۆزیٌــــَ ًەخۆغــــييەدەضٌیػــــبى کردًــــی ئەم    ٍّ بە پێ
کبى ّەکْ بیطـحٌی دەًگـی ًبئبضـبیی دڵ، گەّرەبـًّْی دڵ، ُەراّیـی  فیسیکییَ

یەکبى لە ّێــٌەی  ًگخْاردًەّەی جــراّ لە ضــیی ًیػــبًەکبًی پــَّ   دااڵًــی چەپ
ــــــبرهەج ــــــبری(ی دڵ، ڕکەی ضــــــٌگ بە ی ــــــێکص، ًەّاری)ُێڵک یی جیػــــــکی ئ

جرال بە یــــبرهەجیی  ّ کــــبری دەریــــچەی هــــَ ُەڵطــــەًگبًذًی ڕادەی جەًگیــــی 
 یە. ئێکۆکبردیۆگرافیی

 ر دەکرێ؟ ضَی هيحرال چۆى چبرٍریچَجەًگیی دٍ
کبى بـۆ چـبرٍی هيحرالْ ضەرُەڵذاًی ًيػبًَریچَپێی ڕادەی جەًگیی دٍبَ

ی ریچـَّ گـۆڕیٌی دٍ  دەّا يـبى ًەغـحەرگەریلـَ  ًەخۆغـييەم رکردًی ئَضَ
 گیرێ.ردٍٍّ ڵک جرال کَ هَ

 ، ١٩٣جرالیی ی هٍَّڕاًذًَگَ
ی ضـکۆڵەدا دٍٍّکبجی گرژبًَّْ ی هيحرال لَریچَّاّی دٍضراًی ًبجَبَ
 بێحــَدٍ م کـبرٍی خـْێٌی ًێــْ ضـکۆڵە بـۆ دااڵًــی دڵ. ئـٍَّڕاًـَُـۆی گــَ بێحـَ

کـبى، بەرزبـًّْەّەی ًذاهـَارەّەی ڕادەی رۆیيٌی خْێي بۆ ئـَخْ ُۆی ُبجٌَ
ئبکبهذا غێْاًی کبری ضکۆڵەی دڵ. ئەم  ّ لَ یەکبى  ّ ضیی  فػبری ًێْ دااڵى

 جرال پێٌبضە دەکرێ. حبڵەجە ُەرّەُب ّەک ًبجەّاّیی دەریچەی هَ
 

                                                           

192 Hemoptysis 
193 Mitral Regurgitation 
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 جرالیی کبهبًەى؟ ی هٍَّڕاًذًَکبًی گَُۆيَ

 َُ  ًێْپۆغی دڵ.ّکردًی چڵکیی 
 .ڕّهبجیطویی دڵ 
 خۆغـــیی ّەک ئبکـــبهی ًـــَ ١٩٤غـــێْاًی کـــبری هەهە هبضـــْلکەی دڵ

 .کرًّێریی دڵ
 َپ.ُەراّیی ضکۆڵەی چ 
 ١٩٥کبرديۆهيۆپبجیی ُبیپێرجرۆفيک. 
 
 
 
 
 

                                                           

194 Papillary muscle 
195 Hypertrophic  Cardiomyopathy,  دڵ ّ دیْاری  هبضْلکەیئەضحْر بًّْی

ّ چەپ ًێْاى دّّ ضکۆلەی ڕاضث  
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 جرالیی کبهبًەى؟ ی هٍَّڕاًذًَکبًی گًَيػبًَ
 ێ ُێسیهبًذّّيی ّ ب. 
 َُ َبڕکێ.  ًبض 
 یەکبى. ًّْەّەی فػبری ضییرزبُۆی بَی خْێي بَڕغبًەّە 
 َی پػّْضْاریّاًَُێرغی غ. 
 

 جرالیی چۆى دەضٌیػبى دەکرێ؟ گەڕاًذًەّەی هَ
بە پێـی ًیػـبًەکبى، دۆزراّەکـبًی فیسیکیـی  ًەخۆغـييەکردًی ئەم  دیبریی

لە ّ ضـکۆڵەی چەپ   ّەکْ بیطـحٌی دەًگـی ًبئبضـبیی دڵ، گەّرەبـًّْی دااڵى
ئـێکص، ُێڵکـبری دڵ ُەڵطـەًگبًذًی  ّێٌەی ڕکەی ضٌگ بە یبرهەجیی جیػـکی

ّ ضــکۆڵەی  بــًّْی دااڵى  ّ گەّرە جرال  ّ کــبری دەریــچەی هــَ ڕادەی پبًــبیی 
 . دڵ بە یبرهەجیی ئێکۆکبردیۆگرافیی

 
 ر دەکرێ؟ضَچۆى چبرٍ جرالی ی هٍَّڕاًذًَگَ
م رکردًـی ئـَضـَّ غێْاًی کـبری دڵ بـۆ چـبرٍ کبى پێی ڕادەی ًيػبًَ بَ

ٍّ ڵـکی هيحـرال کـَریچَّ گۆڕیٌی دٍ  رگەریی غحَ ّا يبى ًَدٍ لَ، ًەخۆغييە
 ردەگیرێ.
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 ضي ّ چْاربەغی 
 ئبریحویی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟چييَ ١٩٦هەبەضث لە ئبریحویی
ُـۆی خێـرا، خـبّ  بٌـَدٍکـَ  ّ حبڵەجبًەبۆ ًبضبًذًی ئَ ئبریحویی چەهکێکە

خـبّ ّ بـَ  ١٩٧بکيکـبردییخێرالێـذاًی ًبئبضـبیی دڵ، جلێذاًی دڵ. بـَ  يبى ًبڕێک
ـــبردیی ـــذاًی ًبئبضـــبیی دڵ، براديک ـــَ دٍ ١٩٨لێ ـــذاًی دڵ ل ـــژەی لێ ـــْجرێ. ڕێ ک

کەرەت   ٦١هحـر لـَ خـبّ لێـذاًی دڵ کـَ ّ لَ کەڕەت  ١١١دا پحر لَ جبکیکبردیی
ّ بــَ  ١٩٩ئبجریــبل ئــبریحویی  -لێــذاًێ دااڵًــی دڵ  ًبڕێک خْلەکێکــذایە. بــَلــَ 

  ٢١١ّێٌحریکـل ئـبریحوییکـرێ  ضـث پـێ دٍٍّ دٍەضکۆڵ ًبڕێک لێذاًی دڵ کَ لَ
ــْجرێ . هەجرضــی ًبڕێک ــذاًی ضــکۆڵە دەک ــرٍ لێ ــۆ هــرۆڤ زۆرج ُەجــب ی دڵ ب

 ًبڕێک لێذاًی دااڵًی دڵ.
 

                                                           

196 Arrhythmia 
197 Tachycardia 
198Bradycardia 
199 Atrial arrythmias 
200 Ventricular arrythmia 
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 ؟لێذاًی دڵ کبهبًەى ی ًبڕێکرچبٍّضَ
 َ٢١١ُێٌبًی جرپەی ئەلیکحریکی مرًَُبجەّاّیی گرێی ضيٌْضی بۆ ب . 
 م رُـَدا بـَ گرێی ضيٌْضییلَ کَ  ٢١٢یًگَّ ئبَُبًّْی  ئَ ًبئبضبیی
 دێ.
 ضحراًی جـَّ پطبى يبى بَ ٢١٣جێکچًّْی ڕەّجی ڕاگْێسجٌەّەی جرپە

ّ ضـکۆڵە( بـێ پێْەًـذیی لەگەڵ   خـۆی دااڵى) لێذاًی ضـەربَلکحريکیزّّی ئَ
 ک ّ ...يَ

 
 یەک دەبیٌذرێ؟دا چ ًيػبًَ لە کبجی ئبریحویی

کـبًی ًيػـبًَ ضـث بـَدا ُـَ ٌگضـيلەّەدەچـێ لـَ  ئـبریحوی بە پێی چەغٌی
 خۆارەّە بکرێ:

  ٍ٢١٤پێ کردىدڵ ڕ. 
  َ٢١٥خثپێی ضَجَ(  دڵە)کْج . 
  َ٢١٦کردًی دڵپپ جَج. 
  ٢١٧خێراّ ڕێک ّ پێک لێذاًی دڵ. 
  ًَ جّْغـی ضـَ کـبجی  ًبڕێـک لێـذاًی جًْـذی دڵـذا خۆظ لـَُەرّەُب

 بێ.دٍ ئێػە ّ پػّْضْاری   ُۆغی، ضيٌگ ێرگێژە، ب
 
 

                                                           

201 Impulse formation 

202 Rhythm 
203 Impulse Conduction 

204 Palpitations 
205 Pounding 
206 Thumping 
207 Fluttering 
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 کبهبًەى؟ ئبریحویکبًی ُۆيَ
 .ئبریحویی زگوبکیی دڵ 
 َلکۆڵ، کبفبئيي، هبددەی ضڕکەر.، ئَرٍجگ 
 .ُێرغی دڵ 
 َرزبًّْەّەی فػبری خْێي.ک ئبکبهی بَبًّْی دڵ ٍّّرٍگ 
 .پڕکبریی جيرۆئێذ 
 ... ُحذ ّ 
 

 دەکرێ؟ ئبریحویی دڵ چۆى دیبری
 َزگـــــبی ئـــــَدٍلـــــَ  ضـــــحَبـــــَم هـــــَگرجٌـــــی ُێلکـــــبری دڵ. بـــــ

 گیرێ.ردٍڵک ٍّکَ ٢١٨برديۆگرافلێکحرۆک
 ًَ یی یـبى پـبظ  ضـحَ کـبجی ئەًجـبهی کـبرێکی جَ ّاری دڵ لـَگرجٌی

 .٢١٩کبرُێٌبًی دەّاگەلێک ّەکْ دۆبیْجبهیي بە
 َڕێــژەی  کــری خــْێي کــۆًحڕۆڵی کــبری دڵ، گْغــبری خــْێي، غــ ّ

 کبًی جيرۆئێذی خْێي.ُۆرهۆًَ
 

 ردەکرێ؟ضَئبریحویی چۆى چبرٍ
ّ  غـٌی ئـبریحویی ڵ چـَگـَپێْەًـذیی لـَ ئبریحویی دڵ لـَرکردًی چبرە ضَ

یبى بـَ کـبى پێْیطـحییيـَ ئبڕیحویی . بەغـێکی زۆر لـَدایَ ڕادەی جذدی بًّْی
کۆاڵ،  الًـبًی کبفـبئيي )کۆکـبًيـب ٍّ. جـبرّ بـبر جـَیـَ رهبًێـک ًيدٍ غٌَُيچ چَ
ــبٍّ  پيپطــی ــَّ... ( دٍکۆال، ل ــْاًێ ببێح ــَُــۆی گــَ ج ــَئبُــَ یٍّڕاً ًگــی دڵ ب

کردًيـبى  رضـَغٌی ئبریحویی بۆ چـبرٍپێی ُۆ ّ چَ حبڵەجی ئبضبیی خۆی. بَ

                                                           

208 Electrocardiograph 
209 Dobutamine 
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رەّەی ضـَبـۆ بردًـَ ٢١١ڕێکخەر پەررّەُب چبًذًی جـجۆر، َُّای جۆربَدٍ لَ
خـْارەّەی خێرالێـذاًی دڵ کـَ بۆ ُيٌبًـَ ٢١١ّ دیفيبريلێيحێر ڕێژەی لێذاًی دڵ 

 گیرێ.ردٍٍّڵک جرضيي، کَبۆ ژيبًی ًەخۆظ جێی هَ
 لە ئبریحویی دڵ پێْیطحە چی بکرێ؟ بۆ پێػگیری

 ٍَّرٍ.الًبًی جگ 
 َدێری دکحۆردا.ژێر چبٍّچبالکیی فيسيکیی ل 
 ٍّزی ّ هيٍْ ...(.فيبر) ضَّ پڕ لَ  چەّریی  مًی کَهَخْاردًی خْارد 
 .کۆًحڕۆڵی کۆلطحرۆڵی خْێي 
 .کۆًحڕۆڵی گْغبری خْێي 
 ًَضحَ بيی جَخْارەّەی لْرض ُێٌب . 
 ٍَّّام.ردٍرزغی ب 
 َکری خْێي.کۆًحڕۆڵی غ 
  َ(.رًّّی راّکێ(ی ڕۆحی)دٍ غٌَ ضحرێص)دڵَر چََُدّّری ل 

 
 

 
 
 

                                                           

210 Pacemaker 
211 Defibrillator 
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 جنثَي ضيبەغی 
 کبردیۆهیْپبجیی

 ؟چييَ ٢١٢کبردیۆهیْپبجیی
ّاجبی  بَ cardioی . ّغَی دڵەخۆغیی هبضْلکەکبردیۆهیْپبجیی ًَ

. ًەخۆغييەّاجبی  بَ pathy ّ   ّاجبی هبضْلکە بَ myoدڵ، 
ّ ًبجەّاّیی دڵ  ی دڵ ُۆی غێْاًی کبری هبضْلکە بێحَکبردیۆهیْپبجیی دٍ

 بۆ پۆهپبژی خْێي. 
 جۆرەکبًی کبردیۆهیْپبجیی کبهبًەى؟

 ٢١٣ کبردیۆهیْپبجیی ّااڵ- ١
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ــَ ــبجیی ّااڵدا، دڵ گــَل ر دّّ ضــکۆڵەکبى جّْغــی ّ ُــَ ّرەیە کبردیۆهیْپ
ّ پۆهپــبژی خــْێٌیع کــَ ی دڵ ٍّّیــی دەبــي، ُەرّەُــب ُێــسی گرژبًْــَُەرا

 ٍّ.بێحَدٍ م
 

                                                           

212 Cardiomyopathy 
213 Cardiomyopathy Dilated(congestive) 
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 ُۆیەکبًی کبردیۆهیْپبجیی ّااڵ کبهبًەى؟
 ًَّ٢١٤ًبضرا. 
 ٌَییهبڵەب 
 َبّْى. لکۆڵییئ 
 ًََی کحَری کرۆًێریی دڵ )کبردیۆهیْپبجیی پبظ ضَخۆغیی خْێٌب

 (.یی دڵەبْارەکبًذا ُۆی ًبجەّاّ  ٩١جب  ٥١دڵ لە ضەجب 
 َرزبًّْی فػبری خْێي.ب 
  َُیرۆئیي.   کۆکبئێيخّْگریی ب ّ 
 ٍکــــــْ کْببلــــــث، فۆضــــــفۆڕ، کــــــبربۆى ٍّ ٢١٥ُراّیــــــیهــــــبددەی ژ

 هۆًۆئۆکطیذ، جیْە،
 (.٢١٦دابەزیٌی رادەی کبلطیۆهی خْێي)ُێپۆکبلطيوی 
 .پڕکبریی لّْی جیرۆئیذ 
 ٍکّْاکبًی دژی ڕێحرۆڤبیرۆش ٍّد 
 Zidovudine،Didanosine،Zalcitabine  
 ًََ( لەًذ. کرٍ خۆغی)غ 
 ٌَ٢١٧کبىفێٌْجیبزی . 
 ... ُحذ ّ 
 
 

                                                           

214 Idiopathic 
215 Toxins 
216 Hypocalcemia 
217 Phenothiazines 

ّ ُحذ ...   لە دەّاکبى کە بۆ دەرهبًی ًەخۆغیی ڕۆحیی ّەک غیسۆفێرًی کەگرّپێ
  .بە کبر دەبردرێ
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 کبًی کبردیۆهیْپبجیی ّااڵ کبهبًەى؟ًیػبًَ
  َهْجْڵذا.کبجی جَپػّْضْاریی ل 
 َی پػّْضْاریی.ّاًَُێرغی غ 
  داکػبًی ُێس. هبًذّّیی ّ 
 .دڵەکْجە 
 .ضٌگ ئێػە 
 َکبجی پػّْداًذا. خێرالێذاًی دڵ ل 
 

 ر دەکرێ؟ضَّااڵ چۆى چبرٍ کبردیۆهیْپبجیی
 ًٍەخۆغييەم ُۆکبًی ئَ یە، بڕّاًَ خۆغییرهبًی ئەم ًَبۆد. 
 َّا ّ دٍ ضـبڵە  ٦١ّی ًیـبى ژێـرٍهـَی کـَ جـَضـبًَّ کَچبًذًی دڵ ل

 .هبٍّّاى ًَر ئَضَ کبرجێکەریی لَ
 
 ٢١٨جرۆفیککبردیۆهیْپبجیی ُبیپێر- ٢
ر ڕاضـحی ُـَّ دیـْاری ًێـٍْ دڵ  یضحّْریی هبضْلکەدا ئًَەخۆغييەم لَ

ضـحّْربًّْی دیـْاری ًێـْاى پ دەبیٌـذرێ. ئـَّ چـَ  دّّ ضکۆڵەکبًی ڕاضـث
ُــــۆی بێحــــَ پ، دٍی ضــــکۆڵەی چــــٍَّکــــبجی گرژبًّْــــَ ضــــکۆڵەکبى لــــَ

ی ریچــَی دٍٍّبًّْــَ ی ژێرئــبئۆرت کــَ ئبکــبهی ًسیکجەًگبــًّْەّەی ًبّچــَ
رزغذا کبجی ٍّجبیبەجیی لَ بَ م حبڵەجە َڕاضحی دڵ. ئدیْاری ًێٍْ بَ جرالَ هَ
ضـــحراًی جەّاّی ڕەّگەی ُـــۆی بـــَ ًبکبّ ببێحـــَ یەکـــی لـــَغـــێٍْجـــْاًێ بـــَدٍ

 ّ ڕاّەضحبًی دڵ.  ڕۆیػحٌی خْێي 
 
 

                                                           

218 HypertrophicCardiomyopathy, ی دڵ کەهبضْل ئبضبییئەضحّْربًّْی ًب  
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 جرۆفیک کبهبًەى؟کبردیۆهیْپبجیی ُبیپێر ُۆیەکبًی

رژبًّْـَُێسکردًی ڕەّجی گ ُۆی بَ ر غحێک یبى ئبکبرێک کَ ببێحََُ
ــی ڕەّگەی ڕۆیػــحٌی خــْێي. ّی دڵ  ــی جەًگی ــۆ  ّ لە ئبکبهــذا زۆرجرکردً ب
 :   ًوًَّْ
 ٍـــــــبهیيّا ٍّد ـــــــریي٢١٩کـــــــْ دۆپ ،، ٢٢١، ًیحرۆگلیطـــــــیریي٢٢١، ئپیٌئف

 لکۆڵ.ّ ئَ هیسُێٌەرەکبى 
 َ٢٢٢ ضحَ ی جَم بًّْەّەی ًبئبضبیی ئبّیلکَک . 
 .خێرالێذاًی دڵ 
  َر پێ ڕاّەضحبى.ضَل 
 

                                                           

219 Dopamine 
220 Epinephrine 
221 Nnitroglycerin 
222 Hypovolemia  
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ّی ُۆی خـبّکردًی ڕەّجـی گرژبًّْـَ ببێحَ ێک کَر غحێک یب ئبکبرَُ
 :بۆ ۆێٌَ کبجەّە.دڵ، جەًگیی  ڕەّگەی ڕۆیػحٌی خْێي کەهحر دٍ

 ٍ٢٢٤، ّیراپبهیل٢٢٣کْ پرۆپراًۆلۆڵّا ٍّد. 
 َ٢٢٥ ضحَ ی جَزۆربًّْی ًبئبضبیی ئبّیلک . 
 .خبّلێذاًی دڵ 
 .ُەڵحرّغکبى 
 

 ؟جرۆفیک کبهبًەىکبًی کبردیۆهیْپبجیی ُبیپێرًیػبًَ
 .پػّْضْاریی 
  َرزغذا(.کبجی ٍّکی کْرت )لَ یَ چّْى بۆ هبٍّ ُۆظل 
 کردًەّەی ئێع(. مُْی کَ بێحَئێػە )ڕاکػبى دٍ ضٌگ 
 .دڵە کْجە 
 م بــێ )ئــَ ًەخۆغــييەی ئەم ًیــب ًیػــبًَجــْاًێ جــًَەکــبّ دٍ هردًــی لە

 بیٌذرێ(.دا دٍ رزظکبجی ٍّالّاى لَ  لَ جبیبەجیحبڵەجە بَ 
 

 جرۆفیک چۆى چبرەضەر دەکرێ؟یْپبجیی ُبیپێرکبردیۆه
 ٍئۆکطـــیژى)  خـــْارێی کـــبر ّ پێذاّیطـــحیی دڵ بـــَّا بـــۆ ُێٌبًـــَد

 پرۆپراًۆلۆل، ّیراپبهیل(.
 .ًەغحەرگەریی دڵ 
 
 
 

                                                           

223 Propranolol 
224 Verapamil 
225 Hypervolemia 
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  ٢٢٦ضکرجەکبردیۆهیْپبجیی بَ -٣
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ّی کبجی خبّبًّْـَلە کبردیۆهیْپبجیی بەرجەضکذا خْێٌی ًێْ دااڵًەکبى لَ

ّ  بـّْى  ک ئبکـبهی ڕەقی ضـکۆڵە ٍٍّّحە ًێْ ضکۆڵەکبى. گرژهبًـَدڵ دەڕژێ
یػــحٌی خــْێٌی  گَلــَ  ُــۆی پێػــگیری بێحــَی ضــکۆڵە، دٍگــۆڕیی هبضــْلکەًــَ

ی ٍّی خـْێي بـۆ ًێـْ ضیطـحوی ضـّْڕاًٍَّڕاًـَّ گـَ  کـبىدیـٍْپێْیطث بَ 
 خْێي.

 ضک کبهبًەى؟رجەُۆکبًی کبردیۆهیْپبجیی بَ
ى، م ًەخۆغـیییەی ضـەرەکیی ئـَرچـبٍّکـبًی دیـکە ضـًََذاهخۆغیی ئًََ

 کْ:ٍّ
 ـــذۆز ـــ٢٢٧َئبهیلۆئی ـــَ . ی ـــک ل ـــَکێ ـــبًی ضـــەرەکیی ئ  غـــٌَم چـــَُۆک

 بیٌذرێ.کبًذا دًٍجَڵ غێرپَگَپێْەًذیی لَجبرّببر لَ  کَیە  کبردیۆهیْپبجی
                                                           

226 Restrictive Cardiomyopathy 
227 Amyloidosis,  

ّ کۆبــًّْەّەی ئبهیلۆئیــذ لە ئەًــذاهەکبًە کە دەبێــحە   يحئبهیلۆئیــذۆز بە ّاجــبی ًیػــ
ــذ چەغــٌە  ئبضــبییکــبری ّ غــێْاًی   ّ ئەضــحّْربّْى  ُــۆی ڕەق ــذام. ئبهیلۆئی ئەً

        کبًی لەغە.ّ پۆ   ّ بەرُەهی ڕزیٌی جبى  پرۆجێیٌی رّّى
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 کی ًبئبضبیی یَغێٍْ ئبضي بَ داًەخۆغييەم لَ ٢٢٨ُێوْکرۆهبجۆز  ّ
 ٍّ.بێحَدٍ  ئەًذاهەکبًذا کۆر لَ دٍبَدەڕالَ 

 ُۆکبًی  کًَی ضیطحویکَ خبیَکی دریژًٍەخۆغييە. ٢٢٩ضبرکۆئیذۆز
ئـَدا، گرێـی زۆر ّرد بـَ  ضـحَ کـبًی جًَذاهَزۆربەی ئَ . لًَبضراٍّجبرێ ًَ

 کْجرێ.دٍ ٢٣١پێبى گراًْلۆم م دێ کَرَُکر یبى خیس بَی غًَذازٍ
 ٢٣١بریي ُۆی پێکِبجٌی جێ حَببێکَ  ُێرغی دڵ. 
 ٍرهــبًی بــۆ دٍ ّایــَم دٍ)لــَ ٢٣٢ُراّیــی ئبًحراضــیکلیيکــبرجێکەریی ژ

 ّەردەگیرێ(. ڵک ی خْێي کًَجَغێرپَ
 ًَی لەًذ.یخْغ 
 ... ُحذ ّ 
 

 ضک کبهبًەى؟رجەکبًی کبردیۆهیْپبجیی بًَیػبًَ
 ٍپێ. ضثهبضیٌی د ّ 
 داکػبًی ُێس.  هبًذّّیی ّ 
 َرزغذا.ی ٍّکبجپػّْضْاریی ل 
 ًَّْ٢٣٣ ضحَ کبًی جًَێْ دیٍْی ًبئبضبیی ئبّ لَ ٍّکۆب. 
 .ئبریحویی دڵ 
 
 

 ر دەکرێ؟ضَچبرٍضک چۆى رجەکبردیۆهیْپبجیی بَ
                                                           

228 Hemochromatosis 
229 Sarcoidosis 
230 Granulomas 
231 Scar 
232 Anthracycline 
233 Ascites 
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 ٍی کبردیۆهیْپبجییي.رچبٍّی کَ ضَیبًَ خۆغییّ ًَرهبًی ئَد 
 َکــبًی ًــَکــرێ ًیػــبًًَیــب دٍ، جــَرهــبًی جــبیبەجیبــًّْی دٍپێــی ًــَ بــ

 غی ًبجەّاّیی دڵ(.بَ ّ ًبجەّاّیی دڵ کۆًحڕۆڵ بکرێ )بڕّاًَ  خۆغی
  .چبًذًی دڵ 
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 ظ غَضي ّ بەغی 
 ٢٣٤ُەّی هبضْلکەی دڵ

 ُۆکبًی ُەّی هبضْلکەی دڵ کبهبًەى؟
 بـــَ جــبیبەجیی کۆکطـــبکی ڤبیرۆضـــی  ُەّی چڵکیــی ڤبیرۆضـــی(B  ،)

 یبیی ّ ... کحریب بَ
 .یبّ)جب(ی ڕّهبجیطویی 
 َضــْلفًْبهیذ٢٣٥ٍک : کۆکــبئیيّاکــبى ٍّدٍغــێک لــَ کــبرجێکەریی بــ ،
دێپرێطـــبًحَ ًحی ، جـــری ضـــیکلیک ئ٢٣٨َ، جیحراضـــیکلیي٢٣٧ئیسًّیبزیـــذ،  ٢٣٦کـــبى
 ّ... ٢٣٩کبى
 ک کـــــبربۆى هٌۆئۆکطـــــبیذ، ژەُـــــری دیفحیـــــری، ٍّ ٢٤١ژەُرەکـــــبى

 ئبرضیٌیک ّ...
 َکـــبًی ّکردًی ڕەگـــَ کـــْ "ُـــٍَّ  ضـــحَ خْغـــیی ضیطـــحێویکی جًَـــ
 ّ ضبرکۆئیذۆز.   ٢٤١خْێي
 

 کبًی ُەّی هبضْلکەی دڵ کبهبًەى؟ًَیػبً
 داکػبًی ُێس.  هبًذّّیی ّ 
  ّجْهگەکبى. ئێػی هبضْلکە 
 .)یبّ)جب 

                                                           

234 Myocarditis 
235 Cocaine 
236 Sulfonamides 
237 Isoniazide 
238 Tetracycline 
239 Trycyclic antidepressants 
240 Toxins, هبددەی ژەُراّیی 
241 Vasculitis 
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 .ئبریحویی 
 رزغذا(.کبجی ٍّ )بَ جبیبەجیی لَ پػّْضْاری 
 جْاًێ ئبکبهی ئبریحویی دڵ بێ(.ُۆظ بّْى)دٍ بێ 
 ئێػە. ضٌگ 
 ًََُکبًی ًبجەّاّیی دڵ.رُّب ًیػب 
 

 بیٌذرێي:کبًی خْارەّە دًٍیػبًَهٌذااڵًذا زۆرجر  لَ
 َرزبًّْەّەی)جب( یبّ. ب 
 ئیػحیِبیی. بێ 
 ی ڕەًگی پێطث.ٍّّ بۆربًَّْ  غیي 

 
 یەکبًی ُەّی هبضْلکەی دڵ کبهبًەى؟ ئبڵۆزیی

 کبًی خْارەّە:جْاًێ ببێحە ُۆی خبلەدٍی دڵ ّکردًی هبضْلکە َُ
 َ٢٤٢ی دڵبًّْی ًبئبضبی ّرٍّ گَ  کبًی دڵبًّْی دیٍْ ّرٍ گ . 
 َی دڵ.کبًی هبضْلکەئبزاری ضلْل 
  .ًبجەّاّیی دڵ 
 کبًی دڵذا.دیْاری دیٍْلَ  ٢٤٣ی خْێيپێکِبجٌی دەڵەهە 
 ّجٌـی بـۆ ًێـْ ضیطـحوی گـَّ ڕێکـَ  ی دەڵەهەی خْێيٍّبًَّْ جْێ

 خۆغبًەدایَ.م ًَّ هێػک لَ ی دڵ کحَڕاًی خْێي ُۆی ضَ
 
 
 

                                                           

242 Cardiomegaly 
243 Thrombosis 
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 ُەّی هبضْلکەی دڵ چۆى دیبریی دەکرێ؟
ُەّی هبضْلکەی دڵ بە پێـی ًیػـبًەکبى، گۆڕاًکبریەکـبًی ًەّار)ُێلکـبر( 

دا، جــراّی گەرّ یــبى  کردى ڤــبیرۆش لە پیطــبیی ّ دەًگیــی دڵ، دیــبریی  ی دڵ
ّێٌــبكردًی ّ هبضــْلکەی دڵ،   بەغــەکبًی دیــکەی لەظ، بیۆپطــی لە ًێْپــۆظ

 دەضٌیػبى دەکرێ. ٢٤٤ّ گۆڕاًی دژەلەغەکبى ی هْگٌبجیطی ٍّ زرًگبًَ
 
 ردەکرێ؟ضَەّی هبضْلکەی دڵ چۆى چبرٍُ
 ٍى.ًەخۆغييەی ئەم رچبٍّضَی کَ ّ ُۆیبًَرهبًی ئَد 
 َْارەّەی کبری دڵ(. )بۆ ُیٌبًَ  ضحَ ئبضحەًگیی جوْجْڵی فیسیکیی ج  خ
 ٍرهبًی ئبریحویی دڵ.د 
 ٍغی ًبجەّاّیی دڵ(.رهبًی ًبجەّاّیی دڵ ) بڕّاًَ بَد 

 
 
 
 

 
 

                                                           

244 Antibody دژەجەى،    
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 ّت ضی ّ حَبەغی 
 ٢٤٥ڵپۆظُەّی د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ُۆکبًی ُەّی دڵپۆظ کبهبًەى؟
 ٢٤٧ّ کۆکطبکی ڤبیرۆش ٢٤٦کْ ئیکۆڤبیرۆشٍّ ،چڵکی ڤبیرۆضی . 
 َکبًی خۆپـبرێسیی، یبّ)جـب(ی ًەخۆغـييەکـْ خۆغـیی ضیطـحویک ًٍّـ

 رۆهبجیسهی، ضیل، غێرپەًجە. ًبجەّاّیی گْرچیلە.
 ًٍَّ ی دڵ.ّکردًی هبضْلکە ّ َُ  ٢٤٨کْ ُێرغی دڵخۆغیی دڵ 
 ی کـَّایبًـَّ دٍّەرگرجي لە ئـَ ّ کەڵـک ضـٌگ  ٢٤٩رهـبًییدٍ جیػک 

 . ضحَ ُۆی کسیی ضیطحوی بەرگریی جَ بٌَدٍ
 َُۆی ئبزارّ ًەغحەرگەری زەبرّێکەّجي ب. 
 ًَ ًبضراّ.ُۆی 
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248 Heart attack 
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  َدّای ًــَ ضــباڵى ٥١جــب ٢١ًێــْ پیــبّاًی ُەّی دڵپــۆظ زۆرجــر لــ
ّ  ٢٥١خۆغـیی ڤـبیرۆشهٌذااڵًیػـذا دّای ًـَّ لَ  یەکبى  خۆغیی چڵکیی ضیی

 بیٌذرێ.کۆکطبکی ڤبیرۆش دٍ
 

 کبًی ُەّی دڵپۆظ کبهبًەى؟ًیػبًَ
 پـۆی پریکـبردۆ ّ لێکخػـبًی  ّکردًی جـبى  ئبکبهی َُ ئێػی ضٌگ ّ

ٍّ، بێحـَدٍ مکٍَّ بۆ پێػەّە هبًَّ چَ کبجی داًیػحي  م ئێػَ لَ. ئَڵ دڵەگَلَ
ّ هـل، دٍ زۆرجر دەکـب. ئـێع بەرٍّ ڕاکػبى ئێع  کێػبًی لْڵ ًبضَاڵم َُبَ
 ّ پػث ڕادەکێػرێ. ی غبى، زگ فَ

 ٌَکـبى لە ًذاهـَخْارەّەی ڕادەی ّەدەرًبًی خْێٌی دڵ بەرەّ ئَُبج
خـْارەّەی فػـبری ُـۆی داکػـبًی ُێـس، هبًـذّّیی، ُبجٌـَ بێحَخْلەکێکذا دٍ

 خێرالێذاًی دڵ. ّ خْێي 
 َُـۆی گـَبێحَ ى دٍکبرٌٍَێرزبًّْەّی فػبری ضیطحێویکی خْێٌِب
 ئـبّ لـَری غـلَدٍبـَڕادەّ لـَ  ی ًبئبضبیی . کۆبًّْەّە ٢٥١رگبًّْی جَّرٍ
 ّ زگ. کی پێ چَالق، هَ ضحّْربّْى(ی )ئَ، هبضیٌی ضحَ کبًی جَ غَ بَ

 َجـبیبەجیی لـَ بَ ٢٥٢لکیری ضیپًَگخْاردًەّەی خْێي لە خْێٌِێٌَ پ 
 .  ّ ضەرُەڵذاًی پػّْضْاری  کخەی ّغُۆی کۆ بێحَکبجی ڕاکػبًذا دٍ

 .ّیب 
 َغێْیپ. 
 
 
 

                                                           

250 Adenovirus 
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 دەکرێ؟ ُەّی دڵپۆظ چۆى دیبری
ّ   کردًی ُەّی دڵپــۆظ ببغــحریي غــێْەی دەضٌیػــبى ئێکۆکــبردیۆگرافی

دەکــــرێ  یەّە بە ببغــــی افیی. لە ڕێگــــبی ئێکۆکــــبردیۆگر٢٥٣جبهپۆًــــبدی دڵە
 بکرێ. ّ کبری دڵ دیبری  ًییەجی پێکِبجَغلەئبّی پریکبردۆ چۆ

 
 ر دەکرێ؟ضَدڵپۆظ چۆى چبرٍُەّی 

 ٍکە.ًەخۆغييەرهبًی ُۆی د 
 .ئبزارغکێي 
 ضـپریي  . ئ٢٥٤َدەّا بۆ دەرهبًی ُەّی پریکبردۆ ّەکْ ئیبۆپرۆفیي  ّ

 .٢٥٥جبرّببر کۆرجیکۆضحرۆئێذەکبى
 َـــ ـــۆ ک ـــبى ب ـــَ مهیسُێٌەرەک ـــَی غـــلٍَّکردً ـــبّی ل ـــَڕادە ئ ر ّ دٍب

 ی پریکبرد،کًَبئبضبیی ًێْ جّْرٍ
 ٍڕێگبی  ئبّ لَغلَ رکێػبًید

)لەم حـــــبڵەجەدا   ٢٥٦پریکبردیۆضـــــئٌحئس
دّای رۆکردًـــی دەرزیەکـــی ًێـــْ بـــَ 

ـــبجێحر، غـــلَ ـــبى ک ـــْ خـــبڵی، ی ـــبّی ًێ ئ
 کرێ(.ی پریکبرد خبڵی دٍکَجّْرٍ
 َبًی رهــــبیْجیک بــــۆ دٍ ًحی ئــــ

 یی.  کحریب ّکردًی بَ َُ
 ــــــَ ًەغــــــحەرگەری ــــــبجی  ل ک

ّ   خۆغـــــیى بـــــًّْی ًـــــَدرێژخبیـــــَ
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254 Ibuprofen 
255 Corticosteroid 
256 Pericardiocentesis 
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یەّە  ڕێگبی ًەغـحەرگەریی لَ بی ئەم جۆێخَّْریی دڵپۆغذا. دٍضحّ ئَ ڕەلی 
   .٢٥٧ٍّکرێحَ دڵ جْێلَ 

 
 یەکبًی ُەّی دڵپۆظ کبهبًەى؟ ّ هەجرضیی  ئبڵۆزیی

 .ئبریحویی دڵ 
  َی کـَئبّی ًێْ جـّْرٍری غلَدٍبَڕادەجبهپۆًبدی دڵ. زۆربًّْی ل

 دڵ.بَ  ٢٥٨ُۆی فػبرُبّردىبێحَ دڵپۆظ دٍ
 ی دڵپــۆظ دٍکـَّکردًی جـّْرٍ ُـَ - ٢٥٩رجەضـکی بـَُەّی دڵپۆغـ

م دڵ. ئـَّ ًّْضـبًی بـَ  ە چیـٌبًّْی ئەم  ضـحْرّ ئـَ  قُـۆی ڕٍ جْاًێ ببێحـَ
ـــَحـــبڵەجە  ـــَ ٍّ گیربًّْـــَ کە پێػـــگیریی ل ـــّْى  ی دڵٍّّ خبّبًّْ ّ   ّ پڕب

 ًبردًی خْێي دەکب، دەجْاًێ یەکێک لە ُۆیەکبًی ًبجەّاّیی دڵ بێ.
 
 
 

 
 

                                                           

257 Pericardiectomy 
258 Compression 
259 Constrictive Pericarditis 
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 غث ضی ّ َُ بەغی
 ٢٦١ ُەّی ًێْپۆغی دڵ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟چييًَێْپۆغی دڵ 
ّ  کبى  ریچــَ ّاّی ژّّری دڵ، دٍجــَکــَ  ،یخــی ًێــْ دڵەغــی دڵ جــۆًێْپــۆ

 بي. دٍ ًەخۆغييەم کبًی دڵ زۆرجر جّْغی ئَ ریچَ غێ. دٍپۆدادٍ کبًیدیٍْ
 ُۆیەکبًی ُەّی ًێْپۆغی دڵ کبهبًەى؟

یەکبًی  کحریب ضەرەکیی ُەّی ًێْپۆغی دڵي. بَ یرچبٍّیەکبى ضَ کحریب بَ
حـبڵەجی  لـَیەی کـَ  کحریب ّ بـَیـب ئـَ  ٢٦٢ضحرێپحۆکۆک ٢٦١ککۆگرّپی ضحبفیلۆ

ی ئـبزار ّ بریٌـذاربًّْی ُـۆ ژیـي، بـَّ دەهـی هرۆڤـذا دٍ  پێطث دا لَ ئبضبیی
رٍخـّْگ لـَ جبیبەجی رزی بَم، جێی دٍّ ًێْ دٍ پێطث، ًەغحەرگەریی دداى 

ڕێگـــبی ضیطـــحێوی  ّ لـــَ  بـــيی خـــْێي دٍهـــبددەی ضـــڕکەر، ڕەّاًەبى بـــَکـــ
 ّ لەّێ جێگیر دەبي. ضّْڕاًی خْێي دەگەًە دەربیجەکبًی دڵ 
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261 Staphylococcus 
262 Streptococcus 



 

154 

 جۆرەکبًی ُەّی ًێْپۆغی کبهبًەى؟
دّّ چـَ ری بـَڵ ُۆکـبًی پێکِێٌـَگـَپێْەًذیی لە ُەّی ًێْپۆغی دڵ لَ

کـــرێ. ُەّی ظ دٍابـــَ) یـــبى خـــبّێي( دکحریبی( ّ ًـــبچڵکی غـــٌی چڵ)یی)بـــَ
هحر دەبیٌـذرەێ.  کـَ غـٌی چڵکـیًبچڵکیی ًێْپۆغی دڵ یبى خـبّێي لەگەڵ چـَ

غـکەری خـۆیـی لەگەڵ ُێـسی ًـَپێًْـذٍ ڕەگرجّْیی ُەّی ًێْپۆغی دڵ لَپَ
ــبى کحریب  بــَ ــبزاردیحٌی ج ــذ ّ پــۆی ًێْپۆغــی دڵ دٍ  ّ ئ ــْاًێ جًْ خــث ّ ضــَ ج

هحــر بــێ هەجرضــیی کــَبــَ ّ   ( یــبى ضــّْک٢٦٣)ُەّی کحــْپڕی ًێْپۆغــی دڵ
 (.٢٦٤)ُەّی ژێرکحْپڕی ًێْ پۆغی دڵ

  ُەّی کحْپڕی ًێْپۆغی دڵ 
 کـبى لـَکـَکـۆجـبیبەجیی ضـحبفیلۆکحریب پێطث، بَ  بَ ٢٦٥ریغٌی ُێرغکَچَ

کبًی  ضـبهَ  ریچـَ ر دٍضـَبٌَ ُّێرظ دٍ ی دڵ دەبي  ٍّ  ڕەّاًەڕێگبی خْێٌَ
ــَ ــَدڵ. ئ ــبىیبًە  کحریب م ب ــبظ زۆر بًّْی ــَ  پ ــَ ل ــْ دڵ، ل ڕێگــبی ضیطــحێوی ًێ

کردًــی ی چڵکُــۆبٌــَ دٍ ّ ٍّ بٌــَدٍ ی هرۆڤــذا بــاڵّ ضــحَ جَضــّْڕاًی دڵ لــَ 
ّ هێػـک. هەجرضـیی   یەکبى کـبى، ضـییجـبیبەجیی گْرچیلـَکبًی دیکە بًَذاهَ ئَ
ڕێگـبی دٍّام لـَ ردٍیکـی بـَغـێٍْبـَ  کبًـذا کـَخـّْگرٍ لَیَ  غییخۆم ًَئَ

م ڵکــی دیــکەیە. ئــَخــَ کــبر دێــٌي زۆرجــر لــَ ر بــَهــبددەی ضــڕکَ ٍّرزییــَ
هحر  ًـذ ڕۆژ جـب کـَی چـَهـبٍّرهبى ًەکرێ لەّەدەچێ لـَر دٍگَئَ ًەخۆغييە

 ی هردى.ُۆ  ، ببێحَکًَەخۆغييەپێی پەرەگرجّْیی  بَ  فحَ َُ ٦لَ 
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 ُەّی ژێرکحْپڕی ًێْپۆغی دڵ  
ــــَ  Streptococcusکــــْ ک ٍّکــــۆیەکبًی ضــــحرێپحۆ کحریب گرّپــــی ب

Sanguis، Mutans، Mitis ، Milleri  ًَێـْ دٍ دا لـَ حـبڵەجی ئبضـبیی لـَک
ی دڵ کـَ ریچبًـَّ دٍى. ئـًَەخۆغييەغٌَ م چَی ئَژیي، ُۆرّدا دٍّ گَ م 

ــــَ ــــر جّْغــــی ئ ــــبزاربّْى، زۆرج ــــي. دٍ ًەخۆغــــييەم پێػــــحر جّْغــــی ئ ب
هـبٍّ ظ لـَخۆی هردًی ًَُۆ  جْاًێ ببێحَدٍ ًەخۆغييەم ًەکردًی ئَ رهبى دٍ
 حەّجْ جب ضبڵێک.  ٦ی 

 رزجرٍ؟غی دڵ بَّکردًی ًێْپۆ دا هەجرضیی َُضبًێکچ کَ لَ
 َیەکـبًی جەّاّکـبریی زگوـبکیی دڵـي )ٍّ جّْغی ئبڵۆزیی ی کَّاًَئ
 ضحراًی دیْاری ًێْاى دّ دااڵًی دڵ(.بَک ًَ
 ٍئبکـبهی یبّ)جـب(ی رۆهـبجیسهی  ک لـَ، ٍّکبًی دڵ ریچَ ئبزار دیحٌی د 

ضـَهی چًَّْرَُبَم کَ ی کبلطیۆکبى، کۆبًّْەٍّ ریچَ ضحّْریی دٍیبى ئَ
 کبى .بًّْی دەربیجَ ّ ڕەق  ضحّْریی ئَُۆ  ، دەجْاًێ ببێحًََهَرێی جَ
 ٍکْ جرپە ڕێکخەر.دڵ ٍّ لَ ی بێگبًَضحکرد یبى هبددٍی دٍ ریچَ د 
 رزی لێذاًَڕێگبی دٍر لَ ی ضڕکًَی هبددٍکبرُێٌب بە.ٍّ 
 ـــَ ًەخۆغـــييە ـــَ درێژخبی ـــبى ک ـــَدًٍەک ـــۆ بٌ ـــی ضیطـــحێوی ُ ی کسی

ّ  ًچــَ بــّْى، غــێرپَ ڵییکرە، ئەلکــۆ غــیی غــَخــۆکــْ ًــٍَّ  ضــحَ بەرگریــی جَ
 رزی کیویبیی(، )دٍرهبًیغیوی دٍ

 ٢٦٦جیي(ّزٍرُێٌبًی ئبڵّْ)لَّ دٍ کْ بڕیي ٍّ ًەغحەرگەری . 
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 غی دڵ کبهبًەى؟ّکردًی کحْپڕی ًێْپۆ کبًی ًَُیػبًَ
 َرزبًّْەّەی یبّب 
 ئێػە. ضٌگ 
 .پػّْضْاریی 
 خیي.کۆ 
 َپێ.  ضثپی دٍکبًی لَپچڕاًی ّردٍ ڕەگ ّ 
  َُـۆ ّ بێ  کظ جّْغـی غـۆخۆبًّْی ئبزاری دڵ ًَ خثکبجی ضَل

 بێ.غیی دٍ
 غی دڵ کبهبًەى؟ّکردًی ژێرکحْپڕی ًێْپۆ ی َُکبًًَیػبًَ

 َّاًَئبرەلەی غ. 
 َرزّ جب.ل 
 .ّیب 
  ّجْهگَ. ئێػی هبضْلکە 
 .هبًذّّیی 
 پػّْضْاری. 
 َرئێػَ.ض 
 ئیػحیِبیی. بێ 
 َضحَ داًی لْرضبیی جَ ضثدٍل . 
 َکـبًی القژێر پێطـحی لبهکـَُبجٌی گرێی ّرد ّ ئێػذار لَ  مرَُب   ّ

 .٢٦٧ضثدٍ
 ٍلبهکــَ  اڵغـْ(، ضــٌگ ژک)هَاڵکـبًی چــبّ، هــَهــبرٍدٍ پچڕاًـی ّرد ّ
 پێ. ضث ّدٍ کبًی
 

                                                           

267 Osler nodes 
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 ی ًێْپۆغی دڵ چۆى دەضٌیػبى دەکرێ؟کردًُەّ

ــــــبریی ــــــی پێػــــــیٌەی پسغــــــکیی؛  دی کردًی ُەّی ًێْپۆغــــــی دڵ بە پێ
ّەکــْ یــبّ؛ بیطــحٌی  ًەخۆغــييەّ ًیػــبًەکبًی ئەم  کبًی فیسیکیــی ٍّ دۆزیٌــَ

ّ  ّاری)ُێلکــــبری( دڵ، جــــبلیکردًەّە دەًگـــی ًبئبضــــبیی دڵ، گۆڕاًکـــبریی ًە
یەی کە ُـــۆی  کحریب )لە جـــبلیگەدا بـــۆ ًبضـــیٌەّەی ئەّ بـــَ ٢٦٨چبًـــذًی خـــْێي

بــــــۆ  ٢٦٩کەیە( ّ ئێکۆکــــــبردیۆگرافیی لە ڕێگــــــبی لــــــْریژًکەّەًەخۆغــــــييە
 ٢٧١کردًی بریٌی ضەر دەربیجەکبًە ّ دیبریی ُەڵطەًگبًذًی کبری دڵ 

 
 
 
 
 
 

 
 بریٌی ضەر دەربیجەی ئبئۆرت

                                                           

268 Blood culture 
269 Transesophageal echocardiogram 
270 Vegetation 
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 ی ًێْپۆغی دڵ کبهبًەى؟کردًّ هەجرضیی ُەّ  ەکبىی ئبڵۆزیی
 .ئبریحویی دڵ 
 .ًبجەّاّیی دڵ 
 َی دڵ(.کحَُێرغی دڵ)ض 
 .ُەّی دڵپۆظ 
 ڕۆیػـحٌی  دیـْاری ڕەگەکـبى ی دەڵەهەی خـْێي لـَ ٍّبًّْـَ جـْێ ّ
ی کحـَی ضـَُـۆ بێحـَّ خْێٌبەری کرۆًێریی دڵ کَ دٍ یەکبى  هێػک، ضییبۆ 
 ّ هێػک. دڵ 

 ر دەکرێ؟ضَپۆغی دڵ چۆى چبرٍُەّی ًێْ
ــَ  ــَل ــذا پێْیطــحَ ُەّی ب ــۆ  کحریبی ًێْپۆغــی دڵ ــب  ٤ی هــبٍّب ــَ َُ ٦ج   فح

 ظ بذرێ. خۆًَ بَ ٢٧٢ّ ضفبلۆضپۆریٌەکبى ٢٧١کْ پٌیطیلیيبیْجیک ٍّ ًحی ئَ
 

 ؟یًَەغحەرگەریی دڵ َُ دا پێْیطث بَ لە چ حبڵەجێک
 ٍٍّڕاًَی گَُۆبێحَ دٍ ڵ کَجرا ّ هَ  رتکبًی ئبئۆ ریچَ ئبزاردیحٌی د

 ّ ًبجەّاّیی دڵ.  ی خْێي
 ّام هـبًی چڵـک دّای جێپـَردٍّ بـَ کبًی دڵ  ریچـَ کیی کبری دًٍبکۆ
 بیْجیکێکی غیبّ. ًحی رهبى بە  ئَدٍ ڕۆژ لَ ١١ڕیٌی 
 ُـۆ بێحـَکـبى کـَ دًٍّْضبًی ًبئبضبیی هیکرۆبَ کیَ ّ بَ  زۆربّْى
ــَ ــَی ب ــریي لــ مرُ ــَی دڵ کــَ  ریچــَ ر دٍضــَ َُــبجٌی ب ــر لــًَــذازٍئ  ١١ی پح
 جر بێ. هَ هیلی
 َکـبى غـیی بـي. کبرگـَخـۆی ًـَکبى)فطریبت( ُـۆکبرگَ ی کَّ کبجَئ

 ًەّە.رهبًیی ًبدٍّادٍدٍّاڵهی غیبّ بَ

                                                           

271 Penicillins 
272 Cephalosporins 
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 (٤)بڕگەی 

 ۆڕ زگبی هیسّ هیسٍ ًەخۆغیی دٍ
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 ضی ّ ًۆغی  بَ
 ڕۆ هیسًٍذاهی هیسّ ّ کبری کۆئَ   ّارٍ لَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ؟چييَّ کبری   چی پێکِبجٍّْ  ڕۆ لَ ًذاهی هیسّهیسٍ کۆئَ

ڕێ  ّ هیسٍ ، دّّ بۆریی هیس، هیسڵذاى  دّّ گْرچیلَ  لَ  زگبیَ م دٍ ئَ
 . ّ راهبڵیٌی هیسٍ ، راگرجي  ٍّ کردى، کۆکردًَ ّ درّّضث رکی ئَ ّ ئَ دێ  پێک

 ى؟ کَ ّ چ کبرێک دٍ چیي  ٢٧٣کبى  گْرچیلَ
ی بۆغبیی  ٍّ غی پػحَ بَ  . لَ  ی پبللَ غێٍْ  ًذاهي لَ کبى دّّ ئَ چیلَگْر

الّ  م ئَ  ًَّ کَ ّ دٍ  ی ضٌگ جێگیرى ضَ فَ لَ  هێک ژێرجر لَ )زگ( ّ کَ  دٍ گَ
ًبڵ یبى  ک هلیۆى کَ یَ  ک ًسیک بَ یَ ر گْرچیلَ ی پػث. َُ ّالی بڕبڕٍ ئَ

ّ  ى  ی گْرچیلَ ّ پێکِبجَ  ری بیٌب ٌَپێکِێ  ًباڵًَ م کَ . ئَ یَ َُ ٢٧٤ی گْرچیلکَ
 ى.  بَ دٍ  ڕێٍْ ظ بَ ّ بیٌبیَ رکیی ئَ کبری ضَ

                                                           

273 Kidneys 
274 Nephron 
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 ّ گْرچیلکە پێکِبجەی گْرچیلە 

 : لَ  بریحییَ  کبری ضەرەکیی گْرچیلکَ
کْ  پێْیطحی ٍّ ی ًب ضحَ رٍ ی کَ ٍّ کردًی هیس ّ جیبکردًَ ـ درّّضث

 ی هرۆڤ. ضحَ جَ  رًبًیبى لَ دٍ  ٍّ  ێيپالزهبی خْ  لَ ٢٧٦، کراجێٌیي ٢٧٥ئّْرٍ
 .٢٧٧کبى لکحرۆلیحَ ّ ئَ  ًگی ئبّ ـ ڕاگرجٌی ُبّضَ

 .٢٧٨هۆخی ئێطکذا  ضّْرەکبًی خْێي لَ  کردًی خڕۆکَ ـ درّّضث
 ًگ کردًی فػبری خْێي. ـ ُبّضَ

 ؟چييَ ٢٧٩ی هیس کبری بۆریی یبى لّْلَ
هیسڵذاى بۆ   ٍّ گْرچیلَ  ، هیس لَ کی ببریکَ یَ بۆڕیی هیس لّْلَ

 . هێحرٍ ضبًحی ٣١جب  ٢٥. درێژایی بۆڕیی هیس  ٍّ گۆزێحَ دٍ
                                                           

275 Urea, ٍدا ضحَ جَ  لَ  هیٌَەئ ییذض ی ئبڵْگۆڕی هحببۆلیطوی ئَهبًجئب  ئّْر .  

276 Creatinine, کراجێٌیي  . یَ اڵّاردًی کراجێٌیي ڤطفبجی هبضّْلکَ َُ ی لێکهبًجئب   

٢٧٧- Electrolyte َبێحـَ جراّێکـذا دٍ  لـَ  ٍّ کـبجی جْاًـَ  لـَ  کـَ  کَ یَ هبددٍ ۆلیثرلکح ئ  
 بب راگْێسێ. ّجی کبرٍ جْاًێ رٍ ّ دٍ  یۆى

278 Bone morrow 
279 Ureter 
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 ؟چييَ ٢٨١کبری هیسڵذاى
خۆیذا ڕادەگرێ.   لیحرێک هیس لَ  ، ًسیک بَ ًذاهێکی هبضْلکەییَ هیسڵذاى ئَ

 جی. رًبیَ دٍ ی هیس ّ ٍّ ٍّ کبری ضەرەکیی هیسڵذاى کۆکردًَ
 ؟چييَ ٢٨١ێڕ کبری هیسٍ

ی هیسڵذاى  ٍّ رٍ ّ دٍ رٍ بَ  ٍّ هیسڵذاًَ  لَّ هیس   ڕێ پلْضکێکَ  هیسٍ
جب  ٣ژًبًذا   جر ّ لَ هَ ضبًحی ٢١پیبّاًذا   لَ  یَ م لّْلَ ڕادەگْێسێ. درێژایی ئَ

 . جرٍ هَ  ضبًحی ٥
 
 
 
 
 
 

                                                           

280 Urinary bladder 
281 Urethera 
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 چلغی  بَ
  ّ جێک چًّْی کحْپڕی گْرچیلَ ّاّیی  ًبجَ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ؟چييَ  ٢٨٢لَّاّیی کحْپڕی گْرچی ّ ًبجَ  جێک چّْى  ضث لَ بَ هَ
ّ  ی  کَ ر حبڵەجی ئبضبییَ ضَ  ٍّ ّ ُبجٌَ  جێکچًّْی کحْپڕی گْرچیلَ   بَ

  ّاّیی گْرچیلَ ،  ًبجَ ّ ئّْرٍ ضحبیی کراجێٌیي  ُبّکبت زۆربًّْی خَ
 گْجرێ. دٍ

 ى؟ ّاّییَ کبهبًَ م ًبجَ ُۆکبًی ئَ 
 ًَ َربّْى، ئبکبهی خۆێٌبَ  لَ  ضحَ ی جراّی جَ ٍّ بًَّْه هبى یبى ک 

ر ّ  دٍ ڕادەبَ  کردًی لَ  ، ئبرەلَ ضحَ ، ضّْجبًی جَ غۆرٍ ڕغبًەّە، زگَ
 کیي. ّ ڕاچڵە فػبری خْێي   زیٌی دابَ
 َرگ  خۆغیی جَ ّاّیی دڵ یبى ًَ ک ئبکبهی ًبجَ ٍّ  ضحَ هبضیٌی ج

 .٢٨٣ک ضیرۆز ٍّ
                                                           

282 Acute Renal Failure 
283 Cirrhosis, 

ّ   چـّْى ُـۆی جێـک  بێحـَ دٍ  رگ کـَ ی جـبًی جـَ اٍّڕ گـَ ى ّ ًَ جێکچًّْی درێژخبیَ
 ئەم ئەًذاهە.چًّْی کبری ئبضبیی  جیب
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  ٍ٢٨٤کْ ئبهیٌْگلیکۆزێذەکبى ڵێکی ٍّ ّاگَ ُراّیی دٍ کبرجێکەریی ژ 
 ر گْرچیلَ. ضَ  ّ( لَ َُ  )دژ٢٨٥ٍبیْجیک( ّ دیکلۆفێٌبک ًحی غٌێک ئَ )چَ
 َبًّْی  ّرٍ ُۆی لّْ ّ جْهۆر، گَ  یس بَضحراًی ڕێگبی ه ب

 رد. بًّْی بَ پرۆضحبت یب َُ
  َکبى. رٍ ی خْێٌبَ ضحراًی رێگَ ّ بَ  پبجبّْى ل 
 َیػحٌی خْێي. گَ یب ًَ  ٍّ بًَّْ م ُۆی کَ  بَ  خْێٌیی گْرچیلَ م ک 
 

 ى؟ کبهبًَ  جێک چًّْی کحْپڕی گْرچیلَ کبًی ًیػبًَ
پێی   اڵم بَ بیٌذرێ، بَ کی جبیبەجیی ًَ یَ چێ ًیػبًَ دٍ  ٍّ جبدا لَ رٍ ضَ  لَ
 ّى: کَ رچبّ دٍ بَ ٍّ  م ًیػبًبًَ ئَ  خْارەّەی کبری گْرچیلَ ُبجٌَ
  هبًذّّیی. بێ حبڵیی ّ 
 .پػّْضْاریی 
 َضحَ هبضیٌی ج . 
  َبًّْی پحبضێۆهی خْێي.ُۆی زۆر  ًبڕێک لێذاًی دڵ ب 
 َی خْێي. ُۆی زۆربًّْی ئّْرٍ  ُەّی دڵپۆظ ب 
  َخْێٌی م ک. 
 ئیػحیِبیی. بێ 
  َی فػبری خْێي، ٍّ رزبًَْ ب 
  ت هردى. ًبًَ ّ جَ کۆهب 

 
 
 

                                                           

284 Aminoglycosides 
285 Diclofenac 
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 ى؟ کبهبًَ ًەخۆغييەم  کبًی ئَ لًْبهَ
یبى  خْێٌی م ک ئبکبهی کَ ، ٍّ ْرچیلَئبزاری گم ـ  کَ لۆًبهی یَ

یَ ) هیسی  م حبڵەجەدا بڕی هیس ئبضبیی ُراّی. لَ ی ژٍ دٍریی هبد کبریگَ
 (. لیحرٍ هیلی ٢١١١جب   ڕۆژاًَ

 ٥١١  هحر لَ کَ  )بڕی هیسی ڕۆژا٢٨٦ًَئۆلیگئّْرییم ـ  لۆًبهی دَُّّ
 (. لیحرٍ هیلی ١١١  هحر لَ کَ  )لەببرەی هیسی ڕۆژاًَ ٢٨٧( یب ئبًّْریی لیحرٍ هیلی

 ٢١١١  پحر لَ  هیسی ڕۆژاًَ)بڕی ٢٨٨ئّْریی پۆلیم ـ  لۆًبهی ضێَِ
 (. لیحرٍ هیلی
 

 . یە ئبضبیی  بڕی هیسی ڕۆژاًَلۆًبهی چّْارەم ـ 
 کب؟ چ دٍ  ّاّیی کحْپڕی گْرچیلَ ّ زاًیٌی ًبجَ  دکحۆر بۆ ئبغکراکردى

دا ڕادەی  خۆغبًَ ًَ  . لَ ًێرێ بۆ جبلیگَ خۆظ دٍ ّ هیسی ًَ  دکحۆر خْێي
ّ کبری پباڵّجٌی   رێ ضَ  چێحَ م دٍّ پحبضیۆ ی خْێي  ّ ئّْرٍ  کراجێٌیي
ّ  چێ خْێي، پرۆجییي دٍ  ٍّ هیسدا لَ  . لَ ٍّ بێحَ دٍ م کَ  گْرچیل٢٨٩َکبًی گڕهۆلَ
ًگبًذاًی  ڵطَ ضۆًۆگرافیی بۆ َُ  ُب لَ رٍّ یەکبى ببیٌذرێ. َُ ضپیی  خڕۆکَ

ّ پۆی   جبى  رگرجي لَ لێ ٍّ   ّ ًوًّْە   ی گْرچیلَ ّ  پێکِبجَ  ًذازٍ  ئَ
 گیرێ. ردٍ ٍّ ڵک کَ  ْرچیلَگ

 
 
 

                                                           

286 Oliguria 
287 Anuria 
288 Polyuria 
289 Glomerular filtration rate[GFR]  
    Glomerulus, َپێْیطحی خْێٌَ بدا پباڵّجٌی غحی ً  گْرچیلَ  کبى لَ کبری گرهۆڵ .  
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 کرێ؟ رهبى دٍ چۆى دٍ  ّاّیی کحْپڕی گْرچیلَ ًبجَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بساًرێ.   ّاّیی کحْپڕی گْرچیلَ بێ ُۆکبًی ًبجَ جبدا دٍ رٍ ی ضَ پلَ  لَ

پێی   ببغی کۆًحڕۆڵ بکرێي. بَ  بێ بَ ّ گْغبری خْێي دٍ کری خْێي  غَ
کبجی   ُب لَ رٍّ رهبًی جۆراجۆر، ٍَُ د  دیحراّى لَ  ی کَ ّ ًیػبًبًَ ئَ

 گیرێ. ردٍ ٍّ ڵک زگبی دیبلیس بۆ پباڵّجٌی خْێي کَ دٍ  دا لَ پێْیطث
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 ن چل ّ یَغی  بَ
 ًی گْرچیلَ ّ جێک چًّْی درێژخبیَ  ّاّیی ًبجَ

 
 
 
 
 
 
 
  

 
ّ  ّام  ردٍ جێک چًّْی بَ  ٢٩١ًی گْرچیلَ ّاّیی درێژخبیَ ًبجَ  ضث لَ بَ هَ

 . یَ جٌی گْرچیلَّ کبرکَ  لَ
 ى؟ کبهبًَ  ًی گْرچیلَ ّاّیی درێژخبیَ ُۆکبًی ًبجَ

 ًَ کرٍ. ی غَیخۆغ 
 َی گْغبری خْێي. ٍّ رزبًَّْ ب 
 َُ َکبًی گْرچیلَ.َ ڵًی گڕهۆ ّکردًی درێژخبی 
 َُ َ٢٩١ ّ کبضۆلە  ًی گْرچیلَ ّکردًی درێژخبی. 
 کردًی گْرچیلَ.ُۆی کیط  بَ  چًّْی کبری گْرچیلَجێک 

 
 
 

                                                           

290 Chronic Renal Failure 

291  Renal pelvis,   ًچَ گَ لَ 
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 کیص کردًی گْرچیلە

 
 ى؟ کبهبًَ  ًی گْرچیلَ ّاّیی  درێژخبیَ کبًی ًبجَ ًیػبًَ

   هبًذّّی بێ حبڵیی ّ. 
  ئیػحیِبیی. بێ 
  ّی خَ بێ. 
 ّری چبّ. ّ دٍ  هبضیٌی الق 
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 َی گْغبری خْێي. ٍّ رزبًَّْ ب 
 کَ. لَ کَ  ئێػی 
  ڕغبًەّە. دڵ جێکەاڵجي ّ 
 ئبڵۆغی پێطث.  خْریي ّ 
 ّْضْاریپػ. 
 َخْێٌی م ک. 
 َربّْى. بَبًّْی هەجرضیی خْێٌ رز ب 
 

 ى؟ کبهبًَ ًەخۆغييەم  کبًی ئَ پلَ
  گْرچیلَ،  رًبًی ''کراجێٌیي'' لَ دٍ خْارەّەی ڕادەی ٍّ  ـ ُبجٌَ م کَ ی یَ پلَ

ضەرەّەی بڕی هیس   بًّْی ڕادەی کراجێٌیٌی خْێي. چًَّْ  رای ئبضبیی رٍ ضَ
 ی. کَ ضحیییََ خْارێی خ  ُۆی ُبجٌَ  بَ

گرەم لە  هیلی٦ضەرەّەی کراجێٌیٌی خْێي )جب  ـ چًَّْ م ی دَُّّ پلَ
ًی  ّاّیی درێژخبیَ کبًی ًبجَ بًّْی ًیػبًَ لیحردا(، بَ بێ ئبغکرا دضی

 گْرچیلَ.
گرەم لە  هیلی٦  ضەرەّەی کراجێٌیٌی خْێي )پحرلَ  چًَّْ ـ  م ی ضێَِ پلَ
کْ هبًذّّیی، بێ حبڵی،  لێک ٍَّ گ لیحردا( ّ ئبغکرابًّْی ًیػبًَ دضی

 م. رٍ زێذەبًّْی گْغبری خْێي ّ ٍّ
گرەم لە  هیلی١١ەرەّەی کراجێٌیٌی خْێي )جب ض  ـ  چًَّْی چّْار  پلَ
 ی خْێي. کبًی ئّْرٍ لیحردا( ّ ًیػبًَ دضی

 کب؟ چی دٍ  ًی گْرچیلَ ّاّیی درێژخبیَ کردًی ًبجَ دکحۆر بۆ دیبریی
م  جبلیگَ. لَ  حًَێرێ دٍ  ٍّ ظ بۆ جبلیکردًَخۆ ًَّ هیسی   دکحۆر خْێي

ّ  رێ  ضَ  چێحَ ، پۆجبضیۆم، فۆضفبت دٍ دا ڕادەی کراجێٌیي، ئّْرٍ خۆغبًَ ًَ
ّ  جْاًێ ڕادەی ُێوۆگڵۆبیي، پرۆجێیي ، دٍ کًَەخۆغييەکردًی  ًە غَ پێی جَ  بَ
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پرۆجییي، رًبًی  دٍ هیسدا ڕادەی ٍّ  ُب لَ رٍّ ، َُ ٍّ بێحَ م ئبلبۆهیٌی خۆێي کَ
جێک   رێ. بۆ ئبگبداری زۆرجر لَ ضَ  ی ضّْرّ ضپی بچێحَ ئبلبۆهیي، خڕۆکَ

ّ کبهپیۆجری،  ضۆًۆگرافی  کرێ لَ ، دٍ گْرچیلَ ّ کبری  ّارٍ چًّْی لَ
 رگیرێ. ڵک ٍّ جۆهۆگرافیی  کَ

 کرێ؟ رهبى دٍ چۆى دٍ  ًی گْرچیلَ ّاّیی  درێژخبیَ ًبجَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
برهەجیی دەزگبی دیبلیسپباڵّجٌی خْێي بە ی  

کْ  کبًی ٍّ رٍ رهبى، کۆًحڕۆڵی ُۆپێکِێٌَ ضحی ضەرەکیی دٍ بَ هَ
ُب  رٍّ ، َُخْێٌی م کرٍ، چەّری، کَ ەّەی گْغبری خْێي، غَر ضَ چًَّْ
گرجّْیی  رٍ کبجی پَ  . لَ ّ پرۆجییٌَ  لێکحڕۆلیث ی ئبّ، ئَ ٍّ کردًًَگ ُبّضَ

زگبی دیبلیس بۆ پباڵّجٌی خْێي  دٍ  ًی گْرچیلَ لَ ّاّیی درێژخبیَ ًبجَ
  گیرێ. ردٍ ٍّ ڵک کَ



 

172 

 دّّ ّ چلغی  بَ
 ُەّی گرهۆڵەکبًی گْرچیلە

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ؟چييَ ٢٩٢ )گلۆهێرۆلۆش( گرهۆڵە  ضث لَ بَ هَ
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  کَ ٢٩٣کبًی خْێي هبرٍ دٍ  ببریکَ  لَ  ـ پۆلێکَ  یب گرهۆلە  گلۆهێرۆلۆش
 کب.  ضث پێ دٍ دٍ  ٍّ ّاًَ ِێٌبًی هیس لَێکی پباڵّجٌی خْێي بۆ پ هیي پلَ کَ یَ

                                                           

292 Glomerulus 
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 ؟ى ُەّی گرهۆڵەکبًی گْرچیلە کبهبًَُۆکبًی 
  َپحۆکۆک، ضحبفیالکۆک، پٌْهۆکۆک،  کْ ضحرٍ یەکبى ٍّ کحریب ب

 غٌی ة ّ .... چَ  ُەّی جەرگ لَ
 ٍ٢٩٤کْ پٌێطیالهیي ّا ٍّ د. 
 َى)کْجبى(. ّاکط 
 ر.  ضَ چبرٍ جْهۆری بێ 
  .ًبدیبر 
 َ٢٩٥کْ ضیطحیویک لّْپْش ئریحیوبجۆز یی ٍّخۆغ ُۆی ًَ  ب ،

 کرٍ. خۆغیی غَ ّ ًَ ٢٩٦ضکلێرۆدێرهی
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                           

293 Capillaries 
294 Penicillamin 
295 Systemic lupus erythematosus, ،وبجۆزیضیطحێویک لّْپْش ئریح   

ّ  ى  دژی  جـب  ضـحَ رگری جَ ی ضیطحێوی بَیکال. چب ییَخۆغیی خۆپبرێس غٌێک ًَ چَ
 .  کبى  ّ جبًَ  ًذام ُۆی ئبزاری  ئَ  بێحَ ّ دٍ   خۆغَ ی ًَ ضحَ کبًی جَ ًذاهَ ئَپۆی 

296 Scleroderma 
ـــَ ّهبجیطـــوییڕکی َ ی خۆغـــیی ًَ  غـــٌَ چَ ضـــکلێرۆدێرهی خۆظ  پێطـــحی ًـــَ  کـــَ  ی

کبًـذا زام پێـک  ًذاهَ ئَ بەغـی کۆجـبیی  چێ لـَ دٍ  ٍّ بێ، لَ دٍ ّ ّغک  ضحّْر، ڕەق ئَ
       .بێ
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 ضیطحیویک لّْپْش ئریحیوبجۆز       ضکلێرۆدرهی                 

 ًَ ٍّ ٢٩٧کْ ضیٌذرۆهی ئبلپۆرت خۆغیی زگوبکیی. 
 

 ى؟ کبًی ُەّی گرهۆلەکبًی گْرچیلە کبهبًَ غٌَ چَ
 َُ ٢٩٨کبى رهۆلەّکردًی کحْپڕی گ 
کحریب  ُۆی بَ  ، بَکی چڵکیًەخۆغييەزۆرجر پبظ   غٌَ م چَ ئَ
دێ. بًّْی  پێک ٢٩٩کبًی خۆپبرێسییًەخۆغييەّ ئب گرّپی   پحۆکۆک لَ ضحرٍ

ّ   ضەرەّەی ڕادەی ًیحڕۆژًی خْێي  هیسدا، چًَّْ  ّ پرۆجییي لَ خْێي 
، ئێػی  ێػَرئ ، ضَ کبًی گْرچیلَ خْارەّەی ڕادەی پباڵّجٌی گڕهۆلَ  ُبجٌَ

                                                           

297 Alport- Syndrom, 
ّاّیی  ًبجَ ی)چیٌی(هیي ُۆی ژًێحیکی َُّّ دّ  کی زگوبکییَ ی خۆغیی ًَ 

ّ    ، ئبزاری گۆێچکَ کبًی گْرچیلَ ّکردًی گرهۆڵَ دا َُ خۆغبًَ م ًَ . لَ یَ گْرچیلَ
 بیٌذرێ. چبّ دٍ

298 Acute glomerulonephritis (GN) 
299 Autoimmune diseases, 

  ضحََ رگری ج کیی ضیطحێوی بَاڵدا چب بًَی خۆغیی م ًَ لَ .خۆغیی خۆپبرێسیی ًَ
ًذام ّ  ُۆی ئبزاری  ئَ  بێحَ ّ دٍ   خۆغَ ی ًَ ضحَ کبًی جَ ًذاهَ ئَ پۆی ّ ى دژی جب

 . کبى جبًَ



 

175 

ُۆی   بَ  ضحَ یٌی جَّ هبض  ی گْغبری خْێي ٍّ رزبًَّْ کبى، یبّ، بَ جْهگَ
 دا، ضحَ جَ  ًگخْاردًەّەیبى لَ ّ ئبّ ّ پَ ئبضبیی خْێ  هبڵیٌی ڕاًَ
م  کبًی ئَ ًیػبًَ  لَ  بًّْی بڕی هیسی ڕۆژاًَ م ّ کَ  ضْاریی  ًبضَ َُ
 ى. ًَ غَ چَ

 َُ ٣١١هحرەّە رچی کَ ی َُگۆڕاً  کبى بَ ّکردًی گرهۆڵە 
م  بیٌذرێ. لَ ضباڵًذا دٍ ٢ًی  هَ جَ  لَ جبیبەجی  هٌذااڵى، بَ  لَ  غٌََ م چ ئَ

ّ چبّ، بێ حبڵیی،   ک هبضیٌی دەم لێک ٍّ گَ دا ًیػبًَ خۆغبًَ ًَ
  ی گْغبری خْێي، چڵک ٍّ رزبًَّْ ، بَ ضحَ رێی لْرضبیی جَ ضَ  چًَّْ

جێی خۆی   لَ  ی خْێي کَ هَ ڵَ ُۆی  دٍ  گ بَ ضحراًی ڕٍ بَکردى، 
 ببیٌذرێ. دٍ ٣١٢ّ ضێٌذرۆهی ًفرۆجیک  ئێػَ  ر ، ض٣١١َ  جْاڵٍّ ّ    ٍّ بۆجَ جْێ

هی  رَُ جْاًێ بَ ی د٢١ٍجب  ١١دا  ضَ  اڵم لَ . بَ ًبدیبرٍ  غٌَ م چَ ُۆی ئَ
رفرۆى، کْ دیکلۆفیٌبک، ئبهپیطیلیي، پٌیطیلیي، ریفبهپیي، ئٌحێ لێکی ٍّ ّاگَ دٍ

 ّ ُحذ ... ببێ.  ًجَ  ، غێرپ٣١٣َهۆًۆًێکلۆزی چڵکیًەخۆغیی 
 
 

                                                           

300 Minimal-Change glomerulonephritis 
301 Thromboembolism,  . 
302 Nephrotic syndrome 

لە  گەرام٣،٥  هیسدا ـ زیبجر لَ  بًّْی پرۆجێیي لَُە  لَ َ ی ضێٌذرۆهی ًڤرۆجیک بریحیی
  لَ  ەیەکەیي پێکِبجیجّیٌی خْێي.  لیپۆپریّ لیپۆپرۆج  یيیرێی پرۆج ضَ  ّ چًَّْڕۆژدا 

 یي.یّ پرۆج  ییّر چَ
303 Infectious mononucleosis 

. َ ی کی ڤبیرۆضیی یَ یخۆغی ًَ  غٌَ هبچ، چَ یخۆغی یب ًَهۆًۆًێکلۆزی چڵکیی 
ّ   ی، هبًذّّییڵحب ، بێ ئێػَ رّ یبّ، گَ  بریحیي لَ  یَ یخۆغی م ًَ کبًی ئَ ًیػبًَ

 اّیی.ًْ ێکبًی لَرهبضیٌی گ
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 َ٣١٤رەگری گڕهۆلەکبًی گْرچیلە ُەّی کحْپڕ پ 
خْارەّەی کحْپڕی ڕادەی پباڵّجٌی   دا ُبجًٌَەخۆغييە  غٌَ م چَ لَ

هبًگذا  ٣ًذ ڕۆژ جب  ی چَ هبٍّ  لَ ٥١م جب ضەدا  کَ الًی  کبى بَ گڕهۆلە
چێ ُۆی ژًێحیکیی  دٍ  ٍّ اڵم لَ بَ  ،ًٍّبضرا ًَ ًەخۆغييەم  بیٌذرێ. ُۆی ئَ دٍ
م  کی ضیطحێویکذا ببیٌذرێ. لًَەخۆغييەی  چْارچێٍْ  بێ، یبى لَ َُ
،  رئێػَ ّى: یبّ، ضَ رچبّ کَ بَ ٍّ  م ًیػبًبًَ چێ ئَ دٍ ٍّ دا لَ یبًَ خۆغیی ًَ

ّ  هیسدا، زۆربًّْی کراجێٌیي   کبى، بێ حبڵیی، بًّْی خْێي لَ ئێػی جْهگَ
 ٣١٥ْێي، ُەرّەُب ضێٌذرۆهی گْدپبضچری خ ئّْرٍ
 
 
 
 
 

 
 ضێٌذرۆهی گْدپبضچر

 َُ َ٣١٦کبى ًی گڕهۆلە ّکردًی درێژخبی 
  ر چبرٍ گَ کبًی ُەّی کحْپڕی گرهۆلەکبًی گْرچیلە ئَ غٌَ ی چَ زۆربَ

م حبڵەجەدا  ًی گرهۆلەکبًی گْرچیلە. لَ بٌَ ُەّی درێژخبیَ کرێي دٍ ًَ
ّ ڕادەی  بێ  ڕاّ دٍ گَ ًێکی ًَکبى جّْغی جێک چّْ ی گڕهۆلە ّارٍ لَ

ی  ّ ئّْرٍ ّ ڕادەی کراجێٌیي  زی  بَ رچبّ دادٍ کی بَ یَ غێٍْ  پباڵّجٌی بَ

                                                           

304 Rapidly progressive glomerulonephritis 
305 Goodpasture syndrome 

 بةربّْى : پػّْ ضْاریی، خْێي بریحیي لَ کبًی ضێٌذرۆهی گْدپبضچر ًیػبًَ
 کبجی کۆخیٌذا.  ٌپژاًذى لَێّ خْ  کبىَ ی ضیی

306 Chronic glomerulonephritis (GN) 
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کرێ  کبًی خْارێ دٍ دا ًیػبًَ یبًَ خۆغیی م ًَ ضحێٌی. لَ  دٍ  رٍ ي پَێخْ
ئیػحیِبیی، دابەزیٌی ًبئبضبیی  ى: بێ حبڵیی، هبًذّّیی، بێّ  رچبّکَ بَ ٍّ

ی گْغبری خْێي،  ٍّ بًَّْ رز م، بَ رٍ ، ٍّ ضحَ ْریٌی جَلْرضبیی لەظ، خ
 .  ئێػَ ّ ضٌگ کبى، پػّْضْاریی فێ لێ ُبجي، لۆڵٌجی هبضْلکَ

 کرێ؟ ضٌیػبى دٍ چۆى دٍ ًەخۆغييەم  ئَ
 ًَی خْێي بۆ پێْاًی ڕادەی پرۆجییي، کراجێٌیي، ئّْرٍ ٍّ جبلیکرد  ،

 ۆپرۆجێیي ّ ...،، لیپ٣١٧کبى، ئیوًْْگڵۆبۆلیي لکحرۆلیحَ چەّریی، ئَ
 کْ: ُەّی جەرگ لە چەغٌی  ٍّ ،کردًی ُۆکبًی چڵکی دەضٌیػبى

 ّ ...  ة ّ ش، ئبیذز، هبالریب، ضفیلیص
 ًَُب  رٍّ ، َُ ی هیس بۆ پێْاًی ڕادەی ًبئبضبیی پرۆجییي ٍّ جبلیکرد

 هیسدا.  کبًی خْێي لَ ضّْرّ ضپیَ  خڕۆکَ
  ی گْرچیلَ. ّارٍ کردًی گۆڕاًکبری لَ بۆ دیبریی  ضۆًۆگرافیی 
 َدا  خۆغبًَ ّ ًَ ر لَ گَ جبیبەجیی ئَ  بَ  ّ پۆی گْرچیلَ  جبى  بیۆپطی ل

 کبًی ضێٌذرۆهی ًفرۆجیک ببیٌذرێ. ًیػبًَ
 کب؟ چ دٍ ًەخۆغييەم  رکردًی ئَ ضَ دکحۆر بۆ چبرٍ

 َبردًی ُۆی چڵک، ًبّ  ک پٌیطیلیي بۆ لَ بیْجیک ٍّ ًحی ئ 
  َضحََ کبًی ج لکحڕۆلیحَ ًگ کردًی ئَ ُبّض . 
  ٍرزیی گْغبری خْێي. ّ بَ م  رٍ رهبًی ٍّ د 
  ًّی  خث کبجی ضَ  َل َ َلًەخۆغييەْب ًیسۆلۆى(  کۆرجیکۆضحرۆئیٍذ  ک ّ  کبى )پرێذ

ٍّ ّاگَ ٍد ْ ئبزاجیۆپریي لێکی  ٍّ کَ ٣١٩، ضیکلۆضپۆریي٣١٨ک  گیرێ. رٍد ڵک 
  دیبلیس . 

                                                           

307 Immunoglobulin 
  رچبّی لـــَ بـــَ  ۆڵێکـــیر  ( کـــAntibodyَ) َضـــح جَ غـــٌێک دژٍ  ًْْگڵۆبـــۆلیي چَئیو 

 . یَ دا َُ ضحَ گری جَر ضیطحێوی بَ
308 Azathioprin 
309 Cyclosporine 
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 ێچل ّ ض غی بَ
 ٣١١کردًی گْرچیلەچڵک

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ى؟ کردًی گْرچیلە کبهبًَ ُۆکبًی چڵک ّ  کبى غٌَ چَ
کردًی  ى بێ. چڵک جْاًێ کحْپڕ یبخْد درێژخبیَ دٍ ًەخۆغييەم  ئَ

ی ڕێگبی  ٍّ غی خْارٍ بَ  لَ   کحریب رێی بَ ضَ ئبکبهی چًَْ  کحْپڕی گْرچیلَ
  ر بَ بًّْی ڕێگبی هیسبَ ُۆی کْرت  ژًبًذا بَ  . لَ ّ ژّّرٍ رٍ ر بَ هیسبَ

خۆغیی  جّْغی ًَ  ی کَ ضبًَ ّ کَ ُب لَ رٍّ ڵ پیبّاًذا، ََُ گ رد لَ راٍّ بَ
زۆرجر  ًەخۆغييەم  یبى، ئَ ضحَ زیٌی ُێسی بەرگریی جَ پێی دابَ  ى بَ کرٍ غَ
)جب ضەجب  ٣١١یەکبى ئێػێریػب کۆلیی کحریب ًێْ بَ  ّێ. لَ کَ رچبّ دٍ بَ ٍّ

ەکیی ُۆی ضەر ٣١٣ّ کلێبطیال ٣١٢ هیرابیلیص پەًجبی بْارەکبى(، پرۆجێْش

                                                           

310Pyelonephritis  
311 E. Coli 
312 Proteus mirabilis   
313 Klebsiella 
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  ٍّ ڕێگبی خْێٌَ  کردى لَ دا چڵک هٌذاڵی ضبّا یبى کۆرپَ  ى. لًَەخۆغييەم  ئَ
 . ی گْرچیلَ ُۆی پێکِبجٌی ئببطَ  جْاًێ ببێحَ ّ دٍ  ٍّ  گْێسرێحَ دٍ

 ى؟ کردًی گْرچیلە کبهبًَ کبًی چڵک ًیػبًَ
 َرز. جب ّ ل 
 ئێػَ.  ّ پػث   ئێػَ زگ 
 َّاى  ّ ئَ  بیٌذرێ هحر دٍ کَ  کَ لَ کَ هٌذااڵًذا ئێػی  کَ )لَ لَ ئێػی ک

 بي(. دٍ  ئێػَ جّْغی ضک   زۆرجر
 
 
 
 
 
 
 

 
 َرئێػَ ض . 
 ًَکبجی   ر لَ ی ڕێگبی هیسبَ ٍّ ئێع، خْریي )ئبڵۆظ( ّ برژا

 هیسکردًذا،
 َهیسدا.  چڵک یبى خْێي ل 
 َهیسکردى.   لَ پَ  زّّ ّ بَ  زّّ ب 
 َبسبّْى. ل 
 َڕغبًەّە.  اڵجي دڵحێک ّ 
 کرێ؟ ضحٌێػبى دٍ چۆى دٍ ەخۆغييەًم  ئَ
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 زۆربًّْی خڕۆکَ  کبى کردًی ببکحریَ پػکٌیٌی هیس: بۆ دیبری ّ  
 یەکبى. ضپیی
  َئببطَ رد  کردًی بَ بۆ دیبری  ضۆًۆگرافیی گْرچیل ّ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Focal Pyelonephritis 

 ًَیەکبى  ضپیی  ی خڕۆکَ ّی ڕادٍ رزبًَّْ ی خْێي: بَ ٍّ جبلیکرد  ّ
ّ  کراجێٌیي ;کردى ّ یبى چڵک َُ ر راهبَ بَ  لَ کبًی  خْێي،  ییٌَپرۆج

 .٣١٤کبى ئبهیٌبزٍ جراًص
 ى؟ کبهبًَ ًەخۆغييەم  یەکبًی ئَ ئبڵۆزیی

 ٣١٥ضێپطیص. 

                                                           

314 Transaminase 
رگ،  خۆغی جَ ری ًَ جْاًی ًیػبًذٍ خْێٌذا دٍ  زۆربًّْیبى لَ  کَئبًسیوي     غٌێک چَ

 ّ ُحذ بێ.   ّ هبضْلکَ  دڵ یبخْد ضیطحوی ئطکلێث
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 ًَی گْرچیلَ ّاّیی درێژخبیَ ًبج . 
  َی گْرچیلَ ئببط . 
 کرێ؟ رهبى دٍ چۆى دٍ ًەخۆغييەم  ئَ 
 َڕۆژ. ١١جب  ٧ی  بیْجیک  بۆ هبٍّ ًحی داًی ئ 
  ًًَی. هَ ی غلَ ٍّ خْارد 
 .پػّْداى 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                           

٣١٥- Sepsis کحریب ُۆی بَ  کردًی خْێي بَ چڵک ٍٍّ . 
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 چل ّ چْارغی  بَ
   ٣١٦بەردی گْرچیلە

 
رد  کردًی بَ درّّضث  بَ

ّ ڕێگبی    گْرچیلَ  لَ
 -هبغحٌی )ڕاهبڵیٌی( هیسدا 

 گْجرێ. ًفڕۆلیحیبز دٍ
بًّْی  ُۆکبًی درّّضث

 ى؟ دا کبهبًَ گْرچیلَ  رد لَ بَ
  َزۆربًّْی ل  
  لَ  ڵێک گَ ری هبددٍ دٍ بَ ڕادٍ

 کْ: ى ٍّ کَ رد درّّضث دٍ بَ  هیسدا، کَ
 ٣١٨ّ ضیطحیي ٣١٧ضیذ ئّْریک، ئْکطباڵت ،فۆضفبت، ئَ کبلطیۆم . 
 َرد  کردًی بَ ثدرّّض  رلَ بَ  هیسدا، کَ  ک لَلێ گَ بًّْی هبددٍ م ک

 گٌێسیۆم. ّ هَ کْ: ضیحرات  گرى ٍّ دٍ
 چبالکیی. یی  بێ جّْڵَ   بێ 
 ًی. هَ ی غلَ ٍّ خْاردًَ مَ ک 
 کْ گۆغث. ٍّ  خْاردًی چێػحی پرۆجییٌذار 
 ضحَ زیٌی لْرضبیی جَ ّ دابَ  برضێحیی . 
 َر ی ڕێگبی هیسبَ ڕاٍّ چڵکی گ . 
 ًَ َکرٍ خۆغیی غ . 

                                                           

316 Nephrolithiasis 

317 Oxalate 
318 Cystie 
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 ٍکْ:  رهبى( ٍّ ّا)دٍ دTriamterene, Silicate, 
Sulfasalazine,  ڤیحبهیي ّD، 

 ًَ .خۆغیی ًمرش 
 ى؟ کبهبًَ ًەخۆغييەم  کبًی ئَ ًیػبًَ

کی جبیبەجیی  یَ چێ ًیػبًَ دٍ  ٍّ ر لَ ضحراًی ڕێگبی هیسبَ بَ کبجی ًَ  لَ
  م ًیػبًبًَ کرێ ئَ رد، دٍ گۆڕکێی بَّ جێ کبجی داخسیي   اڵم لَ ێ، بَبیٌذر ًَ
 ّى: چبّ کَ ر بَ ٍّ

 َپێی داخسیي  جْاًێ بَ دٍ  کَ لَ )ئێػی کَ  لۆڵٌجی گْرچیل   ّ
 بکبت(.  ًَ غَ ّ الڕاى جَ زگ  ّ پػث، ژێر رٍ رد بَ جێگۆڕکێی بَ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ڕغبًَ  دڵ جێکەاڵجي ّ ٍّ . 
 کردى. یبّ ّ ئبڕەلە 
 َهیسدا.  بًّْی خْێي ل 

 ى؟ کبهبًَ  ردی گْرچیلَ کبًی بَ گیرّگرفحَ
 بي:  هبًَ چێ ئَ دٍ  ٍّ لَ  ردی گْرچیلَ کبًی بَ گیرّگرفحَ 
 َر. چڵکی ڕێگبی هیسب 
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 ًی گْرچیلَ بیَچڵ)ی درێژخ . 
 ًَی گْرچیلَ. ّاّیی درێژخبیَ ًبج 
 کرێ؟ ضحٌیػبى دٍ چۆى دٍ   ردی گْرچیلَ بَ
 بکرێ:  م کبراًَ کرێ ئَ دٍ  ردی گْرچیلَ کردًی بَ دەضحٌیػبى بۆ
 َچبّ   بَ  زۆرجبر خۆێٌی ًبّ هیس  چًْکَ  جبلیگەدا،  پػکٌیٌی هیس ل

 ًببیٌذرێ.
 .ضۆًۆگرافیی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ُن( کە( دا)بڕّاًە پەیکبًە)ضَ ْرچیلە لە ضۆًۆگرافییبەردی گ
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 ٌَدا. گْرچیلَ  رد لَ بًّْی بَ َُ  بۆ ئبگبداربّْى لَ ،گرجي ّێ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دا بەردی گْرچیلە لە ڕادیۆگرافیی

 َکَ ردٍ غٌی بَ کردًی چَ دا بۆ دەضحٌیػبى جبلیگَ  رد لَ پػکٌیٌیی ب . 
 ى؟ کبى کبهبًَ ردٍ غٌی بَ چَ
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 ردی ضیطحیي بَ        ردی ئّْرات بَ
 کبى: ردٍ راًی بَ ّ پێکِێٌَ   ردی گْرچیلَ بَ
 َضث(. دا غَ غٌی کبلطیۆم ـ ئۆکطبالت )ضَ چَ  رد لَ ب 
 َدا بیطث(. غٌی کبلطیۆم ـ فۆضفبت )ضَ چَ  رد لَ ب 
 َ(. جب پبزدٍ  دا دٍ ردی ئّْرات )ضَ ب 
 َ(. دا پێٌج جب دٍ هۆًیۆم ـ فۆضفبت ) ضَگٌێسیۆم ـ ئب ردی هَ ب 
 َردی ضیطحیي. ب 
 کرێ؟ رهبى دٍ چۆى دٍ ًەخۆغييەم  ئَ
 َک ًْالژیي، دۆالًحیي ّ .... ئێع بڕ، ٍّ  رگرجي لَ ڵک ٍّ ک 
 َ٣١٩( ٍّ رٍ لی گرژی بڕی)خبّکَ ّاگَ دٍ  رگرجي لَ ڵک ٍّ ک 

 .٣٢١کْ بْضکۆپبى )ضپبضوۆلیحیک(، ٍّ هبضْلکَ 
 َردا. کبجی چڵکی ڕێگبی هیسبَ  بیْجیک لَ حیً کبرُێٌبًی ئَ ب 

                                                           

 .ٌجبڕڵلۆ -٣١٩
320 Buscopan 



 

187 

 َجرێک بێ، پێْیطث بَ هَ ضبًحی  جر لَ ّرٍ رد گَ بَ ر گَ ئ  
 یَ. ًەغحەرگەریی َُ

 َ٣٢١ًگ پۆلی دٍ لێذاًی غَ  رد بَ غکبًذًی ب . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ًگ پۆلی دٍ لێذاًی غَ  رد بَ غکبًذًی بَ
 َلَ  کبى کٍَ رد بَ  غێک لَ ًەغحەرگەریی لّْی پبراجیرۆئیذ. ب  

 بي. ُۆی پڕکبریی لّْی پبراجیرۆئیذ درّّضث دٍ  غٌی کبلطیۆهي بَ چَ
 
 
 
 
 

                                                           

321 Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) 
 



 

188 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لّْی پبراجیرۆئیذ

 بێ بکرێ؟ دا چ دٍ گْرچیلَ  رد لَ بًّْی بَ درّّضث  بۆ پێػگرجي لَ
 ًَڕۆژدا(.  لیحر لَ ٢ـ  ٣ًی  هَ ی ئبّ)غلَ ٍّ خْارد 
 َڵیی. خْاردًی پرۆجێیٌی ئبژٍ م ک 
  َکبرُێٌبًی دا، بَ گْرچیلَ  غٌی کبلطیۆم لَ چَ  رد لَ بًّْی بَ َُ  ل  

کردًی  ًَ ری درّّضث جیذٍ یبرهَ  کْ جیبزێذەکبى کَ ری ٍّ ی هیسُێٌَ ل ّاگَ دٍ
 ردى. بَ

 َدا، ئبهۆژگبری  گْرچیلَ  غٌی ئۆکطباڵت لَ چَ  رد لَ بًّْی بَ َُ  ل
هی  کَ  ظ بَ کبکبّ ّ چبی ڕًٍبخ، ڕێْاش، ئبجیل، ببدام،  ضپێ  کرێ کَ دٍ

 ٍّ. یب بخْرێٌَ   بخْرێي
 َک خْلَ ٢١ی  بۆ هبٍّ  ّاهی ڕۆژاًَ ردٍ رزغی  بَ ّ ٍّ  کردى  پیبض . 
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 چل ّ پێٌجغی  بَ
  کبًی گْرچیلَ ی خبًَ ًجَ غێرپَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
کبًی  ی خبًَ ًجَ ، غێرپَ ّ پۆی گْرچیلَ ری جبى  ضَ چبرٍ جْهۆری بی  بَ

 گْجرێ. دٍ  ٣٢٢گْرچیلَ
 ى؟ کبهبًَ  کبًی گْرچیلَ ی خبًَ ًجَ ُۆکبًی  غێرپَ
چێ  دٍ  ٍّ م لَ اڵ ًبدیبرى، بَ  کبًی گْرچیلَ ی خبًَ ًجَ ُۆکبًی غێرپَ

 ًەخۆغييەم  ێي هەجرضیی  ئَ کَ ببضیبى دٍ  ٍّ ژێرٍ  لَ  ی کَ ّاًَ ئَ
 :   ٍّ ًَ کَ رز بَ

 َێٌذٍجب دّّ ُ ًەخۆغييەم  کێػبى هەجرضیی ئَ رٍ جگ  
 کبًذا(. خۆغَ ی   ٣١ًَُەجب  ٢١ضەدا  .)لَ ٍّ کبجَ دٍ رز بَ

  َّیی. لە ل 
  َی کَ لَ ّاگَ ّ دٍ ری ئَ دٍ بَ ڕادٍ  کبرُێٌبًی لَ ب  Phenacetin   ـ

 . دایَ جێ  ٣٢٣یبى

                                                           

322 Renal cell Carcinoma 
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  َزگبی  جی دٍ یبرهَ  خْێٌیبى بَ  ی کَ خۆغبًَ ًَ ّ  لَ  کیطحی گْرچیل
 پبڵێْى. دیبلیس دٍ
 َی گْغبری خْێي.ٍ ّ رزبًَّْ ب 
 .َپێْەًذیی گْرچیل 
 َزگبی دیبلیس. جی دٍ یبرهَ  ًی خْێي بَ پباڵّجٌی درێژخبی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فرە کطیطحیی گْرچیلە

 ى؟ کبهبًَ   کبًی گْرچیلَ ی خبًَ ًجَ کبًی غێرپَ ًیػبًَ
پێی   اڵم دّاجر بَ کی جبیبەجی ًببیٌذرێ، بَ یَ جبدا ًیػبًَ رٍ ضَ  لَ

 ّى: رچبّ کَ بَ ٍّ  م ًیػبًبًَ چێ ئَ دٍ  ٍّ لَ  ، کَۆغييەًەخرەگرجٌی  پَ
 َی بْارەکبى.٤١هیسدا جب ضەدا   بًّْی خْێي ل 
 َی بْارەکبى.٤١جب ضەدا   کَ لَ ئێػی ک 

                                                                                                                           

کْ  ّ ٍّ   ٍٍّ ڕًێْ ببزا  زاییٌی ُبجَ ١٨٨٧ی ڵضب  لَ  کَ  بڕێکَ ئێع  غٌَ چَ  323
گیرا.  ردٍ ڵکی لێٍْ ی  یبّ کَ ٍّ خْارٍ  بۆ ُێٌبًَ  ل ّاگَ یي دٍه  کَ یَ  کێک لَ یَ  

 



 

191 

  ی بْارەکبى.٢١یبّ جب ضەدا 
 َم خْێٌیی. ک 
 ٌَی بْارەکبى. ٣٣جب ضەدا   ضحَ خْارێی لْرضبیی جَ  ُبج 
 َ٣٢٥ری ببجْ ضحراًی خۆیٌبَ ُۆی بَ َ پ ب چَ ٣٢٤بًّْی ببجْی  ّرٍ گ. 
 ضحَ ، زۆربًّْی ًبئبضبیی لەببرەی خْێٌی ج٣٢٦َـ پۆلیطیحێوی . 
 ًَّْرێی کبلطیۆهی خْێي. ضَ  ـ  چ 
 َی بْارەکبى.٢١ی گْغبری خْێي جب ضەدا  ٍّ رزبًَّْ ـ ب 
 

 کرێ؟ ضٌیػبى دٍ چۆى دٍ ًەخۆغييەم  ئَ
 ًگی  ی ڕٍ هبددٍ  رگرجي لَ ٍّ ڵک کَ  کبهپیْجر جْهۆگرافیی لەگەڵ

 )هبکی ئۆپبک(
 َ٣٢٧ُێس   ًگی بَ دٍ  غکڵ درّّضحکردًی هْگٌبجیسیی ب. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 پەیکبًەکە غێرپەًجەی گْرچیلە ًیػبى دەدا

                                                           

324 Varicocele 
325 Testicular Vein 

326 Polycythemia 

327 MRI ـ   Magnetic resonance imaging 
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 .ضۆًۆگرافیی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دا غێرپەًجەی گْرچیلە لە ضۆًۆگرافیی

 ٣٢٨ ًجَ کبًی غێرپَ  کردًی هبرکێرٍ پػکٌیٌی خْێي بۆ دیبری. 
 هیسدا.  خْێي لَ پػکٌیٌی هیس: بًّْی 
 کرێ؟ رهبى دٍ چۆى دٍ ًەخۆغييەم  ئَ
  ًەغحەرگەریی  لَ  یَ داجبری ّاَُ جبکبًی ًەخۆغیی یەکَ رٍ ضَ  لَ

رهبًی  ُۆی دٍ  ببێحَ  م کبرٍ ئَ ٩١چێ جب ضەدا  دٍ  ٍّ گیرێ. لَ ردٍ ٍّ ڵک کَ
  کَيەًەخۆغيی  ٍّ ّ باڵّبًَّْ رەگرجّْیی  لۆًبهی پَ  اڵم لَ ، بَ کًَەخۆغييە

 ربگیرێ. ٍّ ڵک رهبًیی کَ دٍ ّ غیویی  ٣٢٩رهبًیی دٍ جیػک  کرێ لَ دٍ
 
 

 

                                                           

328 Cancer markers 

329 Radiation Therapy 


