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الحمد هلل رب العاملين ،والصلة والسلم علی رسوله الکريم ،امابعد!
په دې کې به هيڅوک کوم شک او شبهه ونه لري چې علم او پوهه رڼا او
بصيرت دی او ناپوهي او جهالت ړوندوالی.
د دې خبرې سپیناوی په الهي او بشري دواړو قوانینو کې په دومره دالئلو سره
کېدای شي چې هيچا ته په کې د ويلو لپاره هيڅ نه پاتې کېږي ،د بېلګې په ډول:
که د انسان د خلقت د تاريخ شاه ليد ته والړ شو پوه به شو چې کله ړومبنی انسان
(آدم عليه السالم) پيدا شو نو تر ټولو اوله تحفه ور ته د خپل خالق له لورې علم وه
[وعلم آدم االسماء کلها] ،او چې زمونږ پيغمبر (محمد صلی اهلل عليه وسلم) ته
ړومبنۍ وحي جبريل امين راوړه نو ور ته يې وويل[ :اقرأ] يعنې ولوله! ،او بيا زمونږ
د ستر پيغمبر ځانګړې دعا هم همدا وه چې [رب زدني علما] ،بس! د علم او پوهې
د ارزښت د اثبات په اړه به د دې درې خبرو نه نورې پخې خبرې نه وي.
له بده مرغه چې زمونږ ولس د دغه ستر نعمت (علم او پوهې) نه تر ډېره
حده بې برخې دی نو ځکه خو د نړۍ د وروسته پاتې هيوادونو د قطار په لمړي
سر کې راځي.

بيا هم د ډېر شکر ځای دی چې په دې دومره تپه تياره کې يو څه د رڼا
څرک هم لګي چې دا دی د هيواد په ملي خوږه ژبه روانه او ساده پښتو کې د
دې کتاب تاليف يې يوه داسې بېلګه ده لکه د سمندر څخه يو څاڅکی.
که څه هم دا کتاب د طب پوهنځي د دويم ټولګي د لمړي سمستر لپاره
تاليف شوی دی خو زه ډاډه يم چې د ځوانو ډاکترانو او د طب د نورو محصلينو
ستونزې به له دې درکه تر ډېره بريده پرې اوارې شي.
دا چې انسان نيمګړی دی نو شونې ده چې کتاب دې په بېال بېلو برخو کې د
دې ستونزې سره مخ وي چې ګران لوستونکي به په دې اړه خپله پېرزو له ما څخه
نه سپموي او خپل وړانديزونه به په ) (ihsandoctor@yahoo.comله ما سره شريک
کړي تر څو په راتلونکې کې د بيا چاپ په وخت کې په پام کې ونيول شي.
په درنښت!
پوهندوی دوکتور احسان اهلل احسان
د فزيولوژي څانګې شف
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ج

اندوکراين

ډېر احسان دی چې ما ته يې دا توان را وبخښه چې د طب

پوهنځي د دويم ټولګي د لمړي سمستر لپاره دا کتاب چې د اندوکراين ،زړه ،دوران او
پښتورګو فزيولوژي څخه عبارت دی تاليف کړم.
له هغه ځايه چې ډېرې اوږدې جګړې د هيواد هر څه حتی کتابونه هم له يو مخه د اور په
لمبو کې لولپه کړي ،نو د ننګرهار طب پوهنځي د فزيولوژي ډيپارټمنټ د دې ستونزې د
اواري په موخه ما ته دنده وسپارله چې د پوهندوی له علمي رتبې څخه د پوهنوال علمي رتبې
ته د لوړتيا په موخه د خپل اصلي علمي اثر په توګه دا کتاب د لوړو او مسلکي زده کړو د
محترم وزارت د کريکولم سره سم تاليف کړم ،موضوع د پوهنځي د علمي شورا د تاييد نه
وروسته د لوړو زده کړو وزارت د اکاډميکو چارو محترم رياست هم تاييد کړه او ما د لوی
رب په توکل د ډېرو ستونزو سره سره د شته ؤ امکاناتو څخه په کار اخيستنه دا دی د نوموړي
کتاب د تاليف چارې د کريکولم سره سم ،په پښتو ملي ژبه ،د تاليف د ټولو شرايطو په پام کې
نيولو سره د ډېرو نوو او تازه ټيکس کتابونو ،مجلو او انټرنټ په مټ سر ته ورسولې.
دا کتاب چې په درې فصلونو او تقريباً  ۴۵۰مخونو کې راټول شوی دی ،په کمپيوټري
او تخنيکي برخو کې یې له خپلو زامنو ډاکتر ميوند احسان (د سترګو د ناروغيو متخصص)
او انجنیر باختر احسان او د خپلو دوو تنو ذکي شاګردانو هر يو عامر فضل او جاويد اکرم د
مرستو او همکاريو منندوی يم.
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ژوندي موجودات له يوې حجرې څخه واخله بيا تر يو بشپړ انسان پورې د خپل ژوند او
نسل د پايښت په موخه يو نظام ته اړتيا لري ،دا نظام د انسان په بدن کې له Neuro
 Endocrine Systemڅخ ه عبارت دی ،په بل عبارت هورموني سيستم چې د بدن دندې
څاري ،خو په خپله دا سيستم بيا د عصبي سيستم په واسطه څارل کېږي.
په دې فصل کې د اندوکراين سيستم اړوند غدوات چې له نخاميه ،ټایرايډ ،ادرينال،
پانکراس ،پارا ټايرايډ ،خصيې ،تخمدانونه ،پالسنټا او صنوبريه غدې نه عبارت دي په مناسب
تفصيل سره راغلي ،د هرې غدې ړومبی يوه لنډه اناټومي فزيالوژي ،بيا يې دنده او په لنډ ډول
د افراز د زياتوالي او کموالي نه يادونه شوې ده او هم د هرې غدې په پای کې لنډيز او
پوښتنې راغلي دي ،خو د فصل په پای کې بيا د اصولو سره سم ماخذونه هم ذکر شوي دي.
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:Coordination of Body Functions by Chemical Messengers

د بدن د غړو ،انساجو او حجرو (ژونکو) ډېرې دندې د همغږو کوونکو سېسټمونو د ډېرو ډولونو په واسطه
په ګډه همغږي کېږي چې په الندې ډول دي:
 :Neural -۱په کوم کې چې په  Synapticپيوندونو کې د  Neurotransmittersپه نوم کيمياوي مواد افراز
او د خپل موضعي (ځايي) اغېز له کبله حجروي دندې کنټرولوي.
 :Endocrine -۲په کوم کې چې غدې يا د حجرو يوه ځانګړې ډله دوراني سېسټم ته د  Hormonesپه نوم
کيمياوي مواد ور اچوي چې بيا د بدن په يو بل ځای کې حجروي دندې تر نګين الندې را وړي.
 :Neuro-Endocrine -۳په دې کې د نيورون په واسطه افراز شوي کيمياوي مواد (Neuro-
 )Hormonesد دوران په مټ د بدن و يوې بلې برخې ته د خپل اغېز لپاره وړل کېږي.
 :Paracrine -۴په دې کې د حجرو پواسطه افراز شوي مواد له حجرو نه بهر وځي او خپل ګاونډي حجرات
اغېزمن کوي.

لومړی فصل
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 :Autocrine -۵په دې ډول کې يوه ماده د يوې حجرې پواسطه توليد ،بيا همدا ماده د همدغې حجرې د
سطحې (مخ) د ( Receptorsاخذو) سره نښلي او بېرته د همدې حجرې پر دندو خپله اغېزه ښـيي ۱-۱( .شکل)
که څه هم مونږ نيت لرو چې خپل ځان د  Endocrineاو  Neuro-Endocrineپه څېړنه بوخت وساتو؛ خو دا
خبره په پام کې ولرئ چې د بدن ډېرکيمياوي سموونکي سېسټمونه يو له بل سره په ګډه کار کوي تر څو
 Homeostasisرامنځ ته او وساتي ،د بېلګې په توګه  Adrenal Medullaاو  Pituitaryخپل هورمونونه د
عصبي تنبه په مقابل کې د يو ځواب په توګه افرازوي ،داسې چې هغه  Neuro-Endocrine Cellsچې په
 Hypothalamusکې دي داسې اکسونونه لري چې په  Post Pituitaryاو  Median Eminenceکې پاى ته
رسېږي او څو هورمونونه افرازوي لکه  Oxytocin ،ADHاو  Hypo Physio Tropic Hormonesچې دا بيا بېرته
د  Ant. Hypophysisدندې کنټرولوي.
ٍهورمونونه د بدن و نورو برخو او عصبي سېسټم ته د دوراني  Systemپواسطه وړل کېږي چې بيا هلته د اخذو
سره نښلي او د ډېرو تعامالتو د تنبه المل ګرځي.
ځينې هورمونونه د بدن ډېر حجرات اغېزمن کوي لکه  G-Hاو تايرايډ هورمونونه؛ خو ځينې بيا
ځانګړي انساج چې  Target Tissuesورته وايي اغېزمن کوي او دا ځکه چې يواځې همدغه انساج د
خپل اړوند هورمون دپاره  Receptorsيا اخذې لري لکه  ACTHچې يواځې د  Adrenalد غدې Cortex
تنبه کوي او له هغه نه د څو هومورنونو د افراز المل ګرځي او يا لکه  Ovarian Hچې په Female Sex
 Organsباندې خپلې ځانګړې اغېزې ښيي.

 ۲-۱شکل په عمومي ډول د بدن د اندوکراين غدو اناتوميک موقعيت را ښيي (پرته له  ،Placentaڅخه)

( ،۱۰م)۸۸۲ :
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د بدن د هورمونو مختلف سېسټمونه د هغوی د وظيفوي انتظام په هکله د کونجي په شان رول لوبوي لکه
. تولد او تناسل او سلوک په شان دندې، اوبه او د الکترواليتونو توازن، وده او نشونما،)Metabolism( ميتابوليزم
 تعامالت بهBiochemical  نه وي د بدن ټولT3  اوT4  که، پاتې شيDwarf  نه وي کس بهG-H نو که
 د استعمال نه معذرتGlucose  نه وي حجرات به دInsulin  که، او ان چې کس به تنبل پاتې شيDepress
. نه وي نو جنسي دندې به ختمې شيSex-Hs وغواړي او بالخره که
:د هغو هورمونو لست چې د مهمو اندوکراين غدو په واسطه افرازېږي
:)۳۷۰ ،۳۶۹ : م م،۱۳(  جدول۱-۱
Anti di Uretic Hormone

)۱

(ADH)
Oxytosin Hormone)۲

خلفي نخاميه
Growth Hormone (GH) )۱

Thyroxin (T4) )۱

Tri Iodo Thyronine (T3) )۲
Calcitonine )۳
Parathormone

)۲
Adreno Corticotropic Hormone )۳

Thyroid Stimulating Hormone (TSH)

درقيه غده
پارا ټايرايډ
غده

Mineralocorticoids:
Aldosterone )۱

(ACTH)
Follicle Stimulating Hormone (FSH) )۴

قدامي نخاميه

Luteinizing Hormone (LH) )۵
Prolactine )۶

11-Deoxycorticosterone)۲

Glucocorticoids:
Cortisol )۱
Corticosterone )۲

د ادرينال قشر

Glucagone )۲

Sex Hormones:
Androgens )۱

Somatostatin)۳

Estrogens )۲

Adrenaline (Epinephrine))۲
Noradrenaline )۳

پانکراس

Pancreatic poly Peptide )۴

Progesterone )۳
Catecholamines )۱

Insulin )۱

د ادرينال
مغز

Testosterone )۱

Dihydrotestosterone )۲

 خصيېGonads

اندوکراين
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(Norepinephrine)

Androstenedion )۳

Dopamine )۴

Estrogen )۱

Progesterone)۲

تخمدان

:هغه هورمونونه چې د نورو غړو په واسطه افرازېږي
)۳۷۰ : م،۱۳(
: جدول۲-۱
Atrial Natriuretic peptide (ANP) )۱
Brain Natriuretic peptide (BNP) )۲
C-Type Natriuretic peptide )۳

زړه

(CNP)
Human Chroinic Gonadotropin )۱
(HCG)
Human

Chroinic

)۲

Thymosin )۱

پالسنتا

somatomamotropin
Estrogen )۳
Progestrone )۴
Serotonin )۷

Prostaglandins )۱

Histamine )۸ Thromboxanes )۲
Substanse P )۹

Hiparin )۱۰

Bradykinin )۱۱
GI-hormones

)۱۲

Prostacyclin )۳

Melatonin

موضعي
Luekotrienes )۴ هورمونونه
Lipoxines )۵
Acetylcoline )۶

Thymin )۲

Pineal ( صنوبريه غده

)Gland
Thymus

Erythropoietin )۱
Thrombopoietin )۲
Renin )۳

1,25-Dihydroxy chole

)۴

calcifirol (calcitriol)

Prostaglandins )۵

پښتورګی

لومړی فصل
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له دې نظره هورمونونه په درې برخو ويشل شوي دي ۳-۱( :جدول)
 :Protein or Polypeptide -۱په دې ډله کې د نخاميه د قدامي او خلفي فص ،د پانکراس هورمونونه
(انسولين او ګلوکاګون) PTH ،او ډېر نور راځي.
 :Steroides -۲په دې ډله کې د  Adrenalقشري Testicular،Ovarian ،او د  Placentaهورمونونه شامل دي.
 -۳د  Tyrosinپه نوم د يو امينواسيد مشتقات چې د  Thyroidاو  Adrenal Medullaبرخې هورمونونه په دې
ډله کې راځي .د  Poly Saccharidاو  Nucleic Acidد ډلې څخه کوم هورمون نه دى پېژندل شوی.
 ۳-۱جدول:

( ،۱۳م)۳۷۱ :

د ټايروسين مشتقات
Thyroxin (T4) )۱

پروټين
GH )۱

TSH )۳ Tri Iodo Thyronine )۲
)(T3
Adrenaline )۳

Noradrenaline )۴
Dopamine )۵

سټيرايډ

Prolactin )۲

Aldosterone )۱

ADH )۴

11-Deoxycorticosterone)۲

ACTH )۵

Oxytocin )۶

Cortisol )۳

NH )۹

Calcitonin )۱۰

Testosterone )۵

FSH )۷

PTH )۸

Corticosterone )۴

Insulin )۱۱

Glucagone )۱۲

polypeptide
HCG )۱۵

Androstenidione )۸ Human chroinic )۱۶

Somatostatin )۱۴ Pancreatic )۱۳

Dihydrotestosterone )۶

Dehydroepiandrosterone )۷

Estrogens )۹ somatomamotropin

Progesterone )۱۰

 Poly Peptidesاو پروټين هورمونونه تر هغې چې ورته اړتيا نه وي پيدا شوې په خپلو افرازي ويزيکلونو
کې زېرمه پاتې کېږي.
لکه چې ومو ويل ډېر هورمونونه په کيمياوي لحاظ  Poly Peptidesيا پروټين دي چې دا کيمياوي
جوړښت د ډېر کوچني (درې امينو اسيدونه) لکه  Thyrotropin Releasing-Hormoneڅخه بيا تر پوره
 Proteinپورې چې  ۲۰۰امينو اسيده يې په جوړښت کې برخه اخلي (لکه G-Hيا )Prlactinپراختيا لري ،له

لومړی فصل
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دې کبله هغو ته چې په جوړښت کې يې  ۱۰۰يا له  ۱۰۰څخه زيات  AAبرخه اخلي  ،Proteinاو هغو ته چې
په جوړښت کې يې د برخه والو  AAشمېر له  ۱۰۰څخه کم وي  Poly Peptidesوايي دا (پروټين او Poly
 )Peptidesهورمونونه لکه د نورو ډېرو پروټينونو په شان د مختلفو اندوکراين حجرو په  ERکې جوړېږي
( ۳-۱شکل) دوی په دغه ځاى کې ړومبى د لوی  Proteinsپه بڼه چې په بيولوژيک ډول غير فعال وي ( Pre
 )Prohormoneجوړ او بيا نيمېږي تر څو په  Prehormoneبدل شي ،بيا له دغه ځايه  Golgi Bodyته وړل
کېږي چې په  Secratory Vesiclesکې بسته بندي شي په دغه جريان کې په  Vesiclesکې د انزايم پواسطه
بيا دا  Prohormonesنيمېږي ،تر څو په وړو او بيولوژيک ډول فعالو هورمونو اويوې غيرفعالې بقيه بدل شي
دا ويزيکلونه په  Cytoplasmکې او يا د  Cell Membraneپورې تر هغه نښتي ساتل کېږي تر څو چې ورته
اړه نه وي او چې کله هورمون افرازېږي دا ويزيکل د Cell Membraneسره  Fuseکېږي او Granular
محتويات يې بين الخاللي مايع يا وينې ته مستقيماً دٍ Exocytosisپه اساس جريان پيدا کوي.

 ۳-۱شکل :د پيپتايد هورمونو جوړښت او افراز

( ،۱۰م)۸۸۵ :
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په اکثره وختونو کې د  Exocytosisمسئله د  Cytosolد  Caد غلظت د لوړېدو له کبله چې د Plasma

 Membraneد  Depolarizationپه اساس منځ ته راځي تنبه کېږي ،په بل عبارت د يوې اندوکراين حجرې
د سطحې اخذو تنبه د  cAMPد لوړېدو المل کېږي ،چې دا بيا د  Protein Kinaseد فعالېدو او په پای کې د
هورمون د افرازېدو المل ګرځي.
 Peptide Hormonesپه اوبو کې منحل او له دې کبله کوالى شي چې په اسانۍ سره دوران ته داخل او
و خپل  Target Tissuesته ځان ورسوي.
 Steroid-Hچې معموالً له  Cholesterolنه جوړ وي نه زېرمه کېږي په دې معنا چې دا هورمونونه يا
کولسترول ته ورته وي او يا پخپله له کولسترول څخه جوړ وي ،دوی په شحم کې منحل او د درېو Cyclo
 Hexylاو يوې  Cyclo Pentylکړۍ څخه چې په يو ستوي ډول وي ،جوړ شوی وي ۱-۴( .شکل) د دې
ډول هورمونو افرازوونکي حجرات بېرته د همدې هورمون د ډېر کم مقدار د زېرمه کولو وړتيا لري ځکه
چې که د دې هورمونو د افراز دپاره کومه تنبه وارده شي د سايتوپالزم د واکيولونو د کولسترول ايستر غټې
زېرمې په حرکت راځي تر څو د دې هورمونو په جوړښت کې مصرف شي.

 ۴-۱شکل :د سټيرايډ هورمونو کيمياوي جوړښت

( ،۱۰م)۸۸۵ :

د  Steroid Producing Cellsد کولسترول زياته برخه د  Plasmaڅخه را ځي خو په دغه حجرو کې بيا
بېرته د کولسترول يو  Novo Synthesisهم وي دا چې دا هورمونونه په شحم کې منحل دي نوکله چې جوړ
شول په ډېره سادګۍ سره له حجروي غشاء څخه بين الخاللي مايعاتو او له دغه ځايه بيا وينې ته نفوذ کولى شي.
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Tyrosine
د هورمونو دوه ډلې چې له  Tyrosineڅخه پيدا کېږي د تايرايډ او ادرينال ميډوال د هورمونو څخه
عبارت دي ،دوى د  Glandularحجرو د  Cytoplasmد محتوياتو څخه ديو لړ انزايمي تعامالتو په نتيجه کې
جوړېږي .تايرايډ هورمونونه په  Thyroid Glandکې جوړ او زېرمه کېږي د تايروګلوبولين په نوم پروټين سره
غټ ماليکولونه جوړوي او بيا د دې غدې په لوی فوليکولونو کې زېرمه او هغه وخت افرازېږي چې Amine
له  Thyroglobulinڅخه بيل او ازاد هورمون وينې ته ور خوشې شي .کله چې هورمون وينې ته داخل شو د
 Plasma Proteinسره نښلي (خصوصاً د  Globulinسره) ترڅو د دې الرې څخه هورمون خپل Target
انساجو ته په ورو -ورو ،ور خوشې شي.
 Epinephrinاو  Nor-Epiچې د  Adrenal Medڅخه افرازېږي او پکې د  Epinepاندازه د دې بل نه څلور
وارې زياته ده ،دا ډله چې  Catecholamineنومېږي دغلته د جوړېدو څخه وروسته په خپلو اړوند ويزيکلونو
کې زېرمه او د افراز تر وخته پاتې کېږي.
لکه څنګه چې پروټيني هورمونونه په خپلو افرازي  Granulesکې زېرمه کېږي  Catecholamineهم د
ادرينال غدې د مخې برخې د حجرو څخه د  Exocytosisد عمليې په اساس خوشې کېږي او چې کله دوران
ته داخل شو کېدای شي چې په ازاد ډول په پالزما کې چکرې ووهي او يا د ځينو موادو سره يوځاى شي.

ځينې هورمونونه لکه  Epinephاو  Nor-Epiد اړوند غدې د تنبه کولو نه وروسته په ثانيو کې افراز او په
نورو څو ثانيو او دقيقو کې خپل اعظمي اغېز ښيي په داسې حال کې چې د  Thyroxinاو  G-Hد پوره اثر
دپاره بيا مياشتې او کلونه په کار دي .په دې ډول هر هورمون د خپلو خواصو په اساس د خپل افراز او عمل
دپاره بېلو ،بېلو وختونو ته اړ وي.
په وينه کې د يو هورمون هغه سويه کوم چې د هغه د نارمل ميتابوليک او اندوکراينيک فعاليتونو دپاره په
کار وي ډېره لږه ده چې د ( 1picogram/Mlد يو ګرام د ميليونمې برخې ميليونمه برخه) څخه واخله بيا
ترڅو مايکروګرام پورې تغير خوري ،د هورمون د افراز اندازه ډېره لږه او په يادو شوو واحداتو سره ښودل
کېږي مونږ به په راتلونکي کې هغه نازک مېخانيکيتونه په ګوته کړو چې څنګه دغه وړوکي مقدار هورمون
په خپل  Targetانساجو کې خپلې ټولې  Physiologicاغيزې ښيي؟
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F.B
منفي  FBد هورمونى سېسټم د زيات افراز مخه نيسي:
Negative FB Prevents Over Activity of Hormone System

سره د دې چې د زياتو هورمونو سويه په پالزما کې د ورځې په اوږدو کې د مختلفو تنبهاتو په مقابل
کې په څپييز ډول نوسان کوي خو بيا هم يو جدي کنټرولوونکى مېخانيکيت لري چې Negative-FBM
نومېږي دکوم په اساس چې په  Target Tissuesکې د هورمون سويه په يو ځانګړي  Levelکې ساتل کېږي
په دې معنا چې ،کله چې يوه تنبه د يو هورمون د افراز المل شي هغه حالت چې د دې هورمون د اغېزې په
نتيجه کې منځ ته را ځي د دې هورمون د نور افراز مخه نيسي ،په بل عبارت هورمون يا د هغه يو محصول يو
منفي  FBاغېز لري ترڅو د هغه هورمون د زيات افراز او يا د هغه  Targetنسج د زيات فعاليت مخه ونيسي.
په مختلفو طريقو سره د هورمون کنټرول ځينې وخت د هغه د افراز اندازه نه شي ښودلی بلکې دا کار د
 Targetنسج د فعاليت د درجې پورې اړه لري له دې کبله نو کله چې د  Target Tissuesفعاليت يو مناسب
حد ته لوړ شي قوي  Feed Backسيالې به په کافي ډول  Endocrine Glandته والړې شي ترڅو د هورمون
نور افراز کم کړي.
د هورمونو  Feed Back Regulationپه مختلفو سويو شونې دی چې ان د جين  Transcriptionاو
 Translationهم په بر کې نيسي کوم چې د هورمون جوړښت او نور هغه ټول پړاوونه ښيي چې د زېرمه
شوي هورمونو د پروسس او خوشې کېدو المل ګرځي.
په ځينو حاالتوکې هورموني څپې ( )Surgesد يو مثبت  Feed Backالمل کيدای شي ،داسې چې د يو
هورمون بيولوژيک فعاليت او اغېز د هغه د نور او ال زيات افراز المل ګرځي لکه  Surge of LHچې په Ant
 Pituitaryباندې (له  Ovulationڅخه د مخه) د استروجن د اغېزې نتيجه ده بيا نو افراز شوی  LHپه Ovaries
باندې خپل تنبهي اغېزه ښيي او د نور استروجن د افراز المل ګرځي تر هغې چې  LHخپل مناسب غلظت ته
لوړ شي ،بيا نو پس له هغه د هورمون  Negative FBمېکانيزم فعالېږي ،د هورمونو د افراز کنټرول د مثبت او
منفي  FBمېکانيزم پواسطه د هورمون په خوشې کيدو کې د يو ډول نوبتى ( )Periodicاختالفاتو المل کېږي
کوم چې دا مېخانيکيتونه د موسم ،عمر او ان د ورځې د مختلفو وختونو پواسطه اغېزمن کېږي ،د بېلګې په
ډول  GHد خوب په ړومبيو وختونو کې ښه په لوړه پيمانه افرازېږي خو وروسته يې افراز کمېږي ،په يو لړ
نورو زياتو واقعاتو کې د هورمون دا  Cyclicتغيرات او اختالفات د عصبي فعاليت د تغيراتو په اساس وي چې
په نتيجه کې د هورمون خوشې کېدنه کنټرولېږي.
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په اوبو کې منحل هورمونونه لکه  Peptidesاو  Catecholamineپه پالزما کې منحل او د هغوی د
جوړښت د ځاى څخه يې بيا تر اغېز د ساحې ( )Target Tissuesپورې وړي او  Targetنسج ته يې رسوي.
 Steroidاو  Thyroidهورمونونه بيا په وينه کې د  Plasma Proteinپورې په نښتي ډول دوران کوي يواځې
د  ۱۰٪نه کم نوموړي هورمونونه په ازاد ډول په پالزما کې ميندل کېدای شي .د  ۹۹٪نه زيات Thyroxin
هورمون په وينه کې د پالزما پروټين سره نښتى وي .په ياد مو وي چې د پروټين سره نښتی هورمون له
 Capillariesنه په اسانۍ سره نفوذ نه شي کولی او خپل  Targetنسج ته هم ښه نه شي رسېدلی او له دې کبله
په بيولوژيک لحاظ تر هغه غير فعال وي تر څو چې د خپل نښتي پروټين څخه بېل نه شي.
په  Plasmaکې د پروټين سره نښتي هورمونونه د يوې زېرمې په توګه کارول کېږي په دې معنا چې کله
ازاد هورمون د خپل  Targetاخذو سره ونښلي او د دوران څخه کوچ وکړي د همدې زېرمې پواسطه يې
بېرته سويه په دوران کې اعاده کېږي ،سربېره پر دې د دې ډول هورمون (د پالزما پروټين سره نښتى) چاڼ د
پالزما څخه ډېر ورو وي.

هورمونونه چې په اړه يې عمومي معلومات په  ۴-۱جدول کې په لنډ ډول ښودل شوي دي د اغېز
مېخانکيتونه يې په الندې ډول دي.

د هورمونو اخذې او د هغوی فعالېدل:

د هورمون د اغېز ړومبى پړاو د هغه د  Targetحجرو د اخذو سره نښتل دي ځکه نو هغه حجرات چې
دا ډول اخذې ونه لري د هورمون د اغېز نه په امان وي.
دا اخذې د ځينو حجرو په  Cell Membraneباندې ،د ځينو بيا په  Cytoplasmکې او د ځينو خو بيخي
په هستوکې وي .د هورمونى اخذو د مختلفو ډولونو ځايونه په الندې ډول دي:
د  Cell Membraneپه داخلي يا بهرني مخ باندې چې ورته  Membrane Receptorوايي دا ډول اخذي د
 Peptides ،Proteinاو  Catecholaminesهورمونو دپاره ځانګړي دي.
د حجرې په  Cytoplasmکې چې معموالً دا ډول اخذې د  Steroidesهورمونو له پاره وي.
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د حجرې په هسته کې :دا ډول اخذې د  Thyroidهورمونو په مقابل کې ځانګړې وي او ال خو عقيده په
دې ده چې د يو يا زياتو  Chromosomesسره په هسته کې ډېر نږدېوالی لري.
د دې اخذو شمېر ثابت نه وي او حتى دقيقه په دقيقه تغير کوي ،دوی د خپل کار په جريان کې کله غير
فعالېږي ،کله تخريبېږي ،کله نوي جوړېږي اوکله بېرته فعالېږي ،د بېلګې په ډول ديو  Target Cellد اخذو
سره د يو هورمون نښتل د دې المل ګرځي چې د فعالو اخذو شمېر راکم کړي چې دا کار يا د ځينو
 Receptors Moleculesد  in Activationاو يا د  Receptorsد کم توليد دکبله شونې کېږي په هر ډول
چې وي خو دا د اخذو  Down Regulationد  Targetنسج غبرګون د اړوند هورمون په مقابل کې کموي.
خو ځينې هورمونونه بيا د اخذو د  Up Regulationالمل ګرځي ،داسې چې  Stimulating Hormoneد
 Targetحجرو د پروټين  Manufacturing Machineryپه واسطه د  Receptorماليکولونو جوړښت د نارمل
په پرتله زيات تنبه کوي او چې کله داسې وشي د  Targetنسج حساسيت د اړوند هورمون په مقابل کې ډېر
زيات پورته ځي.

په ټولييز ډول کله چې يو هورمون په خپله نښه لګي نو ړومبی  H.R.Complexجوړوي چې دا کار د
اخذې دندې ته تغير ورکوي ،فعاله شوې اخذه د هورمون د اغېزو د پيل کېدو المل ګرځي د دې دپاره چې
په دې خبرو مو سر خالص شي يو څو بېلګو ته اړتيا ده:
( )۱ځينې هورمونونه د غشاء نفوذيه وړتيا بدلوي:
ټول  Neurotransmittersلکه  Acetyl Cholineاو  Nor-Epinephrineد  Post Synaptic Membraneد
اخذو سره نښلي او د نوموړو اخذو جوړښت بدلوي چې په نتيجه کې د يو يا زياتو ايونونو دپاره د يو چينل د
خالصېدو يا بندېدو زمينه برابروي معموالً دا ايونونه د  K ،Naاو  Caڅخه عبارت دي چې اخذې ورته يا
الرې بندوي او يا يې خالصوي.
( )۲ځينې هورمونونه بيا داخل الحجروي انزايمونه فعالوي ،د هورمونو يو بله ډېره عمده او شريکه
ځانګړتيا دا ده چې کله دوی د  Membrane Receptorسره ونښلي د غشاء د داخلي مخ انزايمونه يا
فعالوي او يا يې غير فعالوي.
( )۳ځينې هورمونونه کله چې د داخل الحجروي اخذو سره ونښلي بيا جينونه فعالوي ځينې هورمونونه په
ځانګړي ډول  Steroidesاو  Thyroidهورمونونه چې د حجرې په داخل کې د خپلو Protein Receptors
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سره ونښلي بيا دا فعال  H.R.Complexد هستې د  DNAد يوې ځانګړې رشتې د فعالېدو يا د هغه سره د
نښلېدو المل کېږي .چې په نتيجه کې د هغه ځانګړو جينونو د  Transcriptionباعث کېږي چې mRNA
جوړوي .له دې کبله نو کله چې يو هورمون حجرې ته ننوت دقيقې ،ساعتونه او ان ورځې وروسته په حجره
کې يو نوی  Proteinتر سترګو کېږي چې بيا دا نوی جوړ شوی  Proteinد حجروي وظايفو د کنټرول
()۱۰
مسئوليت په غاړه لري.

لکه چې د مخه مو وويل د هورمون د داخل الحجروي اغېزو څخه يوه هم د غشاء په داخلي مخ کې د
يو  cAMP Second Messengerد جوړېدو تنبه کول او بيا د همدې په واسطه د هورمون داخل الحجروي
اغېزو پرمخ وړل وو ،د دې نه ښکاري چې د هورمون مستقيمه اغېزه چې په حجره يې لري يواځې د يو
ځانګړي ډول  Membrane Receptorتنبه کول دي او بس.
بايد ووايو چې يواځې  cAMPنه دی چې د مختلفو هورمونو له خوا د Second Messenger System
) (SMSپه توګه استعمالېږي بلکه نور هم شته چې دوه مهم يې عبارت دي له:
 -١د کلسيم ايونونه او ورسره Calmodolin
( ،۷م م)۳۲-۱۵ :
 -۲د غشاء د  Phospholipidesد تجزيې څخه توليد شوي محصوالت.

 ۴-۱جدول :د هورمونو لنډې اغېزې ،د افراز ځای ،د نخاميې او هايپوتلموس سره يې اړيکې را ښيي.

( ،۱۱م م)۲۷۱ ،۲۷۰ :
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د بدن دندې د دوه سېسټمونو په واسطه تنظمېږي چې یو ته عصبي او بل ته هورموني سېسټم وايي
هورمون ( )Neuro Endocrine Mechanismچې د کیمیاوي موادو نه عبارت دی د بدن د یوې
حجرې یا د حجرو د یوې ډلې په واسطه افرازېږي او بېرته د خپل ځان ،یا د خپل ګاونډ او یا د بدن
په نورو برخو کې د نورو حجرو دندې تنظیم او کنټرولوي)www.en.wikivet.net( .
د بدن د اندوکراین عمده غدوات عبارت دي له :هايپوتلموس ،نخامیه ،درقیه ،پاراتایرایډ ،ادرینال،
پانکراس ،صنوبریه ،خصیه او تخمدانونو څخه ،همدارنګه پالسنتا ،پښتورګي ،زړه ،معده ،کوچنۍ
کولمې او شحمي حجرات هم دا ډول دندې لري.
هورمونونه په کیمیاوي لحاظ سټیرایډ ،پروټین Peptides ،او یا د ځينو امینو اسیدونو لکه تايروسين
مشتقات دي.
د هورمونو اخذې د حجرو په غشا ،یا یې په سایتوپالزم او یا یې په هسته کې وي او مستقیماً اغېز
نه کوي ،بلکې د یو بل د منځګړۍ د الرې چې ورته  2ndMassenger systemیا  SMSوایي خپل
اغېز کوي ،کنټرول یې د مثبت یا منفي  FBMپه واسطه صورت نیسي.
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 ۱ـ د کيمياوي جوړښت له نظره هورمون کوم ډول نه وي:
( )Aپروټين

(Polypeptide )B

( )Cد امينو اسيد مشتقات

(COH )D

 ۲ـ د هورمون لپاره اخذې چېرته نه وي:
( )Aپه  ECFکې

( )Bپه  Cell wallکې

( )Cپه هسته کې

( )Dپه سايتو پالزم کې

 ۳ـ د نخاميه غدې هورمونونه په ټوليز ډول د کيميا له نظره:
( )Aسټيرايډ دی

( )Bامينو اسيد دی

( Peptides )Cدی

( )Dنوکليو ټايد دی

 ۴ـ کوم هورمون سټيرايډ نه دی:
(Testosterone )A

( )Bاستروجن

( )Cپروجسترون

(PTH )D

 ۵ـ د هورمون کومه اندازه چې د بدن د  Biochemicalتعامالتو دپاره په کار ده هغه:
( )Aډېره لږه ده

( )Bډېره زياته ده

( )Cمتوسطه اندازه ده

( )Dيو هم نه

 ۶ـ هورمونونه چې د کومو  SMSد الرې خپل اغېزې ښيي تاسو د هغوی نومونه واخلئ؟
 ۷ـ د هورمونو د افراز د کنټرول مېکانيزم څه نومېږي؟
 ۸ـ آيا ټول  +ive FBMغير نارمل وي؟
 ۹ـ د دوه  +ive FBMنومونه واخلئ؟
 ۱۰ـ د اغېزو د پراختيا له مخې هورمونونه په څو ډوله دي؟
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 نخاميې غده او د هايپوتلموس سره يې اړيکې
 د هايپوتلموس په واسطه د نخاميه غدې د افرازاتو کنټرول
 د ودې د هورمون ( )GHدندې
 د  GHميتابوليک اغېزې
 د  GHد افراز تنظيم
 د  GHد افراز اناملۍ

اندوکراين
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د نخاميې غده او د  Hypothalamusسره اړيکې:

دا غده دوه برخې لري چې د قدامي او خلفي فص نه عبارت دي ۵-۱( .شکل)

 ۵-۱شکل :د نخاميې غده او د هايپوتلموس سره يې اړيکې

( ،۱۱م)۲۸۱ :
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دا غده  Hypophysisهم نومېږي چې د  1cmپه اندازه قطر او د  0.5-1gmپورې وزن لري ،په Sella

 Turcicaکې پرته ده چې د دماغ په قاعده کې د يوې ژورې برخې ( )Bony Cavityنه چې د هډوکو پواسطه
جوړه شوې ده عبارت ده او د  Hypothalamusسره د  Hypophysial Stalkپواسطه وصل ده.
په فزيالوژيک لحاظ دا غده په دوه برخو ويشل شوې چې يو ته  Anterior Hypoيا Adeno
 Hypophysisاو بل ته  Post Hopophysisيا Neuro Hypophysisوايي .د دې دواړو ترمنځ يو وړه او نسبتاً
بې رګه برخه د  Pars Intermediateپه نوم شتون لري چې په انسانانو کې يې شته والی يقيني نه دی خو په
وحشي حيواناتو کې يې شته والی په غټه پيمانه او د پراخې دندې لرونکی هم دی .فکر کېږي چې دا لوب په
انسانانو کې د  MSHافراز په غاړه لري چې بل نوم يې  Intermedinدی)www.en.wikivet.net( .

 ۶-۱شکل :د قدامي نخاميې اړيکې د بدن د نورو اندوکراين غدو سره

( ،۱۰م)۸۹۵ :

په  Embryologicلحاظ د نخاميې دواړه برخې د جدا برخو نه منشاء اخلي ،داسې چې  Antيې د
 Rathkess Pouchنه چې اصالً د  Pharyngeal Epithد  Invaginationنه عبارت دى او  Postيې د
 Neural Tissuesيعنې د  Hypothalamusد Out Growthنه منشاء اخلي.
که نوموړو امبريالوژيک منشو ته ځير شو ښکاري چې د غدې قدامي فص يو  Epitheliodاو خلفي هغه
يې يو عصبي طبيعيت لري .کوم چې د  Glial Type Cellsيو غټ مقدار پکې شتون لري .شپږ مهم او يو څو
()۱۰
کم ارزشه  Peptideهورمونونه د قدامي او دوه  Peptideمهم هورمونونه د خلفي فص پواسطه افرازېږي.
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د قدامي فص هورمونونه د بدن د ميتابوليک دندو په کنټرول کې يو ستررول لوبوي لکه څنګه چې په  ۶-۱شکل
کې ښکاري ،د بېلګې په ډول  GHد  Cell Multiplication, Protein Formationاو  Cell Differentiationد
الرې د ټول بدن وده او نشونما تقويه کوي ACTH ،د  Ad.Cortexافرازات کنټرولوي چې هغوی بيا په خپل نوبت
د  Protein ،Glucoseاو  Fatsميتابوليزم کنټرولوي کوم چې د ټول بدن د اکثرو حجرو د داخل الحجروي
کيمياوي تعامالتو اندازه کنټرولوي Prolactin .د تيونو وده او د شيدو توليد تقويه کوي .دوه نور Gonado Tropic
هورمونونه  FSHاو  LHد  Ovariesاو  Testesوده څاري خصوصاً د هغوی هورموني او تکثري فعاليت.
د نخاميې خلفي هورمونونه بيا بل ډول رول لوبوي د بېلګې په ډول  ADHيا  Vassopressinپه بدن
کې د اوبو غلظت کنټرولوي په دې ډول چې د پښتورګو د الرې په تشو متيازو کې د اوبو د اطراح
اندازه کنټرولوي ،او  Oxytosinبيا د تي د غدوی برخو نه د تي څوکو ( )Nipplesته د شيدو په تګ
کې کومک کوي (کله چې ماشوم يې روي) ،او هم د حمل په پاى ته رسېدو (د ماشوم په زېږېدو)کې
د ونډې لرونکی دی.
قدامي فص د څو ډولو حجرو لرونکى دى چې معموالً د هر عمده هورمون د افراز د پاره جدا ډول حجرې
()۱۰
دي .د رنګونو د يو ځانګړي ميتود په واسطه دا حجرې په پنځو ډولونو ويشل شوي دي (۷-۱شکل)

 ۷-۱شکل :د قدامي نخاميې حجروي جوړښت

) Somato tropes-Human GH (HGHيا Acidophilic 30-40%
Corticotrops-ACTH-20%
Thyrotrops-TSH-3-5%
Gonadotrops –LH and FSH 3-5%

( ،۱۰م)۸۹۶ :
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Lactotrops-Prolactin (PRL)-3-5%
هغه  Cell Bodiesچې د نخاميې د خلفي فص هورمونونه افرازوي دلته نه بلکې د لويو نيورونو په شکل

چې  Magnocellular Neuronsنومېږي د  Hypothalamusپه  Supraopticاو  Para Ventricularهستو
کې واقع دی او بعداً يې هورمونونه خلفي فص ته د نوموړو نيورونو د  Axoplasmد الرې راوړل کېږي .کوم
()۱۰
چې د  Hypothalamusنه خلفي  Hypophysisته غزېدلي دي.
Neuro Endocrine Mechanism
نژدې د نخاميه ټول افرازات د هغه هورموني او عصبي  Signalesپواسطه کنټرولېږي چې د
 Hypothalamusنه منشاء اخلي خو که دا غده د خپل موقعيت نه وويستل شي او د بدن په کوم بل ځاى کې
په ځاى شي د اړوندو ټولو هورمونو سويه به يې راکمه شي پرته له  Prolactinڅخه)www.en.wikivet.net( .
د نخاميې د خلفي فص افرازات د هغه عصبي سيالو پواسطه کنټرولېږي چې د  Hypothalamusنه پيل او په
خلفي نخاميې کې پاى ته رسېږي ،خو د قدامي نخاميې افرازات بيا د داسې هورمونو په واسطه کنټرولېږي چې
 Hypothalamic Releasingاو  Hypothalamic Inhibitoary Hormonesيا  Factorsنومېږي کوم چې د
 Hypothalamusپواسطه افراز او بيا د هغه وعايې شبکي په واسطه چې Hypothalamus-Hypophysial
 Portal Vesselsنومېږي قدامي نخاميې ته نقل کېږي ( ۸-۱شکل) په دغه ځاى کې دا تنبهي او نهي کوونکي
فکتورونه په  Glandular Cellsباندې خپل اغېز ښيي تر څو د هغو افراز کنټرول کړي چې وروسته به په
()۱۰
مفصل ډول وڅېړل شي.

 ۸-۱شکل :د نخاميې او هايپوتلموس ترمنځ پورټل سېسټم

( ،۱۰م)۸۹۷ :
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د  Hypothalamusدا تنبهي او نهي کوونکي هورمونونه په الندې ډول دي:
( Thyrothopin (TRHچې د  TSHد خوشې کېدو المل کېږي.
( Corticotropin (CRHچې د  ACTHد خوشې کېدو المل کېږي.
( Growth Hormone RH (GHRHچې د  GHد خوشې کېدو المل کېږي.
( Growth Hormone IH (GHIHچې د  Somatostatinپه نوم يادېږي ،او د  GHد خوشې کېدو مخه نيسي.
( Gondotropin RH (GnRHچې د  LHاو  FSHد خوشې کېدو المل ګرځي.
( Prolactin Inhibitory Hormone (PIHچې د  Prolactinافراز نهي کوي .د ډوپامين ( )DAپه نوم هم
يادېږي)www.en.wikivet.net( .

د  GHتر څنګه د قدامي نخاميې ټول غټ هورمونونه په خپلو  Targetغدو باندې خپل تنبهي اغېزې ښيي
لکه په  Testes, Ovaries, Adrenal Cortex , Thyroidاو  Mammary Glandsباندې ،پرته له  GHنه! ځکه
تر کومه چې په  GHپورې ا ړه لري هغه خبره دا ده چې  GHپه کوم  Target Glandنه بلکې مستقيماً د بدن
په ټولو او يا نږدې ټولو انساجو باندې خپل اغېز ښيي ،دا هورمون د بدن د زياتو انساجو وده تقويه کوي ځکه
نو ورته  Somatotropic Hormoneيا  Somatotropinهم وايي ،دا يو کوچنی پروټين دی چې د  ۱۹۱امينو
اسيدونو نه جوړ دی ،يوستوي ( )singleځنځير دی او  MWيې  ۲۲۰۰۵دی ،نږدې د بدن د ټولو هغه انساجو
د ودې المل کېږي چې د ودې وړتيا لري ،دا وده هم د  Sizeد لويوالي او هم د  Mitosisد زياتوالي په
اساس منځ ته راوړي ،چې په دغه سير کې د حجراتو مخصوصه جدايي هم منځ ته راځي لکه Early

 Muscle Cellاو .Bone Growth Cells
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 ۹-۱شکل :د ودې په حال کې د دوه ( Littermate Ratsصحرائي موږک) د ودې
چارتونه يا ګرافونه ښيي چې يو يې هره ورځ د  GHزرقيات اخلي او بل يې نه

( ،۱۰م)۸۹۹ :

 ۹-۱شکل دا هم را ښيي چې د  GHپواسطه وده څنګه د ژوند په ړومبيو کې تزايد مومي او څنګه د ژوند په
وروستيو کې يعنې کله چې دواړه موږکونه کهولت ته ورسېږي؟
د ژوند په ړومبيو ورځو شپو کې هغه موږک چې  GHورته زرق کېږي ټول اعضا يې متناسباً لويېږي خو
چې کله کهولت ته ورسېده د هډوکو اوږدوالی توقف کوي په داسې حال کې چې د بدن نور انساج د عمر
()۱۰
تر پايه خپلې ودې ته دوام ورکوي.

GH
دا هورمون څو ميتابوليک اغېزې لري:
 -۱د بدن په ډېرو حجرو کې د پروټين جوړښت زياتوي.
 -۲له شحمي انساجو نه د شحمياتو تحرک د شحمي اسيد په شکل زياتوي بناءً په وينه کې د ازادو شحمي
اسيدو سويه لوړه بيايي او د انرژۍ د توليد په خاطر د شحمي اسيدو استعمال زياتوي.
 – ۳د بدن پواسطه د  Glucoseد مصرف اندازه کموي.
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بناء ً د يو کيلي په توګه د دې هورمون اغېزې داسې لنډولی شو چې د بدن پروټين زياتوي ،شحمي
()۱۰
زخيرې استعمالوي او  COHساتي.

GH
لکه چې ومو ويل  GHنږدې د ټول بدن وده د پروټينونو د زېرمه کولو پر بنسټ تنبه کوي چې دا اغېزه
يې په عظمي (هډوکيني) چوکاټ باندې ډېره ده او  GHخپل دې موخې ته ځان د څو الرو نه رسوي:
 په  Chondrocyticاو  Osteogenicحجرو کې پروټيني زېرمه زياتوي او په دې ډول د هډوکو وده
پرمخ وړي.
 د نوموړو حجرو د تکثر چټکتيا ډېروي.

 په  Osteogenicحجرو باندې د  Chondrocyticحجرو بدلونه تېزوي.
 GHخپلې ډېرې اغېزې د يو لړ منځګړو موادو له الرې چې  Somatomedinيا  Insulinته ورته G.F
نومېږي ښيي:
که  GHد بدن نه بهر په يو زرعيه وسط کې د غضروف حجرو ( )Chondrocytesته زرق شي نو د دې
حجرو د  Prolifirationيا  Enlargementالمل به نه شي خو که کوم حيوان ته زرق شي نو بيا به دا کار وشي،
بناءً ويلى شو چې  GHپه کبد اغېزه کوي تر څو يو څو واړه پروټينونه چې  Somatomedinsنومېږي جوړ
کړي او بيا دا واړه پروټينونه په خپل وار دوران ته داخل او په قوي ډول په داسې رول کې کار وکړي چې پايله
يې د هډوکو وده شي .چې د دوی د اکثرو د اغېز ډول داسې دى لکه څنګه يې چې  Insulinپه وده باندې
لري ،له دې کبله نو  Somatomedinsته  )IGF) Insulin Like Growth Factorsهم وايي.
په دې وروستيو کې څلور ډوله  IGFپيژندل شوي خو مهم يې د  Cيا ( )IGF-Iنه عبارت دي چې ۷۵۰۰
يې  Mwtاو غلظت يې په پالزما کې د  GHد افراز د کنټرول المل ګرځي.
دا چې د افريقا  (A Race of Very Small People In Africa) Prgmiesپه والدي ډول د دې وړتيا نه
لري چې په کافي اندازه ) Somatomedin.C (SCجوړ کړي له دې کبله يې په پالزما کې که څه هم د GH
سويه نارمل يا لوړه وي خو بيا يې هم جسامت وړوکی وي ،يو لړ نور  Dwarfخلک لکه Levi-Lorain
()۱۰
 Dwarfهم ورته ستونزه لري.
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S.C

دا چې  GHپه وينه کې د  Plasmaپروټين سره ډېر ضعيف اتصال لري نو په انساجو کې په اسانه خوشې
کېږي او په دې ډول په وينه کې د  ۲۰دقيقو نه کم  Half Timeلري.
خو  (SC) Somatomedin.Cبيا په وينه کې د  Plasma Proteinسره ډېرې کلکې اړيکې لري او له دې کبله
په انساجو کې په ورو ورو خوشې کېږي .په دې اساس يې  Half Timeپه وينه کې  20hoursدى ،د دې
مېخانيک د الرې دا ماده د  GHد افراز د کنټرول المل هم کېږي۱۰ .

GH
تر ډېره وخته عقيده په دې وه چې دا هورمون د ودې په وخت کې افرازېږي او د کهولت نه
وروسته په وينه کې بيا نه تر سترګو کېږي ،خو دا سمه نه وه بلکه د کهولت نه وروسته يې سويه په ورو
ورو د عمرپه تيرېدو سره کمېږي تر څو په ډېر زوړ عمر کې يې سويه د ځوانۍ  %۲۵ته راښکته شي .دا
هورمون په موجي يا څپييز ډول افرازېږي ،يعنې زياتېږي او کمېږي او د کنټرول غوڅ مېخانيکيت يې نه
دی پوهېدل شوی خو ځينې فکتورونه چې د کس د تغذيې او روحي حالت سره تړلي دي او د دې
هورمون افراز تنبه کوي په الندې ډول دي.
 Starvation يا ولږه خصوصاً د پروټين د شديد کمښت په وخت کې.
 Hypoglycemia او په وينه کې د  FAکمښت.





Exercise
Excitement
Trauma

همدارنګه د ژور خوب په لومړيو دوه ساعتو کې يې مقدار ډېر زياتېږي لکه څنګه يې چې ۱۰-۱
()۱۰
شکل کې ښيي.
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 ۱۰-۱شکل :د  ۲۴ساعتو په دننه کې د  GHد افراز اندازې

( ،۱۰م)۹۰۱ :

 ۵-۱جدول د هغه فکتورونو خالصه را ښيي چې د دې هورمون په افراز کې برخوال دي ( ،۱۰م:)۹۰۱ :

هغه فکتورونه چې د  GHافراز تنبه کوي

هغه فکتورونه چې د  GHافراز نهې کوي

 د وينې د ګلوکوز د کچې لوړوالی
 د وينې د ګلوکوز د کچې ټيټوالی
 په وينه کې د آزادو شحمي اسيدونو د کچې ښکته کېدل  په وينه کې د آزادو شحمي اسيدونو د کچې
 په وينه کې د  Amino Acidsد کچې لوړوالی لوړوالی
 زړښت
()Arginine
 چاغوالی
 ولږه (د پروټين له کبله)
)Somatostatin( GHIH 
 سټرېس ( )Stressاو ټراوما ()Trauma
 له بهر نه د  GHاخيستل
 ټسټوسټيرون او استروجن
Somatomedins (Insulin-like Growth 
 ژور خوب (دوېمه او څلورمه مرحله)
GHRH 
Ghrelin 

)Factor

د يو کاهل په پالزما کې د دې هورمون نارمل غلظت د  1.6او  3ng/mlترمنځ دی په داسې حال کې
چې په يو ماشوم يا يو مراهق کس کې دا اندازه د  6ng/mlپه شاوخوا کې ده ،نوموړې اندازې حتی
 50ng/mlته لوړېداى شي خو هغه وخت چې د يوې اوږدې ولږې نه وروسته د کس دبدن د  COHاو
 Proteinذخاير بيخي له منځه والړ شي.
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که په حاد ډول  Hypoglycemiaمنځ ته راشي د دې هورمون افراز شديداً تنبه کوي نظر هغه حالت ته
چې که کس په عين ډول د پروټين د کمي سره مخ شي ،برعکس په مزمنو حاالتو کې بيا دا خبره سرچپه ده
يعنې د پروټين کمښت د هورمون د افراز قوي تنبه ده نه دګلوکوز ،هغه له دې کبله چې په اوږدو ولږو کې
دا هورمون ډېر زيات افرازېږي چې علت يې  Protein Deplationدى.
د  ۱۱-۱شکل ړومبی ستون د  GHسويه په هغه ماشومانو کې ښيي چې ښه په زياته اندازه د پروټين په
فقدان اخته دي چې د  Kwashiorkorيا  Protein Malnutrition Diseaseپنوم يادېږي.
دويم ستون په همغه ماشوم کې د  GHسويه ښيي په داسې حال کې چې نوموړی ماشوم د  COHپواسطه
چې د اړتيا نه زيات مقدار ورته ور کول شوی دی تغذي شوي دي خو ښکاري چې  COHد هورموني سويې
د کمېدو المل نه دى شوی.
دريم او څلورم ستون بيا هم همغه ماشوم ښيي خو دا ځل د پروټين پواسطه تغذي او تداوي شوی دى
يعنې په خوړو کې ورته پروټيني مواد ورکول شوي دي البته  ۳او  ۲۵ورځو لپاره.
د دغه توضيحاتو نه دا ښکاري چې د  Sever Protein Malnutritionناروغان يواځې د کالوري دکافي
مقدار په ور کولو سره نه شي کولى چې د  GHد اضافي مقدار توليد کنټرول کړي بلکې د پروټين فقدان بايد
()۱۰
اعاده شي تر څو هورمون خپل نارملې سويې ته راښکته شي.

 ۱۱-۱شکل :په پالزما کې د  GHپه سويه د پروټين اغېزه

( ،۱۰م)۹۰۲ :
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Somatostatin

GHRH

د دې هورمون افراز د دوه فکتورونو په واسطه چې په  Hypothalamusکې افراز او د Hypothalamic

 Hypophysial Portal Vesselsپه واسطه قدامي نخاميې ته راځي کنټرولېږي او عبارت دي له  GHRHاو
 GHIHچې دې ته  Somatostatinهم وايي دا دواړه  Polypenptidesدي چې  GHRHيې  ٤٤او دا بل يې
له  ١٤امينو اسيدونو نه جوړ دی.
څېړنو ښودلې چې  Dopamines ،Catecholaminesاو  Serotininچې هر يو يې په Hypothalamus
کې د جال جال نيوروني سېسټم پواسطه خوشې کېږي د  GHافراز زياتوي.
بايد ووايو چې  GHد نوو پروټينونو د جوړښت المل په داسې حال کې کېږي چې په حجراتو کې پراته
()۱۰
پخواني پروټينونه امانت ساتي.

GH

:Pan Hypo Pit
د دې اصطالح معنا دا ده چې که د قدامي نخاميې د ټولو هورمونو افراز کم شي په دې نوم يادېږي چې
کېدای شي والدي وي او يا د ژوند په هر وخت کې په چټک يا ورو ډول رامنځ ته شي چې معمول علت
يې د دې ساحې توموري واقعات دي چې د غدې د دې برخې د تخريب المل کېږي.

:Dwarfism
دا حالت معموالً په ماشومتوب کې د  .Pan Hypo Pitنه منځ ته راځي که څه هم د اعضاؤ وده متناسبه
وي خو په عمومي ډول کمه وي په دې معنا چې داسې يو  ۱۰کلن ماشوم د يو روغ  ۵-۴کلن په منګ او يو
داسې  ۲۰کلن بيا د يو روغ  ۷-۱۰کلن سره يو شی واخله.
د  Pan Hypo Pit. Dwarfځوانۍ ته نه رسېږي او که فرضاً و هم رسېږي د  Gonodotropicهورمونو د
کافي اندازې د نشتوالي له کبله به چندان جنسي وړتيا ونلري .د دې ناروغانو  ۳/۱داسې وي چې يواځې د
 GHد کمښت سره مخامخ وي ځکه نو دوی ځوانۍ ته رسېږي او د تولد او تناسل وړتيا لري.
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د دې ناروغۍ په يو ډول کې چې  African Pygmyاو  Levi-Lorain Dwarfنومېږي بيا د  GHسويه
نارمل يا حتى لوړه وي خو په ارثي ډول په دې خلکو کې يوه داسې نيمګړتياوې چې نه شي کولی
 Somatomedin.Cجوړ کړي کوم چې د دې هورمون پواسطه د ودې د يوې کيلي رول لري.
د دې هورمون پواسطه د تدواي يو اساسي مشکل دا دی چې هر  GHد خپل نوع او يا هغه ته د ډېرې
نږدې نوع سره اړيکه لري نو په نورو حيواناتو کې جوړ شوی  GHد انسان په درد نه دوا کېږي ځکه نو د
انسان د تداوۍ دپاره د دې هورمون نوم  Human GHدی.
په پخوا وختونو کې د دې هورمون په واسطه تداوي له دې کبله يوه ستونزه وه چې (د څو تجربو نه
په غير يې) د نخاميه نه پرته يې السته راوړنه ممکن نه وه او دا کار هم سخت او حتى ناشونی وو خو په
اوسنۍ نړۍ کې دا هورمون په پراخه پيمانه په  E.Coliنومې بکترياؤ کې د Recombinant DNA
 Technologyپه برکت په موفقانه ډول جوړېږي ،او په دې ډول يې کافي مقدار په بازار کې د تداوي
دپاره په الس کې شته ،دا هورمون له دې کبله چې د اغېزو يو پراخه ساحه لري د يو لړ متابوليک
تشوشاتو د تداوي په خاطر استعمالېداى شي.
د  GHد سويې کمښت په کهولت کې هم ممکن دى چې عام اسباب يې درې شيان کېداى شي .دوه
توموري حاالت يعنې  Chraniopharyngiomaاو  Chromophobe Adenomaچې غده تر هغه د فشار
الندې راوړي تر څو چې ټوله تخريب شي ،او دريم يې د دې غدې د مغذي شريان  Thrambusدى دا
حالت معموالً هغه وخت منځ ته راځي کله چې يوه مور د ماشوم د پيدا کېدو نه پس  Shockته والړه شي.
د  Acute Pan Hypo Pituitarrismاغېزې په عمومي ډول په الندې ډول دي:

هايپوتايرايډيزم:

د ادرينال غدې په واسطه د  Glucocortcoidesد توليد کمښت او د Gonadotropic

 Hormoneکمښت چې په نتيجه کې د جنسي وظايفو په ضياع انجامېږي .بناءً دا خلک  Lethergicوي (د
تايرايډ هورمون د کمښت له کبله) چاغ وي ځکه چې شحم يې په کار نه اچول کېږي او ټولې جنسي دندې
د السه ور کوي .د دې ناروغانو نورې ناخوالې د  Adrenocorticalاو  Thyroidهورمونو د تطبيق پواسطه
()۱۰
اصالح کېداى شي خو جنسي وظايف يې د تداوي پواسطه نه اعاده کېږي.
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:Gigantism
معموالً د قدامي نخاميې د  Acidophilicحجرو (کوم چې د  GHد افراز مسئوليت په غاړه لري) د شديد
او زيات تنبه کېدو په نتيجه کې د  GHزيات مقدار توليدېږي.
کله کله  Acidophilic Tumorsهم د دې زيات افراز عامل کېداى شي چې په نتيجه کې د بدن ټول انساج
خصوصاً هډوکي په تيزۍ سره وده کوي.
که دا وضع د کهولت نه ترمخه يعنې پخوا تر هغه چې د اوږدو هډوکو  Epiphysesد ( Shaftsجسم)
سره  Fuseشي منځ ته راشي د ناروغ لوړوالی زياتېږي چې ان تر اتو فوټو ( )8ftرسېدى شي.
دا ( )Giantناروغان معموالً  Hyperglycemiaلري او له دې کبله د دوی د پانکراس  B-Cellsپه
 Degenerationاخته کېږي ،ځکه چې د ګلوکوز د سويې د کنټرول په خاطر په يو  Overactiveحالت کې
وي له دې کبله د دې ناروغۍ په  %۱۰خلکو کې د  Full-Blown DMپه نوم يو  Diabetesتاسس کوي.
که د  Giantismناروغان تداوي نه شي حالت يې په  Pan Hypo Pitاوړي ،ځکه چې Gigantism
معموالً د يو توموري حالت نه منځته راځي چې د خپلې پرله پسې ودې له کبله باالخره د نخاميه د تخريب
المل ګرځي او په دې ډول د نخاميه د ټولو هورمونو له منځه تګ په تنکۍ ځوانۍ کې مړينه منځ ته را وړي.
کله چې يو ځل  Gigantismتشخيص شو د نخاميه نه د تومور لرې کول د  Micro Surgeryپواسطه او
()۱۰
يا يې د شعا ع پواسطه تداوي کول بيا چندان اغېزه نه لري.
:Acromegaly
که د کهولت نه وروسته په  Acidophillicحجرو کې کوم تومور پيدا شي دا وخت له دې کبله چې د
اوږدو هډوکو  Epiphysesد ( Shaftجسم) سره وصل شوی وي ناروغ په اوږدو نه شي غټېدی خو د رخوه
انساجو او اوارو هډوکو غټېدل دوام مومي ،او له دې کبله يې د هډوکو پېړوالی زياتېږي .چې په  ۱۲-۱شکل
کې ښکاري .دا ډول وده د پښو او السونو په هډوکو په  Membrane Bonesکې لکه ،Nose ،Cranium
 Lower Jaws ،Supra Orbital Redges ،Basses of The Foreheadاو ځينې فقراتو کې واقع کېږي او دا
ځکه چې د دوی وده د کهولت نه بعد هم دوام مومي.
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 :Aروغ الس

 ۱۲-۱شکل :اکروميګالي

( ،۱۳م)۳۸۵ :

 :Bاکروميګاليک الس

د دې ترڅنګ سفلي ژامه قدام خواته وځي چې ځينې وخت يې دا حد يو نيم انچ ( One Half

 )Inchته رسېږي ،تندی هم قدام خوا ته ميالن پيدا کوي ځکه چې  Supra Orbital Ridgesد خپل حد نه
زيات پنډوالی پيدا کوي ،پوزه د نارمل په پرتله دوه چنده غټېږي ،پښې نږدې  ۱۴فټه بوټانو او يا له دې نه هم
لويو ته اړه پيدا کوي ،السونه د نارمل دوه چنده غټ او ګوتې هم همداسې پنډېږي ،عالوه پر نوموړو
بدلونونو فقرات د  Hunched Backډول تغير المل ګرځي ،چې په سريري لحاظ لکه  Kyphosisغوندې وي،
( ،۹م م ،۴( )۱۹۶-۱۸۹ :م م)۲۸۸،۲۸۹ :
رخوه انساج لکه ژبه ،ځيګر او خصوصاً بډوډي ښه په نره غټېږي.
هغه سپورت کوونکي چې د بدن د اغېزمنتوب په هيله  GHاخلي بايد په دې پوه شي چې دا کار يو لړ
ناخوالې هم لري لکه :د ځيګر او پښتورګو ويجاړي ،د وينې د فشار لوړوالی ،د سپرم د شمېر کمښت او د
 Impotanceزياتوالی Balding ،Aggressive Behavior ،او )www.en.vikibooks.org( .Acni

GH
په هغو خلکو کې چې د  GHد افراز وړتيا وبايلي د  Agingپروسه پيل او چټکتيا پيدا کوي .د بېلګې په
ډول که يو  ۵۰کلن کس د څو کالو دپاره د  GHنه بې برخې شي داسې ښکاري لکه  ۶۵کلن ،دا Aging
کېداى شي د دې مېکانيزم نتيجه وي چې:
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د بدن په اکثره انساجو کې د پروټين ذخيرې کمې او پر ځاى يې د  FATزېرمې زياتېږي چې د دې کار
فزيکي او فزيالوژيکي اغېزې د جلد د  Wrinklingد زياتوالي ،د ځينو غړو د دندو د کمښت او د عضلي
کتلې او کشش د کمښت المل ګرځي.
د عمر په مختلفو وختونو کې د  GHسويه په پالزما کې په الندې ډول ده:
5-20 years 6 ng/ml
20-40 years 3 ng/ml
40-70 years 1.6 ng/ml

د دې نه ښکاري چې دا يو قوي احتمال دى چې ځينې  Agingاغېزې په نارمل زړو کې د  GHد افراز د
کمښت د کبله دي ،په حقيقت کې په زړو خلکو کې د  GHپواسطه د تداوي د زياتو ازموينو پايله درې مهم
شيان کېداى شي چې  Antiagingاغېزې ورته وايي.
په بدن کې د پروټين زې رمې لوړوي خصوصاً په عضالتو کې.
()۱۰
شحمي زېرمې کموي.
A Feeling of ↑ Energy
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 خلفي نخاميه او د هايپوتلموس سره يې اړيکې
 د  ADHدندې ،او د توليد تنظيم
 د  ADHاغېزې

Oxytocin Hormone 
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HT
خلفي نخاميه چې ورته  Neuro Hypophysisهم وايي د  Glial Like Cellsنه جوړه ده چې Pituicytes

باله شي دا حجرې هورمون نه افرازوي بلکه د هغو زياتو عصبي نهاياتو او عصبي اليافو دپاره چې د  HTد
 Supra Opticاو  Para Ventricularنوو نه منشاء اخلي د يو استنادي جوړښت په توګه دنده سرته رسوي.
نوموړې حزمې د ( Hypophysial Stalk (Pituitary Stalkله الرې  Neuro Hypophysisته ځان رسوي چې
عصبي نهايات يې د  Bulbus Knobپه نوم جوړښتونه لري څوک چې زيات شمېر Secretary Granules
لري دغه نهايات د هغه شعريه ؤ په سطح ځای لري له کومو څخه چې د خلفي نخاميې دوه هورمونونه
افرازېږي چې عبارت دي له ) Anti Diuretic Hormone (ADHيا  Vassopressinاو  Oxytosinنه.
 ADHاساساً په  Supra Opticاو  Oxytosinپه  Paraventricalنوو کې جوړېږي خو نوموړې نوې هره يو دا
()۱۰
قدرت هم لري چې د بل هورمون  ۶/۱برخه جوړه کړي.

ADH

Oxytocin

دا دواړه  Poly-Peptidesدي چې هر يو يې  ۹امينو اسيدونه لري چې په الندې ډول دي:
ADH= Cys-Tyr-Phe-Glu-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2
Oxytosin= Cys-Tyr-Lle-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH2

که نوموړو جوړېدنو ته ځير شو ښکاري چې يواځې په دوه  AAکې يې سره فرق دى ،داسې چې د
 ADHد  Pheاو  Argپه ځاى په  Oxyکې  Ileاو  Leuراغلي.

ADH
دا هورمون چې د ) Argenine Vassopressine (AVPپه نوم هم يادېږي .که د  ADHډېر کم مقدار د
بېلګې په ډول  2ngmيو چا ته زرق شي د بډوډو د الرو نه به د اوبو د ضياع شديد کمښت رامنځ ته کړي.
( )Anti Dieresisاو برعکس د دې هورمون د نشت په صورت کې د بډوډو  Collecting Tubulesاو Ducts
د اوبو د بيا جذب وړتيا له السه ورکوي او له بدن نه د  Urineپه نوم د زياتو اوبو د ضياع ) (Di Uresisاو هم
دا وخت د ادرار د نري کېدو (رقاقت) يا  Dilutionالمل ګرځي)www.en.wikivet.net( .
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برعکس د  ADHپه شتوالي کې د پښتورګو د  Collecting Ductsاو  Tubulesوړتيا د اوبو د بيا جذب
په مقابل کې په کافي ډول لوړېږي چې په نتيجه کې په بدن کې د اوبو د پاتې کيدو او د ادار د حجم د
()۱۰
کمښت او د غلظت د زياتېدو المل ګرځي.
هغه مېکانيزم ال پوره نه دى پوهېدل شوی د کوم پر بنسټ چې  ADHد نوموړو ساحو  Permeabilityد
اوبو په مقابل کې زياتوي او يا د  ADHد نشت په صورت کې د نوموړو ساحو يعنې د Laminal
 Membrane of Tubular Ep.Cellsنفوذيه وړتيا د اوبو په مقابل کې له منځه ځي.

ADH
 Osmoticتنظيم :که د  Hypothlamusپه مغذي شريان کې يو غليظ (ټينګ) الکتروليت محلول زرق

کړو نو په اړونده ساحو يعنې  Supra Opticاو  Paraventricutarنوو کې به سيالې ايجاد او خلفي نخاميه ته
به والړې شي ،تر څو زيات  ADHدوران ته ور خوشې کړي چې کله خو دا حد د نارمل په پرتله  ۲۰وارې
لوړوي ،خو که يو رقيق (نری) محلول په همدې ډول وکاروو کېداى شي چې دا سيالې په دومره شدت نهي
کړي چې په دوران کې د  ADHد مطلق فقدان المل شي بناءً د بدن په مايعاتو کې د دې هورمون سويه د ډېر
کم نه بيا تر ډېر زياته پورې تغير کولى شي او هغه هم په ډېرکم وخت يعنې په يو څو دقيقو کې.
بيا هم هغه مېکانيزم چې د  ECFازموتيک غلظت څنګه د  ADHافراز کنټرولوي ال نه دى پوهېدل شوی
خو داسې ګمان شي چې په  Hypothalamusيا هغه ته نږدې ساحه کې يو ډول  Neuron Receptorsچې
 Osmoreceptorباله شي شته او چې کله  ECFغليظ شي د دغه  Osmoreceptorحجرو نه د  Osmosisد
عمليې پر بنسټ مايع ځان ته کش کوي په دې ډول دا حجرې د دې اوبو د السه ورکولو د کبله کوچني
(غونجې) کېږي او  HTته د عصبي سيالو په ورلېږلو مجبورېږي تر څو د اضافي  ADHد افراز المل شي.
خو کله چې  ECFنري شي ( )Diluteاوبه له  ECFنه په مخالف لوري د  Osmosisد عمليې په اساس
نوموړو حجرو ته ور ننوځي چې دا کار د نوموړو عصبي سيالو د کمښت يا قطع او ورسره جوخت د هورمون
د کمښت او يا قطعي المل ګرځي.
د ځينو څېړونکو په اند دا  Osmo Receptorپخپله په  HTکې په اغلب ګمان په  Supra Opticهسته کې
واقع دى خو د ځينو نورو په عقيده بيا دا ساحه په  Organum Vasculosumکې يعنې د دريم بطين په
()۱۰
 Antero Ventralديوال کې ځای لري چې د رګونو د يو غني جوړښت نه عبارت دى.
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که له مېخانيکيت نه يې تېر شو نو په لنډ ډول ويالى شو چې د بدن د مايعاتو ټينګوالی Supra Optic

نوي تنبه کوي په داسې حال کې چې معکوس حالت يې بيا نهي کوي او په دې ډول دا د بدن د مايعاتو د
مجموعي ازموتيک فشار د کنټرول دپاره د يو  Feed Back Mechanismپه توګه نومولی شو.
ADH
که له يوه لوري د  ADHد کم مقدار دا اغېزه چې د پښتورګو د الرې د اوبو په مقابل کې يوه محافظه
کاره پاليسي لري نو له بله پلوه د دې هورمون لږ زيات مقدار د ټول بدن د  Arteriolesد تقبض
( )Constrictionاو په نتيجه کې د  Arterial Pressureد زياتوالي المل کېږي چې له همدې وجې دا
هورمون يو بل نوم هم لري او هغه  Vasopressinدى .د  ADHد افراز د زياتوالي يوه ډېره ښه تنبه د وينې د
حجم کمښت دى او دا تنبه هغه وخت ښه اغېزمنه وي چې د وينې حجم  ۱۵-٪۲۵کم شي د داسې يوې تنبه
د کبله د دې هورمون افراز د نارمل په پرتله  ٪۵۰زياتېږي چې مېخانيکيت يې په الندې ډول دى:
 Atriaخصوصاً ښي اذين  Stretch Receptorsلري چې د  Overfillingله کبله تنبه او سيالې يې دماغ
ته د  ADHد نهي په خاطر ځي ،خو که د اذيناتو د ډکېدو پروسه اخالل شي نو دا اخذې نه تنبه کېږي بناءً
سيالې نه ځي او د  ADHد افراز په مقابل کې موانع له منځه ځي يعنې افرازېږي .دا وخت که له يوه پلوه دا
اخذې  Blockکېږي نو له پلوه د هغه  Baro Receptorچې په  Carotid, Aorticاو  Pulmonaryناحيو کې
واقع دي  Stretchهم کمېږي چې دا ټول د  ADHد زيات افراز د تنبه المل کېږي.
( ،۹م م)۲۰۲-۱۹۶ :
د  ADHد نشت له کبله چې کوم حالت منځ ته راځي هغې ته  Diabetes Inspidesوايي.

:Oxytocin Hormone
دا هورمون د امېدوار رحم د تقلص المل ګرځي ،له همدې کبله پرې دا نوم ايښودل شوی دی او دا
اغېزه يې زياته د اميدوارۍ په اخرو وختونو کې وي.
زيات والدي پوهان په دې باوري دي چې دا هورمون د ماشوم د زېږېدنې په اړه د رول لرونکي دي
چې د دې خبرې د سپيناوي دپاره الندې داليل لري:
په هغه حيواناتوکي چې د نخاميه غده لرې شوي وي د والدت وخت اوږدېږي چې دا کار د زېږېدني په
پروسه د دې هورمون احتمالي اغېزه په ګوته کوي.
د زېږېدنې په وخت کې د دې هورمون سويه په پالزما کې پورته ځي مخصوصاً په وروستيو شېبو کې.
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د بالربو حيواناتو د  Cervixتنبه کول د دې موجب ګرځي چې د دې هورمون سويه په پالزما کې لوړه شي.
دا هورمون په  Lactationکې هم د يو ځانګړي رول لرونکی دی چې دا رول يې د مخکيني په پرتله
روښانه دى او هغه داسې چې شيده د تي د  Alveoliنه قناتونو ته ور اچوي چې بيا يې له دغه ځايه ماشوم
( ،۱۵م)۹۰۶ ،۹۰۵ ،۹۰۴ ،۹۰۳ ،۹۰۲ ،۹۰۱ :
روي.
دا هورمون د خپلو ډېرو پراخو اغېزو د لرلو له کبله په ډېرو نومونو يادېږي لکه Love ،Trust Hormone
 Touch Hormone ،Hormoneاو  Anti Stress Hormoneچې د همدې نومونو څخه يې د دندو د پراخوالي
پته لګي خو بيا هم د دې هورمون دندې عبارت دي له :مينه او باور زياتوي ،په نارمل خوب کې رول لري ،د
سخاوت د زياتوالي سبب کېږي ،د حافظې د ضیاع سبب کېږي چې له همدې کبله انسان په خپل ژوند کې د
ډېرو حوادثو د هېرولو په مېخانيکيت بېرته خپل نارمل ژوند ته را ګرځي)www.en.wikivet.net( .

قدامي نخاميه چې د  HTتر کنټرول الندې خپلې دندې پر مخ وړي په خپله د Tropic Hormones

او  GHد افراز دنده پرغاړه لري او د هر ډول  Tropic Hormoneد افراز دپاره ځانګړي حجرات لري.
 THsپه خپل وار د نورو اندوکراین غدو افرازات کنټرولوي خو  GHبیا د یو عمومي هورمون په بڼه
د بدن په میټابولیزم باندې د الندې سه پایې له مخې اغېز کوي.
په پروټین باندې انابولیک ،په شحم باندې کتابولیک او په قند باندې .Hyperglycemic
د نخامیه خلفي فص پخپله کومه افرازي وظیفه نه لري بلکې د هغه هورمونو د ساتلو او خوشې
کولو دنده پر غاړه لري چې د هايپوتالموس د  Supra opticاو  Para-ventricalنوو نه افرازېږي او د
 ADHاو  Oxytocinپه نومونو يادېږي ،د دې فص حجرات  Pituicytesنومېږي.
 ADHپه مجموعي ډول د بدن د مایعاتو د حجم او اسمولرټۍ د ثابت ساتلو ذمه وار دی چې د خپل
اغېز د الرې د پښتورګو د ټیوبول په واسطه د اوبو د جذب د اندازې او د ادرار د حجم د رقاقت او غلظت
د الرې د بدن د مايعاتو ( )ECFد حجم او د هغه د اسمولرټۍ ثبات پر مخ وړي ،د دې فص اړوند بل
هورمون  Oxytocinنومېږي چې هم په القاح او هم په زېږون او تلبن کې خپله دنده ترسره کوي.
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 ۱ـ د قدامي نخامیې د کوم هورمون افراز د  HTپه واسطه نهي کېږي:
(Prolactin )A

(GH )B

(ACTH )C

(FSH )D

 ۲ـ د قدامي نخاميې د  Gonado-tropicحجرو په واسطه کوم  Tropic Hormoneافرازېږي:
(MSH )A

(ACTH )B

(FSH )C

(TSH )D

 ۳ـ د  GHتر اغيزې الندې بدن ځکه نه چاغېږي چې دا هورمون:
(Proteolytic )A

(Glycolytic )B

(Lipolyatic )C

(Fibrinelyatic )D

اغېز لري.
 ۴ـ د  ADHد افراز د اندازې او د ادرار د حجم تر منځ کوم ډول تړاو وجود لري:
( )Aغير مستقيم

( )Bمستقيم

( )Cدواړه

( )Dيو هم نه

 ۵ـ  Oxytocinد القاح په پروسه کې رول لري ځکه چې د ښځينه جنس د تناسلی سېسټم:
( )aحرکات زياتوی .

( )bحرکات کموی .

( )cد  Revers peristaltismسبب ګرځی ( )dيو هم نه .
 ۶ـ د  GHد  Key physiologyسه پايه وليکئ؟
 ۷ـ د  Oxytocinفزيالوژی وليکئ؟
 ۸ـ د  GHد  SMSنوم وليکئ؟
 ۹ـ د  HPاو  HTترمنځ اناټوميک جوړښت څه نومېږي؟
 ۱۰ـ په کيمياوي لحاظ د نخاميه هورمونونه څه ډول دي؟
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 ۱۱ـ په ځوان عمر کې د  GHد افراز د زياتوالي او کموالي د ناروغيو نومونه وليکئ؟
 ۱۲ـ ص او غ
 -----قدامي نخاميه د بدن د ډېرې اندوکراين غدو افرازات کنټرولوي. GH -----د دې غدې د خلفي فص نه افرازېږي. ADH -----و  Oxytocinد دې غدې د منځني فص نه افرازېږي. -----په وينه کې د ګلوکوز او  FFAلوړه سويه د  GHافراز کموي. ------د وينې د  AAلوړه سويه د  GHافراز زياتوي.
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The Thyroid Metabolic Hormones

 د تايرايډ فزيالوژيک اناټومي
 د تايرايډ استقالبي هورمونو جوړښت او افراز
 د  T3او  T4افراز
 د تايرايډ هورمونو دندې
 د تايرايډ هورمون د افراز کنټرول
 د تايرايډ ضد مواد
 د تايرايډ اناملۍ
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د تايرايډ (درقيه) غده له حنجرې الندې د  Tracheaدواړو خواو او قدام ته پرته ده (۱۳-۱شکل) د
اندوکراين د ټولو غټو غدو نه يوه ده چې په کاهلو خلکو کې يې وزن د  15-20gmدی ،دوه هورمونونه
افرازوي چې يو يې  T4يا  Thyroxinاو بل يې  T3يا  Tri Iodo Thyroninنومېږي ،دواړه د بدن د Metabolic
 Rateد لوړېدو المل ګرځي .دا غده  ۹۰٪تايروکسين افرازوي چې  ۵۰٪يې په  T3اوړي او پاتې  ۵۰٪يې په
 )Reverse T3( rT3اوړي دا د  T3یو غیر فعاله بڼه ده خو ډېر غوره تنظيموونکی مېخانيکيت دی ،په دې معنا
چې هر څومره چې  T4-T3ته د بدن اړتيا کمه وي په هماغه اندازه د  rT3سویه لوړوي ،په بل عبارت  rT3د
تايرايډ هورمونو د يو ذخيروي شکل نه عبارت دی)www.en.wikivet.net( .
د دې هورمونو نشت د ( Basal Metabolic Rate (BMRد نارمل په پرتله د  ۴۰-٪۵۰کمښت ،او زيات
افراز يې د نارمل په پرتله د  BMRد  ۶۰-٪۱۰۰پورې د زياتوالي المل ګرځي ،د دې هورمونو افراز د TSH
( ،۵م)۴۵۰ :
پواسطه کنټرولېږي چې د قدامي نخاميې نه افرازېږي.
سربېره پر دې دا غده د  Calcitoninپه نوم يو بل هورمون چې دکلسيم د استقالب ذمه وار دی هم
()۱۰
افرازوي چې وروسته به وڅېړل شي.
مونږ به اوس د تايرايډ هورمونو ( )T4-T3جوړښت ،افراز ،د بدن په ميتابوليک وتېرو د هغوی اغېزې او د
هغوی د افراز د تنظيم مېخانيکيتونه د خپل بحث اساسي موضوع وټاکو.

د  T4-T3د ډلې نه چې د استقالبي عمليو د سرته رسولو دپاره افرازېږي ٪۹۳يې  T4او پاتې  ٪۷يې  T3دی
که څه هم نږدې ټول  T4په انساجو کې په  T3اوړي خو بيا هم دواړه يې په وظيفوي لحاظ مهم دي د دواړو
دندې يو شی دي ،خو د اغېز د چټکتيا او شدت له نظره سره توپير لري داسې چې  T3د  T4په پرتله څلور
()۱۰
وارې قوي دی ،مګر په دوران کې يې مقدار ډېر لږ او هم د ډېر کم وخت دپاره حضور لري.
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( ،۱۳م)۲۸۹ :

( ،۱۶م)۶۰۸ :
 ۱۴-۱شکل :د تايرايډ غدې حجروي جوړښت
 ۱۳-۱شکل :د تايرايډ غده
د تايرايډ غده ( ۱۴-۱شکل) د تړلو فوليکلونو د يو زيات شمېر نه جوړه ده چې د  100-300µmپورې

قطر لري او د يوې افرازي مادې نه ډک وي چې ورته  Colloidوايي او د يو ډول داسې Cuboidal

 Epithelial Cellsپواسطه احاطه شوي چې افرازات يې فوليکول ته صورت نيسي.
د  Coloidمادې غټ مقدار د يو  Glycoproteinنه عبارت دى چې  Thyroglobulinنومېږي چې دا بيا د
ځان سره د تايرايډ هورمونونه لري ،کله چې له فوليکل نه دوران ته هورمون ازادېږي يو ځل بيا بايد د دغه
 Follicular Epithelial Cellsنه تېر شي.
دې غدې ته په هره دقيقه کې د خپل وزن پنځه هومره وينه ورځي چې دا د بدن د نورو ټولو برخو نه
زياته غني اروا ده پرته د  Adrenal Cortexله هغې نه .د دې لپاره چې د  T4نارمل اندازه جوړه شي د هضمي
 Systemله الرې په کال کې  50mgايودين ته د  Iodidesپه شکل اړتيا ده په بل عبارت ( )1mg/weekد
دې لپاره چې د ايودين د فقدان مخه نيول شوي وي د عادي مالګو سره ايوډايد يو ځای کېږي په دې ډول
چې د سوديم کلورايد د هرو  100,000برخو سره يوه برخه ايودايد عالوه کېږي.
ايودايد هم لکه د کلورايد په شان د خوړو د الرې اخيستل کېږي او د هضمي الرې نه دوران ته ځي
چې په عادي حالت کې يې زيات مقدار په ډېرې چټکتيا سره د پښتورګو د الرې په ادرار کې وځي او يوه
لږه اندازه ( ۵/۱برخه) يې په  Selectiveډول د دوران نه د تايرايډ غدې د حجرو پواسطه د تايرايډ هورمونو د
جوړولو په موخه اخيستل کېږي.
د تايرايډ هورمونو د جوړېدو ړومبۍ مرحله ،لکه څنګه چې په ( ۱۵-۱شکل) کې ښودل شوې د وينې نه
غدې ته د ايودايد د لېږد نه عبارت ده چې د غدې  Glandular Cellsاو  Folliclesته صورت نيسي.
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د دې غدې د حجراتو قاعدوي غشاء يوه ځانګړې وړتيا لري تر څو ايودايد په فعال ډول د حجرو داخل
ته پمپ کړي له دې کبله ورته  Iodide Trappingهم وايي او دا پمپ د دې المل ګرځي چې په عادي
حالت کې په غده کې د  Iodideغلظت د وينې په پرتله  ۳۰وارې لوړ وساتي ،خو د غدې په لوړ فعاليت کې
دا پرتله ان تر  ۲۵۰وارو پورې لوړېداى شي.
دا پروسه يعنې د تايرايډ غدې پواسطه د  Iodide Trappingچټکتيا او اندازه د ځينو فکتورونو په واسطه
()۱۰
اغېزمنه کېږي (لکه  ،)TSHله دې کبله په  Hypophysectomizedکې دا پروسه شديداً  Depressedکېږي.
T3-T4

 ۱۵-۱شکل :د درقيې غدې په واسطه د اړونده هورمونو د افراز مراحل

( ،۱۱م)۲۸۷ :
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درقيه حجرات وصفي پروټين افرازوونکي  Glandular Cellsدي داسې چې د دې حجرو  ERاو Golgi

 Apparatusد  Thyroglobulinپه نوم د  Glycoproteinيو لوی ماليکول لومړی جوړ او بيا يې  Follicleته
افرازوي چې ماليکولي وزن يې د  ۳۳۵۰۰۰په شاوخوا کې دی.
د دې  Thyroglobulinهر ماليکول ( )۷۰د تايروسين امينواسيده لري چې همدا بيا د هورمون جوړېدو په
موخه د يوې غټى زېرمې په توګه بس دی.
د دې هورمونو د جوړېدو ړومبۍ مرحله دا ده چې ايودايد په ايودين اکسيدايز کېږي.
چې دا ايودين اوس په ډېرې اسانۍ د  Tyrosinسره د يوځاى کېدو موضوع حلوي د  Oxidationدا
تعامالت د  Peroxidaseاو  Hydrogen Peroxideپواسطه کتاليز کېږي داسې چې دوی دواړه په ګډه داسې
يو قوي  Systemرامنځ ته کوي چې د ايودايد د اکسيدايز د ښه وړتيا لرونکې اوسي.
اوس چې په فوليکول کې خام مواد (ايودين او تايروګالبولين) موجود شول هورمونونه داسې جوړېږي:
ايودين د  Thyroglobulinد ماليکولونو سره نښلي چې دې ته  Organification of Thyroglobulinوايي ،خو
د دې کبله چې اکسيدايز شوي ايودين پخپل ماليکولي حالت د  Tyrosinسره ډېر په ورو ورو نښلي د
 Iodinaseپه نوم انزايم دغه تعامل ته چټکتيا ورکوي او دا کار ثانيو او دقيقو ته رسوي.
له دې کبله لکه څنګه چې  Thyroglobulinد  Golgi Apparatusنه خوشې کېږي او يا لکه څنګه چې
د  Apical Cell Membraneپه واسطه  Follicleته افرازېږي ايودين هم د  Thyroglobulinد ماليکول د ۶/۱
()۱۰
برخې  Tyrosinامينو اسید سره نښلي.
 ۱۵-۱شکل هغه پرله پسې پړاوونه ښيي په کومو کې چې د  Tyrosinپه نوم د يو امينو اسيد Iodination
چې باالخره د  T3او  T4په نوم د دوه هورمونو په جوړېدو پاى ته رسېږي.
دلته  Tyrosinړومبی په  MITايوډايز بيا په  DITاو بيا د څو دقيقو ،ساعتونو او ان ورځو په اوږدو کې دا
ايودايز تايروسين پخپلو کې يو د بل سره يوځاى او په دې ډول  T3او  T4جوړوي.
د دغه يوځاى کېدو ( )Couplingاساسي محصول  T4دى چې د  Thyroglobulinد يوې برخې په
توګه پاتې کېږي .او يا  DITيو ه بقيه له  MITسره د  Couplingپه نتيجه کې  T3چې د  T4د  ۱۵/۱برخې
په اندازه وي جوړوي.
دا غده د  Endocrineپه ټول سېسټم کې يوازينۍ هغه ده چې دا وړتيا لري چې خپل جوړ کړی
هورمون په زياته اندازه په خپل ځان کې زېرمه او وساتي يعنې کله چې تايرايډ هورمونونه جوړ شول د
 Thyroglobulinهر ماليکول د  ۳۰پورې د  T4ماليکولونه او يو څو د  T3ماليکولونه د ځان سره لري او
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په  ۱۵-۱شکل دا هورمونونه په  Folliclesکې په داسې سويه زېرمه کېږي چې تر  ۳-۲مياشتو پورې د
بدن نارمل اړتيا پوره کړي ،له همدې کبله که دا غده کار پرېږدي تر څو مياشتو يې د هورمون د نشت
()۱۰
نښې نښانې نه تر سترګو کېږي.

T4-T3
 Thyroglobulinپه دوران کې نه موندل کېږي ځکه چې  T4-T3ړومبی له  Thyroglobulinنه بېل او بيا
په ازاد ډول وينې ته خوشې کېږي .د  Thyroglobulinد  Digestionپه وخت کې چې  T4او  T3ازادېږي په
حقيقت کې ايودين لرونکي  Tyrosineدى چې د استقالب په نتيجه کې ايودين د  De Iodinaseپواسطه
ورنه جدا او د غدې پواسطه بيا د نورو هورمونو په جوړښت کې استعمالېږي ( )Recyclingله دې کبله د دې
انزايم ( )De- Iodinaseپه Congenital Absenceکې د  Recyclingپروسې د اخالل له کبله د ايودين د
فقدان مسئله را منځ ته کېږي.
هغه اندازه هورمونونه چې د دې غدې پواسطه په نارمل ډول په روټين بڼه افرازېږي  ٪۹۳يې  T4او يواځې
 ٪۷يې  T3وي چې بيا د دې  T4نيمايي اندازه د  De-Iodinationعمليې په اساس په  T3بدلېږي او په دې ډول
کوم نهايي هورمون چې پر انساجو خپل اغېز ښيي  T3يې ګڼلی شو چې سويه يې 35µgm/24hoursده.
دا هورمونونه د دې لپاره چې له غدې نه انساجو ته ورسېږي په دوران کې د پالزما پروټين پورې
نښلي داسې چې څنګه دوران ته افراز شو  ٪۹۹يې په اني ډول د پالزما د څو پروټينونو پورې نښلي ،ټول
دغه پروټين د  Liverپواسطه جوړېږي چې ډېر مهم يې Thyroxin Binding Globulinيا  TBGاو څه نا
څه يې  Thyroxin Binding Pre Albuminيا  TBPAاو البومين دى ،او دا چې دا هورمونونه د پالزما د
نوموړو پروټينونو سره ډېر خوشاله وي نو انساجو ته په ډېر ورو ډول خوشې کېږي خصوصاً  T4چې
نږدې نيمايي په شپږو ورځو کې له پروټين نه جدا او انساجو ته ځي خو  T3بيا دومره تنبل نه وي او له
دې کبله د دې نيمايي بيا دا کار په يوه ورځ کې سر ته رسوي ځکه چې ميالن يې نوموړو پروټينونو ته
هومره زيات نه وي لکه تايروکسين ،خو چې کله نسجي حجرو ته ننوتل دواړه ( )T4-T3بيا د حجرو په
داخل کې د نورو پروټينونو پورې نښلي چې بيا هم د پخوا په شان  T4د پروټين سره ښه کلک خو T3
همغسې نازکه نښلي له دې کبله دوی يو ځل بيا زېرمه کېږي ،خو داخل په  Targetحجرو کې ،او په
دې ډول ورو ورو استعمالېږي .چې له همدې کبله ورځې او اونۍ دوام کوي چې له همدغه ځايه د دغو
هورمونو د دوام او اوږدې اغېزې فلسفه روښانه کېږي.
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که يو چا ته د  T4ښه پوره اندازه زرق شي تر  ۲-۳ورځو يې کوم اغېز نه په سترګو کېږي او يو Long
()۱۰

 Latent Periodته اړتيا ده تر څو يې استقالبي نښې څرګندې شي.
خو چې کله يې اغېز ښکاره شو نو بيا شديداً تزايد مومي تر څو خپل اعظمي حد ته په  ۱۰-۱۲ورځو
کې ورسېږي ۱۶-۱( .شکل) او بيا يې سويه کمښت مومي تر څو په  ۱۵ورځو کې يې  Half Lifeپوره شي.
1
ځينې اغېزې يې تر ) (1  2مياشتو پورې دوام مومي .د  T3اغېزې د  T4نه څلور وارې چټکې ديLatent ،
2
 Periodيې  6-12hoursدى او خپل اعظمي موثريت ته په  ۲-۳ورځو کې رسېږي.

د نوموړو هورمونو د اغېز د پيل وروسته والی او بيا يې د زيات وخت دپاره پايښت د دې کبله دى چې
هغوی په پالزما او حجرو کې د پروټينونو سره د نښتلو او بيا د هغوی نه د خوشې کېدو دواړو دپاره وخت ته
اړتيا لري او هم يوه برخه د دې ځنډ دا هم کېداى شي چې هورمونونه د خپل اغېز د ښودلو دپاره په حجرو
()۱۰
کې هم وخت ته اړين دي (ټول دا مېخانيکيتونه وروسته په تفصيل سره راځي).

 ۱۶-۱شکل :د تايروکسين د يو دوز په تطبيق سره د  BMRد اوږدې مودې اغېزمن کېدل

A

( ،۱۰م)۹۱۰ :

Transcription

د دې هورمونو عمومي اغېزه دا ده چې د زيات شمېر جينونو  Nuclear Transcriptionفعالوي له دې کبله
نږدې د بدن ټول حجرات ،زيات پروټيني انزايمونه ،جوړوونکي پروټينونه ،وړونکي پروټينونه او نور ډول ډول
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مواد جوړېږي چې په ټوليز ډول يې پايله د ټول بدن د وظيفوي فعاليت زياتوالی راخيژيIncrease In ( .

)Functional Activity
د مخه تر دې چې  T4خپل نوموړی اغېز وښيي ړومبی خپل يو ايودايد د السه ورکوي او په  T3اوړي
ځکه چې تايرايډ هورمونو دپاره داخل الحجروي اخذې د  T3سره زياته عالقه لري له دې کبله د دې
()۱۰
هورمونو  ٪۹۰د  T3د نوموړو اخذو سره او پاتې  ٪۱۰يې د  T4په شکل ورسره  Bindکېږي (نښلي).
-B

دا هورمونونه د بدن د ټولو انساجو استقالبي فعاليت زياتوي او لکه چې د مخه مو وويل چې که يې
مقدار لوړ شي  BMRبه د نارمل په پرتله  ۶۰-٪۱۰۰لوړ شي .د خوړو د مصرف اندازه به لوړه ،د پروټين
جوړېدو وتيره به شديده خو ورسره به د خرابېدو پروسه هم پيل او تزايد به ومومي ،د ځوانو خلکو د ودې
چټکتيا به ډېره زياته شي ،دماغي حالت به  Excitedاو د زياتو اندوکراين غدو فعاليت به دا وخت لوړ وي.
د دې هورمون له کبله د اغېزمن شوو انزايمونو د ډلې نه يوهم  Na+-K+-Atpaseدى چې دا انزايم د دې
دواړو ايونونو د  Transportچټکتيا د حجروي غشاء د الرې زياتوي او دا چې دا کار هم انرژي غواړي او
هم يوه اندازه تودوخه توليدوي دا روښانه کوي چې دا به يو له هغه مېخانيکتونو نه وي د کوم په بنسټ چې
تايرايډ هورمونونه د بدن  BMRلوړوي .په اصل کې دا هورمونونه د اکثرو حجرو ،حجروي غشاوي د  Na+په
مقابل کې داسې عياروي چې د نوموړي ايون د  Leakogeالمل شي چې په تعقيب يې  Na+ Pumpفعالوي او
()۱۰
په پاى کې د  Heat Productionالمل ګرځي.
C

دا هورمونونه په وده باندې دوه ډوله (عمومي او خصوصي) اغېز لري د بېلګې په ډول دا هورمونونه
د چونګښې د الروا ( )Tadpoleد  Meta Morphicتحوالتو دپاره ډېر ضروري دي په انسانانو کې بيا دا
اغېزه د ودې په حال کې ماشومانو باندې ډېره ښکاره ده له دې کبله هغوی چې د دې هورمون په
کمښت اخته دي د ودې چټکتيا يې شاته غورځېږي ،خو هغه چې د دې هورمون د ډېرښت سره مخامخ
وي د اسکليټ د دومره زياتې ودې المل يې ګرځي چې بعضاً په وړوکتوب کې ښه بې حده لوړېږي
هډوکی يې ژر پخېږي او  Epi Physisيې ژر تړل کېږي له دې کبله د دې کاهل د ودې وخت را
()۱۰
لنډېږي او لوړېدل يې ژر را محدودېږي.
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د دې هورمون اغېزه پر ودې او دماغي انکشاف باندې اصالً په دوه ځانګړو مواردو کې ډېره د اهميت
وړ ده چې يو يې ) IUL (Intra Uterin Lifeاو بل يې د  Postnatal Lifeړومبي څوکلونه دي ،له دې کبله که
يو  Fetusدا هورمون په کافي اندازه افراز نه کړي هم يې وده او هم يې  Brain Maturationدواړه هم د
مخه د زېږيدنې نه او هم وروسته د زېږېدونه شديداً ځنډېږي او حتى کېدای شي چې دماغي نسج يې په
فزيکي لحاظ هم د نارمل په مقايسه وړوکی وي چې د وصفي تداوۍ نه پرته د زېږېدنې نه وروسته په هغه
صورت کې چې ماشوم دا غده ونه لري د عمر تر پايه  Mentally Dificentيا ذهناً خام پاتې کېږي.
D
۱

COH

دا هورمون د  COHد استقالب ټولې خواوې تنبه کوي لکه د حجرو پواسطه د  Glucoseد اخذ چټکتيا د
 Glycolysisزياتوالي ،د  Glyconeogenesisزياتوالی له هضمي طرق نه يې د جذب زياتوالی ،همدارنګه د
 Insulinد افراز زياتوالی او پر  COHد دغه هورمون ثانوي اغېزې ټولې زياتوي ،چې دا ټول اغېز د هغه Intra
()۱۰
 Cellularميتابوليک انزايمونو د تزايد له کبله دى کوم چې د تايرايډ هورمون په اساس رامنځ ته شوی.
۲
د تايرايډ هورمونو تر اغيزې الندې د شحم د استقالب ټول اړخونه تزايد مومي خصوصاً له شحمي
انساجو نه د  Lipidازايدل چې په نتيجه کې د بدن شحمى زخاير د بلې هرې مادې په پرتله ښکته غورځېږي
په  Plasmaکې د  Free Fatty Acidsسويه لوړه او باالخره د حجراتو پواسطه د دوی د  Oxidationد سريع
کېدو المل ګرځي.
د دې هورمونو  Hyperحالت په  Plasmaکې د  Phospholipids , Cholestrolاو  Triglyceridesد
غلظت د کمښت المل ګرځي په داسې حال کې چې همدغلته د  Free F.Aد سويې د لوړېدو المل جوړوي،
خو د هورمون په کم افراز کې بيا د نوموړو درې مادو غلظت په پالزما کې لوړ او په ځيګر کې په ډېر شديد
ډول د شحم د زېرمه کېدو المل ګرځي .په  Prolong Hypothyroidismکې د پالزما د  Cholestrolد
()۱۰
لوړې سويې له کبله شديد  Artersclerosisرامنځ ته کېږي.
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۳
دا چې دا هورمون د بدن انزايمونه زياتوي او ويټامينونه د اکثرو انزايمونو يا  Co-Enzimeجوړوونکي
برخې دي بناءً دا هورمون ويټامينونو ته اړتيا زياتوي ،له دې کبله که د ويټامينونو مقدار په متناسب ډول زيات
()۱۰
نه شي د هورمون په زيات افراز کې يې يو قسمي او نسبي کمښت رامنځ ته کېداى شي.
۴

BMR

له دې کبله چې دا هورمون د ټول او يا نږدې ټول بدن د حجرو ميتابوليزم پورته وړي نو که زيات افراز
شي د نارمل په پرتله د  ۶۰-٪۱۰۰په اندازه د  BMRد لوړېدو المل ګرځېداى شي او د هورمون د نشت په
صورت کې  BMRنيمايي ته ښکته کېږي (د نارمل په پرتله)  ۱۷-۱شکل د دې هورمون د ورځيني مقدار او
()۱۰
 BMRترمنځ شته تناسب را ښيي چې د ډېر لوړ  BMRدپاره د هورمون يوې ډېرې اوچتې سويې ته اړتيا ده.

 ۱۷-۱شکل :د  T4او  T3د ورځني افراز او  BMRترمنځ اړيکې

( ،۱۰م)۹۱۳ :

۵
د دې هورمون د سويې ډېر زياتوالی د وزن د کمښت ،او کمښت يې بيا د وزن د زياتوالي المل
ګرځي خو دا اغېزې مطلقې دايمي ځکه نه دي چې دا هورمون د اشتها د زياتوالي المل هم ګرځي ،چې

لومړی فصل

51

اندوکراين

د دې زاويې نه کېداى شي په  Metabolic Rateکې د يو  Counterbalanceتغيرات را منځ ته کېدو
()۱۰
ته الره اواره کړي.
۶
په انساجوکې د ميتابوليزم زياتوالی د نارمل په پرتله زيات  O2غواړي او ډېر بېکاره مواد جوړوي چې دا
کار په زياتو انساجو کې د اوعيو د پراخوالي المل ګرځي چې پايله يې نوموړو ساحو ته د وينې د جريان په
زياتوالي انجامېږي چې دا مېکانيزم په جلد کې د زيات ارزښت وړ دی ،ځکه چې دا وخت له دغې الرې نه
د حرارت د ضياع زياته اړتيا وي دا چې انساجوته  Blood Flowزياتېږي ورسره جوخت Cardiac Output
( (COهم تزايد مومي چې بعضاً دا تزايد  ٪۶۰او يا له دې نه هم لوړ وي خو د کم افراز په صورت کې CO
تر  ٪۵۰پورې (د نارمل په پرتله) را کمېداى شي.
 HRهم پورته ځي له دې نه ښکاري چې دا هورمون د زړه په  Excitabilityباندې يوه مستقيمه اغېزه لري
او دا د دې هورمون يوه له ډېرو مهمو اغېزو نه ده ځکه چې  HRيو له ډېرو حساسو فزيکي عاليمو نه دى
چې د طب ډاکټران د هغې له مخې د هورمون د زيات او کم افراز په هکله قضاوت کولی شي.
يوه بله اغېزه چې دا هورمون يې په زړه لري دا ده چې د زړه د عضلې د  Strengthد زياتوالي المل
ګرځي (حتى که افراز يې خفيفاً تزايد ومومي) چې د قلبي عضلې د  Strengthدا تزايد هغسې دى لکه په يوه
خفيفه تنبه او يا تمرين کې چې وي.
په هرحال کله چې د دې هورمون افراز په قابل مالحظه ډول زيات شي د  Protein Catabolismله کبله
د نوموړي  Strengthد  Depressکېدو موجب ګرځي.
له دې کبله د  Thyrotoxicosisځينې ناروغان د  Cardiac Decompensationله کبله مري چې د
 Myocardial Failureاو يا له  ↑ Cardiac Loadله کبله کوم چې د ↑ Cardiac Outputپه نتيجه کې منځ ته
راځي تاسس کوي.
که څه هم د دې هورمون د تطبيق نه وروسته  Mean Art Pressنارمل پاتې کېږي او د قلبي تقلصاتو
ترمنځ مسافو کې که څه هم انساجو ته  Blood Flowزياتېږي خو  Pulse Pressureپورته ځي ځکه
()۱۰
چې Systolic BPد  10-15mmHgپه اندازه لوړ او  Diastolic BPهمدومره کمېږي.
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۷
دا چې دا هورمون ميتابوليزم ته چټکتيا ورکوي د  O2مصرف اود  CO2توليد زياتېږي او دا دواړه ټول هغه
()۱۰
مېخانيکتونه فعالوي کوم چې د تنفس د تعداد او عمق د زياتوالي المل ګرځي.
۸
عالوه په دې چې دا هورمون اشتها زياتوي او د خوړو اخذ پورته وړي د هضمي Systemافرازات او
حرکات هم زياتوي چې په  Hyperthyroidismکې د اسهال او په  Hypothyroidismکې د قبضيت
()۱۰
المل هم ځکه کېږي.
۹
په عمومي ډول تايرايډ هورمون د  Cerebrationچټکتيا ته تزايد ورکوي خو بعضاً معکوس اغېز هم
کوي ( )Dissociationله همدې تنبهي اغېزې له کبله  Hyperthyroidismناروغان شديد عصبانيت او
 Psychoneuroticتمايالت لري لکه  Extrem Worry, Anxiety Complexيا شديده وار خطايي او
()۱۰
 Paranoiaيا (بد ګماني ،لېونتوب ،اوتې بوتې).
۱۰

On the Function of the Muscles

د هورمون خفيف تزايد د عضالتو د ( Vigorقدرت او توانايۍ) المل ګرځي خو که دا تزايد شدت پيدا
کړي بيا د عضلي ضعف المل ګرځي ،ځکه چې دا وخت هورمون يو  Protein Catabolicاغېز ښيي ،خو د
هورمون کمښت بيا د عضالتو د تنبل کېدو المل کېږي ،چې په دې وخت کې عضالت د تقلص نه وروسته
په ډېر ورو ډول استرخا ( )Relaxته را ګرځي ،له همدې وصف نه په استفاده د  Hyper Thyroidismډېره ښه
نښه يوه خفيفه عضلي رعشه ( )Fine M. Tremorده خو دا د هغه  Coarse Tremorنه چې د  Perkinsonپه
ناروغۍ کې وي او يا د نورو لړزو ( )Shiveringسره چې مېخانيک يې (10-15times/sec) Rapid
 Frequencyده فرق لري.
زمونږ موخه دومره ضعيفه رعشه ده چې د ناروغ کس په غزېدلو ګوتو دکاغذ يوه پاڼه ږدو او د دې
کاغذي پاڼې د اهتزاز د اندازې نه د هورمون د زياتوالي د سويې په هکله قضاوت کوو.

لومړی فصل

53

اندوکراين

د دې رعشې مېخانيک په  Spinal Cordکې دهغه  Synapsesد  Reactivityزياتوالی ښودل شوی دی
کوم چې  Muscle Toneکنټرولوي د دې رعشې نه دا هم څرګندېداى شي چې دا هورمون په  CNSباندې
()۱۰
څومره اغېزمن دی.
-۱۱
له دې کبله چې دا هورمون په  CNSاو عضلي نسج  Exhausting Effectلري بناءً د Hyperthyroidism

ناروغان د يوې مداومې ستړيا نه شاکي وي ،خو دا چې دا هورمون په  Synapseباندې منبه اغېزه لري د
ناروغ دپاره به دا ډېره ګرانه وي چې ويده شي ،خو په  Hypothyroidismکې بيا د ناروغ وصفي نښه شديد
()۱۰
خوب دى چې بعضاً خو په  24hoursکې  12-14hoursته رسېږي.
۱۲
د دې هورمون زيات افراز د نورو زياتو اندوکراين غدو افراز ځکه زياتوي چې د Hyperthyroidism

حالت د انساجو اړتيا نورو هورمونو ته پورته بيايي ،د بېلګې په ډول د  T4زيات افراز د بدن په هر ځاى کې د
 Glucoseاستقالب چټکوي چې ورسره جوخت بايد له پانکراس نه زيات مقدار  Insulinافراز شي T4 ،د
هډوکو د جوړېدو اړوند ټول ميتابوليک فعاليتونه ګړندي کوي چې ورپسې دا پروسه يو لوړ مقدار  PTHته
اړه پيدا کوي او  T4د ځيګر پواسطه د  Gluco-Corticoidesد غير فعالولو پروسې ته چټکتيا ور کوي چې دا
بيا بېرته د يو  FBMپه اساس د  ACTHافراز تنبه کوي په نتيجه کې د ادرينال د قشر په واسطه د Gluco-
()۱۰
 Corticoidesد سويې د لوړېدو المل ګرځي( ،هم يې کري او هم يې ريبي).
۱۳
د دې هورمونو په نارمل غلظت کې نارمل جنسي وظايف جريان لري ،خو په نرانو کې يې کمښت د
 Loss of Libidoاو زياتوالی د  Impotanceالمل کېداى شي ،په ښځو کې د دې هورمون کمښت د
( Menorrhagiaد حيض په وخت کې د وينې زياتوالی) او ( Poly Menorrheaژر ژر تحيض) المل کېداى
شي ،خو په حيرانوونکي ډول عين حالت يعنې د تايرايډ کمښت په ځينو ښځو کې د تحيض د بې نظمۍ
 Irrigularityاو حتى ( Aminhorheaد تحيض د قطع) المل کېداى شي.
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په  Hypothyroidismاخته ښځې لکه د سړو غوندې شديداً د  Libidoپه کمښت اخته وي او په Hyper

 Thyroidismاخته ښځې په ( Oligo Menorrheaد تحيض د وينې کمښت) او حتى Amenorrhea

اخته کېداى شي.
په پاى کى په لنډ ډول داسې ويلی شو چې د تايرايډ هورمون اغېزې په  Gonadsباندې مشخصې او وصفي نه
دي بلکې د  Gonadsپه ميتابوليک فعاليتونو باندې د هورمون د مستقيمو اغېزو او پر قدامي نخامي چې د FBM
()۱۰
په اساس د خپلو تنبهي او نهي کوونکو هورمونو د الرې جنسي وظايف کنټرولوي يوه ګډه نتيجه ده.

د دې دپاره چې د بدن استقالبي فعاليتونه په يوعادي سويه کې وساتل شي بايد تل د دې هورمون يو
صحيح او درست مقدار افراز شي چې د دې موخې د الس ته راوړلو دپاره ځانګړی  FBMوجود لري تر څو
د  HTاو قدامي  HPد الرې د دې هورمون افراز کنټرول کړي په الندې ډول:
 TSHچې  Thyrotropinهم باله شي او له قدامي نخامي نه افرازېږي د تايرايډ غدې پواسطه د  T4-T3د
افراز د زياتېدو المل ګرځي TSH ،يو ګاليکو پروټين دى او  ۲۸۰۰۰يې ماليکولي وزن دى.
پخوا دا مېخانيک څرګند نه وو چې  TSHله کوم رو او ګودر نه خپلې موخې ته رسېږي خو اوس دا
خبره سپينه شوې چې  TSHخپلو ټولو ته خو نه ،خو اکثرو اهدافو ته د  cAMPپه نوم د يو SMSد فعالولو
له الرې ځان رسوي.
د نخاميې له قدامي برخي نه د  TSHافراز د هايپوتلموس د  TRHپواسطه تنظمېږي.
د تايرايډ هورمونو هغه  FBMچې په نتيجه کې يې د قدامي نخاميې نه د  TSHافراز کمېږي.
د بدن په مايعاتو کې د تايرايډ هورمونو د سويې لوړېدل د قدامي نخاميې نه د  TSHافراز کموي داسې
چې که د تايرايډ هورمونو افراز د نارمل په پرتله  1.75وارې زيات شي د  TSHافراز به صفر ته راشي دا نهي
کوونکى  FBMهغه وخت هم حاکم وي کله چې قدامي نخاميه له  HTنه بېله شي ،نو داسې باور دى چې د
تايرايډ هورمونو لوړه سويه د خپل مستقيم نهي کوونکي اغېز له الرې دا کار کوي کوم چې د قدامي نخاميې
()۱۰
په حجرو باندې ښيي ۱۸-۱( .شکل)
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 ۱۸-۱شکل :د تايرايډ هورمونو د افراز تنظيم

( ،۱۰م)۹۱۵ :

صرف نظر له دې نه چې دا  FBMڅنګه کار کوي خو اغېزه يې دا ده چې په دوراني وينه کې د
()۱۰
هورمونو د يو ثابت غلظت د ساتلو ماموريت په ښه توګه سر ته رسوي.

)(Anti Thyroid Substance
هغه درمل چې د تايرايډ افراز  Supressکوي په دې نوم يادېږي ،چې ډېر مهم پېژندل شوي يې له
 Propyl Thiouracil, Thiocyanateاو د غير عضوي ايودايد لوړه سويه ده د نوموړو هر يو د تاثير مېکانيزم له
يو بل نه بېل او په الندې ډول دى:
 Thoicyanateد  Iodide Trappingد کمښت المل ګرځي ،داسې چې هغه پمپ چې  Iodideد
تايرايډ غدې ته ننباسي د تيوسيانيت ،د پرکلوريت او د  Nitrate Ionsهم د غدې حجرو ته ننباسي له
دې کبله د  Thiocyanateيا نوموړو نورو ايونونو زرقول يو چا ته په کافي لوړ غلظت د ايودايد سره
سيالي کوي او د هغه د لېږد د نهي المل ګرځي او په ځای يې پخپله ننوځي په دې ډول د Iodide
 Trappingد کمښت او د هورمون د  Supressکېدو المل ګرځي البته دا مېکانيزم په غده کې د
 Thyroglobulinد جوړېدو مانع نه کېږي.
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د تايرايډ هورمون دا کمښت د قدامي نخاميې په واسطه د  TSHد زيات افراز او دا  TSHد تايرايډ د غدې
د زياتې تنبه المل کېږي کومه چې اوس د هورمون د مناسب افراز نه عاجزه ده چې دا کار د  Thyroidغدې
د غټېدو المل ګرځي چې ورته  Goiterيا غور وايي.
 Propyl Thiouracilبيا د تايرايډ هورمون جوړېدل کموي داسې چې دا او ورسره ورته نور کيمياوي
توکي لکه  Methimazolاو  Carbimazoleهم د عين مېخانيک په اساس (د هورمون جوړول کموي) اغېزه
کوي .د دوی د اغېز مېخانيکيت له دوه الرو تامنېږي يعنې په قسمي ډول د  Peroxidaseپه نوم د يو انزايم د
 Blockالمل کېږي کوم چې د  Tyrosinد  Iodinationدپاره په کار دى او هم په قسمي ډول د دوه
 Iodinated Tyrosinد جوړه کېدو مسئله  Blockکوي کوم چې د  T4او  T3د جوړېدو المل ګرځي.
دا ډله هم لکه د ړومبۍ هغې په شان د  Thyroglobulinجوړېدل نه  Blockکوي له دې کبله د T4-T3
کمښت دلته هم د قدامي نخاميې پواسطه د زيات  TSHد افراز المل ګرځي چې بالخره د غدې غټېدو المل
()۱۰
جوړوي او بيا هم  Goiterتاسس کوي.

که په پالزما کې دا غلظت د نارمل په پرتله  ۱۰۰وارې لوړ شي د غدې زيات فعاليتونه کمښت مومي
(خو د يو څو اونيو دپاره) ،د دې اغېزې مېکانيزم داسې دى چې د غدې د فوليکول نه  Glandular Cellsته د
 Colloidنارمل  Endocytosisوتيره  Paralyzeکوي او دا چې دا د  Colloidزېرمې نه د هورمون د خوشې
کېدو ړومبی ګام دى نو په وينه کې د هورمون د افراز د  Immediate Shut Downالمل ګرځي.
دا چې د ايودايد لوړ غلظت د غدې د فعاليت ټول پړاوونه کموي نو هم د غدې د جسامت او هم غدې
ته د وينې د جريان د کمښت المل ګرځي چې دا اغېزه د نورو تايرايډ ضد موادو په خالف ده ،له همدې
کبله کله چې د دې غدي وايستل د يو جراحي عمليې پواسطه په پام کې وي نو د عمليات نه د مخه د ۲-۳
اونيو دپاره ناروغ ته ايودايد ورکول کېږي تر څو د عمليات په جريان کې هم د غدې حجم کم او هم يې د
()۱۰
ارواء د کمښت له کبله  Bleedingکم شي.
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Hyper Thyroidism

که څه هم د دې ناروغۍ ډېرې اغېزې د غدې د فزيالوژيک اغېزو نه په نښه کولی شو خو بيا هم د
 Hyper Thyroidismهغه وصفي اغېزې چې د تشخيص او درملنې سره اړيکې لري په ګوته کول غواړو:

د  Thyrotoxiscosis, Toxic Goiter) Hyper Thyriodismاو  )Graves Diseaseعوامل:
په اکثرو ناروغانو کې د غدې جسامت د نارمل په پرتله  ۳-۲وارې زياتېږي چې دا لويوالی د غدې
د Hyper Plasiaاو د  Follicular Cellsله  Infoldingسره مل وي له دې کبله د غدې د حجرو شمېر شديداً
زياتېږي او هره حجره خپل افراز څو وارې زياتوي.
د راديو اکتيف ايودين  Uptakeڅېړنو ښودلې چې ځينې دغه  Hyper Plasticغدې پخپل افراز کې -۵
 ۱۵وارې تزايد راوړي ،دا وخت د غدې بدلونونه هسې وي لکه د لوړ  TSHد افراز په وخت کې ،حال دا
چې دا وخت د  TSHسويه د نارمل نه کمه او ان صفر ته راځي .د دې ناروغانو په وينه کې داسې مواد وي
چې  TSHته ورته اغېزې لري .دا مواد له  Immunoglobulin Atntibodiesنه عبارت دي چې د
 Membrane Receptorsد همغه نقطې سره نښلي چېرته چې  TSHنښلي او د حجرې  cAMPسېسټم په پرله
پسې ډول فعال ساتي چې په نتيجه کې په  Hyper Thyroidismانجامېږي .دغه انتي باديو ته Thyroid
 Stimulating Immunoglobulinوايي چې په  TSIسره ښودل کېږي چې په غده باندې د يو اوږد وخت (۱۲
ساعتونو) دپاره  Stimulatingاغېزه لري ،چې دا وخت د  TSHلپاره يو ساعت دی .د تايرايډ هورمون د سويې
لوړوالی چې د  TSIله کبله وي د  TSHد افراز د کمښت المل ګرځي.
هغه  Absچې د  Hyper Thyroidismالمل ګرځي ځنې يې د هغه  Autoimmunityپه نتيجه کې منځ
ته راځي چې د تايرايډ غدې په مقابل کې منځ ته راځي .ځکه نو د دې ناروغانو په تاريخچه کې شونې ده
چې د  Thyroid Cell Agپنوم  Agsد دې غدې نه خوشې او بيا د غدې د حجرو په ضد د  Absجوړېدنه د
همدغه مېخانيکيت نتيجه ده.

لومړی فصل

58

اندوکراين

 Hyper Thyroidismکله د  Thyroid Adenomaنتيجه وي (د غدې يو لوکل تومور) چې د تايرايډ په
نسج کې وده کوي او د هورمون يو زيات مقدار افرازوي ،دا ډول د نورو عامو ډولونو Hyper Thyrodism
سره توپير لري .په ځانګړي ډول د هغو سره چې د  Autoimmune Diseaseسره مل نه وي.
د  Adenomaيو په زړه پورې اغېزه دا ده چې هر څومره چې د غدې د ناروغې برخې په واسطه د هورمون د
زيات مقدار افراز دوام ومومي په پاتې نورو برخو کې افرازي دنده مخ په صفر ځي ،ځکه چې په دوران کې
()۱۰
د  Adenomaپواسطه د هورمون لوړه سويه د قدامي نخاميې نه د  TSHافراز نهي کوي.

د دې هورمون د فزيالوژي نه د اعراضو درک ښه لګي د بېلګې په ډولIntolerance ،Heperexcitability

 ،To Heatزياتې خولې ،له لږ نه تر ښه ډېر پورې د وزن بايلل چې ان تر  ۱۰۰پونډو پورې رسېږي ،د اسهال
مختلفې درجې ،عضلي ضعف ،عصبانيت او روحي تتشوشات ،شديده ستړتيا مګر بيا هم بې خوبي او د
السونو  Tremorيا رعشه.
 :Exophthalmusلکه څنګه چې  ۱۹-۱شکل را ښيي اکثره دا ناروغان داسې وي چې د سترګو کسي يا
ګاټي بهر ته (ډېر يا لږ) راوتلي وي چې دې ته  Exophthalmusوايي .د  Hyper Thyroidismپه 1/3
ناروغانو کې د دې حالت شديد شکل رامنځ ته کېداى شي او وضع خو هغه وخت خرابه ګڼلی شي چې
بصري عصب د دې حالت له کبله کش او د بينايي اخالل پيدا شي .ځينې وخت د ډېر شدت له وجې د
خوب په وخت اجفان د کسي د پټولو نه عاجز شي نو د سترګو د متضرر کېدو امکانات بيخي زياتېږي ،په
نتيجه کې د کسو اپيتل سطح وچه ،تخريش او ان چې منتن کېږي چې د قرنيې په زخمي کېدو انجامېږي.
د سترګو د ټاغيدو علت د  Retro Orbitalانساجو اډيمايي پړسوب او د  Extra Ocularعضلو
 Degenerativeبدلونونه دي .دا چې د دې ډول زياتو ناروغانو د سترګو د عضالتو په وينه کې نوموړی ډول
 Immunoglobulinتثبيت شوی او د دې  1gsسويه په هغه خلکو کې ډېر لوړه وي چا کې چې په لوړه
سويه  Tslsموجود وي ،د دې ثبوت دی چې د سترګو ټيغېدل هم لکه د  Hyper Thyroidismپه شان پخپله
()۱۰
يوه  Auto Immuneپروسه ده چې د  Hyper Thyroidismد تداوۍ له امله په زياته اندازه ښه کېږي.
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 ۱۹-۱شکل :شديد هايپرتايراډيزم

( ،۱۰م)۹۱۶ :

د دې کار دپاره ډېره ښه ازموينه د ناروغ په پالزما کې د ازاد  T4او کله نا کله د  T3شته والی دى
چې د مختلفو او ځانګړو  RIAتخنيکونو پواسطه ترسره کېږي .ځينې نورې ازموينې چې بعضاً ترسره
کېږي په الندې ډول دي:

د   30  60پورې د  BMRلوړيدل.
د پالزما د  TSHسويه دا وخت صفر وي( .دا هم د ( )RIAپواسطه اندازه کېږي)
د  TSIد سويې معلومول چې د  RIAپواسطه کېږي په  Thyrotoxicosisکې لوړه وي خو په Thyroid
()۱۰
 Adenomaکې بيا دا سويه ښکته وي.

د دې حالت اغېزې په مجموع کې د  Hyperخالف دي خو يو څو  Physiologicمېخانيکيتونه د
دې لپاره ځانګړي دي.
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دا حالت هم لکه د  Hyperغوندې د يو  Auto Immunityالنجې نه عبارت دى چې د غدې په مقابل کې
رامنځ ته کېږي خو دا  Immunityدلته د غدې د تنبه په ځاى غده تخريبوي .د دې ناروغانو د تايرايډ غدې
ړومبی په  Auto Immune Thyroiditisاخته کېږي چې دا د غدې د پېشرفته  Deteriorationاو بالخره
 Fibrosisالمل ګرځي چې نتيجه يې د هورمون د افراز کمښت او يا نشت را خېژي .د  Hypothyځينې نور
( ،۱۲م)۲۹۱۹ :
ډولونه هم واقع کېداى شي چې بعضاً د غدې د غټوالي سره مل دي چې ورته  Goiterوايي.

د  Hypothyroidismد ټولو ډولونو که د  Thyroiditisله کبله وي او يا ،Endemic Colloid Goiter
 ،Idiopatic Colloid Goiterد غدې تخريب د وړانګو له کبله او يا د جراحي له کبله غده لرې شوې وي
فزيولوژيک اغېزې يو شى وي او عبارت دي له  Fatigueيا ستړتيا ،شديد خوبولی حالت چې د 1-
 14hoursخوب ( 24hoursکې) سره مل وي ،شديده عضلي تنبلي ،د ويني د حجم او قلبي دهانې
کموالی او د  HRد کمښت څخه .د وزن زياتوالی  Mental Sluggishness, Constipationد بدن د يو لړ
 Tropic Functionsناکامي چې د ويښتانو د ودې د کمښت او د جلد په  Scalinessکېدو د يو
 Froglike Husky Voiceپه رامنځته کېدو او په ځينو  Severحاالتو کې د يو ډول اډيمايي حالت د
رامنځ ته کېدو چې  Myxedemaيې بولي المل ګرځي.
( Myxedemaچې د  Gull Diseaseپه نوم هم يادېږي ځکه چې د لمړي ځل لپاره د Sir William
( ۳م)۲۵۹ :
 Gullپه واسطه په  ۱۸۷۳ز کال کې وپېژندل شوه)
هغه وخت تاسس کوي چې هورمون نږدې په کلي ډول شتون ونه لري ۲۰-۱ .شکل همدا ډول يو
ناروغ راښيي چې د سترګو الندې  Bagginessاو په مخ کې پړسوب  Swellingښکاري ،دا وخت د يو
نامعلوم علت له کبله د  Hyuluronic Acidاو  Chondroitin Sulfateلوړ مقدارونه د  Proteinسره
يوځای کېږي او په  Inrerstital Spaceکې د  Excessive Tissues Gelد جوړېدو المل ګرځي چې دا
ماده د  Interstitial Fluidد مجموعي کتلې د زياتېدو المل ګرځي دا چې دا  Gelپه طبعي لحاظ ډېر
()۱۰
 Fluidلري نو له دې کبله  Immobileاو دا ډول اډيما  Non-Petting Typeوي.
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 ۲۰-۱شکلMyxedema :

( ،۱۰م)۹۱۸ :

لکه چې د مخه مو وويل د تايرايډ هورمونو  Lackد وينې د کولسترول سويه لوړوي ځکه چې د
هورمون د کمښت له وجې هم د  Fatاو هم د کولسترول ميتابوليزم کمېږي او هم د ځيګر پواسطه د
کولسترول اطراح په صفراء کې کمښت مومي ،بناءً د وينې کولسترول د  Atherosclerosisاو
 Arterioseclerosinالمل ګرځي په همدې اساس  Hypothyroidismخصوصاً د  Myxedemaډول يې د
همدې مېکانيزم له الرې د  Deafness, Peripheral Vascular Diseaseاو بعضاً د  Coronaryاوعيو د شديد
 Sclerosisله کبله په ځوانيمرګۍ ( )Early Deathاخته کېږي.
د هغو څېړنو او ازموينو نتايج چې د  Hypothyroidismلپاره کېږي د Hyperthyroidismضد
( )Oppositeوي د بېلګې په ډول په وينه کې ازاد  T4لږ وي BMR ،خصوصاً په  Myxedemaکې د

  30  50په حدود کې وي.
که ناروغ ته يو  Test Dose TRHزرق شي د قدامي نخاميې پواسطه  TSHښه په درز سره په لوړه
سويه افرازېږي بغير له هغه حالت نه چې د  Hypothyroidismعلت د  TRHپه مقابل کې د قدامي
نخاميې د غبرګون نشتوالی وي.

لومړی فصل

اندوکراين

62

لکه څنګه چې  ۱۷-۱شکل په  BMRباندې د  T4اغېزي ښيي او دا ښيي چې د هورمون اغېزې له يوې
مياشتې نه زيات وخت پايښت مومي دا کار ډېر اسانوي چې په وينه کې د دې هورمون يو نږدې ثابته سويه د
ورځيني  Oralتداوي له الرې د يو يا ډېرو  Tabsپواسطه تامين شي کوم چې د دې هورمون لرونکي وي.
( ،۹م م ،۴( ، )۱۵۴-۱۱۶ :م م)۲۸۶-۲۸۲ :

:Cretinism
دا اصطالح په هغه  Extreme Hypothyroidismاطالق کېږي چې په  Infancy ،Fetal Lifeاو
 Childhoodکې تصادف کوي .مکس خصوصيات يې دوه شيان او عبارت دي له Physical And
 Mental Retardationنه چې کېداى شي د غدې د والدي  Lackله کبله وي ( Congenital
۲۱-۱( )Cretinismشکل) ،يا د غدې د خپلې بې کفايتي له کبله وي چې غده کوم  Geneticنقيصه
ولري او يا په خوړو کې د  Iodin Lackله کبله وي)Endemic Cretinism( .

 ۲۱-۱شکلCongenital Cretinism :

( ،۱۳م)۳۹۷ :

د وروستي يعنې  Endemic Cretinismمختلف شدتونه د ايودين د کمښت په اندازو پورې اړه لري او
هغه ټول خلک چې په جغرافيوي لحاظ د ايودين د فقدان په  Endemicساحو کې ژوند لري يو Cretinoid
 Tendenciesلري.
که يو  Neonateد تايرايډ غده ونه لري نو ظاهراً روغ ښکاري او نارمل فعاليتونه لري ځکه چې د
داخل رحمي ژوند نه يو څه (خو پوره نه) هورمون د ځان سره راوړي خو د زېږيدنې نه يو څو اونۍ
وروسته د  Neonatalحرکات مخ په کمښت ځي او فزيکي او دماغي حاالت دواړه مخ په
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 Retardationځي ،په  Cretinismاخته د داسې يو  Neonatalناروغ تداوي د کافي ايودين يا T4

پواسطه هر وخت د دې زمينه برابر وي چې فزيکي وده نارمل ته را وګرځوي خو که دا کار د زېږيدنې
نه يو څو اونۍ وروسته وشي او فوراً ونه شي دماغ په مداوم ډول  Retardedپاتې کېږي چې علت يې د
 CNSد  Neuronal Cellsد ودې Branching ،او  Myelenationتاخر دى چې په دې بحراني وخت کې
د دماغي قوې د انکشاف دپاره اړين دى.
په همدې ناروغانو کې د  Skeletal Musclesوده د  Soft Tissuesد ودې په پرتله ډېره خرابېږي (نهي
کېږي) دا نا متناسبه وده چې پکې  Soft Tissuesشديداً غټېږي په  Cretinismاخته ماشوم ته يو تماشه غوندې
 Appearanceورکوي هغه داسې چې د اصلي ناروغۍ ( )Cretinismترڅنګه چاغ او لنډې ښکاري ،ژبه يې
دومره غټېږي چې د ساه او مرۍ د بندېدو المل کېږي او په دې ډول د يو وصفي  Guttural Breathingالمل
()۱۰
ګرځي چې کله نا کله ماشوم په تنفس کې سختې ستونزې پيدا کوي.
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د تایراید غده ) Thyroxin(T4) ,ThriIodo Thyronine (T3او کلسيټونین په نوم هورمونونه افرازوي
چې د  Calcitoninتړاو یې د کلسیم د میټابولیزم سره دی.
 T4او  T3چې په کیمیاوي لحاظ د ټایروسین په نوم د یو امينواسید او ایوداید په نوم د یو منرال نه
جوړېږي ،ایوډین ته په دې موخه د بدن اړتيا په کال کې  50mgیا  1mg/wده ،د دې لږې اندازې
مېخانيکيت د ایوډین بیا بیا استعمال دی T4 .او  T3د عمومي هورمونو په ډله کې دي چې د یو څو
ځانګړو ساحو نه پرته په نور ټول بدن اغېز کوي او د هغوی میټابولیزم کنټرولوي ،له دې کبله ورته
 Thyroid Metabolic Hormonesوایي او  Basal Metabolic Rateیا  BMRمستقیمًا په دې هورمونو
پورې ټرلی دی .په فزیولوژیک لحاظ فعال یې  T3دی او  T4هم په پای کې په  T3اوړي ،د دې هورمونو
د اغېز مېکانیزم د هستوي اخذو فعالول دي چې په پای کې د حجرو په واسطه د پروټین جوړونې پروسه
فعالېږي خو دا چې پروټین په خپل نوبت انزایم ،هورمون ،انتقالي پروټين او بل هر څه کېدای شي نو د
بدن په ټول ميټابوليزم اغېز کوي ،دا هورمون د حجروي مایتو کاندریا په شمېر او فعالیت د حجروي
غشاء د الرې د ایونونو په فعال انتقال ،وده ،د  COHاو  Fatميټابوليزم اغېزمن کوي.
د کولسټرول ،ترای ګلسرایډ او فاسفولپیډ اندازې او د  FFAسویه په پالزما کې کنټرولوي ،دا
هورمونونه ويټامينونو ته د بدن پر اړتیا او د بدن پر وزن اغېز کوي.
دا هورمونونه د  CVSپه اړه د وینې جریان او  COکنټرولوي  HR, Heart Strengthاو شریاني فشار څاري.
پر تنفس ،GI-movement ،په  CNSاو پر عضلو یې خپل اغېز ساتلی ،خوب یې تر نګین الندې دی ،د
نورو اندوکراین غدو فعالیت څاري ،ان تر دې چې جنسي مسایل هم د دې هورمون د اغېز نه په امان نه دي.
نوټ :مونږ د اغېز کلمه په دې خاطر کاروو چې د دې هورمونو نارمل اندازه نوموړې ټولې اغېزې په
نارمل چوکاټ کې ک وي ،که یې اندازه لوړه شي نوموړې ټولې اغېزې لوړې ،او که یې اندازه یا افراز
کم شي نوموړې ټولې اغېزې به کمې شي.
د دې هورمون د افراز کنټرول د  -iveFBMپه اساس صورت نيسي ،کمښت يې د مکسوډیما او
ډېروالی یې د  Gravis diseaseاو  Hyper Thyroidismتر نوم الندې په مختلفو نومونو یادېږي .که په
داخل رحمي ژوند کې یې په جنین کی افراز کم شي د  Cretinismپه نوم یو حالت چې د Physical
 and Mental Retardationسره مل وي منځ ته راځي.
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 ۱ـ د تايرايډ هورمونو جوړوونکي اجزاء څه نومېږي؟
( )Bايوډين
( )Aتايروسين
(a+b )D
(Alanin )C
 ۲ـ د  T4او  T3له ډلې څخه کوم يو يې فعال دی؟
(T4 )B
(T3 )A
(TSH )D
( )Cدواړه
 ۳ـ د تايرايډ هورمونو افراز د  TSHسره په کوم مېکانيزم والړ دي؟
(FBM )B
(+ive FBM )A
( )Dيو هم نه
(-ive FBM )C
 ۴ـ د تايرايډ هورمونو اړيکې د خوب سره:
( )Bمستقيم دي
( )Aغير مستقيم دي
( )Dنامعلومې دي
( )Cهيڅ اړيکه نه لري
 ۵ـ د پالزما په  Tri glyceridesفاسفو لپيد او کولسټرول د  T4 T3اغېز څه ډول دی:
( )Aکموي يې ( )Bزياتوي يې ( )Cکوم اغېز پرې نه لري
 ۶ـ د بدن د هغه برخو نومونه واخلئ چې د تايرايډ هورمونو تر اغېز الندې نه وي؟
 ۷ـ د تايرايډ هورمونو په جوړښت کې د ايوډين مصرف ولې کم وي؟
 ۸ـ د دې هورمونو د زيات او کم افراز د ناروغيو نومونه د عمر په مختلفو برخو کې واخلئ؟
 – ۹په  Hyperthyroidismکې د  Corneal ulserationمېکانيزم تشريح کړئ؟
 ۱۰ـ د  T4 – T3د وړونکو پالزما پروټينونو نومونه واخلئ؟
ص او غ
ــــ  T4 – T3د  Localهورمونو څخه دي.
ــــ  BMRمستقيماً د دې هورمونو په واسطه کنټرولېږي.
ــــ که د  T3 T4سويه لوړه شي نو د  TSHهغه هم لوړېږي.
ــــ تايرايډ يواځينۍ غده ده چې خپل جوړ کړی هورمون په خپل ځان کې زېرمه او ساتي.
ــــ د تايرايډ هورمونو دپاره  SMSله  cAMPنه عبارت دی.
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()The Adreno Cortical Hormones

 د ادرينال غدو فزيالوژيک اناټومي
 د قشري هورمونو جوړښت او افراز
 منرالو کورټيکويډ
 ګلوکو کورټيکويډ
 د منرال کورټيکو سټيرايډ دندې
 د الډوسټېرون دندې ،اغېزې ،او د افراز تنظيم يې
 د ګلوکو کورټيکو سټيرايډ دندې
 د کورټيزول اغېزې او د افراز تنظيم يې
 د کورټيزول کنټرول او د افراز ابنارملټۍ يې
 د ادرينال اندروجنونه
 د اډرينو کورټيکل افرازاتو اناملۍ
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دا دوه غدې دي چې د هرې يوې وزن د  4gmپه اندازه او هره يوه يې د يو پښتورګي د علوي نهايت د
پاسه ځای لري له دې کبله ورته  Supra Renal Glandهم وايي ۲۲-۱( .شکل) هره غده له دوه برخو جوړه
()۱۰
ده چې يو ته يې قشر يا پوخ يا  Cortexاو بل ته يې مخ يا مغز يا  Medullaوايي.
د  Medullaبرخه چې د غدې  ۲۰٪جوړوي په وظيفوي لحاظ د  Sympathticعصبي سېسټم پورې تړلې
ده دا برخه د  Epinephrineاو  Nor-Epinephrinپه نوم هورمونونه د  Sympatheticعصبي سېسټم د تنبه په
نتيجه کې افرازوي چې اغېز يې د سېمپاتيک عصبي سېسټم د اغېزو په شان وي کوم چې په ټول بدن يې لري.
خو  Cortexبيا بيخي بل ډول دنده لري او هغه دا چې  Corticosteroidesپه نوم د هورمونو يوه ډله
افرازوي چې ټول  Steroidesدي ،له  Cholesterolڅخه جوړ او سره ورته کيمياوي جوړښتونه لري .د هغوى
()۱۰
په ماليکولي جوړښت کې ډېر لږ او کوچني تغيرات هغوی ته د بېال بېلو دندود د اجرا وړتيا ورکوي.

 ۲۲-۱شکل :د ادرينال غدې جوړښت او د هغوی اړوند هورمونونه ،او د افراز بڼه

( ،۱۱م)۲۹۷ :
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د هورمونو دوه ډوله چې د  Glucocorticoids & Mineral Cortico Steroidesنه عبارت دی د
غدې د قشر په واسطه افرازېږي خو په دې سربېره يو کم مقدار جنسي هورمون خصوصاً نارينه هغه
( )Androgenچې په بدن کې لکه ( )Testosteroneپه شان رول لوبوي هم افرازوي چې په نارمل
حالت کې يې ارزښت کم خو په ابنارمل حاالتو کې چې په زيات مقدار افراز شي يو Musculinzing
اغېزه لري .دا هورمون له دې کبله په ښځو کې ډېر مهم دی چې د ښځو د  Adiposeانساجو په واسطه
په استروجن اوړي او په  Post Menupausal Phaseکې په ښځو کې د استروجن د توليد بل کوم ځای
نه شته پرته له همدغه  Zoneڅخه)www.en.wikivet.net( .
 Mineralcorticoidesته دا نوم ځکه ورکول شي چې دوى د  ECFپه الکترواليتونو ( )Mineralsخپل اغېز
ښيي ،خصوصاً په سوديم او پوتاشيم او  Glucocorticoidesدا نوم ځکه خپل کړى چې دوى خپله اغېزه د
وينې په ګلوکوز ښيي او هغه لوړ وي د شحم او پروټين په استقالب هم پوره اغېزه لري چې د دې اغېزو
اهميت د بدن د وظايفو لپاره همدومره مهم دى څومره چې د  COHهغه دى.
له  ۳۰نه زيات  Steroidesله ادرينال  Cortexنه السته راغلي خو دوه يې په ځانګړي ډول ډېر مهم
دي چې يو يې الډوسټېرون د  Mineral Corticoidesنماينده او بل يې  Cortisolد Glucocorticoids
()۱۰
نماينده هورمون دى.

قشر درې بېلې طبقې لري ۲۲-۱( .شکل)
 :Zona Glumerulosa -۱دا د حجرو يوه نازکه طبقه ده چې د  Capsuleالندې ده او د ټول قشر ٪۱۵
جوړوي ،دا هغه يواځيني حجرات دي چې د الډوسټېرون د کافي مقدار په افراز قادر دي ځکه چې دوی
 Aldosterone Synthaseانزايم لري چې د اړوند هورمون د جوړېدو لپاره اساسي شرط دی ،د دې حجرو
افراز اساساً د  ECFد پو تاشيم او  Angiostensin IIد غلظت په واسطه کنټرولېږي.
 :Zona Faciculata -۲دا طبقه چې د قشر منځنۍ او پراخه برخه ده د ټول قشر  ٪۷۵جوړويGluco ،
 Corticoidesهورمونونه لکه  Cortisolاو  Cortico Steroneافرازوي او يو کم مقدارAdrenal Androgens
او استروجن هم افرازوي .د دې طبقې د حجرو افراز د  Hypothalamic Pituitary Axisپه واسطه د ACTH
له الرې کنټرولېږي.
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 :Zona Reticularis -۳دا د  Cortexد ژورې طبقې نه عبارت ده چې  Andrenal Androgensلکه )(DEHA

 De-Hydro-Epi Androsteroneاو  AndroStenelDioneاو په کمه اندازه استروجن او ځينې
 Glucocorticoidsافرازوي.
د دې برخې افرازات هم د  ACTHپه واسطه کنټرولېږي خو ځينې نور فکتورونه لکه Coritcal Androgen
 Stimulating Hormoneچې له نخاميې نه افرازېږي هم په کې دخيل دي ،خو هغه مېخانيکيتونه چې د
 Adrenal Androgenد توليد د کنټرول لپاره کار کوي هومره نه دي روښانه څومره چې د Gluco And
 Mineral Corticoidesپه هکله روښانه شوي.
د  Aldosteroneاو  Cortisolافراز د ازادو مېخانيکيتونو په واسطه تنظيمېږي د بېلګې په ډول
 Angiotensin.IIچې د الډوسټېرون د افراز د زياتوالي المل ګرځي د اړوند زون ( )Glumerulosaد حجرو د
 Hypertrophyالمل هم ګرځي په داسې حال کې چې په نورو زونونو کوم اغېز نه لري .په عين ډول ACTH
چې د پاتې دوه زونونو افراز تنبه او زياتوي د دې دواړه زونونو د  Hypertrophyالمل کېږي په داسې حال
کې چې په لومړي زون يې اغېز کم يا هيڅ دى.
قشري هورمونونه  Steroidesدي چې له  Cholesterolنه مشتق کېږي يعنې ټول انساني سټيرايډ
هورمونونه د قشري هورمونو په شمول له  Cholesterolنه جوړېږي.
که څه هم قشري حجرات د کولسټرول يو وړوکى مقدار د  Acetateنه جوړولى شي خو نږدې  ۸۰٪د هغه
کولسترول چې د سټيرايډ د جوړېدو له پاره يې په مصرف رسوي ،د دوراني پالزما له Low-Density
()۱۰
 )LDL( Lipoproteinڅخه تر ګوتو کوي ۲۳-۱( .شکل).
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 ۲۳-۱شکل :د سټيرايډ هورمونو جوړښت

( ،۱۱م)۲۹۵ :
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کارټیزول چې په خپل دريم کاربن باندې يو  Keto Oxygenلري او په  ۱۱او  ۱۲نمبر کاربن کې د OH

ګروپونه لري په داسې حال کې چې  Aldseteronد داسې يو اتوم اکسيجن لرونکی دی چې د  ۱۸کاربن
سره وصل دي.
له دې دوه ډولونو څخه پرته نور هورمونونه که هغه د  Mineralيا  Glucocorticoidsيا دواړو په شان
فعاليت ولري په نارمل حالت کې د  Adernal Cortexپه واسطه په ډېر کم مقدار افرازېږي او څو نور ښه
مهم او قوي  Steroidهورمونونه چې په نارمل ډول د دې غدې په واسطه نه افرازېږي خو په تداوۍ کې د
استعمال ډېر مهم او زيات موارد لري په ترکيبي ډول جوړېږي.
د سټيرايډ هورمونو يو لړ مهم يې په الندې ډول دي البته پ ه دوى کې طبيعي او ترکيبي دواړه ډوله
()۱۰
شامل دي.

الډوسټېرون :د دې ډلې  ۹۰%فعاليت يواځې د دې هورمون په غاړ ه دى.

 :Deoxy Corticosteroneد الډوسټېرون په مقايسه يې شدت  ۳۰/۱او په کم مقدار افرازېږي.
 :Corticosteronچې د خپلې ډلې ډېر لږ فعاليت لري.
 :9-Alfa- Flurocortisolترکيبي او د الډوسټېرون نه لږ شانته قوي دى.
 :Cortisolد خپلې ډلې د ډېر خفيف اغېز لرونکی خو په زياته اندازه افرازېږي.
()۱۰
 :Cortisoneچې ترکيبي دى او اغېز يې خفيف دى.

 :Cortisolچې ډېر مهم ،ډېر قوي او د خپلې ډلې  ۹۵%فعاليت په غاړه لري.

 Cortico Steroneد دې ډلې  ۴%جوړوي او د Cortisolپه پرتله ضعيف دى.
 :Cortisoneترکيبي دى او د قوت له نظره نږدې د Cortisolسره مساوي دی.
 :Prednisoneچې ترکيبي او د  Cortisolڅلور چنده قوي دی.
 :Methyl Prednisoneچې ترکيبي او د  Cortisolڅلور چنده قوي دى.
()۱۰
 :Dexamethasoneترکيبي او د  Cortisolپه پرتله  ۳۰وارې قوي دى.
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د ذکر شوو دوه لستونو نه دا جوتېږي چې ځينې هورمونونه دواړه ډوله فعاليت لري ،په ځانګړي ډول
کورټيزول چې د  Mineral Corticoidفعاليت لرونکى دى چې له دې کبله په هغه  Syndromesچې د
 Corticalد زيات افراز له کبله پيدا کېږي له خپل اصلي اغېز نه عالوه چې  Glucocorticoidesدى د
 Mineral Corticoidډوله فعاليت لرلو له کبله دا شبکه هم اغېزمنه کوي ،خو برعکس د يو ترکيبي
 Glucocorticoidهورمون چې  Dexamethasoneنومېږي صفر Mineral Corticoidاغېز او ډېر جدي او
قوي اصلي اغېز بيا دا الره اواروي چې د يو ډېر مهم درمل په توګه ورنه د خپل مختص اغېز په چوکاټ کې
()۱۰
کار واخيستل شي.
قشري هورمونونه په دوران کې د  Plasma Proteinپه واسطه بدرګه کېږي داسې چې ٪۹۵-۹۰
کورټيزول د پالزما د يو خاص ګلوبولين په واسطه چې  Cortisole Binding Globolineيا Trans Cortin
نومېږي وړل کېږي او ډېر کم مقدار يې د پالزما د  Albuminپه واسطه وړل کېږي.
د  Plasma Proteinسره د  Cortisolدا نښتل د دې المل کېږي چې  Cortisolد نسبتاً اوږد Half Life
لرونکى شي چې دا وخت يې  ۹۰-۶۰دقيقې دى ،خو برعکس  Aldosteroneچې نږدې  ۶۰%يې د Plasma
 Proteinسره نښتى او پاتې  ۴۰%يې په ازاد ډول وي د نسبتاً لنډ  Half Lifeلرونکى دى چې نږدې  ۲۰دقېقې
دی ،په هر حال ازاد او  Combinedهورمون دواړه د دوران په واسطه  ECFته رسول کېږي.
د  Plasma Proteinسره د  Adrenal Steroidsيو ځاى کېدل د دې المل ګرځي چې د يو Reservior
په توګه کار وکړي او د هغه څپه ییز حالت مخه ونيسي چې کېداى شي په ازاد حالت کې رامنځ ته شي د
بېلګې په ډول  Cortisolچې د شديد خفګان او زيات  ACTHد افراز له کبله يې خامخا سويه لوړېږي ،او هم
د دې حالت بله ګټه دا ده چې هورمون انساجو ته په يو ډول ويشل کېږي .د  Adreno Corticalهورمونو
ميتابولزم په ځيګر کې صورت نيسي ،داسې چې لومړى دوى په ځيګر کې  Degradedاو بيا Conjugate
کېږي تر څو  Glucuroinc Acidاو يوه کمه اندازه  Sulphatesجوړ کړي ،دا موا د غير فعال او په خپلو
ساحو ( )Gluco and Minralکورټيکايډ کومه اغېزه نه ښيي  ۲۵%يې په صفرا کې او بيا له هغه ځایه په غايطه
موادو کې وځي او پاتې  Conjugateشوي مواد دوران ته ځي خو د پالزما پروټين سره يو ځاى نه وي له
دې کبله په پالزما کې ښه منحل ،د بډوډو په واسطه فلټر او په متيازو کې اطراح کېږي له دې کبله د ځيګر په
ناروغيو کې د دې هورمونو د  Inactivationاندازه کمېږي او د بډوډو په ناروغيو کې بيا د دې Inactive
()۱۰
 Conjugateموادو اطراح کمېږي.
د  Aldosteroneنارمل سويه په وينه کې 6ngm%او د افراز اندازه يې  150µgm/dayيا  0.15mg/dayده.
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د Cortisolغلظت په وينه کې  12µgm %او د افراز اندازه يې 15-20mg/dayده.

()۱۰

د منرال  Corticoidsکمښت د دې المل کېږي چې د پښتورګو له الرې ډېر  Naclاطراح او د  K+بيا
جذب زيات ( (Hyperkalemiaشي د قشري هورمون د سوچه نشت په صورت کې که ناروغ ته په
زرقي ډول دا هورمون ورنکړل شي او يا يې د بدن مالګې پوره نه شي مړينه به د درې ورځو او درې
اونيو په منځ کې منځ ته راشي.
پرته له  Mineral Corticidesنه د کس د  ECFد  K+سويه شديداً لوړه ،د سوديم او کلورايد سويه
شديداً ښکته او بالخره د  ECFمجموعي حجم او د وينې حجم شديداً ښکته راځيCO) Cardiac ،
 )Outputکمېږي او  Shock-Likeحالت منځ ته راځي چې په مړينې پای ته رسېږي چې دا ټوله النجه د
الډوسټېرون يا کوم بل منرال  Corticoidهورمون د تطبيق په واسطه ډپ کېدای شي ،له دې کبله دې
هورمونو ته د ژوند ساتونکی وايي.
 Glucocorticoidesهم همدومره ارزښت لري او کس ته دا امکان وربښي چې په فزيکي او دماغي
ساحو کې د ژوند د تهدېدوونکو فکتورونو په مقابل کې مقاومت وکړي.
الډوسټېرون چې د قشري هورمونو د منرال  Corticoidډلې  ٪۹۰فعاليت په غاړه لري ،منرال کارټيکوئيډ اغېز
يې د  Cortisolپه پرتله  ۳۰۰۰وارې زيات دی ،په داسې حال کې چې په پالزما کې د  Cortisolغلظت د
()۱۰
الډوسټېرون په پرتله  ۲۰۰۰وارې لوړ دی.

دا هورمون د  Renal Tubulesپه واسطه د  Na+بيا جذب او د  K+اطراح زياتوي چې خپلې دې موخې ته په
مکس او مختص ډول ځان د نوموړو تيوبولونو د  Epithelial Cellsبالخصوص د Distal & Collecting
 Tubulesاو د  Collecting Ductد  Principle Cellsله الرې رسوي او په دې ډول دغلته د الډوسټېرون تر
()۱۰
اغېزې الندې سوديم و  ECFته جذب او پوتاشيم و ټيوبول ته اطراح او په ادرار کې اوباسي.
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له همدې امله په  Plasmaکې د دې هورمون لوړه سويه د دې المل ګرځي چې په ادرار کې د Na+

اطراح ډېره کمه او ان چې په ټوله ورځ کې ايله يو څو  ،mEqخو د  K+اطراح بيا په مړه خېټه لوړه شي چې
په نتيجه کې به د  ECFد  Na+سويه لوړه او برعکس د  K+سويه به ښکته الړه شي.
خو بر عکس د الډوسټېرون په نه شتون کې به د  Na+ډېر لوړ مقدار  10-20gm/dayچې د ټول بدن د
+
+
مجموعي  Naنږدې  1/5 – 1/10برخه جوړوي په ادرار کې ووځي او په مقابل کې به په ادرار کې د K
وتل خپلې ټيټې کچې ته را ښکته شي.
که څه هم الډوسټېرون د پښتورګو له الرې د  Na+د وتو مخه نيسي خو بيا هم د  ECFد  Na+غلظت نادراً
ايله يو څو  mEqلوړېږي ،د دې کار المل روښانه او هغه دا چې د  Na+د بيا جذب سره له يوې خوا؛ په
متناسب او  Isotonicډول اوبه جذبېږي او له بلې خوا د  ECFد  Na+د سويې لږ لوړوالى د تندې د تنبه المل
کېږي چې په دې ډول د کس په واسطه د اوبو څښل زياتېږي بناءً د  ECFحجم د  Na+د اندازې سره په
مستقيماً متناسب ډول لوړېږي بې له دې چې يواځې د  Naپه سويه کې تغيرات راشي.
که څه هم  Aldosteroneد بدن يو قوي ( Sodium Retainingسوديم ساتونکى) هورمون دی خو
بيا هم د دې هورمون د زيات افراز په صورت کې يواځې يو ګذري سوديم  Reterntionواقع کېداى
شي .په هغه صورت کې چې د  ECFد حجم د تزايد مسئوليت د الډوسټېرون په غاړه وي او تر ۲-۱
ورځو پورې دوام وکړي د شرياني فشار د لوړېدو المل هم کېداى شي چې دا کار د پښتورګو په واسطه
هم د  Na+او هم د اوبو د اطراح پروسه سنبالوي ،له دې کبله ورته په ترتيب سره Pressure Diuresisاو
 Pressure Natriuresisوايي.
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نو که د  ECFحجم د نارمل په پرتله  ۵-٪۱۵لوړ شي په تعقيب به يې شرياني فشار د  15-25mmHgپه اندازه
لوړ او بيا به بېرته دا لوړ فشار د کليوي مېکانېزم له الرې (چې د زياتو او بو او زيات سوديم د اطراح نه
عبارت دى) سره له دې چې د الډوسټېرون سويه د نارمل نه لوړه وي نارمل ته راوګرځي ۲۴-۱( )۱۰(.شکل)

 ۲۴-۱شکل :د الډوسټېرون د انفيوژن اغېزې په شرياني فشار ،د  ECFپه حجم او د سوديم په اطراح (په سپو کې)

( ،۱۰م)۹۲۵ :

دا کار چې د پښتورګو په واسطه زياتې اوبه او مالګې وځي لکه چې د مخه مو وويل د Pressur

 Natriuresisاو  Pressur Diuresisنتيجه ده چې همدې مېکانېزم ته  Aldosterone Escapeوايي ،نوکه څه
هم د مالګې او اوبو د سويې د لوړېدو امکانات په بدن کې صفر دی او انډول يې د Renal Outputاو
 Intakeپه واسطه ساتل کېږي اګر که د الډوسټېرون سويه لوړه هم وي بيا هم شونې ده چې کس دې په
 Hypertensionاخته شي (که د اوږدې مودې لپاره د الډوسټېرون د لوړ افراز سره مخ وي).
بر عکس که څوک د دې هورمون له نشت سره مخ شي د مالګې زياته برخه به په ادرار کې له السه ورکړي
او نه يواځې دا چې د  ECFد  Naclمقدار به یې کم شي بلکې د دغې ساحې د مجموعي مايع حجم به هم له
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السه ورکړي چې نتيجه به يې د  EFCشديد  Dehydrationاو  Low Blood Volumeچې باالخره په
()۱۰
 Circulatory Shockانجامېږي ،شي.
يعنې که د ادرينا ل غده په ناڅاپي ډول د الډوسټېرون افراز بس کړي له تداوۍ پرته به په څو ورځو کې
د کس د مړينې المل وګرځي.
د دې هورمون لوړ افراز نه يواځې دا چې  K+به له  ECFنه په ادرار کې وباسي بلکې په عين وخت
کې د دې المل هم کېږي چې له  ECFنه  K+حجرو ته داخل کړي بناءً شديد  Hyprtensionچې د
ادرينال غدې په ځينو توموري حالتونو کې تصادف کوي په Plasmaکې د  K+د شديد کمښت المل
ګرځي چې کله خو دا سويه د نارمل په پرتله چې  4-5mEq/Lده و  2mEq/Lته راښکته کېږي چې ورته
 Hypo Kalemiaوايي کله چې د  K+غلظت د نارمل نيمايي ته راکم شي شديد عضلي ضعف چې د
عصب او عضلې د حجروي غشاو د  Electrical Exitationد تغيراتو نتيجه ده منځ ته راځي چې د
 Neural Action Potentialد ايجاد په مقابل کې موانع ايجادوي.
خو که دا هورمون نه وي د  ECFد  K+غلظت پوره لوړېږي او چې کله د نارمل په پرتله  ۶۰-٪۱۰۰لوړ
شي شديد  Cardiac Toxicityچې د قلبي عضلې د تقلص د شدت د کمښت او  Arrhythmiaسره مل وي
رامنځ ته کوي ،او که د  K+سويه نوره هم لوړه شي د  Heart Failureالمل کېږي .الډوسټېرون نه يواځې دا
چې د  Principle Cells of Renal Tublesله الرې د  Na+د بيا جذب په مقابل کې د  K+د وتو المل کېږي
بلکې د همدې سوديم په مقابل کې د  H+د وتو سبب هم ګرځي چې دا کار د  Cortical Collectingتيوبولز
د  Intercalatedحجرو له الرې سر ته رسوي چې په نتيجه کې په  ECFکې د  H+د کمښت او يو Mild
 Degree Alkalosisلپاره الره اواروي هغه اغېز چې الډوسټېرون يې په  Renal Tublesلري په  Sweatاو
 Salivary Glandsيې هم لري دواړه ذکر شوې غدې د  Primary Secrtionپه نوم يو څه جوړوي چې د
+
 Naclلوړه سويه لري خو د افرازي قناتونو په طول کې ور څخه دا  Naclبېرته جذب او په مقابل کې ورته K
او  Bi Carbonateور اچول کېږي چې الډوسټېرون دا  Ductalفزيالوژي شديداً پورته وړي .د خولو پر
غدواتو يې دا اغېزه ډېره مهمه ده تر څو په ګرمو ساحو کې د بدن مالګې ضايع نه شي ،په همدې ډول
الډوسټېرون د کولمو خصوصاً  Colonله الرې د  Na+جذب تنبه او زياتوي او اطراح يې په غايطه موادو کې
کموي .له دې امله نو د دې هورمون په نشت کې دا جذب اخالل او ورسره د کلورايد ،اوبو او نورو Anions
جذب هم خرابېږي چې د دغو موادو نه جذب د اسهال المل ګرځي او دا اسهال بيا د دې المل کېږي چې د
()۱۰
بدن مالګې ال پسې ضايع شي.
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د دې هورمون د افراز تنظيم چې د کومو نورو شيانو په تنظيم پورې اړه لري هغه عبارت دي له:
د  ECFد الکتر واليتونو غلظت ،د  ECFحجم ،د وينې حجم ،شرياني فشار او د پښتورګو مختلف
وظايف ،چې له دغو شيانو څخه پرته او په ازاد ډول د هورمون د افراز تنظيم نه شي تشريح کېداى او دا
مسايل مخکې څېړل شوي دي .دلته يواځې د هغه شيانو په لنډ ډول يادونه کوو چې د دې افراز په
کنټرول کې ډېر مهم ګڼل کېږي.
د يادونې وړ يوه خبره دا ده چې د الډوسټېرون د افراز کنټرول د  Zona Glumerulosa Cellsپه واسطه يو
داسې کار دى چې د دې غدې د نورو زونونو پورې کومه اړه نه لري او نږدې په ازاد ډول سر ته رسېږي.
څلور مهم فکتورونه په دې اړوند په ګوته شوي:
 -۱په  ECFکې د  K+لوړه سويه د دې هورمون افراز زياتوي.
 – ۲د  Renin Angiotensin Systemد فعاليت زياتوالی دا افراز زياتوي.
 - ۳په  ECFکې د  Na+د سويې لوړوالي لږ غوندې د هورمون افراز کموي.
 - ۴د قدامي نخاميې نه د  ACTHافراز د دې هورمون د افراز لپاره ضرور دى خو د افراز د کنټرول په اړه يې
رول بيا لږ دى.

که څه هم په يو  Adrenalectomizedحيوان کې د  Mineral Corticoidesد تطبيق په واسطه د هغه حيوان
ژوند ژغورل کېداى شي خو د بدن د مالګو غلظتونه به يې د نارمل نه لرې وي ،سربېره پر دې د استقالب
ټولې پروسې به يې د پروټين ،کاربوهايدريت او  Fatپه اړه د بې نظمۍ سره مخ وي د فزيکي او دماغي
 Stressد مختلفو ډولونو نه به په امان نه وي او يو کوچنى انتان لکه )RTI) Reapiratory Tract Infectionبه
يې د مړينې المل ګرځې .بناءً  Glucocorticoidesد يو حيوان د ژوند د ادامې له پاره هم دومره ارزښت لري
لکه منرال  . Corticoidesد دې ډلې د فعاليت  ۹۵٪مسئوليت د  Cortisolپه غاړه دى چې Hydrocortison
هم باله شي او يوه کمه برخه فعاليت يې بيا د  Corticosteroneپه غاړه هم دی.
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:
له ډېر پخوا نه يو ډېر ښه پوهېدل شوى اغېز د  Cortisolاو يا د دې غونډې کورنۍ ( Gluco

 )Corticordesهمدا دى (يعنې له پروټينونو او ځينو نورو موادو نه  Carbohydrateجوړوي) چې دا کار
د ځيګر په واسطه کوي چې کله خو يې اندازه  ۶-۱۰وارې لوړېږي ،چې دا کار د  Cortisolد دوه اغېزو
په نتيجه کې شونى کېږي:
لومړى دا چې  Cortisolد هغه انزايمونو فعاليت زياتوي کوم چې د ځيګر د حجرو په واسطه
 Aminoacidپه  Glucoseبدلوي .دوهم دا چې  Cortisolد  Extrahepticانساجو خصوصاً عضالتو نه د
امينو اسيدونو لېږد او حرکت زياتوي په دې ډول پالزما د ډېرو امينو اسيدونو په لرلو سره کولى شي څومره
چې په کار وي هغومره امينو اسيدونه د  Gluconeogenesisپاتوی ته تیار کړي او په دې ډول د Liver Cells
په واسطه د  Glucoseجوړېدنه تقويه کړي.

د وينې د  Glucoseد سويې لوړوالی او :Adrenal Diabetes
دا چې دا هورمونونه له يوه پلوه د  Gluconeogenesisالمل ګرځي او له بله پلوه د بدن د حجراتو په
واسطه يو څه د  Gluoseد مصرف اندازه را کموي ،په نتيجه کې د وينې د  Glucoseسويه لوړوي چې دا
لوړه سويه د  Insulinافراز تنبه کوي .خو دا ډول  Insulinپه وينه کې د  Glucoseد سويي په نارمل کولو
باندې دومره اغېزمن نه وي لکه څومره چې په عادي حاالتو کې وي .د دې کار مېخانيکيت يو لړ داسې
نامعلوم عوامل ګڼل شوي چې ښيي چې د  Glucocorticoidلوړه سويه د بدن د انساجو خصوصاً Skeletal
 Musاو  Adipose Tissueحساسيت د  Insulinپه مقابل کې کموي او له دې کبله انساج نه شي کولی څنګه
چې ښايي هغسې  Glucoseواخلي او مصرف يې کړي .د دې مېخانيکيت يو روښانه دليل دا کېدای شي چې
د  Glucocorticoidلوړه سويه د دې المل ګرځي چې له شحمي زېرمو څخه شحمي اسيدونه ازاد او په
دوران کې يې سويه لوړه او په دې ډول دا حالت د انسولين فعاليت کم کړي .د دې دليل له مخي د
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ګلوکوکورټيکو سټيرايډ لوړه کچه د کاربوهايدريت ميتابوليزم داسې اخاللوي لکه څرنګه يې چې د GH
()۱۰

زيات افراز اخاللوي.
د  Glucoseد سويې دا لوړېدنه ښه پوره او تقريبا  ۵۰%يا له دې نه هم زياته وي او داسې حالت د
 Adrenal Daibetesپه نوم يادېږي چې د  Insulinپه واسطه يې تداوي ډېره کمه موثره ده (نسبت
()۱۰
 Pancreatic DMته).

 :Reduction In Cellular Protein .1د بدن په  Metabolic Systemباندې د  Cortisolيو له ډېرو مهمو
اغېزو دا ده چې پرته د کبدي حجرو د نور بدن د ټولو حجرو پروټيني زېرمې را کموي چې دا کار د دوه
الرو نه سر ته رسېږي ،يو دا چې د حجراتو په واسطه د پروټين جوړېدل کمېږي او بل دا چې د حجروي
پروټين کتابوليزم زياتوي .دا دواړه کارونه ځکه کېږي چې  Cortisolو  Extra Hepaticانساجو ته د AA
ترانسپورت کموي خو شايد چې يواځې همدا يې کوم غټ المل نه وي ځکه چې  Cortisolد دې موخې
لپاره يوه بله الره هم ګاموي او هغه دا چې د ا هورمون د  RNAجوړېدنه کموي چې نتيجتاً Protein
 Synthesisپه ټولو  Extra Hepaticاو  Lymphoidانساجو کې  Depressکوي .له همدغو څېړنو څخه
روښانه کېږي چې د  Cortisolد زيات افراز له کبله بدن مخ په ضعف ځي او د  Lymphoidانساجو په واسطه
()۱۰
د معافيت امکانات د نارمل په پرتله ډېر ښکته راځي.
Cortisol
سره له دې چې  Cortisolد بدن د ټولو حجرو پروټين کموي د ځيګر پروټين زياتوي او دا چې بيا دا
پروټين دوران ته ازادېږي ،له دې کبله د پالزما د پروټين سويه له دې الرې پورته وړي .د دې اختصاصي
حالت مېخانيکيت نه دی څرګند ،خو فکر کېږي چې د ځيګر حجرو ته د  AAترانسپورټ زياتوي (بر خالف
()۱۰
د نورو حجرو) او هم هغه انزايم  Systemتنبه او فعالوي چې د دغه  Protien Synthesisلپاره پکارېږي.
کتنو ښودلې چې  Cortisolټولو  Extra Hepaticانساجو ته د  AAترانسپورټ کموي چې په دې ډول دغلته
د حجرو د داخلي  AAمقدار کم او په نتيجه کې د پروټين جوړېدل کمېږي ،له بله پلوه په همدغه ساحو کې
د پروټين کتابوليزم ادامه لري له دې کبله له حجرو نه  AAپالزما ته نفوذ کوي او په دې ډول د پالزما د AA
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سويه پورته ځي .له دې کبله  Cortisolد  Non-Hepaticانساجو نه د  AAد لېږد د زياتوالي او دغلته د پروټيني
ذخيرو د کموالي المل کېږي.
د نوموړي مېخانيکيت په بنسټ د پالزما د  AAد سويې لوړېدل و کبدي حجرو ته د هغوی لېږد زياتوي
او د ځيګر په واسطه د  AAمصرف لوړ ځي چې دا کار داسې پايلې زېږوي:
 .۱د ځيګر په واسطه د  AAد  Deaminationپروسه چټکتيا پيدا کوي.
 .۲د ځيګر په واسطه  Protien Synthesisزياتېږي.
 .۳د پالزما هغه پروټين چې د ځيګر په واسطه جوړېږي لوړېږي.
 .۴په  Glucoseد  AAبدلېدل چټکتيا پيدا کوي (.)Enhanced Gluconeogenesis
په پای کې شوني ده چې ووايو چې د  Cortisolډېرې اغېزې کومي چې د بدن په Metabolic System
يې لري د هغه د همدغه  Antagonistمېخانيکيت نتيجه ده چې په  Extra Hepaticانساجو کې د پروټيني
()۱۰
کتابوليزم او په  Hepaticانساجو کې بيا د پروټيني انابوليزم المل کېږي.

همغسې چې دا هورمون د عضلي انساجو څخه د  AAد لېږد د زياتوالي المل کېده له شحمي انساجو نه د
 FAد ازادېدو المل هم کېږي چې په نتيجه کې په پالزما کې د  Free FAسويه لوړه او د انرژۍ په مقصد يې
مصرف زياتېږي.
 Cortisolد بدن په حجرو کې د  FAد اکسيدېشن په زياتوالي کې مستقيماً اغېز لري پر  Fatباندې د Cortisol
د دې اغېزې غوڅ مېخانيک نه دى څرګند خو فکر کېږي چې شحمي حجرو ته د  Glucoseد ترانسپورټ
کمښت به يې يو المل وي دا بايد هېره نه شي چې يو  Glycerophosphateچې د  Glucoseد مشتقاتو څخه دی
په حجرو کې د  Tri-Glyceridesد زېرمه کولو او ساتلو دواړو لپاره ضرور دى چې په نشت کې به يې له
()۱۰
شحمي حجرو نه  FAپه ازادېدو پيل وکړي.
د  Crotisolتر اغېزې الندې له شحمي حجرو نه هم د  FAازاديدل او هم د دې  FAد اکسېديشن زياتوالى
د دې المل کېږي چې د حجرو ميتابوليک  Systemد لوږې په وخت کې له  Glucoseنه بچ او په  FAتکيه
کړي خو دا  Cortisol Mechanismڅو ساعته وخت ته اړتيا لري چې فعال او ښه قوي اغېز وښيي او هم هيڅ
کله د دې المل نه شي کېداى چې د يو اوږد وخت لپاره د  Glycogenاو Glucoseحفاظت وکړي.
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سره له دې چې  Cortisolله شحمي انساجو نه د  FAد ازادېدو المل ګرځي بيا هم د  Cortisolزيات
افراز په ډېرو خلکو کې د يو مخصوص ډول  Obesityالمل کېداى شي داسې چې زيات شحم يې په صدر
او سر کې زېرمه کېږي .ناروغ يو  Buffalo Like Torsoاو ګرد لکه سپوږمۍ غوندې مخ ( )Moon Faceلري
چې که څه هم علت يې څرګند نه دى خو فکر کېږي چې د ښې اشتها له کبله د خوړو اخذ زياتېږي او په
دې ډول سره له دې چې د شحم  Oxidize & Mobilizeزياتېږي زېرمه کېداى هم شي.

د فزيکي او عصبي عواملو پر اساس د  Stressزيات ډولونه د قدامي نخاميې نه د  ACTHد کافي مقدار د فوري
افراز المل کېږي چې دا بيا څو دقيقې وروسته د  Cortisolافراز زياتوي چې دا خبره په تجربوي ډول په ۲۵-۱
شکل کې په  Dramaticډول سره په يو صحرايي موږک ( )Ratکې ښودل شوي ،د کوم چې د لينګي دواړه
هډوکي ورمات شوي او وروسته  ۴-۲۰دقيقو کې يې د  Cortisolجوړښت او افراز شپږ وارې لوړ شوى دى.

 ۲۵-۱شکل :د يو صحرايي موږک د ادرينال د قشر چټک غبرګون د Stress
( ،۱۰م)۹۳۰ :

په مقابل کې (د لينګي د دواړو هډوکو د ماتېدو له کبله)
د  Stressځينې ډولونه چې د  Cortisolد زيات افراز المل کېږي په الندې ډول دي:
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 .١هر ډول  Traumaيا ضربه او ترضيض.
 Infection .٢يا انتان.
( Intense Heat or Cold .٣شديده يخني يا ګرمي).
 .٤د  Sympathomimeticموادو لکه  Nor-Epinephrinزرقول.
 Surgery .٥يا جراحي عمليات.
 .٦د جلد الندې د  Necrotizingموادو زرقول.
 .٧د يو حيوان داسې کنټرول چې له حرکته پاتې شي.
 Debilitating Disease .٨يا هغه ناروغۍ چې د انسان صحت خرابوي.
که څه هم دا روښانه ده چې د  Cortisolافراز د روحي فشارونو له کبله زياتېږي خو دا نه ده څرګنده
چې دا کار ولې د حيوان په ګټه دى؟ يو احتمال په دې اړه دا دى چې  Glucocorticoidesد هغوی د
حجروي زېرمو نه د  AAاو  FAد جال کېدو المل کېږي چې دا بيا هم د انرژۍ او هم د نوو موادو د جوړېدو
په موخه په کار وړل کېږي لکه  Glucoseچې د بدن مختلف حجرات ورته اړ دي .ډېرو څېړنو ښودلې چې
د تخريب شوو انساجو پروټين چې کم شوى دى کولى شي چې نوي  AAاستعمال او نوي پروټين کوم چې
()۱۰
د حجرو د ژوند لپاره ضرور وي جوړ کړي.
همدارنګه دا  AAد ځينو نورو داخل الحجروي موادو لکه  Purines، Pyramidineاو Creatine
 Phosphateد جوړېدو المل ګرځي کوم چې د حجرو د ژوند د ادامې او نوو حجرو د تکثر مسئوليت په
غاړه لري .خو دا ټولې هسې فرضيې دي او يواځينی شى چې واقعيت دى دا دی چې  Cortisolتر هغه
پورې د اساسي پروټينونو (لکه د عضلي تقلصي پروټينونو او نيوروني پروټينونو) د خوځښت المل نه
کېږي تر څو چې نور موجود وي.
د  Cortisolداسې يو ډول  Preferentialاغېزه چې نښه شوى پروټين په خوځښت معروضوي حجرو ته
د دې وړتيا وربښي چې خپل ضروري  AAتر ګوتو او د خپل ژوند د اړتيا وړ مواد ترې جوړ کړي.

لومړی فصل

83

اندوکراين

Cortisol
له هر المله چې وي خو چې انسان په التهاب اخته شي لکه د  Traumaيا  Becterial Infectionله
کبله او ځينې وخت خو له دې نه هم ور تېر لکه د  Rheumatoid Arthritisله کبله چې انساج د نورو
التهابي حاالتو په نسبت ډېر متضرر کېږي د  Cortisolيو لوړ مقدار کولى شي چې دا پروسه يا خو په
ټپه ودروي او يا يې شدت ډېر راکم کړي ،خو د مخه تر دې چې دا خبره وڅېړو لومړى بايد د
 Inflammationپه هکله وپوهېږو.
 -١د ماوفه نسج د حجرو نه د داسې کيمياوي موادو افراز چې د التهاب پروسه فعالوي لکه ;Leukotrienes
Prostaglandins; Proteolytic Enzymes; Bradykinin & Histamin

 -٢ماوفه ساحې ته د وينې د جريان زياتوالی چې د نوموړو کيمياوي موادو د افراز له کبله به وي او دې
حالت ته  Erythemaوايي.
 -٣په ماوفه ساحه کې د  Capillariesنه د زياتې او خالصې پالزما څڅېدل چې د دغه ساحې د شعريه اوعيو
د نفوذيه وړتیا د زياتوالي له کبله صورت نيسي چې دا کار د نسجې مايع د پرنډېدو ( )Clottingپه واسطه
تعقيبېږي چې باالخره د يو ډول  Non-Pittingډول  Edemaالمل کېږي.
 -٤په ساحه کې د Loukocytes Infiltration
 -٥د ورځو يا اونيو وروسته دغلته د  Fibrous Tissueيا ليفي نسج وده چې د ښه کېدلو د وتيرې سره
مرسته کوي.
اوس نو که داسې چا ته چې په نوموړي ډول ماوف وي د  Cortisolلوړ مقدار زرق شي پر دغې پېښې
به دوه اساسي  Anti-Inflammatoryاغېزې وکړي.
 -١د التهابي پروسې لومړۍ مرحله به بالک کړي د مخه تر دې چې التهاب واقع شي.
()۱۰
 - ٢که پېښې صورت نيولى وو نو د  Rapid Resolutionيا د جوړېدو د چټکتيا المل به شي.
Cortisol
 .١دا هورمون د اليزوزوم غشا ته ثبات ور کوي او دا يې ډېر مهم  Anti-Inflammatoryاغېز دى ځکه چې
دا وخت د نارمل په پرتله د دې غشا لپاره ډېره سخته ده چې وچوي او په دې ډول ډېر هغه Proteolytic
 Enzymesچې د ماوفه نسج په واسطه ترشح او د التهاب المل کېږي او په  Lysosomeکې زېرمه دي په
نهايي ډول اصغري او کم مقدار ته را ښکته کېږي.
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 -٢دا هورمون د شعريه اوعيو نفوذيه وړتيا کموي چې شايد دا يې يو ثانوي اغېز وي چې د Proteolytic

 Enzymesد کمښت په نتيجه کې منځ ته راځي او په دې ډول انساجو ته د  Plasmaد ورتلو مخه نيسي.
 -٣دا هورمون هم ماوفه ساحې ته د  WBCد ورتګ او هم د  Phagocytosisدواړو د کمښت المل کېږي
چې دا کار په اغلب ګمان د هورمون د دې اغېزې نتيجه ده چې  Cortisolد  Prostaglandinاو ليوکوترين
جوړېدل کموي چې دا دواړه مواد د  Vasodilationپر بنسټ د اوعيو د نفوذيه وړتیا او د  WBCد حرکاتو
د زياتوالي المل ګرځي.
 - ٤دا هورمون د معافيت  Systemتر فشار الندې نيسي او د لمفوسايت  Reproduactionشديداً کموي
خصوصاً د  T.Lymphocytesپه نتيجه کې د  T.Cellsکمېږي او انتي بادي ورسره سمې را کمېږي چې په
ماوفه ناحيه کې د نسجي غبرګون لپاره اړين دي.
 Cortisol -۵تبه را کموي چې ددې کار علت د  WBCنه د  Intrleukin-Iد افراز کموالى دى چې دا ماده
په  Hypothalamusکې د  Temprature Control Systemلپاره يوه له اساسي تنبهاتو نه ده او د حرارت دا
()۱۰
کمښت د اعيو د توسع اندازه هم راکموي.
په پاى کې ويلى شو چې  Cortisolد التهاب په پروسه يو پراخ اغېز لري چې ځينې له دغو اغېزو يې
په  Lysosomalاو حجروي غشاو باندې د يو ساده  Stabilizingاغېزې نه عبارت دي ،خو ځينې نور يې
بيا د  Leukotrieneاو  Prostaglandinد جوړېدو د کمښت نه عبارت دي چې د ماوفه انساجو د
 Arachidonic Acidنه جوړېږي ،او ځينې خو يې بيخي ال تر اوسه نه دي پوهېدل شوي ،او که التهابي
حادثه واقع شوې وه خو وروسته ورته دا هورمون د تداوۍ په خاطر تطبيق شو نو په څو ساعتونو يا ورځو
کې د پېښې د کمښت المل ګرځي ،چې په دې ډول به يې لومړۍ اغېزه د ټولو هغو فکتورونو بالک
کول وي چې د التهاب له پېښې سره تقويه کوونکى تړاو لري خو له دې عالوه د ترميم چټکتيا ته تزايد
هم ور کوي چې دا شايد د هغه حالت سره ډېر ورته والى ولري په کوم کې چې د يو لړ ناپيژندل شويو
فکټورونو له کبله د بدن مقاومت په فزيکي او روحي لحاظ د دې کبله لوړ ځي چې  Cortisolپه کې په
زياته اندازه افرازېږي .دا شايد د  AAد زياتو خوځېدو او په ترميم کې د هغوى د ونډې د اخيستلو له
کبله وي يا کېداى شي د  Gluconeogenesisد تزايد له کبله وي کوم چې د بحراني حاالتو لپاره د يو
 Extraglucoseپه شته والي منتج کېږي يا کېدای شي د زياتو  FAد شته والي نتيجه وي چې د حجروي
انرژۍ ښه غني سرچينې جوړوي او بالخره کېداى شي د  Cortisolد دې اغېزو نتيجه وي چې ځينې
التهابي محصوالت غير فعالوي يا يې له منځه وړي ،خو صرف نظر له دې نه چې د  Cortisolد التهاب

لومړی فصل

85

اندوکراين

ضد اغېزې غوڅ مېخانيکيت به څه وي دا هورمون د ناروغيو په ځينو ډولونو کې د تداو ۍ په خاطر ستر
رول لري لکه په  Acute Glumerulonephritis R. Fever & R. Arthrtisکې.
د دې ټولو ناروغيو مهم وصف د يو  Local Inflammationنه عبارت دى او پر نور بدن د دې ناروغۍ
ناوړه اغېز د همدغه موضعي التهاب پايله ده نه پخپله ناروغي ،نو که دې ناروغانو ته  Cortisolيا نور Gluco
 Corticoidsتطبيق شي په مختلفو الرو نږدې په  24hoursکې د پېښې د ارامېدو المل ګرځي او سره له دې
چې  Cortisolپه انى او بشپړ ډول د ناروغۍ د ښه کېدو المل نه ګرځي خو د التهابي غبرګون د ډېرو ناخوالو
()۱۰
مخه نيسي چې يواځې د همدې صفت په لرلو يې هم يو ژوند ساتونکی هورمون ګڼلى شو.

که څه هم  Ag. Ab Reactionمستقيماً د  Cortisolپه واسطه نه اغېزمن کېږي خو په ثانوي ډول په دې
اړوند د ښه پوره اغېز لرونکی دى .په دې معنا چې دا ډول حاالت اکثره وژونکى وي خو د Cortisol
استعمال د خپلو ذکر شوو مېخانيکيتونو له الرې د يو ژوند ساتونکي رول لوبولى شي د بېلګې په ډول په
 Anaphylaxisکې دا هورمون د شاک او په دې ډول د مړينې مخه نيسي چې کېدای شي بېله دې مړ شي.
 Cortisolپه وينه کې د  Eosinophilsاو  Lymphcytesشمېر کموي چې دا اغېزه يې د زرقولو نه يو څو
دقيقې وروسته پيل او په څو ساعتونو کې اعظمي حد ته رسېږي ،له دې کبله  Lymphocytopeniaاو
 Eosinopeniaد دې هورمون د  Hypersecretionد ډېرو مهمو نښو نه ګڼلى شو .همدارنګه د دې هورمون
د يو لوړ دوز په تطبيق سره په ټول بدن کې لمفوييد انساج په  Atropyاخته او په دې ډول د  Antobodiseاو
 T-Cellsسويه ښکته راځي چې په نتيجه کې د بدن د معافيت سويه د ټولو بهرنيو يرغلګرو په مقابل کې
کمېږي چې دا کار شايد د داسې ناروغيو په مقابل کې د ناروغ د مړينې زمينه برابره کړي چې اصالً هيڅ
وژونکى نه وي لکه  Fulminating-TBپه داسې يو چا کې چې پخوا يو ځل تداوى شوى اوسي.
د  Glucocorticoidesاو  Cortisolدا وصف چې  Immunosuprossiveدى د دې المل شوى چې په
 Transplantionکې د  Immunological Rejectionد مخنيوي لپاره په پراخه پيمانه استعمال شي لکه د زړه،
()۱۰
بډوډو او نورو انساجو په پيوند کې.
 Cortisolد  RBCتوليد زياتوي چې علت يې نه دى معلوم خو پدې کې کوم شک نه شته چې که دا
هورمون زيات افراز شي  Polycythemiaاو که افراز يې بيخي کم يا صفر شي د  Anemiaعلت کېداى شي.

لومړی فصل

86

اندوکراين

ACTH
د الډوسټېرون خالف چې افراز يې د  Zona Glumerolosaنه په اساسي ډول د  K+د سويې او
 Angiotensinپه واسطه چې په  Adrencorticalحجرو يې نېغ په نېغه اغېزه درلوده ،تنظيمېده ،داسې کومه
تنبه چې د  Cortisolافراز دې مستقيماً د  Adrenal Cellsنه کنټرول کړي نه شته ،بلکې يواځينی کنټرولوونکي
 ACTHدى چې د قدامي نخاميې نه افرازېږي او ورته  Corticotropinيا  Adrenocorticotropinهم وايي
چې د  Cortisolنه عالوه د Adrenal Androgensد زياتوالي المل هم کېږي ACTH .چې له قدامي نخاميې نه
جال شوى دی يو لوى  Polypeptideدى چې د  ٣٩امينو اسيدونو يو زنځير لري خو د دې يو بل شکل چې
ځنځير يې وړوکى او د  AAشمېر يې  ٢٤او په اصل کې د اصلي  ACTHيو هضم شوې بقيه ده هم د اصلي
 ACTHپه شان اغېز لري.
همغسې چې د قدامي نخاميې نور هورمونونه د  Hypothalamusد  Releasingفکټورونو په واسطه
کنټرولېږي  ACTHهم د همدې قانون تابع او د ) Corticopin Releasing Factor (CRFپه نوم د هايپوتلموس د
يو فکتور پواسطه يې افرازات کنټرولېږي  CRFد هايپوتلموس په  Median Emeninceکې د Hypophysial
 Portal Systemپه  Primary Capillary Plexusکې افراز او بيا قدامي نخاميې ته وړل کېږي چې دغلته بيا د
()۱۰
 ACTHد جوړېدو او افرازوېدو سبب کېږي.
 CRFد يو  Peptideجوړښت نه عبارت دی چې  ۴۱امينو اسيدونه لري د هغه نيورونونو  Cell Bodyچې
 CRFافرازوي د  HTپه  Para Ventricularنوو کې ځای لري چې دا نوې په خپل وار د  Limbic Systemاو
()۱۰
 Lower Brain Steamد نيورونونو سره اړيکې لري.
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 ۲۶-۱شکل :د ګلوکو کورټيکوييډ د افراز تنظيم

( ،۱۰م)۹۳۲ :

 ۲۶-۱شکل ټول هغه سېسټم ښيي چې د کورټيزول افراز کموي د دې سېسټم کيلي د  Stressد ډول-
ډول تنبهاتو په واسطه د  HTد تنبه نه عبارت ده ،په دې معنا چې  Stressهغه سېسټم فعالوي چې د کورټيزول
د چټک  Relaseالمل کېږي او بيا دا کورټيزول په خپل وار د ميتابوليک تعامالتو داسې لړۍ فعالوي چې د
 Stressله کبله د را پيدا شوي حالت د مقابلې الرښوونه په غاړه لري.
سربېره پر دې کورټيزول په  HTاو  HPدواړو باندې يو مستقيم  FBاغېز لري ،تر څو په پالزما کې (د
 Stressپه نه موجوديت کې) د کورټيزول سويه را ښکته کړي ،بناءً  Stressيو له ډېرو قوي تنبهاتو څخه دی
چې د کورټيزول دا  FBور مات او په دوران کې د دې هورمون د سويې د لوړېدو يو حاد المل شي .دا
لوړيدل په ورځ کې څو وارې کېدای شي خو په مزمنو حاالتو کې د هورمون سويه د اوږدې مودې لپاره
لوړه ساتي.
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د  Gloco Cortico Steroidsد افراز  Circadian Rhythmلکه چې په  ۲۷-۱شکل کې ښکاري د ،CRF
 ACTHاو کورټيزول ټولو افراز په ګهيځ کې لوړ خو مازديګر بيا کم وي ،له دې کبله د پالزما د کورټيزول
سويه د يو ډېر لوړ  20µmg%څخه (سهار د خوبه د را پاڅېدو نه يو ساعت د مخه) بيا تر  5µg%پورې (چې
د نيمې شپې په شاوخوا کې وي) په شپه او ورځ کې ښکته پورته کېږي .دا اغېزه د هغه  ۲۴ساعته سګنالونو د
 Cyclicبدلونونو پايله ګڼلی شو کوم چې د  HTنه سرچينه اخلي ،نو که يو څوک د خپل خوب ورځينی
عادت بدل کړي دا بدلونونه هم ورسره اوړي .له دې کبله د وينې د کورټيزول د سويې اندازه کول هغه
()۱۰
وخت معنا لري چې د نمونې د اخيستو وخت ورسره په ګوته شي.

 ۲۷-۱شکل :د  ۲۴ساعتونو په اوږدو کې د کارټيزول د افراز مختلف غلظتونه

ACTH

Lipotropin MSH

( ،۱۰م)۹۳۳ :

Endorphin

کله چې د قدامي نخاميې نه  ACTHافرازېږي يو څو نور هورمونونه چې ورسره ورته کيماوي جوړښت
لري هم په همدې وخت کې افرازېږي ،د دې کار مېخانيکيت داسې ښودل شوی چې د  RNAهغه ماليکول
چې د  ACTHد جوړېدو المل ګرځي د يو لوی پروټين د جوړېدو سبب ګرځي چې يو Pre Pro Hormone
وصف لري او  ACTHد دې لوی پروټين يوه برخه ده او نور ورته  Pre Pro Hormoneيې له Beta ،MSH
 Lypotropinاو  Beta Endorphinنه عبارت دي ،چې که څه هم په روغه يو هم له دوی نه په دومره اندازه نه
افرازېږي چې په بدن کومې ځانګړې اغېزې وښيي خو په ناروغه حاالتو کې لکه په  Addison’sناروغۍ کې
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چې کله د  ACTHافراز لوړ شي  MSHپه  Melanocytesاغېز کوي ،د ميالنين په نوم تور رنګه پيګمنټ جوړ
او په اپيډرم طبقه کې يې ځای په ځای کوي.
که يو چا ته  MSHزرق شي د  ۱۰-۸ورځو په موده کې يې پوستکی تورېږي چې دا تورېدل په تور
پوستو کې د سپين پوستو په پرتله ال ډېر وي.
په ځينو وړو ژوو کې د نخاميې منځنی فص ډېر پرمختللی وي چې ورته  Pars Inter Mediaوايي ،دا
فص  MSHافرازوي چې د  HTپواسطه کنټرولېږي ،دا مېکانيزم د هغه تنبهاتو په وړاندې يو غبرګون ګڼل
کېږي چې په محيطي فکتورونو لکه رڼا پورې اړه لري ،د ساري په ډول قطبي ژوي په اوړي کې تور رنګه او
په ژمي کې په بشپړ ډول سپين ګرځي.
 ACTHد  MSHسره د ډېر زيات ورته والي له کبله  ۳۰/۱داسې اغېزه لري لکه  ،MSHله دې کبله چې
په روغه د  MSHسويه ډېره لږه خو د  ACTHهغه کافي لوړه وي ،نو په پوستکي کې د ميالنين د شته والي او
()۱۰
ځای په ځای کېدو په اړه د  MSHپه پرتله د  ACTHرول زيات ګڼل کېږي۲۸-۱( .شکل)

 ۲۸-۱شکل :د  ACTHد افراز ترڅنګ د  Lipotropin ،MSHاو  Endorphinافراز

( ،۱۰م)۹۳۳ :
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ځينې نارينه جنسي هورمونونه چې منځ کوره فعاليت لري او په دې نوم يادېږي ،ډېر مهم استازی يې De

) Hydro Epi Androsterone (DHEAدی ،چې په پرله پسې ډول د ادرينال د قشر نه افرازېږي ،په ځانګړي
ډول په داخل رحمي ژوند کې ،له دغه ځايه په يو کمه اندازه پروجسترون او استروجن چې دواړه ښځينه
جنسي هورمونونه دي هم افرازېږي.
په روغه د ادرينال اندروجنونه په انسانانو کې د لږ غوندې اغېز لرونکي وي خو فکر کېږي چې د نارينه
جنسي غړو د وخته وده کېدای شي په وړکتوب کې د دې هورمون د افراز له کبله وي .همدا ادرينال
اندروجنونه په ښځو کې هم لږ غوندې اغېز لري هغه هم نه يواځې د بلوغت څخه د مخه بلکه په ټول عمر
کې ،د بېلګې په ډول د تخرګ او عانې د برخو د ويښتانو شته والی د همدې هورمونو له برکته وي ،ځينې
ادرينال اندروجنونه په ټسټوسټيرون اوړي کوم چې د نارينه ؤ د جنسي هورمونو اصلي استازيتوب کوي)۱۰( .
خو د دې انډروجنو يوه برخه په ښځو کې په استروجن اوړي چې په  Post Menopauseعمر کې د
استروجن د توليد يواځينۍ سرچينه ده)www.en.wikivet.net( .
Abnormality
) :Hypoadrenalism (Addison’s Diseasدا حالت د ادرينال کورټيکس د پاتې راتلو په معنا دی ،چې
معموالً د دې غدې په  Primary Atrophyکې منځ ته راځي ،د مخه په  ۸۰%پېښو کې د دې اتروفي المل د
قشر په وړاندې د يو ډول  Auto Immunityنه عبارت وو ،پر دې سربېره د دې حالت المل  TBاو Cancer
هم کېدای شي.

په دې ناروغۍ کې الندې ويجاړۍ منځ ته راځي:
 Aـ  :Meneral Cortico Steroides Deficiencyد الډوسټېرون نشت چې د  Renal Tubullesد الرې د
سوديم د بيا جذب د کمښت او ور سره جوښت په تشو متيازو کې د اوبو د السه د وتو المل ګرځي ،د ECF
حجم کمېږي Hyper Kalemia ،Hypo Natremia ،او لږ غوندې اسيدوسيز منځ ته راځي ،ځکه چې د
سوديم په بيا جذب کې چې کوم پوتاشيم او هايدروجن وتل اوس نه وځي ،دا چې  ECFکمېږي نو د پالزما
حجم هم کم ،د  RBCغلظت لوړ ،قلبي دهانه کمه او کس شاک ته ځي چې که درملنه يې ونه شي مړينه به
د څلورو ورځو نه تر دوه اونيو په موده کې را منځ ته شي.
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 :Gloco Corticoid Deficiency –Bدا حالت د اډيسن په ناروغۍ اخته کس لپاره دا ناشونې کوي چې د دوه
خوړو تر منځ وخت کې د خپلې وينې ګلوکوز نارمل وساتي ځکه چې د  Gloco Neo Genesesد بالک له
کبله کافي ګلوکوز نه تر ګوتو کېږي ،دا وخت به له شحمي او پروټيني انساجو نه د  AAاو  FAخوځښت هم
ودرېږي او يو لړ نورې ميتابوليکې پروسې به هم  Depressشي چې په دې ډول د انرژۍ د نشت خبره را منځ
ته کېږي کومه چې د کورټيزول د نشت يوه له ډېرو مهمو ناخوالو څخه ده.
که داسې خلک په خپلو خوړو کې ګلوکوز او د خوړو نور توکي ور زيات هم کړي بيا به يې هم
عضالت مخ په ضعف الړ شي دا ،دا معنا لري چې  Gloco Corticoidsسربېره پر دې چې د انرژۍ په تيارۍ
کې رول لري يو لړ نور ميتابوليک فعاليتونه هم سر ته رسوي .د اډيسن په ناروغۍ اخته خلک چې د
کورټيزول کافي مقدار نه لري د ډول ،ډول روحي ستونزو سره مخ او د انتاناتو په وړاندې يې مقاومت کم ان
()۱۰
تر دې چې يو ساده تنفسي انتان يې د مړينې المل کېدای شي.

:Melanin Pigmentation
د اډيسن په ناروغۍ د اخته خلکو بله ستونزه د هغوی د پوستکي او مخاطي غشاؤ تورېدل دي .که څه هم دا
کار تل او خامخا نه وي خو کله نا کله کېدای شي او هغه هم د پوستکي په نازکو برخو کې لکه په شونډو
مخاطي غشا او د تيونو په څوکو کې ،د دې ميالنين ځای په ځای کېدو مېکانيزم داسې ښودل شوی دی:
کله چې د  Cortisolافراز لږ شي ورسره جوخت  HTاو  HPته د  Normal-Ive FBMپه بنسټ د تلونکو
سيالو کمښت هم را منځ ته کېږي ،له دې کبله په کافي اندازه د  ACTHاو ورسره سم د  MSHد افراز المل
ګرځي او لکه چې د مخه مو وويل  ACTHپخپله د ميالنين د جوړېدو پروسه تنبه کوي چې دا خاصيت يې
همغومره اغېزمن دی لکه پخپله .MSH
که د اډيسن په ناروغۍ اخته کس داسې وي چې ادرينال يې له بيخه ړنګ شوی وي د څو ورځو نه
واخله بيا تر څو اونيو پورې وخت کې د ضعيفتيا او دوراني شاک له کبله مري.
خو که د  Gloco Corticoidsاو  Mineral Corticoidsيوه کوچنۍ اندازه په ورځني ډول واخلي تر
کلونو ژوند ته پايښت ورکوالی شي.
 :Addisonian Crisisلکه چې د مخه مو وويل د فزيکي او روحي ستونزو په وړاندې د يو غبرګون په توګه
د  Gloco Corticoidsلوړ مقدار افرازېږي کوم چې د اډيسن په ناروغۍ کې دا شی پاتې راځي نو که دا
ناروغان د دغې بېال بېلو حاالتو لکه  Traumaناروغۍ ،د  Stressبېال بېل ډولونه لکه جراحي عملياتونو سره
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مخ شي د  Gloco Corticoidsيو لوړ مقدار ته اړ کېږي ،ان کله کله تر  ۱۰ځلو پورې بايد افراز شي تر څو
کس له مړينې وژغوري .دغه بحراني اړتيا کوم چې  Glo. Corticoidesته احساس کېږي او ورسره مل
()۱۰
شديدې ناخوالې چې په يو وخت کې منځ ته راځي د  Addisonian Crisisپه نوم يادېږي.
Hyper Adrenalism
Cushing’s Syndrome
د  Adrenal Cortexد افرازاتو زياتوالی د يو لړ پېچلو هورموني اغېزو د را منځ ته کېدو المل ګرځي چې
ورته  Cushing’s Syndromeوايي .د دې سنډروم ډېرې ناخوالې که څه هم د کورټيزول د افرازي مقدار د
اناملۍ سره تړلي وي خو د ادرينال اندروجنونو د افراز زياتوالی هم د پوره رول لرونکی وي او دا Hyper
 Adrenalismکېدای شي د بېال بېلو الملونو له کبله وي:
 – ۱د قدامي نخاميې  Adenomaچې د زيات  ACTHد افراز المل ګرځي چې دا بيا د Adrenal
 Hyperplasiaاو په پای کې د  Cortisol Hyper Secrationالمل ګرځي.
 – ۲د  HTلوړ فعاليت چې زيات  CRFافرازوي او دا بيا د زيات  ACTHد افراز المل کېږي.
 Ectopic Secretion of ACTH – ۳يعنې کېدای شي د بدن په نورو برخو کې داسې تومورونه را منځ ته شي
چې  ACTHافرازوي.
:Adenoma of Ad.Cortex – ۴
په هغه صورت کې چې دا سنډروم د دريم المل پر بنسټ منځ ته راغلی وي نو په حقيقت کې به پهٍثانوي
()۱۰
ډول وي ،له دې کبله ورته  Cushing’s Diseaseوايي ۲۹-۱( .شکل)

 ۲۹-۱شکل :د  Cushing’s syndromeناروغ په ناروغۍ اخته او د
ناروغۍ نه په وروسته حالت کې)From net( .
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دا چې د دې سنډروم يواځينی المل د  ACTHزيات افراز دی چې په پالزما کې يې د سويې د ټاکنې نه پته
لګېږي د  Adrenal Glandپه واسطه په  Primaryډول د  Coritsolد افراز زياتوالی چې د دې سنډروم د
کلينيکې پېښو  ۲۵-٪۲۰جوړوي ډېرې د  ACTHد افراز د کموالي سره مل وي ،ځکه چې لوړ کورټيزول د
خپل  –ive FBMپه اساس د قدامي نخاميې نه د  ACTHافرازات نهې کوي.
د يو ترکيبي  Gloco Corticoidsد تطبيق په واسطه چې  Dexamethazoneنومېږي کوالی شو د
 ACTH-Dependingاو ACTH-Independing Cushing’s Syndromeتر منځ توپير وکړو داسې چې:
په هغه ناروغانو کې چې د  ACTHسويه د قدامي نخاميې د زيات افراز ( )Adenomaيا HT-HP
 Dysfunctionله کبله لوړه وي د  Dexamethazoneد لوړ دوز تطبيق د دې  ACTHسويه نه شي
کموالی ،خو په هغه ناروغانو کې چې د کورټيزول سويه په ابتدايي ډول لوړه وي ( ACTH-In
 )Dependentپالزما يې د کمې سويې  ACTHلرونکې وي نو که دوی ته Dexamethazone Test
وشي د  ACTHسويه نوره هم ښکته راځي.
که څه هم دا ټېسټ پراخه استعمال لري خو کېدای شي چې ځينې غلطۍ ولري داسې چې ځينې ACTH
افرازوونکي نخامي تومورونه چې د  Dexamethazoneپه وړاندې غبرګون ښيي د  ACTHافراز کموي ،له
دې کبله په پام کې ولرئ چې  Dexamethazone Testد دې سنډروم د دې دوه ډولونو تر منځ د تشخيص
د توپير لمړی پړاو دی.
دا سنډروم هغه وخت هم منځ ته راتلی شي چې کله د يو ناروغ د درملنې لپاره د اوږد وخت لپاره
 Gloco Corticoidsوکارول شي لکه په  R. Arthritisيا  Br. Asthmaکې.
د دې سنډروم يوه ځانګړنه دا ده چې که څه هم چې د بدن د عضلي برخو نه شحم په خوځښت راولي
خو په همدې وخت کې په سينه او د ګيډې په بره نيو برخو کې د شحم د ال زېرمه کېدو المل ګرځي چې
په پای کې ناروغ ته يوه ځانګړې بڼه ( )Buffalo Torsoور کوي.
د سټيرايډ هورمون د سويې لوړوالی د ناروغ د مخ د  Edemaالمل هم ګرځي همدارنګه د اندروجن
هورمونو د سويې لوړوالی د  Acneاو ان ( Hirsutismد مخ د وېښتانو شديد زياتوالی) المل ګرځي .په پای
کې ويلی شو چې په دې سنډروم اخته کس يو ځانګړی مخ لري چې ورته ( )Moon Faceيا د سپوږمۍ په
شان مخ وايي چې په  ۲۹-۱شکل کې ښکاري ،د دې ناروغۍ  ٪۸۰خلک په  Hypertensionله دې کبله
( ،۹م م)۱۸۸-۱۵۴ :
اخته وي چې کورټيزول يو  Mineral Corticoid Likeاغېزه لري.
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COH
د کورټيزول زيات افراز چې په  Cushing’s Syndromeکې وي کله نا کله د وينې د ګلوکوز سويه د
نارمل دوه ځل ( )200mg%ته لوړوي البته وروسته د خوړو نه (.)RBS
چې د دې کار مېخانيکيت د  Gloconeogenesisزياتوالی او د ګلوکوز د لګښت کموالی دی.
په پروټين باندې د دې حالت اغېزه ښکاره او هغه کتابوليک ده ،پرته له ځيګر نه او له دې کبله نو د پالزما
پروټين د دې وضعې نه ،نه اغېزمن کېږي.
په دې ډول د عضالتو نه د پروټين کډه کول د عضلي ضعف بنسټيز المل جوړوي.
دا چې په  Lymphoid Tissuesکې  Protein Synthesisبالک کېږي دا ناروغان د معافيت د نشت سره
مخ او له دې کبله د عادي ناروغيو له کبله مري .دا چې د پوستکي الندې پروټيني کوالجن الياف هم له
منځه ځي دا ساحې په اسانه چوي او د بنفشي رنګه داغونو او خطونو په بڼه ښکاري .همدا مېخانيکيت د
هډوکو د شديد کمزوري کېدو له کبله د شديد  Osteoprosisاو په پای کې د Pathological Fracture
المل ګرځي.
Cushing Syndrome
که المل يې د ادرينال کوم تومور وي نو په کار دي چې لرې شي او که يې المل د  ACTHزيات
افراز وي نو کمول يې په کار دي خو که دا کار شونی وي Hypertrophied .نخاميه او يا دغلته
وړوکي ،وړوکي تومورونه چې د  ACTHد افراز ذمه وار دي کېدای شي د جراحي په واسطه لرې او يا د
وړانګو په مټ ويجاړ شي.
که جراحي عمليات شونې نه وي نو  Steroidogenesisبالک کوونکي درمل لکه ،Metyrapone
 Amino-Glutethimide ،Ketoconazaleاو يا داسې درمل چې د  ACTHافراز نهي کړي لکه Serotonin
 Antagonistsيا  GABA- Transminase Inhibitersهم د درملنې په موخه ګټور ثابتېدای شي.
که د  ACTHد افراز کنټرول ناشونی وي يواځينۍ اغېزمنه درملنه په دوه اړخيز ډول د ادرينال غدې د
يوې برخې يا ټولې لرې کول دي ،خو بيا په کار دي چې د ادرينال سټيرايډونو دومره مقدار په واسطه ناروغ
()۱۰
تعقيب شي چې کمښت يې محسوس نه کړي.
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Primary Aldosteronism
()Conn’s Syndrome
په دوديز ډول د  Zona-Glumerulosaحجرو توموري حالت د دې المل ګرځي چې د الډوسټېرون
زيات مقدار افراز کړي چې دې حالت ته  Primary Aldosteronismيا  Conn’s Syndromeوايي.
 Hyper Plastic Adrenal Cortexد  Cortisolپه پرتله الډسټرون زيات افرازوي چې د دغه زيات افراز
جزيات د مخه وڅېړل شول .يواځينۍ او ډېره مهمه ناخواله دا ده چې د دې هورمون د زياتوالي د کبله
 ،Hypo-Kalemiaد  ECFخفيف تزايد ،د وينې د حجم زياتوالی ،د پالزما د سوديم خفيف تزايد (4-
 )6mEq/Lاو لوړ فشار را منځ ته کېږي.
د  Primary Aldosteronismيو تشخيصيه ټکی په پالزما کې د  Reninسويه ده چې ښکته راځي دا د
هغه  FBMپايله ده چې د لوړ الډسټرون په وجه  Suppressکېږي او يا د  ECFد حجم او د شيرياني فشار د
لوړوالي له کبله ،چې دا بيا د الډسټرون د لوړ افراز پايلې دي.
د دې حالت درملنه که چېرته د غدې  Hyper Plasiaد حادثې عامل وي جراحي ده چې يا ټوله غده او يا يې
()۱۰
يوه برخه لرې شي.

:Adrenogenetal Syndrome
 Adreno- Corticalتومورونه د زيات مقدار اندروجن د افراز المل هم ګرځي چې په ټول بدن باندې
 Musculinizingاغېز لري ،که پېښه په ښځه کې وشي د  Virilizationالمل ګرځي يعنې ږيره اوباسي ،ډېر
قوي اواز ،Baldness ،په  Pubisاو ټول بدن باندې د ويښتانو  Masculineتوضيع ،د  Clitorisدومره غټيدل
چې د  Pennisپه رول کې کار وکړي او په پوستکي کې د پروټين داسې زېرمه کېدل چې ښځې ته يو
ځانګړی  Masculineوصف ور وبښي.
په يو  Pre Pubertalنارينه کې يو  Virilizing Adrenalتومور داسې اغېز کوي لکه په ښځه کې جمع
يې .Rapid Development of The Male Sexual Organsلکه څنګه چې  ۳۰-۱شکل يو څلور کلن نارينه هلک
()۱۰
ښيي چې په  Adrenogenetalسنډروم اخته دی ښيي.
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 ۳۰-۱شکل :يو څلور کلن هلک چې په  Adrenogenetal syndromeاخته دی.

( ،۱۰م)۹۳۶ :

خو په کاهلو نارينه ؤ کې د  Adrenogenetalدا  Virilizingځانګړنې د  Testosteroneد نارمل
 Virilizingاغېزو تر سيوري الندې راځي کوم چې د  Testesپه واسطه افرازېږي.
په  Adrenogenetalسندروم کې د  17-Ketosteroidsد اطراح سويه په ادرار کې د نارمل په پرتله
۱۰-۱۵ځله زياتېږي .دا توکي د اندروجن يو مشتق دی له دې کبله د يو تشخیص کوونکي ټکي په توګه
()۱۰
ترې په دې سنډروم کې کار اخيستل کېږي.
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دا غده چې د جوړښت له نظره دوه برخې لري چې عبارت دي له قشر یا  Cortexاو  Medullaیا
ُمخ څخه د پښتورګو په علوي قطب کې ځای لري ،له دې کبله ورته  Supra Renal glandsهم وایي.
د دې غدې د مُخ برخه د ادرینالین او نار ادرینالین په نوم هورمونونه افرازوي چې مهمه تنبه یې د
سمپاتیک عصبي سېسټم د تنبه کېدو نه عبارت ده ،قشر یې بیا درې برخې لري:
 Glumerulosa –aلمړنۍ یا بهرنۍ برخه چې د منرال کورټیکو سټيرایډ افراز یې دنده ده ،نماینده هورمون
یې الډوسټېرون او اساسي دنده یې د  ECFد حجم او په هغه کې د  Na+او  K+د غلظتونو بیالنس دی.
 : Fascicularis -bیا منځنۍ برخه د ګلوکو کورټیکو سټيرایډ په نوم د هورمونو یوه ډله افرازوي چې
استازی هورمون یې  Cortisolدی چې د  Fat ،COHاو  Proteinد استقالب د تنظیم نه سربېره یو لړ
نورې دندې لکه  Immunosuppressiveاو  inflammatory Antiهم لري.
 -Cدریمه او دننه برخه یې چې  Reticularisزون نومېږي اندروجن یا نارینه جنسي هورمونونه افرازوي.
باید ووایو چې د لمړني زون د افراز کنټرول د  ، ECFد  Na+او  K+د غلظتونو او د  ECFد حجم په
واسطه کېږي په داسې حال کې چې د منځنۍ هغې کنټرول بیا د  ACTHد  -iveFBMپه واسطه کېږي.
اندروجنونه دومره مهم نه دي یواځې هغه وخت مهم دي چې افراز یې زیات شي هغه هم په ښځو کې.
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 ۱ـ د ادرينال غده د اندوکراین له نظره په څو او کومو برخو ويشئ د هرې برخې افرازي وظيفه وليکئ؟
 ۲ـ د منرال او ګلوکو کورټيکويد نماينده هورمونونه کوم دي يواځې نومونه يې واخلئ؟
 ۳ـ د ادرينال غدې مختلفې برخې په مختلفو ډولونو کنټرولېږي تاسو هغه وواياست؟
 ۴ـ د ادرينال د قشري هورمونو د زيات او کم افراز نه چې کوم حالت پيدا کېږي د هغې نومونه واخلئ؟
 ۵ـ د کورټيزول د التهاب ضد اغېزې مېخانيکيت څه دی؟
 ۶ـ ص او غ
ــــ الډوسټېرون افراز د  ACTHسره کوم تړاو نه لري.
ــــ د کورټيزول د افراز کنټرول د  ACTHکار دی.
ــــ د الډوسټېرون دنده د پښتورګو د الرې د  +Naاطراح او د  +Kبېرته جذب ده.
ــــ په اډيسن ناروغۍ کې د  ACTHد زيات افراز ترڅنګ  MSHکم افرازېږي.
ــــ د ادرينال قشري هورمونونه په کيمياوي لحاظ  Peptidesدي.
ــــ د الډوسټېرون زيات افراز د  Hypokalemiaالمل کېږي.
ــــ د سټيرايډ هورمونو اړوند اخذې د حجرو په هسته کې وي.
ــــ د کورټيزول د افراز کمه اندازه د ورځې او شپې په  ۱۲او ډېره يې سهار په  ۸بجو وي.
 ۷ـ د پوستکي تور داغونه له کومه کېږي؟
(ACTH ↑ )A

(↑ MSH )B

(Cortisol ↓ )C

( )Dټول صحيح دي

 -۸د سپوږمۍ غوندې مخ په کوم حالت کې وي؟
( Cushing )Aسنډروم

( )Bاډيسن ناروغۍ

( )Cد کارټيزول په زيات افراز کې

( a )Dاو  cصحيح دي.
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: د ادرينال د مُخي برخې هورمونونه عبارت دي له-۹
Nor-Epi )B(

Epi-Nephrin )A(

A+B )D(

Acetyl cholin )C(

: عبارت دی لهConn’s Syndrome -۱۰
↑ Aldesterone )B(
Aldesterone ↓ )A(
↓ Cortisol )D(
Cortisol ↑ )C(
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:





د پانکراس فزيالوژيک اناټومي
انسولين او ميتابوليک اغېزې يې
د انسولين د افراز کنټرول
ګلوکاګون او دندې يې

 د ګلوکاګون د افراز تنظيم
Somatostatine 
 د وينې د ګلوکوز د غلظت تنظيم

 شکره ،ډولونه يې ،او د تداوي فزيولوژي يې
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پانکراس د خپلو هضمي دندو ترڅنګ دوه ډېر ارزښتناکه هورمونونه (چې د پروټين ،کاربوهايدريتو او شحم
د ميتابوليزم د تنظيم لپاره خورا مهم دي) چې له انسولين او ګلوکاګون څخه عبارت دي هم افرازوي ،او پر
دې سربېره يو لړ نور هورمونونه هم ترشح کوي چې دندې يې ال تر اوسه په سمه توګه څرګندې نه دي او
()۱۰
عبارت دي له  Amylase ،Pancreatic Polypeptideاو  Somatostatineڅخه.

لکه څرنګه چې په  ۳۱-۱شکل کې ښکاري ،پانکراس له دوه ډوله نسجونوڅخه جوړ شوى دى.
 :Acini :١چې اثناعشر ته هضمي عصارې افرازوي او د هضمي سېسټم په برخه کې څېړل کېږي.
 :Islets of Langarhuns :٢چې انسولين اوګلوکاګون وينې ته افرازوي.

 ۳۱-۱شکل :د پانکراس د  Langerhansد حجرو فزيالوژيک اناټومي

( ،۱۶م)۶۲۱ :

د انسان پانکراس د  ۲-۱ميليونو پورې  Islets of Langarhunsلري چې هره يوه يې ( )0.3mmقطر لري.
يادې جزيرې د هغو وېښته ډوله رګونو په شاوخوا کې چې د دې حجرو له خوا ورته هورمون افرازېږي په
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منظم ډول پرتې دي .دا جزيرې درې ډوله حجرې لري چې عبارت دي له الفا ،بيتا او دلتا څخه .دغه حجرې
د رنګ (تلوين) او بڼې له مخې يو له بل سره توپير لري .بيتا حجرې چې د ټولو هغو  ٪۶۰جوړوي ،د دې
جزيرو په منځ کې پرتې او انسولين او امايلين افرازوي چې د امايلين دنده ال تر اوسه څرګنده نه ده .د الفا هغه
چې د ټولو حجرو ( )۲۵%جوړوي د ګلوکاګون هورمون ترشح کوي په داسې حال کې چې دلتا هغه چې د
()۱۰
ټولو حجرو ( )٪۱۰جوړوي د  Somatostatineد ترشح دنده په غاړه لري.
د پورته درې ډوله حجرو تر څنګ يو بل ډول حجرې هم شته چې د  PPPيا  Fحجرو په نوم يادېږي
چې  Pancreatic Polypeptideترشح کوي د دې هورمون ټاکلې دنده څرګنده نه ده خو فکر کېږي چې د
پانکراس دواړه ( Exocrineاو  )Endocrineدندې به ترسره کوي)www.en.wikivet.net( .
د النګرهانس جزيرو د حجرو ترمنځ  Cell To Cell Communicationدې ته الره اواروي چې ځينې
هورمونونه نېغ په نېغه د ځينو نورو په وسيله وڅارل شي .د ساري په ډول انسولين د ګلوکاګون ،اميلين د
( ،۱۵م)۸۴۵ :
انسولين او سوماټوسټاټين د انسولين او ګلوکاګون دواړو د افراز مخه نيسي.

دا هورمون د لومړي ځل لپاره په ( )۱۹۲۲زېږديز کې د  Banting And Bestپه وسيله د پانکراس څخه بېل
شو او په دې ډول يې د شکرې يا د شکرې په ناروغۍ د اخته ناروغانو حالت د ناڅاپي خرابوالي څخه د يوه
روغ کس د ژوند په لور روان کړ .په تاريخي ډول دا هورمون د وينې له ګلوکوز سره تړلى دى .دا خبره تر يوه
ځايه سمه ده ځکه چې انسولين د کاربوهايدريتونو په ميتابوليزم باندې ډېرې ژورې اغېزې لري خو د شحمي
توکو د ميتابوليزم ګډوډي يا ابنارملټي چې د  Acidosis & Arteriosclerosisالمل ګرځي او دا دواړه بيا په خپل
وار د شکرې په ناروغانو کې د مړينې عام الملونه دي .همدارنګه هغه ناروغان چې د اوږدې مودې لپاره د
شکرې په ناروغۍ اخته وي په بدن کې يې د پروټين جوړېدل کمېږي چې دغه کار د نسجونو د وزن د السه
ورکولو او د ډېرو حجرو د دندو د له السه ورکولو المل ګرځي .له دې څرګندونو څخه داسې بريښي چې
انسولين لکه څنګه چې د کاربوهايدريتونو په ميتابوليزم اغېزې لري له دوى نه ډېر يې د شحم او پروټينونو په
ميتابوليزم هم لري.
لږه شېبه وروسته به دا خبره څرګنده شي چې د انسولين افراز په ډېرې انرژۍ پورې اړه لري .دا خبره دا
معنا لري چې که په خوراکي رژيم کې په لوړه کچه انرژي لرونکي توکي وي ،په ځانګړي ډول
کاربوهايدريت او پروټين په لوړه کچه انسولين افرازوي او دا ډېر انسولين په ځانګړي ډول په خوراکي رژيم
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کې د کاربوهايدريتونو د ډېروالي له کبله افرازېږي .انسولين د اضافي انرژۍ په زېرمه کولو کې ونډه لري کله
چې بدن په لوړه کچه کاربوهايدريت ولري نو انسولين د دې المل ګرځي چې دا کاربوهايدريت په ځيګر او
عضالتو کې د ګاليکوجن په ډول او شحمي توکي په  Adipose Tissuesکې زېرمه کوي .همدارنګه ټول
هغه کاربوهايدريت چې د ګاليکوجن په ډول نه زېرمه کېږي د انسولين په وسيله په شحم بدلېږي ،او بيا په
 Adipose Tissuesکې زېرمه کېږي په هغه حالت کې چې پروټين په بدن کې لوړ شي نو انسولين د حجرو
په پرده نېغ په نېغه اغېزه لري تر څو امينواسيدونه په پروټينونو بدل کړي .د دې ترڅنګ انسولين د هغه
()۱۰
پروټينونو د  Hydrolyseمخه هم نيسي کوم چې مخکې له مخکې په حجروکې پراته وي.

انسولين يو کوچنى پروټين دى په انسان کې يې ماليکولي وزن ( )۵۸۰۸دى .د امينواسيدونو له دوه
ځنځيرونو څخه چې يو له بل سره د  Di Sulfiedپلوتو په وسيله يوځاى شوي ،جوړ شوى کله چې د
امينواسيدونو دا دوه ځنځيرونه يو له بل څخه بېل شي نو انسولين خپله دنده له السه ورکوي ۳۲-۱( .شکل)

 ۳۲-۱شکل :د انسولين کيمياوي جوړښت

( ،۱۰م)۹۹۷ :

انسولين د بيتا په حجرو کې د هغې ماشينرۍ په وسيله جوړېږي چې پروټين جوړوي ،په دې ډول هغه
رايبوزوم چې د  ERپورې نښتي دي د  RNAد  Translationپه وسيله لومړى يو  Preprohormoneجوړوي
چې ماليکولي وزن يې ( )۱۱۵۰۰وى .لږ وروسته دا مرکب په  ERکې ماتېږي او پروانسولين جوړېږي چې
ماليکولي وزن يې ( )۹۰۰۰وي دا مرکب مخکې له دې چې په  Secretary Granuleکې ځاى ونيسي په
ګولجي باډي کې ټوټه کېږي تر څو انسولين او وړه پيپټايډي ټوټه الس ته راشي .سره له دې هم د افرازي
انسولين ( )۶/۱برخه پرو انسولين جوړوي چې د انسولين په څېر دنده نه لري .کله چې انسولين وينې ته افراز
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شي نږدې په بشپړ ډول په دوران کې په ازاد ډول وي .په پالزما کې يې  Half Lifeپه منځني ډول سره ۶
دقيقې او په ( )۱۰-۱۵دقيقو کې له دوران څخه وځي .د انسولين له هغو برخو څخه پرته چې د Target Cell
له آخذو سره نښلي نورې برخې يې په بنسټيز ډول په ځيګر ،لږ اندازه يې په پښتورګو ،عضالتو او په لږه
اندازه په نورو نسجونو کې د  Insulinaseپه وسيله تخريب او له منځه وړل کېږي .د پالزما څخه د انسولين
چټکه ليرې کوونه ډېره ارزښتناکه ده ځکه لکه څنګه چې د انسولين څارونکو دندو چاالنول اړين دي په
()۱۰
هماغه ډول يې بېرته ګل کول هم څو وارې ډېر اړين دي.

د هغو خوړو له خوړلو سمدستي وروسته چې په لوړه کچه کاربوهايدريت ولري هغه ګلوکوز چې
وينې ته جذبېږي د انسولين د چټک افراز المل ګرځي چې دا انسولين بيا په خپل وار د بدن په ټولو
نسجونو په ځانګړي ډول په عضالتو او شحمي نسجونو او ځيګر کې دګلوکوز د چټکې اخيستنې ،زېرمې
او کارولو المل ګرځي.
د ورځې په ډېره برخه کې عضالت خپله انرژي له ګلوکوز څخه نه بلکې له شحم څخه اخلي .دليل يې
دا دى چې په روغ حالت کې د  Resting Muscleحجرو پرده د ګلوکوز په وړاندې ډېره لږه د تېرېدو وړتيا
لري خو ،دا خبره په هماغه وخت کې کله چې عضلي حجره د انسولين په وسيله تنبه شي سمه نه ده .د دوو
خوړو تر منځ د انسولين د افراز کچه لږه ده ،او نه شي کوالى چې عضلي حجرو ته د بس په اندازه ګلوکوز
ننباسي ،مګرپه دوو حاالتو کې عضالت ډېر ګلوکوز کاروالى شي :يو د منځني او يا درانه تمرين په وخت
کې چې د ګلوکوز دغه کارونه د انسولين لوړې کچې ته اړ نه ده ځکه چې تمرين کوونکي عضلي حجرې
د خپلو تقلصي پروسو لپاره د يوه ناڅرګند دليل له مخې دګلوکوز په وړاندې خپله د تېرېدو وړتيا ډېروي ،که
څه هم انسولين نه وي .دويم حالت چې عضالت په لوړه کچه ګلوکوز کاروي له خوړو څخه يو يا څو
ساعته وروسته وخت دی .په دې وخت کې د وينې د ګلوکوز غلظت لوړ وي نو پانکراس په لوړه کچه
انسولين افرازوي .دغه لوړ انسولين عضلي حجرو ته د ګلوکوز د چټکې لېږدونې المل ګرځي .حجرو ته د
دومره ډېر ګلوکوز د ننوتلو دليل دا دى چې په دې وخت کې عضلي حجرې د شحمي اسيدونو پر ځاى د
()۱۰
ګلوکوز کارولو ته ترجيح ورکوي چې وروسته به دا خبره وڅېړل شي.
که له خوړلو نه وروسته عضالت د تمرين په حالت کې نه وي او په لوړه کچه ګلوکوز عضلي
حجرو ته ننوځي نو دا وخت د دې پر ځاى چې د ګلوکوز لوړه کچه د انرژۍ لپاره وکارول شي ( )۲-٪۳يې
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د عضلي ګاليکوجن په ډول زېرمه کېږي چې وروسته دا ګاليکوجن د عضالتو په وسيله د انرژۍ لپاره
کارول کېږي.
دا کار په عضالتو کې د دې لپاره ګټور دى چې عضالت د اړتيا په وخت کې د لنډ وخت لپاره اضافي
انرژي ترالسه کړاى شي .دا کار د هغه  Anaerobicانرژۍ د آزادېدو څخه هم مخنيوى کوي چې د
ګاليکوجن څخه منځ ته راځي( .د ګاليکوجن د  Glycolyticټوټه کېدو له امله په  Lactic Acidباندې) د
يادونې وړ ده چې دا پروسه د اوکسيجن په نشتوالي کې هم ترسره کېږي.
په  ۳۳-۱شکل کې د انسولين هغه مقداري اغېزې چې د ګلوکوز لېږدونه د عضلي حجرو د پردې له
الرې اسانوي په څرګند ډول ښکاري دا پايلې د تجربو په وسيله ترالسه شوي دي .په  ۳۳-۱شکل کې
الندېنى خط چې د  Controlکلِمه يې ترڅنګ ليکل شوې ده ،د ازاد ګلوکوز هغه غلظت را ښيي چې د
حجرو په دننه کې اندازه شوى دى .داسې چې د حجرو په دننه کې د ګلوکوز غلظت نږدې صفر دى.
که څه هم دا وخت د ګلوکوز غلظت د حجرو نه دباندې ( )750mg/dlڅخه هم لوړ دى .د  ۳۳-۱شکل
په دې بل خط چې ترڅنګه يې د انسولين کلِمه ليکل شوې ده دا خبره توپير لري او هغه داسې چې په
هغه وخت کې چې انسولين ور اضافه شوى دى د حجرو دننه د ګلوکوز غلظت د ( )100mg/dlڅخه
هم پورته تللى ،فلهذا دا خبره څرګنده ده چې انسولين د ګلوکوز د لېږدونې کچه يوې  Restingعضلې
()۱۰
ته هم لږ تر لږه  ۱۵وارې ډېروي.

 ۳۳-۱شکل :حجرې ته د ګلوکوز په ننوتلو د انسولين اغېز

( ،۱۰م)۹۴۲ :
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د انسولين له ارزښتناکو اغېزو څخه يوه هم دا ده چې هغه ګلوکوز چې له خوړو څخه وروسته جذبېږي
سمدستي يې په ځيګر کې د ګاليکوجن په ډول زېرمه کوي ،بيا د دوو خوړو (لکه د سهار چاى او د غرمې
ډوډۍ) تر منځ کله چې کس خواړه نه خوري او د وينې د ګلوکوز غلظت په ټيټېدو پيل کوي نو د انسولين
افراز په چټک ډول لږېږي او د ځيګر ګاليکوجن بېرته په ګلوکوز ټوټه کېږي او وينې ته ازادېږي تر څو په
وينه کې د ګلوکوز د غلظت له ډېرو ټيټېدو څخه مخنيوى وشي.
هغه مېخانيکيت چې څرنګه انسولين په ځيګر کې د ګلوکوز د اخيستنې او زېرمې المل ګرځي ګڼ
شمېر پړاوونه په ځان کې رانغاړي چې نږدې په يوه وخت کې ټول رامنځ ته کېږي.
 :۱انسولين د ځيګر  Phosphorelaseانزايم چې د ځيګر ګاليکوجن په ګلوکوز ټوټه کوي غير فعالوي دا
کار د ځيګر په حجروکې د زېرمه شوي ګاليکوجن د ماتېدو مخنيوى کوي.
 :۲انسولين د ځيګر حجرو ته دا توان ورکوي چې د وينې څخه د ګلوکوز ډېره اندازه واخلي .دا کار د
 Glucokinaseانزايم د ډېروالي په وسيله ترسره کېږي .دا انزايم د ګلوکوز د لومړني Phosphorylation
المل ګرځي وروسته له هغې چې د ځيګر حجرو ته ننوځي .اوس دا  Phosphorelatedګلوکوز په موقتي
ډول سره د ځيګر په حجرو کې پاتې کېږي ځکه چې  Phosphorylizedګلوکوز نه شي کوالى چې بېرته د
()۱۰
حجرو له پردې څخه تېر شي.
 :۳انسولين د هغو انزايمونو دندې ډېروي چې د ګاليکوجن د جوړېدو المل ګرځي لکه Glycogen
 Synthaseچې د مونوسکرايډونو د پولي ميرايزېشن په پايله کې د ګاليکوجن ماليکولونه جوړوي.
د تېرو ټولو کارونو وروستۍ اغېزې دا دي چې په ځيګر کې د ګاليکوجن کچه لوړه کړي .د ګاليکوجن
کچه دومره لوړېداى شي چې د ځيګر د ټولې کتلې ( )۵-٪۶جوړه کړي چې نږدې د سل ګرامه سره برابره ده
(زېرمه شوي ګاليکوجن په ځيګر کې) کله چې څوک خواړه نه خوري او د وينې د ګلوکوز سويه يې په
ښکته کېدو پيل وکړي نو ډېرې داسې پېښې رامنځ ته کېږي چې د ځيګر څخه دوراني وينې ته د ګلوکوز د
خوشې کېدو المل ګرځي لکه:
 :۱په وينه کې د ګلوکوز د سويې لږوالى د پانکراس په وسيله د انسولين په افراز کې لږوالى رامنځ ته کوي.
 :۲د انسولين لږوالى هغه ټولې پېښې چې مخکي د ګاليکوجن د جوړېدو په هکله وويل شوې سرچپه کوي،
په ځانګړې ډول په ځيګر کې د ګاليکوجن نوره جوړېدنه بندوي او د ځيګر د حجرو په وسيله د وينې څخه
د ګلوکوز اخېستل بندوي.
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 :۳د انسولين لږوالى د ګلوکاګون د ډېروالي سره يوځاى د  Phosphorelaseانزايم فعالوي .د دې انزايم
فعاليت د دې المل ګرځي چې ګاليکوجن په ګلوکوز او فاسفيټ پارچه کړي.
 :۴د  Glucose Phosphorelaseانزايم چې انسولين يې مخه نېولى وه اوس د انسولين د لږوالي په وخت کې
فعالېږي ،د ګلوکوز څخه د فاسفيټ راډيکل ليرې کوي او په پايله کې بېرته وينې ته ازاد ګلوکوز تېرېږي.
د تېرو څرګندونو په پام کې نيولو سره ويالى شو چې ځيګر د وينې څخه په هماغه وخت کې ګلوکوز
ليرې کوي چې کچه يې په وينه کې لوړه شي لکه له خوړو څخه لږ وروسته .همدارنګه ګلوکوز بېرته په هغه
وخت کې وينې ته لېږدوي چې په وينه کې د ګلوکوز کچه راکمه شي .لکه د دوو خوړو ترمنځ وخت کې.
په عادي حاالتوکې د خوړو ( )٪۶۰ګلوکوز په همدې ډول سره په ځيګر کې زېرمه کېږي او بيا وروسته
()۱۰
بېرته وينې ته ازادېږي.
که ګلوکوز په ځيګر کې له هغې کچې څخه لوړ شي چې د ګاليکوجن په ډول زېرمه کېږي او يا د
 Hepatocytesد ميتابوليزم لپاره کارول کېږي نو انسولين دا اضافي ګلوکوز په شحمي اسيدو بدلوي .دا
اسيدونه بيا د تراى ګليسرايډ په ډول په  ( VLDL) Very Low Density Lipoproteinکې بسته کېږي او په
همدې ډول د وينې له الرې شحمي نسجونو ته لېږدول کېږي او هلته د شحم په ډول پاته کېږي.
همدارنګه انسولين د  Gluconeogenesisمخه نيسي .دا کار د ځيګر د هغو انزايمونو د کار او کچې
د لږوالي په وسيله ترسره کوي کوم چې د دې کار لپاره اړين دي ،مګر د دې اغېزو يوه برخه د انسولين
د هغه فعاليت په وسيله ترسره کېږي چې انسولين يې د عضلي او  Extra Hepaticنسجونو څخه د
()۱۰
امينواسيدونو  Releaseکموي.

دماغ د بدن د نورو نسجونو څخه په دې باره کې توپير لري او هغه داسې چې د دماغ په وسيله د ګلوکوز په
اخيستلو يا کارولو باندې انسولين ډېره لږ اغېزه لري .دماغي حجرې له انسولين څخه پرته هم د ګلوکوز په
وړاندې د تېرېدو وړتيا لري او هم ګلوکوز کاروالى شي .د انرژۍ په اړه هم دماغي حجرې د بدن د نورو
نسجونو څخه په بشپړ ډول توپير لري .په دې معنا چې دماغي حجرې په روغ حالت کې يواځې ګلوکوز د
انرژۍ لپاره کاروي او د انرژۍ نورې سرچينې لکه شحم په ګرانه کاروي ځکه نو دا اړينه ده چې د وينې د
ګلوکوز سويه هر وخت د  Critical Levelڅخه پورته وساتل شي چې دا کار د Blood Glucose Control
 Systemيوه له ډېرو ارزښتناکو دندو څخه ده.
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کله چې د وينې د ګلوکوز کچه ډېره راټيټه شي ( )20-50mg/dlد  Hypoglycemic Shockنښې را
څرګندېږي چې په پرلپسې ډول په عصبي تخريش متصف وي دا بيا د  Seizure ،Faintingاو  Commaپه
لور پرمختګ کوي.
انسولين لکه د عضلي حجرو په شان د بدن نورو حجرو ته (پرته له عصبي حجرو څخه) هم د ګلوکوز
په لېږد او کارونه کې ګړنديتوب راوړي .شحمي حجرو ته د ګلوکوز لېږدول د شحمي ماليکول د ګليسرول
برخه جوړوي ځکه نو ويالى شو چې انسولين په غېر مستقيم ډول په شحمي حجرو کې د شحم د ځاى پر
()۱۰
ځاى کېدو مالتړ کوي.

که څه هم انسولين په شحم لکه د کاربوهايدريتو په شان ناڅاپه او د ليدلو وړ اغېزې نه لري خو بيا يې
هم اغېزې د شحم په ميتابوليزم په يوه اوږده موده کې ارزښت لري ،په ځانګړې ډول هغه اغېزې يې چې
بيخي ډرامېتيک دي او د انسولين د کمښت له امله په پراخه ډول د  Atherosclerosisله امله د زړه د حملو،
دماغي شاک اونورو وعايوي ستونزو په لور ځي.
له هرڅه د مخه به په شحم د انسولين ناڅاپي اغېزې وڅېړو:
انسولين په شحم داسې ډېرې اغېزې لري چې په شحمي حجروکې د شحم د زېرمه کېدو المل ګرځي.
په لومړي قدم کې انسولين د بدن د ډېرو نسجونو په وسيله د ګلوکوز لګښت ډېروي په دې ډول د شحم له
خپل سري لګښت څخه مخنيوى کوي او د شحم د ډال په ډول دنده ترسره کوي.
انسولين د شحمي اسيدونو جوړېدو ته پرمختګ ورکوي او دا خبره هغه وخت بيخي سمه ده چې ډېر
کاربوهايدريت واخيستل شي( .له هغې کچې څخه چې سمدستي د انرژۍ لپاره وکارول شي) او په دې ډول
سره د  Fatد جوړېدو لپاره  Substrateچمتو کوي .د شحمي اسيدونو د جوړېدو دا پروسه د ځيګر په حجرو
کې ترسره کېږي او بيا وروسته شحمي اسيدونه د ځيګر څخه د وينې د  Lipoproteinپه ډول شحمي
حجروته ځي تر څو زېرمه شي .هغه بېال بېل فکتورونه چې په ځيګر کې د شحمي اسيدونو د ډېرې جوړېدنې
المل ګرځي په الندې ډول دي:
 :١انسولين د ځيګر حجرو ته د ګلوکوز لېږدونه چټکوي :وروسته له هغې چې د ځيګر د ګاليکوجن کچه
( )۵-٪۶ته ورسېږي پخپله همدا کچه په ځيګر کې د نور اضافي مقدار ګاليکوجن د جوړېدنې مخه نيسي او
په دې ډول نور ټول هغه اضافي مقدار ګاليکوجن چې د ځيګر حجرو ته ننوځي د دې لپاره چمتو کېږي
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چې شحم جوړ کړي ،په لومړي قدم کې ګلوکوز په  Glycolytic Pathwayکې په  Pyrovateبدلوي او بيا
دغه پايرويټ په پاى کې په  Acetyle-Coaبدلېږي .دغه وروستۍ ماده له هغې مادې څخه عبارت ده چې په
شحمي اسيدونو بدلېږي.
 :٢د انرژۍ لپاره د ګلوکوز د ډېرو کارولو په وخت کې د  Cetric Acidله الرې د  Cetrateاو Iso Cetrate
ايونونه جوړېږي .دغه ايونونه بيا په خپل وار د  Acetyle-Coa Carboxylaseانزايم په فعالولو کې نېغه ونډه
لري دا انزايم د  Acetyle-Coaد  Carboxylationالمل ګرځي او  Malonyle-Coaجوړوي( .د شحمي
اسيدونو د جوړېدنې لمړنی پړاو دى).
 :٣ډېر هغه شحمي اسيدونه چې تر اوسه په ځيګر کې جوړ شوي د تراى ګليسرايډ د جوړېدو لپاره
کارول کېږي او دا هغه ډول شحم دی چې زېرمه کېږي .دغه شحم د وينې دوران ته د  Lipoproteinپه
ډول د ځيګر د حجرو په وسيله ور خوشې کېږي ،انسولين د شحمي نسجونو د وېښته ډوله رګونو په
دېوال کې د  Lipoprotein Lipaseپه نوم انزايم فعالوي چې په دې ډول تراى ګليسرايډ يو ځل بيا په
شحمي اسيدونو ټوټه کېږي چې د اړتيا او غوښتنې سره سم شحمي حجرو ته جذبېږي ،وروسته په تراى
()۱۰
ګليسرايډو بدل او زېرمه کېږي.

انسولين دوه نورې اغېزې لري چې د هغو له مخې شحم په شحمي حجرو کې زېرمه کوي:
 :١د  Hormone Sensitive Lipaseفعاليت نهي کوي .دا هغه انزايم دى چې په شحمي حجرو کې زېرمه
شوی تراى ګليسرايډ هايدرواليز کوي او په پايله کې د شحمي نسجونو څخه دوران ته د شحمي اسيدونو
خوشې کېدنه نهي کوي.
 :٢انسولين په همدې ډول لکه څنګه چې عضلي حجرو ته د ګلوکوز له لېږد څخه مالتړ کوي شحمي حجرو
ته هم د ګلوکوز په لېږد اغېزه لري ،د دې ګلوکوز څخه يو څه يې د شحمي اسيدونو په جوړولو کې کارول
کېږي او يو څه يې د  Α-Glyceralphosphateد جوړېدو المل ګرځي دغه توکي ځکه ډېر ارزښت لري
چې د ګليسرول د  Supplyلپاره يو زېرمه کوونکې ونډه لري .ګليسرول بيا د شحمي اسيدونو سره يو ځاى
تراى ګليسرايډ جوړوي تراى ګليسرايډ بيا د شحم هغه وروستى ډول دى چې په شحمي حجرو کې زېرمه
کېږي .له دې کبله که انسولين نه وي نو د شحمي اسيدونو زېرمه کېدنه چې د ځيګر څخه يې لېږد د
اليپوپروټين په بڼه ترسره کېږي نږدې بندېږي .د انسولين په نه شتون کې د شحم د ميتابوليزم ټولې خواوې او
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د انرژۍ لپاره د هغه کارول په شديد ډول ډېروالى مومي .په روغو حاالتو کې د دوو خوړو تر منځ په لوږه
کې کله چې د انسولين افراز لږ وي هم دا پېښه رامنځ ته کېږي .خو په پتالوژيک حاالتو کې (لکه شکره) بيا
دا پروسه په ډېر شديد ډول پرمخ ځي ځکه دا وخت د انسولين کمښت شديد او آن تر دې چې صفر به وي
او پايله به يې په الندې ډول وي:
د انسولين نه شتون د شحمي زېرمو څخه اليپواليزيز ډېروي او د ډېرو آزادو شحمي اسيدونو د
آزادېدو المل ګرځي په دې معنا کله چې انسولين نه وي نو په شحم د انسولين ټولې هغه اغېزې چې
مخکې يادې شوې سرچپه کېږي.
ډېرې ارزښتناکې اغېزې چې د انسولين په نه شتون کې په صحنه کې واکمني وي په شحمي حجرو کې
د  Hormone Sensitive Lipaseانزايم دى دغه انزايم چې انسولين به يې مخه نيوله اوس د انسولين په نه
شتون کې فعالېږي .ښکاره خبره ده چې د فعالېدو په پايله کې به يې د زېرمه شوو تراى ګليسرايډونو وېشنه يا
تجزيه رامنځ ته شي په دې ډول سره دوران ته د شحمي اسيدونو او ګليسرول سېالبونه ورماتېږي ،په څو
دقيقوکې به د پالزما د آزادو شحمي اسيدونو سويه لوړه شي او همدا آزاد شحمي اسيدونه به د نسجونو او
دماغ د انرژۍ د سرچينې په ډول وکارول شي ۳۴-۱ .شکل دا پېښه ښيي چې د انسولين د کمښت له کبله د
()۱۰
پالزما آزاد شحمي اسيدونه ،ګلوکوز او  Aceto-Acetic Acidکوم ،کوم لوري خپلوي.

 ۳۴-۱شکل :د پانکراس د نشت اغېزې د وينې د ګلوکوز ،آزادو شحمي اسيدو او
( ،۱۰م)۹۴۴ :
اسيتو اسيتيک اسيد په غلظتونو
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په ياد ولرئ چې که پانکراس د جراحي په وسيله وايستل شي نو په سمدستي ډول به په پالزماکې د
آزادو شحمي اسيدونو سويه لوړه شي ،آن تر دې چې د ګلوکوز له سويې څخه به هم لوړه شي .د
انسولين د کمښت له کبله د پالزما د کوليسټرول او فاسفوليپيډونو سويه پورته ځي لکه چې ومو ويل د
انسولين کمښت له يوې خوا د پالزما د آزادو شحمي اسيدونو سويه لوړوي او له بلې خوا په کوليسټرول
او فاسفوليپيډونو د دې آزادو شحمي اسيدونو د يوې برخې اړونه د ځيګر په وسيله ځواکمنه کوي ،چې
دا دواړه د شحم د ميتابوليزم ډېر بنسټيز مرکبات دي .دا دوه مرکبات او ورسره هغه تراى ګليسرايډ چې
په همدې وخت کې په ځيګر کې جوړېږي وروسته دوران ته د  Lipoproteinپه ډول ور خوشې کېږي.
بنا ًء د پالزما د اليپوپروټين سويه د روغ حالت ( )۰-۶%په پرتله يو څو په سلو کې لوړوي چې د پالزما د
ليپيډو دا لوړه کچه په ځانګړي ډول سره د کوليسټرولو د کچې لوړوالى په ډېره چټکۍ سره د
 Atherosclerosisالمل ګرځي (البته په هغه وخت کې چې د شکرې ناروغي ډېره وخيمه وي) .دا چې
د انسولين کمښت د شحم د ډېر لګښت المل ګرځي د  Ketosisاو  Acidosisالمل جوړوي .د Aceto-
 Acetic Acidجوړېدنه په ځيګر کې د الندې اغېزو له کبله وي:
د ځيګر په حجرو کې د انسولين نشتوالى او د شحمي اسيدونو ډېروالى د دې المل ګرځي چې
 Carnitine Transportمېکانيزم شديداً تنبه شي .دا مېکانيزم د ځيګر د حجرو مايتوکاندرياو ته د شحمي
اسيدونو د لېږد مسئول دى .په مايتوکاندريا کې د شحمي اسيدونو د بيتا اوکسيډېشن پروسه پيل او د
 Acetyle-Coaډېره اندازه خوشې کوي ،بيا دا توکي د دې لپاره ټولېږي چې په  Aceto-Acetic Acidبدل او
بيا دوران ته خوشې شي .کله چې د دوران په وسيله چاپېرو حجرو ته ورسېږي هلته بېرته په Acetyle-Coa
بدلېږي او په دوديز ډول د انرژۍ لپاره کارول کېږي.
په همدې وخت کې د انسولين د نه شتون له کبله د  Aceto-Acetic Acidکارول د محيطي غړو په وسيله
هم خرابېږي ،په پايله کې هغه اندازه  Aceto-Acetic Acidچې د ځيګر په وسيله دوران ته خوشې کېږي د
بدن په وسيله نه کارول کېږي په وينه کې يې کچه (لکه څنګه چې په  ۳۴-۱شکل کې ليدل کېږي) د
انسولين د نه شتون په لومړيوکې لوړېږي چې ځينې وخت تر ( )10mEq/litته رسېږي او يا له دې څخه هم
پورته کېږي چې د بدن د  Acidosisيو ډېر پرمختللى حالت دى.
د دې اسيدونو يوه برخه په  Β- Ho- Butyric Acidاو  Acetoneبدلېږي چې په ټوليز ډول دې دواړو او
ورسره  Aceto-Acetic Acidته  Ketone-Bodiesوايي د بدن په مايعاتو کې د دې درې واړو ډېر شته والي
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ته  Ketosisوايي .مونږ به وروسته دا خبره سپينه کړو چې په  Severe D.Mکې د  Aceto-Acetic Acidاو Β-

 Ho- Butyric Acidلوړوالی څنګه د شديد اسيدوزيز او کوما المل ګرځي چې په مړينې پاى مومي.

دا هورمون د پروټين د جوړښت او زېرمه کولو مالتړ کوي:
په دې ډول چې له خوراک څخه يو څو ساعته وروسته کله چې په دوراني وينه کې د مغذي توکو کچه
لوړه شي يواځې کاربوهايدريت او شحم په نسجونو کې نه زېرمه کېږي بلکې پروټين هم زېرمه کېږي چې د
پروټين دغه زېرمه کېدل انسولين ته اړتيا لري .بايد ووايو چې د پروټين د زېرمه کېدو په اړه د انسولين ونډه
لکه څنګه چې د شحم او قند په اړه څرګنده ده ،نه ده څرګنده خو ،ځينې دليلونه په دې اړه شته چې په
الندې ډول ترې يادونه کوو:
 :۱ډېرى حجرو ته د امينواسيدونو لېږد تنبه کوي ،د بېلګې په ډول د  Valine ،Leucine ،Tyrosineاو
 Phenylalanineلېږد حجرو ته ډېروي نو ويالى شو چې انسولين په دې اړه د  Growth Hormoneسره
يوځاى حجرو ته د امينواسيدونو لېږد هم ډېروي او هم يې آسانه کوي خو دواړه هورمونونه په يو واحد
امينواسيد ځان نه بوختوي.
 :۲انسولين د  mRNAد ژباړې يا  Translationپروسه ډېروي :په دې ډول د نورو پروټينونو د جوړېدو المل
ګرځي .انسولين د ځينو ناڅرګندو الرو په وسيله د رايبوزوم ماشينري چاالنوي له همدې کبله د انسولين په نه
شتون کې د رايبوزوم فعاليت په ټپه درېږي .د دې څخه څرګندېږي چې انسولين د يوه On And Off
 Mechanismپه ډول کار کوي.
 :۳په يوه اوږده موده کې انسولين د حجرو د هستو په ځينو ځانګړو جينونو کې د  Transcriptionپروسه
ګړندۍ کوي ،داسې چې د  RNAجوړښت ډېروي او په دې ډول د نورو پروټينونو په جوړېدو پای ته
رسېږي .په ځانګړې ډول د داسې پروټينونو جوړېدل ډېروي چې د انزايم په ډول د کاربوهايدريتو او شحم په
زېرمه کولو باندې اغېزه ولري.
 :۴انسولين د پروټين کتابوليزم بندوي ،په پايله کې د نسجونو څخه په ځانګړي ډول له عضلي حجرو څخه د
امينواسيدونو خوشې کول بندوي .دا کار د انسولين د هغه وړتيا په پايله کې رامنځ ته کېږي چې د حجرو د
اليزوزوم په وسيله د پروټين د نارمل تخريب کچه راکموي.
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 :۵انسولين د ځيګر په وسيله د  Gluconeogenesisپروسه  Depressکوي داسې چې انسولين هغه انزايم نهې
کوي چې دا کارکوي ،هغه خام توکي چې د دې کار لپاره په کار دي امينواسيدونه دي .انسولين لکه څنګه
چې مخکې مو وويل د امينواسيدونو په توليد نهې کوونکې اغېزه لري.
په يوه جمله کې ويالى شوچې انسولين د پروټين جوړښت تنبه کوي او تخريب يې بندوي له
همدې کبله د انسولين نه شتون د پروټين د تخريب او په پالزما کې د امينو اسيدونو د کچې د لوړوالي
المل ګرځي ،يعنې که انسولين نه وي ټولې پروټيني زېرمې به بندې شي ،کتابوليزم يې لوړېږي ،جوړښت
يې بندېږي او په پالزما کې به د امينواسيدونو کچه لوړه وي .د دې امينواسيدونو ډېرى يا نېغ په نېغه د
انرژۍ د سرچينې په ډول او يا د  Gluconeogenesisلپاره د خامو توکو په ډول کارول کېږي .برسېره پر
دې دا کار د تشو متيازو له الرې د يوريا د ډېروالي المل ګرځي .په پاى کې ويالى شو چې د پروټين له
السه ورکول د شکرې د ناروغۍ له شديدو ناخوالو څخه يوه ده چې د بدن د شديد ضعيف والي او
()۱۰
ډېرو دندو د ګډوډۍ المل ګرځي.
انسولين د  Growth Hormoneسره په  Synergicډول وده تنبه کوي .دا کار د يوه ژوې د ودې لپاره
هومره اړين دى لکه پخپله .Growth Hormone
دا مسئله په  ۳۵-۱شکل کې ډېره ښه ښودل شوېده ،په  ۳۵-۱شکل کې يو  Ratښودل شوى دى چې
پانکراس او  Hypophysisيې دواړه لري او ورته کومه درملنه هم نه ده شوې نو ښکاري چې وده يې څومره
اغېزمنه شوېده .وروسته ورته له نوموړو هورمونو څخه يو يو په ځانګړي ډول تطبيق شوي دي چې اغېزه يې
صفر ده خو ،کله چې ورته دواړه هورمونونه يو ځاى ورکړل شوي نو يوه ډرامتيکه وده يې رامنځ ته کړې دا
راښيي چې دواړه هورمونونه په ګډه په  Synergeticډول وده داسې تنبه کوي چې اغېزې يې يو له بله بېلې
دي .يوه له دغو الرو څخه د حجرو په وسيله د امينواسيدونو د اخيستلو ډېروالى دى چې مخکې مو ترې
يادونه وکړه خو ،بايد ووايو چې دواړه هورمونونه په يوه امينواسيد باندې نه مشغولېږي بلکې ځينې امينو
()۱۰
اسيدونه د يوه او ځينې نور بيا د بل هورمون په وسيله حجرو ته ننوځي کوم چې د ودې لپاره اړين دي.
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 ۳۵-۱شکل :د يو صحرايي موږک په وده د انسولينInsulin+GH ،GH ،

اغېزې چې پانکراس او  Hypophysisيې ايستل شوي وي

( ،۱۰م)۹۴۵ :

پخوا داسې باور وو چې د وينې د ګلوکوز کچه د انسولين افراز څاري خو ،کله چې دا هورمون ښه
وڅېړل شو او اغېزې يې په پروټينونو او شحم او د دوى په استقالب روښانه شوې نو اوس داسې ګڼل کېږي
چې د وينې د امينواسيدونو کچه او نور الملونه هم د دې هورمون د افراز په څارنه کې بشپړه ونډه لري.
۶۱

هغه فکتورونه چې د انسولين افراز کموي
 د وينې د ګلوکوز کمښت
 ولږه
Somatostatin 
Alpha adrenergic activity 
Leptin 

هغه فکتورونه چې د انسولين افراز ډېروي:








د وينې د ګلوکوز لوړوالی
په وينه کې د آزادو شحمي اسيدونو لوړوالی
په وينه کې د امينو اسيدونو د سويې لوړوالی
د هضمي قنات هورمونونه لکه ،CCK ،Gastrin
 Secretinاو Gastic inhibitory peptide
ګلوکاګون GH ،او کارټيزول
پاراسمپاتيک تنبه ()Acetyl colin
Beta Adrenergic stimulation
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 د انسولين په مقابل کې مقاوم چاغوالی
 ځينې درمل لکه  Glyburiad( Sulfonylurea drugsاو
)Tolbutamide
کله چې د ګلوکوز کچه د لوږې په وخت کې روغه وي (د  FBSپه حالت کې 80-90mg/dl

وي) نو د انسولين افراز د لږ نه لږ وي ،يعنې ( )25ng/min/Kgbwدا د انسولين داسې يوه کچه ده چې
ډېر لږ فزيولوژيک اغېزه لري خو ،که د ګلوکوز دا کچه په ناڅاپي ډول دوه يا درې وارې لوړه شي
او بيا په همدې ډول پاتې شي نو د انسولين افراز په دوو پړاوونوکې تنبه او لوړېږي .دا موضوع په -۱
()۱۰
 ۳۶شکل کې ليدل کېږي.

 ۳۶-۱شکل :د وينې د ګلوکوز د لوړوالي په مقابل کې د پالزما د انسولين کچه

( ،۱۰م)۹۴۶ :

 :١د پالزما د انسولين کچه د ګلوکوز د ناڅاپي لوړېدو څخه ( )٥-٣دقيقې وروسته نږدې لس ځله لوړېږي،
دا کار د  Islet of Langarhansد بيتا حجرو څخه د هغه انسولين د ناڅاپي خوشې کېدو پايله ده کومه چې
مخکې په همدې حجرو کې وه خو ،دا حالت په دې ډول نه پاتې کېږي بلکې په نورو ( )١٠-٥دقيقو کې يې
افراز بېرته نيمايي ته را غورځېږي او خپل روغ حالت ته ځي.
 :۲د  ١٥دقيقو په موده کې د دې هورمون کچه يوځل بيا په لوړېدو پيل کوي په  ٣-٢ساعتونو کې دا کچه د
 Platueحد ته رسېږي .دا ځل يې کچه د لومړنۍ هغې څخه هم لوړېږي ،دغه ډول لوړېدل د دوو حالتونو
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پايله ده .يو خو د پخواني جوړ شوي انسولين د خوشې کېدو کچه ډېرېږي ،او بل د داسې يوه انزايمي سېسټم
فعالېدنه چې په پايله کې يې د بيتا حجرو په وسيله د نور انسولين جوړېدنه تنبه کېږي.
که د وينې د ګلوکوز کچه له ( )100mg/dlڅخه لوړه شي نو د انسولين افراز په چټک ډول لوړېږي آن
تر دې چې که د وينې د ګلوکوز کچه ( )400-600mg/dlته هم ورسېږي لکه څنګه چې په  ۳۷-۱شکل
کې ليدل کېږي چې دا کچه د روغ حالت په پرتله  ٢٥-١٠ځله لوړه ده.
اوس ويالى شو چې په وينه کې د ګلوکوز د کچې لوړېدل په ډرامټيک ډول د انسولين په افراز
ډېرېدونکې او چټکېدونکې اغېزه لري خو ،کله چې د ګلوکوز کچه بېرته د  FBSحالت ته را وګرځي نو په
همدې وخت کې د  ٥-٣دقيقو په موده کې د انسولين د افراز د کمېدو المل ګرځي .له دې کبله د ګلوکوز د
کچې د لوړوالي په وړاندې د انسولين افراز داسې يو  Feed Back Mechanismرامنځ ته کوي چې د وينې د
ګلوکوز د کچې د روغ ساتلو لپاره اړين دى .په دې معنا چې کله د ګلوکوز کچه لوړه شي نو د انسولين
افراز ډېروي .د انسولين دا ډېروالى د دې المل ګرځي چې ځيګر ،عضالتو او نورو حجرو ته د ګلوکوز لېږد
()۱۰
ډېر کړي ،په دې ډول د وينې د ګلوکوز کچه بېرته خپل روغ حالت ته راښکته کوي.

 ۳۷-۱شکل د پالزما د ګلوکوز د مختلفو سويو په مقابل کې د انسولين افراز

( ،۱۰م)۹۴۶ :

 :١امينواسيدونه :برسېره پر دې چې د وينې د ګلوکوز لوړه کچه د دې هورمون افراز تنبه کوي نور داسې
الملونه هم شته چې ورته اغېزې لري .لکه امينو اسيدونه ،چې ډېر ارزښتناکه يې عبارت دي له آرجينين او
اليسين څخه خو ،د دوى د اغېزو مېخانيکيت د ګلوکوز له هغې سره توپير لري ،داسې چې که د وينې د
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ګلوکوز کچه لوړه نه وي نو د امينواسيدونو د کچې لوړوالى په يواځې سر د انسولين په افرازکې لږ
لوړوالى راولي خو ،که د امينواسيدونو کچه په داسې حال کې لوړه شي چې ورسره د وينې د ګلوکوز
غلظت هم لوړ وي نو  Glucose Induced Secretion of Insulinبه دا وخت دوه ځلي وي ،بنا ًء ويالى شو
چې امينواسيدونه د دې المل ګرځي چې د ګلوکوز په وسيله د انسولين په افراز د تنبه کوونکو اغېزو مالتړ
وکړي او دا اغېزه د پوره ځواک او شور لرونکې برېښي ځکه همدا انسولين دى چې دا اضافي
امينواسيدونه حجرو ته ننباسي تر څو هلته په حجرو کې د پروټين جوړېدنه ترسره شي .څرنګه چې انسولين
()۱۰
په کاربوهايدريتونو اغېزې لري په همدې ډول د پالزما اضافي امينو اسيدونه هم کاروي.
 :G.I Hormones :٢د دې ډول هورمونو يوه سالته چې له  Cholecystokinine ،Secretine ،Gastrineاو
 Gastric Inhibitory Poly Peptideڅخه جوړه ده د انسولين په افراز يوه منځنۍ اغېزه لري .نوموړي
هورمونونه په هضمي قنات کې وروسته له هغې افرازېږي چې څوک خواړه وخوري ،په دې حالت کې
دغه هورمونونه د انسولين افراز په يوه  Anticipatoryډول تنبه کوي تر څو د هغه ګلوکوز او
امينواسيدونو لپاره چمتووالى ونيسي چې درنګ شېبې ته له هضمي قنات څخه دوران ته ننوځي .دا
هضمي هورمونونه په همدغه مېخانيکيت د انسولين افراز تنبه کوي لکه څنګه چې به امينواسيدونو د
انسولين افراز تنبه کاوه ،يعنې امينواسيدونه د لوړ ګلوکوز د تنبه په وړاندې د انسولين حساسيت دوه ځلې
ډېروي او په همدې ډول يې افرازهم ډېروي.
 :٣نورهورمونونه او  :ANSنور هغه هورمونونه چې يا نېغ په نېغه د انسولين افراز ډېروي او يا د ګلوکوز
مالتړ کوي تر څو د انسولين افراز ډېر کړي عبارت دي له ګلوکاګون ،G.H ،کورټيزول او په يوه کمه
کچه پروجسټرون او اسټروجن څخه.
د دې هورمونو د تنبه د اغېزو ارزښت په دې کې دى چې که يو له دوى څخه د ډېر وخت لپاره په
لوړه کچه پاتې شي نو کېداى شي چې د بيتا حجرو د ستړتيا المل شي او په پاى کې د شکرې ناروغي
رامنځ ته شي د همدې کبله د شکرې د ناروغۍ رامنځ ته کېدل په هغو خلکو کې ډېره شونې ده چې د
نوموړو هورمونو څخه ځينې په لوړه فارمکولوژيکه کچه د اوږدې مودې لپاره کاروي .غوره بېلګه يې
 Gaints And Acromegalicخلک دي چې  G.Hپکې ډېر افرازېږي او يا هغه خلک چې Glucocorticoid
هورمونونه پکې ډېر افرازېږي.
کله ،کله کېداى شي چې د پاراسمپاتيک اعصابو تنبه د انسولين افراز ډېرکړي خو ،دا يوه شکمنه خبره
()۱۰
ده چې دغه ډول اغېزه دې د دې هورمون د افراز په تنظيم کې يو فزيولوژيک حالت وګڼل شي.
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دا هورمون د پانکراس د النګرهانس د الفا حجرو په واسطه (کله چې د وينې د ګلوکوز سويه
ښکته وغورځېږي) افرازېږي او د خپل يو څو  Anti-Insulinاغېزو د الرې د وينې د ګلوکوز د کچې د
پورته کېدو سبب ګرځي.
 Glucagonلکه د  Insulinغوندې يو لوی  Poly Peptideدی چې ماليکولي وزن يې  ،۳۴۸۵او د AA
شمېر يې  ۲۹دی ،او که يو حيوان ته په خالص ډول زرق شي د  Hyper Glycemiaالمل ګرځي .که د
 1µgm/kgWBپه اندازه ګلوکاګون يو چا ته تطبيق شي د  ۲۰دقيقو په اوږدو کې به د وينې د ګلوکوز سويه
 )20mg%( ۲۵%ته لوړه شي ،له دې کبله دې هورمون ته  Hyper Glycemicهورمون وايي.

په ځيګر کې د  Glycogenolysisزياتوالی تنبه کوي.
په ځيګر کې  Gluconeogenesisتنبه کوي.
دواړه نوموړې اغېزې د دې المل ګرځي چې انساجو ته ډېر ګلوکوز ورسوي.
دا چې دا هورمون په څو دقيقو کې د ځيګر د  Glycogenolysisالمل نو د وينې د ګلوکوز د سويې د
لوړېدو المل ګرځي.
Gluconeogenesis
که څه هم د ګلوکاګون تر اغېز الندې د ځيګر د ګاليکوجن زېرمې له منځه ځي او ټول د
 Glycogenolysisله کبله په ګلوکوز بدلېږي خو ،که د ګلوکاګون انفيوژن چاالن وي بيا به هم Hyperglycemia
پاتې وي چې مېخانيکيت يې په الندې ډول دى:
دا هورمون دا وخت د ځيګر په وسيله د امينواسيدونو اخيستنه ډېروي چې وروسته د دې امينواسيدونو
اړونه په ګلوکوز باندې هم ډېروي ،تر څو دوران ته د ګلوکوز رسونه د  Gluconeogenesisپه مېکانيزم
ترسره کړي .دغه کړنه د هغه انزايمټيک سېسټم د فعالېدنې په پايله کې ترسره کېږي چې ځيګر ته د
امينواسيدونو د لېږد او بيا په ځيګر کې په ګلوکوز د همدې امينواسيدونو د اړونې المل ګرځي ،په ځانګړې
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ډول هغه انزايم چې  Pyrovateپه  Phospho-Enoyl Pyrovateاړوي کوم چې د  Gluconeogenesisپه
()۱۰
پاتوی کې د يوه  Rate Limiting Stepڅخه عبارت دى.
ګلوکاګون يو لړ نورې اغېزې هم لري خو ،هغه وخت چې غلظت يې په وينه کې د روغ حالت څخه تر
ټولو لوړ حالت ته ورسي ،يو حالت يې هم د  Adipose Cell Lipaseفعالونه ده .د دې انزايم د فعالېدنې په
پايله کې شحمي توکو ته د انرژۍ له پاره اړتيا وي ،په ځيګر کې د تراى ګليسرايډ زېرمه کېدل بندوي ،په
دې ډول ځيګر ته دا وخت امکان نه ورکوي چې له وينې څخه شحمي اسيدونه ټول کړي .په دې ډول په
وينه کې د شحمي اسيدونو کچه ال پسې لوړېږي او دا امکان برابروي چې د بدن په نورو نسجونو کې له دې
شحمي اسيدونو څخه د انرژۍ په ډول کار واخيستل شي ،که د ګلوکاګون کچه ډېره لوړه شي نو کېداى
شي چې الندې اغېزې ولري:
 :١د زړه ځواک يا  Strengthډېروي.
 :٢د بدن ځينو برخو (لکه پښتورګو) ته د وينې جريان ډېروي.
 :٣د ژړو يا صفرا افراز ډېروي.
 :٤د معدې د تېزابو افراز بندوي.
خو دا ټولې اغېزې د هورمون په نارمل افراز کې صفر وي او هيڅ په پام کې نه نيول کېږي.

د وينې د ګلوکوز د کچې لوړوالى د دې هورمون افراز بندوي .دا پروسه هو به هو د هغې ضد ده کومه
چې همدا ګلوکوز د انسولين افراز تنبه کوي .که  ۳۸-۱شکل ته وکتل شي نو ليدل کېږي چې که د ګلوکوز
کچه د روغ حالت څخه ښکته شي ( 90mg/dlڅخه ښکته) نو کس  Hypoglycemiaته ځي ،کېداى شي
چې د پالزما د ګلوکاګون کچه څو ځلې پورته الړه شي خو ،که کس  Hyperglycemiaته الړ شي نو د
هورمون کچه به ډېره ټيټه شي .بنا ًء په هايپوګاليسيميک حالت کې د ګلوکاګون د افراز ډېروالى چې د
ځيګر څخه د ګلوکوز د لېږد المل ګرځي په نورو برخو کې د هغو ناخوالو د تنظيم المل ګرځي چې د دې
هايپوګاليسيميا څخه منځته راغلې وي .يعنې د وينې د امينو اسيدونو لوړه کچه هم د دې هورمون افراز تنبه
کوي .نو که د پروټيني خوړو له خوړلو څخه وروسته داسې يوه وضع چې په پالزما کې د ډېرو امينواسيدونو
شتون وښيي رامنځ ته شي په ځانګړې ډول د آلنين او آرجينين نو ،همدا امينواسيدونه د انسولين افراز تنبه
کوي .د همدې امينواسيدونو په وړاندې د دې دواړو هورمونو د تنبه ارزښت په دې کې دى چې بيا دا
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هورمون همدا امينو اسيدونه په ګلوکوز بدلوي او په دې ډول لکه چې مخکې وويل شول د دوران د ګلوکوز
د کچې د روغ ساتلو لپاره امکان غځېږي ،ان تر دې که ځيګر د دې کار څخه خپله عاجزي هم ښودلې وي.

 ۳۸-۱شکل :د وينې د ګلوکوز د مختلفو سويو په مقابل کې د ګلوکاګون افراز

( ،۱۰م)۹۴۸ :

سپورټ او تمرين هم د دې هورمون افراز تنبه کوي آن تر دې که دا وخت په وينه کې دا هورمون
اندازه شي نو څلور يا پنځه ځلې به لوړ وي .دا چې ولې؟ علت يې څرګند نه دى ،ځکه چې د وينې د
ګلوکوز کچه نه وي ښکته شوې خو ،کېداى شي دا يو وقايوي مېخانيکيت وي چې دا وخت د وينې د
ګلوکوز د کچې د ښکته کېدو څخه مخنيوى وکړي .يو احتمال چې ولې د سپورټ په وخت کې د دې
هورمون کچه لوړېږي دا هم کېداى شي چې دا وخت په دوران کې د امينواسيدونو کچه لوړه وي .ځينې نور
()۱۰
احتماالت هم شته لکه د  ANSپه وسيله د النګرهانس د اړوند حجرو تنبه کېدل.
Somatostatine
دا هورمون د دلتا حجرو په وسيله افرازېږي ،يو پولي پيپټايډ دى چې  ١٤امينو اسيدونه لري .ډېر لنډ Half

 Lifلري او يواځې د  ٣دقيقو لپاره په دوران کې پاتې کېږي .ټول هغه الملونه چې د خوړو د هضم سره اړيکه
لري د دې هورمون افراز تنبه کوي ،د بېلګې په ډول:
 :١د وينې د ګلوکوز د کچې لوړېدل.
 :٢د وينې د امينواسيدونو د کچې لوړېدل.
 :٣د وينې د شحمي اسيدونو د کچې لوړېدل.

لومړی فصل

121

اندوکراين

 :٤د هضمي قنات د هورمونو د کچې لوړېدل چې د پورتنۍ هضمي الرې څخه د خوړو د اخيستلو په
وړاندې د يوه غبرګون په ډول افرازېږي.
دا هورمون يو څو نهې کوونکې اغېزې لري چې په الندې ډول دي:
 :١دا هورمون بېرته په ساحوي ډول په النګرهانس جزيرو باندې نهې کوونکې اغېزه لري چې د انسولين او
ګلوکاګون افراز بندوي.
 :٢دا هورمون د معدې ،اثناعشر او تريخي حرکات کموي.
 :٣د هضمي الرې افرازات او جذب کموي.
که د دې هورمون په اړه معلومات سره را يوځاى کړو پوه به شو چې د دې هورمون بنسټيزه دنده په
دوران کې د خوراکي توکو د پاتې کېدو د وخت اوږدوالى دى او بل دا چې دا هورمون د انسولين او
ګلوکاګون افراز بندوي .يو ځل بيا خوراکي توکو ته دا وخت ورکوي چې ډېر وخت پاتې او د ډېر وخت
لپاره د نسجونو په چوپړ کې شي ،او لکه د اغزو په شان په يوه شېبه کې لمبه نه شي .دا هم ويالى شو چې دا
هورمون هم د  G.H.I.Hپه شان کيمياوي جوړښت لري کوم چې په هايپوتلموس کې جوړېږي او په قدامي
()۱۰
نخاميه غده باندې نهي کوونکې اغېزه لري.

په روغو خلکو کې د وينې د ګلوکوز کچه سهار په نهاره يعنې له خوړو څخه مخکې د ()80-90mg/dl
ترمنځ ساتل کېږي او له خوراک څخه يو ساعت وروسته دا کچه د ( )120-140mg/dlته لوړېږي چې د
ګلوکوز د  Feed Back Controlپر بنسټ دا غلظت بېرته خپل روغ حالت ته را ګرځي (په دوديز ډول سره د
()۱۰
وروستي کاربوهايدريت له جذب څخه دوه ساعته وروسته).

دا د کاربوهايدريتو ،شحم او پروټينو د استقالب د ګډوډۍ سنډروم دى چې يا د انسولين د افراز د
لږوالي او يا د انسولين په وړاندې د نسجونو د حساسيت د لږوالي له کبله رامنځ ته کېږي او په دوه ډوله دی:
 :Insulin Dependent D.M (IDDM) Or Type1 D.M :١چې د انسولين د کمښت په پايله کې رامنځ ته کېږي.
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 :Non Insulin Dependent DM (N-IDDM) Or Type2 D.M :٢هغه نسجونه چې د انسولين په وړاندې
حساس دي خپل حساسيت د انسولين په وړاندې له السه ورکوي کله ،کله دې حالت ته Insulin Resistant
اصطالح هم کارول کېږي.
په دواړو ډولونو کې که څه هم د بنسټيز خوراکي مثلث (کاربوهايدريتو ،شحم او پروټينو) استقالب
خرابېږي خو ،ډېر د يادولو وړ هغه يې ګلوکوز دى چې د بدن ډېرى حجرې پرته له دماغ څخه د ګلوکوز په
اخيستلو او ميتابوليزم کې له ستونزو سره مخ کېږي په پايله کې دګلوکوز کچه په وينه کې لوړېږي ،د حجرو
په وسيله د ګلوکوز لګښت په پرمخ تللي ډول ښکته روان وي او مجبوراً دا وخت د شحم او پروټينو لګښت
( ،۹م م ،۱۴( ،)۱۱۶-۵ :م)۱۱۹۲ :
لوړېږي.
Type-1 DM

د پانکراس د بيتا حجرو  Injuryاو يا بله هره ناروغي چې د انسولين جوړښت ګډوډ کړي د دې ډول
شکرې د رامنځ ته کېدو المل ګرځي ،ويروسي انتانات او آټو ايميون ناروغۍ په دې ډول ناروغانو کې د بيتا
حجرو د تخريب المل ګڼل کېږي .برسېره پر دې ارثيت په دې اړه دومره ونډه لري چې بيتا حجرې نوموړو
تخريباتو ته چمتو کوي .په ځينو مواردو کې خو په ارثي ډول د بيتا حجرو لېوالتيا د  Degenerationپه لور
دومره ډېره وي چې وېروسي انتاناتو او آټو ايميون ناروغيو ته کومه اړتيا نه پيدا کېږي.
په امريکا کې د دې ډول شکرې د پېښېدو وخت ( )۱۴کلنۍ ښودل شوى چې له همدې کبله ورته
 Juvenile DMهم ويل کېږي .دا ډول شکره کېداى شي چې په ډېر ناڅاپي ډول د څو ورځو يا اونيو په
موده کې د خپلې بنسټيزې درې پايې سره رامنځ ته شي دا درې پايه عبارت ده له:
 :١د وينې د ګلوکوز لوړوالى.
 :٢له يوې خوا د انرژۍ لپاره او د بلې خوا د ځيګر په وسيله دکوليسټرول د جوړولو لپاره د شحم ډېرکارول.
()۹
 :٣د بدن د پروټين لږوالى.
Insulinoma-Hyperinsulism
د شکرې په پرتله چې د انسولين د لږ افراز څخه پيدا کېږي بعضې وخت داسې هم کېږي چې د انسولين
افراز په سخت ډول سره ډېروالى ومومي چې ډېری دا ډول حاالت د پانکراس د النګرهانس د سرطاني
حالت ( )Adenomaله کبله وي چې د دې سرطاني حالت ( )۱۵٪-۱۰يې خبيث وي .ځينې خو بيا
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ميتاسټاټيک وي په دې معنى چې له دغه ځايه د بدن بل هر ځاى ته خورېدالى او د اضافي توليد المل
جوړېداى شي .دا وخت چې (هم د لمړني او هم د دويمي) دواړو سرطاني برخو په وسيله انسولين افرازېږي،
په ورځ کې د يو کيلوګرام څخه هم ډېر ګلوکوز ته اړتيا ده تر څو په دې ډول ناروغانو کې د
 Hypoglycemiaد پيښېدو مخه ونيسي.
Insulin Shock and Hypoglycemia
لکه چې په پرلپسې ډول مو وويل چې مرکزي عصبي سېسټم خپله انرژي په کوټلي ډول د ګلوکوز د
استقالب د الرې ترالسه کوي خو ،داسې چې په دغه يارانه کې د انسولين ريبارۍ ته کومه اړتيا نه شته نوکه
لوړ انسولين د ګلوکوز کچه ډېره راټيټه کړي د مرکزي عصبي سېسټم داسې يو ډول ميتابوليزم هرومرو د
فشار الندې راځي ،ځکه نو هغه خلک چې انسولين افرازوونکي تومورونه ولري او يا هغه ناروغان چې د
خپلې درملنې لپاره انسولين اخلي د دې سنډروم څخه په امان نه دي.
دا مسئله داسې ده چې که د يو چا د وينې د ګلوکوز کچه د ( )50-70mgm%په شاوخوا کې وي
مرکزي عصبي سېسټم يې خفيفاً متهيج کېږي ځکه چې د ګلوکوز داسې يوه کچه د نيوروني فعاليت د
حساسوالي المل ګرځي چې بعضاً د برساماتو بېال بېل ډولونه رامنځ ته کوي خو ،ډېر لږ د ناروغ د سخت
عصبانيت ،د ټول بدن د لړزې او خوله کېدو باعث ګرځي.
که د وينې د ګلوکوز کچه د ( )20-50mg/dlشاوخوا ته راغله  Clonic Seizuresاو د شعور له السه
ورکول رامنځ ته کېږي .دا وخت يواځې د کوما د حالت رامنځ ته کېدل پاتې دي .همدارنګه دا وخت د
ساده کلينيکي کتنو له مخې دا ګرانه ده چې د ( Diabetic Commaکومه چې د  Insulin Lack Acidosisله
کبله منځته راځي) او ( Hypoglycemic Commaکومه چې د انسولين د ډېروالي له امله منځته راځي) ترمنځ
توپير وشي خو ،بيا هم په تنفس کې د اسېتون بوى او چټک او ژور تنفس هغه نښې دي چې په
 Hypoglycemic Commaکې نه وي.
د هايپوګاليسيميک کوما يا شاک د ناروغانو ځانګړې او وصفي درملنه د وريد له الرې په لوړه کچه د
ګلوکوز ورکول دي چې په دې ډول ناروغ د يوې دقيقې څخه هم په لږ وخت کې له شاک څخه وځي .پر
دې سربېره د ګلوکاګون يا ايپي نيفرين کارول هم ګټه لري ځکه چې په ځيګرکې د  Glycogenolysisد
الرې د وينې د ګلوکوز کچه په ډېره چټکۍ سره پورته وړي .که درملنه د چټک اغېز لرونکې نه وي نو د
مرکزي عصبي سېسټم نيوروني حجرې په يوه تل پاتې ډول خرابېداى شي.
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د پانکراس د اندوکراین برخه چې د النګرهانز جزیرې ورته وایي او بیا د ∝ β ،-او ∆
حجرې لري د انسولین ،ګلوکاګون Somatostatin ،او ) Pancreatic Poly Peptide (PPPپه نوم
هورمونونه افرازوي.
انسولین چې یو  Hypoglycemicفکټور دی له دماغ نه پرته د نورو انساجو حجراتو ته د  Glucoseد
انتقال المل ګرځي ،اضافي  Glucoseپه ځیګر او عضالتو کې په ګالیکوجن اړوي ،پروټين
انابولیک او  Fat Anabolicاغېز لري ان تر دې چې ا ضافي ګلوکوز هم په شحمي اسیدو بدلوي.
د انسولین افراز د وینې د  Glucoseد کچې په واسطه کنټرولېږي د دې هورمون په نه افراز یا
لږ افراز کې د شکرې یا ډیابېټ په نوم ناروغي منځ ته راځي.
 Glucagonچې د انسولین تربور او یو  Hyperglycemicفکټور دی په وینه کې د  Glucoseسویه
پورته وړي ،له همدې کبله د وینې ګلوکوز د دې هورمون په افراز یو کنټرولوونکی اغېز لري،
ټول هغه حاالت چې په وینه کې د ګلوکوز د سویې د ښکته کېدو المل ګرځي د  Glucagonد
افراز د زیاتېدو موجب ګرځي لکه لوږه ،روژه او شدید فزیکي کارونه.
 Somatostatinبیا د انسولین او ګلوکاګون د دواړو افراز نهې کوي او په دې ډول ستر ماموریت
سر ته رسوي او هغه دا چې غذایي توکو ته وخت ورکوي چې د ډېر وخت لپاره په دوران کې
وي او ژر له منځه والړ نه شي.
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 -۱د پانکراس د اندوکراين حجرو او د هغو د اړوند هورمونو نومونه واخلئ؟
 -۲د انسولين رول د  COHد استقالب په اړه وليکئ؟
 -۳د انسولين په افراز او نه افراز کې به په  Fatڅه وشي؟
 -۴د دماغ په واسطه د ګلوکوز د مصرف او د انسولين ترمنځ اړيکې تشريح کړئ؟
 -۵د ګلوکاګون د  Key physiologyپه اړه خپل معلومات وليکئ؟
 -۶د وينې د ګلوکوز د غلظت د کنټرول ارزښت په څه کې دی؟
 -۷د ګلوکاګون د  SMSنوم واخلئ؟
 -۸د انسولين د زيات او نه يا کم افراز له کبله کوم حاالت منځ ته راځي ،نومونه يې واخلئ؟
 -۹په الندې لست کې چې کوم مواد د انسولين افراز تنبه کوي د ↑ په نښه او چې کوم يې کموي د ↓ په
نښه يې نښه کړئ.
 ------د هضمي قنات هورمونونه ------ګلوکاګون ------د وينې د ګلوکوز کمېدل ------د وينې د  AAد سويې لوړېدل ------ولږه ------د وينې د  FAAد سويې لوړېدلHyperglycemia -------
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نوموړې ټولې موضوع ګانې په ډېر نږدې ډول يو له بل سره تړاو لري ،د بېلګې په توګه د ژونکو
(حجرو) څخه د بهرنيو مايعاتو ( )ECFد کلسيم غلظت چې د هضمي الرې څخه د  Ca++په جذب ،د
پښتورګو په وسيله يې په وتو او د هډوکو په وسيله يې په اخيستو او خوشې کولو والړ دي ،ټول د نوموړو
هورمونو په وسيله څارل کېږي .او دا چې د  Phosphate Homeostasisڅېړل له  Ca++څخه بېل شوني نه
دي له دې کبله يې يوځاى څېړو.
په  ECFاو پالزما کې د  Ca++غلظت په ډېر حساس او نازکه ډول ساتل کېږي او روغه کچه يې د
( )9.4mg/dlيا ( )2.4mmol/litڅخه عبارت ده .دا جدي څارنه لدې امله اړينه ده چې  Ca++ايون په ډېرو
فزيولوژيک مسئلو کې د يوې کيلي رول لري چې د ملساء ،مخططو او د زړه د عضالتو تقلص ،د وينې
پرنډېدل او عصبي سيالو لېږد يې ايله يو څو بېلګې دي.
 Exitable Cellsد دغه ايون د غلظت د بدلون په وړاندې په جدي ډول حساسيت لري ،په دې معنا چې
 Hypercalcimiaد دغه ژونکو (عصبي سېسټم) د شديد  Depressکېدو او برعکس  Hypocalcimiaبيا د
عصبي سېسټم د ډېر حساس کېدو المل ګرځي .هډوکي د دغه ايون ډېرې سترې زېرمې جوړوي .له دې
کبله يې د کمښت په وخت له خپل ځان څخه خوشې کوي او د ډېروالي په وخت يې په ځان کې ځايوي.
په همدې ډول د بدن د ټول فاسفيټ ( )٪۸۵په هډوکو )۱۴-٪۱۵( ،يې د ژونکو په دننه او د ( )٪۱څخه لږ يې
په خارج الحجروی مايع کې ځای په ځای شوي ،که څه هم فاسفيټ يو څو ارزښتناکې دندې لري خو ،بيا
()۱۰
هم د همغه مېخانيکيت په وسيله يې غلظت څارل کېږي کوم چې د  Ca++لپاره کار کوي.

 ۴۰-۱شکل :په پالزما کې د کلسيم مختلف ډولونه

( ،۱۰م)۹۵۶ :
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د  ۴۰-۱شکل څخه څرګندېږي چې  Ca++په پالزما کې په درې ډوله ليدل کېږي )۴۱٪( .يا
( )1mmol/litيې د پالزما د پروټين سره په داسې ډول نښتي چې د کپېلريو له پردې څخه د تېرېدو وړتيا نه
لري )۹٪( .يا ( )0.2mmol/litيې د پالزما او  ESFد انيونيک توکو لکه  Citrate And Phosphateسره ګډ
دي خو ،داسې چې د تېرېدو وړتيا لري چې دا ايونايز نه دي ،درېم ډول يې پاتې ( )۵۰٪جوړوي او دا د
پالزما هغه  Ca++دي چې هم ايونايز او هم د تېرېدو وړتيا لري .بناءً په پالزما او خارج الحجروي مايعاتو کې
د دې ايون غلظت ( )2.1mmol/litيا ( )4.2mEq/litدى ،چې دا يو دوه والنسه ايون او دا اندازه يې د پالزما
د ټول  Ca++د اندازې نيمايي ده ،اوهمدا ايونيک  Ca++دى چې د بدن ډېرې دندې په غاړه لري لکه د زړه او
()۱۰
عصبي سېسټم دندې ،او د هډوکو جوړښت.

که داسې کلسيمي مالګې چې په اوبو کې منحل وي د وريد له الرې تطبيق شي نو ښکاره ده چې د
 Ca++ايون سويه به ښه پورته والړه شي خو ساعت نيم وروسته به دا سويه بېرته نارمل ته را وګرځي،
برعکس که په يو ترتيب سره له وينې نه ښه ډېر  Ca++لېرې شي نو د  Ca++ايون سويه به ښه په درز سره
راښکته شي ،خو دا به هم ګړۍ نيمه وروسته بېرته نارمل شي دا جريان د دې واقعيت يوه برخه جوړوي
چې هډوکي يو ډول د تبادلې وړ کلسيم لري چې د هغه پواسطه تل د خارج الحجروي مايعاتو سره د
معاملې د الرې يوه موازنه ساتي که څه هم د دې  Exchangeableکلسيم يوه برخه هغه کلسيم جوړوي
چې د ټولو انساجو په حجرو کې شته په ځانګړې ډول په هغو کې چې لوړه  Permeabilityلري لکه د
ځيګر او هضمي قنات حجرات ،خو د دې ډول  Ca++لوړ مقدار د هډوکو په حجرو کې دی ،په دې معنا
چې د هډوکو د ټول  Ca++له جملې نه له  0.4%څخه تر يو فيصد پورې دا ډول کلسيم جوړوي او دا
ډول  Ca++په هډوکو کې په يو داسې ډول ځای په ځاى شوي چې په چټکۍ د خوځښت وړ دي لکه
 CaHPO4او نور  Amorphous Calcium Saltsد دغسې يو  Exchangeableډول  Caرول او ارزښت په
دې کې دى چې د خارج الحجروي مايعاتو د  Caايون د غلظت په هکله د يو چټک بفر مېکانيزم په
حيث رول لوبوي ،يعنې که د خارج الحجروي مايعاتو د  Caايون غلظت د زيات اخيستلو يا نه اخيستلو له
کبله اغېزمن شي او په ترتيب سره د  Caايون غلظت دغلته شديداً لوړ او يا ټيټ شي نو همدا
()۱۰
 Exchangeableمېخانيکيت به يې نارمل ته را ګرځوي.
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دا ويټامين هم له هضمي الرې څخه د  Ca++په جذب او هم د هډوکو په جوړېدو او ورانېدو کې ښه
پوره رول لري ،که څه هم نوموړي کارونه مستقيماً د دې ويټامين پواسطه نه اغېزمن کېږي ،په دې معنا چې
لومړى بايد دا ويټامين د څو پرله پسې تعامالتو په اوږدو کې چې په ځيګر او پښتورګو کې پرې ترسره کېږي
په خپل فعال شکل چې له  1-25 Di Hydroxy Chole Chalociferolنه عبارت دى واوړي ۴۱-۱ .شکل د
هغه تعامالتو لړۍ ښيي چېرته چې دا کار کېږي په دې ډول چې:
ويټامين ډي په پوستکي کې جوړېږي او د سټيرولو هغه ګڼ مشتقات چې د ويټامين ډي په کورنۍ پورې
تړلي دي او سره ډېر يا لږ ورته وظايف لري دا ويټامين هم يو له دغو ډېرو مهمو څخه دی چې Chole
 (CC) Calciferolباله شي او په جلد کې جوړېږي .داسې چې د دې نه د مخه يو بل شى چې 7-Dehydro
 Chole Calciferolنومېږي ،په جلد کې په نارمل ډول موجود وي او دا بيا د لمر د الټرا وايليټ وړانګو
پواسطه په ويټامين ډي اوړي ،له دې کبله نو د لمر سره دوستانه اړيکې لرل د دغه ويټامين د کموالي مخه
نيسي .هغه ويټامين ډي چې د غذا سره وجود ته داخلېږي د جلدي هغې سره کوم توپير نه لري پرته له يو يا
( ،۱۵م)۸۵۴ :
څو اتومونو څخه.
په  CCباندې چې کوم لومړى تعامل ترسره کېږي هغه په ځيګر کې دى چې دا مرکب په 25-OH-CC
باندې اړوي دا يو  Limitedتعامل دى په دې معنا چې همدا مرکب بېرته په دغه اړونه باندې د يو Feed
 Back Mechanismله الرې نهې کوونکې اغېزه لري او دا  Negative Feed Back Mechanismد دوه
الملونو له کبله ډېر مهم دى ،يو خو دا چې په دې ډول د دې مادې غلظت په پالزما کې په ډېر جدي ډول
کنټرولېږي لکه څنګه چې په  ۴۱-۱شيما کې ښکاري ،په دې معنا شونې ده چې د ويټامين ډي اخيستل دې د
خوړو له الرې ډېر زيات شي خو د  25-OH-CCسويه به هماغسې نارمل وي .د دغه جدي Feed Back
کنټرول نتيجه ده چې که هر څومره د ويټامين ډي مقدار لوړ شي اغېزې به يې ثابتې وي ،او ور سره جوختې
به نه لوړېږي.
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 ۴۱-۱شکل :د ويټامين ډي څخه د  1-25 DI-OH-CCجوړېدنه او د پالزما د کلسيم د
( ،۱۰م)۹۶۱ :
غلظت د کنټرول په اړه د ويټامين ډي رول

دوهم دا چې اضافي مقدار ويټامين ډي په ځيګر کې زېرمه کېږي او د راتلونکي لپاره د يوې ذخيرې په توګه
ورنه تمه کېږي .يعنې که ويټامين ډي په  25-OH-CCواوړي نو بيا يې سر ته خير نه شته او ايله يو څو اونۍ به
په وجود کې په ښه راشي ،خو که ويټامين ډي په خپل اصلي  ۴۱-۱شکل پاتې شي او په  25-OH-CCباندې
وانه وړي د مياشتو لپاره په ځيګر کې زېرمه پاتې کېداى شي .په ۴۱-۱شکل کې د تعامالتو دويم قدم دا دى
چې په ځيګر کې جوړ شوى  25-OH-CCاوس د پښتورګو په  Proximal Tubulesکې په 1-25Di-OH-CC
باندې واوړي چې دا تعامل د  PTHپواسطه کنټرولېږي .دا هغه وروستنى او مطلوب مرکب دى چې زمونږ په
کار دى .دا مرکب ډېر فعال او د فعاليت اندازه يې د مخکنيو هغو نه  ١٠٠٠وارې زياته ده ،له دې کبله نو د
پښتورګو په خرابۍ کې ويټامين ډي خپل رول په مطلق ډول بايلي .که  ۴۱-۱شکل ته ځير شو 25-OH-CC
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چې کله په  1-25 Di-OH-CCباندې اوړي  PTHته اړتيا شته ،بناءً د دې هورمون په نشت کې هم دا کار نه
ترسره کېږي .له دې کبله نو د ويټامين ډي د فزيالوژيک رول د لوبولو لپاره د  PTHشتون داسې يو عنصر دى
چې بايد هرومرو وي ۴۱-۱ .شکل ښيي چې د دې لپاره دوه الملونه دي:
 :١د  Caايون په دې اړه چې  25-OH-CCدی په  1-25Di-OH-CCبدل شي يو څه نهې کوونکى رول لري.
 :٢دويمه او نسبتاً ارزښتناکه ونډه يې دا ده چې که د  Caايون کچه په پالزما کې له ( )9-10mg/dlنه لوړه
شي نو د  PTHپه افراز نهې کوونکې اغېزه لري بناءً د  Caکچه راښکته کوي.
لکه چې ومو ويل  PTHپه پښتورګو کې  25-OH-CCپه  1-25Di-OH-CCباندې بدلوي نو د Ca++
لوړه کچه د  PTHافراز نهې کوي او په پايله کې  25-OH-CCپه  24.25-Di-OH-C.Cباندې بدلوي او دا
کار په پاى کې په يو حالت انجامېږي چې ورته  No Vitamin D Effectوايي .په پاى کې دې پايلې ته
رسېږو چې کله د پالزما د  Caسويه پورته والړه شي نو د  1-25Di-OH-CCسويه ښه په درز سره ښکته
++
راځي چې په نتيجه کې د  Caجذب د کلمو ،پښتورګو او هډوکو نه کم او په دې ډول د پالزما د Ca
()۱۰
سويه نارمل ته را ګرځي ۴۲-۱( .شکل)
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 ۴۲-۱شکل :د کلسيم مېتابوليزم

( ،۱۱م)۳۰۴ :
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 ۴۳-۱شکل :د پالزما د کلسيم د غلظت اغېز په پالزما کې د  1.25 Di-OH-C.Cپر اندازې

( ،۱۰م)۹۶۱ :

د دې ويټامين فعال شکل چې له  1.25-Di-OH-C.Cڅخه عبارت دى د کولمو ،پښتورګو او هډوکو نه د
 Caاو فاسفيټ د جذب په زياتوالي کې و خارج الحجروي مايعاتو ته د څو الرو نه اغېزه کوي او د نوموړو
موادو غلظتونه په خارج الحجروي مايعاتو کې عياروي .دا ماده يعنې  1.25-Di-OH-C.Cد هورمون د يو ډول
په څېر د کولمو څخه د  Caله جذب څخه مالتړ کوي .د دې کار په ترسره کولو سره دا هورمون ډوله ماده
لومړى د يو دوه ورځو په موده کې د کولمو په اپيتيليل ژونکو کې د  Calcium Binding Proteinپه نامه د
يو پروټين جوړونه زياتوي .دا پروټين د نوموړو حجرو په  Brush Borderکې د حجرو داخل ته د  Ca++وړل
زياتوي چې بيا له دغه ځايه يعنې د حجرې له سايتو پالزم نه  Basolateral Membraneته د Facilitated
 Diffusionپه اساس رسېږي ،د  Ca++دا ډول جذب مستقيماً د هغه پروټين په اندازې پورې اړه لري چې دا
کار سر ته رسوي که  1.25-Di-OH-C.Cله دوران نه لرې هم شي نوموړى پروټين به په دغه حجرو کې تر
اونيو ،اونيو پاتې شي چې دا کار د دې پروټين د اوږدې اغېزې ښودونکى دى چې د  Ca++د جذب په اړه يې
لري .د  Ca++د جذب د حمايې په اړه د  1.25-Di-OH-C.Cبل رول دا دى چې:
 :١د اپيتيليل حجرو په  Brush Borderکې د  Calcium Stimulated-Atpaseجوړېدل زياتوي.
 :٢همدغلته د  Alkaline Phosphataseجوړونه زياتوي.
خو بيا هم د دغه اغېزو اساسي ،غوڅ اوجدي مېخانيکيت څرګند نه دى .که څه هم فاسفيت په اسانه جذبېږي
خو ،بيا يې هم جذب د ويټامين ډي پواسطه زياتوالى مومي .کېداى شي دا کار د  1.25-Di-OH-C.Cمستقيمه
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اغېزه وي او يا د دې هورمون يوه دويمي اغېزه ،چې د  Ca++د منځګړتوب له الرې يې تر سره کوي يعنې
 Ca++به د فاسفيت د جذب لپاره د يو ناقل په حيث کار کوي.
که له يوه پلوه ويټامين ډي د کولمو نه د  Caاو فاسفيت جذب زياتوي نو له بله پلوه د همدې موادو
اطراح او اخراج د پښتورګو د الر ې کموي خو ،کېداى شي چې دا کليوي اغېزې يې دومره ارزښتناکې نه
وي چې په خارج الحجروي مايعاتو کې د نوموړو توکو غلظت تنظيم کړي ،بلکې د ويټامين ډي مهم رول
هغه دى کوم چې د هډوکو په  Absorption And Deposationکې يې لري .که يو چا ته لوړ مقدار دا
ويټامين زرق شي په شديد ډول به د Bone Absorptionسبب شي په داسې حال کې چې د ويټامين ډي په نه
موجوديت کې بيا د  PTHدا وړتيا چې د  Bone Absorptionسبب کېږي شديداً کمښت مومي.
د ويتامين ډي د دې ډول کار مېخانيکيت نه دى معلوم خو فکر کېږي چې دا به د  1.25-Di-OH-C.Cد
اغېزو پايله وي چې د حجروي غشا نه د  Ca++تېرېدنه زياتوي .په کم مقدار سره ويتامين ډي د Bone
 Calcificationد تقويې سبب ګرځي .داسې چې د کولمو نه د  Ca++او فاسفيت جذب زياتوي او په دې ډول
د هډوکو  Mineralizationزياتوي چې بيا هم د دې کار مېخانيکيت نه دى معلوم خو فکر کېږي چې المل
به يې هماغه د  1.25-Di-OH-C.Cاغېزه وي چې د حجروي غشاو د الرو د  Ca++ترانسپورټ زياتوي ،دا
()۱۰
وخت په معکوس طرف يعنې د  Osteoblastic And Osteolyticحجرو د حجروي پردو له الرې څخه.
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دا هورمون د خارج الحجروي مايعاتو د  Ca++او فاسفيت د غلظتونو د کنټرول لپاره د يو قوي مېکانيزم د
رامنځ ته کولو سره ښه پوره مرسته کوي چې خپل دې هدف ته د رسېدو لپاره يې د کار مېکانيزم د کولمو د
الرې د نوموړو ايونونو په جذب ،د پښتورګو د الرې د نوموړو ايونونو په اطراح او د هډوکو او خارج
الحجروي مايعاتو ترمنځ د نوموړو ايونونو په تبادلې والړ دى .بناءً د پاراتايرايډ غدې زيات فعاليت له دې کبله
چې له هډوکو نه د کلسيمي مالګو د جذب سبب کېږي د  Hypercalcemiaاو برعکس د نوموړي غدې کم
فعاليت د  Hypocalcemiaسبب ګرځي چې کله کله په  Tetanyانجامېږي .په روغه په انسانانو کې نوموړې
څلور غدې شته چې د تايرايډ غدې شا ته د هرې تايرايډ غدې په پورتني او النديني قطب کې ځاى لري .د
پاراتايرايډ هره غده  2x3x6mmابعاد لري او په مکروسکوپيک ډول د يو تياره نصواري رنګه شحم په شان
ښکاري او ډېره به ګرانه وي چې د تايرايډ له غدې څخه يې توپير وشي .له دې کبله د تايرايډ غدې په
جراحي عملياتو کې کله چې د تايرايډ د غدې قسمي او يا تام لرې کول هدف وي د پاراتايرايډ غدې هم د
تايرايډ د غدې د يوې برخې په ګمان په بيستو کې ځي.
که د پاراتايرايډ غدې نيمايي له منځه الړې شي بيا هم پاتې نيمه بس ده او د چندان خاصو ناخوالو د
رامنځ ته کېدو سبب نه کېږي خو ،که له څلورو نه درې يې لېرې شي نو بيا د يو ګذري Hypo Para
 Thyroidismسبب کېداى شي ،اما که د دې غدو يوه لږه برخه نسج هم پاتې شي د وخت په تېرېدو د
هايپرتروفي له کبله د غدو غونډه فزيالوژي پر غاړه اخستی شي .د يو کاهل کس دا غده چې په ۴۴-۱
شکل کې ښکاري اساساً له  Chicf Cellsنه او له کم نه تر متوسطې اندازې پورې له  Oxyphil Cellsنه
جوړه ده مګر ،دا  Oxyphilحجرات د  Chief Cellsد  Modifiedيا  Depletedحالت نه عبارت دی چې
()۱۰
نور د هورمون د افراز نه وتلی دی.
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 ۴۴-۱شکل :څلور د پاراتايرايد غدې او د هغوی هستولوژيک جوړښت

( ،۱۰م)۹۶۳ :

 PTHلومړى په رايبوزوم کې د يو  Pre Pro Hormoneپه بڼه د يو اوږد پولي پيپټايد په څېر چې ١١٠
امينو اسيدونه په کې وي جوړېږي ،بيا د  ٩٠امينو اسيدونو يو ځنځير ته چې د  Pre Pro Hormoneپه نامه
يادېږي اوړي او له دې نه وروسته په ايندوپالزميک ريتوکولم اوګولجي اجسامو کې په اصلي هورمون چې
 ٨٤امينو اسيدونه په کې وي بدلېږي .په پاى کې د مربوطه حجرې په سايتوپالزم کې په افرازي دانو کې بسته
کېږي ،او اخرنى محصول يې چې د اصلي هورمون څخه عبارت دى  ٩٥٠٠ماليکولي وزن لري .ځينې کوچني
مرکبات چې له  ٣٤امينو اسيدونو جوړ او د هورمون په  Nنهايت پورې نښتي وي هم له دې غدې نه الس ته
راغلي چې کټ مټ د  PTHپه شان فعاليت لري خو دا چې پښتورګي په ډېرې چټکۍ په څو دقيقو کې اصلي
هورمون اطراح کوي بناءً همدا نقلي يا واړه مرکبات دي چې ساعتونه يې پښتورګي په اطراح کې ناکامېږي او
په دوران کې پاتې او خپل هورموني اغېزو ته دوام ورکوي.
Ca

PTH

 ۴۵-۱شکل هغه ګراف ښيي چې که يو چا ته په ناڅاپي ډول  PTHزرق شي او دا کار ادامه ومومي د
وينې د  Ca++او فاسفيت په غلظتونو به يې څه وشي؟
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ښکاري چې په لومړيو څلور ساعتونو کې د  Ca++سويه په لوړېدو پيل کوي تر هغه چې يوې Platue

سويې ته ورسېږي خو برعکس د فاسفيټ غلظت په وينه کې په ښکته کېدو شروع کوي تر هغه چې د يو
دوه ساعتونو په موده کې خپلې ټيټې اندازې ته ورسېږي.

 ۴۵-۱شکل :د  PTHد انفيوژن نه وروسته په ړومبو پنځو ساعتونو کې د کلسيم او فاسفيټ د غلظتونو تغيرات

( ،۱۰م)۹۶۳ :

د  Ca++د سويې لوړېدنه د دوه عواملو له کبله ده:
 - ١د  PTHد اغېزو له کبله چې د هډوکو نه د  Ca++او فاسفيټ د جذب د زياتوالي سبب ګرځي.
 -٢د همدغې هورمون د يوې بلې اغېزې له کبله چې د پښتورګو د الرې د  Ca++اطراح کموي.
د فاسفيټ د سويې را ښکته کېدل بيا د  PTHد هغه اغېز پايله ده چې په ډېر قوت د پښتورګو د الرې د
هغه فاسفيټ اطراح حمايه کوي کوم چې له هډوکو څخه د همدې هورمون د يوې بلې اغېزې له کبله
جذب شوى دى.
 PTHپه هډوکو باندې دوه اغېزې کوي تر څو له هغو نه  Ca++او فاسفيټ جذب کړي:
يو ډول د دې اغېزو هغه چټک اثر دى چې په دقيقو کې پيل او په ډېر جدي ډول په څو ساعتونو کې
اعظمي حد ته رسېږي دا مرحله معموالً د  Osteocytesد فعالېدو له کبله رامنځته کېږي تر څو زيات مقدار
 Ca++او فاسفيټ د هډوکي نه جذب کړي .دوهمه مرحله بيا يوه سسته او ورو مرحله ده او ورځې او اونۍ
غواړي تر څو خپل لوړ حد ته ورسېږي ،يعنې دوهمه مرحله د  Osteoclastic Proliferationيوه پايله ده چې
د هډوکو څخه د کلسيم او فاسفيټ په جذب نه ،بلکې د هډوکو نه د  Osteoclastic Reabsorptionد
زياتوالي سبب کېږي.
چټکه مرحله يعنې له هډوکو څخه د  Ca++او فاسفيټ تېز جذبول چې د  Osteolysisپه نامه يادېږي يعنې
که يو چا ته زيات  PTHزرق شي په وينه کې يې د  Ca++ايون سويه په يو څو دقيقو کې پورته ځي.
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هستو فزيالوژيک څېړنو ښودلې چې  PTHد هډوکو د دوه ناحيو نه د هډوکينو مالګو د جذب سبب
کېږي يو له عضوي مترکس نه په ځانګړې ډول له  Osteocytesنه چې په هډوکو کې قرار لري او بل له
 Osteoblasteڅخه چې د هډوکو سطحي برخه يې پوښلې ده .هغه ځانګړتيا چې دلته ښکاري دا ده چې د
 Osteoblastes & Osteocytesدنده هيڅکله دا نه ده چې د هډوکو څخه دې د هډوکينو مالګو د جذب
المل شي بلکې د دې دوه ډوله ژونکو دنده د  Bone Depositionاو  Calcificationڅخه عبارت ده.
په هر حال څېړنو ښودلې ده چې دا دوه ډوله ژونکې د  Interconnected Cellsداسې يو سېسټم
جوړوي چې د هډوکي په ټول اوږدوالي او سطحې خورېږي پرته له هغې وړې سطحې څخه چې د
 Osteoclastesسره نښتې ده دا په حقيقت کې يوه اوږده بارزه لرونکې پرده ده چې د يوې Osteocyte
څخه بلې ته غځېدلې ده د هډوکي په ټول جوړښت کې رامنځته کېږي چې دا بارزې د هډوکي د
سطحې د  Osteoclasteاو  Osteoblasteسره هم نښلي له دې کبله دغه  Extensive Systemته
 Osteocytic Membrane Systemوايي او ګمان کېږي چې دا به هغه پرده وي چې هډوکى د خارج
الحجروي مايعاتو څخه بېلوي.
د دغه  Osteocyticپردې او هډوکي ترمنځ مسافه کې د  Bone Fluidپه نوم يوه لږ ه اندازه مايع شته
چې د څېړنو له مخې دا  Osteocyticپرده له  Bone Fluidڅخه د  Ca++ايونونه خارج الحجروي مايعاتو ته
پمپوي او په دې ډول په  Bone Fluidکې د دغه ايون غلظت د خارج الحجروي مايعاتو په پرتله ( )۳/۱ساتي
نو ،کله چې  Osteocytic Pumpشديداً فعال شي د  Bone Fluidد  Ca++ايون غلظت شديداً کمېږي او په
دې ډول د  Ca++فاسفيټ مالګې له هډوکو څخه جذبېږي چې داسې يو ډول کار ته  Osteolysisوايي او دا
پروسه بغېر له دې چې د هډوکو د  Fibrousاو  Gel Matrixبرخو جذب موجود وي ،واقع کېږي او کله چې
دا پمپ غېر فعال وي د  Bone Fluidد  Ca++ايون غلظت مخ پورته ځي او په دې ډول د  Ca++فاسفيټ
مالګې د هډوکو په مټرکس کې د  Re Deposationالمل ګرځي خو ،دا چې  PTHد دې ناول د کومې
برخې رول په غاړه لري په ګوته نه شو.
لومړى د  Osteoblastesاو  Osteocytesڅخه جوړه هډوکينه پرده د  PTHپه وړاندې يو ډول آخذوي
پروټين لري او له دې الرې  PTHد دغه  Caپمپ د فعالېدو المل ګرځي او په دې ډول نو ،د  Ca++فاسفيټ د
چټکې ليرې کوونې المل ګرځي .عقيده په دې ده چې دا  PTHد  Osteocyticپردې د هغه مخ د Ca++
نفوذيه وړتيا لوړوي چې  Bone Fluidخوا ته وي په دې ډول دا پرده د  Ca++ايونونو ته اجازه ورکوي چې له
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 Bone Fluidڅخه د دغې پردې ژونکو ته ننوځي وروسته دا  Ca++د پردې بهرني لور ته وړل کېږي او په دې
ډول پاتې فاصله وهي او خارج الحجروي مايعاتو ته ځان رسوي.
د هډوکو ورو تخريب او له هغو څخه د  Ca++فاسفيټ خوشې کېدنه د  Osteoclastesد فعاليت د
تنبه المل ګرځي داسې چې د  PTHيو ډېر ښه پوهېدل شوې اغېزه همدا د  Osteoclastesتنبه ګڼل شوې
ده .خو اوس دا ژونکې د  PTHلپاره کومه ځانګړې پروټيني آخذه نه لري بلکې عقيده په دې ده چې
فعال شوي  Osteoblastesاو  Osteocytesداسې دويمي سيګنالونه (چې تر اوسه ال ښه معلوم نه دي) و
 Osteoclastesته استوي چې دا ژونکې خپل دوديز ماموريت ته (کوم چې ورو ،ورو د هډوکو د
خوراک څخه عبارت دی) ولمسوي چې دا ډول پروسه اونۍ او مياشتې غواړي .د Osteoclastic
 Systemدا ډول تنبه کېدنه له دوه الرو کېداى شي:
 :١په عاجل ډول د دې سېسټم تنبه کېدل کوم چې هر وخت صورت نيسي.
 :٢د نوو  Osteoclastesجوړېدنه.
که د څو ورځو لپاره د  PTHکچه لوړه وساتل شي د دغې Osteoclastic Systemد تنبه المل ګرځي
مګر د اوږدې مودې يعنې د څو مياشتو لپاره د دغه سېسټم فعال پاتې کېدل بيا د دغه هورمون قوي تنبه کېدنه
غواړي .وروسته له هغه چې د دې هورمون لوړه سويه د څو مياشتو لپاره وپايي ،ښکاره ده چې د
 Osteoblastic Resorptionله کبله به هډوکى ضعيف شي او دا وضع به بيا په خپل نوبت په دويمي ډول د
 Osteoblasticتنبه المل ګرځي تر څو ضعيف شوي هډوکي بېرته سمبال کړي بناءً د  PTHآخرنۍ اغېزې په
دې ډول هم د  Osteoclasticاو هم د  Osteoblasticفعاليت د زياتوالي څخه عبارت دى .خو په پاى کې دا
ټولې له دې کبله دي چې د  Bone Absorptionپله د  Bone Depositionڅخه درنده ده نو هډوکي به د
()۱۰
زيات  PTHله کبله تخريب شي نه ترميم.
هډوکي له دې کبله چې د  Ca++مقدار په کې د خارج الحجروي مايعاتو په پرتله ( )۱۰۰۰ځله لوړ وي
نو که  PTHپرې هر څومره خواري وکړي او د خارج الحجروي مايعاتو د  Ca++کچه هر څومره لوړه کړي
په هډوکو به يې اغېزه د فيل په غوږ کې د ماشي وي .اما که د هورمون لوړوالى د مياشتو او کلونو لپاره پاتې
شي بيا نو ولې نه ،د هډوکو د  Ca++را ايستل په دومره پرله پسې ډول کېداى شي چې په هډوکو کې لوى،
()۱۰
لوى غارونه جوړ کړي چې دا غارونه به د لويو  Multinucleated Osteoclasteپه وسيله ډک وي.
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په خارج الحجروي مايعاتو کې د  Caايون ډېر لږ کمښت د پاراتايرايډ غده تنبه او د هغې څخه د دې د
هورمون د افراز د زياتوالي المل ګرځي خو ،که چېرې د  Caايون کمښت ادامه پيدا کړي ،غده به
هايپرتروپي وکړي او د نارمل په پرتله به پنځه ځله او يا له دې څخه هم ډېره غټه شي لکه په  Ricketsکې
چې معموالً د  Caايون کچه له نارمل څخه معمولي شانته ښکته شوې وي .همدارنګه د حمل په موده کې هم
دا غده غټېږي آن هغه وخت هم چې د حامله ښځې په خارج الحجروي مايعاتو کې د  Caکمښت په ډېره
ګرانه په ګوته کېږي .د شيدو ور کولو په وخت کې هم دا غده غټېږي چې المل يې روښانه دى او هغه دا
چې د شيدو له الرې د  Caد السه ورکول دي .خو ،برعکس هغه حاالت چې د  Caد کچې د لوړوالي المل
ګرځي د غدې د فعاليت او جسامت دواړو د کمښت المل ګرځي ،لکه:
 :١په خوړو کې د  Caد کچې ډېروالى.
 :٢په خوړوکې د ويټامين ډي ډېروالى.
 :٣پرته له  PTHڅخه د نورو الملونو له کبله  Bone Absorptionلکه هغه چې د هډوکو د نه کارونې له
امله رامنځته کېږي.
 ۴۶-۱شکل د پالزما د  Caاو  PTHد غلظتونو ترمنځ مناسبت ښيي .خطي ګراف هغه حالت افاده کوي کله
چې د  Caايون غلظت په څو ساعتونو کې بدلون وکړي او که ورته ځير شو پوه به شو چې که چېرې د Ca
په غلظت کې حتى ډېر لږ کمښت هم راشي د  PTHپه افراز کې دوه يا درې ځله ډېروالى راځي.
نقطوي ګراف بيا هغه حالت را ښيي چې کله د  Caايون بدلون اونۍ ونيسي يعنې مزمن شي ،دا وخت غدې
ته وخت په الس ورځي چې هايپرتروپي وکړي .دغه حالت هم د نقطوي ګراف په وسيله ښودل شوى دى.
د دې دوه نقطوي خطونو څخه دا پته لګېږي چې که د  mg%د يوې برخې په اندازه د  Caغلظت په پالزما
کې ښکته شي د  PTHافراز به دوه چنده شي .دا هغه د حد څخه اضافه قوي  Feed Back Mechanismښيي
د کوم پر بنسټ چې بدن د يوې اوږدې مودې لپاره د پالزما د  Ca++ايون غلظت برابروي.
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۴۶-۱شکل :د پالزما د کلسيم غلظت اغېز په  PTHاو کلسيټونين
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دا يو پيپټايډ هورمون دى چې د تايرايډ غدې په وسيله افرازېږي او د پالزما د  Caايون د غلظت د
کمښت المل ګرځي يا په بل عبارت د  PTHضد اغېزې لري .خو ،د  Caد غلظت په څارنه کې کلسيتونين په
مقداري لحاظ د  PTHپه پرتله په ډېره کمه اندازه رول لري.
د دې هورمون جوړښت د تايرايډ غدې په  Para Follicular Cellsيا  C-Cellsکې ترسره کېږي .دا
ژونکې د تايرايډ غدې په بين النسجي مايعاتو کې د فوليکولونو تر منځ پرتې دي چې د ټولې غدې
( )0.1%کتله جوړوي او اصالً د ځينو وړو ژوو لکه کبانو Reptiles ،Amphibians ،او مرغانو د Ultimo
 Brachial Glandsد پاتو شونو څخه دي .دا هورمون له دوه دېرش ( )۳۲امينو اسيدونو څخه جوړ دى
چې د ( )۳۴۰۰په شاوخوا کې ماليکولي وزن لري.
د دې هورمون د افراز لپاره ډېره ښه تنبه د پالزما د  Ca++يا د  Caايون د غلظت لوړېدنه ده په داسې حال
کې چې د  PTHپه اړه دا خبره سرچپه ده .يعنې د  Caايون د کچې د کموالي له کبله افرازېږي .په ځوانو ژوو
کې په عام ډول او په زړو ژوو او انسانانو کې په لږه اندازه د پالزما د  Caايون د کچې په سلو کې لس
لوړوالى د کلسيتونين د دوه يا درې ځله څخه د زيات افراز سبب کېږي چې په  ۴۶-۱شکل کې په نقطوي
خط سره ښودل شوی دی .دا حالت د پالزما د  Caايون غلظت د څارلو لپاره يو دويمي Feed Back
 Mechanismرامنځته کوي خو ،د دغه مېخانيکيت د کار شدت په خپل ځاى دومره قوي نه دى څومره چې
د  PTHدى .په ځينو ځوانو ژوو کې کلسيتونين د وينې د  Caايون غلظت په چټکه کموي آن تر دې چې دا
اغېزه يې د تطبيق څخه وروسته په دقيقو کې پيل او له دوه الرو څخه پرمخ ځي:
 :١فوري اغېزې يې دا دي چې د  Osteoclastesفعاليت يعنې  Absorptionاو احتماالً د Osteocytic
 Membraneچې کوم  Osteolytic Effectدی هغه کموي او په دې ډول په هډوکو کې د
 Exchangeableکلسيمي مالګو موازنه د  Deposationپه لور ړنګوي چې دا اغېزه يې له همدې کبله
په ځوانو ژوو کې ډېره د پام وړ ده.
 :٢د کلسيتونين دويمه او ورو اغېزه دا ده چې د نوو  Osteoclastesژونکو جوړېدنه کموي .دا کار په
دويمي ډول د  Osteoblastesد فعاليت د نهي المل ګرځي او په دې ډول د دې دواړو ډوله ژونکو د
کار او شمار کمښت د پالزما د  Caايون د کچې د کمښت المل ګرځي دا ډول يو جريان تر څو ورځو
پورې پاتې کېداى شي.
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کلسيتونين په پښتورګو کې هم د  Caايون په اړه د يو داسې رول لرونکى دى چې د  PTHپه ضد دى
خو ،دا چې ډېر مهم نه دى مونږ هم پرې خپل سر نه خوږوو .د کاهلو خلکو د پالزما د  Caايون په غلظت
بيا د دې هورمون اغېزې له دوه کبله ضعيفې دي:
 :١که فرضاً د کلسيتونين له کبله د  Ca++سويه را ښکته شي په څو ساعتونو کې د  PTHافراز شديداً تنبه
کېږي او په دې ډول د کلسيتونين کور په کنډر حسابوي .خو که د يو چا تايرايډ غدې ايستل شوي وي
او د کلسيتونين څخه بې برخې وي بيا نو د وينې د  Ca++سويه چندان بدلون نه کوي او  PTHحاالت په
خپله څارنه کې ساتي.
 :٢په لويانو کې د کلسيم د ورځيني  Deposition And Absorptionاندازې کمې او کله چې د
 Absorptionاندازه د دې هورمون په وسيله ورو شي نو ښکاره ده چې د پالزما د  Ca++په ايون يې اغېزه
دومره نه پرېوځي خو په ماشومانو کې بيا دا هورمون د ښه قوي اغېزو څښتن دى ځکه چې Bone
 Remodelingپه ماشومانو کې تندوي او له دې کبله نو په دوى کې کلسيم Deposition And
 Absorptionد ( )5gm/dayيا له دې څخه هم ډېر وي چې دا اندازه د ټولو خارج الحجروي مايعاتو د
 Ca++د اندازې  ۵-۱۰برابره ده.
همدارنګه په ځينو ناروغيو کې لکه  Pagat’s Diseaseچې د  Osteoclasticفعاليت د ډېروالي څخه
منځته راځي ،کلسيتونين د  Calcium Absorptionد کموونکي په ډول ښه قوي اغېزه لري.
PTH

که د اړوند غدې په وسيله د  PTHافراز بس نه وي د  Exchangeableکلسيم اندازه د Osteocytic

 Reabsorptionپه وسيله کمېږي Osteoclasts ،په تام ډول غېر فعال ګرځي او پايله به يې دا وي چې له
هډوکو څخه د  Ca++جذب کم او په پاى کې د بدن په مايعاتو کې د  Ca++کچه را ښکته شي او دا چې له
هډوکو څخه  Ca++او فاسفيټ نه را وځي هډوکي ځواکمن پاتې کېږي.
که د پاراتايرايډ غدې ناڅاپه له بدن څخه وايستل شي د وينې د  Caايون کچه به له نارمل څخه چې
( )9.4mg/dlده په  ۲-۳ورځو کې ( )6-7mg/dlته را ښکته شي او د وينې د فاسفيټ کچه به د نارمل دوه
وارې لوړه شي .د  Caايون د کچې دا کمښت به د  Tetanyد رامنځته کېدو المل شي .دا حالت د بدن د
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عضلي  Spasmله کبله په ځانګړې ډول په هغو عضلو کې چې د دې حالت په وړاندې حساسې دي لکه د
حنجرې عضالت منځته راځي .د حنجرې د عضالتو سپزم د  Respiratory Obstructionالمل او دا حالت
که په وخت سره درملنه نه شي د مړينې المل ګرځي.
د  Hypo Para Thyroidismد درملنې لپاره په دوديز ډول سره  PTHکارول کېږي خو ،دا هورمون ډېره
لوړه بيه لري ،اغېزې يې څو ساعته وروسته پيلېږي او بدن د هغه په وړاندې د انټي باډي جوړولو لېوالتيا لري
نو د دې هورمون کارول ډېر لږ رواج لري او په همدغو داليلو يې په ورځنۍ درملنه کې کارونه ډېره لږه ده.
خو ،په ډېرو ناروغانو کې د ويټامين ډي د يو لوړ دوز تطبيق ( )100000IU/dayد  Caايون غلظت نارمل
ساتلی شي ،په داسې حال کې چې د خوړو د الرې په ورځ کې د  ۱-۲ګرامو پورې  Ca++هم ورسره واخلي.
په عين وخت کې دا هم اړينه ده چې د دې کارونو ترڅنګ ناروغ ته  1.25Di-OH-C.Cهم ورکړل شي ځکه
چې د دې توکو اغېزې ډېرې ژر او ډېرې ځواکمنې دي .خو دا کار هم نا غوښتې اغېزې لري د بېلګې په
()۱۰
ډول کېداى شي چې د خپلو چټکو او ځواکمنو اغېزو له امله يو  Hyper Activeحالت رامنځته کړي.

:Primary Hyper Para Thyroidism
دا وخت د غدو لومړنۍ ابنارملټي په ناوړه ډول د هورمون د ډېر افراز المل ګرځي چې دوديز المل
يې د دې غدو د ډلې څخه د يوې تومور دى چې د نارينه ؤ په پرتله په ښځو او ماشومانو کې ډېر
رامنځته کېداى شي او دا ځکه چې ښځې د حمل او شيدو ور کولو په وخت کې داسې يو حالت لري
چې دا غدې ډېرې تنبه کېږي او د تومور د رامنځته کېدو لپاره د يو  Predisposing Factorشته والى په
کې څه د حېرانتيا خبره نه ده.
 Hyper Parathyroidismد هډوکو د  Osteoclastesد شديدو کړنو المل ګرځي چې په پايله کې د
خارج الحجروي مايعاتو د  Caايون کچه شديداً لوړه ،خو بر عکس د فاسفيټ هغه بيا له دې کبله چې د
پښتورګو د الرې يې اطراح پورته ځي ،په خارج الحجروي مايعاتو کې کمېږي ،که څه هم د Hyper Para
 Thyroidismپه  Mildډول کې د نوو هډوکو جوړېدل هم چټکتيا مومي چې دا کار د Osteoclastic
 Reabsorptionمعاوضه کوي خو د  Hyper-PTHپه  Severډول کې بيا دا تعادل ړنګ او Osteoclastic
 Reabsorptionډېر پورته ځي چې د  Osteoblastic Depositionپه وسيله نه شي معاوضه کېداى او په پاى
( ،۱۲م ۳۱۰۴ ،۳۱۰۳ :او )۳۱۰۵
کې هډوکي په خوراک اخته کېږي.
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داسې يو ډول ناروغ ته په دوديز ډول د ډاکټر پام د کوم هډوکي د ماتېدو له کبله ور اوړي چې په
راډيولوژيکو کتنو کې هډوکی په شديد  Decalcificationاخته وي او لوى ،لوی کندې ( )Cystic Areaپه کې
ښکاري چې د  Osteoclastesد يو ډول په وسيله چې  Giant Cellsنومېږي ،ډکې وي او دغې ته تومور
وايي .دا خوار هډوکى په ځانګړې ډول چې په  Cysticډول اوښتى وي د يوې نازکې ضربې له کبله ماتېږي
چې د  Hyper-PTHدا  Cystic Bone Diseaseد  Osteitis Fibrosa Cysticaپه نامه يادېږي.
دا وخت په هډوکو کې  Osteoblastic Activityهم ښه زور اخلي خو ،کومه پايله نه لري ،ځکه چې د
هډوکو د خرابېدو چټکتيا ډېره زياته او د دې الرې نه شي معاوضه کېدالى خو ،کله چې دا رغېدنه تنبه شي
يعنې  Osteoblasticکړنه ډېره شي نو دوران ته به په لوړه کچه  Alkaline Phosphataseور افراز شي بناءً د
 Hyper-PTHډېره ارزښتناکه پېژندونکې نښه په پالزما کې د نوموړي انزايم لوړه کچه ده.
Hyper-PTH

Hyper Calcemia

دا حالت د پالزما د  Ca++ايون کچه ( )12-15mg/dlته او کله ،کله يې د دې څخه هم پورته وړي او د
دغسې يو  Hyper Calcemicحالت جزيات مو د مخه وڅېړل چې د مرکزي او محيطي عصبي سېسټمونو د
 ،Depressionعضلي ضعف ،قبضيت ،دګېډې دردونه ،Peptic Ulcer ،د اشتها خرابي او د ډياسټول په صفحه
کې د زړه د استرخايي حالت له خرابوالي څخه عبارت دي.
د  PTHپه وسيله مسموميت خو آن د  Metastatic Calcificationالمل ګرځي ،په دې معنا چې که
پاراتايرايډ ډېر زيات افراز شي د بدن په مايعاتو کې د  Ca++ايون کچه په چټکۍ سره لوړېږي چې دا وخت د
وضعې د بيخي جديت له کبله پښتورګی نه شي کوالى چې ټول هغه فاسفيټ اطراح کړي چې په ډېره
چټکتيا له هډوکو څخه را ايستل شوي دي ،بناءً  Ca++او فاسفيټ دواړه د بدن په مايعاتو کې له حده ډېر
پورته کېږي او د  Ca++او فاسفيټ کريستلونه د سږو په سنخونو ،د پښتورګو په  ،Tubulesپه تايرايډ ،د معدې
د مخاطي پردې په هغه ژونکو کې چې اسيد جوړوي او د ټول بدن د شرياني شبکې په دېوالونو کې ځاى په
ځاى کېږي او دا ټول کارونه ايله په يو څو ورځو کې ترسره کېږي.
که څه هم د هايپر پارا تايروډيزم ډېرې نښې نښانې د هډوکو په ناروغيو متمرکزې وي خو ،يو څو د
عمومي انوماليو نښې هم د ځان سره لري چې يوه ډېره مهمه يې د پښتورګو ډېره لېوالتيا ده چې د ډبرو
جوړېدو ته يې پيدا کوي.
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د دې حالت مېخانيکيت روښانه دى داسې چې هايپر پارا تايروډيزم له يوه پلوه د کولمو څخه د کلسيم
او فاسفيټ او له بله پلوه د هډوکو څخه د دې توکو جذب ډېروي او دا چې دا د پښتورګو په وسيله اطراح
کېږي نو دغلته يې غلظت ډېر لوړېږي او په پاى کې د  Ca++فاسفيټ لېوالتيا د ترسب لپاره ډېرېږي او په دې
ډول ډبرې جوړېږي .برسېره پر دې د  Ca++اوګزالت ډبرې هم جوړېږي ځکه چې د اوګزالت نارمل کچه دا
وخت يعنې د هايپرکلسيميا پر مهال ،د  Ca++د ترسب امکانات ډېروي او دا چې د پښتورګو د ډبرو د حل
کېدو وړتيا په القلي  PHکې د اسيدي په پرتله لږ ده له دې کبله اسيدي خواړه او اسيدي درمل د پښتورګو د
ډبرو په درملنه کې ډېره ونډه لري.
Secondary Hyper Para Thyroidism
په دې ډول يو حالت کې د پارا تايرايډ لوړه کچه د هايپوکلسيميا په وړاندې د يوه معاوضوي مېخانيکيت
پر بنسټ وي نه د پارا تايرايډ غدې د ناروغۍ له کبله.
دا دويمي هايپر پارا تايروډيزم کېداى شي د ويټامين ډي د کمښت له کبله او يا د پښتورګو د ناروغيو له
کبله وي (پښتورګي د خپلې ناروغۍ له کبله نه شي کوالى چې د ويټامين ډي فعال ډول جوړ کړي) پدې
ډول د ويټامين ډي کمښت د هډوکو د ناکافي منرااليزيشن ( )Osteomaleciaاو د پارا تايرايډ لوړه کچه د
()۱۰
 Bone Absorptionالمل ګرځي.
Rickets
دا ناروغي په ماشومانو کې عامه ده چې په خارج الحجروي مايعاتو کې د  Ca++يا فاسفيټ د کمښت
له کبله (چې د ويټامين ډي د کمښت پايلې دي) منځته راځي .که يو ماشوم په ازاد ډول لمر ته واچول شي
د هغه په پوستکي کې د ويټامين ډي لومړني توکي ( )7-De Hydro Cholesterolد لمر د طبعي وړانګو په
وسيله په فعال ويټامين ډي بدلېږي کوم چې د دې ناروغۍ د وقايې کيلي ده .يعنې دا فعال ويټامين ډي اوس
له کولمو څخه د  Ca++او فاسفيټ د جذب المل ګرځي او چې دا کارونه وشول په خارج الحجروي
مايعاتو کې نوموړې نيمګړتيا اصالح او د ناروغۍ مخه نيسي .له دې کبله نو هغه ماشومان چې د يخنۍ له
کبله په بندو کوټو کې د لمر څخه بچ ساتل کېږي د پسرلي په لومړيو ورځو کې د  Ricketsنښې نښانې
څرګندېږي ،او دا په دې چې يو خو د اوړي د موسم جوړ شوى ويټامين ډي د بدن په ځيګر کې زېرمه د
ژمي لپاره دومره کار کوي چې د ناروغۍ مخه تر يوه حده ونيسي ،او له بله پلوه  Bone Absorptionپه
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خارج الحجروي مايعاتوکې د  Ca++او فاسفيټ کچه يو څو مياشتې ساتالى شي ځکه نو د ناروغۍ نښې
نښانۍ په ژمي کې نه بلکې په پسرلي کې ښکاره کېږي .په دې ناروغۍ کې د پالزما د  Ca++او فاسفيټ
کچه غورځېږي خو ،په دومره توپير چې د  Ca++کچه لږ شان ته ښکته خو ،د فاسفيټ هغه شديداً
غورځېږي او دا ځکه چې د پارا تايرايډ د ډېر افراز له کبله  Bone Absorptionډېرېږي بناءً له هډوکو
څخه خو  Ca++او فاسفيټ دواړه را اوباسي خو ،بيا د  Ca++سره نور کار نه لري مګر د فاسفيټ اطراح د
پښتورګو له الرې هم شديداً لوړ وي .که ناروغي اوږده شي نو د همدې مېخانيکيت له امله هډوکی
ضعيفه کېږي او له سخت فزيکي بحران سره مخ کېږي دا وخت چې د پارا تايرايډ د لوړې کچې له کبله
شديد  Osteoclasticفعاليت جريان لري په معاوضوي ډول  Osteoblasticفعاليت هم شدت پيدا کوي او
په لوړه پېمانه  Osteoidجوړوي خو ،د  Ca++او فاسفيټ د نه شتون له کبله د دې نوي جوړښت
 Calcificationنه ترسره کېږي چې په دې ډول نوي جوړ شوى  Non-Calcifiedاو ضعيف  Osteoidد
زړو هغو هډوکو ځاى نيسي چې ال د  Reabsorptionتر پېښې الندې دى.
++
د دې ناروغۍ په لومړيو کې د پارا تايرايډ د ډېر افراز له کبله د خارج الحجروي مايعاتو د Ca
کچه نارمل يا نارمل ته نږدې ساتل کېږي ،له دې کبله د  Tetanyد پېښېدو امکانات کم برېښي خو ،چې
کله هډوکي له  Ca++څخه تش شي نو بيا شونې ده چې د  Ca++کچه ښکته راشي او چې کله دا کچه په
وينه کې د ( )7mg/dlڅخه ښکته شي د  Tetanyدوديزې نښې نښانې په ښکاره کېدو پيل کوي چې
ډېره خطرناکه او وژونکې مسئله ده .دا وخت د تنفسي عضالتو  Tetanicحالت دى چې د داخل وريدي
 Ca++په تطبيق سره ژر اصالح کېداى شي.
د  Ricketsدرملنه د کلسيم او فاسفيټ د کافي اندازې په تطبيق سره کېداى شي چې د خوړو د الرې ور
کول کېږي خو ورسره جوخت بايد د ويټامين ډي کمښت اصالح شي ځکه چې که ويټامين ډي نه وي بيا
()۱۰
هم د نوموړو توکو جذب د کولمو څخه بس نه وي.
):Osteomalecia (Adult Rickets
نارمل لويان په ډېره لږه کچه د  Ca++او ويټامين ډي د کمښت سره مخ کېداى شي ځکه چې دوى د
خپلو هډوکو د ودې لپاره هومره ډېر  Ca++ته اړتيا نه لري څومره چې ماشومان ورته اړ وي خو ،په ځينو
ناروغيو کې دا ستونزه شونې ده لکه په  Steatorrheaيا شحمي اسهال کې .دا وخت ناروغ غوړ نه شي
جذبوالى او ويټامين ډي په غوړو کې حل دی بناءً ويټامين ډي هم ورسره وځي او  Ca++هم دا وخت له
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غوړو سره داسې صابون جوړوي چې په اوبو کې حل نه وي او په پايله کې يې دواړه هم ويټامين ډي او
هم  Ca++د دغسې يو اسهال له الرې ضايع کېږي .بناءً دا وخت دا کاهل د  Ca++او فاسفيټ د لږ جذب
له کبله کېداى شي په دغه ناروغۍ اخته شي چې کله هم د  Tetanyالمل نه ګرځي خو ،د Sever Bone
 Disabilityالمل ګرځېداى شي.
کېداى شي دواړه نوموړې ناروغۍ يعنې  Rickets And Osteomaleciaد پښتورګو د ناروغيو له کبله
رامنځته شي چې د  Renal Ricketsپه نوم يادېږي .د دې ناروغۍ مېخانيکيت روښانه او هغه دا دى چې
ناروغه پښتورګى د ( )1.25-Di-OH-C.Cله جوړېدو څخه عاجز وي ځکه نو هغه ناروغان چې يا يې
پښتورګي دغسې ناروغه وي يا يې د ناروغيو له کبله د جراحۍ د عمليې په وسيله ليرې کړی وي او يا د
 Hemo Dialysisد الرې ژوند کوي  Renal Ricketsيې يو له ناخوالو کېداى شي .د پښتورګو بله ناروغي چې
د Renal Rickets And Osteomaleciaپه پايلو تمامېږي د  Renal Tubulesداسې ناروغۍ دي چې په والدي ډول
د فاسفيټ د بيا جذب وړتيا يې خرابه وي چې پايله يې  Congenital Hypo Phosphatemiaکېږي .ښکاره ده
چې د دې ډول ناروغۍ درملنه د ويټامين ډي او کلسيم څخه عالوه د فاسفيټ په مرسته کېږي له دې کبله
()۱۰
ورته  Vitamin-D Resistant Ricketsهم وايي.
Osteoporosis
په عمومي ډول د لوى والي په وخت کې په ځانګړې ډول سره د زړو خلکو د هډوکو د ټولو ناروغيو
يوه عامه ناخواله ده چې د  Osteomalecia And Ricketsسره ډېر توپير لري ځکه چې دلته رامنځته کوونکى
المل د هډوکو د عضوي مټرکس د کمښت نه عبارت دی نه  Ca++او ويټامين ډي .په دې ناروغۍ کې د
نارمل حالت په پرتله  Osteoblasticفعاليت لږ وي او په دې ډول د هډوکو د  Osteoid Depositionد
پروسې چټکتيا هم ډېره لږېږي خو کله کله لکه د هايپر پارا تايروډيزم په شان د هډوکو دا  Depressionد
 Osteoclastic Activityد ډېروالي له کبله وي.
د  Osteoporosisالملونه په الندې ډول دي:
 :١د فزيکي فعاليت نه شتون.
 :٢خوار ځواکي چې د پروټين د نشتوالي له کبله پروټيني مټرکس نه جوړېږي.
 :٣د ويټامين سي کمښت ،ځکه دا ويټامين د بين الحجروي توکو د افراز لپاره ډېر اړين دى ،په ځانګړې ډول
د  Osteoblasteپه وسيله د  Osteoidد جوړېدو لپاره.
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 :٤په  Post Menopausalعمر کې د استروجن د افرازکمښت ،ځکه چې دا هورمون په Osteoblastic

فعاليت باندې يو تنبهي اغېزه لري.
 :٥د عمر زوړوالى ،دا وخت ښکاره ده چې  G.Hاو ورسره تړلي نور د ودې فکتورونه کمېږي .عالوتاً دا
وخت ټولې پروټين انابوليک وتيرې د فشار الندې راځي او عضوي مټرکس په الزم ډول نه زېرمه کېږي.
 ،Cushing Syndrome :٦دا چې په دې سېنډروم کې د سټيرايډ هورمونو کچه لوړه ځي نو د ګلوکو
کورټيکوئيد هورمونو لوړه کچه په ټول بدن کې د پروټيني زېرمو د کمښت او مقابلتاً د پروټين کتابوليزم د
ډېرې چټکتيا المل ګرځي چې په پايله کې په  Osteoblasticفعاليت باندې يوه ځانګړې  Depressکوونکې
اغېزه لري او له دې کبله نه يواځې دا وضع بلکې ټول هغه امراض چې پروټين ميتابوليزم تر فشار الندې را
()۱۰
وړي د  Osteoprosisالمل ګرځېداى شي.

Physiology of Teeth
د خوړو د غوڅولو ( ،)Cuttingمېده کولو ( )Grindingاو ګډولو ( )Mixingدندې یې تر غاړې دي او د
دې لپاره چې دا کارونه سر ته ورسېږي ژامې ډېرې قوي عضلې لري چې د مخامخ غاښونو ترمینځ د -۵۰
 ۱۰۰پونډو او د ژامې د غاښونو ترمینځ د  ۲۰۰-۱۵۰پونډو پورې قوه منځ ته راوړي.
سربېره پر دې پورتني او الندیني غاښونه یو لړ لوړې ( )Projectionsاو ژورې ( )Facetsلري تر څو یو
په بل کې د ننوتلو په مېکانیزم آن د خوړو ډېرې وړې ذرې هم ترې بچ پاتې نه شي ،له دې کبله پورتنی
سیټ د الندیني هغې سره بیخي فېټ او دغه  Fittingته  Occlusionوایي.

 ۴۷-۱شکل د غاښ په یوه  Sagitalمقطع کې د دندې له مخې د غاښ د بنسټیزو برخو ښودونکې ده
چې له  Cementum, Dentin, Enamelاو  pulpنه عبارت دي .سربېره پر دې غاښ له دوه برخو نه جوړ
دی ،چې یوه یې د وریو نه بهر او  Crownنومیږي او بله په وریو کې ښخه او  Rootنومېږي او د دې دواړو
بېلوونکي ځای ته غاړه ( )Neckوایي.

لومړی فصل

اندوکراين

150

 ۴۷-۱شکل :د غاښ مختلفې برخې

( ،۱۰م)۹۶۹ :

:Enamel
د غاښ د تاج د برخې بهرنی پوښ په دې نوم نومول شوی چې د  Ameloblastsپه نوم حجرو نه
جوړ دی او چې کله غاښونه یو ځل تخریش ( )Eruptedشي بیا له دې کبله چې  Enamelډېر نه
جوړېږی ژر نه رغېږي.
 Enamelد لویو او متکاثفو ( )Denseکرستلونو څخه چې د Hydroxyapatite, Carbonate, Mg,
 Na, kاو نورو آیونونو نه جوړ دي؛ جوړ شوی دی ،دوی د قوي خو غیر منحل پروټیني الیافو نه عبارت
دي چې په یو نازکه  Meshworkډول چې د فزیکي ځانګړتیاو له مخې د ویښتانو د  keratinسره ورته
والی لري سره تنظیم شوي دي.
د دغه مالګینو بلورونو یا کرستلونو جوړښت چې  Enamelیې جوړ کړی دی ډېر کلک او له
()۱۰
 Dentinنه خو ډېر زیات کلک دی.
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ځانګړي پروټیني  Meshworkکه څه هم د  Enamelد ټولې کتلې  ۱٪جوړوي خو دغې طبقې ته
د تیزابو ،انزایمونو او نورو کیمیاوي اغېزمنو توکو په وړاندې ډېر مقاومت بښي ځکه چې دا پروټین یو له
()۱۰
ډېرو کلکو او غیر منحل پروټینو د ډلې څخه دی.

:Dentin
د غاښ د تنې اساسي برخه همدا ده چې یو قوي هډوکيني جوړښت لري دا طبقه اساساً د
 Hydroxy-apatite crystalsنه هماغسې جوړه ده لکه هډوکي چې ورڅخه جوړ دي ،یواځې په دومره
توپیر چې په غاښ کې دا طبقه زیاته تخته ده .دا کرستلونه د  Collagen fiberپه یو قوي Meshwork
کې سره تنظیم شوي ،داسې لکه څنګه چې د هډوکو په جوړښت کې و .اساسي توپیر یې په
هستولوژیک جوړښت کې دی په دې معنا چې  Dentinد  Osteocytes،Osteoblastsاو Osteoclasts
په نوم حجرې نه لري او نه د اوعیو او عصبي الیافو لپاره ځای لري بلکه د دوی  Depositionاو تغذیې د
حجرو د داسې یوې طبقې په واسطه چې  Odonto blastsنومېږي او د  Pulpد جوړښت د دیوال داخلي
مخ یې ټول پوښلی تر سره کیږي.
په  Dentinکې د کلسیمي مالګو شته والی غاښ ته د  Compressional forceاو د کوالجن الیافو شته والی
د  Tensional forceپه وړاندې مقاومت وربښي.

:Cementum
دا یو ډول هډوکينې ماده ده چې د  Periodontalپردې د حجرو پواسطه افرازېږي او دا هغه پرده ده
چې د غاښ ساکټ یې پوښلی.
د ژامې د هډوکي نه ډېر کوالجن الیاف دغه پردې ته ورځي او بیا  Cementumته ننوځي چې په دې
ډول دا کوالجن الیاف او  Cementumغاښ په خپل ځای باندې ټینګ ساتي.
دا چې غاښونه د پرله پسې مقاومت او زور سره مخ دي د  Cementumطبقه یې پنډېږي او قوت یې
ډېروالی مومي ،دا کار د عمر د تېرېدو سره سم پر مخ ځي له همدې کبله د وخت په تېرېدو سره غاښونه په
()۱۰
ژامه کې په خپلو ځایونو کې ښه کلک او ټینګېږی (په کهولت کې).
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:Pulp
غاښ په دې نوم یو جوف لري او په همدې نوم د یوې مادې نه ډک دی چې د منضم نسج او عصبي،
وعایي او لمفاوي شبکې لرونکی دی.
هغه حجرې چې د دغه جوف چاپېره دي  Odonto blastsباله شي چې په ړومبیو وختونو کې دا
حجرې په  Dentinطبقه کې وي خو ورو ،ورو چې د دې جوف خوا ته ورځي نو د جوف جسامت
کوچنی کېږي خو دا چې د عمر په تېرېدو سره د  Dentinد طبقې وده ودرېږي نو د  Pulpد جوف  Sizeهم
په ځای پاتې کېږي خو  Odontoblastsدا وړتیا لري چې د  Dentinپه لور ټول محیط د Dentinal
 Tubullesپنوم د وړو ،وړو تونلونو په واسطه سوری او په دې ډول د  Dentinسره خپلې اړیکې ټینګې او په
پای کې د  Dentinد کلسیم ،فاسفیت او نورو منرالونو ادلون بدلون شونی کړي.

:Dentition
انسان او نور ډېر تي لرونکې ژوي د خپل ژوند په اوږدو کې د دوه ډوله غاښونو لرونکي وي ،ړومبی
ډول یې چې د شیدو د غاښونو یا  Deciduous Teethپه نامه یادېږي شمیر یې  ۲۰وي او د عمر د ۷
()۱۶
میاشتینۍ څخه تر دوه کلنۍ پورې را خېژي او تر  ۱۳-۶کلنۍ پورې پايي.
کله چې د شیدو هر غاښ وځي په ځای یې یو د ایمي  Permanentغاښ را خېژي او سربېره پر دې -۸
 ۱۲نور غاښونه په ژامو کې د  Molarsپه نوم را خېژي چې په دې ډول د غاښونو ټول شمیر  ۳۲-۲۸پورې
()۱۶
غزېږي ،وروستي څلورغاښونه  Wisdom Teethعام نه وي يعنې په چا کې وي او په چا کې نه.
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په ماشومتوب کې غاښ د یو هډوکي نه د خولې  Epithحجرو د الرې د خولې جوف ته را خېژي
چې دې ته  Eruptionوایي چې غوڅ مېخانیکیت یې نه دی څرګند خو ځينې تیورۍ په دې اړه شته چې
ډېره مشره یې داسې وایي چې د غاښ د بېخ وده په یو هډوکيني بنسټ د دې المل ګرځي چې غاښ د
خولې د جوف په لور ټېله شي ،په داخل رحمي ژوند کې د هر دایمي غاښ لپاره کوم چې د شیدو د
غاښ نه وروسته د هغې ځای نیسي یو غاښ جوړوونکی  Organهم په  Deep Dentil Laminaکې
انکشاف کوي ،دا عضوه په ډېر ورو ډول د عمر د  ۲۰-۶کلنۍ تر منځ موده کې دایمي غاښ جوړوي او
چې کله هر دایمي غاښ په پوره ډول جوړ شي نو بیا لکه د شیدو د غاښونو په شان مخ په وړاندې ټېله
کیږي ،په دې ډول د شیدو غاښ د دایمي غاښ د السه د بېخه نړېږي ،وځي او ایسته غورځېږي او
دایمي غاښ یې ځای نیسي چې په هره نيمه ژامه کې عبارت دي له :دوه ) ، (Incisorsيو )،(Canine
()۱۶
دوه ) (Premolarsاودوه يا درې ) (Molarsڅخه.

 ۴۸-۱شکل :مختلف غاښونه او شمېر يې په نيمه ژامه کې

( ،۱۶م)۸۶۸ :
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ځينې میتابولیک فکټورونه شته چې د غاښونو وده اغېزمنه کوي يعنې هم یې د ودې او هم يې د
 Eruptionچټکتیا تر نګین الندې را وړي چې ډېر مهم یې  GHاو  Thyroidهورمونونه وي.
سربېره پر دې په غاښونو کې د مالګو زېرمه کېدنه د هغو د جوړېدو په ړومبیو وختونو کې هم د ځينو
میتابولیکو فکټورونو تر اغېزې الندې وي لکه په خوړو کې د کلسیم  ،فاسفیټ او  Vit.Dاندازه او د PTH
افراز ،نو که نوموړي ټول فکټورونه سم وي غاښونه به په ښه ډول جوړ شي خو که نیمګړي نیمه خوا وي نو
غاښونه به هم کنډ و کپر وي.

Mineral exchanging in Teeth
د غاښونو مالګې هم لکه د هډوکو د مالګو په شان د  Carbonates ،Hydroxy apatiteاو د مختلفو
 Cationsنه چې په خپلو کې یې سره ښه کلک بلورونه جوړ کړي دي؛ جوړې شوې دي خو بیا هم د
هډوکو په شان په کې د نوو مالګو  Deposationاو د زړو هغو  Reabsorptionد تل لپاره چاالن وي چې
دا  Deposationاو  Reabsorptionاساساً په  Dentineاو  Cementumکې وي خو په کمه اندازه په
 Enamelکې هم وي ،چې دا د  Enamelد معدنیاتو بدلون تر ډېره حده د الړو سره د  Diffusionپه بنسټ
وي نسبت دې ته چې د  Pulp Cavityد مایع سره دې وي.
د منرالونو د  Deposationاو  Reabsorptionد پروسو سرعت په Cementumکې د ژامې د
هډوکي د هغې سره نژدې یو شی وي خو دا چټکتیا بیا په  Dentinکې د ګاونډۍ ژامنې هډوکي د هغې
په نسبت  ۳/۱وي ،او دا ځکه چې  Cementumپه خپلو مشخصاتو کې تر ډېره حده هډوکي ته ورته
دی ،لکه دا چې دلته  Osteoclastاو  Osteoblastوجود لري خو  Dentinبیا کوم هډوکيني
مشخصات نه لري چې همدا د جوړښت روښانه توپیر د دوی د  Mineral exchangeد پروسې د
چټکتیا د توپیر ډېر ښه ثبوت دی ،په هر لحاظ په لنډ ډول ویالی شو چې که څه هم په  Dentinکې د
دغه تبادلې مېخانيکیت نه دی معلوم خو یوه دایمي تبادله په  Dentinاو  Cementumکې جریان لري
او ورته وتیره خو په ډېر ورو ډول په  Enamelکې هم شته ،له دې کبله ویالی شو چې په  Enamelکې
هماغه ړومبني معدني توکي د ژوند تر پایه پایښت مومي.
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د غاښونو د ناروغیو د ډلې نه دوه یې ډېرې عامې دي چې یوه یې د  Cariesيا (چينجن کېدو) ا و بله یې
( Malocclusionښه نه بندېدو) نه عبارت دي.
 Cariesد غاښ د  Erosionنه په داسې حال کې چې  Malocclusionد  Projectionsپاتې راتلو او خرابۍ
ته وایي چې په نتیجه کې پاسنۍ او النديني غاښونه د  interdigitationد پروسې د خرابۍ سره مخ کېږي.
په دې خبره ټول خلک په یوه خوله دي چې  Cariesیا د غاښونو چینجن کېدل اصالً په غاښ کې د بکتریاو
د اغېز له کبله وي چې ډېر عمده يې د  Strep-Mutansډله ده.
د دې ناروغۍ ړومبی قدم د یو  Plaqueجوړښت دی دا یوه نازکه پرده یا فلم دی چې د خوړو او الړو
د یو رسوب (منګ) نه عبارت دی کوم چې د غاښ د پاسه ځای نیسي بیا په دغه پلک کې زیات شمېر
بکتریاوې کار پيل کوي او په دې ډول د  Cariesالمل جوړېږي دا بکتریا دغلته زیات مقدار قند ( )COHته
اړوي تر څو خپل خواړه ترې تر ګوتو کړي او چې کله ورته  COHورسېږي نو د بکتریاو میتابولیک فعالیت
په ډېر زور او شور سره څو وارې زیاتېږي چې د دغه میتابولیزم په پایله کې اسیدي مواد لکه  Lactic acidاو
ځينې  Proteolyticانزایمونه جوړېږي.
دا اسید د  Cariesپه پروسه کې د ستر رول لرونکی په دې دی چې د غاښ کلسیمي مالګې په اسیدي
محیط کې په ورو ،ورو سره حلېږي او چې یو ځل دا مالګې منحل شوې پاتې  Organic Matrixبیا د
 Proteolytic Enzymesپه واسطه په ډېره چټکۍ سره له منځه ځي.
د غاښ د  Enamelطبقه لکه چې و مو ویل د  Cariesپه مقابل کې له دې کبله یوه ړومبنۍ مانع ده چې
د  Dentinپه پرتله (د اسیدي محیط په مقابل کې هم) قوي مقاومت لري او په  Demineralizationنه اخته
کېږي او دا بیا ځکه چې د  Enamelکرسټلونه يو خو ډېر متکاثف ،او بل دا چې دا هر کرستل د  Dentinپه
پرتله  ۲۰۰وارې د حجم له مخې لوی دی.
له همدې کبله یو ځل چې دا د  Cariesپروسه له  Enamelنه  Dentinته ور تېره شوه سرعت یې څو
وارې زیاتېږي په دې چې د  Dentinمالګې د انحالل ډېر ښه قابلیت او کم مقاومت لري.
که خپلو خبرو ته پام وکړو پوه به شو چې په دغه لوبه کې  COHهم دخیل دی ،نو که یو څوک په
خپلو خوړو کې زیات  COHاستعمال کړي د  Cariesد پروسې سره به ښه کمک وکړي خو یوه باريکي دلته
شته او هغه دا چې د  COHپه خوراک کې د هغو د مقدار نه د هغو د دفعاتو شمېر مهم دی مثالً که یو
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څوک د ورځې په اوږدو کې لږ لږ خواړه لکه د شیرینۍ دانې وخت په وخت خولې ته واچوي نو هغه
بکتریا چې د خپل کار ( )Cariesلپاره  COHته اړ دي زیات وخت به د  COHد شته والي د کبله فعالې پاتې
شي او په دې ډول به د  Cariesپروسه په چټکۍ پر مخ والړه شي.
هغه ماشومان چې د فلورین لرونکو اوبو نه کار اخلي د غاښونو  Enamelیې د هغه ماشومانو په پرتله چې
اوبه یې فلورین نه لري د زیات مقاومت لرونکي وي.
فلورین پخپله د  Enamelپه کلکوالي کې کوم رول نه لوبوي خو دا ایون د دې سبب ګرځي چې په
 Enamelکې د  Hydroxylایونونو زیاته برخه د  hydroxy apatiteپه کرستلونو واړوي او په دې ډول د
 Enamelد انحالل قابلیت څو وارې را کم کړي ،سربېره پر دې فلورین د بکتریاو په مقابل کې یو Toxic
اغېز لري او که یو کوچنی سوری ( )Small pitsپه  Enamelکې را منځ ته شي فلورین دغلته د Calcium-
()۱۰
 Phosphateزېرمه کېدنه حمایه کوي او ساحه ترمیموي (.)Healing
په پای کې صرف نظر له دې نه چې فلورین په کوم مېخانیکيت خپل رول لوبوي دا ویالی شو چې په
 Enamelکې د فلورین د ډېر لږ مقدار شته والی د  Cariesپه مقابل کې د غاښ مقاومت د بې فلورینه حالت
په پرتله درې وارې زیاتوي.
:Malocclusion
د ارثي انامليو له کبله دا کار کېږي چې په پایله کې یې د یوې ژامې د غاښونو موقعیت ویجاړ او دا کار
بیا د دې المل ګرځي چې د  Interdigitationپروسه نیمکله شي او چې داسې وشول نو نارمل  Grindingاو
 Cuttingقوي څه نا څه ويجاړېږي معموالً دا حالت د الندینۍ ژامې د خرابوالي د کبله (نسبت پورتنۍ ته)
رامنځ ته کېږي چې په نتیجه کې د  Malocclusionنه عالوه د  Mandibullar Jointد درد او د غاښونو د
 Deteriorationسبب ګرځي.
 Orthodontistمعموالً د  Malocclusionد اصالح دپاره مناسب ( Bracesد فشار په مقابل کې
مقاومت) کاروي په دې ډول د دې الرې نه د غاښونو په مقابل کې یوه مداومه او مناسبه قوه استعمالېږي دا
 Gentle Pressureد دې سبب ګرځي چې د ژامې د هډوکي هغه برخه چې تر فشار الندې ده وخوړل شي
( )Absorbاو په هغه بله خوا کې چې د کش يا کشش الندې ده ( )Tensional sideد نوي هډوکي د
جوړښت سبب ګرځي په دې ډول غاښ په ور ورو یو نوی ځای غوره کوي کوم چې د وارد شوي فشار په
()۱۰
واسطه همغه الرې ته رهنمایي شوی دی.
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 PTHچې د کلسیم او فاسفیټ ميټابوليزم کنټرولوي VitD ،فعالوي او د هډوکو او غاښونو په
جوړښت کې برخه اخلي د پاراټایرایډ د څلورو غدو په واسطه افرازېږي.
په  ECFکې د  Ca++کمښت ،په پوستکي کې د  VitDد فعالېدو او بیا په ځیګر او پښتورګي کې
د  Hydroxylationد دوه تعامالتو په پایله کې د  VitDد فعال ډول چې له  1-25-Di-OH-C-Cیا د
 Calcitrolنه عبارت دی د جوړېدو المل ګرځي د دې ډلې نه د  Hydroxylationدوهم تعامل چې
په پښتورګو کې صورت نيسي د  PTHپه شتون کې تر سره کېږي ،بیا نو فعال  VitDیا 1-25-Di-
 OH-C-Cد هضمي او بولي الرو او د هډوکو د مایع نه چې  Bony fluidورته وايي کلسیم مخ په
دوران رهنمایي کوي او په دې ډول په وینه کې د کلسیم سویه نارمل ساتل کېږي له همدې کبله
د  PTHسویه او د افراز اندازه د وینې د کلسیم سره تړلې ده که کلسیم کم شي  PTHزیاتېږي او
چې کلسیم پوره شي  PTHبېرته نهې کېږي.
د کلسیم او فاسفیټ په تړاو بل هورمون  Calcitonineنومېږي چې رول یې د  PTHپه پرتله کم
دی خو بیا هم د یو  Hypocalcaemicفکتور په حیث یو لوبغاړی دی چې د  PTHخالف (چې یو
 Hypercalcemicفکتور دی) خپل اواز اوچتوي PTH ،د پښتورګو د الرې د کلسیم د جذب نه
سربېره د فاسفیټ د اطراح دنده هم تر غاړې لري.
د کلسیم د ميټابوليزم په اړه دا جدي کنټرولوونکی مېکانیزم ځکه ډېر اړین دی چې کلسیم
ډېر حیاتي منرال دی او ځینې دندې لکه د عضالتو تقلص او استرخا ،د زړه د عضلې کار  ،د
وینې د پړندېدو مسئله او د هډوکو او غاښونو جوړښت يې غوره بېلګې دي له همدې کبله یې
کمښت د  Hypo-Calcemic Tetanyالمل ګرځي چې زیات په ښځو کې تصادف کوي ځکه چې
ښځې د کلسیم ډېر زیات مقدار ته اړه لري هغه د حمل او شیدو له کبله له یوې خوا او د ناوړه
دودونو او بې خونده خوړو له کبله له بلې له خوا.

لومړی فصل

158

اندوکراين

د دې هورنون کم افراز د  Hypocalcaemiaالمل ګرځي چې بیا نو بدن د کلسیم د کمښت د
پتالوژۍ سره مخ وي او زیات افراز یې د کلسیم د سویې د لوړوالي المل ګرځي چې بیا په بدن
کې د  Hypercalcimiaپتالوژي حاکمه وي.
غاښونه چې ړومبی د شیدو او بیا دايمي وي چې د شیدو هغه  ۲۰او دایمي  ۲۸یا  ۳۲وي .د
غوڅولو ،ژوولو او مېده کولو دندې لري ،د  Cementum ،Dentin ،Enamelاو  Pulpپه نوم برخې
لري او د ،1st Molar ،2nd Premolar ،First Premolar ،Canine ،Lateral Incisor ،Central Incisor
 2nd Molarاو  3rd Molarيا  Wisdom Toothپه نوم نومونه لري چې د نیمې ژامې غاښونه د انسي
نه د وحشي په لورې ښيي.
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 ۱ـ په پالزما کې د کلسيم ډولونه او اندازې وليکئ؟
 ۲ـ د  Bony fluidوظيفه وليکئ؟
 ۳ـ د پوستکي کولي کلسيفيرول څنګه په  1-25-Di-OH C.Cاوړي او بيا د دې مادې دنده څه ده؟
 PTH -۴د  Vit Dد فعالولو د پروسې په کومه برخه کې رول لري؟
 -۵کلسيتونين له کومه ځایه افرازېږي؟
 -۶د  PTHپه زيات افراز کې به بدن د کوم پتالوژيک حالت سره مخ شي؟
 -۷د  PTHضد هورمون څه نومېږي؟
 -۸د نيمې ژامې غاښونه د شمېر سره ونوموئ؟
 -۹د هغه قوو اندازې وليکئ چې د غاښونو د مختلفو برخو ترمنځ پيدا کېږي؟
۱۰ـ د غاښونو د عامو ناروغيو نومونه واخلئ؟
 -۱۱د غاښ د جوړوونکو برخو نومونه واخلئ؟
 Rickets -۱۲د کوم  Vitد فقدان نه منځ ته راځي:
d :D
c :C
b :B
a :A
 Osteoporosis -۱۳څنګه منځ ته راځي:
 :Bد  Bone matrixد کمښت نه.
 :Aد  Bone saltد کمښت نه
 :Dد  Bone saltsد ډېروالي نه.
 :Cد  Bone matrixد ډېروالي نه
 -۱۴ص او غ:
 ------په  Ricketsکې  Tetanyمنځ ته نه راځي. ------په ثانوي  ↑ PTHکې المل  ↓ Caوي. ------په  ↓ PTHکې د کلسيټونين افراز نه تنبه کېږي. PTH -------يو سټيرايډ هورمون دی.
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 د دې سېسټم فزيالوژيک اناټومي
Spermatogenisis 
 د پروستات فزيالوژي
 نارينه جنسي عمل
 د ټسټوسټېرون فزيالوژي ،د افراز کنټرول او اناملۍ

 صنوبريه غده ،د خوب او موسمي القاح په اړه يې رول
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نارينه تناسلي دندې په درېو بېلو او غټو برخو ويشل شوي دي:
 :Spermatogenesis –۱چې د يو سپرم د جوړېدو ټوله پروسه بيانوي.
 :Male Sexual Act –۲يا د نارينه جنسي عمل.
 –۳د بېال بېلو هورمونو په وسيله د يادو دندو کنټرول.

 :Primary Reproductive Organs -۱په نارينه ؤ کې ابتدايي تناسلي غړي له خصيو ( )Testesڅخه عبارت
دي ،چې له  ۹۰۰کږو ،وږو ټيوبولونو څخه جوړې شوي دي چې هر يو يې د نيم متر په شاوخوا کی
اوږدوالی لري ،او  Seminiferous Tubulesبلل کېږي ،سپرم همدلته جوړېږي او بيا  Epididymisته ځي.
د خصيو دندې د تخم (سپرم) د توليد يا  Spermatogenesisاو د  Testosteronد افراز نه عبارت دی.
( ۴۹-۱شکل)
 :Accessory Reproductive Organs -۲په دې کې الندې جوړښتونه برخوال دي:
 Seminal Vesicalهغه دوه غدې دي چې د پروستات په دواړو خوا کې واقع
شوي دي ،افرازات يې د منوي قنات ( )Vas Deferensپه  Ampulaبرخه کې تخليه کېږي ،چې له دې الرې
د  Vas Deferensد محتوي سره يوځای  Ejaculatory Ductته تخليه کېږي.

 :Bulbourethral Glandچې دوه دانې دي او د احليل په ابتدايي برخه کې ځای لري.

قناتونه:
د خصيو څخه بهر ته د سپرم په لېږدولو کې رول لري.
 Epidiymisد کږو وږو تيوب ډوله جوړښتونو څخه جوړ شوي چې د  6mپه شاوخوا کې اوږدوالی لري.
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 :Vas Deferensد بربخ څخه وروسته ځای لري او مخکې له دې چې پروستات ته داخل شي يوه اندازه
پراخېږي چې د  Ampula of Vas Deferensپه نامه يادېږي.
دفقيه قنات يا  :Ejaculatory Ductد  Seminal Vesicalاو منوي قنات افرازات داخلي احليل ( Internal
 )Urethraته رهنمايي کوي ،همدارنګه د پروستات د غدې افرازات د  Prostatic Ductsپه وسيله دفقيه قنات
ته تخليه کېږي چې له دې ځايه داخلي احليل ته ځي.
احليل يا  :Urethraچې منوي مايع ،سپرم ،د منوي کڅوړو Bulbourethral ،او پروستات افرازات د بدن
څخه بهر ته رهنمايي کوي ،همدارنګه احليل د زيات شمېر مخاطي غدو ( )Urethral Glandدرلودونکی دی
چې په ټول احليل کې قرار لري.
قضيب يا  :Penisچې د جنسي عمل په اجرا او د مونث جنس تناسلي الرې ته د سپرم په لېږدولو کې
()۱۰
مرسته کوي.

 ۴۹-۱شکل :نارينه تناسلي سېسټم

( ،۱۰م)۹۷۳ :
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:Spermatogenesis

د جنسي ژوند په ټوله فعاله موده کې دا کار د  Seminiferousټيوبول په ټولو برخو کې صورت نيسي چې د
قدامي نخاميي د  Gonado Tropicهورمونو د تنبه د يوې پايلې په توګه يې ګڼلی شو .په اوسط ډول په ۱۳
کلنۍ کې پيل او نږدې د عمر تر پايه ادامه لري ،خو په زړښت کې په ښکاره ډول کمښت مومي ،دا کار څو
مرحلې لري ۵۰-۱( :شکل)

 ۵۰-۱شکل :د سپرم جوړېدو مختلفې مرحلې

( ،۱۰م م)۹۷۵ ،۹۷۴ :

 ۵۰-۱شکل د  Seminiferous Tubuleيوه عرضاني مقطع ښيي چې د  Germinal Epith Cellد ګڼ
شمېر حجرو په واسطه پوښل شوې ده ،دا حجرې  Spermatogoniaنومېږي چې دوه يا درې ځلې يې د
دې ټيوبونو داخلي مخ پوښلی دی ،دوی په پرله پسې ډول  Proliferationکوي تر څو د دې الرې يو
خو خپل شتون ته ادامه ور کړي او بل نورو بېال بېلو بڼو ته واوړي او وده وکړي چې په پای کې سپرم
()۱۰
ور څخه جوړ شي.
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د سپرم جوړېدو په لمړۍ مرحله کې  Spermatogoniaد  Sertoli Cellsله منځه (يا تر څنګه) د
 Seminiferous Tobuleد  Lumenمرکزي خوا ته مهاجرت کوي Sertoli ،ډېرې غټې حجرې دي چې
د Over Flowing Cytoplasmic Envelopesپه واسطه د خپل شاوخوا  Spermatogoniaد تيوب مرکزي
برخې ته د تګ په ټوله دوره کې د تکامل په لورې وړي.
کله چې هر يو  Spermatogoniumدغه واټن وهي د  24 Hoursپه اوږدو کې په ډېر مترقي ډول
 Modifyکېږي ،غټېږي او په يو بل شي اوړي چې ورته  Primary Spermatocyteوايي دا بيا د يو څو
نورو ورځو په موده کې په  Spermatideبدلېږي او چې کله  Spermatideنور هم  Modificationشي
په  Spermاوړي.
په دغه ويش کې کله چې د  Spermatocyteڅخه خبره  Spermatideته رسېږي د کروموزوم
شمېر د  ۲۳جوړو يا  ۴۶دانو څخه  ۲۳دانو ته کمښت مومي يعنې  ۲۳دانې يو او  ۲۳دانې بل
 Spermatideته ځي کوم چې د دې نه په مخکېني  Spermatocyteکې  ۴۶دانې وي ،چې دې ډول
حجروي ويش ته  Meiosisوايي.
دا چې دا کار په حقيقت کې د جينونو ويشنه ده نو له دې کبله په راتلونکي نسل کې نيمايي جنيټيکې
()۱۰
ځانګړتياوې پلرنۍ او نيمايي نورې يې بيا مورنۍ وي.
د  Spermatogenesisټوله موده (له  Germinal Epithelial Cellڅخه تر هغې چې يو بشپړ او پوخ
 Spermجوړ شي)  ۷۴ورځې په بر کې نيسي.
په هر  Goniumکې د  ۲۳جوړو کروموزومونو څخه يوه جوړه يې د راتلونکي ماشوم جنسيت ټاکې چې
دا جوړه  Xyده ،چې  Xته  Female Chromosomeاو  Yته  Male Chromosomeويل کېږي ،البته د
 Meioticويش پر بنسټ يو  Spermatideته د  Xهغه او بل ته د  Yهغه ځي ،چې په دې توګه د  Xواال ته
 Female Spermاو  Yواال ته  Male Spermوايي.
له دې امله د راتلونکي ماشوم جنسيت (نر او ښځه) په دې پورې اړه لري چې کوم يو د دې ( Male
 )And Female Spermڅخه  Ovumالقاح کوي ،له دې څخه دا هم جوته شوه چې د جنس ټاکنه په نارينه
پورې اړه لري ،او ښځې يواځې د لورګانو د راوړلو وړتيا لري.
کله چې  Spermatideجوړ شي نو همغه  Epitheloidځانګړتياوې لري خو ډېر ژر هر سپرماتيد يو
 Spermatozoaته اوړي ،په دې معنا چې د يو سر او يوې لکۍ خاوند کېږي ۵۰-۱( .شکل)
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سر چې د هستې له تکاثف څخه عبارت دی د يوې نازکې سايتوپالزميکې او حجروي غشا په واسطه
قدامي برخه يې يو پنډ پوښ لري چې  Acrosomبلل کېږي ،د دې
احاطه شوی دی ،د سر د بهرنۍ خوا
برخې اساسي محتويات  Golgi Apparatusجوړوي چې د يو لړ انزايمونو درلودونکی دی (د نورو حجرو د
 Lysosomeسره ورته والی لري).
د  Acrosomeد انزايمونو له ډلې ډېر اساسي هغه يې د  Hyaluronidaseچې د انساجو Proteoglycan
 Filamentsهضموي (او  Proteolytic Enzymesچې پروټين هضموي) څخه عبارت دي .دا انزايمونه د دې
لپاره ډېر مهم دي تر څو سپرم وکوالی شي تخمې ته ننوځي او هغه القاح کړي.
د سپرم لکۍ چې فالجيليم يې هم بولي درې غټې برخې لري:
 –۱مرکزي برخه چې د  ۱۱مايکرو ټيوبولونو څخه جوړه شوې ده او ټول يې د  Axonemپه نوم يادېږي .د
جوړښت له مخې د هغه  Cilliaسره ورته والی لري چې د نورو حجرو په مخ ځای لري.
 – ۲يوه نازکه حجروي پرده چې  Axonemيې پوښلی دی.
 – ۳د مايتوکاندريا يو متراکم شکل چې د  Axonemپه محيط کې د لکۍ په  Proximalنهايت کې قرار
لري او  Body of The Tailيې بولي.
د لکۍ فالجيلي حرکات ( )Back And Forthسپرم ته د حرکت الره اواروي چې دا حرکت د هغه
منظمو ښوېدونکو حرکاتو نتيجه ده کومه چې د  Axonemeد قدامي او خلفي ټيوبولونو تر منځ صورت نيسي.
هغه انرژي چې د دې حرکت لپاره اړينه ده له  ATPڅخه يې ترالسه کوي ،البته دا  ATPپه هغه مايتوکاندريا
()۱۰
کې چې دلته د ( )Body of Tailپه حجرو کې قرار لري ،جوړېږي.
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په يوه مايع وسط کې د سپرم د حرکت نارمل اندازه په يوه دقيقه کې  1-4mmده ،دا کار سپرم ته دا وړتيا
بښي تر څو په  Female Genital Treatکې د اووم مخې ته ور شي۵۱-۱( .شکل)

 ۵۱-۱شکل :په  Spermatogenesisکې د هورمونو رول

( ،۱۳م)۴۶۱ :

هغه هورموني فکتورونه چې  Spermatogenesisتنبه کوي:
 :Testosterone -۱دا هورمون د  Leydig Cellsڅخه چې د  Testesپه  Interstitiumکې قرار لري
افرازېږي ،دې هورمون ته د  Germinal Cellد ودې او ويش په منظور اړتيا ده (چې د سپرم د جوړېدنې
لمړۍ مرحله ده).
 :Luteinizing Hormone )LH( -۲د قدامي نخاميې په واسطه افرازېږي او  Leydig Cellتنبه کوي تر څو
 Testosteroneافراز کړي ،له دې کبله ورته ( Inter Stitial Cells Stimulating Hormon (ICSHهم وايي.
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 :Foliculer Stemulating Hormone (F.S.H) -۳دا هم د قدامي نخاميې څخه افرازېږي او Sertoli Cells

تنبه کوي ،که چېرته دا حجرې د دې هورمون په واسطه تنبه نه شي نو  Spermatideته به د  Spermد
بدلېدو پړاو چې  Spermiogenesisبلل کېږي صورت ونه نيسي.
 :Estrogens -۴کله چې  Sertoli Cellsد  F.S.Hپه وسيله تنبه شي له  TESTESTRONڅخه استروجن
جوړوي چې بيا دا د  Spermiogenesisپه پروسه کې رول لري.
 :Growth Hormone (G.H) -۵لکه د بدن د نورو هورمونو په شان په عمومي ډول د خصيو د ميتابوليک
وتېرو د  Backgroundاو کنټرول لپاره اړين دي ،په ځانګړې توګه د  Spermatogoniaلمړۍ ويشنه
سمبالوي .د دې هورمون په نه شتون ( )Pituitary Dwarfکې  Spermatogenesisشديداً اغېزمن (حتی د
نشت سره مخامخ) کېږي ،چې له دې کبله د شنډوالي يا  Infertilityسبب ګرځي.
Epididymis
سپرمونه په  Seminiferousټيوبولونو کې د جوړېدو وروسته اړ دي تر څو له يوه بل کوږ ووږ قنات
څخه چې د  Epididymisپه نوم يادېږي او  ۶mاوږدوالی لري ،تېر شي .هغه سپرمونه چې د Seminiferous
ټيوبولونو او د  Epididymisد ړومبيو برخو څخه را تېر شي اوس هم متحرک نه دي ،له همدې کبله د اووم د
القاح وړتيا نه لري خو په  Epedidymisکې د  ۱۸-۲۴ساعتونو تېرولو نه وروسته که څه هم د دې ساحې په
مايع کې د يو لړ داسې پروټينونو د شته والي له کبله چې د سپرم د تحرک مخه نيسي (تر هغه چې بيا د انزال
نه وروسته دا حرکت السته را وړي) بيا هم سپرمونه د حرکت يو څه وړتيا ( )Capabilityپيدا کوي.
په نارينه ؤ کې دواړه خصيې هره ورځ  ۱۲۰ميليونه سپرمونه جوړوي چې يوه وړه برخه يې په Epididimis
کی خو يو لوړ مقدار يې بيا په  Vas Deferensکې زېرمه کېږي .د دې خبرې معنا دا ده چې سپرمونه په
داسې حال کې چې خپله القاحي وړتيا يې ساتلې وي تر يوې مياشتې په يادو شوو ساحو کې زېرمه کېدای
شي ،دا وخت دوی په يو غير فعال حالت کې وي چې دا کار د يو لړ نهې کوونکو موادو د اغېز له کبله وي
کوم چې د همدې قناتونو څخه افرازېږي .د دې برعکس د جدي جنسي فعاليت په وخت کې چې پرله پسې
انزالونه کېږي د زېرمې وخت ايله يو څو ورځې کېدای شي.
د انزال نه وروسته سپرم تحرکيت مومي او د اووم د القاح وړتيا پيدا کوي چې دې پېښې ته
 Maturationويل کېږي.
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 Sertoli Cellاو د  Epedidymisاپيتل حجرات يو لړ ځانګړې مغذي مايع افرازوي چې د انزال په مهال د
سپرم سره يوځای وځي ،دا مايع د  Testosteroneاو  Esterogenپه شمول يو لړ هورمونونه ،انزايمونه او
خاص غذايي مواد چې دا وخت د سپرم د تغذيې لپاره ضروري دي هم لري.
يو روغ محرک او القاحي ( )Motile And Fertileسپرم د خپل فالجيلي حرکت په واسطه په يوه مايع
وسط کې په يوه دقيقه کې  1-4mmپه سرعت سره حرکت کوالی شي.
د سپرم فعاليت د يو خنثی يا خفيف قلوي  PHله کبله ښه زياتېږي ،لکه څنګه چې د  Semenal Fluidهم،
همداسې يو  PHدی خو په يو خفيف اسيدي محيط کې د سپرم فعاليت شديداً اغېزمن کېږي او قوي اسيدي
 PHخو بيا بيخي سپرم وژني.
د تودوخې د زياتوالي سره هم د سپرم فعاليت زياتېږي چې دا وخت يې ميتابوليزم هم چټک کېږي خو
کېدای شي چې ژوند يې ډېر لنډ شي.
سپرم په خپله توليدي کارخانه کې په  Supressشکل تر اونيو پورې پاتې کېدای شي خو د انزال نه
وروسته بيا په ښځينه تناسلي قنات کې ايله دوه ورځې خپل ژوند ته ادامه ور کولی شي.
هر  Seminal Vesicalد يو  Loculated،Tortuousټيوب څخه عبارت دی ،چې د يو ډول افرازي اپيتل
حجرو په واسطه چې مخاطي مواد افرازوي او د فرکتوز Prostaglandins ،Citric Acid ،او هم Fibrinogen
لرونکی دی استر شوی دی.
د ( Emissionداخلي انزال) او انزال په مهال دا هره يوه کڅوړه خپل محتويات انزالي قنات ته فوراً
وروسته له هغې ور اچوي چې لمړی  Vas Deferensنوموړي قنات ته خپل ځان ور تش کړي ،په دې موادو
سره  Semenيوه ځال پيدا کوي او نور ورسره مواد لکه فرکتوز د دې انزال شوو سپرمونو د تغذيې دنده تر
هغې پر مخ وړي چې تر څو يو له دوی څخه د اووم په القاح بری ومومي.
داسې باور دی چې پروستاګالندين د القاح په عمل کې له دوه الرو مرسته کوي:
 –۱د ښځې د  Cervixد مخاط سره تعامل کوي او هغه د سپرم د استقبال لپاره ال ښه اماده کوي.
 –۲د  Revers Peristatismپه مېخانيکيت د  Fallopian Tubeپه لوري د سپرم د حرکت سره مرسته کوي
()۱۰
چې په پايله کې يو څو سپرمونه په پنځو دقيقو کې د دې تيوب علوي نهايت ته رسېږي.
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دا غده  4cmپلنه او  3cmپنډه ده ،د مثانې څخه ښکته د احليل لمړۍ برخه احاطه کوي.
دا غده يوه نازکه د شيدو په شان مايع افرازوي چې د کلسيم ،فاسفيټ Citrate ،ايونونو ،پرنډونکو انزايمونو او
 Pro Fibrinolysinدرلودونکې ده.
د  Emissionپه مهال د دې غدې کپسول د  Vas Deferensسره په يوه وخت تقلص کوي او د غدې
نازک شيده رنګه افرازات د  Semenځال ال پسې زياتوي .د دې غدې د افرازاتو خفيف قلوي  PHد سپرم
سره د اووم په القاح کولو کې پوره ونډه لري:
د  Vas Deferensافرازات خفيفاً اسيدي  PHلري (د  Citric Acidاو نورو هغه محصوالتو د توليد له کبله
چې د سپرم د ميتابوليزم له کبله توليدېږي) چې دا اسيدي  PHپه خپل وار د سپرم د القاح مخه نيسي ،د دې
څخه سربېره د ښځې د تناسلي قنات (مهبل)  PHهم پوره اسيدي دی ( ،)3.5-4له بلې خوا سپرم تر هغې
حرکت نه شي کولی تر څو د هغه د ماحول  )6-6.5( PHنه شي ،بناءً همدا د پروستات د افرازاتو قلوي PH
( ،۱م م:
دی چې ياد شوي اسيدي حاالت خنثی کوي ،او په دې ډول سپرم خپله حرکي او القاحي وړتيا مومي.
)۱۶۰-۱۵۰

:Semen
هغه څه چې د يو نارينه په واسطه د جنسي عمل په پای کی د انزال په نوم د يوې عمليې په مټ وځي
 Semenبلل کېږي چې د مايع او سپرمونو څخه جوړه ده؛  ٪۱۰د  ٪۶۰، Vas Deferensد Seminal
 ٪۳۰ ،Vesicleد پروستات او يوه لږه برخه يې د  Bulbo Uretheral Glandsپه واسطه جوړېږي.

د  Semenځال د منوي کڅوړو د افرازاتو له کبله ده چې د انزال په پای کې افرازېږي او په دې ډول د
انزالي قنات او احليل څخه سپرمونه مخ په وړاندې جارو او مينځي ،د  Semenاوسط  PHد  7.5په شاوخوا
کې دی د پروستات قلوي افرازات د  Semenد نسبتاً اسيدي  PHد خنثی کېدو سبب ګرځي.
د پروستات افرازات  Semenته شيده رنګه ،او د منوي کڅوړې او مخاطي غدو افراز  Semenته
مخاطي وصف وربښي.
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هغه تغيرات چې په سپرم کې مونث تناسلي قنات ته د ورتلو څخه وروسته واقع کېږي:
سربېره پر دې د پروستات پرنډونکې انزايم د دې باعث ګرځي چې د منوي کڅوړې په واسطه د
افراز شوي مايع  Fibrinogenپه يوه نازکه ليفي علقه بدل کړي تر څو  Semenد مهبل په ژوره برخه
کې چېرته چې د رحم عنق پروت دی وساتي .وروسته په نورو  ۱۵-۳۰دقيقو کې دا پرنډ شي منحل او له
منځه ځي چې مېخانيکيت يې روښانه او هغه دا چې د پروستات  Profibrenolysinپه  Fibrenolysinبدل
او دا پرنډه کتله حلوي.
د انزال څخه وروسته په لمړيو شيبو کې سپرمونه غير متحرک وي چې احتمالي المل يې همدا د
پرنډوالي له امله لزوجيت دی .کله چې دا لخته حل شي سمدستي سپرمونه په حرکت پيل کوي .په نارينه
جنسي قناتونو کې سپرمونه تر اونيو پورې پاتې کېدای شي ،خو کله چې انزال شي بيا يې د بدن په
تودوخه کې ژوند  ۲۴-۴۸ساعتونو پورې دی خو د تودوخې په ښکته درجه کې  Semenتر څو اونيو
پورې ساتل کېدای شي ،او که بيخي په يخ تبديل شي (د منفي  ۱۰۰سانتي ګراډ څخه هم ښکته) نو بيا
سپرمونه تر کلونو پورې د ساتلو وړتيا لري.
:Capacitation
که څه هم کله چې سپرمونه له  Epedidymisڅخه تېر شي پاخه ګڼل کېږي خو بيا هم د دوی فعاليت د
يو لړ نهې کوونکو فکتورونو په وسيله چې د پاتې جنسي قناتونو د اپيتيل حجرو پوسيله افرازېږي ،اخاللېږي.
له دې کبله کله چې دوی د انزال په وسيله په  Semenکې خارج شي د خپل ماموريت په سر ته رسولو چې
د اووم د القاح کولو څخه عبارت دی ،قادر نه وي ،له همدې امله کله چې د مونث جنس د جنسي قنات د
مايعاتو سره په تماس کې شي يو لړ تغيرات په کې راځي تر څو فعال شي او خپل وروستی مسئوليت (القاح)
سر ته ورسوي .د دې ټولو تغيراتو مجموعي ته  Capacitationويل کېږي چې په نارمل ډول د ۱-۱۰
ساعتونو وخت ته اړتيا لري ،د دې تغيراتو له ډلې څخه ځينې يې په الندې ډول دي:
 –۱د نفيرونو او رحم مايعات هغه فکتورونه ور مينځي چې په نارينه جنسي قناتونو کې يې په سپرم نهې
کوونکې اغېزه درلوده.
 –۲کله چې سپرمونه په نارينه جنسي قنات کې د  Seminiferuosټيوبولونو د  Vesiclesمايعاتو سره په
يوه دايمي تماس کې وو چا چې د کولسترول زيات مقدار درلوده ،دې کولسترول حجروي غشا په
متداوم ډول کوله په نتيجه کې يې د سپرمونو  Acrosomال پسې پوښل او په دې ډول يې له دغه ځايه د
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انزايمونو خوشې کېدل نهي کول ،د انزال نه وروسته سپرمونه په مهبل کې را ټول او تم دي ،د دې
کولسترول ويزيکلونو څخه د رحم په لور المبو وهي او په دې ډول د دې مزل په اوږدو کې شيبه په
شيبه دا اضافي کولسترول له السه ور کوي چې دا کار څو ساعته وخت نيسي او په دې توګه د اکروزوم
پوښ په دې مېخانيکيت ډېر نازکه کېږي.
 – ۳په مجموعي توګه د سپرمونو غشا نازکه او د کلسيم د ايونونو په مقابل کې يې نفوذ زياتېږي او کله چې
د کلسيم ايونونه زيات ور ننوځي نو د لکۍ حرکات زياتېږي او د پخواني خفيف او  Undulatingحالت په
پرتله اوس په يوه قوي او قمچين ډوله حرکاتو بدلېږي .برسېره پر دې د کلسيم ايونونه د اکروزوم د حجروي
غشا د تغيراتو المل کېږي چې په پای کې دې ته الره اواروي چې کله چې سپرم د اووم محوطه ( Zona
 Pelucidaاو ان  )Granullosa Cell Massسوري کوي ،د اکروزوم په واسطه انزايمونه هم ژر او هم په اسانه
خوشې کېدای شي.
په پای کې ويلی شو چې د  Capacitationپروسه د دومره بدلونونو لرونکې ده چې که صورت ونه
()۱۰
نيسي سپرم نه شي کولی تر اووم خپله الره ووهي ،ورننوځي او القاح يې کړي.

کېدای شي  Seminiferous Tubuler Cellد ځينو ناروغيو له کبله لکه دوه اړخيز  Orchitisچې د
( Mumpsبوغټ) له کبله پيدا کېږي په نارينه ؤ کې د شنډېدو المل شي ،همدارنګه ځينې ماشومان
داسې پيدا کېږي چې د  Degenerative Tubuller Cellدرلودونکي وي کوم چې په جنسي قناتونو کې
د  Strictureيا نورو انامليو له کبله وي .د شنډوالي يو بل موقتي المل ډېره لوړه تودوخه ده چې خصيې
ورسره مخامخ کېږي.

د خصيو د تودوخې لوړوالی کولی شي چې د تخم د جوړېدو مخه ونيسي ،ځکه لوړه تودوخه
کوالی شي د  Seminiferoustubuler Cellد استحالې څخه سربېره د  Spermatogoniaد استحالې
سبب هم وګرځي خو دا کار (د تودوخې له کبله شنډوالی) به ځکه لږ تصادف وکړي چې خصيې په
صفن کې داسې پرتې دي چې تودوخه يې د بدن د داخلي تودوخې په پرتله دوه سانتي درجې ښکته
ساتل کېږي ،داسې چې په يخنۍ کې د  Scrotal Reflexله کبله د خصيو عضلي تقلص کوي چې له
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يوې خوا د خصيو بهرنی پوښ پنډېږي او له بلې خوا خصيې بطن ته نږدې کېږي ،په همدې دوه
مېکانيزمونو د خصيو تودوخه د نور بدن په پرتله دوه سانتي ګراد ټيټه ساتل کېږي .کله چې ګرمي شي دا
عکسه نهې کېږي ،عضالت استرخا کوي چې له کبله يې بهرنی پوښ ميين او خصيې د بطن له ګرمۍ
څخه لرې کېږي( ،په ګرمۍ کې پغمان ته او په يخنۍ کې لغمان ته ځي) .په دې توګه صفن د يو
 Coolingمېکانيزم په رول کې کار کوي خو په يو کنټرول حالت کې چې پرته له دې به د تخمونو
جوړېدل د زياتې تودوخې له کبله خامخا اخالل شي.
:Cryptorchism Cryptorchidism
کله چې خصيې د بطن څخه صفن ته په ښکته کېدو ونه توانېږي په دې نوم يادېږي ،معموالً دا ښکته
کېدنه د حمل په وروستيو يا د زېږيدني په ړومبيو کې صورت نيسي.
کله چې په رحم کې يو نارينه  Fetusوده کوي خصيې هم د  Fetal Ridgesڅخه خپله منشا اخلي
او خپل تکامل ته په بطن کې ادامه ورکوي چې د زېږېدنې څخه مخکې د مغبني قنات ( Inguenal
 )Canalله الرې د بطن څخه صفن ته ښکته کېږي .کله کله کېدای شي دا کار ونه شي او خصيې په
بطن ،مغبني قنات او يا د ښکته کېدونکې الرې په هر ځای کې چې وي ،بندې پاتې شي چې په دې
حالت کې يې  Tubuler Epith Cellاستحاله کوي او يواځې  Interstitialجوړښتونه يې پاتې کېږي ،چې
دا مهال به د سپرم جوړونې وړتيا ونه لري.
دا چې د دې استحالې المل به څه وي کېدای شي چې په بطن کې يو څو درجې لوړه تودوخه به يې
اساسي سبب وي خو دا خبره پوره باوري نه ده.
که د جراحي عمليې په وسيله دا حالت ورغول شي يعنې د مخه تر هغې چې يو څوک خپل فعال
جنسي عمر ته ورسېږي په ماشومتوب کې يې خصيې د بطن څخه صفن ته ښکته شي ،کېدای شي چې
هر څه سم شي.
په داخل رحمي ژوند کې هغه يواځينۍ فزيالوژيک نښه چې خصيه د بطن څخه صفن ته په ښکته کېدو
قادر وي د  Testosteroneد افراز څخه عبارت ده ټسټوسټيرون د مذکر جنس د خصيو څخه د داخلي
رحمي ژوند په اوومه اونۍ کې په افراز پيل کوي او د والدت څخه وروسته تر  ۱۰يا زياتو اونيو ادامه مومي،
دا موضوع صفن ته په ښکته کېدو کې له خصيو سره مرسته کوي.
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د  Cryptorchismزياتره پيښې پخپله د خصيو د هغه انامليو له کبله چې نه شي کوالی نوموړی هورمون
( ،۴م م)۲۷۶ :
افراز کړي ،په دې صورت کې د جراحي عمليات هم بريالي مه ګڼئ.

د  Semenاوسط اندازه چې د انزال په واسطه د کوروالي په اخره کې وځي  3mlده چې هر  Mlيې
د  ۱۲۰ميليونو سپرمونو درلودونکې وي (چې اندازه يې په  1ccکې په روغ نارينه کې د  ۳۵-۲۰۰ميليونو
سپرمونو پورې رسېږي) په دې توګه په يوه انزال کې  ۴۰۰ميليونه سپرمونه وځي .که په يو  mlکې د
تخمونو شمېر له  ۲۰ميليونو څخه کم شي دا سړی شنډ ګڼلی شو که څه هم د القاح لپاره يواځې يو سپرم
()۱۰
په کار دی.

کېدای شي چې يو څوک د تخم د شمېر له کبله روغ رمټ وي ،خو بيا هم شنډ وي دا به هغه وخت
وي چې له نيمايي څخه زيات تخمونه يې ناروغه شکل ولري (په فزيکي لحاظ) داسې چې يا به دوه سره
لري ،يا به يې هماغه يو سر وي خو هغه به غلط وي او يا به يې په لکۍ کې څه ستونزې وي ( ۵۲-۱شکل).
داسې هم کېدای شي چې د بڼې له مخې سپرمونه جوړ وي خو د يو لړ الملونو له کبله چې ال نه دي
پېژندل شوي ،د حرکت وړتيا ونه لري ،نو که پوره شمېر تخمونه د شکل له مخې خراب وي يا د حرکت
څخه عاجز وي ،سړی به شنډ وي که څه هم پاتې شمېر تخمونه يې روغ وي ۵۲-۱.شکل

 ۵۲-۱شکل :د سپرم ناروغه اشکال

( ،۱۰م)۹۷۸ :
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The Male Sexual Act
نيوروني تنبهات :د دې کار لپاره ډېره مهمه ساحه له کومه ځايه چې حسي عصبي سيالې سرچينه اخلي
 Glans Penisيا د تناسلي الې څوکه ده ،دا ځای يو ځانګړې او حساس  End Organ Systemلري چې خپل
پيغامونه  CNSته لېږدوي او هلته د يو ځانګړې حسيت سبب کېږي چې ورته  Sexual Sensationويل کېږي.
 Slippery Massaging Actionد کوروالي په مهال کې په  Glans Penisکې د دې  End Organد تنبه
سبب کېږي چې جنسي سيالي د  Pudendal Nerveله الرې د نخاع د عجزي برخې عجزي ضفيرو ته ځي
چې بيا له هغه ځايه د دماغ يو نامعلوم ځای ته رسېږي.
پر دې سربېره ځينې نورې سيالې د  Glans Penisد ګاونډيو برخو څخه هم نخاع ته رسېږي چې د
جنسي عمل د تنبه او د هغې سره د مرستې المل ګرځي لکه د مقعدي برخې اپيتل حجرات ،صفن او د عجان
د ساحې جوړښتونه.
جنسي حسيت کېدای شي د داخلي جوړښتونو څخه منشا واخلي لکه احليل ،مثانه ،پروستات ،منوي
حويضه Testes ،او .Vas Deferens
په هر صورت دا چې د جنسي تنبه يو علت د افرازاتو په واسطه د جنسي غړو ډکېدل دي نو د دغو
ساحو  Mildانتانات او التهابات بعضاً په مداوم ډول د جنسي خواهشاتو سبب ګرځيAphrodisiac ،
درمل لکه  Cantharidinهم د دې کبله چې د مثانې او احليل د مخاطي غشا د تخريش سبب ګرځي
جنسي خواهشات زياتوي.
يوه کافي روحي تنبه کولی شي په پوره ډول يو څوک د جنسي عمل په کولو باندې قادر کړي لکه
جنسي خيالونه او خوبونه چې باالخره په انزال پای ته رسېږي همدارنګه  Nocturnal- Emissionيا
احتالم (شيطان غولول) چې د خوبونو د خيال پلوونو يوه برخه ده او معموالً په  Teen Ageکې تصادف
()۱۰
کوي ،د همدې ډلې څخه دي.
Integration
که څه هم روحي فکټورونه د جنسي عمل په اړه ډېر زيات رول لري او کولی شي چې هغه تنبه يا نهې
کړي خو دماغي فزيالوژي په دې اړه هومره جدي او حتمي نه ده ،په دې معنا چې په هغه حيواناتو او ان
انسانانو کې چې نخاع يې د قطني ناحيې نه بيخي قطع شوي وي د يو مناسبې جنسي تنبه له کبله انزال رامنځ
ته کېدای شي بناءً نارينه جنسي عمل د داسې يو  Reflexمېکانيزم پايله ده چې د نخاع په قطني او عجزي
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ناحيو کې  Integrateکېږي دا مېخانيکيت د دواړه ډوله (روحي او جسمي) تنبهاتو له کبله تنبه کېږي خو
()۱۰
معموالً د دواړو د ګډ کار پايله وي.

 Penile Erection - ۱يا د قضيب لکېدل:

په دې اړه د  PƩاعصابو رول:
په نارينه ؤ کې د جنسي تنبه لمړۍ اغېزه همدا لکېدل ( )Erectionيا انتعاظ دي چې شدت يې د تنبه د
شدت سره نيغې اړيکې لري ،په دې معنا چې تنبه روحي ده که فزيکي.
 Erectionد  PEسيالو له کبله منځ ته راځي چې د نخاع د عجزي برخې څخه پيل کېږي او د Pelvic
 Nerveله الرې  Penisته رسېږي .د  PEاعصابو دا الياف د نورو په خالف د اسيتايل کولين نه سربېره Nitric
 Oxideاو  Vaso Active Interstinal Peptideافرازوي چې دا نايتريک اوکسايد د  Penisشراينو ته استرخا
ورکوي او د قضيب د  Shaftد برخې د  Corpous Cavernosaاو  Corpus Spongiosumد ناعذه انساجو د
ملسا عضلي اليافو د  Trabiculer Meshworkد استرخا المل ګرځي.
دا ناعذه انساج نور څه نه کوي خو لوی  Cavernous Sinousidجوړوي چې په نارمل حالت کې تقريباً
له وينې څخه تش وي خو کله چې ورته د شرياني وينې ور تګ زيات شي او دا چې وينه ورته له يوې خوا
په ډېره چټکۍ سره د لوړ فشار الندې ورځي او له بلې خوا دا وخت د دې ساحې وريدي تخليه هم بنده ده
نو د يوې شيبې لپاره پراخېږی سربېره پر دې ناعذه اجسام خصوصاً دوه  Corpora Cavernosaد يو قوي ليفي
پوښ په واسطه احاطه شوي دي بناءً په  Sinousaidsکې لوړ فشار د ناعذه انساجو د پړسېدلو  Baloninaسبب
ګرځي چې په نتيجه کې قضيب اوږد او کلکېږي او دې ته  Erection Phenomenanوايي ۵۳-۱( .شکل)

 ۵۳-۱شکل :د قضيب لکېدونکي انساج

( ،۱۰م)۹۷۹ :
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 - ۲ښويه کېدل ( )Lubricationچې يوه  PEدنده ده:

د جنسي تنبه په مهال  PƩسيالې سربېره پر دې چې د  Erectionسبب کېږي د  Urethraاو
 Bulbourethralغدو پواسطه د مخاط افراز هم تنبه کوي چې بيا دا مخاط د کوروالي په مهال په احليل کې
مخ په وړاندې ځي تر څو د کوروالي د عمل سره مرسته وکړي.
بايد په ياد مو وي چې داکار ډېر د ښځينه جنس په اړه مهم دی ،کله کله داسې هم کېږي چې که د
جماع په مهال د مونث جنس له لورې دا مرحله ( )Lubricationاخالل شي د نارينه لپاره د يو درد ناکه کوروالي
المل کېږي چې دا کار د تنبه په ځای د نهې کوونکو جنسي سيالو المل ګرځي او په دې توګه د کوروالي
عمل پاتې راځي او مخکې نه شي تلی.

 Emission – ۳يا داخلي انزال:

دا يوه  Sympaticپروسه ده او د نارينه د جنسي عمل اوج ( )Culminationګڼل کېږي ،کله چې جنسي
تنبهات ډېر شديد شي د نخاع د عکسو مرکز د سمپاتيکو سيالو په لېږلو پيل کوي چې دا عکسات نخاع په
 T12-L2کې پرېږدي او د  Pelvic Plexusاو  Hypogastricplexusله الرې جنسي غړو ته رسېږي ،او په دې
توګه د داخلي انزال  Emissionسبب ګرځي.
 Emissionد  Vas Deferensاو  Ampullaپه تقلص سره پيل کېږي چې په نتيجه کې سپرم داخلي
احليل ته ننوځي ،ورپسې د پروستات عضلي پوښ تقلص کوي Seminal Visical ،هم خپل افرازات
داخلي احليل ته ور اچوي او په دې توګه د سپرم د پر مخ بېولو المل کېږي .دا ټول مايعات د مخاطي او
 Bulbourethralغدو د افرازاتو سره يو ځای د منوي مايع ( )Semenاو دا پروسه تر همدې ځايه د
 Emissionپه نامه سره يادېږي.

 Ejaculation – ۴يا خارجي انزال:

د منوي مايع په واسطه د داخلي احليل ډکېدل د دې المل کېږي چې له دغه ځايه د  Pudendalعصب
د الرې د نخاع عجزي برخې د دې ناڅاپي ډکېدنې خبر ور کړي .دا سيالې سربېره پر دې د داخلي جنسي
غړو د  Rhythimical Contractionالمل هم کېږي چې په دې ډول د  Ischio Cavernosusاو
 Bulbocavernosusد عضالتو د تقلص سبب ګرځي چې په پای کې د قضيب د بيخ د ناعذه انساجو د
 Compressکېدو المل کېږي.
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دا اغېزې په ګډه سره ،د احليل او جنسي قناتونو د فشار د  Rhythmicاو څپه ييز ډېروالي المل
کېږي چې په پای کې منوي مايع د احليل څخه د باندې غورځول کېږي ،دې پروسې ته Ejaculation
()۱۰
ويل کېږي.
په همدې وخت کې د حوصلې د عضالتو  Rhythmic Contructionاو ان د ( Trunkصدر) د ځينو
عضالتو تقلصات د  Penisاو  Pelvisد  Thrusting Movementالمل کېږي ترڅو  Semenد مهبل ښي
ژورې برخې ته ورسوي چې ځينې سپرمونه خو ان د رحم عنق ته ننباسي
په ټوليز ډول د  Emissionاو  Ejaculationدې ټولې دورې ته  Male Orgasmويل کېږي ،د دې دورې
په پای ته رسېدو سره جنسي تنبهيت د  ۱-۲دقيقو په موده کې ختم او  Erectionله منځه ځي چې دې ته
( .۸م)۵ ،۴ ،۳ ،۲ :
 Resolutionوايي.

د  Testosteroneافراز ،استقالب او کيميا:
د خصيو د  Leydig Cellsپه واسطه د دې هورمون افراز:
خصيې څو نارينه جنسي هورمونونه افرازوي چې په ټوليز ډول  Anderogeبلل کېږي او عبارت دي له:
 Androstenedione ،Di Hydro Testosteron ،Testosteroneڅخه.
د دې ټولو څخه ډېر زيات يې  Testosteroneدی نو ځکه مونږ دا د خصيو د هورمونو د يو استازي هورمون
په توګه څېړلی او ګڼلی شو.
مونږ به وګورو چې د دې هورمون زياته برخه په  Target Tissueکې په يو بل فعال هورمون اوړي چې
 Di Hydro Testosteroneبلل کېږي.
 Testosteroneد  Leydigحجراتو په وسيله جوړېږي ،دا حجرې د  Seminiferous Tubulsترمنځ قرار لري چې
په کاهالنو کې د خصيو د ټولې کتلې  ٪۲۰جوړوي.
په ماشومتوب کې چې خصيې دا هورمون نه افرازوي د دې حجرو ( )Leydigتعداد کم وي ،خو په نوي
نارينه  Infantکې په لمړيو څو مياشتو کې او په کاهالنو کې هر وخت د دې حجراتو تعداد فوق العاده زيات
وي ځکه چې په دې وخت کې په زياته کچه  Testosteroneافرازوي.
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د دې حجراتو په توموري حاالتو کې د  Testosteroneافراز زياتېږي .خو هغه وړانګې چې د Germinal

 Epitheliumد حجرو د تخريب سبب کېږي ،د  Leydig Cellsد ډېر کم تغير المل ګرځي له همدې امله د
ټسټوسټيرون افراز ادامه مومي.

د اندروجن کلمه د ټولو هغو سټيرايډي هورمونو لپاره کارول کېږي چې اغېز يې ( Musculinizingمذکر
کېدل) وي ،په دې برخه کې پخپله  Testosteroneاو نور هغه هورمونونه شامل دي چې د خصيو څخه بهر
په نورو برخو کې افرازېږي لکه د ادرينال اندروجنونه.

د ادرينال اندروجنونه :شمير يې پنځه خو د مقدار د کموالي له کبله يې  Masculinizing Effectډېر کم
دی ،په نارينه ؤ کې له  ٪۵څخه کم او په ښځو کې بيخي کم چې يواځې په عانه او تخرګ کې د ويښتانو د
را شنه کېدو سبب کېږي.
که په  Aderenal Anderogen Producing Cellکې کوم تومور را پيدا شي ،د دې هورمونو د سويې د
لوړوالي له کبله کېدای شي نارينه ثانوي جنسي خصوصيات په ښځو کې رامنځته کړي کله داسې هم کېږي
چې  Emberyonic Rest Cellپه  Ovaryکې په يو تومور واوړي او اندروجن په لوړه سويه توليد کړي (په
ښځو کې) ،چې د دې ډول تومورونو يوه غوره بېلګه  Arrhenoblastomaګڼلی شو.
نارمل تخمدان هم اندروجن توليدوي خو دومره نه چې د کوم ځانګړې اغېز المل شي.
ټول اندروجن د کيميا له نظره سټيرايډ دي چې د  Testosteroneاو  Di Hydro Testosteroneڅخه
عبارت دي ،د دواړو ساحو يعنې هم د ادرينال او هم د خصيو اندروجن له کولسترول او یا راساً له Acetyl Co
 Enzyme Aڅخه جوړېږي.
Testosterone

وروسته له دې چې دا هورمون له خصيو څخه افراز شي د پالزما د البومين سره په سست او د پالزما د يو
 Beta -Globulinسره د نسبتاً قوي اتصال په بڼه يو ځای کېږي چې تقريباً د نيم څخه تر يو ساعته پورې په
وينه کې دوران کوي او وروسته په اړوندو انساجو پورې نښلي او يا په غير فعال شکل تبديلېږي چې بيا
وروسته له بدن څخه وځي.
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د دې هورمونو هغه برخه چې د انساجو سره نښلي ،په نسجي حجراتو کې يې زياته برخه په Di

 Hydro_Testosteroneاو کمه برخه يې په  5-Alfa Androstanodriolبدلېږي .د دې ډول Target Tissue

ښه بېلګې په کاهالنو کې پروستات او په نارينه جنين کې خارجي تناسلي غړي دي.

د دې هورمون هغه برخه چې د انساجو سره نه  Fixedکېږي په ډېری چټکۍ د ځيګر په واسطه تخريب
او په  Dehydro-Epi-Andosteronاو  Andosteroneبدلېږي او په عين وخت کې د  Glucronidesاو يا
 Sulfateسره د کانجوګېشن څخه وروسته د صفرا او يا د ادرار له الرې اطراح کېږي.

د  Testosteroneڅخه برسېره يوه کمه اندازه استروجن هم په نارينه ؤ کې توليدېږي (د يوې غير
حاملې ښځې يو پر پينځمه ( )۵/۱برخه.
مونږ کوالی شو د نارينه ؤ په ورځني ادرار کې هم استروجن تثبيت کړو ،د دې استروجن د سرچينې په
هکله داسې ګمان کېږي چې دوی به له ټسټوسټيرون څخه د سرټولي حجرو پواسطه او يا د بدن د نورو
حجرو ،په ځانګړې ډول د ځيګر د حجراتو په واسطه جوړېږي.
که څه هم په نرانو کې د استروجن د توليد د ځای په هکله غوڅ معلومات نه شته خو بيا هم فکر کېږي چې:
 -۱دا چې د  Semnifi- Tubeپه مايعاتو کې د دې هورمون سويه يوه اندازه لوړه ده او په سپرم جوړونه کې
ستره دنده لري ،په دې معنا چې دا هورمون به دلته جوړېږي ،ګومان دی چې  Sertoliحجرات به دا کار
کوي  Testosteroneبه په  Estradiolاړوي.
 –۲د استروجن زيات مقدار له  Testosteroneاو  Androstandiolڅخه د بدن د نورو انساجو په واسطه
()۱۰
جوړېږي خصوصاً ځيګر تقربيا  ۸۰سلنه د نارينه د استروجن توليد په غاړه لري.

په عمومي ډول دا هورمون د نارينتوب مشخصات منځته را وړي (د يوې نارينه قيافې رامنځته کول
ان په جنيني ژوند کې).
په جنيني ژوند کې د ټسټوسټيرون افراز د پالسنټا د  HCGnتر اغېز الندې صورت نيسي چې له
والدت څخه وروسته تر  ۱۰او يا زياتو اونيو پورې دوام مومي ،وروسته بيا د ماشومتوب په دوره کې د
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بلوغ تر وخته دا افراز درېږي د بلوغ په مهال (په  ۱۰-۱۳کلنۍ کې) د ګوناډوټروپين تر اغېزې الندې د
نخاميې له غدې څخه د ټسټوسټيرون افراز بيا پيل کېږي چې بيا د ژوند تر پايه ادامه مومي .د دې هورمون
افراز تر  ۳۰کلنۍ پورې مخ پورته او وروسته بيا کمېږي او د  ۵۰کلنۍ څخه وروسته يې سويه په چټکۍ
سره غورځېږی.

ټسټوسټيرون د نارينه جنين له خصيو څخه د داخل رحمي ژوند په اومه اونۍ کې افرازېږي .د نارينه او
ښځينه جنسي کروموزوم يو غټ فزيالوژيک توپير همدا دی چې نارينه کروموزوم د دې سبب ګرځي چې په
دې وخت کې له  Genetal Ridgeڅخه د  Testosteroneافراز تنبه کوي په داسې حال کې چې ښځينه هغه
بيا له همدې ځايه د  Estrogenافراز تنبه کوي.
په داخل رحمي ژوند کې د خصيو دنده په جنين کې د نارينه تناسلي غړو له ودې څخه عبارت ده چې
لرې کول او يا تخريب يې په جنين کې د ښځينه تناسلي غړو د ودې سبب ګرځي ،نو ځکه دا هورمون لمړی
د  Genetal Ridgeاو وروسته د خصيو په واسطه افرازېږي ،او د دې مسئول دی چې نارينه خواص منځته را
وړي ،خو کله کله د قضيب او صفن په ځای  Clitorisاو مهبل جوړېږي.
سربېره پر دې دا هورمون د  Prostate,Sv,Male Genital Ductد جوړېدو او برعکس د Female
 Genital Organد نهې کېدو مسئول دی ،همدارنګه کله چې د حمل په وروستيو  ۲-۳مياشتو کې خصيې د
بطن څخه صفن ته ښکته کېږي د دې هورمون شته والي ته اړ وي که يو نارينه ماشوم داسې وزېږېږی چې
خصيې يې په بطن کې پاتې شي ،د دې هورمون په تطبيق د معمول په ډول د  Inguinal Canalله الرې څخه
صفن ته ښکته کېږی.
د  Genital Tropic Hormoneتطبيق له دې کبله چې د  Leyding Cellsپه واسطه د  Testosteroneد
افراز د تنبه سبب ګرځي هم د خصيو د ښکته کېدو المل ګرځي (په  New Bornکې).
دا چې  Testosteroneد بطن نه صفن ته د خصيو په ښکته کېدو کې مهم رول لري ،يو ځل بيا دا
خبره په اثبات رسوي چې دا هورمون په  Fetal Lifeکې څومره د نارينه جنسي اعضاؤ د ودې او
انکشاف سبب ګرځي.
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د بلوغت څخه وروسته د ټسټوسټيرون هورمون افراز د دې سبب ګرځي ،چې تر  ۲۰کلنۍ پورې
 Penisصفن او په خپله خصيه اته ځلې غټ شي .برسېره پر دې دا هورمون د ثانوي جنسي مشخصاتو د
پراختيا سبب هم ګرځي چې دا کار د بلوغت د پيل سره پيل او د  Maturityسره پای ته رسېږي.
په خپله د جنسي اعضاؤ نه پرته نور ثانوي ځينې مشخصات چې نارينه له ښځينه نه بيلوي په الندې
ډول دي.

د بدن په ويښتانو باندې د دې هورمون اغېزې:
د  Penisڅخه مخ پورته د سپين خط په امتداد ان تر نامه پورې ،حتی له هغه نه هم پورته په مخ سينه او
نسبتاً د بدن په ځينو نورو برخو لکه مال د ويښتانو د شنه کېدو او ډېرېدو المل دی ،د دې نه سربېره د نور بدن
د ويښتانو د ال زياتوالي سبب ګرځي.
 :Baldnessدا هورمون د سر د پورتنۍ برخې د ويښتانو د ضايع کېدو المل کېږي ځکه نو هغه نارينه چې
وظيفوي خصيې نه لري په دې حال نه اخته کېږي.
اکثره  Virileنارينه هيڅکله په دې حال نه اخته کېږي ،ځکه چې  Baldnessد دوه فکتورونو پايله
ده؛ لمړی د دې لپاره جنيټکي تاريخچه ،دوهم د ارثي حالت شتون او نور لکه د اندروجن د هورمونو
زيات مقدار افراز.
که يوه مېرمن چې همدغسې جنيټيکي  Backgroundولري او هم  Long Sustained Androgenicوي ،شونې
ده چې  Baldشي لکه نارينه غوندې ،هغه  Testosteroneچې د خصيو په واسطه افرازېږي او يا که يو چا ته
زرق شي ،په هر صورت دا هر يو حالت د حنجرې د مخاطي غشا د  Hypertrophyاو پخپله د حنجرې د
غټېدو سبب ګرځي ،دا اغېزې لمړی د يو غور اواز  Cracking Voiceسبب او په تدريج سره د نارينه وصف
لرونکي اواز  Masculine Baseباندې بدلېږي.
دا هورمون د ټول پوستکي د پنډوالي او تحت الجلدي نسج د زياتوالي سبب کېږي.
دا هورمون د بدن د ټولو  Sebaceousغدواتو افراز زياتوي ،چې دا مسئله د مخ په برخه کې ډېره د
بحث وړ ده چې دلته د ځوانکو  Acneد جوړېدو سبب کېږي نو له دې امله  Acneد نارينه د کهولت د
څرګندو وصفونو څخه يو دی چې د دې هورمون د زياتوالي معنا ترې اخيستل کېږي چې د څو کالو په موده
کې مخ د دې هورمون د افراز سره عادي کېږي او د دغه جنجال څخه خالصېږي.
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د دې هورمون بله اغېزه دا ده چې د بلوغت څخه وروسته د دې هورمون افراز د عضلي کتلې د
تزايد سبب کېږي ،چې دا زياتېدنه د مونث جنس يا هغه چا په پرتله چې دا هورمون پکې نه افرازېږي
 ۵۰سلنه زيات وي ،دا کار د بدن په هغه برخه کې چې غير عضلي وي هم صورت نيسي .ډېری هغه
تغيرات چې په پوستکې او غږ کې صورت نيسي ،همدا د  Protein Anabolicاغېزو پایله ده چې د دې
هورمون له کبله دی.
له هغه ځايه چې  Testosteroneد پروټين جوړېدنه تنبه کوي او له دې الرې د بدن عضالتي
جوړښت ته قوت ور کوي ،نو له همدې کبله پهلوانان په پراخه پيمانه د دې هورمون څخه د دې موخې
لپاره چې غښتلی بدن ولري کار اخلي .خو که دا هورمون د زيات وخت لپاره وکارول شي زياتې
ناخوالې زېږوي نو ځکه یې په عملي ډګر کې يې کارونه محدوده ده.
 Testosteroneاو نور ترکيبي اندروجنونه د  Youth Hormoneپه بڼه معموالً د زړو خلکو له خوا په دې
خاطر کارول کېږي چې عضلي کشش او ټون به يې د پخوا په شان پاتې شي خو د پوښتنې وړ نتيجې سره.

د هډوکو پر وده او د کلسيم په ذخيره د ټسټوسټيرون اغېزې:

کله چې په دوران کې د دې هورمون سويه لوړه شي يعنې يا چا ته زرق شي او يا يې بلوغت پيل شي د
هډوکو د پنډوالي او په کې د زياتو کلسيمي مالګو د زېرمه کېدو سبب کېږي ،بنا ًء دا هورمون د Bone
 Matrixد مجموعي اندازې د تزايد او د کلسيم د زېرمه کېدو باعث ګرځي.
په  Bone Matrixکې يې د زياتېدنې په اړه داسې باور دی چې دا هورمون لکه چې ومو ويل يوه
 Protein Anabolicاغېزه لري او د کلسيمي مالګو تراکم هم د دغه اغېزو په مقابل کې يو  Responseګڼلی
شو چې دواړه په ګډه نوموړې موخه تر السه کوي.

په سرو کروياتو يې اغېزه:

که خسي کاهل سړي ته دا هورمون په نارمل اندازه زرق شي د وينې په هر ملي متر مکعب کې به يې د
دې حجرو شمېر  ۱۲-٪۱۵زيات شي.

د اوبو او الکترواليتو په تعادل يې اغېزې:

لکه چې مخکې مو وويل اکثره  Steroidهورمونونه د پښتورګي په  Distal Tobulکې د  Naايون بيا
جذب زياتوي ،دا هورمون هم همدا ډول يو اغېز لري خو د  Adrenal Mineral Corticosteroidsپه پرتله
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ډېر کم ،نو له همدې کبله د بلوغت څخه وروسته د يو نارينه د وينې او  ECFمجموعه د بدن د وزن په تناسب
()۱۰
د  ۵-٪۱۰پورې زياتېږي.
په دواړو جنسونو کې د جنسي دندو يوه لويه برخه د هايپوتلموس د يوه هورمون په واسطه چې ( Gonado

 Tropin Releasing Hormone (GnRHنومېږي ،کنټرولېږي ،دا هورمون په خپل وار د نخاميې قدامي برخه
تنبه کوي تر څو د الندې دوه هورمونو افراز زيات کړي:
(Luteinizing Hormone (LH
(Follicle Stimulating Hormone (FSH
چې  LHد خصيو په واسطه د ټسټوسټيرون د افراز لپاره يوه لومړنۍ تنبه ده او  FSHد  Spermatogenesisد
پروسې د يوه اساسي تنبه کوونکي څخه عبارت دی.
 Gn RHچې د  LHاو  FSHد افراز د زياتوالي سبب ګرځي.
ګوناډوټروپين هورمون له  ۱۰امينواسيدونو څخه جوړ پيپټايډ دی او د هغه نيورونونو پواسطه افرازېږي
چې حجروي جسمونه يې د هايپوتلموس په  Arcuate Nucleiکې دی ،د دې نيورونونو نهايات هايپوتلموس
نخامي وعايي سېسټم ( )Hypothalamic-Hypophysial Portal Systemته  GnRHافرازوي بيا له دې ځايه
 GnRHد موجوده وريدي شبکې پواسطه قدامي نخاميې ته ځي او هلته د دوه  Gonadotropinsهورمونو
( )LH& FSHد خوشې کېدو سبب ګرځي.
 GnRHپه متقطع ډول د هر  ۱څخه تر  ۳ساعتونو په موده کې د څو دقيقو لپاره افرازېږي ،چې له دې امله
د  LHافراز هم په همدې توګه متقطع دی خو د  GnRHد تغير په مقابل کې د  FSHد افراز تغير ډېر کم دی،
له همدې امله  GnRHته کله کله  )LHRH) LH Releasing Hormoneهم وايي .د دې هورمونو تنبهي شدت تل
د دوه الرو څرګندېږي:
 د نوموړو  Cyclicافرازاتو د شمېر له مخي.

 د  Gn Rhد هغه اندازې له مخې چې په هر سېکل کې ازادېږي.
LH

FSH

()۱۰

Gonadotropine

دا دواړه هورمونونه د قدامي نخاميې په واسطه افرازېږي .دا حجرې د  Gonadotrope Cellsپه نامه يادېږي خو
که د هايپوتلموس په واسطه  Gn Rhافراز نه شي نوموړې حجرې به هم دا هورمون تقريباً هيڅ افراز نه کړي.
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 LHاو  FSHدواړه ګاليکوپروټين دي ،چې خپلې اغېزې په خپلو  Target Cellsيا خصيو باندې
د )cAMP ) Cyclic_Adenosin Monophasphatپه نوم د يو ) Second Massanger System (SMSله
()۱۰
الرې ښيي چې بيا دوی په خپلو ټارګټ انساجو کې يو انزايم سېسټم فعالوي.
Testosterone

LH

ټسټوسټيرون د خصيو د  Leydig Cellsپه واسطه هغه وخت افرازېږي کله چې د قدامي نخاميې د  LHپه
واسطه تنبه شي ،بنا ًء دا هورمون د  LHسره مستقيماً اړيکې لري ۵۴-۱( .شکل)

 ۵۴-۱شکل :د خصيې ،قدامي نخاميې او هايپوتلموس ترمنځ د هورمونو  FBMښيي

( ،۱۰م)۹۸۳ :
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کله چې يو ماشوم وزېږيږي تر څو اونيو پورې يې خصيې د پخو  Leydigحجراتو لرونکې وي خو بيا دا
حجرې له منځه ځي تر څو د لس کلنۍ نه وروسته بيا را ښکاره شي ،نو که يو ماشوم ته خالص  LHزرق شي
او يا د قدامي نخاميې په واسطه په خپله افراز شي ،د  Leydigحجرات به پاخه او په نتيجه کې به د
ټسټوسټيرون افراز پيل کړي.
 Testosteroneد خپل افراز د کبله د معمول  Negitive FBMپه اساس د قدامي نخاميې نه د  LHاو FSH
افراز نهې کوي ،په دې معنا چې کله  Testosteroneد  LHد افراز په مقابل کې د يو ځواب په توګه افراز
شي بېرته همدغه خپل تنبه کوونکی فکتور نهې کوي.
د دې کار اصلي مېخانيکيت داسې ښودل شوی چې افراز شوی ټسټوسټيرون مستقيماً د هايپوتلموس څخه
د  GnRHافراز نهې کوي .دا کار د قدامي نخاميې په واسطه د  FSHاو  LHافراز کموي چې په پاېله کې د
خصيو په واسطه د ټسټوسټيرون افراز را کمېږي.
نو که د ټسټوسټيرون د افراز اندازه کله هم پورته والړه شي د ذکر شوي  Pathwayد الرې به بېرته هغه
ټيټې سويې ته راښکته شي چې ورته اړتيا وي او برعکس که د ټسټوسټيرون سويه په جدي ډول راکمه شي
 HTته اجازه ورکوي چې ډېر  GnRHافراز کړي ،چې دا د ډېر مقدار  LHاو  FSHد افراز سبب او په اخر کې
()۱۰
د  Testicularحجراتو په واسطه د ټسټوسټيرون افراز زياتېږي.
FSH

Testosterone

Spermatogenesis

 FSHد خپلو خاصو اخذو سره چې په  Sertolie Cellsواقع دي ،نښلي او د دې حجرو د ودې المل
کېږي او له دې حجراتو څخه مختلف مواد چې د سپرم په توليد کې رول لري ( )Spermatogenicافرازوي.
له بلې خوا ټسټوسټيرون د ټيوبولونو د حجراتو په بين الخاللي ساحه کې نفوذ کوي او د سپرم د توليد په
پروسه قوي اغېزه کوي.
له دې کبله د سپرم د توليد د پروسې د پيل له پاره د  FSHاو ټسټوسټيرون شتون ضروري دی ،خوکله
چې يو ځل پيل شي بيا يواځې ټسټوسټيرون هم د يو څه وخت لپاره د سپرم توليد ته ادامه ور کولی شي.
Spermatogenesis
کله چې  SFTد کافي تخمونو په توليد کې پاتې راشي د قدامي نخاميې په واسطه د  FSHافراز زياتېږي،
برعکس د سپرم د توليد په نارمل پروسه کې د  FSHافرازات کمېږي .د دې مېکانيزم دليل د  Sertoli Cellsپه
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واسطه د يو بل هورمون افراز دی چې  Inhibinبلل کېږي .دا  Inhibinپه قدامي نخاميه کې د  FSHپه افراز
باندې قوي نهې کوونکی او په هايپوتلموس کې د  GnRHپه توليد نسبتاً ضعيف نهې کوونکی اغېز لري.
 Inhibinيو ګاليکوپروټين دی او د  LHاو  FSHپه شان يې ماليکولي وزن د  ۱۰۰۰او  ۳۰۰۰۰ترمنځ دی.

ډېر هغه روحي فکټورونه چې د دماغ له لېمبيک سېسټم څخه منشا اخلي او هايپوتلموس ته ځي ،کوالی
شي چې د  GnRHافراز او جنسي فعاليتونه په نارينه او ښځينه جنس کې اغېزمن کړي.
ډېر فکټورونه چې د  HTپه واسطه د  GnRHپه افراز کې زياتوالی را وړي کولی شي چې د جنسي او
توليدي دندو ډېرې ساحې په دواړو جنسونو کې تر خپل اغېزې الندې راولي ،د مثال په توګه:
د حمل په موده کې هغه هورمون چې د  Placentaڅخه افرازېږي ()Human Chronic Gonadotropin
او د مور او  Fetusدواړو په وينه کې دوران کوي ،په جنسي اعضاؤ باندې  LHته ورته اغېزې اچوي ،نو
په دې اساس که د حمل په وخت کې  Fetusمذکر جنس وي  HCGد خصيو په واسطه د ټسټوسټيرون د
افراز د تنبه سبب ګرځي چې دا ټسټوسټيرون په رحم کې د نارينه د جنسي غړو د ودې لپاره يو اساسي
فکټور دی.

که څه هم دا يو راز ( )Mysteryپاتې شوی دی خو اوس چې څه په ګوته شوي هغه دا چې په
ماشومتوب کې د  HTپه واسطه  GnRHنه افرازېږي ،ځکه چې دا وخت په کمه اندازه جنسي سټيرايډي
هورمونونه افرازېږي چې د  HTڅخه د  GnRHپه افراز ډېر قوي نهي کوونکی اغېز لري ،د بلوغ څخه وروسته
د يو لړ عواملو له کبله چې ال پوهېدل شوي نه دي دا نهي کوونکي فکټورونه له منځه ځي او په دې توګه
بلوغ پيل او  Adult Sexual Lifeشروع کېږي.
Climacteric
د بلوغت نه وروسته په ټول عمر کې د  Gonadotropinهورمون افراز دوام لري تر څو يو کم مقدار
سپرم جوړونه د مړينې تر ورځې پورې جاري وساتي.
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په اکثره نارينه کې د جنسي فعاليت دنده د عمر په څلورمه او پنځمه لسيزه کې مخ په کمېدو ځي ،ځينو
کسانو خو دا په ګوته کړې چې د جنسي اړيکو د پرې کېدو ټکی  ۶۸کلنۍ ده (په هر لحاظ دا عمر فرق
کوي) ،په ځينو خلکو کې دا کمښت د ټسټوسټيرون د افراز په کمښت پورې تړلې وي په نارينه ؤ کې د
جنسي دندو دې کمښت ته  Male Climactericوايي.
دا حالت د  Hot Flashes, Suffocationاو داسې بې نظميو سره مل وي کومې چې په ښځو کې د
 Menopauseپه دوره کې ليدل کېږي دا اعراض د ټسټوسټيرون ،ترکيبي اندروجنونو او حتی د اسټروجن
(کوم چې په ښځوکې د  Menopauseد اعراضو تداوي دپاره استعمالېږي) په واسطه تداوي کېږي.
په نارينه ؤ کې د عمر په تېرېدو سره د  BPHپېښې او ) Erectile dysfunction (EDمنځ ته راځي د ED
سلنه په  ۴۰کلنۍ کې  ۵او په  ۶۵کلنۍ کې د  ۱۵او  ۲۵ترمنځ ده)www.en.wikivet.net( .

دا غده په ماشومتوب کې وړه خو د بلوغ سره مخ په غټېدو پيل کوي چې علت يې د ټسټوسټيرون د
افراز زياتېدل وي دا تحول تقريبًا تر  ۲۰کالو پورې وي او بيا تر  ۵۰کلنۍ پورې ثابت پاتې کېږي ،له دې
وروسته دا غده په ځينو خلکو کې مبهم شکل غوره کوي خو په اکثره زړو خلکو کې د پروسټاټ يو غدوي
تومور  Prostatic Fibroadenomaتاسس کوي چې د ادرار د بندېدو باعث ګرځي ،د يادونې وړ ده چې دا
هايپرټروفي د ټسټوسټيرون له کبله نه ،بلکې پخپله د غدې ابنارملټي ده او د دې غدې سرطان ()Carcinoma
يو بېله ستونزه ده چې پای يې مړينه ده او پېښې يې  ۲-۳سلنه دي.
کله چې په دې غده کې سرطان رامنځته شي د ټسټوسټيرون تر اغېزې الندې ډېر په چټکۍ سره وده
کوي خو که خصيې وايستل شي (د هورمون افراز قطع کېږي) نو د دې حجرو وده نهې کېږي.
سربېره پر دې د پروسټاټ د غدې سرطان د اسټروجن د تطبيق په واسطه هم نهې کېږي له دې کبله
هغه خلک چې په دې النجه اخته وي او ان چې د ټول بدن هډوکو ته يې ميتازتاز ( )Metastasisهم ور
کړی وي د خصيو په ايستلو يا د اسټروجن په تطبيق او يا د دواړو په واسطه تر مياشتو او کلونو پورې
تداوي کېدای شي.
د دې تداوۍ په واسطه د ميتازتاز جسامت را کمېږي او هډوکي قسماً ښه کېږي ،دا ډول يوه درملنه
()۱۰
سرطاني پروسه نه شي درولی خو د هغه د چټکۍ او د هډوکو د درد څخه يو څه کمولی شي.
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Hypogonadism in the Male
که چېرې د يوه جنين خصيې د جنيني ژوند په دوران کې خپله دنده سرته ونه رسوي نو په جنين
کې د مذکر جنس نښې نه را څرګندېږي ،بلکې د مونث جنسي نښې پکې وده کوي.
د دې کار المل دا دی چې په يوه جنين کې د جنسي غړو وده په دې پورې اړه لري چې
ټسټوسټيرون شته او که نه؟
که چېرې دا هورمون وي نو نارينه جنسي غړي او که نه وي نو ښځينه جنسي غړي وده کوي .که يو
جنين د بلوغت د دورې نه مخکې خپلې خصيې د السه ور کړي نو داسې يو حالت به غوره کړي چې
 Eunuchismورته وايي په دې توګه به دا کس  Infantileجنسي غړي او  Infantileمشخصات ولري.
يو کاهل  Eunuchيا خسي تر يو نارمل کس له دې کبله لوړ وي چې د هډوکو نهايات يې په ورو
تړل کېږي د دوی د سر ويښتان له منځه نه ځي او د بدن په نورو ساحو يې نه شنه کېږي.
که يو سړی د بلوغ نه وروسته خسي شي ،ځينې جنسي ثانوي مشخصات يې په ځای پاتې کېږي او
ځينې نور يې بيا د ماشومتوب حالت ته ګرځي ،غږ يې د خپل اصلي حالت په نسبت ډېر تغير کوي ،خو بر
عکس د  Masculineويښتو توليد ،د هډوکو پنډوالی او يو  Virile Maleعضالتي جوړښت به موجود وي.
همدارنګه په يو کاهل خسي نارينه کې جنسي خواهشات کمېږي خو سوچ پکې له منځه نه ځي.
 Erectionاوس هم د پخوا په شان صورت نيسي خو انزال په کمه اندازه ،او ډېر کم به داسې وشي چې
دا دې هم د پخوا په شان وي ،ځکه چې  Semenجوړوونکي غړي په استحاله اخته کېږي او د
ټسټوسټېرون د افراز دپاره روحي تنهبات هيڅ وجود ونه لري.
د  Hypogonadismځينې پېښې د  HTد يو لړ جنيټکې ناخوالو پايله وي چې د کافي مقدار GnRH
د افراز وړتيا نه لري ،دا وضع بعضاً د  HTد تغذيې د مرکز د بې ترتيبۍ له کبله وي چې په کس کې د
زياتو خوړو د خوراک له امله منځته راځي ،سربېره پر دې معموال له  Ecnuchismسره چاغوالی ملګری
وي چې دې حالت ته  Adipose Genital Syndromeيا  Frohlichi Syndromeيا Hypothalamic
()۱۰
 Eunchismوايي.
Hyper Gonadism

که څه هم په خصيو کې د  Interstitial Leydig Cellتومورونه کم تصادف کوي خو که کله
رامنځته شي نو د ټسټوسټيرون افراز د نارمل په نسبت سل چنده زياتوي .که دا تومورونه په ځوانو
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ماشومانو کې پيدا شي د هډوکو او عضلو د ډېرې چټکې ودې المل ګرځي خو تر څنګه يې د هډوکو د
نهاياتو د ژر تړلو سبب هم ګرځي چې له دې کبله د کس ونه د نارمل حالت په نسبت لنډه پاتې کېږي.
دا ډول تومورونه د کس د تناسلي غړو ،په عين ډول ټولو مخططو عضلو او د نورو جنسي مشخصاتو
د ودې سبب ګرځي.
په کاهلو نارينه ؤ کې د دغه ساحې تومورونه په سختۍ سره پيژندل کېدای شي ځکه چې
 Masculineمشخصات تل بې له کوچنيو تومورونو موجود وي .د دې ساحې د Interstetial Leydig
 Cellد تومورونو په پرتله  Germinal Epitheliumتومورونه زيات تصادف کوي ،ځکه چې دا وروستي
هغه کولی شي په هر ډول حجراتو بدل شي .د دې تومورونو زياته برخه  Multiple Tissuesپه بر کې
لري لکه د ويښتان ،غاښونه ،هډوکي او نور نسجونه ،ټول کېدای شي په يوه واحده توموري کتله کې
ځای ولري چې  Teratomaيې بولي Hirsutism .او  Virilizationد ټسټوسټيرون افرازوونکو تومورونو
( ،۱۴م)۱۱۶۱ :
اساسي نښې دي.
دا تومورونه خو هورمونونه افرازوي خو که په تومور کې د پالسنټايي نسج کافي اندازه موجوده
وي ،نو په زياته کچه  HCGافرازوالی شي چې اغېز يې د  LHپه شان وي .همدارنګه بعضاً د دې
تومورونو په واسطه  Estrogenicهورمونونه افرازېږي چې د ( Gynecomastiaد تيونو غټېدل) په نوم يو
حالت منځته راوړي.
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Pineal Gland

دا غده د Pineal Body, Pineal Organ, Epiphysis Cerebre, Epiphysis, Conariumاو درېمې
سترګې په نومونو یادېږي.
د بدن او دماغ د يو ځای کېدو نقطه او د بدن جيومټريک مرکز هم ځکه ورته وایي چې په متوسط
خط د دواړو دماغي نیمو کرو د اتصال په نقطه کې پرته ده.
جسامت یې په انسانانو کې  ۸-۵ملي مترو پورې دی او د  Epithalamusيوه برخه ده .جوړوونکي
حجرې یې  Pinealocytesنومېږي چې د  Melatoninپه نوم يو هورمون افرازوي ،دا هورمون په انسانانو
کې د خوب او وېښتیا نظم څاري خو په ځینو حيواناتو کې د موسمي القاح د پروسې سره تړاو لري.
دا غده د امبريالوژي له نظره د دوه ډوله حجرو نه جوړه ده چې يو ته يې  Parnchymal cellsاو بل ته
يې  Neuro Glial cellsوايي او په خپله د  Epithalamusيوه برخه ده)www.en.wikibooks.org( .
میالتونین چې کیمیاوي نوم يې عبارت دی له  N- Acetyl- 5 Methoxy Tryptaminڅخه د
 Tryptophanپه نوم د یو امینو اسید نه مشتق کېږي ،د دې هورمون تولید د تيارې په واسطه تنبه او د رڼا
په واسطه نهي کېږي.
دا غده د  Pinolineپه نوم یو بله ماده هم جوړي چې دا ماده د  Beta-carbolinesد کورنۍ څخه
ده دا غده د عمر په لمړيو دوه کلونو کې د جسامت له مخې غټېږي او بیا تر بلوغته ثابته پاتې کېږي او له
بلوغته وروسته يې جسامت بیا غټېږي.
ازمايشي څېړنو ښودلي چې صنوبریه غده د ( )DMT Di Methyl Treptamineپه تولید کې رول لري
 DMTد انسان په دماغ کې وي او هغه انزایم سېسټم چې د  DMTد تولید لپاره ورته اړتیا ده په دې غده
کې شتون لري ،د دې غدې  Calcificationپه Alzheimer’s Daisiesکې د نورو هغو ناروغیو په پرتله چې
په  Dementiaمتصف وي ډېر وي او توموري حالت يې د  Pinealomaپه نوم يادېږي.
دا غده له نوموړو حجرو نه سربېره څلور ډوله نورې حجرې هم لري چې عبارت دي له:
Interstitial Cells, Perivascular Phagocytes, Penial Neurons
او Peptidergic Neuron Like Cellsڅخه.

دا غده سمپاتيک او پاراسمپاتيک تعصيب لري BBB ،نه لري خو د پښتورګو نه وروسته دویمه درجه
اروا لري.
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موقعیت ،اندازه او جوړښت يې :پينيل یوه کوچنۍ عصبي اندوکرايني غده ده چې د منځني دماغ له
پاسه په دريېم بطين کې پرته ده .د جوارو د یوې دانې په اندازه جسامت لري او په جوړښت کې يې منضم
یا ارتباطي انساج او ګن شمېر اوعیې برخه لري .سور مايله د ايرو غوندې رنګ لري .د مقایسوي اناتومي
څخه معلومه شوې ده چې دا غده د هغه څه ،چې درېيمه سترګه ګڼل کېږي او په ځينو ساده حيواناتو کې
د سر د پورتنۍ برخې په شا کې موقعيت لري ،یوه کوچنۍ پاتې شونې ده.

دندې او د سرته رسولو مېکانيزمونه يې:

له کومه راهسې چې د دې غدې موجوديت ثابت شوی دی ،ګڼ شمېر دندې ،لکه د جنسي فعاليت
زياتوالی ،له انتاناتو مخنيوی ،د خوب ښه کېدل ،د مزاج ښه کېدل او له  ۱۰تر  ۲۵فيصده د عمر زیاتوالی
ورته منسوبې شوي دي .پخوا د فزيولوژي پوهان په دې اند وو چې په انسانانو کې دا غده کومه ځانګړې
دنده نه لري ،خو ځينې نور بيا کلونه کلونه مدعيان وو چې دا غده د تکثر او جنسي کړنو په کنترول کې
مهمه ونډه لري.
اوس له کلونو پلټنو وروسته داسې ښکاري چې د پينيل غده په جنسي او تکثري وظایفو کې
تنظيموونکی رول لري .په ساده حیواناتو کې چې په خاصو موسمونو کې د تکثر وړتیا لري ،د دې غدې
لیرې کېدنه او یا دې غدې ته د ورغلي عصب غوڅول په نوموړو حيواناتو کې د تکثر قابلیت د منځه تګ
سبب شو .دا خبره ښيې چې پینيل غده په ځانګړي ډول په هغو حيواناتو کې د موسمي القاح په تنظيم کې
رول لري (چې په پسرلي او یا د اوړي په لمړیو کې بچي زېږوي او دا هغه وخت دی چې د دې حيواناتو د
بچو د ژوندي پاتې کېدلو چانس ډېر وي).
د جنسي او تکثري وړتياو او پينيل غدې تر منځ د دې اړيکې مېکانیزم زيات څرګند نه دی خو په اړه
یې دوه نظريې شتون لري :لمړی دا چې دا غده د هغې رڼا د مقدار په واسطه کنټرولېږي چې هره ورځ يې
سترګې ګوري .د مثال په ډول په هامسټر نومي حیوان کې د ورځې له  ۱۳ساعتونو زياته تياره د دې غدې
د فعالېدو المل کېږي خو که تياره له  ۱۳ساعتونو څخه کمه وي ،دا غده نه فعالېږي او په دې ډول په
هامسټر کې د دې غدې فعالېدل او یا نه فعالېدل په ډير حساس ډول متوازن ساتل کېږي .د دې غدې
عصبي پتوی داسې ده چې له سترګو څخه د رڼا عکسې د هايپوتلموس د Suprachiasmalهستې ته ځي
او بيا پينيل غدې ته رسېږي او د هغې د افرازاتو المل کېږي.
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دویم دا چې د پينيل غده ميالتونين او ګڼ نور ميالتونين ته ورته مواد افرازوي ،چې د وينې او يا د
درېيم بطين د مايع له الرې د نخاميې غدې مخکنۍ برخې ته راځي او د جنسي هورمون (ګوناډوتروپيک)
افراز کموي.
په ځينې حيواناتو کې د پينيل غدې د افرازاتو په شتون کې د ګوناډوتروپيک هورمون افرازات
کمېږي او په دې ډول جنسي غړي نهي کېږي او ان په قسمي ډول کوچنی کېږي .فکر کېږي چې د ژمي
په لمړيو مياشتو کې چې شپې اوږدې وي او تياره زيات وخت موجوده وي ،همدا پېښه واقع کېږي .له
څلور مياشتې چوپتيا نه وروسته ،د پينيل غدې د افرازاتو د ځنډېدلو له امله د ګوناډوتروپيک هورمون بېرته
په افراز پیل کوي او جنسي غړي يو ځل بيا فعاله کېږي تر څو د پسرلي په موسم کې د تکثر سبب شي.
پوښتنه دا ده چې ايا د پينيل غده په انسانانو کې هم د تکثر په تنظيم کې ورته دنده لري؟ د دې
پوښتنې ځواب ال معلوم نه دی خو دا چې په انسانانو کې هغه مغزي تومورونه چې د پينيل غدې شاوخوا
پيدا کېږی ،ځينې يې د پينيل غدې د هورمونو د زیات افراز المل ګرځي او ځينې نور بيا په دې غدې د
فشار له امله د دې غدې د تخريب المل ګرځي او په پايله کې يې دا دواړه قسمه تومورونه په جنسي
فعاليت اغېز کوي ،داسې چې په لمړي حالت کې دا فعاليت کمېږي او په دویم هغې کې يې بيا جنسي
فعاليت زياتېږي .همدارنګه هغه کوچنيان چې د مغزي تومورونو له امله یې دا غده تخریب شي ،ژر بلوغ ته
رسيږي .دې ته په کتو سره ويلی شو چې ممکن د پينيل غده په انسانانو کې هم د جنسي کړنو او تکثر په
کنترول او تنظيم کې زیات او کم رول لري.
په انسانانو کې دې غدې ته د یوې بلې دندې نسبت هم ورکړل شوی دی او هغه دا چې دا غده
ميالتونين افرازوي او ميالتونين د شپې او ورځې د سايکل په نظم کې رول لري .دا رول داسې دی چې د
شپې لخوا د ميالتونين افراز زياتېږي او د خوب راتللو سره مرسته کوي او د سهار د رڼا په لګېدو سره یې
افراز کمېږي او د ويخېدلو سره مرسته کوي .د شپې او ورځې دې سايکل ته سرکاډين سايکل وایي او د
پینيل غده د دې سايکل په تنظيم کې رول لري ځکه خو یې کله بيولوژيکي ساعت هم بولي.
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Thymus Gland
دا غده دوه فصونه لري ،د منصف په قدامي برخه کې واقع ده ،په کوچنيانو کې جسامت غټ او
وروسته اټروفي کوي .د  Thymosinپه نوم هورمون افرازوي .بهرنۍ برخه يې د لمفاوي نسج نه جوړه او
مرکزي هغه يې د لمفوسايټ لرونکې ده .د  Hassel’s corpusclesپه نوم جوړښتونه لري چې په ټوليز
( ۲م)۱۶۸ :
ډول يې رول په معافيتي سېسټم پورې اړه لري ،له دې کبله يې دلته د څېړنې نه تېرېږو.

د دې سیستم فزیولوژي په درې پړاونو کې مطالعه کېږي:
Spermatogenesis -۱
Male sexual act -۲
 -۳هغه هورمونونه چې دا دندې تنظیموي:
ړومبی پړاو چې د  Spermatogenesisنه عبارت دی کله چې په جنسي لحاظ فعال ژوند ته نارینه
ورسېږي يعنې بالغ شي شروع کېږي ،له هغه ځایه چې تقریباً د ژوند په لمړۍ لسیزه کې جنسي فعالیت نه
وي نو دا پروسه هم چپ وي خو چې کله هلک بالغ شي او فعال جنسي پړاؤ ته ننوځي نو دا پروسه هم
پیل او سپرمونه هم په جوړېدو شروع کوي ،تر ټولو لومړنۍ جنسي حجرې  Spermatogoniaنومېږي،
دوی د بدن د نورو حجرو غوندې د  Mitosisپه ډول انقسام کوي خو یواځینی توپیر چې دا حجرې یې
د بدن د نورو حجرو سره لري هغه  Mioticډول انقسام دی چې په کې کروموزومونه نیمايي کېږي.
 Spermatogoniaپه خپل مسیر کې په  Primaryاو  Secondaryسپرماتوسایت او په پای کې په
 Spermatidاو بالخره په  Spermatozoaاوړي چې یو پوخ سپرم افاده کوي څوک چې یو سر ،یوه
غاړه او یوه لکۍ لري او د کروموزومونو شمېر یې  ۲۳دانې دي چې جنسي دانې يې یا  Xاو یا Yدی
ځکه چې نارینه جنسي جوړه کروموزوم له  XYنه عبارت دی نو کله چې  XYواال یوه حجره د Miosis
تر ويش الندې راشي هغه دوه حجرې چې السته راځي یوه به د  Xاو بله به یې د  Yکروموزوم لرونکې
وي.

لومړی فصل

195

اندوکراين

د  Xکروموزوم لرونکي سپرم ته  Femaleاو د  Yهغې ته  Male Spermatozoaوایي .ځکه چې
که دا  Xکروموزوم د ښځې د  Xسره جوړه شي نو  XXجنسي جوړه لرونکی جنین به جلۍ ،او که Yواال
د ښځې د  Xسره جوړه شي نو د  XYجوړې لرونکی جنین به هلک وي .د دې خبرې معنا دا شوه چې د
جنس تعین په نارینه پورې اړه لري او ښځه یواځې د جینکو د راوړلو قابلیت لري.
د سپرم په واسطه د ښځینه جنس د  Ovaالقاح د سپرم په یو لړ فکتورونو پورې اړه لري لکه د
سپرمونو شمېر چې باید د  Semenد مایع په هر  CCکې شمېر د  ۶۰څخه تر  ۱۲۰ميلیونو پورې وي .د
سپرم په شکل پورې چې باید یو سر او یوه لکۍ ولري که دا بڼه بل ډول وي نو القاح صورت نه نیسي ،د
سپرم په حرکت پورې او په همدې ډول ډېر نور فکتورونه دي چې په دې اړه د رول لرونکي دي.
ن ارینه جنسي عمل چې د دې سېسټم دویم پړاو دی د يو لړ روحي ،عصبي او هورموني فکټورونو په
واسطه په ګډه پر مخ وړل کېږي چې له  Erectionنه پیل ،بیا  ،Lubricationورپسې داخلي او په پای
کې خارجي انزال ته نوبت رسېږي چې ړومبي دوه پړاوه  PEاو ورپسې دوه  Sympaticوتيرې دي.
هغه هورمونونه چې په دې اړه رول لري عبارت دي له H.T, H.P :او  gonadalڅخه.
يعنې له  Hypo-Thalamusڅخه  Gonado-Tropic Releasing Hormoneيا  GnRHافرازېږي او Ant.
 Hypo-physisته راځي ،له دغه ځایه بیا  GnTHچې د  FSHاو  LHنه عبارت دي افرازېږي دا بیا په
 Gonadيعنې  Testesاغېز کوي او له هغه ځایه بیا نارینه جنسي هورمونونه چې په مجموع کې اندروجن
نومېږي افرازېږي چې عبارت دي له Testosterone, Di-Hydro Testosterone :او
 Androstenidioneڅخه چې مونږ يې يواځې  Testosteroneپه استازۍ منو ،دا هورمونونه د خصيو د
یو ډول حجرو په واسطه چې  ICSیا  Leyding cellsورته وايي افرازېږي.
خو هله چې د  LHپه واسطه تنبه شي دې  LHته  ICSHهم وايي.
 FSHد سپرم د پخېدو يو پړاو پر ذمه لري چې ورته  Spermiogenesisوايي داسې چې  FSHد Sertoli
 cellsتنبه کوي تر څو داسې مواد افراز کړي چې د  Spermatogenesisالمل شي ،او هم د دې حجرو
په واسطه له  Testosteroneڅخه استروجن جوړېږي خو هله چې دا حجرې د  FSHپه واسطه تنبه شي.
 GHهم د  Spermiogenesisپه اړه يو  Key roleلري تر دې چې په  Pitutary Dwarfکې د  GHد
کمښت له کبله هلک شنډ پاتې کېږي.
باید وویل شي چې  Testosteroneد نارینه جنسي هورمون په توګه د خپلو هغه اغېزو نه سربېره چې په
جنسي اعضاو يې لري عبارت دي له ,Testes, S.F.Ts, VD, Ampula of VD, Prostate :داخلي او خارجي
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احلیل څخه ،یو لړ نورې دویمي اغېزې هم لري لکه په وېښتانو ،اواز ،د سر د وېښتانو په ضیاع (،)Baldness
د پوستکي  ،Acneعضلي کتلې ،هډوکو او کلسیم ،RBC ،BMR ،الکتروالیت او د اوبو په بيالنس.
پر دې سربېره  Testosteroneپه جنيني ژوند کې د دې المل ګرځي چې خصيې د بطن څخه صفن
ته ښکته شي ،د همدې کبله که د دې هورمون افراز دا وخت کافي نه وي خصيې په بطن کې پاتې
کېږي او صفن ته نه ښکته کېږي چې دا حالت د  Cryptorchidismپه نوم يادېږي.
د حېرانتيا خبره دا ده چې د القاح دپاره يواځې يو سپرم ته اړتيا ده خو د سپرمونو شمېر د Semen
په هر ملي ليترکې له  ۱۲۰-۲۰ميليونو پورې وي ،که دا شمېر په يو ملي ليتر کې تر  ۳۰ميليونو را کم
شي دا کس به  ۵۰٪او که له  ۲۰ميليونو کم شي نو  ۱۰۰٪به شنډ وي.
د دې هورمون کم افراز د  Hypogonadismاو زيات يې د  Hypergonadismپه نوم يادېږي چې
هر يو يې ځانته ځانګړتياوې لري.
صنوبريه غده چې په انسانانو کې د خوب او بيدارۍ سايکل تنظيموي ،په هغو حيواناتو کې چې موسمي
القاح لري د القاح په پروسه کې هم د رول لرونکې ده.
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 – ۱په  IULکې د  Testosteroneفزيولوژي وليکئ؟
 -۲په  Germ cellsکې د  Miotic cell Divisionارزش په څه کې دی؟
 -۳په  Spermatogenesisکې د استروجن څه رول شته او که نه؟ دا موضوع روښانه کړئ؟
 -۴ټول هغه هورمونونه لست کړئ چې په  Spermatogenesisکې رول لري؟
 Spermiogenesis -۵څه ته وائي؟
 -۶د  Penile glandفزيولوژي وليکئ؟
 -۷که د سپرمونو شمېر په يو ملي ليتر  Semenکې له  ۲۰۰۰۰نه کم وي دا کس به:
 :Bلورګانې به يې کېږي
 ۵۰٪ :Aعقيم وي
 ۱۰۰٪ :Dعقيم به وي
 :Cزامن به يې کېږي
 Testosterone -۸د کومو حجرو په واسطه افرازېږي:
Leyding :B
Chromophobe :A
Basophill :D
Acidophill :C
 -۹په  Male sexual actکې ړومبۍ دوه مرحلې:
 :Bهورمونل دي
 Para Sympatic :Aدی
 :Dاستروجينيک دي
 Sympatic :Cدي
 -۱۰ص او غ
 Testosterone ----هم د بدن د وېښتانو د زياتوالي او هم د  Baldnessالمل ګرځي. Testosterone ----د  RBCشمېر کموي. Testosterone ----د  BMRد کموالي المل ګرځي. Testosterone ----د  Acneالمل ګرځي. Testosterone -----په اواز کې تغير راوړي.
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 د دې سېسټم فزيالوژيک اناټومي





هورموني سېسټم ،د  HPاو  HTسره يې اړيکې
پېغلتوب او لمړی تحيض
مياشتينی جنسي سايکل او تبيض
ښځينه جنسي عمل

 د استروجن او پروجسترون دندې
 مينوپاز
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د اميدوارۍ نه د مخه د ښځې فزيولوژي او هورمونونه يې:
:Female Physiology Before Pregnancy And The Female Hormones

د ښځو تناسلي دندې په دوه پړاوونو کې څېړل کېږي:
 -١د اميدوارۍ لپاره ځان تيارول.
 -٢اميدواري.
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 ۵۵-۱شکل د دې سېسټم ټول غړي په څرګند ډول ښيي چې عبارت دي له:
تخمدانونه ) ،)Fallopian Tubes ،Ovariesرحم ( )Uterusاو مهبل ( )Vaginaڅخه.

 ۵۵-۱شکل :ښځينه تناسلي سېسټم

( ،۱۰م)۱۰۱۲ :

تولد او تناسل په تخمدان کې د يوې هګۍ ( )Ovaد ودې او انکشاف نه پېل کېږي ،داسې چې د
هرې مياشتينۍ جنسي دورې په نيمايي کې يواځې يوه هګۍ (تخمه) يا  Ovaد يو  Ovarin Follicleنه د
ګيډې جوف (د دوه  Fallopian Tubesخالصو  Fimbriatedسرونو) ته اچول کېږي ( )Expelledچې
بيا دا تخمه د يوه  Fallopian Tubeپه واسطه رحم ته ځي ،که د کوم سپرم په واسطه القاح شوه نو په
رحم کې غرس ( )Implantsاو د يو ماشوم تر جوړېدو يې وده پر مخ ځي ( ،Fetusپالسنټا او Fetal
 Membranesجوړوي).
د رحمي ژوند په موده کې د  Ovaryبهرنی مخ د يو  Germinal Epitheliumپه واسطه پوښل شوى وي
چې د امبريولوژي له نظره د  Germinal Ridgeد اپيتليم نه سرچينه اخيستې وي چې د  Fetusد ودې سره
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جوخت دا حجرې هم د  Primordial Ovaبڼې ته وده کوي او د  Ovarian Cortexبرخې ته ځي ،چې بيا هر
 Ovumپه خپل چاپير کې د يوې طبقې په واسطه کالبند کېږي چې دا طبقه د  Spindle Cellsنه جوړه او د
 Ovarian Stromaنه (کوم چې د  Ovaryد  Supportingنسج نه عبارت ده) سرچينه اخيستې ده چې په دې
ډول سره د دوی د يو  Epitheloidوصف المل ګرځي ،او له دې وروسته ورته  Granulosa Cellsوايي ،او
هغه  Ovumچې اوس د دې ډول يوې طبقې په واسطه پوښل شوی دى  Primordial Follicleنومېږي۵۶-۱( .
شکل) چې دا خام ( )Immatureدي او تر پخېدو او د سپرم په واسطه تر القاح کېدو ورته د دوه نورو
حجروي ويشنو اړتيا ده خو دا وخت د  Primary Oocyteپه نوم يادېږي.

 ۵۶-۱شکل :په تخمدان کې د فوليکل د ودې مرحلې او د ژېړ جسم جوړېدل

( ،۱۰م)۹۸۹ :

د يوې ښځې لپاره د هغې په ټول تناسلي عمر ( )13-46 Yکې له  ٤٠٠څخه تر  ٥٠٠پورې Primordial

 Folliclesبس دي چې پاخه شي او د  Ovaتر مرحلې ورسېږي ،هغه هم په داسې حال کې چې هره مياشت
يوه  Ovaتوليد کړي او نور د  Degenerationپه لورې ځي ،کله چې د ښځې دا تناسلي عمر پاى ته
ورسېږي ( )Menopauseښځه په خپلو تخمدانونو کې ايله يو څو دانې  Primordial Folliclesلري چې هغه
()۱۰
هم ډېر ژر په استحاله اخته کېږي.

دا  Systemلکه د نارينه ؤ غوندې د درې هورموني پړاوونو لرونکی دى:
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 :Hypothalamic Releasing Hormone -١چې د  Gonado Tropic Releasing Hormoneنه عبارت دى
او د  GnRHپه لنډيز ښودل کېږي.
 -٢د قدامي نخاميې جنسي هورمونونه :چې د ) Follicle Stimulating Hormone (FSHاو ( Leutinizing

 Hormone (LHنه عبارت دي او دواړه د هايپوتالمس د  GnRHپه وړاندې د يو غبرګون په بڼه افرازېږي.
 :Ovarian Hormones -٣چې د  Estrogenاو  Progesteroneنه عبارت او د  Ovariesپه واسطه افرازېږي
او په اصل کې د قدامي نخاميې د دوه ښځينه جنسي هورمونو په وړاندې د يو غبرګون نه عبارت دي.
نوموړي ټول هورمونونه په ښځو کې د هغوى د مياشتيني جنسي سېکل په اوږدو کې په کومې ټاکلې او ثابتې
اندازې نه افرازېږي بلکې په بېال بېلو وختونو کې په بېال بېلو اندازو افرازېږي.
 ۵۷-۱شکل د قدامي نخاميې د  Tropicهورمونو ( FSHاو  )LHد غلظتونو تغيرات (الندې برخه) او ورسره
جوخت د  Ovarianهورمونو (اسټروجن يا اِسټراديول  )Estradiolاو پروجسټرون د غلظتونو تغيرات (پورتنۍ
( ،۱۱م)۲۹۹ :
برخه) را ښيي.
 GnRHهم د دغه سېکل په اوږدو کې د  HTڅخه کله ډېرېږي او کله يې کچه ښکته راځي او نږدې په ۹۰
دقيقو کې يو ځل د يوې لنډې شيبې لپاره افرازېږي.
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( ،۱۱م)۲۹۹ :

په ښځو کې د تولد او تناسل موده د ښځينه جنسي هورمونو د افراز په مياشتني منظمو بدلونونو پورې اړه
لري ،چې په پايله کې د ښځې په تخمدانو او نورو جنسي غړو کې يو لړ فزيکي بدلونونه منځ ته راځي،
دغه نظم ته  Female Monthly Sexual Cycleيا  Menstrual Cycleوايي چې په اوسط ډول  ۲۸ورځې
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وي خو کېدای شي چې په نارمل ډول  ۲۰ورځو ته راکم او يا  ۴۵ورځو ته اوږد شي ،خو په ياد مو وي
چې د دغه مودې ناروغوالی د اميدوارۍ د امکان د کموالي سره مل وي .د دغه ښځينه جنسي سېکل نه
دوه پايلې الس ته راتلى شي:
 -١هره مياشت له تخمدانونو څخه د يوې تخمې توليد چې کېدای شي د يو  Fetusپه رامنځ ته کېدو
پاى ته ورسېږي.
 -٢د  Zygoteد غرس کېدو لپاره د رحم د اندوميتريم تيارى او ځان جوړول.
هغه بدلونونه چې د مياشتني سېکل په اوږدو کې په  Ovariesکې منځ ته راځي په بشپړ ډول د قدامي نخاميې
د  FSHاو  LHپه افراز پورې تړلي دي ،له همدې کبله د دې  Tropicهورمونو په نشت کې تخمدانونه غير
فعال وي (لکه په ماشومتوب کې) خو چې کله د يوې نجلۍ عمر د  ۹کالو نه وا وړي بيا تر  ۱۲کلنۍ پورې
نو نخاميه په خپل ټول زور د خپلو  Tropicهورمونو په افراز پېل کوي او دا وخت دى چې مياشتنى جنسي
سېکل د  ۱۱-۱۵کلونو تر منځ موده کې منځ ته راځي چې دې عمر ته پېغلتوب ( )Pubertyاو دغه ړومبني
سېکل (تحيض) ته  Menarchوايي.
 FSHاو  LHدواړه  Glyco Proteinsدي چې د  ۳۰۰۰۰شاوخوا کې ماليکولي وزن لري .د ښځينه جنسي
سېکل په اوږدو کې (هره مياشت) کې د  FSHاو  LHپه افراز کې په دوره ايز ډول ډېروالى او کموالی راځي
چې د  ۵۷-۱شکل په الندېنۍ برخه کې ښودل شوی دى چې دا  Cyclicتوپيرونه په تخمدانونو کې د يو لړ
 Cyclicبدلونونو المل ګرځي چې وروسته به يې وڅېړو.
 FSHاو  LHدواړه په  Ovarian Target Cellغشاو کې د خپلو ځانګړو اخذو سره د نښتلو وروسته نوموړې
حجرې تنبه کوي چې بيا دا فعالې اخذې هم د نوموړو حجرو افراز لوړوي او هم يې وده او .Proliferation
نوموړې ټولې تنبهي اغېزې د حجرې په  Cytoplasmکې د  cAMPپه نوم د يو Second Messenger
) System (SMSد فعالېدو په پايله کې منځ ته راځي چې په پاى کې د  Protein Kinaseد جوړېدو او يو لړ
نورو انزايمونو د  Phosphorelationالمل ګرځي کوم چې د  Sex Hormonesپه جوړېدو کې د يوې
()۱۰
کونجي په توګه دنده ترسره کوي.
Ovarian Cycle

Ovarian Follicle Growth

 ۵۷-۱شکل په تخمدان کې د فوليکل د ودې بېال بېلې مرحلې ښيي ،داسې چې کله يوه نجلۍ وزېږېږي
هر  Ovumيې د  Granulosa Cellsيو پوښ لري چې په ټوليز ډول ورته  Primordial Follicleوايي داسې
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باور دى چې د ماشومتوب په ټوله دوره کې دا حجرې هم د تخمې د تغذيې دنده په غاړه لري او هم داسې
مواد افرازوي چې د تخمې د پخېدو مخه نيسي ( )Oocyte Maturation Inhibiting Factorاو په دې ډول
دا  Primordialفوليکول د  Mitotic Divisionد  Pro Phaseپه مرحله کې ساتي.
بيا چې کله نجلۍ پېغله شي او د قدامي نخاميې نه  FSHاو  LHښه په زور او شور سره په افراز پېل وکړي
تخمدانونه او پکې ځينې فوليکولونه په وده او نمو پېل کوي ،په سرکې د فوليکل وده د تخمې د يو څه
غټېدو نه عبارت ده چې قطر يې  ۲-۳ځلې ډېرېږي ،وروسته بيا د ځېنو فوليکونو د  Granulosaد طبقې د
ودې وار راځي چې ورته  Primary Folliclesوايي .دا چې د مياشتني جنسي سېکل په لومړنيو څو ورځو کې
د قدامې نخاميې په واسطه د  FSHا و  LHپه افراز کې لږ غوندې ډېروالى راځي چې د  FSHافراز بيا د  LHنه
لږ ځان لوړوي چې په دې ډول د دې دواړو او په ځانګړې ډول د  FSHد هورمون ډېروالى په هره مياشت
کې د  ٦نه تر  ١٢دانو پورې د  Primary Folliclesد ودې چټکتيا ډېروي ،داسې چې ړومبى د  Granulosaد
پوښ حجرات  Proliferationکوي او دا پوښ په څو طبقو اړوي ،بيا د  Spindleپه نوم حجرې چې د
تخمدان د  Interstitiumنه سرچينه اخلي د  Granulosaطبقې په چاپير کې په څو طبقو کې راټولېږي او د
حجرو يوه دوه يمه کتله جوړوي چې ورته  Thecaوايي .د  Thecaطبقه په خپل وار دوه ځايه کېږي دننه
( )Theca Internaبرخه د يو  Epitheliodوصف په خپلولو سره لکه د  Granuloseحجرو په شان خپله وده
پر مخ وړي ،او د سټيرايډ جنسي هورمونو (اسټروجن او پروجسټرون) افراز په غاړه اخلي ،خو بهرنۍ برخه
چې  Theca Externaيې بولي د منضم نسج په يو داسې پوښ چې ډېره غني او مړه اروا لري اوړي او په دې
ډول د ودې په حال کې فوليکل د پاره د يو پوښ ( )Capsuleدنده خپلوي.
د ودې دا مرحله چې يو څو ورځې پس په کې  Granulosa Cellsيوه مايع افرازوي چې Follicular
()۱۰
 Fluidيې بولي دا مايع د ډېر لوړ غلظت اسټروجن لرونکې ده.
د دې مايع راټولېدل په  Granulosa Cellsکې د  Antrumپه نوم يو جوړښت را منځ ته کوي .تر دغه پړاوه
(د  Antrumتر رامنځ ته کېدو پورې) د  Primary Follicleوده تر ډېره يواځې د  FSHپواسطه تنبه کېږي.
تر دې وروسته وده ډېره چټکه پر مخ ځي او يو لوى فوليکل چې  Vesicular Follicleنومېږي منځ ته
راځي د دې چټکې ودې مېخانيکيت داسې دى:
 -١د فوليکل داخل ته د اسټروجن ډېر افراز د دې المل ګرځي چې د  Granulosaحجرې د  FSHپه مقابل
کې د حساسو اخذو ډېر شمېر جوړې کړي چې دا کار يو (Positive Feed Back Mechanism (+ive FBM
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منځ ته راوړي ځکه چې په دې ډول د  Granulosa Cellsنور او الپسې د  FSHپه وړاندې حساسېږي کومه
چې د قدامي نخاميې په واسطه افرازېږي.
 -٢اسټروجن او د قدامي نخاميې  FSHدواړه په ګډه د  Granulosa Cellsد  LHاخذو د  Promotionالمل
ګرځي او په دې ډول دا کار دا اخذې نورې هم د  FSHپه مقابل کې حساسوي او په پاى کې د ال زيات
 Follicular Secretionالمل ګرځي.
 -٣د فوليکل پواسطه افراز شوى اسټروجن او قدامي نخاميه  LHپه ګډه د فوليکل د  Theca Cellsد
 Proliferationاو افراز د زياتوالي المل ګرځي Antral ،فوليکل په وده پېل کوي او په ډېره بيړه پر مخ ځي،
پخپله د  Ovumقطر نور د درې تر څلور ځلو غټېږي چې په دې ډول د تخمې د قطر ټول غټوالى تر لس او
کتله يې تر زر ځلو زياتېږي.
اوس نو فوليکل په داسې ډول غټېږي چې پخپله تخمه د  Granuloseحجرو په يوې کتلې کې نغښتې د
فوليکل يوې ډډې ته پرته ده.
د يوې اونۍ ودې نه وروسته او له  Ovulationنه د مخه يو فوليکل د نورو په پرتله ډېره او ښه وده کوي
او نور  ۵-۱۱د ودې په حال کې هغه په  Atresiaاخته کېږي چې غوڅ مېخانيکيت يې څرګند نه دى ،خو
فکر کېږي چې د ډېرې چټکې ودې کوونکي فوليکل په واسطه د اسټروجن د ډېر زيات مقدار افراز د
 Hypothalamusد الرې د قدامي نخاميې په واسطه د  FSHافراز نهې کوي او په دې ډول دا کار د نورو
نسبتاً لږې ودې په حال کې فوليکولونو نوره وده د ځنډ سره مخ کوي ،په دې ډول تر ټولو غټ او ستر
فوليکل وده پر مخ ځی .د  Atresiaدا پېښه ډېره مهمه او اړينه ده ځکه چې په دې ډول يواځې يو فوليکل ته
د ودې مخه خالصه پاتې کېږي تر څو په مياشت کې د يواځې يوې تخمې په توليد وتوانېږي او دا کار
يواځې د يو ماشوم د رامنځ ته کيدو لپاره الره هواره کړي ،هغه يو فوليکل چې د پخوالي کچې ته رسېږي
قطر يې د  Ovulationپه وخت کې  1-1.5سانتي متر وي او د پوخ يا  Matureفوليکل په نوم يادېږي.

يه يوه ښځه کې چې نارمل ( )۲۸ورځې جنسي سېکل ولري  Ovulationيا تبيض د تحيض د پېل نه
 ۱۴ورځې وروسته يعنې د سېکل په نيمايي کې صورت نيسي.
د تبيض نه لږ غوندې د مخه د فوليکل د راوتلې برخې بهرنی ديوال په بيړه پړسېږي او د فوليکلر
کپسول په مرکزي برخه کې يوه کوچنۍ ساحه چې  Stigmaيې بولي د تي د څوکې ( )Nippleغوندې
روځي ،په نيم ساعت کې مايعات د فوليکل نه د  Stigmaپه لور څڅېږي او دوه دقيقې وروسته Stigma
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چوي او دا سريښناکه مايع د فوليکل نه بهر ته روځي چې په منځ کې يې تخمه ده کومه چې د يوې
کتلې په واسطه چې د څو زرو کوچنيو  Granulose Cellsپه واسطه جوړه ده ،احاطه شوې چې ورته
 Corona Radiataوايي.
د فوليکل د دغې وروستۍ ودې او تبيض لپاره  LHته دومره اړتيا ده چې که نه وي نو د  FSHسويه
چی هر څومره پورته والړه شي فوليکل به د  Ovulationتر بريده ونه رسوي .د تبيض نه دوه ورځې د
مخه د ناڅرګندو الملونو له کبله د قدامي نخاميې په واسطه د  LHافراز د  ۶نه تر  ۱۰وارو پورې لوړ ځي
چې ډېره لوړه سويه يې د تبيض نه  ۱۶ساعته د مخه وي چې همدا وخت د  FSHکچه هم د دوه نه تر
درې وارو لوړېږي چې د دې دواړو  Tropicهورمونو د ګډې او  Synergicاغېزې په برکت د فوليکل
وروستۍ چټکه وده او پړسوب (کومه چې د  Ovulationنه د مخه يې کوي) رامنځ ته کېږي.
د  LHبل رول په دې پروسه کې دا دى چې د  Granulosaاو  Thecaطبقو حجرې په پروجسترون
افرازوونکو حجرو اړ وي او دا وخت دى چې يوه ورځ د  Ovulationنه د مخه د استروجن سويه ښکته
راځي او د پروجسترون هغه مخ پورته ،نو په داسې شرايطو کې چېرته چې فوليکل په بيړه وده کوي ،د
استروجن کچه د ډېرې مودې د افراز نه وروسته دا وخت غورځېږي او پروجسترون په افراز پېل کوي،
تبيض منځ ته راځي ،ويلى شو چې د  Ovulationنه لږ د مخه د پروجسترون د  Surgeنه پرته تبيض يو
ناشونى کار دى.
 ۵۷-۱شکل په دې اړه د  LHرول څرګندوي داسې چې  LHد فوليکل د سټيرايډ هورمونو افراز پورته
وړي چې د لومړي ځل لپاره پکې پروجسترون را ښکاره کېږي او دا کار په يو څو ګړيو کې د دوه داسې
بدلونونو المل ګرځي کوم چې د تبيض لپاره ورته اړتيا ده.
لومړى بدلون دا دى چې ( Theca Externaد فوليکل پوښ) د خپل  Lysosomesڅخه د
 Proteolyticانزايمونو په افراز پېل کوي تر څو دا پوښ منحل کړي ،دا ديوال ضعيفه کړي ،ټول فوليکل
ښه وپړسوي او  Stigmaپه استحاله اخته کړي.
دويمه خبره دا ده چې په همدې وخت کې د فوليکل په ديوال کې نوي رګونه غزېږي او يو موضعي
هورمون چې پروستاګالندين نومېږي (د اوعيو د توسع سبب ګرځي) فوليکل ته افرازېږي ،دا دواړه کاره
فوليکل ته د پالزما د څڅېدو الره اواروي او فوليکل نور هم پړسوي په دې ډول له يو پلوه د فوليکل
چټک او ډېر پړسيدل او له بله پلوه د  Stigmaاستحاله د فوليکل د چاودېدو او ور څخه د  Ovumد راوتلو
()۱۰
المل ګرځي.
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د تبيض نه وروسته په لومړيو څو ګړيو کې د فوليکل پاتې شونې (د  Granulosaپاتې برخه او Theca

 Internaحجرې) په ډېره بيړه په  Lutein Cellsاوړي دوه يا ډېرځلې يې قطر غټېږي او د شحمي Inclusions

په واسطه د ډکېدو له کبله زيړ بخن ښکاري دې پيښې ته  Luteinizationاو هغه څه چې د دې په پايله کې
جوړېږي ورته  Corpus Luteumوايي ،چې په  ۵۷-۱شکل کې ښودل شوې ده.
په دې  Corpus Luteumکې د رګونو يوه ښه پرمخ تللې شبکه هم غزېږي او هم د دې جسم د
 Granulosaطبقې د حجرو  Smooth Endoplasmic Reticuleډېر زيات پر مخ ځي تر څو د ښځينه جنسي
هورمونو (استروجن او پروجسترون) او په ځانګړي ډول پروجسترون ډېره اندازه جوړه کړي په داسې حال
کې چې د  Thecaحجرې د دې پرځاى چې ښځينه جنسي هورمونونه افراز کړي نارينه جنسي هورمونونه يا
اندروجن ( )Androstenedione And Testosteroneافرازوي خو بيا د دې هورمونو ډېره برخه د
 Granulose Cellsپه واسطه په ښځينه جنسي هورمون ( )Estrogenاوړي.
دا چې د  Granulosaاو  Theca Internaاوښتل په  Lutein Cellsد  LHد اغېز له کبله دی چې د قدامي
نخاميې نه افرازېږي له دې کبله دې ته د دې هورمون  Luteinizing Functionوايي.
 Corpus Luteumپخپله په لوړه پيمانه استروجن او پروجسترون افرازوي په ځانګړې ډول کله چې
په  Ovulatery Surgeکې  LHد  Granulosaاو  Thecaحجرې په  Lutein Cellsواړوي دا نوې حجرې
پالن لري چې  Prolifirationوکړي ،غټې شي ،افراز وکړي او په پاى کې استحاله وکړي چې دا ټول
کارونه  ۱۲ورځې وخت نيسي.
يو بل هورمون چې هو به هو د  LHپه شان ځانګړتياوې لري  Chorionic Gonado Tropinنومېږي او د
 Placentaپه واسطه افرازېږي .په  Corpus Luteumباندې داسې يو ډول اغېز کوي چې د هغوى د ژوند د
()۱۰
مودې د اوږدوالي المل ګرځي چې د اميدوارۍ د ړومبيو دوه نه تر څلور مياشتو پورې يې عمر غزوي.
Involution (Corpus Luteum

Ovarian

د ښځينه جنسي سېکل په  Luteal Phaseکې د زيړ جسم په واسطه د يو لږ اندازه استروجن او
پروجسترون افراز ديو  FBMله مخې د قدامې نخاميې په واسطه د لږې اندازې  FSHاو  LHافراز روان ساتي پر
دې سربېره  Luteal Cellsد  Inhibineپه نوم يو بل هورمون هم افرازوي (هو به هو هماغسې دی کوم چې په
نارينه ؤ کې د خصيو د  Sertoli Cellsپه واسطه افرازېږي) چې د قدامي نخاميې په افراز (په ځانګړې ډول په
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 )FSHنهې کوونکی اغېز لري .په دې ډول د قدامې نخاميې افرازات ( FSHاو  )LHپه وينه کې خپلې ټيټې
کچې ته راغورځېږي چې د دې کار پايله د زيړ جسم بشپړه استحاله ده .او دې پېښې ته د زيړ جسم
 Involutionوايي .دا هغه وخت دى چې د زيړ جسم عمر  ۱۲ورځې شوی دى کوم چې د مياشتني جنسي
سېکل د ۲۶مې ورځې سره سمون خوري يعنې دوه ورځې د تحيض د پېل نه د مخه .دا وخت د استروجن،
پروجسترون او  Inhibinناڅاپي له منځته تګ (چې دا ټول د زيړ جسم په واسطه افرازېدل) هغه نهې کوونکی
 FBMله منځه وړي چې تر اوسه په قدامي نخاميه باندې وو او په دې ډول قدامي نخاميې يو ځل بيا خپل
افرازي ماموريت له سره پېل کوي (د  FSHاو  LHافراز بيا له سره پېل کېږي) دا  FSHاو  LHد نوو فوليکلونو
وده تنبه او د نوي سېکل د پېل کيدو المل ګرځي خو د استروجن او پروجسترون ( Paucityوقفه) دا وخت د
تحيض د رامنځته کېدو المل هم ګرځي.
په لنډ ډول ويلى شو چې د قدامي نخاميې  Gonadotropicهورمونونه په هرو  ۲۸ورځو کې په
تخمدانونو کې د  ۸-۱۲فوليکلونو د ودې المل ګرځي چې د دې ډلې نه يو يې تر پخېدو رسېږي او د سېکل
په ۱۴مه ورځ ( Ovulatesتخمه) کېږي چې په کې ستر رول د استروجن دى.
د تبيض نه وروسته د هغه فوليکل (چې تخمه ور څخه ازاده شوې) افرازي حجرات د زيړ جسم
( )Corpus Luteumپه نوم يو جوړښت ته اوړي چې په لوړه کچه استروجن او پروجسترون افرازوي ،له دوه
اونيو وروسته دا جسم استحاله کوي له دې کبله اړوند افرازات (استروجن او پروجسترون) صفر ته
()۱۰
راغورځېږي ،تحيض صورت نيسي او يو بل  Ovarian Cycleپېلېږي.
Estradiol

Ovarian Hormones

دا چې د تخمدان په واسطه د هورمونو دوه ډوله يا دوه ډلې افرازېږي چې يوې ته استروجن چې استازى
يې  Estradiolاو بلې ته  Progestinچې استازى هورمون يې پروجسترون دى ،وايي.
ړومبنۍ ډله (استروجن) د ښځينه ثانوي جنسي ځانګړتياو د ودې او پرمختيا ذمه وار دى په داسې حال
کې چې دويم هغه ( )Progesteroneبيا رحم د حمل او تيونه د شېدو لپاره تياروي.
په يوه نارمل مېرمن کې چې اميدواري ونه لري د استروجن د افراز ړومبى ځاى تخمدان او دويم د
ادرينال غدې پوښ دى ،خو که ښځه امېدواره شوه بيا پکې د استروجن د افراز يوه بله سرچينه
 Placentaهم ده ،هغه درې ډوله استروجنه چې د پالسنټا نه السته راغلي (په ښځو کې) عبارت دي له:
 Estrone, Β-Estradiolاو  Estriolڅخه ،چې فورمولونه يې په  ۵۸-۱شکل کې شته خو د تخمدان د

لومړی فصل

210

اندوکراين

استروجنو د ډلې نه مهم هغه  Β-Estradiolدى ،يو لږ اندازه  Estroneهم د تخمدان په واسطه افرازېږي
خو ډېره اندازه يې په محيطي انساجو کې د هغه اندروجن نه جوړېږي چې د ادرينال د  Cortexاو
تخمدان د  Thecaحجرو په واسطه افرازېږي.
 Estriolچې يو کمزورى استروجن دى د نورو دواړو ( )Estradiol and Estroneد هغه اکسيديشن
نه السته راځي چې په ځيګر کې صورت نيسي د  Β-Estradiolاستروجنيک زور د استرون  ۱۲هومره او
د  Estriolد هغې  ۸۰هومره دى.
که څه هم د  Progestinد ډلې نه ډېر مهم يې  Progesteroneدى خو بيا هم ځينې نور او واړه
 Progestinلکه  17-Α Hydroxy Progesteroneد استروجن تر څنګه افرازېږي چې هو به هو د
استروجن غوندې اغېزې لري ،خو مونږ د دې ډلې په استازيتوب همدا يو پروجسترون پېژنو او منو يې .په
يوه مېرمن کې چې اميدواره نه وي دا هورمون د مياشتني جنسي سېکل په دويمه نيمايي کې د Luteum
 Corpusيا زېړ جسم په واسطه افرازېږي ،خو په اميدوارو هغو کې بيا د دې هورمون ډېره اندازه د
 Placentaپه واسطه (په ځانګړې ډول د اميدوارۍ د څلورمې مياشت نه وروسته) افرازېږي.
د کيمياوي جوړښت له مخې کوم چې په  ۵۸-۱شکل کې ښودل شوی دی استروجن او
پروجسترون دواړه  Steroidsدي چې په  Ovariesکې د کولسټرول د مشتقاتو نه (چې د وينې څخه
اخلي) جوړېږي خو يوه لږه برخه د  Acetyl CO Enzyme—Aد ګڼ شمېر ماليکولونو د يو ځايوالي نه
(چې په پاى کې د سټيرايډ کړۍ جوړوي) هم جوړېږي.
د جوړښت په وخت کې ړومبى پروجسترون او ( Testosteroneنارينه جنسي هورمون) جوړېږي چې د
 Ovarian Cycleپه فوليکلولر مرحله کې نوموړې دواړه هورمونونه د مخه تر هغې چې له  Ovariesڅخه
وخوځېږي ټول  Testosteroneاو د پروجسترون يوه ستره برخه د  Granulosa Cellsپه واسطه په استروجن
اوړي خو د  Cycleپه  Lutealمرحله کې د پروجسترون د ډېر زيات جوړېدو له کبله سره د دې چې په
استروجن اوړي يوه ډېره اندازه دوران ته هم ځي او د  Testosteroneکومه اندازه چې دا وخت د Ovaries
په واسطه دوران ته افرازېږي د نارينه هغې د پنځلسمې برخې سره سمون خوري.
د استروجن او پروجسترون لېږد په پالزما کې څه د البومين او څه د ډېرو ځانګړو Estrogen Sand
 Progesterone Binding Globulinsسره په ډېر سست ډول صورت نيسي تر څو وکولى شي په غړو کې په
ډېره بيړه ( ۳۰دقيقې يا تر دې هم ژر) د اړوند پروټين نه خوشې شي.
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استروجن د ځيګر په واسطه د  Conjugationله امله په  Glucuronidesاو  Sulfatesاوړي چې بيا دا
شيان يو څه د صفرا او پاتې نور يې د تشو متيازو د الرې وځي ،ځيګر په دې اړه يو بل کار هم کوي او
هغه دا چې قوي استروجنونه ( )Estradial, Esteroneپه کمزوري هغې ( )Estriolاړوي له همدې کبله د
ځيګر په ويجاړۍ کې د استروجن د فعاليت کچه په بدن کې ډېره لوړه ځي چې کله نا کله خو په
 Hyper Estrinismپاى ته رسېږي.
د پروجسترون په اړه هم پېښه ځيګر ته شوې ده داسې چې دا هورمون هم د افراز نه لږه شيبه وروسته
ټول د ځيګر په واسطه په نورو داسې  Steroidsاوړي چې کومه پروجستروني اغېزه ونه لري لکه
 Pregnanediolدا چې د اصلي پروجسترون  ٪۱۰په تشو متيازو کې په دې بڼه وځي مونږ کوالى شو په غير
()۱۰
مستقيم ډول د دې الرې نه د اصلي پروجسترون د جوړېدو اندازه په بدن کې جوته کړو.

 ۵۸-۱شکل :د ښځينه جنسي هورمونو کيميا

( ،۱۰م)۹۹۲ :
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د استروجن بنسټيزه اغېزه او دنده د جنسي غړو او د هغو سره د اړوندو نورو غړو د حجرو وده او
 Proliferationدى.
څرنګه چې پوهېږو دا هورمون په ماشومتوب کې ډېر لږ خو په پېغلتوب کې يې د افراز په کچه کې
 ۲۰وارې يا تر دې هم زيات لوړوالى راځي (د قدامي نخاميې د  Gonado Tropic Hormoneله کبله) چې
دا وخت ښځينه جنسي غړي د ماشومتوب د حالت نه د پېغلتوب هغې ته اوړي ،د Vagina, Uterus,
 Fallopian Tubes, Ovariesجسامت څو وارې غټېږي ،د بهرنۍ جنسي برخو د غټوالي مېکانيزم په Mons
 Pubisاو غټو شونډو کې د شحم راټولېدل ښودل شوی دی چې وړې شونډې هم ورسره غټېږي.
د استروجن هورمون د مهبل د مخاطي پردې د  Epithelialډول د  Cuboidalنه  Stratifiedته اړوي
څوک چې د انتان او ټروما په وړاندې د ډېر مقاومت لرونکي وي چې د همدې مېخانيکيت پر بنسټ په
کوچنيو نجونو کې د  Vaginitisپه ځېنو ډولونو کې لکه  Gonorrheaاستروجن د درملنې په موخه په کار
وړل کېږي .کله چې يوه نجلۍ پېغلتوب ته ورسېږي څو کاله وروسته يې د رحم اندازه دوه درې وارې
غټېږي خو تر دې ډېر مهم د رحم د اندومتريوم هغه بدلونونه دي چې د استروجن تر اغېزې الندې منځ ته
راځي او هغه دا چې استروجن د رحم د اندومتريم د  Stromaد  Proliferationاو د هغه غدو د ډېرې
ودې المل ګرځي چې وروسته دغلته د غرس کېدونکې تخمې د تغذيې دنده په غاړه لري .دا هورمون د
 Fallopian Tubesپه مخاطي پرده هماغسې اغېز کوي لکه څنګه يې چې د رحم په اندومتريوم کاوه،
داسې چې دغه طبقې د غدوي نسج د  Proliferationاو د هغه  Ciliated Epithelealحجرو د شمېر او
فعاليت د زياتوالي المل کېږي چې د دې ټيوبولو مخاطې طبقه پوښلې او د رحم په لور د  Zygoteد
حرکت سره مرسته کوي .په لومړيو دوه لسيزو کې  Primordialتيونه په هلک او نجلۍ کې يو شان وي
خو  Masculineتيونه په يو هلک کې هو به هو د يوې نجلۍ غوندې غټېږي او شيده هم کوي ،ځکه چې
استروجن د تيونو د  Stromalغړو د ودې ،د تيونو د قناتي سېسټم د پراختيا او په تيونو کې د  Fatيا شحم
د زېرمه کيدو المل ګرځي خو د تيونو د  Lobulesاو  Alveoliوده او دنده بيا د استروجن تر اغېز الندې
هومره نه وي څومره چې د  Progesteroneاو  Prolactinتر اغېزې الندې وي)۱۰( .
په لنډ ډول ويلى شو چې استروجن د تيونو او د شېدو د توليدونکو برخو وده پېلوي خو تيونه په بشپړ
ډول په شېدو توليدونکو غړو نه شي اړولى .دا چې استروجن په هډوکو کې د  Osteoblasticفعاليت د
زياتوالي المل دى له همدې امله کله چې يوه نجلۍ پېغله شي د ونې دنګوالى يې ايله په يو څو کالو کې
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بشپړېږي او بيا نوره نه لوړېږي .د دې کار مېکانيزم په دې کې دى چې دا هورمون د هډوکو د Epi-

 Physesيا سرونو او ( Shaftsجسم) يو ځاى کېدل لمسوي ،که څه هم هو به هو داسې يوه دنده په نارينه
کې هم تر سره کوي خو دا چې دا هورمون په ښځو کې ډېر وي نو دا دنده يې هم په ښځو کې روښانه او
له همدې کبله د ښځو ونې د نارينه ؤ په پرتله لنډې پاتې کېږي .په  Eunuchمېرمنو کې چې د استروجن د
افراز نه عاجزې وي د قد يا ونې څو انچه لوړوالى (د نارمل مېرمنو په پرتله) دا خبره بيخي ثابتوي او په
زوړوالي کې چې په ښځو کې د استروجن هورمون نه افرازېږي د همدې مېکانيزم له مخې د هډوکو
بدلونونه منځ ته راځي او په همدې بنسټ يې درملنه تر سره کېږي ،په دې معنا چې دا وخت چې د
تخمدان په واسطه دا هورمون نه افرازېږي په هډوکو کې  Osteoblasticفعاليت (چې پخوا د استروجن د
شتون سره شته وو) اوس د دې هورمون د نشت سره نشت دى Bone Matrix ،کمښت مومي او په هډوکو
کې د منرالونو زېرمه کېدنه هم صورت نه نيسي (د کلسيم او فاسفيت مالګې پکې نه زېرمه کېږي) چې
ځينې وخت دا پېښه ډېره جدي او ان چې د  Osteo Porosisتر بريده رسېږي او د هډوکو د ماتېدو لپاره
الره اواروي چې ډېر يې د مال د تير په کړيو کې رامنځ ته کېږي ،ځکه نو په ډېرو زړو مېرمنو کې د
استروجن هورمون کارونه د دې ناخوالې د يو وقايوي فکتور په توګه په ټينګه په پام کې نيول کېږي)۱۰( .
استروجن د ټول بدن په  Proteinباندې يو لږ غوندې  Anabolicاغېز لري چې د اغېز ساحې يې د
جنسي غړو ،هډوکو او يو څو نورو برخو نه عبارت دى چې که همدا اغېز په نارينه ؤ کې د
 Testosteroneسره پرتله شي وبه کتل شي چې استروجن څو وارې هم کمزوری او هم يې د اغېز
ساحه راټوله ده.
استروجن د  (BMR) Basel Metabolic Rateد لږ غوندې لوړوالي وړتيا لري (د Testosterone
درېمه برخه) د پوستکي الندې د شحم د زېرمې دنده لري چې دا کار يې د دې المل کيږي چې د ښځو د
بدن  Specific Gravityد نارينه ؤ په پرتله لږه شي ځکه چې نارينه ډېر پروټين او لږ شحم لري خو ښځې
ډېر شحم او لږ پروټين لري .دا شحمي کوټ ښځو ته د يخنۍ په وړاندې يو مقاومت هم ورکوي ،له
همدې کبله ښځې د نارينه ؤ په پرتله ډېرې تودې وي .پر دې سربېره استروجن په تيونو ،ورنونو او کوناټيو
کې هم د ښه ډېر شحم د زېرمې المل او په دې ډول ښځې ته يوه ځانګړې بڼه ورکوي (.)Feminine
د بدن په وېښتو استروجن بې اغېزې وبولۍ نو سوال پيدا کېږي چې په پېغلتوب کې خو په تخرګونو او
 Pubicناحيه کې ويښتان پيدا کېږي؟
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د دې ذمه واري د هغه اندروجنونو په غاړه ده چې دا وخت د پېغلې د  Adrenal Glandپه واسطه
افرازېږي ،د استروجن تر اغېزې الندې پوستکى نرم او ښويه وي ،که څه هم دا وخت يې پنډوالى د
ماشومتوب او خسي ښځې په پرتله ډېر شوى وي .دا هورمون په پوستکي کې د وعايي شبکې د پراختيا
المل ګرځي چې له همدې امله د نارينه په پرتله د ښځې پوستکى تود او که وينې شي نو ډېره وينه ور
څخه بهېږي.
د هغه کيمياوي ورته والي له کبله چې دا هورمونونه يې د ادرينال د قشر د هغو سره لري استروجن هم
د پښتورګو د ټيوبولونو د الرې (لکه د الډوسترون او نورو هورمونو په شان) د اوبو او سوډيم د جذب د
لوړوالي المل ګرځي (خو په لږه اندازه) ،مګر د اميدوارۍ په وخت کې بيا له دې کبله چې پالسنټا ډېر
زيات استروجن افرازوي ،دا خبره ډېره پر مخ ځي او په بدن کې د ډېرو زياتو اوبو او منرالونو د ځاى پر
()۱۰
ځاى کولو المل ګرځي.

د دې هورمون ډېر مهم اغېز د رحم د اندومتريوم د هغه افرازي بدلونونو رامنځته کول دي کوم چې د
ښځينه مياشتني جنسي سېکل په وروستي نيمايي کې د  Zygoteد غرس کولو په موخه دغلته منځته راځي
او دا چې دا هورمون د رحم د تقلصاتو شمېر او شدت را کموي بهر ته د  Zygoteد وتو مخه هم نيسي.
پروجسترون د  Fallopian Tubesد افرازاتو د ډېروالي المل ګرځي چې دا افرازات د القاح شوي
()۱۰
 Ovumد تغذيې او وېش لپاره د مخه تر هغه چې رحم ته ورسېږي اړين دي.
پروجسترون د تيونو (سينو) د  Lobulesاو  Alveoliد پرولفريشن ،غټېدو او هغوى ته د افرازي طبيعت د
ور کولو المل کېږي خو د شيدو د افراز دنده يې په غاړه نه ده او دا کار هغه وخت کېږي چې د شيدو
افراز ته د پخوا نه تيارې شوې سينې د قدامي نخاميې د  Prolactinپه واسطه تنبه شي .پر دې سربېره
پروجسترون د سينو د پړسېدو المل هم دى چې دا کار د دوه الرو نه کوي ،يو د  Lobulesاو  Alveoliد
افرازي ودې او بل د سينو د پوستکي الندې د مايعاتو د راټولېدو د الرې.

د تخمدانونو په واسطه د استروجن او پروجسترون د دوره يي توليد نه سربېره دا وخت د اندومتريم يو
سېکل هم د بېال بېلو پړاوونو په وهلو پر مخ ځي چې عبارت دی له:
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د ر حم د اندومتريم  ،Proliferationد افرازي بدلونو پرمختګ او په پاى کې د همدغه اندومتريم
تفلس ( )Desquamationچې همدغې وروستي هغې ته تحيض يا  Menstruationوايي ۵۷-۱( .شکل)
:Prolifirative (Estrogenic) Phase of Endometrial Cycle
د اندومتريم د سېکل دا برخه د  Ovulationنه د مخه وي لکه چې پوهېږو د هر مياشتني سېکل په پېل
کې د اندومتريم ډېره برخه د تحيض له کبله توږل شوې وي ( ،)Desquamatedاو يواځې يوه نازکه
 Endometrial Stromaاو هغه اپيتل حجرې پاتې وي چې د اندومتريم په ژوروالي کې په غدو او Crypts
پورې اړه لري چې دا پاتې شوي شيان دا وخت د استروجن د مخ پر زياتېدونکي افراز تر اغېزې الندې په
ډېره بيړه  Proliferationکوي ،او په دې ډول د تحيض د پېل نه په  ۴-۷ورځې وروسته موده کې د
اندومتريم مخ د اپيتل حجرو په واسطه بيا پوښل کېږي ،تر دې وروسته د يوې نيمې اونۍ په تېرېدو د مخه
تر هغه چې  Ovulationمنځ ته راشي د اندومتريم پنډوالى خپلې لوړې کچې ته رسېږي ،د Stromal Cells
شمېر پورته ځي ،غدوات يې تر وروستۍ اندازې غټېږي او د وينې نوي رګونه پکې غزېږي چې له همدې
امله د  Ovulationپه وخت کې د اندومتريم پنډوالى  ۳-۵ملي مترو ته رسېږي ،غدوات په ځانګړي ډول د
عنق هغه يې يو نازکه او  Stringyمخاط افرازوي چې دا مخاط په  Cervicalکانال کې د يو تشريفاتي ګارډ
()۱۰
په توګه د مهبل نه د رحم په لور د سپرم د الرښوونې او درناوي لپاره دنده په غاړه لري.

د دې سېکل دا برخه د  Ovulationنه وروسته وي ،دا وخت هم استروجن او هم پروجسترون په
ډېره لوړه پيمانه د اصفر يا ژېړ جسم ( )Corpus Luteumپه واسطه افرازېږي چې استروجن خپل کار (د
رحم د اندومتريم پرولفرېشن) او پروجسترون خپل کار (د اندومتريم پړسوب او افراز) پر مخ وړي ،د
غدواتو ( Tortuousکوږوالى) شکل پر مخ ځي او خپل اضافي افرازات په خپلو Glandular Epith
حجرو کې زېرمه ساتي ،د  Stromalحجرو سايتوپالزم پراخېږي ،د  Glycogenاو  Lipidزېرمې پکې مخ
په لوړېدو وي ،د همدغسې حاالتو سره مناسب اندومتريم ته د وينې جريان ډېرېږي چې په پاى کې د
وينې رګونه په فنري ( )Tortuousبڼه اوړي .د دې ( )Secretaryمرحلې د ټولو نه په لوړه نقطه کې چې
د  Ovulationنه د يوې اونۍ وروسته وخت سره سمون خوري ،د اندومتريم پنډوالى  5-6mmوي ،د
دې ټولو بدلونونو (کوم چې د مياشتني سېکل په دويمه نيمايي کې په اندومتريوم کې صورت نيسي)
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موخه د يو داسې افرازي اندومتريوم رامنځ ته کول دي چې د راتلونکي القاح شوي  Ovumد غرس
کېدو لپاره يو ښه مناسب او مغذي چاپيريال تيار شي.
له هغه وخته چې القاح شوى  Ovumد  Fallopian Tubeنه د رحم جوف ته ځي ( ۳-۴ورځې د
 Ovulationنه وروسته) بيا تر هغه چې په رحم کې غرس شي ( ۷-۹ورځې د تبيض نه وروسته) د رحم
افرازاتو ته د رحم شيده ( )Uterine Milkوايي کوم چې د دغه  Early Dividing Ovumيا د زايګوت د
تغذيې دنده پر غاړه لري ،او چې څنګه دا  Ovumپه اندومتريوم کې غرس شو هغه  Trophoblastحجرې
چې د دغه  Ovumپه بهرني مخ پرتې دي د اندومتريوم په هضمولو پېل کوي او ورڅخه زېرمه شوي توکي
()۱۰
جذبوي او په دې ډول د دغه نوي جنين لپاره په لوړه کچه د مغذي توکو ستونزه اواروي.

که  Ovumالقاح نه شي د مياشتني سېکل د پاى ته رسيدو څخه دوه ورځې د مخه د ژيړ جسم د
 Involutionله کبله د استروجن او پروجسترون کچې په ځمکه غورځېږي او تحيض منځته راځي .د دې
دواړو هورمونو د ډلې نه بيا د پروجسترون د کچې غورځېدل د حيض په منځته راتلو کې ډېره ارزښتناکه ده.
د دې دواړو هورمونو د کچې د غورځېدلو لومړنۍ اغېزه پخپله د رحم د اندومتريوم د  Involutionنه
عبارت ده چې خپل  ٪۶۵پنډوالى د السه ورکوي .دويمه هغه يې د دغه ځاى د کږو وږو ()Tortouses
رګونو يو  Vaso Spasticحالت ځان ته غوره کول دي چې تحيض د پېل نه په ور د مخه  ۲۴ساعتونو کې
صورت نيسي ،چې دا کار پخپله د منځ ته راغلى ( Involutionلومړنۍ اغېزې) يوه پايله ده او د منځ ته راتلو
مېخانيکت يې داسې دى چې دا وخت يو ډول  Prostaglandinsچې رګ تنګوونکى ( Vasco
 )Constrictorاغېز لري په لوړه کچه افرازېږي.
د لومړۍ اغېزې (کومه چې د هورموني تنبهاتو د قطع نه عبارت ده) او دويمې اغېزې (چې د دغه ځاى د
رګونو د تنګوالي نه عبارت ده) ګډ کار د دې المل ګرځي چې د رحم د اندومتريم برخه (په ځانګړې ډول
د وينې رګونه) په مړينې ( )Necrosisپېل وکړي ،وينه لومړى په وعايي طبقه کې  Seepsاو بيا وينه
ورکوونکې برخې ( )Hemorrhagic Areaپه بيړې او د  ۲۴-۳۶ساعتونو په موده خپلې لوړې کچې ته رسېږي او
په ورو ورو د رحم د اندومتريم بهرنۍ مړه طبقه د رحم د خون ريزۍ په بڼه بيله او د تحيض د پېل په  ۴۸ساعتونو
کې ټوله طبقه له منځه ځي ( )Desquamateد رحم په جوف کې د وينې ،مړو انساجو او  Prostaglandinsيا
نورو داسې توکو شتون چې د رحم تقلصات تنبه کوي په ګډه د رحم د تقلصاتو د تنبه او په دې ډول د دې شيانو
بهر ته د وتلو المل ګرځي.
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په يو نارمل تحيض کې  ۴۰ملي ليتره وينه او  ۳۵ملي ليتره نور  Serous Fluidبهر ته وځي چې په کې د
شتو  Fibrino Lysineله کبله د پرنډېدو وړتيا نه وي ،خو که د وينې د بهېدو کچه لوړه شي بيا نو دا
 Fibrinolysinنه شي کوالى خپل رول ولوبوي ،او په دې ډول کېدای شي وينه پرنډه شي چې له همدې
کبله د تحيض د وينې پرنډوالى د رحم په پتالوژۍ داللت کوي .حيض د  ۴-۷ورځې وخت نيسي بيا پاى ته
()۱۰
رسېږي او د اندومتريوم د  Re-Epithelializatimخبره را مخې ته کېږي.
يوه عجيبه خبره خو دا ده چې دا وخت بايد رحم د انتاناتو د خطر سره مخ واى خو نه يواځې دا چې
رحم د دې خطر سره مخ نه دى بلکې د انتاناتو په وړاندې دا وخت د ستر مقاومت خاوند دى ،د دې کار
مېخانيکيت په رحم کې د  WBCشتون دى چې هم د خونريزۍ له کبله او هم هغه مړه انساج چې دا وخت
په رحم کې دي دغلته د  WBCراتګ او شتون لمسوي.

د تخمدان او د  Hypothalamic-Hypophasialهورمونو تر منځ اړيکې:
اوس چې په دې اړه يو څه په خبره پوه شو غواړو چې نور هم د دې پېښو په خپل منځي اړيکو او نورو
باريکېو ځان خبر کړو .د قدامي نخاميې افرازات د  Hypothalamusد يو  Tropicهورمون په واسطه چې
) Gonado Tropic Releasing Hormone (Gnrhنومېږي کنټرولېږي دا يو  Deca-Peptideدى.
د ( Hypo Thalamus (HTپه واسطه  GnRHپه پرله پسې ډول نه ،بلکې کله کله (په څپييز يا موجي بڼه)
افرازېږي او دا کار د ( Hypophysis (HPڅخه د  LHهمدغسې يو ډول (څپييز) افراز تنبه کوي.
دا چې که يو چا ته  GnRHد  Infusionد الرې چاالن شي نو د قدامي نخاميې نه به د  LHاو  FSHافراز
تنبه نه کړي ،د دې خبرې ښکارندوى کوي چې  GnRHد خپل اغېز د کولو لپاره خپل څپييز ډول افراز ته اړ
دی نه پرله پسې هغې ته .لکه چې  ۵۹-۱شکل را ښيي د  GnRHڅپييز افراز د  LHافراز هم په څپييز ډول تنبه
کوي ،چې په هرو  ۹۰دقيقو کې يو ځل صورت نيسي هغه نيوروني فعاليت چې د  GnRHد داسې ډول افراز
المل ګرځي په  Medio-Basal HTکې په ځانګړې ډول په ( Arcuateهستو) کې ځاى لري ،او داسې انګېرل
کېږي چې دا  Nucliډېر ښځينه جنسي فعاليتونه کنټرولوي .پر دې سربېره هغه نيورنونه چې د قدامي نخاميې په
 Pre Opticبرخه کې پراته دي هم يو څه  GnRHافرازوي.
د  Limbicسېسټم (د دماغ هغه برخه چې د روحي دندو کنټرول پر غاړه لري) چې د دماغ په اوچتو
مراکزو پورې اړه لري ډېر شمېر نيورونونه يې  Arcuateهستو ته سيالې را وړي او له دې الرې د  GnRHد
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افراغ سرعت او د څپو شمېر  Modifyکوي ،او هغه رول هم له دغه ځايه څرګندېږي چې روحي فکتورونه
()۱۰
څنګه ښځينه جنسي دندې تر تاثير الندې راوړي.

 ۵۹-۱شکل :د  LHد څپييز افراز په مقابل کې MUA

FSH

LH

( ،۱۰م)۹۹۶ :

–ive FB

د استروجن لږه اندازه د  FSHاو  LHدواړو افراز ښه په قوي ډول نهې کوي خو که پروجسترون
ورسره ملګرى شي نو د استروجن دا ډول اغېز څو ځلې لوړېږي په داسې حال کې چې پخپله
پروجسترون په يواځې سر ډېر لږ دا ډول اغېز لري .دا  Feedbackاغېز په ډېره پيمانه په قدامي نخاميې
باندې کېږي خو په يو څه کمه اندازه د هايپوتلموس د الرې هم ترسره کېږي هغه هم داسې چې د
 GnRHد څپو په شمېر کې تغير راوړي.
د نوموړي  Negative Feed Backنه سربېره يو بل هورمون چې  Inhibinنومېږي او لکه چې په نارينه ؤ
کې د  Sertoliحجرو په واسطه افرازېده په ښځو کې د ژېړ جسم د  Granulosa Cellsپه واسطه افرازېږي ،د
نارينه ؤ په شان په ښځو کې هم د قدامي نخاميې نه د  FSHافراز په لوړه پيمانه او د  LHهغه په ټيټه کچه نهې
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کوي ،له دې کبله داسې انګيرل کېږي چې په ښځو کې به د مياشتيني جنسي سېکل په وروستيو وختونو کې
د  FSHاو  LHد افراز د کموالي ستر المل همدا  Inhibinوي.
Positive Feed Back

Pre Ovulatory Surge of LH

د ناڅرګندو الملونو پر بنسټ قدامي نخاميې د تبيض نه  ۲۴-۴۸ساعتونو لپاره په ډېره لوړه کچه LH

افرازوي چې په  ۵۷-۱شکل کې ښودل شوي دا شکل په يوه ټيټه کچه دا وخت يو  FSH-Surgeهم ښيي.
څېړنو ښودلې چې يوې ښځې ته د  Critical Rateنه په لوړه کچه د استروجن انفيوژن د  ۲-۳ورځو لپاره
(خو د سېکل د لومړۍ نيمايي په وروستيو وختونو کې) د  Ovarian Follicleد همغسې چټکې ودې المل
ګرځي لکه څنګه چې پخپله د تخمدان د استروجن د افراز له کبله کېږي.
دا وخت د قدامي نخاميې په واسطه ړومبى د  LHاو  FSHپه افراز کې کمى راځي خو ورپسې په ناڅاپي
ډول د  LHپه افراز کې  ۶-۸ځلې او د  FSHپه افراز کې دوه وارې لوړوالى راځي چې د دې  Surgeالمل
روښانه نه دى خو ځينې احتماالت داسې دي:
دا وخت استروجن په قدامي نخاميې د  LHپه اړه ډېر قوي او د  FSHپه اړه لږ Positive Feed Back
 Effectلري چې دا حالت د هغه بيخي مخالف دى چې د سېکل په پاتې برخه يې لري ( Normal Negative
.)Feedback Effect
د فوليکل د ګرانولوزا حجرې د  Pre Ovulatory LH Surgeنه يوه ورځ نيمه د مخه د پروجسترون
په لږ خو په مخ په ډېريدونکي ډول افراز پېل کوي داسې انګېرل کېږي چې دا به د  LH-Surgeيو تنبه
کوونکى فکتور وي ،په پاى کې ويلى شو چې د  LH-Surgeالمل چې هر څه وي ،وي به خو ،له دې
پرته  Ovulationشونې نه دى.
Feed Back Oscillation of the Hypothalamic–Pituitary Ovarian System
تر دې ځايه مو د ښځو د جنسي هورموني سېسټم په اړه څه نا څه ماغزه خالص شول خو اوس غواړو
په هغه  Feed Back Oscillationوپوهيږو چې د دغه هورموني سېسټم ترمنځ شتون لري او په پايله کې يو
منظم ښځينه جنسي سېکل منځته راځي.
دا مېکانيزم په درې پړاوونو کې ترسره کېږي:
د تبيض نه وروسته د  Ovarianهورمونو افراز او د همدې هورمونو د افراز له کبله د نخاميه د
 Gonado Tropicهورمونو د افراز نهې کېدل ( )Post Ovulatory Phaseد هغه وخت نه عبارت دى
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چې د تبيض نه پېل او د تحيض تر پېله غزېږي (د تبيض او تحيض تر منځ وخت) لکه چې پوهيږو دا
وخت د ژېړ جسم په واسطه د استروجن او پروجسترون افراز په خپله اوچته کچه کې وي او دا جسم له
دې نه سربېره د  Inhibinپه نوم يو بل هورمون هم افرازوي چې دا ټول په ګډه په قدامي نخاميه او
هايپوتلموس يو منفي او نهې کوونکى اغېز کوي او په دې ډول د تحيض نه د  ۳-۴ورځې د مخه موده
کې د نوموړو برخو په واسطه د  FSHاو  LHافراز خپلې تر ټولو ټيټې کچې ته راغورځوي چې دا خبره د
مخه په  ۵۷-۱شکل کې ښودل شوې ده.
Follicular Growth Phase
د تحيض د پېل نه  ۲-۳ورځې د مخه ژېړ جسم په بشپړ ډول  Involutionکوي او په دې ډول يې خپل
ټول افرازات (استروجن ،پروجسترون او  )Inhibinخپلې تر ټولو ټيټې کچې ته را غورځېږي او قدامي نخاميه
او  HTپه دې ډول د دې هورمونو د منفي او نهې کوونکی اغېز نه خالصېږي د تحيض د پېل نه يوه ورځ د
مخه قدامي نخاميه بيا د  FSHافراز دوه ځله لوړوي خو د  LHسويه د حيض د پېل نه يو څو ورځې وروسته په
لږه اندازه لوړېږي .دا هورمونونه په تخمدان کې د نوي فوليکل وده تنبه کوي او د استروجن افراز په پرله
پسې ډول پورته وړي تر هغې چې د سېکل د ١٢مې او ١٣مې ورځې تر منځ موده کې خپل تر ټولو اوچت
حد ته ورسوي د فوليکل د ودې په دې دوره کې په لومړيو  ١١-١٢ورځو کې د استروجن د  –ive FBMپر
بنسټ د قدامي نخاميې افرازات لږ غوندې ښکته راځي خو وروسته په حېرانوونکي ډول يو ناڅاپه د LH
طوفان او ورسره په دويمه درجه د  FSHپه افراز کې زياتوالى منځته راځي او دا هغه څه دي چې د
 Ovulationلپاره اړين دي.
د  Ovulationنه د مخه د  LHاو  FSHطوفان چې د تبيض المل کېږي ،د مياشتيني سېکل په ١٢-١١
ورځو په موده کې د  FSHاو  LHد افراز په نزولي ګراف کې يو ناڅاپه توقف ( )Abrupt Haltراځي چې
احتمالي المل يې يا دا وخت د استروجن ډېره لوړه کچه او يا د فوليکل په واسطه د پروجسترون د افراز پېل
ګڼل کېږي چې  +ive FBMد الرې د قدامي نخاميې څخه په ډېره لوړه کچه د  LHاو په يو څه ټيټه کچه د
 FSHافراز تنبه کوي .د دغه  Pre –Ovulatory-LH-FSH-Surgeالمل چې هر څه دی وي به خو ،د  LHدا بې
حده لوړه کچه له يوه پلوه د تبيض او له بله پلوه د ژېړ جسم د ودې او د هغه څخه د افراز د تنبه المل
ګرځي په دې ډول هورموني سېسټم د خپل افراز يو نوى  Roundپېلوي تر هغه چې بل تبيض را ورسېږي.
که د تبيض نه لږ د مخه په  LH-Surgeکې کمی راشي ،نو تبيض صورت نه نيسي او دې ډول ته

لومړی فصل

221

اندوکراين

 Anovulatory Cycleوايي ،ښکاره خبره ده چې د تبيض د نشت له کبله به ژېړ جسم منځ ته رانه شي او په
دې ډول به پروجسترون هم افراز نه شي نو سېکل به يو څو ورځې را لنډ شي خو  Rhythmبه يې جوړوي
خو که دا حالت پاتې شی ،کېدای شي چې  Rhythmيې هم ويجاړ شي .دا ډول پېښې د پېغلتوب په لومړيو
کې کېږي چې کېدای شي مياشتې او ان کلونه واخلي.

د  Adult Sexual Lifeرامنځته کېدو ته  Pubertyاو د تحيض پېل يا لومړي تحيض ته Menarche

وايي ،د پېغلتوب يا ځوانۍ رامنځ ته کېدل د قدامي نخاميې د  Gonadotropicهورمونو د افراز د
تدريجي لوړوالي له کبله دى چې د عمر د  ٨کلنۍ نه پېل او د  ١١-١٦کلونو تر منځ (په  ١٣کلنۍ کې)
د ځوانۍ او تحيض د رامنځته کېدو المل کېږي ،په نجونو کې هم لکه د هلکانو په شان د ماشومتوب د
وخت نخاميه او تخمدانونه د خپلې دندې سر ته رسونې ته په بشپړ ډول تيار وي خو چې په مناسب ډول
تنبه شي ،خو د ناڅرګندو الملونو له کبله هايپوتلموس دا وخت د  GnRHکافي اندازه نه افرازوي که څه
هم  H.Tهم د خپل کار د سر ته رسونې لپاره کومه ستونزه نه لري خو چې مناسبه تنبه ورته د دماغ د
نورو برخو نه (کوم چې د دې ډول افراز د تنبه المل ګرځي) ورسېږي له دې کبله داسې باور دى چې د
ځوانۍ پېل د يو لړ پخو وتيرو ( )Maturation Processپه واسطه تنبه کېږي چې د دماغ په نورو برخو
کې په ځانګړي ډول په  Limbic Systemکې شتون لري.

د  ٤٠-٥٠کلنۍ په عمر کې د جنسي سېکل نظم ويجاړېږي او کله نا کله خو تبيض د ناکامۍ سره
مخ کېږي دا کار د څو مياشتو نه تر څو کالو غزېږي چې ښځينه  Climatericمرحله ورته وايي ،او د
سېکل په له منځه تلو پاى ته رسېږي دغه موده چې سېکل پکې نور شتون نه لري او د ښځينه جنسي
هورمونو افراز هم د نشت هومره دى د  Menopauseپه نوم يادېږي.
د دې شي المل د تخمدانونو  Burning Outنه عبارت دی ،يوه ښځه چې د هغې د والدي ژوند په
اوږدو کې ايله  ٤٠٠دانې  Primordialفوليکلونه وده کوي ،پخېږي او په تبيض اخته کېږي او نور په لکونو
هغه استحاله کوي ،د  ٤٥کلنۍ په شاوخوا کې ايله يو څو نوموړي فوليکله پاتې وي چې کېدای شي د FSH
او  LHپه واسطه تنبه شي خو لکه چې  ۶۰-۱شکل کې ښکاري د استروجن افراز د تخمدانونو په واسطه
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ښکته راځي او په دې ډول د نوموړو  Primordial Folliclesشمېر مخ په کمښت او ان تر صفره رسېږي دا
چې د استروجن افراز خپلې ټيټې کچې ته روان دى نو نه شي کولى چې په قدامي نخاميې خپل نهې
کوونکى اغېز وښيي ،له همدې کبله د دغه ځاى  Tropicهورمونونه  LHاو ( FSHپه ځانګړې ډول  )FSHدا
وخت په پرله پسې ډول خپل افراز په خپله لوړه کچه کې ساتي خو دا چې پاتې  Primordial Folliclesمخ په
()۱۰
 Atresiaدرومي نو د تخمدانونو په واسطه د استروجن افراز مخ په صفر.

 ۶۰-۱شکل :د ښځې په ژوند کې د استروجن
ګراف ( ،۱۰م)۹۹۹ :

 ۶۱-۱شکل :په دواړو جنسونو کې د ګوناډوټروپيک
هورمونو افراز او د هغه اړوند تغيرت ( ،۱۰م)۹۹۸ :

ځينې وخت د استروجن نه شتون د بدن د ځېنو فزيولوژيک دندو د اخالل او ويجاړۍ سره مل وي لکه:
 Hot Flashesيا تودې څپې ،روحي نا ارامي ،ستړيا ،Anxiety ،ځينې سايکوتيک تشوشات او په ټول بدن
کې د هډوکو د  Calcificationاو قوام کمښت.
په نژدې  ٪۱۵ښځو کې نوموړې ستونزې په داسې کچه وي چې درملنه غواړي په دې معنا چې که کوم
ډول استروجن ورته هره ورځ په لږه اندازه ورکول شي نوموړې ستونزې اوارېږي او که بيا دا دوز په ورو ورو
راښکته شي نو مېرمن د  Post – Meno Pauselستونزو نه په امان پاتې کېږي.
Female Sexual Act
هو به هو لکه د نارينه ؤ په شان په ښځو کې هم دا پړاو په دواړو يعنې هم روحي او هم په فزيکي Local

جنسي تنبهاتو پورې اړه لري .جنسي خيالونه او فکرونه په  Sexual Desireباندې منبه اغېزه لري ځکه چې دا
ډول خيالونه د جنسي هورمونو افراز لوړوي ،دا  Desireپخپله هم د مياشتيني سېکل په اوږدو کې تغير کوي
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تر هغه چې  Ovulationته په نژدې وختونو کې خپل لوړ بريد ته رسېږي چې المل يې دا وخت په ډېره لوړه
کچه د استروجن افراز دى کوم چې په  Pre-Ovulatory Periodکې صورت نيسي .په ښځو کې موضعي
جنسي تنبهات لکه د سړو په څېر وي په دې معنا چې که د  Vagina, Vulvaيا د  Perinealناحيه تنبه ،يا
ځينې نورې برخې لکه تيونه  Massageشي يو جنسي تنبهيت منځ ته راوړي.
د  Clitorisڅوکه ( )Glans of Clitorisپه ښځو کې د جنسي تنبه کېدو تر ټولو حساسه برخه ده.
په ښځو کې هم لکه د سړو په شان جنسي تنبه کوونکى سګنالونه د  Spinal Cordو عجزي يا Sacral
برخې ته د  Pudendal.Nاو عجزي ضفيرو د الرې رسېږي او له دغه ځايه بيا  Cerebrumته ځي .خو د
نخاع د عجزي او قطني برخو موضعي غبرګونونه هم په ښځو کې په دې اړه بې برخې نه دي.
Female Erection and Lubrication
د  Introitsچاپېر او په  Clitorisکې داسې لکېدونکي انساج شتون لري لکه چې د نارينه ؤ په  Penisکی
وو ،او لکه د  Penisد ناعظه انساجو په شان دا هم د  Para sympathicاعصابو په واسطه کنټرولېږي چې د
عجزي ضفيرې نه د  Erigentesعصب د الرې بهرنيو جنسي غړو ته رسېږي .دا  Para sypathicالياف د
جنسي تنبه په لومړيو کې د دې ناعظه انساجو شراينو ته پراخوالى ورکوي چې کېدای شي دا اغېزه به د
اسيتېل کولين Nitric Oxide ،او  (VIP( Vaso Active Intestinal Poly-Peptideد خوشې کېدنې له کبله وي
چې د دغه عصبي اليافو د نهاياتو نه صورت نيسي چې پايله يې په دې ناعظه انساجو کې د وينې راټولېدل
کېږي ،دا کار دې ته الر اواروي چې  Introitsد  Penisچاپېره د يوې ټينګې ( )Tightکړۍ په توګه رول
ولوبوي چې دا رول په خپل وار د نارينه د ډېر جدي جنسي تنبه کېدو المل او په دې ډول انزال ته الر
اواروي دا  PEسګنالونه په  Bilateralډول د  Bartholinsغدو په واسطه چې وړو شونډو سره نږدې ځاى لري
د مخاط افراز د  Introitsداخل ته تنبه کوي ،دا مخاط چې پخپله د کوروالي له کبله افرازېږي .د مهبل د
نورو برخو د مخاط د افراز او ان د نارينه د  Urethral Glandsپه واسطه د مخاط افراز تنبه کوي ،خو دا ټول
کارونه هله کېږي چې يو مناسب  Messaging Sensationد کوروالي په وخت کې وي نه يو مخرش حالت
چې د يو  Dry Vaginaد رامنځ ته کېدو المل ګرځي او کوروالى د ناکامۍ سره مخ کوي .مناسب
 Messaging Sensationد کوروالي په وخت کې بې حده ځکه اړين دى چې په دواړو جنسونو کې جنسي
()۱۰
تنبهات خپل د کمال حد ته لوړوي او د دواړو جنسونو (نر او ښځې) د  Climaxالمل ګرځي.
 :Female Orgasmکله چې موضعي تنبهات خپل لوړ حد ته ورسېږي او کله چې دا حالت بيا د روحي
جنسي تنبهاتو په واسطه  Supportهم شي د  Cerebrumنه سګنالونه د داسې عکساتو د ايجاد المل ګرځي
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چې په  Female Orgasmيا  Female Climaxپاى ته رسېږي چې معموالً دا حالت د نارينه د انزال سره په يو
وخت کې برابروي او له دې کبله نو د  Ovumد القاح په پروسه کې مرسته کوي .داسې فکر کېږي چې په
ښځو کې القاح د کوروالي د الرې نه د مصنوعي طريقو په پرتله ډېره او ښه صورت نيسي چې ښکاره المل
همدا  Orgasmپه نظر راځي چې په طبعي شکل کې وي خو په مصنوعي هغې کې نه ،د دې کار ځينې
الملونه داسې دي:
د  Orgasmپه وخت کې د ښځې د  Perinealعضلو منظم تقلصات چې د نخاعي عکساتو په نتيجه
کې منځته راځي (هو به هو لکه د نارينه ؤ په شان) د دې المل کېږي چې د رحم او نفيرونو حرکات زيات
او په دې ډول د سپرم د پرمختګ سره د  Ovumپه لورې مرسته وکړي .پر دې سربېره  Orgasmد ٣٠
دقيقو لپاره د  Cervicalکانال د پراخوالي ذمه په غاړه لري چې دا کار هم د سپرم د لېږد سره مرسته کوي.
په کوچنيو حيواناتو کې د کوروالي دې جوړه يي سېسټم ښودلې چې خلفي نخاميه دا وخت
 Oxytocinافرازوي او بيا دا  Oxytocinد رحم او نفيرونو  Reverse Peristalsisلوړوي او په دې ډول د
سپرم د حرکت سره مرسته کوي .په غواګانو کې ليدل شوي دي چې د دې ډول کار نه  ٥دقيقې وروسته
په نفيرونو کې يو څو دانې سپرمونه وو (په ښځو کې دا خبره نه ده ليدل شوې) او دا چټکتيا د هغې لس
هومره ده چې که سپرم يواځې د خپلې المبو په واسطه دغه واټن ووهي .په القاح کې د  Orgasmيو بل
احتمالي رول دا دى چې هغه اعظمي جنسي خوند چې په  Orgasmکې دى Cerebrum ،ته هم رسېږي او
بيا د  Cerebrumد الرې د ټول بدن عضالت په يو  Tensionيا کش معروضېږي خو تر دې وروسته يو
بشپړ استرخايي حالت منځته راځي چې  Resolutionورته وايي.

:Hypo Gonadism
د تخمدانونو په واسطه د نارمل کچې نه لږ افراز کېدای شي د تخمدانونو د ګډوډ جوړښت ،نشت او يا
په جنيټيک ډول د تخمدانونو په انزايم سېسټم کې د داسې نيمګړتيا او غلطۍ پايله وي چې غلط هورمونونه
جوړ کړي ،که د زېږېدنې د وخت نه تخمدانونه هيڅ نه وي او يا د پېغلتوب نه د مخه بې دندې شي نو
 Famale Eunuchismمنځته راځي چې په دې حالت کې جنسي ثانوي بدلونونه منځته نه راځي او پخپله
()۱۰
جنسي غړي د ماشومتوب د وخت په شان پاتې کېږي (.)Infantile
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د دې حالت ډېره ښکاره ځانګړنه يو دنګ پېغلتوب دى ځکه چې اوږده هډوکي يې بې کچه
اوږدېږي ،او دا په دې چې دا وخت د اوږدو هډوکو  Epi-Physisيا سرونه د جسم ( )Shaftسره نه يو
ځاى کېږي .که د يوې ښځې نه د هغې روغ رمټ تخمدانونه لرې شي جنسي غړي به بېرته را واړه شي
داسې چې رحم به د ماشومتوب د عمر په اندازه شي Vagina ،به وړوکى او  Vaginal Epithبه نازکه او
ناتوانه شي او په اسانه به زيانمن کېږي ،تيونه به  Atrophyوکړي او غنج به شي ،د عانې ويښتان به هم
رنګي شي ،او که په يوه جمله کې خپله خبره راټوله کړو نو وبه وايو چې داسې يو حالت به منځته راشي
لکه د  Menopauseپه شان.
د  Hypogonadismبله ناخواله د تحيض د بې نظمۍ او پاى نه عبارت ده لکه چې د مخه مو وويل د
يو منظم جنسي سېکل په موخه بايد استروجن په ډېره لوړه کچه افراز شي خو په  Hypogonadismاو يا
نورو حاالتو کې چې د استروجن د افراز د کمښت المل کېږي (لکه )Hypothyroidismدا نظم له منځه
ځي يا څو مياشتې وروسته تحيض منځته راځي او يا هيڅ منځ ته نه راځي او بيخې له منځه ځي.
( )Amenorrheaکله چې  Ovarian Cyclesاوږده شي يعنې تحيضونه د نارمل مودې په نسبت ډېر وخت
وروسته راشي د تبيض يا  Ovulationسره به مله نه وي ځکه چې دا وخت Pre-Ovulatory Surge Of.LH
()۱۰
نه رامنځ ته کېږي کوم چې د  Ovulationلپاره اړين دي.
Hyper Secretion by the Ovaries
دا حالت له دې امله لږ پېښدونکى دى چې کله د استروجن افراز لوړ شي په خپل سري ډول د قدامي
نخاميې نه د  Gonado Tropinesافراز ښکته راځي چې دا کار بيا په خپل وار د تخمدانونو افراز ښکته
کوي او خبره سمېږي ،خو النجه هغه وخت غزېږي چې د تخمدانونو د لوړ افراز المل کوم Feminizing
 Tumorوي چې دا توموري حالت معموالً د  Menopauseنه وروسته منځ ته راځي او ډېر وخت يې ډول
د  Granulosa Cell Tumorنه عبارت وي چې په لوړه کچه استروجن افرازوي او دا استروجن بيا خپل
اغېز ښيي لکه د اندومتريم  ،Hypertrophyاو بيا د دې ډول يو رحم نه ګډه وډه خون ريزي ،له دې امله نو
()۱۰
دا ډول يوه وينه بهېدنه د دې ډول يو توموري حالت تر ټولو لومړۍ بېلګه ګڼل کېږي.

ښځې په خپل هر جنسي سېکل کې د دې کار لپاره يوه ټاکلې موده لري داسې چې کله  Ovumله
تخمدان نه خوشې شي نو ايله  ٢٤ساعته وخت لري چې بايد القاح شي له همدې کبله سپرم بايد د
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 Ovulationنه وروسته ډېر ژر په ډګر کې د خپل رول لوبولو ته تيار اوسي (که موخه القاح وي) که څه
هم يو څو سپرمونه په ښځينه تناسلي قنات کې ان تر پنځو ورځو داسې ژوندي پاتې کېدای شي چې د
القاح وړتيا لري خو د دې لپاره چې القاح خامخا صورت ونيسي په کار دي چې کوروالى د تبيض نه ۴-۵
ورځې د مخه پېل او د  Ovulationنه تر يو څو ساعته وروسته وخت پورې دوام وکړي .له دې څرګندونو
نه ښکاري چې په ښځو کې د القاح وخت ( )Female Fertility Periodډېر لنډ او هغه په هر جنسي سېکل
()۱۰
کې ايله  ٤-٥ورځې دي.
Contra-Ception
 :Rhythm Methodد اميدوارۍ د مخنيوي د الرو نه يوه هم دا ده چې تبيض ته په نږدې وختونو کې ځان د
کوروالي نه وساتل شي خو ستونزه دا ده چې دا وخت څنګه په ګوته شي؟
په هغو مېرمنو کې چې منظم  ٢٨ورځې مياشتنى جنسي سېکل ولري تبيض په څوارلسمه ورځ صورت
نيسي خو په هغو کې چې سېکل يې  ٤٠ورځې غزېږي د تبيض نېټه د سېکل ٢٦مه او په هغو کې چې ټول
سېکل يې ايله  ٢١ورځې وي د تبيض ورځ يې د سېکل اوومه ( )٧ورځ وي.
له دې امله د پورته نښه شوو ورځو نه څلور ورځې د مخه او درې ورځې وروسته کوروالي نه ځان
ساتنه د دې المل ګرځي چې ښځه دې اميدواره نه شي ،خو دا کار هله شونې دى چې ښځه يو منظم
()۱۰
مياشتينى سېکل ولري.

که د مياشتني سېکل په لومړي نيمايي کې د استروجن يا پروجسترون ټاکلې اندازې وخوړل شي د تبيض
پروسه نهې کوي ځکه چې د نوموړو توکو ( )Pillکارونه هغه پروسه د کاره غورځوي کومه چې د تبيض
()۱۰
لپاره ورته اړتيا ده .هغه د نخاميې په واسطه د  Pre Ovulatory Surge of LH Secretionنه عبارت ده.
دا مېکانيزم نه دی روښانه چې (استروجن يا پروجسترون) څنګه Pre Ovulatory Surge of LH
 Secretionنهې کوي خو ازموينو ښودلې چې په روغه د دغه  Surgeنه لږ د مخه د تخمدانونو په واسطه
په ناڅاپي ډول د استروجن په افراز کې کمښت راځي او دا کمښت د قدامي نخاميې نه د يو فيډبېک له
مخې د نوموړي  Surgeاساسې المل جوړوي .خو چې کله دا هورموني ( Pillاستروجن يا پروجسترون)
وکارول شي دا  FBMنهې کوي او په دې ډول تبيض صورت نه نيسي .د تبيض مخنيوى او په دې ډول د
اميدوارۍ مخه نيول د استروجن او پروجسترون دواړو هورمونو د مناسبو اندازو د ګډې کارونې په واسطه د
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تحيض د ګډوډۍ المل کېږي نو د دې په ځاى د نوموړي دواړو هورموني ترکيبي ډولونه په کار اچول
کېږي تر څو دا ستونزه هم اواره شي .نو ټول هغه  Pillsچې په دې موخه کارول کېږي د استروجن په ځاى
پکې ترکيبي  Estrrogensاو د پروجسترون په ځاى پکې ترکيبي  Progestinsکارول کېږي .د دې
ترکيبي هورمونو يوه بله ګټه دا ده چې دا د ځيګر په واسطه نه ويجاړېږي کوم چې طبيعي هغه د ځيګر په
واسطه د دې ستونزې سره مخ وو او ژر له منځه تلل ،ډېر مهم دوه ترکيبي  Estrogensچې په دې اړه
کارېږي له  Ethynyl Estradialاو  Menstranolنه عبارت دي .او همداسې دا ډول  Progestinsعبارت
دي له Ethynodiol,Norethynodrel,Norethindrone :او  Norgestrelڅخه ،دا  Pillد تحيض د پاى نه
پېل او په خپل ښودل شوي ډول خوړل کېږي تر څو چې پاکټ پاى ته رسېږي تحيض رامنځ ته او بيا د بل
()۱۰
سېکل دپاره بل پاکټ د تحيض د پاى نه پيلېږي او په دې ډول د اميدوارۍ مخه نيسي.

د هرو  ٦-٨واده واالو نه يوه جوړه د اوالد د شتون نه بې برخې وي او په دې کې بيا په سلو کې ٦٠
ستونزه په ښځه کې وي هغه هم په تناسلي غړو کې نه ،بلکه خبره دا وي چې آيا ستونزه د دې سېسټم په
فزيالوژي کې ده او که د  Ovaپه ناروغه ( )Geneticوده کې؟ خو په ډېری پېښو کې د ښځو د شنډوالي
المل د تبيض پاتې راتلل دي چې کېدای شي د  Gonadotropicهورمونو د افراز د کمښت او يا د ناروغه
تخمدانونو د کبله وي لکه د تخمدان د کپسول پنډوالی چې تبيض د ستونزو سره مخ کوي.
له هغه ځايه چې په ښځو کې د شنډوالي د پېښو ډېرې په نه تبيض پورې وتړل شوې نو د يو لړ ډېرو
ساده ازموينو په پام کې نيول اړين ښکاري چې د ټولو بېخ د پروجسترون پورې تړلی دی ،په دې معنا چې
په يو نا تبيضه سېکل کې ښکاره ده چې پروجسترون نه ازادېږي نو په بدن باندې يې اغېزې هم نه وي او په
تبيضي سېکل کې بيا پروجسترون وي ،نو اغېز يې هم وي.
ډېره ساده ازموينه د تشو متيازو هغه ده چې په کې  Pregnanediolکتل کېږي دا د پروجسترون د
استقالب وروستۍ ماده ده چې د سېکل په دويمه نيمايي کې يې په تشو متيازو کې شتون تبيضي ،او نه
شتون نا تبيضي سېکل را ښيي.
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دويمه ازموينه د ښځې په واسطه د خپل بدن د تودوخې ټاکنه ده چې د سېکل په دويمه نيمايي کې د
()۱۰
 0.5 0Fپه اندازه ناڅاپه لوړېږي او بيا همداسې لوړه پاتې کېږي ۶۲-۱( .شکل)

 ۶۲-۱شکل :د بدن د تودوخې لوړوالی د تبيض نه وروسته

( ،۱۰م)۱۰۰۲ :

د ټروپيک هورمونو د کمښت په صورت کې د هغه  GnRHپه واسطه تداوي صورت نيسي چې د
پالسنټا څخه تر ګوتو شوي دي ،دا هورمون هو به هو د  LHغوندې کار کوي او کله کله په يو وخت کې
د ډېرو فوليکلونو د ودې او په پاى کې د ډېرو تخمو د توليد او د هغوی د القاح المل ګرځي ،له دې کبله
تر اتو پورې جنينه چې ډېر يې خام غورځېږي د مور په رحم کېداى شي.
د ښځو د شنډوالي بل عمده المل  Endometriosisدی دا حالت د حوصلې په جوف کې د رحم،
نفيرونو او تخمدانونو په بهر کې د نارمل اندومتريوم غوندې انساجو د شتون نه عبارت دی چې هم د تخمې
()۱۰
د توليد مانع ګرځي او هم نفيرونه په هره برخه کې بندولى شي او شنډوالى منځ ته راوړي.
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د مؤنث جنس د تناسلي سېسټم فزيالوژي په دوو برخو ويشل شوې ده چې یو يې د حمل څخه د مخه
يا حمل ته تياری او بل يې پخپله حمل او د شېدو ور کول دي.
د حمل څخه د مخه دوره د داخل رحمي ژوند نه پيل او تر حمل پورې ادامه لري ،داسې چې کله د
مور په رحم يوه نجلۍ وي ( )XXد هغه د جنسي هورمونو د افراز د کبله د مؤنث تناسلي سېسټم تاسس او
وده پر مخ ځي چې له تخمدانو ،نفيرونو ،رحم او مهبل نه عبارت دي .په تخمدان کې تخمې د داخل
رحمي ژوند نه ثابتې او بيا وروسته څه پخېږي او څه په  Atrisiaاخته کېږي .کله چې نجلۍ وزېږېږي تر
پېغلتوب پورې بیا د جنسي هورمونو د صفر سويې له کبله کوم فعال جنسي فعاليت نه لري ،خو د پېغلتوب
سره جوخت د نجلۍ جنسي مسايل د هورمونو د يو درې پوړيز مېکانيزم تر اغېز الندې داسې پيل کېږي:
 .۱د هايپو تالموس او هايپو فيزس ترمنځ اړيکې.
 .۲د هايپوفيزس او تخمدانونو ترمنځ اړيکې.
 .۳د جنسي هورمونو او جنسي مسايلو ترمنځ اړيکې.
په دې ډول ړومبی تحيض چې  Menarchورته وايي پيل او ښځينه مياشتينی جنسي سايکل په پرله
پسې ډول تکرارېږي ،دا سايکل دوه برخې لري چې ړومبۍ نيمايي ته استروجينيک يا فاليکولر مرحله او
دويمه نيمايي ته يې پروجسترونيک مرحله وايي .ړومبۍ نيمايي چې د تحيض د پيل سره جوخته پيل کېږي
د تخمې يا  Ovaد تکامل او توليد مرحله ده ،له هايپوتلموس نه  GnRHافرازاو  Anterior Hyphopysisته
راځي ،له دغه ځايه له  LHاو  FSHد افراز المل او په دې ډول د تخمدان د فوليکل په واسطه استروجن
افرازيږي چې د دواړو تخمدانو په واسطه د يوې تخمې د تکامل او توليد نه عالوه يو لړ نورې دويمي
اغېزې هم لري .په هغه ښځو کې چې مياشتينۍ دوره منظمه او  ۲۸ورځې وي تخمه په نيمايي يا ۱۴مه ورځ
توليدېږي خو د څوارلسمې ورځې نه ورځ دوه د مخه د ( )FSHاو ( )LH-surgeپه نوم حالت د
( )Ovulationالمل ګرځي ځکه چې دا ( )LH-surgeد پروجسترون د ډېر زيات افراز سبب ګرځي او
تخمه ازادېږي ،ازاده شوې تخمه په  24hrکې د ښځينه تناسلي قنات نه داسې بهر وځي چې ښځه پرې نه
پوهېږي ،توليد شوې ( )ovaد نفير د ( )fimbnatedنهايت په واسطه را نيول کېږي خو داسې چې هم په
عين لوري او هم په مخالف لوري دا کار امکان لري .د نفير د احدابي حرکت په واسطه مخ په رحم ځي.
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کله چې تخمه توليد شي د فوليکل پاتې برخه د زخمي جسم يا ( )Corpus hemorrhagicumپه نوم
يادېږي له همدې کبله هغه ښځې چې يو څه په خبره پوهېږي خپل د تبيض وخت په نښه کولی شي ،داسې
چې په دغه شيبه کې دغه لوری يو څه تخريش لري او په دغه ورځ کې يو څه تبه هم وي.
څو ساعته وروسته دا جسم په ژېړ جسم يا ( )Carpus Lutiumاوړي او د پروجسترون او استروجن
دواړو د افراز دنده په غاړه اخلي ،تر يوې اونۍ په افراز کې زياتوالی راځي تر څو رحم د حمل دپاره اماده
کړي خو له يوې اونۍ وروسته که حمل صورت ونه نيسي سويه يې مخ ښکته راځي تر هغې چې د يوې
بلې اونۍ په پای کې سويه د استروجن سره يو ځای صفر ته غورځېږی او په دې ډول هر څه په سيند الهو
کېږي او تحيض منځ ته راځي چې د بل جنسی سايکل پيل دی ،ژېړ جسم په ندبي نسج بدلېږي چې ورته
( )Carpus Albecanوايي.
بايد ووايو چې د زېږدون پر وخت د ښځې په تخمدانونو کې د ) (Primordial Follicleشمېر د درې
نه تر څلور لکو وي چې تر بلوغته يې نور له منځه ځي او يواځې ( )۳۰۰۰ - ۴۰۰۰پاتې کېږي چې بيا له
دې نه په ټول تناسلي ژوند کې ايله ( )۳۰۰ -۴۰۰پخېږي او پاتې نور ( )Atrisiaکوي.
مياشتينی نارمل سايکل  ۲۸ورځې وي خو تر  ۲۰ورځو کمېدی او تر  ۴۵ورځو اوږدېدای شي د
تحيض په جريان کې د رحم اندومتريم ټول توږل کېږي او د رحم جدار ډېر نازکه او ايله يو ملي متر پاتې
کېږي په داسې حال کې چې کله رحم د القاح دپاره تياروي ،پېړوالې يې ( )۵-۴mmته رسېږي.
استروجن د خپل اصلي اغېزې نه سربېره يو لړ دويمې اغېزې هم لري چې هغه د وېښتانو ډېرښت ،د
تيونو غټوالی ،د اواز تغيرات ،په کناټو کې د شحم ذخيره کېدل او باالخره ښځې ته د ښځې توب وصف
ورکول د دې هورمون دندې دي ،خو ډېره مهمه يې مقابل جنس ته د جنسي عالقې شتون او زياتوالی دی.
پروجسترون چې د حمل د هورمون په نوم يادېږي رحم د حمل دپاره تياروي ،د نفيرونو حرکات
کموي او افراز يې ډېروي ،د رحم حرکات هم کموي او تيونه غټوي.
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 -۱د  HP ،HTاو  Ovariesترمنځ هورموني تړاو روښانه کړئ؟
 -۲ښځې د جنس په تعين کې څه رول لري؟
 Oogenesis -۳څو ورځې وخت نيسي؟
 Climacteric phase ،Menupause ،Menarch -۴او  Pubertyتعريف کړئ؟
 -۵د مياشتيني جنسي سايکل ړومبۍ او دوېمه نيمايي ونوموئ؟
 -۶د ښځينه مياشتيني جنس سايکل نارمل وخت:
 ۲۰ : Bورځې دی
 ۲۸ :Aورځې دی
 :Dټول صحيح دي.
 ۴۵ :Cورځې دی
 -۷د مياشتيني جنسي سايکل د پيل ورځ:
 :Cد تحيض پیل دی
 Ovalation :Bدی
 :Aد تحيض پای دی
 -۸د القاح لپاره مناسب وخت عبارت دی د سايکل له:
 :Bد پای نه
 :Aلمړۍ ورځې نه
 :Dد وروستي ثلث نه.
 :Cد سايکل د نيمايي نه
 -۹استروجن:
 :Cقد لنډوي
 :Bکوناټي غټوي
 :Aتيونه غټوي
 :Eټول صحيح دي
 :Dمقابل جنس ته عالقه زياتوي
 -۱۰د  Ovulationدپاره کوم  Surgeاړين دی:
LH :B
FSH :A
 :Dيو هم نه.
 :Cدواړه
 -۱۱پروجسترون:
 :Bد رحم تقلصات کموي
 :Aد رحم افرازات زياتوي
 :Dټول صحيح دي
 :Cد نفيرونو حرکات کموي
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()Pregnancy and Lactation

 د اووم پخېدل او القاح
 د پالسنټا جوړېدل او ور څخه د هورمونو افراز
 د حمل په مقابل کې د مور د بدن غبرګون
 د حمل تسمم
 زېږون
 د شيدو افراز
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()Pregnancy and Lactation
د ښځو او نارينه ؤ د جنسي دندو ( )Sexual Functionsاو د تخمې د القاح په هکله د Endocrionlogy

(جنسي هورمونو) په برخه کې په تفصيل وغږېدو خو کله چې تخمه القاح شوه يوه نوې لړۍ پېل کېږي چې
هغې ته حمل ،اميدواري يا ( )Pregnancyوايي چې همدغه القاح شوې تخمه په پای کې بالخره په يو پوخ
ماشوم ( )Full Term Fetusاوړي چې په دې مبحث کې مونږ همدا شيان (د القاح څخه وروسته د تخمې د
( ،۱۵م)۱۰۰۲ :
انکشاف لمړني پړاوونه او د حمل فزيولوژي) څېړل غواړو.

لږ مخکې له دې نه چې ( )Primary Oocyteپه تخمدان کې د تخمې لمړنی پړاو د فوليکل څخه ازاد
شو ،هسته يې د ( )Meiosisپه طريقه ويشل کېږي او لمړني قطبي اجسام ( )First Polar Bodyد ( )Oocyteد
هستې څخه خارجېږي چې په دې حالت کې تخمه په ( )Secondry Oocyteاوړي ،د دې پروسې په لړ کې
 ۲۳جوړې کروموزومونه په ( )Secondary Oocyteکې پاتې کېږي کله چې سپرماتوزوا ( )Oocyteته
ننوځي څو ساعته وروسته هسته بيا تقسيمېږي او ( )Secondary Polar Bodyد هستې څخه خارجېږي او په
دې ترتيب يوه بالغه تخمه چې  ۲۳دانې کروموزومونه لري منځ ته راځي ،د دې  ۲۳دانو کروموزومونو څخه
ښځينه کروموزوم چې د  Xپه نوم يادېږي چې که د سپرم د  Xکروموزوم سره يوځای شي ( XX
 )Combinationمنځ ته راځي چې دا ماشوم به نجلۍ وي او که چېرې داسې وشي چې دا  Xکروموزوم د
سپرم د  Yکروموزوم سره جوړه شي ( )XY Combinationمنځ ته راځي چې دا ماشوم به هلک وي.

نفيرونو ته د تخمې داخليدل.
کله چې تخمه ازاده شوه نو د سلګونو او يا زياتو نښتو ( )Granulosaحجرو سره چې د ( Corona
 )Radiataپه نوم يادېږي د تخمدان څخه را بېله او د نفيرونو څخه يو ته ننوځي ،د هر نفير ازاده برخه په
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طبيعي ډول د تخمدانونو په شاوخوا کې پرته ده ،د تخمدانونو شاوخوا د ( )Fimbriaپه نوم د يو جوړښت
پواسطه چاپېره شوې ده چې د  Fimbriaداخلي مخ د  Ciliated Epithelialلرونکې دي چې نوموړې Cilia
په پرلپسې ډول د  Fallopian Tubeد مجرا په لور د حرکت په حال کې وي چې د  Ciliaحرکت د
 Estrogenپواسطه تنبه او هم د نوموړي هورمون تر اغېز الندې د احدابو په شمېر کې ډېروالی منځ ته
راځي .پر دې برسېره د نفيرونو په دننه کې د مايع يو سست جريان موجود وي په دې ډول تخمه د نفيرونو
څخه په يو کې داخل او لېږدېږي.
څېړنو ښودلې ده چې که يو تخمدان او ورسره د هغه بل لوري نفير د جراحي عمليې پواسطه لرې شي
()۱۰
بيا هم کيدای شي په طبيعي ډول سره حمل منځ ته راشي.

وروسته د دفق يا  Ejaculationڅخه چې د کوروالي د عمل پواسطه د نارينه له خوا  Semenد ښځې
په  Vaginaکې اچول کېږي ،يو څه سپرمونه په  ۵-۱۰دقيقو کې د  Vaginaڅخه مخ په رحم د نفيرونو په
لور تر امپوال برخې پورې رسېږي ،دغه انتقال د رحم او نفيرونو د هغه تقلصاتو پواسطه ال ګړندی کېږي
کوم چې په منوي مايع کې د موجود  Prostaglandinاو هم د هغه  Oxytosinپواسطه چې د نخاميه غدې
د خلفي فص څخه د ښځو د  Orgasmپه وخت کې افرازېږي ،تنبه کېږي.
د نيم بيليون سپرمونو له ډلې څخه چې د کوروالي په وخت کې په مهبل کې خپرېږي يواځې (-۳۰۰۰
 )۱۰۰۰يې په دې بريالي کېږي چې د رحم له الرې  Fallopian Tubeته تېر او د نفيرونو  Ampullaته
ځان ورسوي ،القاح په نارمل ډول وروسته له هغې څخه چې تخمه  Ampullaته ورسېږي صورت نيسي،
مخکې له دې چې  Spermوکړای شي تخمې ته ننوځي بايد هغه  Granulosa Cell Layerچې د تخمې
بهرنی مخ يې پوښلی او د  Corona Radiataپه نوم يادېږي سوری کړي.
وروسته د دې طبقې د سوري کېدو څخه سپرم د شفافې طبقې چې د  Zona Pellucidaپه نوم يادېږي
او خپله تخمه يې احاطه کړې يوځای کېږي او له هغه څخه د تېرېدو پالن جوړوي.
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وروسته له هغې چې  Spermتخمې ته ننوت  Headيا سر يې په چټکۍ سره پړسېږي او Male

 Pronucleusجوړوي ،وروسته له هغه چې د تخمې د هستې څخه  Second Polar Bodyبهر شوه نو د
 Male Pronuleusاو  Female Pronucleus ۲۳کرموزمونه يو د بل په څنګ کې ځای نيسي او په دې ډول
د  ۴۶دانو يا  ۲۳جوړه کروموزومونو يوه نوې القاحي حجره منځ ته راځي.

 ۶۳-۱شکل :د اووم القاح

( ،۱۰م)۱۰۰۴ :

پورتنۍ شيما:
 )aيوه پخه تخمه ښيي چې د ( )Corona Radiataپواسطه احاطه شوې ده.
 )bد ( )Corona Radiataد منځه تلل.
 )cتخمې ته د ( )Spermatozoaداخلېدل.
 )dد ( )Female Pronucleus And Male Pronucleusجوړېدنه.
Reorganization of A Full Complement of Chromosomes and Beginning Division of the )e
 Ovumراښيي.
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کله چې القاح صورت ونيو په نارمل ډول د  ۳-۴ورځې وخت په کار دی چې القاح شوې تخمه د
نفيرونو د الرې رحم ته ورسېږي دغه لېږد د ټيوبولونو په داخل کې د مايع د هغه سست جريان پواسطه او
هم د هغه احداب لرونکو  Epitheliumد حرکاتو پواسطه صورت نيسي چې د نفيرونو داخلي مخ يې
پوښلی او په پرلپسې ډول د رحم خوا ته د حرکت او جريان په حال کې دی د نفيرونو خفيف تقلصات هم
د تخمې د دې لېږد سره مرسته کوي.
د نفيرونو داخلي مخ د کريپتونو (لوړو ژورو) لرونکی دی نو سره د دې چې د مايع يو سست جريان
هم په کې شتون لري خو په چټک ډول د تخمې د انتقال مخه نيسي.
همدارنګه د نفيرونو تنګه برخه يا ( Isthmusد نفيرونو وروستنۍ  2cmبرخه ده چې رحم ته نږدې ده)
د تبيض يا  Ovulationڅخه په وروسته درې ورځو کې تشنجي يا  Spasticوي ،خو دا چې وروسته له
درې ورځو په چټک ډول د دغه ساحې د استرخا المل ګرځي او رحم ته د تخمې د داخليدو لپاره الره
هواروي ،په نفيرونو کې د تخمې ورو لېږد د دې سبب ګرځي چې د انقسام څو مرحلې تېرې کړي ،دغه
نوې انقسامي حجرې چې رحم ته داخلېږي د  Blastocystپه نوم يادېږي چې تقريباً د  ۱۰۰حجرو
درلودونکی وي ،رحم ته د  Blastocystد داخلېدو په دوران کې په زياته اندازه افرازي مايع چې د افرازي
حجرو او همدارنګه د نفيرونو د احداب لرونکو  Epitheliumپواسطه افرازېږي هم داخلېږي چې دغه
افرازات د  Blastocystد تغذيې سبب ګرځي.

کله چې  Blastocystرحم ته داخل شو مخکې له دې چې د رحم په  Endometriumکې غرس
شي  ۱-۳ورځو پورې د رحم په جوف کې بې غرسه پاتې کېږي په دې ترتيب غرس کېدنه د تبيض په
 ۵-۷ورځ صورت نيسي.
مخکې له غرس کېدو څخه  Blastocystخپله تغذي د رحم د اندومتريوم د افرازاتو څخه ترالسه کوي
له همدې کبله د اندومتريوم نوموړي افرازاتو ته رحمي شيدې يا  Uterin Milkوايي ،غرس کېدنه د
 Trophoblastحجراتو د فعاليت په نتيجه کې منځ ته راځي چې دا  Trophoblastحجرات د Blastocyst
حجراتو په سطح کې وي او ځينې پروټيواليټيک انزايمونه افرازوي ،د دې انزايمونو د فعاليت له امله د
اندومتريوم حجرات هضم او د رحم د اندومتريوم مجاورې حجرې د محلول په شکل بدلېږي ،ځينې مايع او
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مغذي مواد د همدې  Trophoblastحجراتو په واسطه په  activeډول د  Blastocystداخل ته انتقالېږي او په
دې ترتيب ال زيات غذايي مواد د  Blastocystد نمو او انکشاف لپاره برابرېږي ،وروسته له دې چې غرس
کېدنې صورت ونيوو  Trophoblastاو د هغې الندې حجرات په چټک ډول  Proliferationکوي پالسنټا او
د حمل مختلفې غشاوې منځ ته راځي او حمل پرمخ ځي.

لکه څرنګه چې تاسې ته څرګنده ده چې د هر جنسي مياشتيني سېکل په وروستۍ نيمايي کې له
اصفر جسم نه افراز شوی  Progestronد رحم په  Endometriumباندې يو ځانګړی اغېز لري او د
 Endometriumد  Stromaحجرات په لوی او پړسېدلو حجرو اړوي چې د ګاليکوجن ،پروټينونو،
شحمو او ځينې ضروري منرالونو زيات مقدار لري چې د القاح شوي تخمې د ودې لپاره مناسبه زمينه
برابروي .وروسته له دې چې القاح شوې حجره په رحم کې غرس شي د پروجسترون افراز ادامه پيدا
کوي او د  Endometriumد حجراتو د نور پړسوب او غټوالي المل ګرځي چې دا زيات پړسوب د
زياتو مغذي موادو د کافي زېرمه کېدو سبب ګرځي ،دا ډول نوي حجرات د  Decedual cellsاو دا ټوله
کتله د  Deceduaپه نوم يادېږي.
په تدريجي ډول  Trophoblastحجرات  Decidualحجرات تر حملې الندې نيسي او د هغې د هضم او
حل کېدو سبب ګرځي او په دې ترتيب په  Deciduaحجرو کې د ذخيره شوو غذايي موادو څخه د جنين د
مناسبې ودې لپاره استفاده کېږي .وروسته له غرس کېدنې څخه په لمړنۍ اونۍ کې دا يواځنۍ الره ده چې د
هغې په واسطه جنين کافي غذايي مواد الس ته راوړي او جنين لږ تر لږه د  ۸اونيو لپاره د خپلې تغذيې په
موخه په دې ډول کافي غذايي مواد الس ته راوړي که څه هم پالسنټا په ۱۶مه ورځ د القاح يعنې يوه اونۍ
وروسته د غرس کېدو څخه په کمه اندازه د جنين په تغذيې کې برخه اخلي په  ۶۴-۱شکل کې د
 Trophoblastحجراتو په واسطه د جنين تغذي ليدل کېږي چې په تدريجي ډول يې ځای پالسنټا نيسي.
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 ۶۴-۱شکل :د جنين تغذي

( ،۱۰م)۱۰۰۵ :

د پالسنټا اناټومو فزيولوژي :کوم وخت چې تروفوبالستيک حبل د بالستوسيست څخه پيل او د رحم

سره ونښلي نو د جنين د وعايي شبکې ( )Vascular Systemڅخه شعريوي رګونه په نوموړي حبل کې وده
کوي او د القاح په شپاړسمه ورځ په کې د وينې جريان پيل کېږي ،له دې ځايه ويلی شو چې د القاح په
شپاړسمه ورځ زړه پر پمپ پيل کوي ،د دې سره په يوه وخت کې د وينې هغه سېنسونه Blood Sinuses
چې د مور څخه ورته وينه راځي د تروفوبالستيک حبل په شاوخوا کې جوړېږي د زياترو تروفوبالستيک
حجرو څخه ريښې يا استطالې ( )Projectionsراوځي چې په پای کې د پالسنټا په ذغاباتو يا  Villiباندې
بدلېږي ،دا چې په نوموړو ذغاباتو کې د جنين شعريوي شبکه وده کوي نو ذغابات د جنيني وينې انتقالوونکي
دي چې د سېنسونو په واسطه کوم چې مورنۍ وينه لري احاطه شوي ،په  ۶۵-۱شکل کې د پالسنټا جوړښت
ښودل شوی دی ،بايد په ياد مو وي چې د جنين وينه د دوو ثروي شريانونو  Umbilical Artriesله الرې د
ذغاباتو شعريوي شبکې ته ځي او له هغه ځايه بېرته د يو ثروي وريد  Umbilical Veinله الرې جنين ته
داخلېږي ،همدا وخت د مور وينه د رحمي شريانونو له الرې د وينې هغه سېنسونو ته کوم چې ذغابات يې
احاطه کړي ځي چې وروسته د مور په رحمي وريدونو کې تويېږي.
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د  ۶۵-۱شکل الندېنۍ برخه د جنين د ذغاباتو د وينې او د مور د وينې ترمنځ اړيکې او هم د يوې
بشپړې پالسنټا ښودنه کوي ،د  Villiusشعريوي شبکه د يوې بې ساري نازکه  Endotheliumپواسطه فرش
شوې ده او د  Mesenchymalنسج د يوې طبقې پواسطه احاطه شوی او  Villiusد بهر له خوا نه د
 Syncytial Trophoblast Cellد يوې طبقې پواسطه پوښل شوی دی ،د شپاړسمې اونۍ په جريان کې يوه
بله اضافي طبقه حجرات چې د  Syncytial Trophoblastحجراتو الندې واقع وي منځ ته راځي ،دغه طبقه
د ځانګړو مکعبي حجراتو څخه چې د  Cyto Trophoblastic Cellيا  Langerhan’sپه نوم يادېږي جوړه
شوې ده ،د يوې پخې پالسنټا د ذغاباتو د ټولې سطحې مساحت فقط يو څو متره مربع دی چې څو وارې د
ريوي غشا د مساحت څخه کوچنی دی ،په همدې ډول بايد په ياد مو وي چې يوه پخه پالسنټا د څو طبقه
يي پنډو حجراتو څخه جوړه شوې وي همدارنګه د جنين د وينې او د مور د وينې ترمنځ اصغري مسافه
( 3.5micrometerمايکرونه) ده چې دا د هغه مسافې  ۱۰برابره ده کومه چې د سږو د اسناخو د غشا په
دواړو خواو کې موجوده وي ،خو د دې ټولو سره سره بيا هم زيات غذايي او نور مواد د  Diffusionپه
واسطه د پالسنټا له الرې جنين ته تيرېږي چې د پالسنټا له الرې د موادو دا ډول نفوذ د سږو د اسناخو د
()۱۰
جدار له الرې د ګازاتو د نفوذ سره ورته والی لري.

 ۶۵-۱شکل :پالسنټا

( ،۱۰م)۱۰۰۶ :
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Diffusion
د پالسنټا اصلي دنده او وظيفه د مور د وينې څخه د غذايي موادو برابرونه ده چې بيا دا غذايي مواد د
پالسنټا له الرې جنين ته نفوذ کوي او برعکس هغه اطراحي مواد چې د جنين په بدن کې توليدېږي ،د
پالسنټا له الرې مورنۍ وينې ته نفوذ کوي ،بناءً د پالسنټا په نفوذيه وړتيا او له دغه الرې د موادو په
 Diffusionپوهېدنه او په دې اړوند د معلوماتو الس ته راوړنه ډېره اړينه ده ،که د غشا نفوذيه قابليت د غشا په
ټول مساحت کې ضرب شي نو د غشا له الرې د موادو د انتقال  Conductanceترې الس ته راځي.
د حمل په وړمبو مياشتو کې د پالسنټا غشا پنډه وي ځکه چې غشا دا وخت بشپړ انکشاف نه وي
کړی ،بناءً په دې مرحله کې يې نفوذيه قابليت هم کم وي او د سطحې مساحت يې هم ډېر کم وي ځکه
چې پالسنټا کافي انکشاف نه وي کړی ،بناءً پر دې په ابتدا کې د پالسنټا له الرې د انتقال قابليت ډېر کم
دی ،خو د حمل په وروستيو مراحلو کې د پالسنټا د غشا د نازک کېدو له امله يې نفوذيه قابليت زياتېږي
او د سطحې مساحت هم د پالسنټا د انکشاف له امله زياتېږي او په دې ترتيب د پالسنټا له الرې د موادو په
انتقال کې کافي زياتوالی منځ ته راځي.
په نادره توګه د پالسنټا په غشا کې سوري منځ ته راځي چې د دې سوريو له الرې د جنين د وينې
حجرات مور ته داخلېږي او يا په ډېرو نادرو پېښو کې د مور د وينې حجرې جنين ته داخلېږي ځينې داسې
حاالت هم منځ ته راتللی شي چې په هغې کې د پالسنټا د غشا د څيرې کېدو له امله جنيني وينه په شدت
()۱۰
سره د مورني دوران ته داخله شي.

ټول هغه اصول او قوانين چې د اسناخو د جدار له الرې د  O2د انتقال په برخه کې موجود دی د
پالسنټا د غشا له الرې د  O2د انتشار او نفوذ په برخه کې هم صدق کوي چې د ريوي غشا له الرې د
ګازاتو نفوذ د تنفسي سېسټم په برخه کې توضيح شوی او دلته يې توضيح الزم نه ګڼل کېږي ،د مور د
وينې د  O2قسمي فشار او د جنين د وينې  O2قسمي فشار ترمنځ يو توپير موجود دی ،د همدې تفاضلي
فشار موجوديت له کبله دی چې د مورنۍ وينې څخه  O2جنيني وينې ته نفوذ کوي ،د حمل په اواخرو
کې د  O2قسمي فشار د مور په وينه او د پالسنټا په سېنسونو کې چې د مور څخه ورته وينه راځي تقريباً
 50mmHgدی په داسې حال کې چې د جنين د  Oxygenetedوينې د  O2متوسط قسمي فشار د

لومړی فصل

241

اندوکراين

 30mmHgدی ،بناءً متوسط تفاضلي فشار چې د پالسنټا د غشا له الرې د  O2د نفوذ سبب ګرځي د
 20mmHgپه شاوخوا کې دی.
اوس دا پوښتنه کېدای شي چې جنين څنګه کوالی شي د  O2په دومره ښکته فشار کې خپلو انساجو
ته  O2ورسوي؟
د دې پوښتنې جواب په دې مېخانيکيتونو والړ دی:
 .1دا چې د جنين هيموګلوبين  Fetal Hemoglobinدی چې مخکې د تولد څخه په جنين کې جوړېږي،
په  ۶۶-۱شکل کې د اکسيجن ،هيموګلوبين د جدايي منحني د مورنۍ  Hbاو جنيني  Hbلپاره ښودل
شوې ده ،لکه څنګه چې په  ۶۶-۱شکل کې ليدل کېږي ،جنيني هيموګلوبين د اکسيجن هيموګلوبين د
جدايي منحني چپ خوا ته ځای لري ،دا په دې معنا ده چې د اکسيجن په يوه معين قسمي فشار کې
جنيني هيموګلوبين کوالی شي چې ( )۲۰-٪۳۰زيات اکسيجن د مورنۍ هيموګلوبين په پرتله ولېږدوي.
 .2دا چې د جنيني وينې د هيموګلوبين غلظت  ٪۵۰د مورنۍ هغې په پرتله ډېر دی نو جنيني انساجو ته د
زيات اکسيجن د لږ المل ګرځي.
 :Bohr Effect .3چې په دې اړوند د تنفسي جهاز په فزيولوژي کې مفصل معلومات ورکړل شي ،دا بل
عامل دی چې جنيني وينې ته د زيات  O2د انتقال سبب ګرځي .جنيني وينه چې کله پالسنټا ته داخل شوه
د  CO2زيات مقدار لري ،کله چې دا  CO2مورنۍ خوا ته واوړي د جنيني وينې  PHقلوي او د مورنۍ
وينې  PHاسيدي کېږي چې دا کار د مورنۍ وينې په واسطه د  O2خوشې کول او د جنيني وينې په
واسطه د  O2اخستل اسانوي ،دا چې دلته  Bohr Effectپه ډبل رول کې کار کوي ځکه نور ورته
 Double Bohr Effectوايي.
د پورته درې داليلو په اساس کله چې جنيني وينه د پالسنټا څخه تيرېږي ،سره د دې چې قسمي فشار
يې  30mmHgدی د دې وړتيا لري چې کافي  O2ترالسه کړي ،د زېږېدو په وخت کې د  O2لپاره د
پالسنټا مجموعي انتقالي ظرفيت  1.2ملي ليتره په يوه دقيقه د غشا په دواړو خواو کې د هر ملي متر ستون
سيماب تفاضلي فشار په مقابل کې دی چې په اسانۍ سره د نوي پيدا شوي ماشوم د سږو د مجموعي
()۱۰
انتقالي ظرفيت سره د پرتلې وړ دی.
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 ۶۶-۱شکل :د مور او جنين هيموګلوبين

( ،۱۰م)۱۰۰۶ :

 CO2په پرله پسې توګه د جنين په انساجو کې په هماغه طريقه چې د مور په انساجو کې توليدېږي
جوړېږي او اطراح يې د جنين څخه يواځې د پالسنټا له الرې صورت نيسي .د  CO2قسمي فشار په جنيني
وينه کې  2-3mmHgد مورنۍ وينې په پرتله لوړ دی ،د پالسنټا د غشا دواړو خواو ته د  CO2د دې کم
تفاضلي فشار له امله په کافي مقدار  CO2د جنيني وينې څخه مورنۍ وينې ته نفوذ کوي ،که څه هم د CO2
تفاضلي فشار ډېر کم دی مګر د  CO2د انحالل قابليت په  H2Oکې ډېر زيات دی چې د انحالل د قابليت دا
زياتوالی  CO2ته اجازه ورکوي چې د  O2په نسبت  ۲۰ځلې چټک نفوذ وکړي او مورنۍ وينې ته تېر شي.
د غير حامله مېرمنو په شرياني وينه کې د  CO2نورمال قسمي فشار  40mmHgدی خو د حامله مېرمنو د
سېنسونو د وينې د  CO2قسمي فشار معموالً د طبيعي حالت يعنې  40mmHgڅخه کم وي دا ځکه چې د
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حمل په وخت کې د  Estrogenاو  Progestronهورمونو تر اغېزې الندې د حامله مېرمنې د تنفس تعداد يا
 Respiratory Rateزيات وي د تنفس د تعداد زياتوالی د دې سبب ګرځي چې د مور د سږو څخه زيات
 CO2بهر ته اطراح شي چې په دې ترتيب د مور د وينې د  CO2د قسمي فشار اندازه همېشه د جنين د وينې د
 CO2د قسمي فشار د اندازې څخه په ښکته  Levelکې ساتل کېږي او په دې ترتيب د جنين د وينې څخه
مورنۍ وينې ته  CO2په اسانۍ سره نفوذ کوي.

د جنين د اړتيا وړ نور مختلف ميتابوليک مواد د  O2په شان د مور د وينې څخه جنيني وينې ته نفوذ
کوي د بېلګې په ډول د حمل په وروستيو کې جنين د مور د ټول بدن په نسبت زيات ګلوکوز مصرفوي د
ګلوکوز د دومره زيات مقدار د تامين او تهيه کولو لپاره د تروفوبالسټ حجرات چې د پالسنټا ذغابات يې
فرش کړي د  Facelited Diffusionپه طريقه ګلوکوز جذبوي او جنيني وينې ته يې انتقالوي په دې معنا چې
ګلوکوز د ناقلو ماليکولونو  Carrier Moleculsسره چې د  Trophoblastحجراتو په مخ ځای لري يوځای
کېږي او بيا جنيني وينې ته انتقالېږي .په هر صورت د جنيني وينې د ګلوکوز  Levelاو اندازه د مورنۍ وينې د
ګلوکوز په نسبت  ۲۰-۳۰ځلې کمه ده .د غشا په حجراتو کې د شحمي اسيدونو د انحالل د قابليت د
زياتوالي له امله زيات اندازه شحمي اسيدونه کوالی شي چې د مور د وينې څخه جنيني وينې ته نفوذ وکړي،
خو د نفوذ چټکتيا يې ډېره ورو وي بناءً ګلوکوز د نورو ټولو مغذي موادو په نسبت زيات د جنين د تغذيې
لپاره استعمالېږي .همدارنګه زيات نور مواد لکه  Na, K, Keton Bodiesاو د کلورايډ ايونونه کوالی شي چې
()۱۰
د مور د وينې څخه جنيني وينې ته تېر شي.

لکه څنګه چې د مخه مو يادونه وکړه د جنين اولينه تغذي په  Fallopian Tubeکې د Fallopian Tube

د افرازاتو په واسطه او په رحم کې د  Endometriumطبقې د  Decidualحجراتو د  Phagocytosisپه
واسطه صورت نيسي.
 Trophoblastحجرات چې د ذغاباتو سطحې يې پوښلې دي کوالی شي چې د حمل په لمړنۍ نيمايي
او شايد د حمل په ټول دوران کې ځينې غذايي مواد په فعال ډول د مورنۍ وينې څخه د پالسنټا له الرې
جنين ته جذب کړي.
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د بېلګې په ډول :)۱( :د جنيني وينې د امينو اسيدونو غلظت د مورنۍ وينې په نسبت زيات دی.
( :)۲د کلسيم او غير عضوي فاسفيټ لرونکو مرکباتو غلظت هم په جنيني وينه کې د مورنۍ وينې په نسبت
زيات دی ،همدارنګه په جنيني وينه کې د  Ascorbic Acid Or Vit-Cغلظت درې ځلې د مورنۍ وينې په
نسبت زيات دی .پورتنۍ څرګندونې د دې ښکارندوی دی چې پالسنټا کوالی شي د حمل په وروستيو کې
د ځينو ځانګړو توکو يوه لږه اندازه په فعال ډول جذب کړي.

په کوم ډول چې د جنيني وينې څخه  CO2مورنۍ وينې ته تېرېږي په هماغه ډول نور بېال بېل اطراحي
توکي چې په جنيني وينه کې جوړېږي مورنۍ وينې ته نفوذ کوي او د مورنۍ وينې د اطراحي موادو سره
يوځای بهر ته اطراح کېږي چې دا مواد عبارت دي له غېر پروټيني نايتروجن لرونکو موادو لکه Creatinin,
 Uric Acid, Ureaاو داسې نورو څخه.
د  Ureaاندازه په جنيني وينه کې د مورنۍ وينې په نسبت يو څه زياته ده نو ځکه  Ureaکوالی شي په
اسانۍ سره د جنيني وينې څخه مورنۍ وينې ته نفوذ وکړي خو  Creatininپه اسانۍ سره نه شي کوالی چې
د جنيني وينې څخه مورنۍ وينې ته نفوذ وکړي که څه هم چې غلظت يې په جنيني وينه کې په کافي اندازه
لوړ دی ،له دې نه څرګندېږي چې په ډېری مواردو کې (نه په مطلق ډول) د موادو اطراح کېدنه د غشا دواړو
()۱۰
خواوو ته د موادو په تفاضلي غلظت او نفوذيه وړتيا پورې اړه لري.

د حمل په مده کې پالسنټا الندې هورمونونه افرازوي.
Humn Chorionic Gonadotropin
Estrogen
Progestron
Human Chorionic Somatomamotropin

چې اولني درې هورمونونه (او شايد څلورم يې هم) د حمل د پايښت لپاره اړين دي.
Humn Chorionic Gonadotropin Hormone
او په ( )Carpus Lutiumيې اغېزې:
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په ژيړ جسم يې اغېز دا دی چې دا جسم تقويه کوي تر څو خپله افرازي دنده نوره هم پر مخ بوځي او
په تحيض يې اغېز دا دی چې نور به منځ ته نه راځي او قطع کېږي به.
مياشتنی سېکل ( )Menstruationچې په طبعي ډول  ۱۴ورځې د تخمه ګذاري څخه وروسته منځ ته
راځي په کې د رحم د  Endometriumمخ د رحم څخه بېل او بهر ته غورځول کېږي ،که دا کار د
 Zygoteد غرس کېدو نه وروسته وشي حمل به قطع شي ځکه غرس شوی  Zygoteبه د رحم د
 Endometriumد سطحي برخې سره يو ځای بهر ته ووځي خو له نېکه مرغه په Human Chorionic
 Gonadotropinد دغه عمل څخه مخنيوی کوي ،د القاح شوي حجرې د  Trophoblasticحجراتو د پيدا
کېدو سره سم د  Human Chorionic Gonadotropinافراز د  Syncytial Trophoblastحجراتو څخه د
مور د بدن مايعاتو ته شروع کېږي.
دا هورمون د مور په وينه کې  ۸-۹ورځې د تبيض نه وروسته اندازه کولی شو ،بيا يې افراز په چټکۍ
سره پورته ځي چې د حمل د لسمې او دولسمې اونيو ترمنځ وخت کې اعظمي حد ته رسېږي خو تر دې
()۱۰
وروسته د حمل د شپاړسمې او شلمې اونيو ترمنځ وخت يې په افراز کې کمښت راځي.

 Human Chorionic Gonadotropinيو ګاليکو پروټين دی چې  ۳۹۰۰۰ماليکولي وزن لري ماليکول
جوړښت او دندې يې د  Luteinizing Hormoneسره ورته دی مهمه وظيفه يې د هر مياشتيني سېکل په اخر
کې د  Corpusluteumساتنه او وده ده ،چې بيا دا  Corpusluteumد استروجن او پروجسترون د کافي
مقدار د افراز سبب ګرځي چې بيا دا هورمونونه د دې په ځای چې د رحم د اندومتريوم سطحې طبقه د
مياشتيني سېکل په جريان کې د وينې سره يوځای بهر ته اطراح کړي ،د هغه تکامل ته ادامه ورکوي او په
هغه کې د  Deciduaپه شان حجرات چې په طبيعي ډول د هر مياشتيني سېکل په جريان کې د رحم
اندومتريوم کې پيدا کېږي منځ ته راوړي د بالستوسست د غرس کېدو نه وروسته د  Deciduaحجرات په
زياتو پړسېدلو حجرو باندې بدلېږي چې د جنين د تغذيې لپاره ځانګړی ارزښت لري.
 Corpus Luteumچې د  Human Chorionic Gonadotropinتر اغېزې الندې وده کوي د حمل د لمړنۍ
مياشتې نه وروسته يې غټوالی دوه چنده کېږي ،ورڅخه په پرلپسې ډول د استروجن او پروجسترون افراز د
رحم د اندومتريم د  Deciduaحجراتو د تکامل سبب ګرځي چې بيا دا حجرات د پالسنټا د ودې او د حمل
د پرمختګ لپاره ضروري دي.
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که چېرته  Carpus Luteumد  ۷-۱۲اونيو ترمنځ موده کې له بدن څخه وويستل شي نو په خپل سر سقط
( )Spontaneous Abortionواقع کېږي .د دولسمې اونۍ څخه وروسته  Placentaپه کافي اندازه استروجن او
پروجسترون افرازوي چې په پاتې مموده کې د حمل د ادامې لپاره کفايت کوي ،له دې کبله Corpus
 Luteumد  ۱۳-۱۷اونۍ په منځ کې ورو ورو کوچنی کېږي (.)Involution
همدارنګه  Human Chorionic Gonadotropinد جنين د خصيو په  Interstitialحجراتو يو تنبه کوونکی
اغېز اچوي او له هغه څخه تر زېږېدو پورې د ټسټوسټيرون د افراز سبب ګرځي چې دا ټسټوسټيرون د نارينه د
()۱۰
جنسي اعضاؤ د ودې او  Scrotumته د خصيو د ښکته کېدو سبب ګرځي.
Estrogen
پالسنټا لکه د  Corpus Luteumپه شان د استروجن او پروجسترون افراز وي .د  Histochemicalاو
 Physiologicalڅېړنو په واسطه په اثبات رسيدلی چې دغه دواړه هورمونونه د پالسنټا د نورو هورمونو په
څېر د  Syncytial Trophoblasticحجراتو په واسطه افرازېږي لکه څنګه چې په  ۶۷-۱شکل کې ليدل
کېږي .د حمل په وروستيو کې د پالسنټا په واسطه د استروجن ورځنی توليد  ٪۳۰د نورمال او طبعي
حالت په نسبت زياتېږي.
هغه استروجن چې د پالسنټا په واسطه افرازېږي د هغه استروجن سره چې د تخمدانونو په واسطه
افرازېږي په لږه اندازه تفاوت لري چې ډېر مهم يې عبارت دی له:
هغه استروجن چې د پالسنټا په واسطه افرازېږي په پالسنټا کې يې جوړښت صورت نه نيسي بلکې اساسي
هسته يې په مکمل ډول د Androgenic Steriodمرکباتو څخه جوړه شوې ده چې دا مرکبات عبارت دي له
 Dehydro Epi Andro Estroneاو  16Hydroxy Dehydro Epi Androsteroneڅخه چې دا دواړه مرکبات
د مور او جنين په  Adrenal Glandکې جوړېږي د وينې د جريان په واسطه پالسنټا ته راځي او د پالسنټا په
تروفوبالست حجراتو کې په  Estrone, Estradiolاو  Estriolتبديلېږي.
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 ۶۷-۱شکل :د حمل په مختلفو مرحلو کې د استروجن ،پروجسترون او  HCGد افراز اندازې

( ،۱۰م)۱۰۰۷ :

Estrogen
 Estrogenد ښځو په تناسلي سېسټم او په تناسلي سېسټم پورې په تړلو غړو يو  Proliferativeتاثير لري.
د حمل په دوران کې د  Estrogenزيات مقدار د الندې اغېزو سبب ګرځي:
د مور د رحم د لويوالي سبب ګرځي.
د ثديو د لويوالي سبب ګرځي او هم د ثديو قناتونو ته نشوونما ور کوي.
د ښځينه بهرني تناسلي غړو لويوالی منځ ته راوړي.
همدارنګه  Estrogenد حوصلې په مختلفو اربطو يا  Ligamentsباندې يو استرخايي اغېز لري چې په
نتيجه کې په  Sacroiliac-Jointباندې  Limbarاو په  Symphysis Pubisمفصل  Elasticاغېز کوي چې دا
تغيرات د مهبل د الرې د طبعي والدت سره مرسته کوي.
دلته يو لړ نور داليل هم شته چې  Estrogenد حمل په دوران کې د جنين په Cell Reproduction
()۱۰
 Rateباندې يو عمومي انکشافي اغېز لري.
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Progesterone
 Progesteroneداسې يو هورمون دی چې د  Estrogenپه شان د نورمال حمل د ادامې لپاره اساسي
او ضروري دی ،د دې هورمون افراز د حمل په پيل کې په متوسطه اندازه د  Corpus Luteumپواسطه
شروع کېږي او بيا د پالسنټا پواسطه په فوق العاده زيات مقدار سره ادامه پيدا کوي ،د حمل په وروستيو
کې تقريباً  0.5gm/dayد پالسنټا پواسطه ترشح کېږي.
د پروجسترون هغه ځانګړې اغېزې چې د يو نارمل حمل د ادامې لپاره ورته اړتيا ده په الندې ډول دي:
لکه څنګه چې مو مخکې وويل  Progesteroneد رحم په  Endometriumکې د  Deciduaحجراتو د
پيدا کېدو سبب ګرځي چې بيا دا حجرات په خپل وار سره د جنين په مقدمه تغذيې کې مهم رول لوبوي.
د پروجسترون يو ځانګړی او مهم تاثير د حامله ښځو په رحم باندې دا دی چې د رحم تقلصات
کموي ،بناءً د رحم د تقلصاتو مانع ګرځي او په دې ترتيب د  Spontaneous Abortionمخنيوی کوي.
همدارنګه پروجسترون په نفيرونو کې د افرازاتو د زياتوالي سبب ګرځي او مخکې له دې نه چې
 Blastocystپه رحم کې غرس شي د هغه د تکامل او انکشاف سره مرسته کوي.
همدارنګه هغه پروجسترون چې د حمل په دوران کې افرازېږي د مور په ثديو  Breastباندې اثر
اچوي او هغه د  Lactationيا شيدې ور کولو لپاره اماده کوي.
Human Chorionic Somatomamotropin
دا يو نوی کشف شوی هورمون دی چې د پالسنټا پواسطه افرازېږي پروټيني جوړښت لري او
ماليکولي وزن يې تقريباً  ۲۲۰۰۰دی.
د پالسنټا پواسطه يې افراز د حمل په پنځمه اونۍ کې پیل او د حمل د پرمختګ سره يې افراز
زياتېږي ،که څه هم فزيولوژيک رول يې تر اوسه څرګند نه دی خو ممکن او مهم تاثيرات يې په الندې
ډول دي:
هغه څېړنې چې د مختلفو حيواناتو په مختلفو ډولونو سر ته رسېدلي د دې هورمونو د ور کولو څخه
وروسته په کې په قسمي ډول د ثديو انکشاف منځ ته راغلی او په ځينو کې د  Lactationسبب ګرځيدلی
دی ،دا د دې هورمون لمړنۍ دنده وه چې د کشف څخه يې وروسته واضح شوه بناءً دا هورمون د شيدې
پيدا کوونکي يا  Human Placental Lactogenپه نوم هم يادېږي چې وظيفه يې د  Prolactinپه شان ده،
()۱۰
خو بيا هم په انسانانو کې د دې هورمون نه په استفادې د شيدو د افراز هلې ځلې بريالۍ نه دي.
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دا هورمون د  Growth Hormoneپه شان اغېزې او کيمياوي جوړښت لري خو دا اغېزې يې د
 Growth Hormoneپه پرتله ډېرې ضعيفې دي.
 Human Chorionic Somatomamotropinد حجراتو حساسيت د انسولين په مقابل کې کموي او
په دې ډول د مور پواسطه د ګلوکوز په مصرف کې کمښت منځ ته راوړي ،ترڅو د ګلوکوز زيات مقدار
د جنين لپاره ځانګړی شي.
د مور د شحمي انساجو څخه د شحمي اسيدونو د ازادېدو سبب ګرځي ترڅو د مور لپاره د انرژي يوه
بله سرچينه پيدا کړي .بناءً  Human Chorionic Somatomamotropinيو عمومي ميتابوليک هورمون دی
چې هم د مور او هم د جنين د تغذيې لپاره ځانګړی ارزښت لري.

نژدې د مور د بدن ټول غير جنسي اندوکرايني غدوات تل د حمل په وړاندې يو څرګند غبرګون ښيي
چې د دې په پايله کې د مور د بدن ميتابوليک بار لوړېږي ،تر يو حده د پالسنټا هورمونونه د نخاميه غدې
د قدامي فص په ځينې هورمونو او ځينې نورو غدواتو سرچپه اغېز لري ،يو لړ روښانه اغېزې يې په الندې
ډول توضيح کېږي.

د حمل په دوران کې قدامي نخاميه د نارمل په پرتله  ٪۵۰غټېږي او افرازات يې لکه ،Corticotropin
 Prolactin And Thyrotropinهم لوړېږي ،د بله پلوه د  Luteinizing Hormoneاو Follicle Stimulating
 Hormoneافراز کمېږي ځکه چې د پالسنټا پواسطه افراز شوی  Progesteroneاو  Estrogenور باندې نهي
کوونکی اغېز کوي.
Cortico Steroid
د  Adrenocorticalد افرازاتو اندازه په ځانګړي ډول د  Glucocorticoidهغه د حمل په وخت کې په متوسطه
اندازه زياتېږي چې دا بيا د مور د انساجو څخه جنين ته د امينو اسيدونو په برابرونه او انتقال کې رول لري ترڅو د
جنين د انساجو په جوړېدنه کې ترې کار واخيستل شي ،د  Aldesteroneافراز دوه وارې ډېرېږي چې دغه افراز د
حمل په اواخرو کې ال زيات وي چې دا زياتوالی د  Estrogenد هغې سره يوځای د پښتورګو په ټيوبولونو کې د
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سوديم  Naاو اوبو د زيات جذب سبب ګرځي ،له دې کبله د وينې فشار جګېږي چې ورته Pregnancy

 Induced hypertensionوايي.

دا غده هم  ٪۵۰غټېږي او هم يې افرازت زياتېږي چې په دې ترتيب د  Thyroxineپه افراز کې
زياتوالی منځ ته راځي چې د  Thyroxineد افراز دا زياتوالی څه د Human Chorionic Gonadotropin
د  Thyrotropicاثراتو له امله او څه د هغه ځانګړې  Thyroid Stimulatinhg Hormoneد کبله چې د
پالسنټا پواسطه افرازېږي او د  Human Chorionic Thyrotropinپه نوم يادېږي ،وي.
Relaxin
پر پروجسترون او استروجن سربېره يو بل هورمون د ريالکسين په نامه د تخمدانونو د Corpus

 Luteumاو پالسنټا پواسطه افرازېږي د  Corpus Luteumڅخه د ريالکسين افرازېدل د Human

 Chorionic Gonadotropinپواسطه زياتېږي چې د دې سره په يو وخت کې  Corpus Luteumڅخه د
استروجن او پروجسترون زيات افراز هم صورت نيسي.
ريالکسين يو  Poly Peptideدی چې  ۹۰۰۰ماليکولي وزن لري د ريالکسين زرق کوونه د
 Symphysis Pubis Jointد استرخا سبب ګرځي خو دا اثرات يې په حامله مېرمنو کې ډېر ضعيف دي
ځکه چې په حامله مېرمنو کې دا وظيفه د استروجن او پروجسترون په وسيله سر ته رسېږي داسې چې د
حوصلې د اربطو د استرخا سبب ګرځي.
همدارنګه داسې شواهد موجود دي چې ريالکسين د والدت په وخت د حامله مېرمنو د رحم د غاړې
()۱۰
د نرموالي سبب ګرځي.

د هغه ډېری غبرګونونو څخه چې مور يې د جنين او د حمل په جريان کې د زياتو شوو هورمونو په
مقابل کې ښيي يو هم د جنسي غړو لويوالی دی ،د بېلګې په توګه د رحم وزن د  ۳۰څخه  ۱۱۰۰ګرامو
پورې زياتېږي ،ثديه د نورمال حالت دوه برابره لوئېږي په دې ترتيب مهبل غټېږي د فرج خوله پراخېږي د
ښځو په بڼه کې بارز تغيرات منځ ته راځي چې کله کله په ښځو کې د  ،Acenاو  Edemaرامنځ ته کېږي او
ځني وخت خو ښځه يو اکروميګاليک يا  Muscusinبڼه خپلوي.
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د حمل په دوران کې د وزن متوسط زياتوالی د  ۲۵څخه تر  ۳۵پونډو په حدودو کې دی چې د حامله
ګۍ په دوهم او دريم  Trimesterکې منځ ته راځي.
د وزن د دې زياتوالي د جملې څخه تقريباً  7poundد جنين پورې او  4poundد  Amniotic Fluidاو
پالسنټا پورې مربوط دی د رحم وزن د  2poundپه حدود کې او د تيونو وزن  2Poundنور هم اضافه
کېږي پاتې  9-18poundsوزن د مور په بدن پورې مربوط دی چې د دې څخه  6Poundپه وينه او خارج
الحجروي مايعاتو کې د اضافي تجمع او پاتې  3-13Poundد عمومي شحمو تجمع تشکيلوي.
د والدت په اولو څو ورځو کې د دې اضافي مايع زياته برخه د پالسنټا د هورمونو د فقدان له امله له بدن
څخه وځي .د حمل په جريان کې د مور اړتيا خوړو ته زياتېږي چې دا کار د يوې خوا د مور د وينې پواسطه
جنين ته د مغذي موادو د انتقال ،او د بلې خوا د هورموني عواملو له امله رامنځ ته کېږي.
ځينې ميندې د والدت څخه د مخه د حمل په وخت کې د جدي مراقبت څخه پرته ډېر خواړه خوري
()۱۰
چې په نتيحه کې يې وزن د  24Poundپه عوض  75Poundاو يا له دې څخه هم زياتېږي.

د حمل په جريان کې د مختلفو هورمونو د افراز د زياتوالي له امله د دې ډلې نه ،Thyroxine. H
 Adrenocorticalهورمونونه او جنسي هورمونونه زياتېږي چې د دې سره يوځای د حمل په دوهمه نيمايي
کې د مور  ۱۵%Basal Metabolic Rateلوړېږي د دې په نتيجه کې مور اکثراً د زياتې ګرمۍ احساس کوي
د دې له امله چې مور د حمل په جريان کې يو اضافي بار انتقالوي نو د خپلو عضالتي فعاليتونو د اجرا لپاره د
نورمال حالت څخه زياته انرژي مصرفوي.

د جنين زيات تکامل او انکشاف د حمل په وروستيو دريو مياشتو کې صورت نيسي لکه د جنين وزن
چې د حمل په اخرو دوو مياشتو کې تقريباً دوه برابره زياتېږي .په طبيعي ډول مور د حمل په اخرو دوو
مياشتو کې د جنين د اړتياو د پوره کولو لپاره په کافي اندازه پروټين ،کلسيم ،فاسفيټ او اوسپنه د هضمي
جهاز له الرې جذبوي دا ځکه چې د حمل په شروع کې مورنی عضويت ذکر شوي مواد په کافي اندازه
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ذخيره کوي تر څو د حمل په اخرو مياشتو کې يې په مصرف ورسوي ،د دې ذخيرې يوه برخه په پالسنټا
او اکثره برخه يې د مور په طبيعي ذخيروي منابعو کې موجوده وي.
که چېرې د مور په غذايي رژيم کې مناسب مغذي مواد وجود ونه لري نو د حمل په دوران کې د
مور په عضويت کې د مغذي موادو کمښت منځ ته راځي چې د مغذي موادو دا کمښت اکثراً د کلسيم،
فاسفيټ ،اوسپنې او ويټامينونو په برخه کې وي .لکه :جنين د خپلې وينې د جوړيدلو لپاره تقريباً 375mg
اوسپنې ته او مور د خپل اضافي وينې د جوړېدو لپاره  600mgاوسپنې ته اړتيا لري .د حمل په شروع کې
په مور کې د غير هيموګلوبيني طبيعي اوسپنې ذخيره  100mgده او هيڅکله د  700mgڅخه نه زياتېږي،
()۱۰
بناءً که د مور په غذا کې اوسپنه زياته نه شي نو د اوسپنې د فقدان انيميا منځ ته راځي.
بله مهمه موضوع دا ده چې مور بايد په کافي مقدار سره ويټامين  Dترالسه کړي ځکه چې د جنين
پواسطه د مجموعي کلسيم ډېرکم مقدار مصرفېږي او په طبيعي ډول د کولمو له الرې د کلسيم جذب هم
کم وي ،مخکې د تولد نه د مور په غذايي رژيم کې بايد ويټامين  Kهم زيات شي تر څو نوې زېږېدلی
ماشوم د خون رېزي (خاصتاً د دماغي) د مخنيوي په منظور چې کله کله د والدت د پروسې په دوران کې
منځ ته راځي کافي مقدار  Prothrombinولري.

د حمل په اخره مرحله کې تقريباً  625mlوينه په هره دقيقه کې د مورني دوران څخه پالسنټا ته
ځي  ،په عمومي ډول د ميتابوليزم زياتوالی او د پالسنټا څخه د دومره زياتې وينې تېرېدنه د حامله ګۍ تر
27مې هفتې پورې د مور قلبي دهانه  Cardiac Output ۳۰-٪۴۰زياتوي اما وروسته له دې نه د ځينو
نامشخصو داليلو له مخې سره د دې چې رحم ته د وينې جريان زيات وي قلبي دهانه را کمېږي او د
طبيعي او نورمال حالت څخه لږ څه پورته وي.

د مور د وينې حجم لږ مخکې د والدت څخه نږدې  ٪۳۰زيات وي ،دا زياتوالی لکه څرنګه چې په -۱
 ۶۸شکل کې ليدل کېږي د حمل په دوهمه نيمايي کې منځ ته راځي د وينې د حجم د دې زياتوالي علت
هورموني دی ځکه چې د  Aldosteroneاو  Estrogenدواړو افراز په حامله ګۍ کې شديداً زياتېږي او دا
دواړه هورمونونه د پښتورګو په ټيوبولونو کې د مايعاتو د جذب سبب ګرځي ،همدارنګه  Bone Marrowپه
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تدريجي ډول فعالېږي او د وينې د حجم د زياتېدو سره جوخت د وينې زيات  RBCتوليدوي ،بناءً مور د ماشوم د
پيدا کېدو په وخت کې له يو څخه تر دوه ليتره اضافي وينه په خپل دوران کې لري چې د والدت په وخت کې
ايله څلورمه برخه د دې مقدار خارجېږي ،چې دا مېکانيزم د مور د بدن دپاره په دې اړه يو  Safety Factorدی.

 ۶۸-۱شکل :د وينې په حجم د حمل اغېزې

( ،۱۰م)۱۰۱۰ :

د مور د ميتابوليزم د زياتوالي له امله د هغه اکسيجن ټوله اندازه چې مور يې لږ مخکې د ماشوم د زېږېدو
څخه مصرفوي  ۲۰%د طبيعي حالت څخه زياته او په همدې اندازه د کاربن ډای اکسايډ توليد هم زيات وي
چې د دې اغېزو له امله په يوه دقيقه کې د  Ventilationحجم هم زياتېږي ،همدارنګه ځينې پوهان په دې اند
دي چې د حمل په دوران کې د پروجسترون زيات مقدار د سږو تهويه نوره هم اضافه کوي ځکه چې
پروجسترون د تنفسي مرکز حساسيت د کاربن ډای اکسايډ په مقابل کې لوړ وي چې په نتيجه کې د سږو
تهويه په يوه دقيقه کې  ۵۰%زياتېږي او ور سره د شريعنې وينې د کاربن ډای اکسايډ قسمي فشار څو ملي متر
ستون سيماب د طبيعي حالت په نسبت ښکته راځي ،د دې سره جوخت د رحم لويوالی د دې سبب ګرځي
چې په بطني اعضاؤ فشار راوړي چې بيا دا بطني اعضاء په خپل وار په حجاب حاجز باندې فشار واردوي او د
حجاب حاجز په حرکاتو کې کمښت منځ ته راځي ،په نتيجه کې د تنفس تعداد زياتېږي تر څو وکړای شي
تهويه په نورمال حالت کې وساتي.
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د زياتو اوبو د څښلو او زياتو اطراحي موادو د خارجولو له امله په حامله مېرمنو کې د ادرار اندازه هم
زياته وي ځکه نو په دې سېسټم کې څو ځانګړي تغيرات په الندې ډول مينځ ته راځي.
د سټيرايډ هورمونو( ،چې د پالسنټا او  Adrenal Cortexڅخه افرازېږي) د زياتوالي له امله د پښتورګو په ټيوبولونو
کې د سوډيم ،کلور او اوبو بېرته جذب  ۵۰%زياتېږي.
( :Glomerular Filtration Rate (GFRد حمل په جريان کې  ٪۵۰زياتېږي چې د دې سره يوځای د
اوبو او الکترواليتونو اطراح د ادرار له الرې پورته ځي ،خو بيا هم مور د  ۶پونډو په اندازه مايعات او مالګې
د ځان سره زېرمه ساتي.

د امنيوټيک مايع نورمال حجم د  500-1000mlپورې دی ،خو کېدای شي دا اندازه د څو ملي ليترو
څخه تر څو ليترو پورې تغير وکړي.
د ايزوتوپيک څېړنو په واسطه جوته شوې چې د دې مايع اوبه تقريباً په هر درې ساعتونو کې يو وار په
بشپړ ډول بدلېږي او د سوډيم او پوتاشيم الکترواليتونه يې په هر  ۱۵ساعتونو کې يو ځل بدلېږي ،د دې
مايع يوه برخه د جنين د پښتورګو په واسطه د توليد شوي ادرار څخه السته راځي او يوه اندازه د جنين د
هضمي الرو او سږو په واسطه جذبېږي.
د امنيوټيک مايع مجموعي حجم امکان لري چې په خپله د امنيوټيک غشا په واسطه تنظيم شي خو په
هغه صورت کې چې د جنين په واسطه يې د ادرار له الرې اطراح زياته وي ،د امنيوټيک مايع حجم
ورسره زياتېږي او که يې اطراح د جنين په واسطه د ادرار له الرې کمه وي نو د دې مايع په حجم کې هم
کمښت منځ ته راځي.
Pre eclampisa and Eclampsia
تقريباً د ټولو حامله ښځو  ٪۴د حمل په وروستو وختونو کې د ادرار له الرې د زيات پروټين د اطراح
( )Protien Ureaاو د وينې د فشار د چټک جګېدو سره مخامخ کېږي ،دا حالت د  Pre eclampsiaيا
 Toxemia of Pregnancyپه نوم يادېږي .په دې حالت کې د پښتورګو په واسطه د اوبو او مالګې بيا
جذب ،د وزن زياتوالی او اذيما منځ ته راځي ،نه د بدن په څو برخو خاصتاً پښتورګو ،دماغ او کبد کې د
شراينو  Spasmمنځ ته راځي .پښتورګو ته د وينې جريان او  GFRکې کمښت راځي چې دا تاثيرات په
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نورمالو طبيعي مېرمنو کې نه وي ،په دې معنا چې په طبيعي حاالتو کې پښتورګو ته د وينې جريان او
ورسره  GFRزياتېږي.
د پښتورګو دا تاثيرات د ګلوميرول د شعريوي شبکې د پنډېدو له کبله منځ ته راځي چې علت يې د
ګلوميرول په قاعدوی غشا کې د يوه پروټين رسوب فکر کېږي.
مختلفې هلې ځلې روانې دي تر څو ثابت کړي چې  Pre eclampsiaد  Adrenalاو پالسنټا د زياتو
هورمونو د ترشح له امله منځ ته راځي ،خو تر اوسه يې په اړه کوم دليل الس ته نه دی راغلی .يوه د
قبول وړ نظريه دا ده چې  Pre eclampsiaد جنين په مقابل کې د يو ډول  Auto Immunityيا Allergy
له کبله منځ ته راځي .د  Pre eclampsiaد عاليمو شدت د وينې فشار د زياتوالي پورې اړه لري ،په دې
معنا چې د شرياني فشار زياتوالی د شرياني  Spasmاو د  Pre eclampisaد نورو پتالوژيکو تاثيراتو د
زياتوالي سبب ګرځي.
 Eclampsiaد  Pre eclampisaپر مخ تللی حالت دی چې په دې حالت کې د ټول بدن د اوعيو فوق
العاده زيات  Clonic, Spasmاختالجات او د هغه په تعقيب کوما ،د  GFRشديد کموالی ،د کبد د وظايفو
ګډوډي ،شديد  Hypertentionاو يو عمومي  Toxicحالت منځ ته راځي چې دا حالت اکثره د والدت
څخه لږ د مخه منځ ته راځي ،پرته د مناسبې تداوۍ د  Eclampsiaزيات ناروغان مړه کېږي خو د فشار د
کنټرول په منظور د  Vassodilitatorدواګانو څخه مناسبه استفاده وشي او والدت ته خاتمه ورکړل شي نو
()۱۰
د مړينې اندازه  ۱%او حتی د دې څخه هم کمېږي.
Parturition

د والدت په شروع کې د رحم د تحرکيت د قابليت زياتوالی:
والدت يا  Parturtionهغه عمليه ده د کوم په واسطه چې ماشوم دنيا ته راځي د حمل په اواخرو کې د رحم
د تخرشيت په وړتيا کې په تدريجي ډول زياتوالی راځي چې په منظمو او داسې قوي تقلصاتو پيل کوي چې
ماشوم بهر ته را اوباسي ،د رحم د فعاليت د دې زياتوالي دقيق علت معلوم نه دی خو دوه شيان د رحم د دې
نهايي تقلصاتو او والدت مسئول دي چې عبارت دي له:
 .Iهورموني تغيرات چې د رحم د عضلې د  Excitabilityسبب ګرځي.
 .IIپر مخ تلونکي مېخانيکي تغيرات.
.III

هورموني عوامل چې د رحم د انقباض د زياتوالی سبب ګرځي.
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E/P
 Progesteroneد حمل په دوران کې د رحم تقلصات کموي او په دې ډول د جنين د سقط مخنيوی
کوي ،خو  Estrogenد رحم د تقلص قابليت زياتوي چې دا زياتوالی ممکن له دې امله وي چې Estrogen
د رحم د ملسا عضالتو د حجراتو ترمنځ حجروي ارتباط  Gap Junctionزياتوي دغه دواړه هورمونونه د
حمل په دوران کې په زيات مقدار سره افرازېږي خو د اوومې مياشتې څخه وروسته  Estrogenد خپل افراز
زياتوالي ته ادامه ورکوي په داسې حال کې چې د پروجسترون افراز ثابت پاتې کېږي يا شايد په کمه اندازه
راکم هم شي بنا ًء د استروجن او پروجسترون نسبت  E/Pد حمل په اواخرو کې په کافي اندازه زياتېږي چې
()۱۰
دا زياتوالی تر يو حده د رحم د تقلص د قابليت د زياتوالي مسئول دی ۶۷-۱( .شکل)
Oxytocin
 Oxytocinداسې يو هورمون دی چې د نخاميه غدې د خلفي فص نه افرازېږي او په خاص ډول د رحم
د تقلصاتو سبب ګرځي ،څلور دليلونه وجود لري چې  Oxytocinکېدای شي د حمل په پای کې د رحم د
تقلص د قابليت په زياتوالي کې خاص اهميت ولري:
( :)۱د حمل په اخرو څو مياشتو کې د رحم غبرګون د  Oxytocinپه مقابل کې زياتېږي.
( :)۲د نخاميه غدې د خلفي فص څخه د  Oxytocinافراز د والدت په وخت کې په کافي اندازه لوړېږي.
( :)۳په هغه حيواناتو کې چې نخاميه يې لرې شوي وي والدت ډېر وخت نيسي.
( :)۴د هغه تجاربو څخه چې په حيواناتو باندې سر ته رسيدلي څرګندېږي چې د والدت په وخت کې د
رحم عنق تر فشار الندې راځي ،کش کېږي او يوه عصبي سياله ايجادېږي دا سياله د  HTد اړونده نوو د
الرې د نخاميه غدې د خلفي فص څخه د  Oxytocinد افراز د زياتوالي سبب ګرځي.

د جنين  Hypophysisپه زياته اندازه  Oxytocinافرازوي .د جنين  Adrenalغده په زياته اندازه
کورټيزول افرازوي ،او د جنيني غشاو څخه په زياته اندازه پروستاګالندېنونه افرازېږي چې دا ټول د رحم د
تقلصاتو د زياتوالي سبب ګرځي.

هغه مېخانيکي عوامل چې د رحم د تقلص په قابليت کې زياتوالی منځ ته راوړي:
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د رحم د ملسا عضالتو کشش او هغه نوبتي کشش چې د جنين د حرکاتو په واسطه په بيا بيا او پرله پسې
ډول په رحم کې منځ ته راځي د رحم د ملسا عضالتو د تقلص سبب ګرځي.
 :Noteغبرګوني ماشومان په متوسط اندازه  ۱۹ورځې له وخت نه مخکې زېږېږي چې دا په خپله د رحمي
تقلصاتو په منځ ته راتلو کې د مېخانيکي کشش احتمالي اهميت تاييدوي.

زيات داليل وجود لري تر څو په دې عقيده ووسو چې د رحم د غاړې کشش يا تحريکونه د رحم د
تقلصاتو په منځ ته راتلو کې خاص اهميت لري .د مثال په توګه :والدي متخصصين د غشا په څيرې کولو
سره والدت تحريکوي ،دا ځکه چې په دې حال کې د ماشوم سر د رحم غاړه تر زيات فشار او کشش
الندې را وړي او يا دا چې په نورو طريقو د رحم جسم تحريکوي ،تر اوسه معلومه نه ده خو فکر کېږي
چې د رحم د غاړې د عصبي حجرو په تحريک سره عصبي سيالې د رحم جسم ته انتقالېږي .داسې هم
کېدای شي چې دا تاثير د هغه  Myogenicسيالو د انتقال له امله وي چې د رحم د غاړې څخه د رحم
جسم ته ځي.
Positive Feed Back
د حمل په وروستيو مياشتو کې رحم په نوبتي ،ورو ،منظمو او نازکو تقلصاتو اخته کېږي چې د
 Braxton Hicks Contractionپه نوم يادېږي ،په اخرو وختونو کې قوي کېږي او په پای کې په څو
ساعتونو کې په ناڅاپي ډول تغير کوي او په ډېرو قوي تقلصاتو بدلېږي چې د رحم د غاړې د کش کېدو
او د مهبل له الرې بهر ته د ماشوم د وتلو المل ګرځي ،په دې ترتيب زېږون صورت نيسي ،دې پروسې ته
والدت ( )Laborاو دې قوي تقلصاتو ته چې د والدت سبب ګرځي والدي تقلصات ويل کېږي.
دا څرګنده نه ده چې کوم عوامل دا آهسته ،پريوډيک او ريتميک تقلصات په قوي والدي تقلصاتو
اړوي خو هغه څېړنې چې په دې وروستيو څو کالو کې د نورو وظيفوي کنټرولوونکو سېسټمونو سره سر ته
رسيدلي دي يو  Positive Feed Backتيوري يې د والدت د شروع لپاره پيشنهاد کړې ،د دې تيوري سره
سم د جنين د سر په واسطه د رحم د غاړې کشش په کافي اندازه سره صورت نيسي او په دې ترتيب د
رحم د جسم په عکسوي تقلصي قابليت کې زياتوالی راځي او ماشوم مخکې خوا ته ټېل وهل کېږي چې
دا د دې سبب ګرځي چې د رحم غاړه نور هم تر فشار او کشش الندې راشي او يوه نوې لړۍ پيل شي .په
()۱۰
دې ترتيب دغه عمليه په منظم ډول تکرارېږي تر څو چې ماشوم بهر ته ووځي.
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هغه شواهد چې دا تيوري تاييدوی په الندې ډول دي:

لمړی دا چې والدي تقلصات د  Positive Feed Backمېکانيزم د ټولو اصولو پيروي کوي ،په دې معنا
چې کله رحمي تقلصات قوي شي هر تقلص د نورو ال قوي تقلصاتو سبب ګرځي تر څو خپل اعظمي حد
ته ورسېږي.
دوهم دا چې دوه ډوله  Positive Feed Backمېکانيزمونه شتون لري چې رحمي تقلصاتو ته د والدت
په وخت کې زياتوالی ورکوي.
د رحم د غاړې کشش بيا هم د رحم جسم د کشش او فشار الندې راولي ،او برعکس هم.
د رحم د غاړې کشش د نخاميه غدې د خلفي فص څخه د  Oxytocinد زيات افراز سبب ګرځي چې
دا د رحم د تقلصاتو د زياتولو لپاره يوه بله وسيله ده.
په لنډو ويالی شو چې ګڼ عوامل د رحم تقلصات د حمل په اواخرو کې زياتوي چې په پای کې دا
تقلصات د  Positive Feed Backقانون په اساس د رحم د تقلص په قابليت کې زياتوالی منځ ته راولي تر
څو دا تقلصات دومره قوي شي چې وکړای شي دا ډول  Feed Backمنځ ته راوړي ،په دې ډول چې هر
وروستی تقلص د مخکيني هغې په نسبت قوي وي.
کله کله داسې هم پيښېږي چې په دروغجن ډول د والدت دردونه شروع کېږي ،د رحم تقلصات قوي
او ال پسې قوي کېږي ،خو وروسته پکې کمښت راځي او معکوس سېر غوره کوي او والدي تقلصات په
()۱۰
تدريجي ډول بېرته له منځه ځي.

کله چې د زېږون په وخت رحمي تقلصات قوي شي نو د درد سيالې هم پخپله د رحم نه او هم د
والدي مجراء څخه شروع کېږي ،دغه سيالې سربېره پر دې چې يوه ناراحتي رامنځ ته کوي د نخاع څخه د
عصبي عکسو د ايجاد سبب هم ګرځي چې دا عصبي عکسې د بطني عضالتو د تقلص سبب ګرځي ،دا بطني
تقلصات په خپل وار په هغه قوه کې زياتوالی راوړي چې د والدي مجراء څخه د ماشوم د وتلو سبب ګرځي.

د زېږون په وخت کې د رحم تقلصات د رحم د  Fundusد راس نه پيل او مخ ښکته د رحم په جسم
خپرېږي د تقلصاتو شدت د رحم په راس او جسم کې زيات خو د رحم په ښکتنۍ برخه د رحم د عنق
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سره نژدې ضعيف وي له دې کبله د رحم هر تقلص تمايل لري چې ماشوم ښکته خوا ته د رحم د عنق په
لور ټېله کړي د والدت په لمړنۍ مرحله کې تقلصات په هرو  ۳۰دقيقو کې يو ځل منځ ته راځي خو په
تدريجي ډول چې والدت پرمختګ کوي تقلصات يې هر  ۱-۳دقيقو کې يو ځل منځ ته راځي او په
شدت کې يې زياتوالی راځي او يواځې يوه لنډه د استراحت صفحه د دوو تقلصاتو ترمنځ پاتې کېږي.
د زېږون په وخت د بطني او رحمي عضالتو د تقلص ټوله قوه  25Poundsپه هر تقلص کې وي چې
مخ په ښکته لورې يې په ماشوم واردوي.
له نېکه مرغه چې د رحم دا تقلصات متقاطع او  Periodicوي ځکه که چېرې دا قوي تقلصات پرله
پسې وای نو د پالسنټا د وينې په جريان کې کمښت راتلو او د وينې د جريان د بندېدو او د ماشوم د مړينې
سبب ګرځيده نو ځکه د رحم تقلصات  Periodicدي ،په حقيقت کې د رحم د تنبه کوونکو موادو لکه
 Oxytocinزيات استعمال د دې پر ځای چې د رحم د ريتميکو تقلصاتو سبب شي د رحم د  Spasmسبب
ګرځي او د جنين مړينه رامنځ ته کوي.
په هرو  ۲۰زېږېدنو کې  ۱۹يې داسې وي چې  Cephalic Positionسره ماشوم د والدي مجراء څخه
را وځي او ورپسې په تدريجي ډول ماشوم ښکته خوا ته راخارجېږي ،پاتې  ٪۵په سينې يا په کوناټو او يا
()۱۰
په اوږو وي.
د ماشوم د خارجېدو په الره کې اولينه مانع د رحم غاړه ده د حمل په اخرو وختونو کې د رحم غاړه
نرمه او  Relaxکېږي او د دې امکان رامنځ ته کوي چې د رحم د تقلص له امله پراخ شي بناءً د والدت
ړومبۍ مرحله د رحم د غاړې پراختيا ده او دا مرحله تر هغه وخته پورې وي تر څو چې د رحم غاړه د
ماشوم د سر په اندازه پراخه شي دغه مرحله په اول ځلو مېرمنو کې معموالً  ۸-۲۴ساعتونو پورې دوام کوي
په داسې حال کې چې په  Multiparaمېرمنو کې ايله يو څو دقيقې نيسي.
کله چې د رحم غاړه کامالً خالصه شوه د ماشوم سر په چټکۍ سره والدي کانال کې حرکت کوي
او د هغه اضافي قوې پواسطه چې د پاسه پرې واردېږي والدي کانال نور هم پراخېږي او بالخره والدت
صورت نيسي.
د والدت دا دوهمه مرحله د ماشوم د زېږېدنې مرحله ده چې کېدای شي په اول ځلو مېرمنو کې تر نيم
ساعت او په  Multiparaمېرمنو کې ممکن يو څو دقيقې ونيسي.
()۱۰
د والدت دريمه مرحله د پالسنټا د جدا کېدو او خارجېدو مرحله ده.
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د ماشوم د زېږېدنې څخه وروسته  ۱۰-۴۵دقيقو په موده کې رحم منقبض او ډېر کوچنی کېږي او دا
د دې باعث ګرځي چې پالسنټا په رحم کې د نښتې برخې څخه را بېله شي بناءً د پالسنټا دا بېلېدل د
پالسنټا د سېنسونو د څيرې کېدو سبب ګرځي او خونريزي منځ ته راځي ،خو د الندېني مېکانيزم پواسطه د
دې خونريزۍ اندازه د  ۳۵۰ملي ليترو په شاوخوا کې محدودېږي او د دې څخه نه زياتېږي.
د رحم د ملسا عضالتو الياف د رحم د جدار د وينې د رګونو په شاوخوا کې د  ۸په شکل واقع دی،
او د والدت په تعقيب د رحم د انقباض له امله هغه رګونه چې پالسنټا ته يې وينه راوړله تنګېږي .د پالسنټا
د جدا شوې برخې څخه  Prostaglandinتوليدېږي چې دا  Prostaglandinد وينې د رګونو د نورو
()۱۰
تنګېدو او ال نور  Spasmسبب ګرځي او په دې ډول ويڼه ودرېږي.

په هر رحمي تقلص سره مور شديد درد احساسوي ،دا دردونه د والدت په لمړنۍ مرحله کې معموالً د
رحمي عضلې د  Hypoxiaله کبله منځ ته راځي چې دا  Hypoxiaد رحمي اوعيو د تقلص او فشار له امله
منځ ته راځي که  Hypogastricعصب چې رحم ته حسي عصبي الياف لېږدوی پرې يا غوڅ شي نو دا
دردونه به احساس نه شي ،د والدت په دوهمه مرحله کې چې جنين د والدي مجراء له الرې خارجېږي د
رحم د غاړې  ،عجان او د مهبل د ځينو برخو د څيرې کېدو او کشش له امله شديد درد احساسېږي .دا دردونه
د  Somatic Nerveپواسطه نخاغ او دماغ ته انتقالېږي.

وروسته له والدت څخه په لومړيو څلورو نه تر پنځو اونيو کې رحم کوچنی کېږي ،د رحم وزن د
يوې اونۍ په موده کې نيمايي ته را کمېږي او په هغه صورت کې چې مور خپل ماشوم ته شيدې ور کوي
رحم د څلورو اونيو په موده کې هغه حالت ته رسېږي چې مخکې له حمل څخه وو ،د شيدې ور کولو دا
اغېزې د  Gonadotropinاو د تخمدان د هورمونو د افراز د کموالي له کبله چې د شيدې ور کولو په
ړومبو څو مياشتو کې منځ ته راځي صورت نيسي چې وروسته به تشريح شي ،د رحم د کوچني کېدو په
لومړۍ مرحله کې د پالسنټا هغه برخه چې د رحم د اندومتريوم د سطحې سره تماس لري Autolyze
کېږي او يو مهبلي افرازات چې د  Lochiaپه نوم يادېږي منځ ته راځي چې لومړۍ وينه لرونکې او وروسته
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مصلی  Serousبڼه غوره کوي او تقريباً تر لسو ورځو پورې يې جريان ادامه لري ،وروسته له دې مودې
څخه د رحم د اندومتريوم سطحه بېرته اپيتاليز کېږي ( )Re-Epithelizedاو د غير حامله ګۍ جنسي ژوند
()۱۰
لپاره له سره تيارېږي.
Lactation
د تيونو وده د بلوغ په مرحله کې د استروجن د افراز د کبله پيل کېږي .استروجن د تيونو د Stroma

او کانالونو د ودې او هم په تيونو کې د اضافي شحمو د تجمع او تراکم سبب ګرځي او له دې کبله
()۱۰
غټېږي ،خو بيا هم ډېره زياته وده د حمل په جريان کې کوي او د شيدو د پيدا کېدو لپاره اماده کېږي.
Estrogen
د حمل په ټوله موده کې  Estrogenپه زياته اندازه د پالسنټا پواسطه افرازېږي چې د افراز دا زياتوالی
د تيونو د کانالونو د ودې سبب ګرځي ،د دې سره په يو وخت کې د تيونو  Stromaبرخه هم زياتېږي او
په کې په زياته اندازه شحم را ټولېږي.
پر دې سربېره څلور نور هورمونونه هم د تيونو د کانالونو په وده کې رول لري چې عبارت دي له:
 Prolactin ،Growth Hormone ،Adrenal Gluco Corticoidاو  Insulinڅخه ،دا ټول د پروټينونو په
()۱۰
ميتابوليزم کې رول لري نو ځکه د تيونو په وده کې هم ونډه اخلي.

د تيونو بدلېدل په داسې يوه عضوه چې شيدې افراز کړي د پروجسترون لوړ افراز ته اړتيا لري کله چې
نوره وده د پورته هورمونو په واسطه ترسره شوه ،دا هورمون پکې د افرازي خصوصياتو د پيدا کېدو سبب
ګرځي ،دا تغيرات د رحم په اندومتريوم کې د پروجسترون د هغه ترشحي تاثيراتو سره مشابه دي کوم چې د
()۱۰
مياشتيني سېکل په جريان کې صورت نيسي.
Prolactin
که څه هم استروجن او پروجسترون دواړه د حمل په جريان کې د تيونو د فزيکي غټوالي او تکامل
لپاره اړين دي او دغه دواړه د شيدو په افراز باندې يو ډول نهې کوونکی اغېز لري ،خو  Prolactinد دې
هورمونو معکوس تاثير لري په دې معنا چې د شيدو د افراز د زياتوالي سبب ګرځي Prolactin .چې د مور
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د  Hypophysisپواسطه افرازېږي او غلظت يې د مور په وينه کې د حمل د پنځمې اونۍ څخه د والدت تر
وخته په دوامداره ډول لوړېږي د والدت په وخت کې يې غلظت ډېر زيات لوړېږي (د غير حامله مېرمنو
په نسبت يې غلظت  ۱۰-۲۰برابره لوړ وي) .چې په  ۶۹-۱شکل کې ښودل شوی دی ،پر دې سربېره
پالسنټا  Human Chorionic Somatomamotropinپه لوړه اندازه افرازوي چې دا هم د شيدو په توليد
خفيف تاثير لري ،او په دې ترتيب د مور پواسطه د افراز شوي  Prolactinتاثير قوي کوي خو د استروجن
او پروجسترون د نهې کوونکي تاثيراتو له امله د ماشوم د تولد نه وروسته ايله يو څو ملي ليتره مايع هره
ورځ افرازېږي چې د  Colostrumپه نوم يادېږي (ورګه) چې د شيدو په شان د پروټين او لکتوز د عين
اندازې لرونکی وي خو شحم نه لري.
وروسته له والدت څخه په ناڅاپي ډول د پالسنټا پواسطه د استروجن او پروجسترون افراز له منځه ځي
او د دې سبب ګرځي چې د نخاميه د قدامي فص څخه افراز شوی  Prolactinچې د شيدو يو توليدوونکی
هورمون دی خپل تاثيرات شروع کړي .د  ۱-۷ورځو په موده کې تيونه د  Colostrumsپه ځای د شيدو
افراز زياتوي د شيدو دا افراز د مور په بدن کې د زياتو نورو هورمونو افراز ته اړتيا لري ،چې مهم يې
عبارت دي له Para Thyroid ،Cortisol ،Growth Hormone :او انسولين څخه دا هورمونونه په شيدو کې
د  Glucose ،Fatty Acid ،Amino Acidاو کلسيم د مقدار د پوره کولو او تامين لپاره ضروري دي.
د ماشوم د زېږېدو نه وروسته لکه څنګه چې په  ۶۹-۱شکل کې ښکاري د  Prolactinد افراز اندازه
په څو اونيو کې کمښت کوي او د غير حامله مېرمنو د  Prolactinد اندازې سره برابرېږي ،خو هر ځل چې
مور ماشوم ته شيدې ور کوي د تيونو څوکې يا  Nippleڅخه عصبي سيالې  Hypothalamusته ځي او له
هغه ځايه د  Prolactinپه افراز کې يو چټک زياتوالی منځ ته راځي او د  Prolactinافراز  ۱۰-۲۰چنده
زياتېږي لکه څنګه چې په  ۶۹-۱شکل کې ښکاري د  Prolactinد افراز دا زياتوالی د يو ساعت لپاره وي.
که د  Prolactinپه افراز کې دا زياتوالی د  Hypothalamusيا  Hypophysisخرابۍ له کبله رامنځ ته
نه شي او يا دا چې مور شيدې ور کول پرېږدي ،د يوې اونۍ په موده کې ثديې د شيدو د توليدولو توان له
السه ور کوي ،خو که چې ماشوم د تي رودلو ته ادامه ور کړي د شيدو توليد هم ور سره ادامه پيدا کوي
()۱۰
خو په طبيعي ډول د  ۷-۹مياشتو په موده کې د شيدو په توليد کې د پام وړ کموالی منځ ته راځي.
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 ۶۹-۱شکل :د  Prolactinافراز

Prolactin

اندوکراين

( ،۱۰م)۱۰۱۵ :

Hypothalamus

 Hypothalamusلکه څرنګه چې قدامي نخاميه د ټولو هورمونو په افراز کې اساسي رول لوبوي د
 Prolactinد افراز په کنټرول کې هم ونډه اخلي خو په يو څه توپير سره ،داسې چې د ټولو هورمونو په
افراز تنبه کوونکی خو د پرولکتين په افراز نهي کوونکی اغېز لري ،له دې کبله که په Hypothalamus
کې کومه نقيصه پيدا شي او يا هم که Hypothalamic Hypophysial Portal Systemبالک شي نو د
قدامي فص څخه به د  Prolactinپه افراز کې زياتوالی منځ ته راشي ،په داسې حال کې چې د نورو ټولو
هورمونو افراز به ور سره کمښت ومومي ،له دې کبله داسې عقيده ده چې يو هورمون په Hypothalamus
کې جوړېږي چې د Hypothalamic Hypophysial Portal Systemله الرې د نخاميه غدې د قدامي فص
څخه د  Prolactinافراز کموي دا هورمون عبارت دی له  Prolactin Inhibitory Hormoneڅخه چې يو
 Catecholamine Dopamineدی کوم چې د  Hypothalamusپه  Arcuate Nucleiکې جوړېږي او
()۱۰
افراز يې د  Prolactinافراز تر  ۱۰وارو کموالی شي.
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شيدې ورکول هم لکه د حمل د مياشتني جنسي سايکل د قطع المل ګرځي ان تر دې چې په زياتره
مېندو کې د تخمدان مياشتنی سېکل او تخمه ګذاري ماشوم ته د شيدو ورکولو د قطع کېدو نه څو اونۍ
وروسته هم بېرته صورت نه نيسي که څه هم د دې پېښې اصلي علت څرګند نه دی خو کېدای شي هغه
عصبي سيګنالونه چې د تي څخه د تي د رودلو په وخت کې  Hypothalamusته ځي او د  Prolactinد
افراز له کبله د شيدو د افراز سبب ګرځي ،و رسره جوخت د  Hypothalamusڅخه د Gonadotropin
 Releasing Hormoneد افراز د نهې سبب هم ګرځي ،دا هورمون په خپل وار د نخاميه غدې پواسطه د
 Gonadotropicهورمونو ( Luteinizing Hormoneاو  )Follicle Stimulating Hormoneافراز نهې
کوي ،له دې کبله څو مياشتې د شيدې ورکولو نه وروسته د زياتو مېندو  Hypophysisبېرته د کافي مقدار
()۱۰
 Gonadotropicهورمونو په افراز شروع کوي او مياشتينی سېکل بېرته شروع کېږي.
Oxytocin
شيدې په پرله پسې ډول د تيونو په  Alveoliکې افرازېږي خو په اسانۍ سره د الويولونو څخه قناتونو ته
جريان نه کوي ځکه نو د تي د څوکې څخه نه خارجېږي خو د دې لپاره چې ماشوم يې الس ته راوړي
لومړی د الويولونو څخه قناتونو ته داخلېږي ،دغه پروسه د  Let -Downپه نوم يادېږي چې د عصبي او
هورموني عکسو له امله منځ ته راځي چې په الندې ډول توضيح کېږي.
کله چې ماشوم د مور تی روي نو په لومړۍ مرحله کې ماشوم شيدې نه شي ترالسه کوالی بلکه د
 Nippleڅخه حسي سيالې منشاء اخلي د  Somaticاعصابو له الرې نخاع او وروسته  Hypothalamusته
ځي او له هغه ځايه څنګه چې د  Prolactinد افراز سبب ګرځي د  Oxytocinد افراز سبب هم ګرځي،
افراز شوی  Oxytocinد وينې د جريان له الرې تيونو ته راځي او دلته د دغه  Myoepithelialحجرو د
تقلص سبب ګرځي کوم چې د الويولونو بهرنی جدار يې احاطه کړی او د  10-20mm Hgفشار د ايجاد له
کبله شيدې د الويولونو څخه قنات ته داخلېږي او د  60-30secپه موده کې وروسته له دې نه چې ماشوم د
تي رودل شروع کړي د شيدو جريان شروع کېږي ،دا پروسه د شيدو د خارجېدو يا  Milk Ejectionيا
()۱۰
 Milk Let-Downپه نوم يادېږي.
د يو تي رودل نه يواځې دا چې د هماغه تي څخه د شيدو د جريان سبب ګرځي بلکې د مقابل لوري
نه هم د شيدو د جريان سبب ګرځي .د پام وړ او په زړه پورې خبره خو دا ده چې په غېږ کې د ماشوم
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نازول او د ماشوم د ژړا اواز د  Hypothalamusلپاره د يو کافي  Signalد ايجادېدو او د شيدو د خارجېدو
()۱۰
سبب ګرځي.

په  ۷-۱جدول کې د انسان او غوا د شيدو جوړښت پرتله شوی دی ،د لکتوز غلظت  ۵۰%په انساني شيدو
کې د حيواني شيدو په نسبت زيات دی .د پروټينونو غلظت د غوا په شيدو کې د انساني شيدو په نسبت دوه
برابره زيات دی او د شيدو  Ashچې د کلسيم او معدني موادو ( )Mineralsڅخه جوړ شوی دی ،په انساني
شيدو کې د حيواني شيدو په پرتله درېیمه برخه دی 1.5 lit ،شيدې هره ورځ جوړېږي ،ماشوم ته په شيدې
ورکولو سره زيات ميتابوليک مواد د مور د بدن څخه وځي ،د مثال په ډول  50gmشحم او  100ګرامه
لکتوز چې د ګلوکوز څخه جوړېږي د مور د عضويت څخه هره ورځ په شيدو کې خارجېږي ،په همدې
ډول هره ورځ  2-3gmکلسيم فاسفيت  Calcium Phosphateد مور د عضويت څخه وځي ،نو که مور د
شيدو ورکولو په وخت کې په خپلو خوړو کې په کافي اندازه شيدې او  Vit-Dوانخلي د بدن څخه د خارج
شوي کلسيم او فاسفيټ اندازه به يې عضويت ته د داخل شوي کلسيم او فاسفيټ د اندازې څخه ډېره زياته
وي له دې کبله يې د  Parathyroidغده د دې لپاره چې دا اړتيا پوره کړي لوئېږي او هډوکي په پرمختللي
ډول خپل کلسيم له السه ور کوي ،د هډوکو د  Decalcificationدا مسئله د حمل په دوارن کې دومره
شديده نه وي څومره چې د شيدو ورکولو په دوران کې وي.
( ،۱۰م)۱۰۱۶ :
په  ۷-۱جدول کې د انسان او د غوا د شيدو جوړښت پرتله شوی دی.
Composition of Milk

)%( Cow's Milk
87
3.5
4.8
2.7

)%( Human Milk
88.5
3.3
6.8
0.9

0.7

0.4

0.7

0.2

Constituent
Water
Fats
Lactose
Casein
Lactalbumin & Other
Protein
Ash
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کله چې  spermatozoaد  ovaسره يوځای شي يوه بشپړه حجره جوړوي چې  zygoteورته وايي ،له
دې نه ښکاري چې پخپله  spermatozoaاو  ovaنيمې ،نيمې حجرې دي چې د يوځای کېدو څخه يې
يوه بشپړه حجره د زايګوټ په نوم منځ ته راځي ،په زايګوټ کې جنسي جوړه کروموزوم کېدای شي XX
وي چې دا جنس به جلۍ وي او يا  XYوي چې دا جنس به هلک وي ،په تکرار سره وايو چې د جنس
ټاکنه د نارينه پورې اړه لري او ښځه پکې کوم رول نه لري.
د القاح په دې پروسه کې برخه وال فکټورونه تر ټولو ړومبی دفق وي ،بيا د سپرم حرکات او ورپسې د
ښځينه تناسلي سېسټم مخ په شا حرکات  Reverse Peristaltismدی چې د پروستاګالندين او Oxytsin
هورمونو تر اغېزې الندې يې کوي تر څو سپرم په مؤنث جنس کې د  Tuba Uterinaتر وحشي ثلث
 lat.Thirdپورې ورسېږي ،دغلته د زايګوټ د جوړېدو نه وروسته حجروي ويش پيل ،زايګوټ پر مخ ځي
او د نفير قطر تنګېږي .د ژيړ جسم په واسطه د پروجسترون افراز مخ پورته ځي  Blastocystپه رحم کې
غرس او د  Trophoblastحجرو په واسطه د رحم اندومتريم منحل او ورسره خپله رابطه ټينګوي تر هغې
چې  Blastocystپه رحم کې نه وي غرس شوی د رحم د افرازاتو په واسطه چې ورته Uterine Milk
وايي تغذي کېږي ،خو کله چې  Trophoblostد رحم د اندومتريوم سره وصل شي بيا نو په دوه طرفه ډول
(هم د رشيم نه او هم د مور د خوا نه) يعنې هم پخپله  Trophoblastاو هم ئې د  Blastocystمجاور
حجرات او هم د اندومتريم حجرات انکشاف کوي تر څو د  Placentaپه نوم جوړښت رامنځ ته کړي.
 Placentaکه څه هم د جنين د سږو په نوم يادېږي خو د جنين د غذايي اکماالتو او فضله موادو د
تخليې ټول کارونه يې تر غاړې دي ،او په دې سربېره د يو اندوکراين غړي په توګه يو لړ هورمونونه
افرازوي چې عبارت دي له ،Human Chorionic Gonadotropic :استروجن ،پروجسترون او Human
 Chorionic Somato mamotropinڅخه.
د حمل په مده کې د مور د اندوکراين غدو فعاليت پورته ځي لکه قدامی نخاميه  ۵۰٪د وزن له مخې
غټېږي ،او ورسره جوخت د  ACTH،TSHاو پرولکتين افرازات لوړېږي خو دا چې دا وخت پالسنتا کافي
استروجن او پروجسترون افرازوي د  FSHاو  LHافراز صفر ته غورځېږي.
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د  PTHافراز ښه ډېر لوړېږي ،د  Relaxinپه نوم هورمون چې هم د تخمدان او هم د پالسنتا نه
افرازېږي .یو  Polypeptideدی چې په تجربوي حيواناتو کې د رحم د  Ligamentsد استرخا او د زېږون
پر وخت د  Cervixد نرمېدو المل ګرځي.
د حمل په اوږدو کې د مور د بدن وزن زیاتېږي ،ميټابولیزم یې پورته ځي ،غذايي توکو ته يې اړتیا
لوړېږي CO ،او د وینې حجم ډېرښت مومي او په عمومي ډول هغه څه چې د زېږون پر مهال د مور له بدن
څخه ضایع کېږي ،له هغه څخه زیات په کې مخکې له مخکې زېرمه کېږي ،تر څو د مور بدن له ستونزو
سره مخ نه شي .خو ښکاره خبره ده چې دا زېرمه کېدنه له بهر نه صورت نیسي؛ نو که یوه ښځه له بهر نه د
خوړو ښه امکانات و نه لري ،خامخا به یې بدن له ستونزو سره مخ کېږي.
په پای کې د زېږون نوبت راځي ،چې د رحم د عضالتو د متناوبو او متقطع تقلصاتو په نتیجه کې
صورت نیسي ،چې علت يې هورموني بدلونونه او په مترقي ډول مېخانیکي تغیرات دي.
مهم هورموني بدلون د استروجن او پروجسترون له نسبت نه عبارت دی ،چې دا وخت سرچپه کېږي.
د حمل په اوږدو کې پروجسترون ډېر افرازیږي ،تر څو د رحم حرکات نهې شي؛ خو دا وخت د
پروجسترون افراز کم او د استروجن هغه ډېرېږي.
بل هورموني تغير د  Oxytocinد افراز نه عبارت وي چې د رحم د عضلې د تقلص سبب ګرځي .د
تعجب خبره خو دا ده چې د  Fetusیو لړ هورمونونه هم په زېږون کې رول لري لکه د  Fetusخلفي
نخامیه اوکسي توسین افرازوي .له دې نه عالوه د  Fetusد ادرینال په واسطه  Cortisolاو د Fetal
 Membransپه واسطه د  Prostaglandinافراز ټول په زېږون کې رول لري.
مېخانیکي تغیرات په اصل کې د ماشوم له سر نه عبارت دي ،چې د یو مثبت  FBMپه اساس چې د
رحم په عنق د فشار سبب ګرځي او دا فشار د رحم د عضالتو د تقلص .دا  Cycleپه پرله پسې ډول
تکرارېږي تر څو زېږون صورت ونیسي .د بطن د عضالتو تقلص هم په زېږون کې رول لري .د تلبن یا
 Lactationمسئله چې د تیونو په واسطه تر سره کېږي ډېره مغلقه ده ،داسې چې تیونه د استروجن او
پروجسترون په واسطه غټېږي ،شیدو ته اماده کېږي ،او بیا د  Prolactinپه واسطه شیده جوړ او د اوکسي
توسین په واسطه افراز ته تیارېږي او د ماشوم په واسطه رودل کېږي ،چې مور باید خپل ماشوم ته تر دوه
کالو پورې شیدې ورکړي( .االیه)
له دوه کلنۍ نه وروسته ماشوم له تي نه غوڅ او په دې ډول بل حمل شروع کېږي ،چې د دې محاسبې
او ایت پر بنسټ په درې کالو کې د یو ماشوم زیږول یو شرعي کار دی.
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 -۱حمل چېرته صورت نيسي؟
( )bد نفيرونو په نيمائی کې
( )aرحم کې
( )dد نفيرونو په انثي ثلث کې
( )cد نفيرونو وحشي ثلث کې
 ۲ـ د  Ovulationنه وروسته د فوليکل پاتې شونې څه نومېږي:
(Carpus Albicans )b
Carpus lutem
()a
(Grafian Folicle )d
(Carpus Hemorragic )b
 -۳د  Placentaډېره مهمه وظيفه کومه يوه ده:
 :Bد غذائي توکو اخذ
 :Aد  O2او  CO2تبادله
 :Dد مايعاتو تبادله
 :Cد فضله موادو اطراح
 -۴د حمل ټول وخت څومره دی:
 ۳۰:Bاونۍ
 ۴۸ :Aاونۍ
 ۹۰:Dاونۍ
 ۶۰:Cاونۍ
 -۵د حمل په دوره کې د مور د بدن وزن:
 :Cپه ځای پاتې کېږي
 :Bکمېږي
 :Aزياتېږي
 Double Bohr effect -۶تشريح کړئ؟
 -۷د پالسنټا د هورمونو نومونه واخلئ؟
 -۸د  Eclampsiaاو  Pre-Eclampsiaترمنځ توپير وليکئ؟
 -۹د والدت مېخانيکيت تشريح کړئ؟
 Lactation -۱۰څنګه صورت نيسي؟
 -۱۱د غوا او مور شيده د ترکيب له نظره پرتله کړئ.
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 .۱احسان ،احسان اهلل ۱۳۹۰( .ل) ،د ننګرهار پوهنتون پوهه مجله  ۴۱-۴۰ګڼه .مخونه،۱۶۲ ،۱۶۱ ،۱۶۰:
.۱۷۰ ،۱۶۹ ،۱۶۸ ،۱۶۷ ،۱۶۶ ،۱۶۵ ،۱۶۴ ،۱۶۳
 .۲بشرمل ،خدایداد ۱۳۶۷( .ل) ،د انسان فزيولوژي (لومړۍ او دويمه برخه) ،د لوړو او مسلکي
تحصيالتو وزارت د نشراتو رياست مطبعه .مخ.۱۶۸ :
 .۳بهسودوال ،خليل احمد ۱۳۹۲( .ل) ،د سيستمونو پتالوژي ،د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځی،
افغانستان ټايمز مطبعه ،کابل .مخ.۲۵۹ :
 .۴جبارخيل ،عبدالناصر ۱۳۹۲( .ل) ،فزيکي تشخيص ،د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي .مخونه:
)۲۷۶ ،۲۸۸،۲۸۹ ،۲۸۲،۲۸۵،۲۸۶
 .۵شريف اهلل ۱۳۸۰( .ل) ،طبي فزيالوژي ،د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځی .مخ.۴۵۰ :
 .۶شينواری ،محب اهلل ۱۳۸۶( .ل) ،د  Creatinin Clearanceله مخې د  GFRد اندازه کول .مخ.۶ :
او ( ۱۳۹۲ل) د ننګرهار پوهنتون د پوهې مجله۴۶مه ګڼه .مخ.۷۲ :
 .۷فروتن ،محمد ناصر ۱۳۹۰( .ل) ،فزيولوژي طبي ،انتشار عازم ،کابل .مخ.۳۲-۱۵ :
 .۸مومند ،جنت مير ۱۳۸۷( .ل) ،په ننګرهار کې د نارينه جنسي کمزورتياؤ د پېښو څېړنه ،د ننګرهار
پوهنتون طب پوهنځی .مخونه.۵ ،۴ ،۳ ،۲ :
 .۹نشاط ،محمد طيب ۱۳۹۰( .ل) ،اندوکراينولوژي او روماتولوژي ،د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځی.
مخونه،۱۵۴-۱۱۶ ،۲۰۲ ،۲۰۱ ،۲۰۰ ،۱۹۹ ،۱۹۸ ،۱۹۷ ،۱۹۶ ،۱۹۵ ،۱۹۴ ،۱۹۳ ،۱۹۳ ،۱۹۱ ،۱۹۰ ،۱۸۹ :
.۱۱۶-۵ ،۱۸۸ ،۱۵۴
او ( ۱۳۸۶ل) ،د ننګرهار پوهنتون پوهه مجله  ۲۳او  ۲۲ګڼې ،مخونه. ۱۳-۱ :
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دا سېستم چې په لنډ ډول د  CVSيا  Cardio Vascular Systemپه نوم يادېږي له
دوه برخو نه جوړ دی چې يو يې زړه او بل يې رګونه دي .زړه چې ټول بدن ته د وينې د
پمپولو دنده په غاړه لري بيا دوه برخې لري چې يو ته ښی او بل ته چپ زړه وايي ،ښي
زړه ته د ټول بدن څخه د وريدي شبکې په واسطه وينه راځي او بيا يې ښی زړه د يو کم
فشار په واسطه سږو ته پمپوي ،په سږو کې دا وينه د غازي بدلون نه وروسته (چې اکسيجن
واخلي او کاربن ډای اکسايډ له السه ورکړي) بېرته چپ زړه ته راځي ،د چپ زړه څخه
د يو لوړ فشار په واسطه د (ښي زړه په پرتله شپږ چنده) د ابهر په نوم يو لوی شريان ته
پمپ او بيا له دغه ځايه دا وينه د ټول بدن هرې حجرې ته رسېږي او په دې ډول دوران
بشپړېږي.
ټول هغه میخانيکيتونه چې څنګه وريدي شبکه ښي زړه ته وينه راوړي ،ښی زړه يې
څنګه سږو ته پمپوي ،له سږو څخه څنګه چپ زړه ته ځي او چپ زړه بيا دا وينه څنګه
ټول بدن ته پمپوي؟ په خپل مناسب تفصيل سره تشريح شوي.
د زړه او رګونو هره برخه په لنډيز او پوښتنو پای ته رسېږي ،او ټول فصل بيا په خپل
پای کې خپل ماخذونه لري.
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Physiology of Cardiac Muscle
زړه د درې ډوله عضالتو څخه جوړ شوی:
 -۱اذيني عضالت ()Atrial Muscles
 -۲بطیني عضالت ()Ventricular Muscles
 -۳د خصوصي تحریکي او انتقالي سیستم عضلي الیاف ( Specialized Excitatory & Conductive
(Muscle Fibers

اذيني او بطيني عضالت د اسکليټي عضالتو په څېر تقلص کوي خو په دومره توپیر چې د تقلص موده يې د
اسکليټي عضالتو په پرتله اوږده ده.
د خصوصي انتقالي سيسټم عضلي الیاف ډېرکم تقلصي فبریلونه لري له همدې امله دا ډول عضلي الیاف ډېر
کم تقلصي فعالیت لري او اساسي دنده یې د سیالو ایجاد ،انتقال او د زړه د ریتم تامینول دي ۲-۱( .شکل)

 ۲-۱شکل :د زړه لنډ اناټومي جوړښت

( ،۱۰م)۱۰۱ :

دويم فصل

زړه او دوران

273

په  ۲-۲شکل کې د قلبي عضلې هستولوژیکي منظره لیدل کیږي چې قلبي عضلي الیاف په یوه شبکه
کې داسې یو د بل سره ترتیب او تنظیم شوي دي چې الیاف یو د بله څخه بېل ،بیا بېرته سره یوځای او
وروسته بیا سره بېلېږي ،دا پروسه د عضلي الیافو په امتداد ادامه لري ،یو مهم ټکی چې پدې منظره کې له
ورایه څرګندېږي دا دی چې د اسکلیټي عضلې په څېر قلبي عضله هم مخططه ده ،له بله پلوه قلبي عضله د
مایوفبریلونو لرونکې ده او د اسکلیټي عضلې په څیر د اکټین او مایوزین فالمنتونه لري چې د عضلي تقلص په
وخت کی اسکلیټي عضالتو په څېر یو په بل ښوییږي او عضله تقلص کوي خو قلبي عضله د اسکلیټي عضلې
سره یو لړ توپیرونه لري چې په راتلونکو درسونو کې به ترې یادونه وکړو.

 ۲-۲شکل :د زړه د عضلي هستولوژيک جوړښت

( ،۱۰م)۱۰۲ :

Syncytium
لکه څنګه چې په  ۲-۲شکل کې لیدل کیږي که د قلبي عضلې څخه یوه مقطع واخیستل شي په کې یو
شمېر تیاره ساحې ښکاري چی د  Intercalated Discپه نوم یادیږي ،دا په حقیقت کې هغه حجروي غشاوې
دي چې قلبي عضلي حجرې یې یو له بله بېلې کړي .د قلبي عضلې الیاف قلبي عضلي حجرې دي چې یو په
بل پسې پرتې او يوځای دي په هر  Intercalated Discکې حجروي غشا یو د بل سره ټینګ او کلک اتصال
لري چې همدا اتصال د نفوذیه وړتيا د ډېرښت لپاره الره اواروي او د ایونونو د چټک نفوذ سبب ګرځي د
وظیفې نظره د زړه د عضلي الیافو په اوږدو په  Intracellular Fluidکې د ایونونو اسانه نفوذ د دې المل
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کېږي چې  Action Potentialپه قلبي عضله کې په اسانۍ سره د یوې حجرې څخه نورو ګاونډيو هغو ته
انتقال شي ،په دې ترتیب قلبي عضله د یو زیات شمېر قلبي حجرو یو  Syncytiumدی چې په کې د زړه
عضلي حجرات یو د بل سره داسې کلک اتصال مومي چې که یوه د دې حجرو څخه تحریک شي نو
 Action Potentialټولو حجراتو ته په سر تا سري شبکه کی خپرېږي.
زړه په حقیقت کې د دوه  Syncytiumsڅخه جوړ دی چې یو یې  Atrial Syncytiumدی کوم چې د
دواړو اذيناتو او بل یې  Ventricular Syncytiumدی چې د دواړو بطیناتو جدارونه يې جوړ کړي دي.
اذينات د بطیناتوڅخه د هغه فبروزي نسج په وسیله چې د اذيني بطیني دسامونو په شاوخوا کې دي او دا
دسامونه یې احاطه کړي بېلېږي ،په نارمل حالت کې د دې فبروزي نسج له امله د اذين څخه بطین ته Action
 Potentialمستقیماً نه ځي بلکې د اذين څخه بطین ته د Action Potentialانتقال یواځې او یواځې د
خصوصي انتقالي سيسټم ( )Specialized Conductive Systemد  A-V Bundleله الرې صورت نيسي.
په دوه بېلو وظیفوي  Syncytiumد زړه د عضلي کتلې دا ویشنه اذيناتو ته د دې اجازه ورکوي
چې د بطین څخه لږ د مخه تقلص وکړي او خپله ټوله محتوي په بطین کې واچوي تر څو د یوه
اغېزمن پمپي فعالیت لپاره تيار شي.
Action Potential
 Resting Membrane Potentialپه نارمله قلبي عضله کې تقریباً  -85 → -90mvملي ولټ او په
خصوصي انتقالي الیافو کې  -90 - -100mvپورې دی چې وروسته به توضیح شي.
په  ۲-۳شکل کې هغه  Action Potentialچې د بطیني عضلې څخه ثبت شوی لیدل کیږي چې په بطیني
عضله کې  ۱۰۵ ،Action Potentialملي ولټ دی ،د دې خبرې معنا دا ده چې په بطیني عضله کې Action
 Potentialد ډېر منفي حالت څخه (د دوه تقلصو ترمنځ  -۸۵ملي ولټ) تر لږ مثبت (په هر تقلص کې+۲۰
ملي ولټ) پورې لوړېږي د  Action Potentialدغه مثبته برخه د  Overshoot Potentialپه نوم یادېږي ،د
دې ړومبني  Spikeنه وروسته اذيني عضالت د  0.2ثانیو د پاره او بطیني عضالت د  0.3secدپاره په همدې
( )Depolarizeحالت کې پاتې کیږي لکه څنګه چې په  ۲-۳شکل کې لیدل کېږي یوه د  Plateauصفحه
( ،۱۵م)۳۵ :
منځ ته راځي چې د دې صفحې په اخر کې په ناڅاپي توګه  Repolarizationشروع کېږي.
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 ۲-۳شکل  :د پرکينج اليافو او بطيني عضلي اليافو ريتميکل اکشن پوتانشيل

( ،۱۰م)۱۰۲ :

د قلبي عضلې په  Action Potentialکې د  Plateauصفحې شتون د دې المل کېږي چې په دې عضله
کې تقلص د اسکلیټي عضلې په پرتله  ۱۵ځلې اوږد شي.
د  Action Potentialد غزېدو او د  Plateuصفحې د رامنځ ته کېدو المل څه دی؟
دلته شاید دا پوښتنه پیدا شي چې ولې په قلبي عضله کې  Action Potentialاوږد او د  Plateauصفحه
پکې منځته راځي په داسې حال کې چې په اسکلیټي عضله کې پورتني خصوصیات نه لیدل کېږي؟ که څه
هم حیاتي فزیک دې پوښتنې ته ځواب وایي او په دې اړوند باید د Guyton and Hall Medical
 Physiologyپنځم څپرکي ته مراجعه وشي خو ،د دې پوښتنې لنډ ځواب دا دی چې دوه عمده توپیرونه د
زړه او د اسکلیټ د عضلو د حجروي غشاو په خصوصیاتو کې وجود لري چی همدغه توپیرونه د Action
 Potentialد اوږدوالي او د  Plateuصفحې د منځ نه راتلو سبب ګرځي ،لومړی دا چې د اسکلیټ په
عضالتو کې  Action Potentialپه مکمل ډول د  Fast Sodium Channelsد ناڅاپي خالصېدو له امله منځته
راځي د دې چاینلونو خالصېدنه دا امکان برابروي چې په زیاته اندازه سودیم د اسکلیټ د عضلي الیافو داخل
ته نفوذ وکړي ،دې چاینلونو ته له دې امله د چټکو چاینلونو نوم ورکول شوی چې د یوې ثانیې په څو زرمه
برخه کې خالص او وروسته په ناڅاپی ډول بند ،او د  Repolarizationپروسه شروع او  Action Potentialد
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یوې ثانیې په لس زرمه برخه کې پای ته رسېږي ،خو په قلبي عضله کې  Action Potentialد دوه ډوله
چاینلونو د خالصېدو له امله منځته راځي:
 Fast Sodium Channel -۱کوم چی د اسکلیټ په عضالتو کې هم وجود لري او هغې ته ورته یو
چاینل دی.
 -۲یو بل چاینل چې د  Slow Calcium Channelپه نوم یادېږي دې  Channelته Calcium Sodium
 Channelهم وايي ،دا چاینل په مکمله توګه د Fast Sodium Channelسره توپير لري ،په دې ډول چې
دا چاینل ورو خالصېږي او بيا د څو ثانیو لپاره خالص پاتې کېږي ،د سودیم او کلسیم ایونونو زیاته
برخه د عضلي الیافو داخل ته نفوذ کوي له دې کبله هم د یوه اوږد او دوامداره  Depolarizationاو هم
په  Action Potentialکې د  Plateuصفحې د ایجاد سبب ګرځي ،د کلسیم ایون د Action Potential
په جریان کې د عضلې د تقلصي پروسې په تحریکولو کې د یوه مهم مرسته کوونکي په ډول دنده
ترسره کوي چې د اسکلیټ د عضالتو سره د قلبي عضلې یو بل توپیر په ګوته کوي.
وروسته د  Action Potentialد شروع کېدو څخه د زړه د عضلې د غشا نفوذیه قابلیت د پوټاشیم ایون
په مقابل کی پنځه ځله کمېږي چې دا خاصيت د اسکلیټ په عضله کې نه لیدل کېږي ،د پوټاشیم ایون په
وړاندې د نفوذیه قابلیت دا کموالی ښایي د کلسیمي چاینلونو له الرې د کلسیم د ایون د زیات دخول له
کبله وي ،په هر صورت علت یې هر څه چې وي ،وي به خو ،د پوتاشیم ایون د نفوذ دا کموالی د دې
سبب ګرځي چې د  Plateuصفحې په جریان کې د پوتاشیم ایون خارجېدنه بهر خوا ته شدیداً کمه کړي،
په نتیجه کې  Resting Potentialته د قلبي عضلې د ژر را ګرځېدو څخه مخنیوی کوي ،خو کله
چې Slow Sodium Calcium Channelد  0.2 – 0.3secڅخه وروسته وتړل شي د کلسیم او سودیم
ایونونو نفوذ دننه خوا ته بندېږي او د پوتاشیم ایون په مقابل کې د غشا نفوذیه وړتيا په سرعت سره زیاتېږي
د پوتاشیم ایون دا سریع خارجېدنه عضلي لیف  Resting Potentialته را ګرځوي او په دې ترتیب Action
 Potentialپای ته رسېږي.

په دواړو (اذيني او بطیني) عضالتو کې د  Action Potentialد انتقال سرعت د  0.3-0.5m/secده
چې دا سرعت د یوه لوی عصبي لیف د انتقال د سرعت د  ۲۵۰/۱برخې او د اسکلیټ د عضالتو د انتقال د
سرعت د  ۱۰/۱برخې سره معادل ده.
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په خصوصي انتقالي سيسټم او پرکینج الیافو کې د انتقال دا سرعت زیاته او  4m/secده چې په مختلفو
برخوکې کوي ،په خصوصي انتقالي سيسټم کې د سیالې د انتقال دا زیاتوالی زړه ته دا وړتیا ورکوي چې
سیاله په یو وخت کې د زړه په ټولو برخو کې خپره شي.
Refractory
د زړه عضله لکه د نورو تخریشي انساجو ( )Excitable Tissueپه شان د Action Potentialپه جریان
کې د بلې تنبه په واسطه نه تنبه کېږي له دې کبله په زړه کې  Refractory Periodد وخت هغه فاصله ده
په کومه کې چې  0.25-0.30secدپاره د زړه نارمل سیالې نه شي کوالی ،تحریک شوې برخه بيا تحریک
کړي په بطیناتو کې نارمل  Refractory Periodد  0.25-0.30ثانیو پورې دی عالوتاً Relative
 Refractory Periodپه زړه کې  0.50ثانیې دی چې دا عضله پکې د نارمل حالت په پرتله په ګرانه تنبه
کېږي ،ولې بیا هم یوه قوي تنبه کوالی شي  Exciteشوې برخه بيا تنبه کړي ،لکه څنګه چې په  ۲-۴شکل
کې لیدل کېږي خو دا به د یوه  Premature Contractionسبب وګرځي په اذيناتو کې Refractory
 Periodډېر لنډ او 0.15ثانیې دی د دې په پرتله دغه موده په بطیناتو کې اوږده او  0.25-0.30ثانیو پورې
()۱۰
رسېږي.
Transverse Tubules
د  Excitation-Contraction Couplingاصطالح هغه مېکانيزم دی چې په وسیله يې
 Potentialد مایوفبریلونو د تقلص سبب ګرځي که څه هم دا موضوع د اسکلیټي عضلې په فزیولوژي کې
توضیح شوې خو ،یو ځل بیا د زړه په عضله کې د دې مېکانيزم هغه توپيرونه چې د زړه د عضلې د
تقلصي خصوصیاتو سره يې لرې څېړو.
د زړه په عضله کې لکه د اسکليټي عضالتو په څېر څه وخت چې  Action Potentialد زړه عضلي
غشا ته ورسېږي د  Transverse Tubulesپه غشا تاثیر کوي او د هغې څخه د کلسیم ایون د آزادېدو سبب
ګرځي ،د سارکوپالزمیک ریتیکولم څخه په سارکوپالزم کې د کلسیم ایون آزادېدل د دې سبب کېږي
چې د کلسیم ایون ډېر ژر په مایوفبریلونوکې نفوذ وکړي د اکټین فالمنتونه د مایوزین فالمنتونو د پاسه
وښوييږي او عضلي تقلص منځته راځي که څه هم د تحریک او تقلص د یو ځای والي دا مېکانيزم د
اسکلیټي عضلې په شان دی خو د هغه سره لږ څه توپیر لري په اسکلیټي عضله کې د کلسیم ایون په
Action
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سارکوپالزم کې د سارکوپالزمیک ریتیکولم د سيسټران د کڅوړو څخه آزادېږي ،په داسې حال کې چې
د زړه په عضله کې کلسیم ایون د Action Potentialپه جریان کې د سارکوپالزم په داخل کې د
 Transverse Tubulesڅخه آزادېږي.
کوم وخت چې د زړه د عضلې د  Transverse Tubulesپه غشا کې د کلسیم ایون پورې اړوند
چاینلونه خالص شي کلسیم د همدې چاینلونو له الرې حجرې ته داخل او د  Troponinد مالیکول سره
یوځای د تقلص پروسه شروع کوي.
د  Transverse Tubulesله الرې د کلسیم په نه دخول سره به د زړه په عضله کې د تقلص پروسه را
کمه شي ځکه چې سارکوپالزمیک ریتیکولم د زړه په عضله کې په هغه اندازه تکامل او انکشاف نه دی
کړی څومره يې چې په اسکلیټي عضالتو کې کړی ،له دې کبله د زړه په عضله کې سارکوپالزمیک
ریتیکولم نه شي کوالی چې دومره کلسیم د خپل ځان سره ذخیره کړي چې د مکمل تقلص لپاره ترې
استفاده وکړي ،د زړه په عضله کې د  Transverse Tubulesقطر  ۵ځله د اسکلیټي عضلې د Transverse
 Tubulesپه نسبت او حجم یې  ۲۵ځلې زیات دی ،له بله پلوه د  Transverse Tubulesپه داخل کې په
زیاته اندازه میوکو پولي سکرایډ موجود دي چې منفي چارج لري د کلسیم ایون سره اتصال مومي هغه د
خپل ځان سره ذخیره کوي چې دا ذخیره او د کلسیم ایون ساتنه د دې سبب کېږي چې هر وخت او
همېشه د کلسیم ایون د زړه عضلې داخل ته د نفوذ لپاره د  Action Potentialد واقع کېدو په وخت کې
موجود وي.
د زړه د عضلې تقلصي شدت او اندازه په خارج الحجروي مایعاتو کې د کلسیم ایون د غلظت سره
تړاو لري ،د همدې حقیقت له مخې که زړه په داسې یو محلول کې چې کلسیم په کې نه وي واقع شي نو
ډېر ژر به يې ضربان توقف وکړي ،په همدې دلیل د زړه په عضله کې Transverse Tubulesمستقیماً د
زړه د عضلې غشا په سطحه  Extra Cellular Spaceته الره مومي او د  Extra Cellular Fluidکلسیم د
()۱۰
همدې  Transverse Tubulesله الرې د زړه عضلي حجرې ته نفوذ کوي.
:Cardiac Cycle
ټول هغه حوادث چې د زړه د یوه ضربان څخه تر بل پورې پېښيږي د Cardiac Cycleپه نوم یادېږي،
يا په بل عبارت  Cardiac Cycleد زړه د ډياسټول او ورپسې د سيسټول صفحو څخه عبارت دی.
هر قلبي سایکل د هغه خپل سري اکشن پوتنشیل د شروع کېدو له کبله منځته راځي چې په پرله پسې
ډول په  S.A Nodeکې په منظم او اټومېټیک بڼه ایجادېږي ،په هغه حالت کې چې د زړه جوفونه د وینې

دويم فصل

279

زړه او دوران

څخه ډک وي او تقلص وکړي دا مرحله د سیسټول په نوم یادېږي ،او هغه مرحله چې په هغه کې قلبي
جوفونه د استرخا په صفحه کې وي او وینه اخلي د ډياسټول په نوم یادېږي ،يا په بل عبارت د تقلص
مرحلې ته سیسټول او د استرخا هغې ته ډیاسټول ویل کېږي.
په نارمل حاالتو کې اذين د بطین څخه د مخه تقلص کوي ،یا په بل عبارت د اذيناتو سیسټول د
بطیناتو د ډیاسټول سره او د بطیناتو سیسټول د اذيناتو د ډیاسټول سره تصادف کوي ،په دې ډول اذينات
د یوه ابتدايي پمپ په توګه رول لوبوي او خپله ټوله محتوي مخکې له دې چې بطین تقلص وکړي په
بطین کې اچوي.
ټول هغه حوادث چې په یوه قلبي سېکل کې رامنځته کېږي پوهېدنه یې د طب محصل او یا ډاکټرانو
ته ډېره ضروري ده ،په یو قلبي سېکل کې په  ،E.C.Gد اذيناتو په حجم ،د بطیناتو په فشار او حجم او د
ابهر په فشار او حجم کې تغیرات منځته راځي ،همدا راز د زړه اوازونه د دې سېکل سره اړيکه لري چې په
()۱۰
ترتیب سره هر یو مطالعه کوو:

لکه چې په  ۴-۲شکل کې لیدل کیږی په  E.C.Gکې د  P, QRSاو  Tموجې ښودل شوې دي ،د P

موجه د اذيناتو د  Depolarizationڅخه نمایندګي کوي چې د اذين تقلص يې په تعقیب ایجادېږي،
ورپسې  QRS-Complexرسمېږي چې د بطیناتو تقلص يې په تعقیب ایجادېږي ،په دې کې د  Qموجه د
بین البطیني حجاب( ،)IVSد  Rموجه د بطیني عضلې او  Sموجه د بطیني عضلې د علوي برخې د
()۱۰
 Depolarizationله کبله منځته راځي ،او د  Tموجه د بطیناتو د  Repolarizationله امله منځته راځي.

په نارمل حالت کې وینه په پرله پسې ډول د لویو وریدونو څخه په اذيناتو کې اچول کېږي ،د دې
وینې تقریباً  ٪۷۵په مستقیم ډول د اذين څخه مخکې له دې چې اذين تقلص وکړي بطین ته ځي ،بناءً د
اذين تقلص تل بطین ته د پاتې  ٪۲۵وینې د داخلېدو سبب ګرځي او په دې ترتیب د بطین ډکېدل
()۱۰
صورت نیسي.
که د اذيناتو د فشار تغيراتو ته په قلبي سېکل کې ولیدل شي نو د فشار یو لړ مثبتې او منفي موجې په
کې منځته راځي چې په ترتیب سره په الندې ډول دي:
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 :The A Wave -۱دا مثبته موجه د اذيناتو د تقلص څخه منځته راځي چې د اذيناتو د تقلص په وخت کې
فشار په ښي اذين کې  4-6mm Hgپورې او په چپ اذين کې 7-8mm Hgپورې پورته کېږي.
 :The C Wave -۲د بطیناتو د سیسټول په شروع کې چې اذيني بطیني دسامونه تړل کېږي دا موجه د یوې
خوا د اذيني بطیني دسامونو د تړل کېدو او د بلې خوا د بطیني سیسټول په وخت کې د فشار په اثر یوه اندازه
اذيني بطیني دسامونه د اذيناتو په لور ټیل وهل کېږي او د دې مثبتې موجې د رسمېدو سبب ګرځي.
 :The V Wave -۳د بطیني سیسټول په وخت کې اذينات په تدریجي توګه د وینې څخه ډکېږي ځکه د
سیسټول په وخت کې اذيني بطیني دسامونه تړلي وي او وینه د لویو وریدونو څخه په اذيناتو کې داخلېږي
چې دا حالت د سیسټول تر آخره دوام کوي ،په دې توګه د سیسټول په وخت کې د اذيناتو په فشار کې په
تدریجي ډول جګوالی لیدل کېږي ،او د  Vمثبتې موجې د پیدا کېدو سبب ګرځي ،وروسته له دې چې اذيني
بطیني دسامونه خالص شو وینه په فوري ډول بطیناتو ته داخلیږي او دا موجه له منځه ځي.
 -۴د  Xمنحني :دا منفي موجه د  Aد موجې د نزولي برخې څخه شروع کېږي او د اذيناتو د استرخايي
صفحې څخه منځته راځي.
 -۵د  Yمنحني :دا منفي موجه د  Vموجې د نزولي برخې څخه پیدا کېږي ،د اذيني بطیني دسامونو خالصېده
او د وینې چټک جریان (د اذيناتو څخه د بطیناتو په لور) د دې منحني د پیدا کېدو سبب کېږي.

 -۱د بطیناتو ډکېدنه:
د بطیناتو د سیسټول په وخت کې د وینې زیاته اندازه په اذيناتو کې جمع کېږي ،دا ځکه چې د بطیني
سیسټول په وخت کې اذيني بطیني دسامونه تړلي وي ،خو کله چې د سیسټول مرحله پای ته ورسېده په
بطیناتو کې فشار ښکته او د اذيناتو فشار د بطیناتو د فشار په پرتله لوړ وي چې دا لوړوالی او د فشار تفاضل د
دې سبب کېږي چې اذيني بطیني دسامونه خالص او بطینات د ډیاسټول بلې صفحې ته داخل شي ،په اذيناتو
کې جمع شوې وینه په چټک ډول د اذيناتو څخه بطیناتو ته اچول کېږي ،دا مرحله د  Rapid Fillingپه نوم
یادېږي ،چې د ډیاسټول د  ۳/۱اولنۍ برخې سره تصادف کوي د ډیاسټول  ۳/۱متوسطه برخه کې دا چې
اذيني بطیني دسامونه خالص دي نو هغه وینه چې په دوامداره توګه د ټولو وریدونو څخه په اذيناتو کې
اچول کېږي مستقیماً د اذين څخه بطین ته ځي ،په دې دوه مرحلو کې تقریباً  ۷۵٪وینه په بطیناتو کې اچول
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کېږي ،د ډیاسټول  ۳/۱وروستنۍ برخه کې اذين تقلص کوي او پاتې  ۲۵٪وینه په بطین کې اچوي ،او په دې
()۱۰
ترتیب د بطیناتو ډکېدل صورت نیسي.
۲
الف:Point of Isovolumic (Isometric) Contraction -

په فوري ډول د بطیناتو د تقلص د پیل څخه وروسته په بطیناتو کې فشار لوړېږي چې له امله یې اذيني
بطیني دسامونه تړل کېږي ،د دسامونو د تړل کېدو نه وروسته  0.2-0.3ثانیو لپاره په بطیناتو کې فشار نور
هم لوړېږي ،تر څو ابهر او ریوي ( )Semilunar Valvesدسامونه خالص شي ،دغه مرحله چې په بطیناتو
کې په کافي اندازه فشار لوړېږي اما د ابهر او ریوي دسامونه ال خالص شوي نه وي د Point of
 Isovolumic (Isometric) Contractionپه نوم یادېږي .په دې مرحله کې فشار په کافي اندازه په بطیناتو
کې لوړېږي خو تخلیه صورت نه نیسي او د بطیناتو حجم او د اليافو طول ثابت وي.

ب:Period of Ejection -
کله چې په چپ بطین کې فشار د  80mm Hgاو په ښي کې له اتو څخه لږ څه لوړ شي د ابهر او
ریوي دسامونه خالصېږي او فوراً وینه د بطیناتو څخه د شراینو په لور په وتو پیل کوي ،دې صفحې ته د
تخلیې مرحله یا  Period of Ejectionوایي.
د  Period of Ejectionپه اولنۍ  ۳/۱برخه کې  ٪۷۰وینه په لویو شراینو کې اچول کېږي ،ځکه ورته
چټکه تخلیه کېدنه ( )Point of Rapid Ejectionوایي ،او دوهمې  ۳/۱برخې ته ورو تخلیه کېدنه وايي
( .)Point of Slow Ejectionیا په بل عبارت په ړومبی  1/3 Tکې  2/3 Vاو په پاتې  2/3 Tکې 1/3 V
پمپ کیږي.
جPeriod of Isovolumic Relaxation-
د سیسټول په اخر کې بطینات په ناڅاپي ډول استرخا ته ځي ،له دې امله د بطیناتو داخلي فشار په چټکۍ
سره ټيټېږي ،په پراخه شویو لویو شراینو (ابهر او ریوي) کې د لوړ فشار له امله په فوري ډول وینه بېرته شا ته
د بطیناتو په لور ځي ،له دې امله يې دسامونه تړل کېږي او بطينات د  0.03نه تر  0.06نورو ثانيو لپاره هم په
استراحت کې پاتې کېږي ،په داسې حال کې چې حجم يې تغير نه کوي ،چې دې مرحلې ته Isometric

دويم فصل

زړه او دوران

282

 Relaxationيا  Isovolumicوايي ،په دې مرحله کې د بطیناتو داخلي فشار تر هغې کمېږي تر څو چې د
()۱۰
اذيني بطیني دسامونو د خالصېدو سبب وګرځي او په دې ترتیب نوی سېکل د سره پیل کېږي.
Cardiac Cycle
کله چې چپ بطین تقلص وکړي نو فشار يې لوړېږي تر څو چې د ابهر دسام خالص شي ،له دې
وروسته په بطین کې فشار یو اندازه نور هم زیاتېږي تر څو چې په فوري ډول وینه د بطین څخه ابهر ته
پمپ شي ،د ابهر په دیوالونو کې د وینې د موجودیت له امله کشش رامنځته کېږي او فشار په کې
لوړیږي ،د سیسټول په اخر کې چې د چپ بطین څخه د وینې تخلیه بنده شي او د ابهر دسام وتړل شي نو
د ابهر د االستیکي خاصیت له کبله په شریان کې فشار حتی د ډیاسټول په وخت کې هم په لوړه اندازه کې
ساتل کېږي ،نو کله چې د ابهر دسام وتړل شو لکه څنګه چې په  ۲-۴شکل کې لیدل کېږي یو Incisura

یا  Dicrotic Notchد ابهر د فشار په منحني کې منځته راځي چې د دې  Incisuraد منځته راتلو علت د لنډ
وخت لپاره د دسام د تړلو څخه مخکې د وینې د شا ته راتګ څخه عبارت دی ،د ابهر دسام د تړلو څخه
وروسته د ابهر په داخل کې فشار په کراره را ټيټېږي ،مخکې له دې څخه چې بطین بیا تقلص وکړي د ابهر
ډیاسټولیک فشار به  80mm Hgته راټيټ شي چې د ابهر د سیسټولیک فشار (چې  120mm Hgدی) د
 ۳/۲برخې سره مساوي دی ،په ریوي شریان کې د فشار منحني هو به هو د ابهر فشار د منحني په څېر ده
خو په دومره توپیر چې دلته فشار ډېر کم او د ابهر د فشار سره یې نسبت  ۶/۱دی.

()۱۰

Cardiac Cycle
کله چې د زړه اوازونه د سټاټیسکوپ په وسیله اصغاء (اورېدل) کېږي د زړه د دسامونو د خالصېدو
اوازونه ،نه اورېدل کېږي ،ځکه چې د دسامونو د خالصېدو عملیه په تدریجي ډول سر ته رسېږي خو د
دسامونو د تړلو عملیه ناڅاپي صورت نیسي ،او ور څخه اواز پیدا کېږي ،د اذيني بطیني دسامونو د تړلو
څخه چې کوم اواز پیدا کېږي شدت یې کم او دوام یې زیات دی ،دا اواز د زړه د لومړي اواز ( First

 )Heart Soundپه نوم یادېږي .هغه وخت چې د ابهر او ریوي شریان دسامونه وتړل شي یو بل اواز چې
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نسبتاً چټک اورېدل کېږي د زړه د دوهم اواز په نوم یادېږي ،ددې اواز شدت زیات او دوام یې کم دی.
همدا راز کله نا کله د زړه درېم اواز هم اورېدل کېږي ،دا اواز د وینې د جریان اواز دی چې د چټکې
ډکېدنې په وخت کې منځته راځي (.)Rapid Filling
په نادرو حاالتو کې د زړه څلورم اواز هم اوریدل کېدای شي ،دا اواز د ډیاسټول په آخر کې د
اذيناتو د تقلص څخه پیدا کېږي چې شاید د وینې د جریان څخه به چې د اذيناتو څخه د بطیناتو په
لور صورت نیسي منځته راځي ۴-۲ ،شکل ته ځیر شئ .که په زړه کې د معمول اوازونو څخه اضافه
( ، ۴م م)۱۵۲- ۱۳۹ :
اواز واورېدل شي د  Murmurپه نوم يادېږي.
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 ۲-۴شکل:

Cardiac cycle

( ،۱۱م)۱۹۱ :

دويم فصل

285

زړه او دوران

End Diastolic Volume, End Systolic Volume and Stork Volume of Cardiac OutPut

د ډیاسټول په وخت کې په نارمل حالت کې د بطیناتو ډکېدل د دې المل کېږي چې د بطیناتو حجم د
 ۱۲۰-۱۱۰ملي لیتر پورې زیات شي ،چې دا مقدار د  End Diastolic Volumeپه نوم یادیږي ،بیا څنګه چې
د سیسټول په وخت کې بطینات تخلیه کېږي نوموړی حجم د  ۷۰ملي ليتر پورې راکمیږي چې دا مقدار د
 Stork Volume of Cardiac Out Putپه نوم یادېږي ،همدا ډول د بطین د ضربان څخه وروسته بیا هم -۵۰
 ۴۰ملي لیتر وینه په بطین کې پاتې کېږي چې دې مقدار ته  End Systolic Volumeوایي.
کله چې زړه په پیاوړې توګه تقلص وکړي نو  End Systolic Volumeکېدای شي د  ۲۰-۱۰ملي لیترو
پورې را ټیټ شي ،د بله پلوه که چېرې زیاته وینه د ډیاسټول په مرحله کې بطیناتو ته راوړل شي کېدای
شي End Diastolic Volumeد  ۱۸۰-۱۵۰ملي لیتر ته لوړ شي او د زیاتې وینې د راتګ په صورت کې
 Stork Volume of Cardiac Outputزیات او  End Systolic Volumeبه هم ورسره زیات شي.

Atrioventricular Valves -۱

اذيني بطیني (ټرای کسپید او مایټرال) دسامونه د بطین څخه د اذين په لور د بطیني سیسټول په وخت کې
او سیمیلونر (ابهر او ریوي دسامونه) د بطيني ډياسټول په وخت کې د لویو شراینو (ابهر او ریوي) څخه د
بطیناتو په لور د وینې د معکوس جریان څخه مخنیوی کوي ،د دې ټولو دسامونو خالصېدل او بندېدل په
()۱۰
 Passiveډول صورت نیسي.
دسام هغه وخت بندېږي چې شا ته يې د فشار تفاضل د وینې په وسیله د دسام د ټېله کېدو سبب
وګرځي ،او هغه وخت خالصېږي چې مخې ته د فشار تفاضلي قوه وینه مخکې خوا ته رهنمايي کړي .د
اناټومیکو دالیلو له مخې اذيني بطیني دسامونه نازک جوړښت لري بناءً د تړلو لپاره يې شا ته دومره ډېرې
قوې ته اړتیا نه شته ،خو نیمه هاللي دسامونه چې ضخیم جوړښت لري شا ته یې د تړلو لپاره د څو ملي
()۱۰
ثانیو لپاره د زیاتې قوې شتون ته اړتیا ده.
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 ۲-۵شکل :د  Mitralاو  Aorticوالونو جوړښت

( ،۱۰م)۱۰۹ :

Papillary Muscle
 Papillary Muscleد اذيني بطیني دسامونو سره د  Chorda Tendineaeپه وسیله نښتي دي کله چې
د بطین جدار تقلص وکړي نو دا عضالت هم تقلص کوي خو دا تقلص یې د دسامونو په تړلو کې
مرسته نه کوي ،بلکې د بطین د تقلص په وخت د بطین څخه د اذين په لور د دسامونو د برآمدګۍ څخه
تر یوه حده مخنیوی کوي ځکه نو که  Chorda Tendineaeڅیرې او یا هم پپيلري عضالت فلج شي،
دسام به د اذين په لور برامدګي پیدا او حتی د دسامونو وخیمه عدم کفایه به رامنځته شي چې د زړه په
()۱۰
وژونکې عدم کفایه به پای ومومي.
Aortic and Pulmonary Valves-۲

د  Aorticاو  Pulmonaryدسامونو دندې په کمه اندازه د اذيني بطیني دسامونو د دندو سره توپیر لري،
لومړی دا چې د سیسټول په اخر کې په شراینو کې د لوړ فشار شتون د دې سبب ګرځي چې دا دسامونه د
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هغه نورو په پرتله په شدت سره وتړل شي او اواز تولید شي ،او دوهم دا چې د بطیناتو د تخلیې په مرحله کې
()۱۰
سیمیلونر دسامونه په کمه اندازه خالصیږي ،بناءً د وینې جریان ور څخه چټک او زیات دی.

زړه د یوه ځانګړي تنبهي او انتقالی سيسټم لرونکی دی چې الندې دندې لري:
 -۱په منظم ډول پکی سیالې ایجادېږي چې د زړه د عضلې د تقلص سبب ګرځي.
 -۲تولید شوې سیالې په چټک او ګړندي ډول په زړه کې انتقالوي.
په هغه حاالتو کې چې دا سيسټم خپله دنده په نارمل ډول سر ته ورسوي نو اذين به د بطین څخه د یوې
ثانيې  ۶/۱برخه مخکې تقلص وکړي او دا به د دې سبب شي چې بطین به مخکې له دې څخه چې وینه سږو
او سيسټمیک دوران ته پمپ کړي په کافي اندازه د وینې څخه ډک شي .یو بل مهم خصوصیت د دې
سيسټم دا دی چې تقلص د بطین په ټولو برخو کې په يو وخت کې رامنځته کړي چې دا په بطین کې د مؤثر
فشار د زیاتېدو او پمپي فعالیت لپاره ضروري دی.
د زړه دغه منظم انتقالي سيسټم د یو لړ ناروغیو له امله زیانمن کېدای شي خاصتاً د زړه په اسکيمیکو
ناروغیو کې ،چې د دې له امله په کرونري شریانونو کې د وینې جریان کمېږي ،د زړه په دغه ریتم ناوړه
اغیزې کوي ،د زړه په عضله کې د تقلص پروسه خرابېږي او ورسره یو ځای د زړه پمپي فعالیت ګډوډېږي
()۱۰
تر څو چې د مړینې سبب شي.

دا سيسټم د الندې برخو څخه جوړ شوی:
 Sino Atrial (S.A) Node -۱چې د Sinoatrial Nodeپه نامه هم یادېږي د منظمو سیالو د ایجاد سبب ګرځي.
 Inter Nodal Pathways -۲چې سیاله د  S.A Nodeڅخه  A.V Nodeته راوړي.
 A.V Node -۳چې د  Atrioventricular Nodeپه نوم هم یادیږي او سیالې مخکې له دې چې په بطین کې
خپرې شي دغلته يو څه ځنډېږي.
 A.V Bundle -۴چې د اذين څخه بطین ته سیالې انتقالوي.
( ،۵م م ۶۲ :او )۶۳
 -۵د  Purkinjeالیافو ښي او چپ بنډلونه چې سیالې د بطیناتو په ټولو برخو کې خپروي.
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:Wolff Parkinson White Syndrome
دا يوه والدي ناروغي ده چې بې له نورمال انتقالي سېسټم څخه چې مخکې تشريح شو د اذيني
او بطيني عضلو ترمنځ يو بل عضلي عصبي ارتباط چې د  James, Kent Bundlesپه نوم يادېږي
( ۲م)۱۲۶ :
وجود لري.

):Sinus Node (S.A Node
دا عقده د یوې کوچنۍ ،هموارې ،بیضوي شکله مخصوصې عضلي برخې څخه عبارت ده چې  ۳ملي
متره پلنه ۱۵ ،ملي متره اوږده ،او  ۱ملي متر پنډوالی لري ،د ښي اذين په وحشي دیوال کې د Superior
 Vena Cavaد فوهې الندې لږ وحشي برخه کې ځای لري.
د دې عقدې هغه الیاف چې فالمنتونه یې د تقلص په حالت کې نه وي قطر یې  ۵-۳مایکرومتره پورې
وي چې دا په ښکاره د همدې عقدې د هغه الیافو د قطر سره توپير لري کوم چې د اذيني عضالتو په شاوخوا
کې دي او قطر یې د  ۱۵-۱۰مایکرمترو پورې رسېږي.
د دې عقدې الیاف مستقیماً د اذين د عضلي الیافو سره په تماس کې وي بناءً هغه  Action Potentialچې
()۱۰
په دې عقده کې پیل شي په چټک ډول په اذين کې خپرېږي.
S.A Node
د زړه زیاتره الیاف د ځاني تنبه یا Self Excitationد تولیدولو وړتیا لري خو د خصوصي انتقالي
سيسټم په الیافو کې دا وړتیا يو څه زیاته ده په همدې وجه  S.A Nodeپه مکمله او منظمه توګه د
زړه ضربان کنټ رولوي چې وروسته به په مفصله توګه توضیح شي ،خو په دې مبحث کې د زړه په
( ، ۱۵م)۲۴۵ ، ۲۴۴ ،۲۴۳ ، ۲۴۲ :
اتوماتیک نظم غږېږو.
S.A Node
په  ۲-۶شکل کې د  S.A Nodeپه داخل کې د  Action Potentialثبت د زړه په درې سېکلونو کې
()۱۰
ښودل شوي دي چې د بطیني عضلې د يو واحد  Action Potentialسره پرتله شوی دی.
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 ۲-۶شکل :د زړه انتقالي سيسټم

( ،۱۰م)۱۱۷ :

د دوه ډسچارجونو ترمنځ د  S.A Nodeد الیافو  Potentialد  55-60ملي ولټو پورې وي چې د دې په
پرتله همدغه  Potentialپه بطیني عضلي الیافوکې د  -85 → -90mvپورې وي ،دا حالت ځکه منځ ته راځي
چې په طبعي ډول د  S.A Nodeد الیافو حجروي غشا د سودیم او کلسيم ایون په وړاندې  Leakوي چې د دې
مثبتو ايونونو ننوتل د داخلي منفي حالت د کولمو المل ګرځي.
که مخکنیو درسونو ته کتنه وکړو په زړه کې د  Action Potentialد ولټېج په تغیراتو کې الندې درې
چاینلونه رول لري:
Fast Sodium Channels -۱
Slow Calcium, Sodium Channels -۲
Potassium Channels -۳
 Fast Sodium Channelsد یوې ثانیې په  ۱۰۰۰۰/۱برخه کې خالصیږي او د بطیني عضالتو په
 Action Potentialکې د  Spikeد منځته راتلو مسئولیت په غاړه لري ،ځکه چې په چټک ډول د سودیم
ایون د خپل مثبت چارج سره یو ځای د حجرې داخل ته نفوذ کوي ،او دا حالت منځته راوړي .ور پسې
په بطیني عضالتو کې د  Action Potentialپه جریان کې د  Plateuصفحې د ایجادېدو علت د Slow
 Calcium, Sodium Channelsد ورو خالصېدو څخه عبارت دی چې دا هم د ثانيې په کم وخت کې
( )0.3secصورت نیسي ،باالخره د پوټاشیم چاینلونو د خالصېدو د زیاتوالي له امله په زیاته اندازه
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پوټاشیم د خپل مثبت چارج سره یو ځای د حجرې له داخل څخه وځي ،او په دې توګه داخلي
 Potentialبېرته د استراحت حالت ته را ګرځي ،الکن د  S.A Nodeپه الیافو کې د دې چاینلونو ترمنځ
وظیفوي توپیرونه موجود دي ،ځکه چې د  S.A Node- Resting Potentialلږ منفي دی يعنې  -۵۵ملي
ولټه دی د منفي  Potentialپه دې لیول او اندازه کې  Fast Sodium Channelsغیر فعالېږي تړل کېږي
خو  Slow Calcium , Sodium Channelsخالص او فعالېږي ،او د  Action Potentialد ایجادېدو سبب
کېږي په نتیجه کې په  S.A Nodeکې  Action Potentialد بطیني عضالتو په نسبت ورو انکشاف ،او په
ورو ډول بېرته خپل  Negativeيا  Restingحالت ته را ګرځي.

 ۲-۷شکل :د  SA.nodeاو بطيني عضلي اليافو مقايسوي اکشن پوتانشيل

( ،۱۰م)۱۱۶ :

Sinus
Self Excitation of Sinus Nodal Fibers
لکه چې پوهېږو په خارج الحجروي مایعاتو کې د سودیم غلظت زیات دی ،له همدې امله د استراحت
په حالت کې د  Sinusد عقدوي الیافو په داخل کې برقي چارج موجود دی او سودیم د خپل مثبت چارج
سره یو ځای د عقدوي الیافو په خارج کې موجود دی ،خو په نارمل حالت کې د سودیم ایون په وړاندې
حجروي غشا  Leakده.
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د استراحت په حالت کې د  Sinusعقدوي الیاف په متوسط تعداد سره چاینلونه لري چې همېشه د
سودیم ایون په وړاندې خالص دي د سودیم ایون نفوذ د خپل مثبت چارج سره یو ځای Membrane
 Potentialد  +په لورې وړي لکه څنګه چې په  ۷-۲شکل کې معلومېږي  Resting Potentialپه
تدریجي ډول د زړه د هرو دوو ضربانونو په منځ کې زیاتېږي خو د قدمې یا  Thresholdد ایجاد لپاره د
 Resting Potentialاندازه تقریباً  -40mvده چې په دې منفي برقي  Potentialکې Calcium+Sodium
چاینلونه فعالېږي او په چټک ډول دواړه د سودیم او کلسیم ایونونه داخل ته ننوځي او په دې ترتیب د
 Action Potentialد ایجادېدو سبب ګرځي ،اساساً د  Sinusد عقدوي الیافو له الرې د سودیم ذاتي
داخلېدنه د  Self Excitationسبب ګرځي.
که پوښتنه وشي چې د سودیم ایونونو دا ذاتي داخلېدنه د  S.Aد عقدوي الیافو د دایمي
 Depolarizationباعث ولې نه کېږي؟ ځواب یې دا دی چې دوه واقعې د  Action Potentialپه اثنا
کې د دې حالت (دایمي  )Depolarizationمخنیوی کوي.
 -۱کلسیم سودیم چاینل د خالصېدو څخه  ۱۵۰-۱۰۰ملي ثانیې وروسته بېرته بندېږي.
 -۲د وړومبۍ حادثې سره جوخت د پوتاشيم چاینلونه خالصېږي او په زیاته اندازه پوټاشیم د خپل مثبت
چارج سره یوځای د حجرې د داخل څخه خارج ته نفوذ کوي او  Action Potentialختمېږي ،نو له يوه
پلوه داخل ته د مثبتو ايونونو ته داخلېدل او له بله پلوه له داخل نه د مثبتو ايونونو بهر ته کوچ د دې المل
ګرځي چې يو ځل بيا داخلي  Negativismايجاد او ان تر دې چې د پوتاشيم د زيات وتو د کبله د ليف
داخل  Hyper polarizedکېږي او تر  -60mvرسېږي.
دا حالت د  Hyper Polarizationپه نامه یادېږي چې دا ابتدايي  Hyper Polarizationحجروي غشا
د استراحت یو پوتنشیل ته چې تقریباً د  -۵۵څخه تر  -۶۰ملي ولټ پورې وي وړي او Action
 Potentialخاتمه مومي.
اوس که داسې پوښتنه پیدا شي چې ولې  Hyper Polarizationدوامداره نه پاتې کېږي؟ علت يې دا دی
چې د یوې ثانیې په څومه برخه کې کله چې  Action Potentialخپل اعظمي حد ته ورسېږي د پوټاشیم
چاینلونه بندېږي او د سوديم او کلسيم هغه خالصېږي ،داخل ته مثبت چارجونه زيات ننوځي او د -60mv
هايپر پولرايز حالت بېرته  -40mvته چې يو  Threshold potentialدی لوړوي ،په پای کې ويلی شو چې
 Self Excitationچې د  APالمل ګرځي او دا  APمشتمل دی په پخپله  ،APد  Resting-Pبدلون و
 Threshold-Pته او په دې ډول بل او بل  Hyper Polarizationاو  Cycleته چې د ژوند تر پايه دوام لري.
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د  Sinusعقدوي الیافو نهایات د اذيني عضلي الیافو سره کلک وصل شوي دي ،کله چې Action Potential

په  S.A Nodeکې شروع شي نو په اسانۍ سره د اذين عضلی الیافو ته انتشار کوي او په مکمله توګه په اذيني
عضلې کې خپرېږي او باالخره  A.V Nodeته رسېږي ،په اذيني عضالتو کې د تنبه د انتقال سرعت په ښي
لوري کې  0.3m/secخو په کيڼ کې زیات او  1m/secدی ،پر دې سربېره درې کوچني بنډلونه د اذين په
جدار کې موجود دي چې په اذيناتو کې د سیالې د انتقال او هم  A.V Nodeته د سیالو د نقلولو سبب ګرځي
دا کوچني بنډلونه چې په  ۸-۲شکل کې ښودل شوی دي په ترتیب سره عبارت دي له قدامي ،متوسط او
()۱۰
خلفي بین العقدوي بنډلونو څخه (.)Anterior, Posterior and Middle Internodal Pathways

 ۸-۲شکل د زړه انتقالي سيسټم

( ،۱۰م)۱۱۷ :
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A.V
له نېکه مرغه د زړه انتقالي سيسټم داسې جوړ شوی دی چې سیاله په چټکۍ سره له اذين څخه بطین
ته نه تیرېږي ،د سیالې د انتقال دا ځنډېدنه اذين ته اجازه ورکوي تر څو خپله محتوي مخکې له دې چې
بطین تقلص وکړي په بطین کې واچوي A.V Node .د ښي اذين په خلفي جدار کې د ترای کسپيد دسام
او کرونري ساینس سره نږدې ځای لري.
په  ۸-۲شکل کې د دې عقدې د الیافو ارتباط د بین العقدوي الیافو د پاتوی سره ښودل شوی دی،
په دې ( )۸-۲شکل کې د وخت هغه تقریبي اندازه هم ښودل شوې ده چې د  S.A Nodeڅخه تر A.V
 Nodeپوری تيرېږي.
نوټ :سیاله د  Inter Nodal Pathwayڅخه د تېرېدو لپاره  0.03secوخت نيسي وروسته A.V
 Nodeتنبه کېږي  A.V Nodeمخکې له دې څخه چې سیاله د  A.V Node Penetratingبرخې ته داخل
شي د  0.09secلپاره ځنډېږي او له هغه نه وروسته بطین ته داخلیږي ،وروستنی او اخري ځنډ د A.V
 Bundleپه  Penetratingبرخه کې د  0.04ثانیو لپاره رامنځته کېږي ،د  A.V Nodeد بنډل دا برخه د
هغه متعددو کوچنیو هزمو څخه تشکیل شوې او د هغه فبروزي نسج په منځ کې سېر کوي چې اذين او
بطین یې یو له بله سره بيل کړي ،بناءً په  A.V Nodeاو  A.V Bundleکې د سیالې مجموعي ځنډ 0.13
ثانیې کېږي عالوتاً د  S.A Nodeڅخه تر  A.V Nodeپورې د انتقال اولنی ځنډ  0.03ثانیې او بالخره ټول
مجموعي ځنډ  0.16ثانیې کېږي.
د دې ټول ځنډ څلورمه برخه وخت په هغه ډېرو کوچنیو انتقالي الیافو کې تیرېږي کوم چې د اذين
 Inter Nodal Pathwayسره تماس لري.
د  A.V Bundleپه الیافو کې د انتقال سرعت  0.02 → 0.05m/secدی چې دا تقریباً د نارمل قلبي
عضلې د انتقال د سرعت  ۱۲/۱برخه تشکیلوي .په زیاته کچه د سیالې ځنډېدنه په  A.V Nodeکې صورت
نیسي ،کله چې دې عقدې ته سیاله داخله شي نو د انتقال سرعت یې ډېر ( )0.05m/secوي چې تقریباً د
قلبي عضلې د نارمل انتقالي سرعت  ۸/۱برخه جوړوي ،د انتقال د سرعت دا کموالی د  A.V Bundleپه
()۱۰
 Penetratingبرخه کې واقع کېږي.

دويم فصل

294

زړه او دوران

په  A.V Bundle ،A.V Nodeاو  Penetratingالیافو کې د انتقال په عملیه کې د ځنډ علت دا دی چې د
دې الیافو جسامت نسبت نارمل قلبي عضلې الیافو ته کم دی پر دې سربېره دا ځنډ په الندې دوه فکټورونو
پورې تړاو لري.
 -۱د دې الیافو  Resting Potentialد زړه د نارمل عضلي الیافو د  Resting Potentialپه نسبت ډېر
منفي دی.
 -۲په انتقالي الیافو کې ډېر کم الیاف په خپل منځ کې د  Gap Junctionپه وسیله وصل شوي دي ،له
دې امله د ایونونو انتقال د یوه لیف څخه بل ته د ډېر زیات مقاومت سره مخامخ کېږي ،نو د کم ولټیج
او زیات مقاومت له کبله چې د ایونونو د انتقال او حرکت په وړاندې موجود دی په دې الیافو کې انتقال
په ځنډ سره صورت نیسي.

 Purkinjهغه الیاف دي چې د  A.V Nodeڅخه د  A.V Bundleپه وسیله په بطین کې غزېدلي دي،
د دې الیافو د اولنۍ برخې څخه پرته چې د  A.V Nodeد الیافو سره يو څه توپير لري ،دا الیاف د نارمل
بطیني عضلي الیافو په نسبت ډېر اوږده دي د  Action Potentialد انتقال سرعت په دې الیافو کې
 1.5→4m/secدی چې د انتقال دا سرعت د نارمل قلبي عضلې په نسبت  ۶ځلې او د  A.V Nodeد
انتقالي الیافو په نسبت  ۱۵۰ځله زیات دی ،دا چټک انتقال د دې المل کېږي چې قلبي سیاله په يو وخت
کې بشپړ ډول د بطیناتو په ټولو برخو کې خوره شي .د  Purkinjeپه الیافو کې د دې چټک انتقال علت
د نفوذیه قابلیت زیاتوالی او د حجراتو ترمنځ د  Gap Junctionsاو  Intercalated Discشته والی دی
چې په دې ترتیب په اسانۍ سره ایونونه د یوې حجرې څخه بلې ته تلالی شي.

S.A Node

Pacemaker

په نارمل حاالتو کې سیاله د  S.A Nodeڅخه منشا اخلي خو په ځينو پتالوژیکو حاالتو کې د زړه
نورې برخې لکه  A.V Nodeاو  Purkinje Fibersهم کوالی شي چې د  S.A Nodeپه څېر منظم
تقلصات رامنځته کړي.
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که  A.V Nodeد کوم خارجي منبع نه پرته تنبه شي نو د داخلي ریتم اندازه به یې د  ۴۰-۶۰ځلې په یوه
دقیقه کې وي ،او د  Purkinje Fibers Dischargeاندازه  ۱۵-۴۰ځلې په یوه دقیقه کې خو په S.A Node
کې دا اندازه  ۷۰-۸۰ځلې په یوه دقیقه کې ده.
که پوښتنه وشي چې ولې  S.A Nodeد  A.V Nodeاو د  Purkinje Fibersپه نسبت د زړه د ریتم د
کنټرول سبب ګرځي؟ ځواب يې په دې حقیقت پورې تړاو لري چې د  S.A Nodeد  Dischargeاندازه
د A.V Nodeاو  Purkinjeالیافو په نسبت چټکه ده ،په عین وخت کې د  S.A Nodeسیالې و A.V Node
او  Purkinjeالیافو ته تیرېږي چې دا الیاف ال د پخوا څخه تنبه شوي نور هم  Dischargeکېږي او د S.A
 Nodeد  Dischargeسره مدغم کېږي ،کله چې  Action Potentialختم شي نو په الیافو کې یو Hyper
 Polarizationمنځته راځي ،خو په  S.A Nodeکې  Hyper Polarizationاو  Dischargeنظر دی نورو
دوو برخو ته ډېر ژر را رسېږی ،بناءً  S.A Nodeنوې سیاله مخکې له دې چې د  A.V Nodeاو Purkinje
الیاف تنبه شي ،رارسېږي چې په دې ډول د  A.V Nodeاو د  Purkinjeالیافو د تنبه کېدو سبب ګرځي
او نه پرېږدي چې په  A.V Nodeاو  Purkinjeالیافو کې مستقله تنبه ایجاد شي ،دا حالت په پرلپسې ډول
ادامه مومي ،نو ویالی شو چې د  S.A Nodeپه وسیله د زړه ضربان کنټرولېږي ،دا هم ښکاره شوه چې په
 S.A Nodeکې همېشه د تنبه د ایجاد چټکتیا نظر د انتقالي سيسټم نورو برخو ته زیاته ده ،له دې امله
مخکې له دې چې په نورو برخو کې  Self Excitationرامنځته شي په  S.A Nodeکې رامنځته کېږي او
نورې برخې خپل ځاني تنبه کیدنې ته نه پرېږدي ،نو ویالی شو چې  S.A Nodeد زړه ضربان کنټرولوي
()۱۰
او د زړه د نارمل  Pacemakerپه حیث قبول شوی دی.
:Ectopic Pacemaker
که چېرې داسې وشي چې د  S.A Nodeڅخه پرته د انتقالي سيسټم په نورو برخو کې داسې یو بنفسهي
 Dischargeرامنځته شي چې چټکتیا يې د  S.A Nodeڅخه زیاته وي ،نو د زړه د  Pacemakerدنده به په
غاړه واخلي ،او د انتقالي سيسټم نورو برخو يعنې  A.V Nodeاو  Purkinjeالیافو ته به انتقال شي.
داسې هم کېدای شي چې د اذين او یا د بطین په کومه بله برخه کې زیاته تنبهي وړتیا رامنځته او د زړه
د  Pacemakerکنټرول په غاړه واخلي ،بناءً که د  S.A Nodeڅخه پرته د زړه په بله هره برخه کې
 Pacemakerایجاد شي د  Ectopic Pacemakerپه نوم یادېږي.
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 Ectopic Pacemakerد زړه په مختلفو برخو کې د غیر نورمالو تقلصاتو د منځ ته راتلو المل کېدای
شي ،چې په ترڅ کې به يې د زړه پمپي دنده کې زیان رامنځ ته شي ،د  Pacemakerد بدلون بل المل د
 S.A Nodeڅخه د زړه نورو برخو ته د سیالې په لېږد کې د بالک رامنځ ته کېدنه هم کېدای شي ،دغه نوی
 Pacemakerاکثراًًّّّ  A.V Nodeاو یا د  A.V Nodeد  Penetrationبرخه کې وي.
که سيمپاتیک اعصاب په یوه کاهل کس کې په پياوړې توګه تنبه شي نو  Heart Rateبه 180-200
 Beats/minاو په ځينو حاالتو کې شاید تر  ۲۰۰ضربانو په یوه دقیقه کې ورسېږي ،په همدې توګه که
سيمپاتیکه تنبه د زړه په ضربانونو کې زیاتوالی رامنځته کوي نو د وینې په پمپ کېدو کې هم د پام وړ
()۱۰
زیاتوالي المل کېږي او په دې توګه  Cardiac Out Putزیاتېږي.
Regulation of Heart Pumping
که یو څوک د استراحت په حالت کې وي زړه يې ايله  ۶-۴لیتره وینه په هره دقیقه کې پمپوي ،خو په
شدیدو تمریناتو کې ممکن پورته اندازه  ۷-۴وارې زیاته شي.
د زړه په وسیله د پمپ شوې وینې حجم په دوه الروکنټرولېږي:
 -۱په طبيعي شکل د وینې د جریان او حجم د تغیراتو په وړاندې د غبرګون په توګه.
 -۲د عصبي سيسټم په وسیله.

په زیاترو شرایطو کې په هره دقیقه کې د زړه په واسطه د پمپ شوې وینې اندازه نژدې په بشپړ ډول زړه
ته د داخل شوې وینې د اندازې له مخې ټاکل کېږي او د وریدونو په وسیله د وینې بېرته راتلل د Venus
 Returnپه نوم یادېږي ،دا په دې معنا ده چې د بدن هر غړی په موضعي ډول د خپلې وینې جریان کنټرولوي
او د موضعي وینې ټول جریان په مجموعي ډول د ټولو محیطي انساجو څخه د وریدونو له الرې ښي اذين ته
را ګرځي ،زړه په خپل وار په اتوماتیک ډول دغه وینه شریانونو او سيسټمیک دوران ته پمپوي ،ترڅو دغه
وینه بېرته دوران ته داخل او دوران وکړي.
د زړه دغه طبعي قدرت چې کوالی شي زړه ته د داخل شوې وینې د مختلفو اندازو سره مطابقت
وکړي ،د دوو تنو نامتو فزیولوژیستانو  Frankاو  Starlingپه وسیله څېړل شوی ځکه نو د هغو په نوم یادېږي.
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 Frank-Starling Mechanismداسې وايي چې که قلبي عضله د وینې څخه د ډکېدو په مرحله کې هر
څومره تر کشش الندې راشي په هماغه اندازه به یې تقلصي پیاوړتیا زیاته او هغه وینه به چې د ابهر په
داخل کې يې اچوي زیاته وي ،د دې مېکانيزم د توضیح لپاره بله خبره دا ده چې په فزیولوژیک ډول
ټوله هغه وینه چې زړه ته راځي خارج ته يې پمپوي پرته له دې چې دغه وینه د دې اجازه ولري چې په
وریدونو کې دې تجمع وکړي.
:Frank-Starling Mechanism
کله چې یو څه اضافي وینه بطیناتو ته داخله شي په قلبي عضله تر ډېره بریده فشار راوړي ،دا کار په
خپل وار سره د دې سبب ګرځي چې د اکټين او مایوزین فالمنټونه یو د بل د پاسه په یو مناسب وضعیت
واقع شي تر څو د تقلص په وخت کې په اسانۍ سره یو د بل د پاسه وښویېږي او یو قوي تقلص رامنځ
ته شي ،بناءً د بطین د پمپي قدرت د زیاتېدو له امله زیاته وینه شریانونو ته پمپ کیږي ،د عضلي کشش
دا زیاتوالی تر یو اعظمي اوږدوالي پورې د یو قوي تقلص لپاره زمینه برابروي ،دا خصلت په ټولو
مخططو عضالتو کې شته او يواځې د قلبي عضلې یوه خاصه ځانګړتیا نه ګڼل کېږي.
د قلبي عضلې پر کشش سربېره یو بل عامل هم کوالی شي د زړه تقلصي قوه د حجم د زیاتېدو په
صورت کې زیاته کړي په دې ډول که حجم زیات شي د ښي اذين په جدار باندې فشار راځي او دا فشار د
دې سبب ګرځي چې د زړه ضربان  ۲۰٪-۱۰پورې زیات کړي چې له کبله به یې په هره دقیقه کې د پمپ
شوې وینې اندازه هم زیاته شي که څه هم دا تاثیر د  Frank-Starling Mechanismپه نسبت کم دی.
تر یوه حده د شریاني فشار زیاتوالی په قلبي دهانه کې کموالی را وړي ،په زړه باندې د Frank-Starling
 Mechanismیو مهم تاثیر دا دی چې تر یوه حده په شریاني فشار کې تغیرات د زړه په پمپي فعالیت او قلبي
دهانه باندې تاثیر نه لري ،دغه تغیرات لکه څنګه چې په  ۲-۹شکل کې لیدل کېږي هغه معلومات ښيي چې د
سپي د ابهر د تقبض او په تعقیب د شریاني فشار د تدریجي زیاتوالي له کبله منځته راغلي او د دې سره
جوخت قلبي دهانه اندزه شوې ښکاري چې تر یوه حده د شریاني فشار زیاتوالی د زړه په وسیله د پمپ شوې
وینې په اندازه کوم تاثیر نه لري.
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 ۲-۹شکل :د شرياني فشار جګوالی او د ښي او چپ بطين نارمل دهانه

( ،۱۰م)۱۱۰ :

د زړه پمپي فعالیت د سمپاتيک او پارا سمپاتيک اعصابو په وسیله کنټرولېږي ،د سمپاتيک عصب تنبه
کوالی شي چې د زړه پواسطه په هره دقیقه کې د پمپ شوې وینې اندازه او قلبي دهانه تر ۱۰۰٪لوړه کړي
()۱۰
خو د پاراسمپاتيک اعصابو تنبه کوالی شي قلبي دهانه صفر ته راښکته کړي.

په یوه ځوان کس کې د سمپاتيک عصب پیاوړې تنبه کوالی شي  Heart Rateپه یوه دقیقه کې د
 ۲۰۰-۱۸۰پورې او ندرتاً تر  ۲۵۰پورې لوړ کړي.
په همدې ډول د سمپاتيک عصب تحریکېدل د زړه په تقلصي قوه کې زیاتوالی راوړي او د دې الرې د
زړه په وسیله د پمپ شوې وینې په حجم کې زیاتوالی رامنځ ته کوي ،په دې توګه د سمپاتيک عصب تنبه
کوالی شي چې قلبي دهانه د  Frank-Starling Mechanismنه عالوه  ۳-۲وارې لوړه کړي ،خو که
سمپاتيک عصبي سيسټم نهې شي کوالی شي د زړه پمپي فعالیت په متوسطه اندازه را کم کړي ،په دې ډول
چې په نورمال او طبيعي حالت کې د سمپاتيک عصبي سيسټم هغه الیاف چې زړه ته تللي په دوامداره توګه
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او لږه اندازه  Dischargeکېږي او د زړه پمپي فعالیت په هغه صورت کې چې سمپاتيک عصبي سيسټم هیڅ
نه وي تنبه شوې بیا هم د  ۳۰٪په شاوخوا کې د طبعي حالت څخه لوړ ساتي ،بناءً کله چې د سمپاتيک
عصبي سيسټم فعالیت په کمه اندازه د طبعي حالت څخه راښکته شي د زړه تقلصي قوه په سلو کې  ۳۰٪د
()۱۰
نارمل حالت په پرتله راښکته کېږي.

د پارا سمپاتيک عصبي سيسټم قوي تنبه کوالی شي چې د څو ثانیو لپاره د زړه ضربان ودروي ،خو د
دې نه وروسته ترې خالصون مومي ( Escapeکوي) او په بېرته د زړه ضربان په ورو توګه د  ۴۰-۲۰ضربانه
په یوه دقیقه کې شروع کېږي او زړه خپل کار ته ادامه ور کوي ،د دې سيسټم قوي تنبه کوالی شي د زړه
تقلصي قوه د  ۳۰-۲۰فیصده پورې کمه کړي له هغه ځایه چې د واګس الیاف زیاتره په اذيناتوکې خپاره
شوي او په کمه اندازه بطیناتو ته تللي چې د زړه قوي تقلصات په کې سر ته رسیږي نو که واګس عصب
تنبه شي نو د زړه ضربان به کم شي خو په تقلصي قوه کې به يې زیات کموالی را نه شي ،له همدې امله د
پارا سمپاتيک عصبي سيسټم د تنبه له کبله په  Heart Rateکې په شدیده توګه کموالی منځ ته راځي ،په
داسې حال کې چې په تقلصي قوه کې يې خفیفاً کموالی راځي او زړه سره د دې چې د زیات بار الندې
کار کوي په تقلصي فعالیت کې به یې  ۵۰٪او یا د دې نه هم زیات کموالی را شي.

د سمپاتيک عصبي سيسټم تنبه کېدنه د دې المل کېږي چې د دې سيسټم د عصبي نهایاتو څخه یو مقدار
نار ایپي نفرین آزاد کړي او داسې فکر کېږي چې د دې هورمون تر اغېزو الندې د قلبي عضلي الیافو نفوذیه
قابلیت د سودیم او کلسیم په وړاندې زیاتېږي نو په  S.A Nodeکې د سودیم په وړاندې د دې نفوذیه وړتیا د
زیاتوالي له امله په  Resting Positive Potentialکې زیاتوالی را ځي او آن د  Thresholdتر حده یې
لوړوي تر څو چې د تنبه سبب شي او په دې اساس د زړه حرکاتو کې زیاتوالی راشي.
کله چې د سودیم په وړاندې نفوذیه قابلیت زیاتېږي په انتقالي الیافو کې د  Action Potentialمنځته
راتګ اسانېږي تر څو په اسانۍ سره د دې الیافو د تنبه المل شي او په دې ډول د اذين څخه بطین ته د سیالې
د انتقال په وخت کې کموالی راځي او د زړه تقلصات چټک کېږي ،له بله پلوه د کلسیم ایون په مقابل کې
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هم نفوذیه قابلیت زیاتېږي او دا د زړه د تقلص قوه زیاتوي ځکه چې دا ایونونه د مایوفبریلونو په تقلصي
پروسه تنبهي تاثیر لري.

الف :د پوتاشیم ایون تاثیرات:
که په خارج الحجروي مایعاتو کې پوټاشیم د ایون غلظت زیات شي نو په زړه باندې یو استرخايي
تاثیر لري ،له دې امله د زړه حرکات کموي او ان کېدای شي د اذين څخه بطین ته د قلبي سیالې لېږد
توقف وکړي.
که د پوتاشیم ایون غلظت  8-12mEq/litته ورسېږي يعنې  ۳-۲ځلې د نارمل حالت په پرتله زیات شي
نو د زړه د ناتوانۍ او د غیر نارمل ریتم ( )Arrhythmiaد پیدا کېدو او حتی د مړینې باعث ګرځي .په خارج
الحجروي مایعاتو کې د پوتاشیم غلظت د زیاتوالي تاثیر په زړه باندې په دې کې دی چې د دې غلظت د
زیاتوالي سره په قلبي عضلي الیافو کې Membranous Potentialکمېږي ( )Hyper Polarizeور سره یو
ځای  Action Potentialهم کمېږي چې په تعقیب یې د زړه تقلصي قوه په پرمختللي ډول کمزورې کېږي.
ب :د کلسیم ایون تاثیرات:
د کلسیم ایون د زیاتوالي تاثیرات په زړه باندې د پوتاشیم د ایون د تاثیراتو متضاد دی ،په دې معنا چې
که د کلسیم ایون غلظت زیات شي نو په زړه باندې یو تشنجي ( )Spasticتقلصي تاثیرات لري ،خو که
د کلسیم ایون غلظت کم شي د زړه تقلصي قوه کمېږي چې دا اغېزې یې د پوټاشیم ایون د زیاتوالي
سره مشابه دی ،خو په نارمل حاالتو کې د وینې د کلسیم سویه په یوه نازکه نورمال حد کې ساتل
کېږي ،او د کلسیم ایون د غلظت دا تاثیرات په زړه باندې د نشت هومره وبولئ.
Vagal Nerve
که د زړه پاراسمپاتیک عصبي سيسټم تنبه شي نو د دې سيسټم (واګس عصب) د نهایاتو څخه به د هغه
اړوند هورمون چې اسیتایل کولین نومېږي افراز شي او په زړه به دوه تاثیرات وکړي:
 -۱د زړه ریتم به کم کړي.
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 -۲د  A.V Nodeد اتصالي الیافو ترمنځ به چې د اذيني عضلې او  A.V Nodeترمنځ واقع دي ،د سیالې د لېږد
پروسه بطیناتو ته وځنډوي.
نو که د واګس عصب دا تنبه خفیفه او یا منځکوره وي د  Heart Rateاو پمپي فعالیت د کمېدو المل
کېږي ،خو که شدیده او پیاوړې وي کېدای شي چې د زړه د ریتم ،د  S.A Nodeد تحرکیت او همدارنګه د
 A.V Nodeپه اتصالي برخه کې د قلبي سیالې د درېدو سبب شي ،ریتمیک تنبهات به د زیات وخت لپاره
بطین ته ونه رسېږي ،او بطیني ضربان به  ۲۰-۵ثانیو لپاره توقف وکړي ،د  Purkinjeد الیافو په ځينو برخو کې
تنبه شروع کېږي چې دا تنبهات د بطین د تقلص سبب ګرځي ،خو د بطین د تقلصاتو تعداد به کم وي،
(دقیقه/ضربانه  )۱۵-۴۰دا حالت د  Ventricular Escapeپه نوم یادېږي.
:Mechanism of Vagal Effects
اسیتایل کولین چې د واګس عصب د نهایاتو څخه افرازېږي په زیاته کچه د لیف د غشا نفوذیه قابلیت د
پوټاشیم په وړاندې زیاتوي او په چټک ډول د پوټاشیم خارجېدنه د انتقالي سيسټم د الیافو هم بهر ته صورت
نیسي ،دا د لیف په داخل کې د منفي چارجونو د زیاتېدو سبب ګرځي چې دا حالت د Hyper Polarization
په نوم یادېږي او د  Excitableانساجو  Excitabilityکموي.
په  S.A Nodeکې د  Hyper Polarizationپه حالت کې د استراحت  Potentialنظر نارمل حالت ته چې
په نارمل حالت کې د  -55څخه تر -66ملي ولټ دی ډېر منفي کېږي ،او آن د  -۶۶څخه  -۷۵ملي ولټو پورې
رسېږي ،نو د دې لپاره چې د استراحت دا  Potentialډېر لوړ دی نو د  Threasholdحالت ته د راګرځېدو
لپاره یې د سودیم زیاتې داخلېدنې ته اړتیا ده او په دې توګه که د واګس عصب دا تنبه ډېره پیاوړې وي نو
پخپله د عقدې د ریتمیکو تنبهاتو د درېدو سبب ګرځي.
په  A.V Nodeکې د  Hyper Polarizationپه حالت کې د اتصالي الیافو په برخه کې د سیالې په انتقال
کې ستونزې رامنځ ته کېږي ،که چېرې اکشن پوتنشيل په لږه اندازه تېر شي بیا هم کوالی شي چې ورپسې
الیاف تنبه کړي د عقدې د الیافو په اتصالي برخه کې د قلبي سیالې په خوندي او وړ لېږد کې کموالی منځ ته
راځي ،که چېرې د سیالې د لېږد دا کموالی په متوسطه کچه وي نو د سیالې لېږد به د ځنډ سره مخامخ شي
خو که چېرې تنبه شدیده وي آن د انتقال د کامالً درېدو او بالک کېدو سبب ګرځي.
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د سمپاتيک عصبي سيسټم د تنبه تاثیرات په زړه باندې اساساً د پارا سمپاتيک عصبي سيسټم د تاثیراتو
مخالف دي او په زړه باندې الندې تاثیرات لري:
 -۱په  S.A Nodeکې د  Dischargeد زیاتېدو او د  Heart Rateد زیاتېدو سبب ګرځي.
 -۲د زړه په تقلصي قوه کې د زیاتېدو سبب ګرځي.
 -۳د زړه د تقلصي قوې د زیاتېدو او د قلبي عضلې د پیاوړي تقلص له امله  Stroke Volumeهم زیاتېږي.
تبه او د تودوخې زیاتوالی د زړه د حرکاتو د زیاتېدو سبب ګرځي چې حتی د نارمل حالت څخه
تر دوه ځلو پورې د زړه حرکات زیاتوي او برعکس د تودوخې د درجې کموالی د زړه د حرکاتو د
کمېدو سبب ګرځي.
هغه خلک چې د  Hypothermiaله امله مري د تودوخې درجه یې د  ۶۰او ۷۰درجې فارنهایټ وي
چې په دې حالت کې د زړه ضربان ډېر کمېږي او ايله یو څو ضربانه په یوه دقیقه کې وي ،بناءً د
تودوخې د درجې زیاتوالی د عضلي غشا نفوذیه قابلیت د ایونونو په وړاندې زیاتوي په ترڅ کې د Self
 Excitationد پروسې د رامنځ ته کېدو سبب ګرځي .که چېرې د تودوخې درجه په متوسط شکل زیاته
شي نو د تقلص په قوه کې زیاتوالی منځته راځي خو ،د تودوخې درجې د دوامداره زیاتېدو له امله
میتابولیکي سيسټم د ګډوډۍ سره مخامخ او په تعقیب د زړه د حرکاتو د ضعیف کېدو سبب ګرځي.
:The Normal Electrocardiogram
کله چې یوه قلبي سیاله په زړه کې خپرېږي نو هغه برقي جریان چې د زړه څخه منشا اخلي شاوخوا
انساجو ته چې زړه یې احاطه کړی هم انتشارکوي او د دې جریان یوه کمه برخه آن د بدن تر سطحې پورې
را رسېږي ،اوس که دوه الکترودونه د بدن د پوستکي په مخ د زړه په مخالف لوري کېښودل شي نو کېدای
شي د دې برقي جریان د  Potentialتفاوت د یوه منحني په ډول ثبت شي ،السته راغلی منحني د
الکټروکارډیوګرام په نوم یادېږی .یا په بل عبارت د زړه د عضلې د برقي  Potentialګرافیک ثبت د E.C.G
یا  Electrocardiogramپه نوم یادېږي.
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 ۲-۱۰شکل :نارمل الکتروکارديوګرام

( ،۱۰م)۱۲۱ :

لکه څنګه چې په  ۲-۱۰شکل کې لیدل کېږي نارمل  E.C.Gد  Pله موجې Q.R.S-Complex ،او د  Tله
موجې څخه تشکیل شوي  Q.R.S-Complexله درېو جدا يعنې  Q,Rاو  Sموجو څخه تشکیل شوې ده P
موجه د اذيناتو د  Depolarizationڅخه د اذيناتو تقلص څخه د مخه منځته راځي  Q.R.S-Complexد هغې
برقي  Potentialڅخه چې د بطیناتو د تقلص څخه د مخه وي رسمېږي ،بناءً  Pاو  Q.R.S-Complexدواړه د
 Depolarizationموجې دي.
د  Tموجه د بطیناتو د  Repolarizationڅخه منځته راځي ،دا موجه په بطیناتو کې د  0.25-0.30secوروسته منځ
ته راځي په دې ترتیب  E.C.Gد  Depolarizationاو  Repolarizationدواړو امواجو څخه تشکیل شوی ده.
په  ۲-۱۱شکل کې د قلبي عضلې یو لیف د  Depolarizationاو  Repolarizationپه څلورو
مختلفو حاالتو کې لیدل کېږي ،د  Depolarizationپه جریان کې د عضلي لیف داخلي نورمال منفي
 Potentialله منځه ځي او  Membrane Potentialمعکوس کېږي ،په دې معنا چې داخل مثبت او د
غشا په خارج کې منفي چارجونه ځای نیسي ،د  ۲-۱۱شکل په  Aبرخه کې د  Depolarizationپروسه
ښودل شوې ده چې په داخل کې مثبت او په خارج کې منفي چارجونه ځای لري ،او دا پروسه د چپ
څخه ښي خوا ته سېر لري ،د لیف اوله نیمايي برخه  Depolarizeشوې په داسې حال کې چې د لیف
دويمه نیمایي برخه ال په  Polarizeحالت کې ده ،بناءً هغه الکترود چې د برقي پوتنشیل د ثبت لپاره په
ښي خوا کې ایښودل کېږي یو مثبت جریان به ثبت کړي په داسې حال کې چې چپ الکترود په یوه
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منفي ساحه کې قرار لري ،دا کار د دې سبب ګرځي چې د پوتنشیل د ثبت د دستګاه عقربه مثبت جریان
ثبت کړي او پورته الړ شي .د شکل په  Bبرخه کې لیدل کېږي چې  Depolarizationسراسري عضلي
لیف کې انتشار کړي او ګراف بېرته ښکته خوا ته د صفر په لور را ګرځيدلی ځکه چې دواړه
الکترودونه په دواړو خواو په برابر او مساویانه (منفي) چارجونو باندې واقع شوی دی ،او دا یو مکمله د
 Depolarizationموجه ده چې د ټول عضلي لیف په اوږدو کې يې سېر کړی دی .د شکل په  Cبرخه
کې د عضلي لیف  Repolarizationلیدل کېږي چې د عضلي لیف تر نیمايي پورې مثبت چارجونه د
ليف په خارج کې ځای نیسي بناءً چپ الکترود په یوه مثبته ساحه کې واقع کېږي په داسې حال کې چې
ښي هغه په يوه منفي ساحه کې راځي چې دا حالت د  Aهغې بر عکس دی په نتیجه کې د برقي
پوتنشیل د تفاوت منحني لکه څنګه چې په ښي خوا کې لیدل کېږي منفي کېږي.
د شکل په  Dبرخه کې عضلي لیف په کامله توګه  Repolarizeکېږي او دواړه الکترودونه په مثبته ساحه
کې ځای نیسي بناءً هيڅ ډول پوتنشیل د هغوی د منځه نه ثبتېږي او پوتنشیل بېرته د صفر په لور را ګرځي
()۱۰
چې دا یوه د  Repolarizeموجه ده چې د عضلي لیف د  Repolarizationڅخه السته راغلې ده.

 ۱۱-۲شکل :د زړه د يو عضلي ليف څخه د  Depolarizationموجو ( )A,Bاو  Repolarizationموجو ( )C,Dثبتول

( ،۱۰م)۱۲۲ :
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E.C.G
مخکې له دې چې عضله تقلص وکړي لومړی باید  Depolarizationشي تر څو د تقلص لپاره د تقلص
کیمیاوي پروسه فعاله شي بناءً د  Pموجه د اذيناتو د تقلص په پیل او  Q.R.S-Complexد بطیناتو د تقلص په
پیل کې منځ ته راځي او بطینات څو ملي ثانیې وروسته د  Repolarizationڅخه يعنې د  Tموجې د ختم نه
وروسته بیا هم د تقلص په حال کې پاتې کېږي.
اذينات تقریباً  0.15-0.20secوروسته د  Pموجې څخه  Repolarizeکېږي او دا هغه وخت دی چې
 Q.R.S-Complexپه  E.C.Gکې ثبتېږي ،بناءً د اذيناتو د  Repolarizationموجه چې د اذين د  Tموجې
په نوم یادېږي اکثراً د یوه لوی  Q.R.S-Complexالندې واقع کېږي او د هغه په وسیله له منځه ځي نو
ځکه د اذيناتو د  Tموجه په  E.C.Gکې نه لیدل کېږي.
په  E.C.Gکې د  Tموجه د بطیناتو د  Repolarizationموجه ده ،په عادي حالت کې د بطیني عضلې په
ځينې الیافو کې  0.20secوروسته د  Q.R.S-Complexڅخه او په زیاتره الیافو کې  0.35secوروسته د
 Depolarizationڅخه پيلېږي ،له همدې امله د  Repolarizationپروسه د وخت له نظره نسبتاً یوه اوږده
پروسه ده او تقریباً په  0.15secکې بشپړېږي بناءً په  E.C.Gکې د  Tموجه نسبتاً یوه اوږده موجه ده خو ولتاژ
یې د  Rد موجې په نسبت کم دی .د  E.C.Gثبت د هغه کاغذ له پاسه چې ال د مخه په افقي او عمودي
خطونو (مربع ګانو) ویشل شوې صورت نیسي ،د  E.C.Gد کاغذ عمودي خطونه د ولټېج څخه نمایندګي
کوي چې په ملي ولټ او افقي خطونه د وخت څخه نمایندګي کوي چې په ملي ثانيه سره ښودل کېږي ،په
افقي ډول هر  2.5سانتي متره ( )25mmاوږدوالی یوه ثانیه وخت په بر کې نیسي چې بیا دا فاصله د عمودي
خطونو په واسطه په پنځه برخو ویشل کېږي چې د دې خطونو ترمنځ فاصله  0.20secکېږي دا فاصله بیا په
خپل وار د نازکه خطونو په وسیله په  ۵کوچنیو برخو ویشل کېږي چې هر یو  0.04secوخت په بر کې
()۱۰
نیسي ،د ال ښه پوهاوي لپاره  ۲-۱۰شکل ته ځیر شئ.
Normal Voltage in the E.C.G
د نارمل  E.C.Gموجو ولټیج د بدن په سطحه د الکترودونو د ایښودلو په طریقه او همدا راز زړه ته د
نژدې الکترودونو يا  precardial leadsسره اړیکې لري ،که یو الکترود مستقیماً د بطیناتو له پاسه او بل
الکترود د بدن په یوه بل ځای کې کېښودل شي نو په دې صورت کې ممکن د  Q.R.S-Complexولټیج
 ۴-۳ملي ولټو پورې ورسېږي ،چې که دا ولټیج د قلبي عضلې د هغه  Action Potentialسره چې
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مستقیماً د قلبي عضلې څخه ثبتېږي او  ۱۱ملي ولټه دې پرتله شي نو د  Q.R.S-Complexولټیج به د هغې
په پرتله ډېر کوچنی وي.
هغه  E.C.Gچې د دواړو السونو یا یو الس او یوه پښه کې د الکترودونو د ایښودلو په وسیله ثبتېږي د
 Q.R.S-Complexولټېج د  Rد موجې د لوړې برخې څخه د  Sد موجې تر ښکتنۍ برخې پورې محاسبه
کېږي ،چې دا ولټېج د  ۱ملي ولټ په شاوخوا کې اټکل شوی دی .د  Pد موجې ولټېج د  0.1-0.3ملي ولټو
()۱۰
او د  Tد موجې ولټېج د  0.2-0.3ملي ولټو په شاوخوا کې اټکل شوی دی.
P-R or P-Q Interval
دا د وخت هغه فاصله ده چې د  Pموجې د شروع کېدو څخه د  Q.R.S-Complexتر شروع پورې دوام
لري چې دا  Intervalد اذيناتو د تقلص د شروع څخه د بطیناتو د تقلص تر شروع پورې وخت په بر کې
نیسي ،دې فاصلې ته کله نا کله  P-Q Intervalهم وايي چې نورماله اندازه یې  0.16ثانیې ده او په زیاترو
مواردو کې د  P-R Intervalنوم ورکول کېږي ځکه چې د  Qموجه اکثراً وجود نه لري.
Q-T Interval
د بطین تقلص د  Qموجې د شروع څخه د  Tموجې تر ختمه پورې ادامه لري دغه واټن (د  Qموجې د
شروع څخه د  Tموجې تر ختمه پورې) د  Q-T Intervalپه نوم یادېږي چې نورماله اندازه يې  0.35ثانیې ده.
E.C.G
د  E.C.Gله مخې په اسانۍ سره کوالی شو د زړه ضربان وشمارو ځکه  Heart Rateد دوو پرله پسې
ضربانونو ترمنځ واټن سره معکوسه رابطه لري ،که د زړه دوو پرله پسې ضربانونو ترمنځ وخت یوه ثانیه
وي نو د زړه ضربان به په یوه دقیقه کې  ۶۰ځلې وي ،په کاهالنو کې د دوو  Q.R.S Complexترمنځ
نورماله فاصله  0.83ثانيې ده ،له دې کبله يې د زړه ضربان عبارت دی له ۶۰تقسیم په  0.83مساوي ۷۲
ځله په یوه دقیقه کې.

()۱۰

= 72 BPM

60
0.83
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E.C.G
 :Bipolar Leads (Limb Leads( -۱دا لیډونه چې شمیر یې  ۳او د سټېنډرډ لیډونو په نوم یادېږي ،د دوه
قطبي لیډونو په نوم ځکه یادېږي چې په کې د پوتانشيل تفاوت د دوو الکتروډونو په وسیله د بدن په دوو
متفاوتو برخو کې ثبتېږي.
لومړی لیډ :د ښي الس او چپ الس ترمنځ د برقي پوتنشیل تفاوت ښیي.
دوهم لیډ :د ښي الس او چپې پښې ترمنځ د برقي پوتنشیل تفاوت ښیي .
دریم ليډ :د چپ الس او چپې پښې ترمنځ د برقي پوتنشیل تفاوت را ښيي.
Einthoven’s Triangle

 ۲-۱۲شکل :د  Standard leadsپه واسطه د ECG

رسمول

( ،۱۰م)۱۲۵ :

 ۲-۱۳شکل نارمل  ECGچې د اساسي مشتقاتو څخه
( ،۱۰م)۱۲۶ :
جوړه شوې
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لکه چې په  ۲-۱۲شکل کې لیدل کېږي د  Einthoven’s Triangleپه نوم یو مثلث د زړه په شاوخوا
ساحه کې رسمېږي ،دوه السونه او چپه پښه د دې مثلث اضالع تشکیلوي کوم چې زړه يې احاطه کړی دی،
په دې مثلث کې پورتنۍ برخه د دواړو السونو د پوتنشیل اختالف او ښکتنۍ برخه د چپې پښې د پوتنشیل
( ،۷م)۳۱۰ :
اختالف ثبتوي.
Einthoven’s Law
د دې قانون په اساس که د درېو دوه قطبي لیډونو څخه د دوو برقي پوتنشیل معلوم وي نو دریمې یې د
دواړو د ریاضیکي جمع کولو څخه معلومېدای شي ،خو دې ته مو باید پام وي چې د جمع کولو په وخت
کې د لیډونو عالمې ( ، +ـ ) په پام کې ونه نيسئ .په  ۲-۱۲شکل کې دا موضوع په ښه توګه توضیح شوې
ده او ښکاري چې د ښي الس برقي پوتنشیل  -0.2Mvاو د کيڼ الس برقي پوتنشیل  +0.3mvاو د کیڼې پښې
 +1mvاو ښکاري چې اول ليډ یو مثبت برقي پوتنشیل ( +0.5mvملي ولټ) ثبتوي ځکه دا په ښي الس کې
د منفي  0.2mvاو په چپ الس کې د  +0.3mvترمنځ تفاوت څخه عبارت دی ،دغه راز درېم لیډ +0.7mv
او دوهم ليډ  +1.2mvپوتنشیل ثبتوي ،اوس که ځیر شو د اول او دریم لیډ د ولټېج حاصل جمع د دوهم لیډ
د ولټېج سره مساوي يعنې  +0.5او  +0.7مساوي  +1.2کېږي.
Augmented Unipolar Leads (Mono Polar Leads( -۲
دا لیډونه په ترتیب سره د  Avr,Avlاو  Avfڅخه عبارت دي.

 ۲-۱۴شکل :نارمل  ECGچې د يو قطبه مشتقاتو څخه ثبت شوې ده

( ،۱۰م)۱۲۷ :

 :Avlد هغه لیډ څخه عبارت دی چې د چپ الس برقي ولټېج مونږ ته را ښيي چې  Aد  Augmentedیا ډېر
قوي V ،د ولټېج او  Lد چپ معنا ور کوي.
 :Avrد هغه لیډ څخه عبارت دی چې د ښي الس برقي ولټېج را ښيي .R=Right

دويم فصل

زړه او دوران

309

 :Avfد هغه لیډ څخه عبارت دی چې د پښو برقي ولټېج را ښيي .F=Foot
Precardial or Chest Leads -۳
هغه لیډونه دي چې د زړه په شاوخوا ناحیه ( )Precordکې ایښودل کېږي او د v1, v2, v3, v4, v5 & v6
څخه عبارت دي.
 :V1په څلورمه ښي بین الضلعي مسافه د قص هډوکي ته نږدې ایښودل کېږي.
 :V2څلورمه چپه بین الضلعي مسافه کې د قص هډوکي ته نږدې ایښودل کېږي.
 :V3د  V2او  V4په منځ کې ایښودل کېږي.
 :V4په پنځمه چپه بین الضلعي مسافه او  Med-Clavicular Lineکې ایښودل کېږي.
 :V5په پنځمه چپه بین الضلعي مسافه او  Ant.Axillary Lineکې ایښودل کېږي.
 :V6په پنځمه چپه بین الضلعي مسافه او  Med-Axillary Lineکې ایښودل کېږي.
 ۲-۱۴شکل د یوه روغ کس  E.C.Gچې د پورتنیو شپږو لیډونو په وسیله ثبت شوي را په ګوته کوي.

 ۲-۱۵شکل :نارمل  ECGچې د قرب القلبي مشتقاتو څخه رسم شوې ده

( ،۱۰م)۱۲۶ :
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که د  E.C.Gکاغذ ته وګورو د دوه ډوله مربعاتو څخه جوړ شوی چې یو ډول یې لوی او بل ډول
یې کوچنی دی ،د هرې مربع طول او عرض سره مساوي يعنې  ۵X۵ملي متر او که د وخت له نظره
حساب شي په افقي ډول  0.20ثانیې د یوې مربع طول دی ،خو په دې شرط چې د  E.C.Gکاغذ په یوه
ثانیه کې  ۵۰ملي متره د ماشین څخه تېر شي او که د  E.C.Gکاغذ په یوه ثانیه کې  ۲۵ملي متره د E.C.G
د ماشین څخه تېر شي نو دا وخت به  ۰,۴۰ثانیې شي.
E.C.G
په دې طریقه کې د دوو  Rموجو ترمنځ فاصله شمېرل کېږي ،په  ۶۰تقسیمېږي که د دوو موجو ترمنځ
وخت  ۴۰وړې مربع ګانې وي او د  E.C.Gکاغذ په یوه ثانیه کې  ۵۰ملي متره د ماشین څخه تېر شي نو د
زړه د ضربان اندازه به په یو دقیقه کې په الندې توګه محاسبه شي:
هره یوه وړه مربع  ۰,۲۰ثانیې وخت نیسي نو  ۴۰که په  ۰,۲۰ثانیوکې ضرب شي حاصل ضرب یې ۰. ۸
ثانیې کېږي ،اوس  ۶۰په  ۰. ۸تقسیموو حاصل تقسيم چې  ۷۵کېږي د زړه د ضربان څخه عبارت دی په يوه
()۱۰
دقيقه کې.
E.C.G
 P -۱موجه :د اذيناتو د  Depolarizationڅخه منځ ته راځي.
 :PR-Segment -۲د هغه سګمنټ څخه عبارت دی چې د  Pموجه د  Qسره وصلوي او دا هغه وخت دی
چې تنبه د  A.V Nodeڅخه تیرېږي.
 Q -۳موجه :د هغه منفي موجې څخه عبارت ده چې د  Rموجې څخه مخکې په  E.C.Gکې منځ ته راځي.
 R -۴موجه :د هغه مثبتې موجې څخه عبارت ده چې د  Qموجې پسې منځ ته راځي.
 S -۵موجه :هغه منفي موجه ده چې د  Rموجې څخه وروسته منځ ته راځي.
 :ST-Segment -۶هغه سګمنټ دی چې د  Sاو  Tموجو ترمنځ موجود وي.
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 T -۷موجه :د هغه موجې څخه عبارت ده چې د بطیناتو د  Repolarizationڅخه منځ ته راځي.
( ۲-۱۶شکل)

 ۲-۱۶شکل :نارمل ECG

()۱۰

( ،۱۰م)۱۲۱ :

ECG
د زړه د نظم یا ریتم په سيسټم کې د ګډوډۍ منځ ته راتلو ته  Arrhythmiaویل کېږي چې د الندې غیر
نورمال شرایطو له امله منځ ته راځي.
 -۱د  Pacemakerپه ریتم کې د بې نظمۍ منځ ته راتلل.
 -۲د  S.A Nodeڅخه د زړه کومې بلې برخې ته د  Pacemakerتبدیلېدنه.
 -۳د زړه د انتقالي سيسټم په مختلفو برخو کې د بالک منځ ته راتلل.
 -۴په زړه کې د سيالې د یوه غیر نورمال مسیر منځ ته راتګ.
()۱۰
 -۵د زړه په هره برخه کې د خپل سرو سیالو منځ ته راتلل.
Abnormal Sinus Rhythms
 :Tachycardia -۱د زړه د ضربان زیاتوالي ته ویل کېږي ،یا په بل عبارت هغه حالت دی چې د زړه د
ضربان اندازه په کې په یوه دقیقه کې د  ۱۰۰څخه زیاته شي.
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 ۲-۱۷شکل  E.C.Gد  Tachycardiaد یو ناروغ څخه رسم شوې چې د دوو  QRS-Complexترمنځ
پکې مسافه کمه شوې او د همدې مسافې یا انټروال له مخې یې د زړه د ضربان اندزه معلومه شوې چې تقریباً
په یوه دقیقه کې  ۱۵۰ته رسېږي په داسې حال کې چې نارمل حالت یې  72beat/minدی ۱۷-۲( .شکل)

 ۲-۱۷شکل( Tachycardia :په لمړي ليډ کې)

( ،۱۰م)۱۴۳ :

 Tachycardiaپه عمومي توګه درې مهم علتونه لري:
الف :د تودوخې د درجې لوړوالی.
ب :د سمپاتيک عصبي سيسټم په وسیله د زړه تنبه کېدل.
()۱۰
ج :د زړه ځينې ټوکسیک حاالت هم  Tachycardiaمنځ ته را وړلی شي.
د فارنهایټ د هرې درجې په لوړېدو سره د زړه  ۱۰ضربان اضافه کېږي او د هرې سانتي درجې په
زیاتوالي سره تقریباً  ۱۸ضربانه زیاتېږي ،خو د تودوخې د درجې ډېر زیاتوالی په معکوسه او پرمختللي ډول د
قلبي عضلې د ضعیفه کېدو او د  Heart Rateد کمېدو سبب کېږي.
که د تودوخې درجه  ۱۰۵فارنهایټ ( 40.5سانټي ګریډ) ته لوړه شي د قلبي عضلې د پرمختللي ضعف له امله
به  Heart Rateرا کم شي .تبه په عمومي ډول د  Tachycardiaسبب ګرځي ځکه د تبې سره د حرارت
درجه لوړېږي او د حرارت د درجې په لوړېدو سره د  S.A Nodeمیتابوليزم چټک کېږي چې له امله یې د
 S.A Nodeد تخريشیت وړتیا زیاته او هم د ریتم د زیاتېدو سبب ګرځي.
يو لړ نور فکټورونه شته چې د زړه سمپاتيک سيسټم تنبه کوي چې د دوران په فزیولوژي کې ترې
یادونه شوې ده مثالً د زیاتې وینې ضایع کېدو له امله شاک تولیدېږي نو په عکسوي ډول زړه تنبه کېږي
او د زړه ضربان په یوه دقیقه کې ۱۵۰-۱۸۰ته رسېږي ،په همدې ترتیب که د زړه د عضلې تقلصي قوه
کمزورې شي په عکسوي ډول د زړه سمپاتيک سيسټم د تنبه له امله په کافي اندازه  Heart Rateاضافه
کېږي تر څو په کافي مقدار وینه دوران ته واچوي.
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 :Brady Cardia -۲د  Heart Rateکموالي ته ویل کېږي ،یا په بل عبارت که په یوه دقیقه کې د زړه ضربان
()۱۰
د  ۶۰څخه کم شي نو د  Brady Cardiaپه نوم یادېږي ۲-۱۸( .شکل)

 ۱۸-۲شکل( Sinus Brady cardia :په درېم ليډ کې).

( ،۱۰م)۱۴۳ :

د  Bradycardiaپه حالت کې په  E.C.Gکې د دوو  QRS-Complexترمنځ فاصله اوږدېږي ،په
پهلوانانو کې د استراحت په حالت کې تل  Bradycardiaموجوده وي ځکه چې د پهلوانانو زړه د نورو
عادي خلکو په نسبت قوي پمپي فعالیت ترسره کوي چې له امله یې د  Stroke Volume Out Putاندازه
هم زیاته وي ،بناءً په هر ضربان کې په زیاته اندازه وینه محیطی دوران ته پمپمېږي چې همدا حالت د
دوراني  Feed Backعکسو له الرې د  Bradycardiaسبب ګرځي Vagal Stimulation .هم د
 Bradycardiaسبب کېږي دا ځکه چې د واګس تنبه له امله اسیتایل کولین افرازېږي چې بیا دا اسیتایل
کولین د  Heart Rateد کمېدو المل کېږي ،په همدې توګه د  Carotid Sinus Syndromeپه ناروغانو
کې چې د  Carotidپه  Sinusکې د  Sclerosisله امله  Baroreceptorsد فشار په وړاندې ډېرې
حساسېږي او د غاړې د پاسه لږ فشار هم د  Baroreceptor Reflexد منځ ته راتلو سبب کېږي (يعنې د
()۱۰
واګس عصب تنبه او  Bradycardiaمنځ ته راځي).
Sinus Arrhythmia
که هغه تغیرات او تحوالت چې د یو عادي او جبري تنفس په اثنا کې په  Heat Rateکې رامنځ ته
کېږي د  Cardio Tachnometerپه وسیله ثبت شي معلومېږي چې د یوه عادي تنفس په وخت کې د زړه
سرعت تر  ۵سلنه زیات او یا کمېږي خو د جبري تنفس په وخت کې د زړه په سرعت کې تر  ۳۰٪تغیر
رامنځ ته کېدای شي ،د عادي تنفس په جریان کې د زړه په ضربان کې د تغیراتو منځ ته راتلل د Sinus
 Arrhythmiaپه نوم یادېږي ،چې د تنفسي تغیراتو په وخت کې د دوراني عکسوي او یا هم عصبي تاثیراتو
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(سمپاتيک او پارا سمپاتيک) سګنالونو مقویت ته په  S.A Nodeکې تغیر ور کوي ،او په ترڅ کې د زړه
( ،۴م م)۱۸۴-۱۷۴ :
ضربان د کموالي او یا هم زیاتوالی منځ ته راتلو سبب کېږي.
د ذفیر او د شهیق د پروسې د تغیراتو په صورت کې د میډوال (د تنفسي مرکز) څخه Vasomotor
 Centerته سیالې انتقالېږي چې بیا د سمپاتيک او یا پارا سمپاتيک اعصابو له الرې په زړه باندې د سیالو
()۱۰
د تاثیراتو د کمېدو او یا زیاتېدو سبب ګرځي.

 ۲-۱۹شکل Sinus Arrhythmia :چپه خوا د نارمل تنفس ،او ښي خوا د ژور تنفس په وخت کې.

( ،۱۰م)۱۴۴ :

 :Sino-Atrial Block -۱په ډېرو نادرو حاالتو کې سیاله د  S.A Nodeڅخه مخکې له دې چې د اذيناتو
عضالتو ته داخله شي بالک کېږي ،په دې حالت کې لکه څنګه چې په  ۲۰-۲شکل کې لیدل کېږي په
ناڅاپي ډول د  Pموجه له منځه ځي ،او بطین په نوي ریتم شروع کوي په دې حالت کې سیاله د اذيني بطیني
()۱۰
عقدې څخه منشا اخلي  QRS-Complexنارمل خو ورو وي.

 ۲-۲۰شکل AV. Node ،SA-Block :د  Pace makerپه حيث کله چې  SA. Nodeبالک وي

( ،۱۰م)۱۴۴ :

 :Atrioventricular Block -۲لکه څنګه چې د نوم څخه یې ښکاري په دې بالک کې سیاله د اذين
څخه بطین ته په  A.V Bundleکې چې د  His Bundleپه نوم هم یادېږي نه تیرېږي یا دا چې په همدې
ځای کې د سیالې په وړاندې یو مکمل بالک منځ ته راځي لکه په الندې ډول.
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 -۱د  A.V Nodeاو یا د  A.V Bundleد الیافو اسکیمیا اکثراً د اذين څخه بطین ته د سیالې په لیږد
کې د ځنډېدو او یا د بالک المل کېږي چې دا ډول اسکیمیا اکثراً د اکلیلي اوعیو د عدم کفایې له
امله منځ ته راځي.
 -۲که  A.V Bundleد  Scar Tissueاو یا هم د زړه د یوې برخې د تکلس ( )Calcificationپه وسیله تر فشار
الندې راشي نو د اذين څخه بطین ته د سیالې د لېږد په وړاندې د بالک د منځ ته راتلو سبب ګرځي.
 -۳د  A.V Nodeاو  A.V Bundleالتهاب هم د اذين څخه بطین ته د سیالې د انتقال پروسه زیانمنه کوي،
دا ډول التهاب د  Myocarditisد مختلفو ډولونو نه وروسته منځ ته راځي مثالً د  Diphtheriaاو
 Rheumatoid Feverنه وروسته.
 -۴که زړه د واګس عصب په وسیله په قوي توګه تنبه شي نو په  A.V Nodeکې د اذين څخه بطین ته د
()۱۰
سیالې لېږد بالک کوي.
Incomplete Heart Block
دا ډول بالک د لمړۍ درجې بالک په نامه هم یادېږي ،چې د  PQیا PRمسافې په کې اوږدېږي
که  Heart Rateنارمل وي نو د  Pموجې د شروع څخه بیا د  QRS-Complexتر پیل پورې نورمال
وخت  0.16secدی که  Heart Rateاضافه شي نو  PR Intervalکمېږي او برعکس که چېرې Heart
 Rateکم شي نو  PR Intervalاوږدېږي ،که  Heart Rateنارمل وي خو د  PR Intervalد 0.20sec
څخه اضافه شي نو ویل کېږي چې ناروغ په  First Degree (Incomplete) Heart Blockباندې اخته
دی ،په الکټرو کارډیو ګرام کې چې  PR Intervalپه کې اوږد شوی دی ( )0.30secمونږ ته First
 Degree Blockرا په ګوته کوي ،بناءً په دې ډول بالک کې د اذيناتو څخه بطیناتو ته د سیالې په
انتقال کې يواځې ځنډ رامنځ ته کېږي خو د انتقال د عملیې مکمله او حاده بالک کېدنه صورت نه
()۱۰
نیسي ۲-۲۱( .شکل)

 ۲-۲۱شکل :د  PR intervalاوږدوالی چې د لمړي درجې  AV Blokله کبله منځ ته راغلی

( ،۱۰م)۱۴۴ :
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2nd degree Heart Block

په دې حالت کې د  A.V Nodeپه اتصالي برخه کې انتقال ورو کېږي تر دې چې  PR Intervalد
 0.25څخه  0.40ثانیو پورې اوږدېږي د اذين ضربان نظر بطین ته زیاتېږي دې ډول بالک ته Second
 Degree (Incomplete) Heart Blockوایي ،په دې حالت کې کېدای شي چې د یوې او یا دوهمې تنبه
په تعقیب سیاله بطین ته داخله شي نو د ریتم نسبت به یې د بطین سره  2:1وي .ځينې وختونه دا نسبت
()۱۰
 3:2او یا هم  3:1ته زیاتېدای شي چې  E.C.Gتغیرات یې په الندې توګه ښودل شوي دي.

 ۲-۲۲شکل :دوهمه درجه AV Block

()۱۰

دا هغه بالک دی چې د  A.V Nodeاو یا هم د  A.V Bundleپه برخه کې د سیالو د انتقال پروسه
زیانمنه کېږي ،وخیم حالت غوره کوي او په مکمل ډول د اذين څخه بطین ته سیاله نه شي تېرېدلی .په
دې حالت کې په  E.C.Gکې د  Pموجه د  QRS-Complexڅخه جال او ورسره هیڅ اړیکه نه لري ،لکه
څنګه چې په  E.C.Gکې معلومېږي کېدای شي د اذيناتو ضربان په یوه دقیقه کې ۱۰۰ته ورسېږي خو د
بطین هغه به په یوه دقیقه کې د  ۴۰څخه کم وي د  Pموجه د  QRS-Complexسره هیڅ ارتباط نه لري،
اذين جال او بطین جال تقلص کوي خو د اذين  Rateطبعي او نورمال وي او د بطين هغه کم وي.
د  Adam’s Stroke Syndromeاو  Ventricular Escapeپه حالت کې کېدای شي چې  A.Vبالک په
مکمل ډول منځ ته راشي او د یوې مودې لپاره سیاله د اذين څخه بطین ته تېره نه شي ،کېدای شي چې د
دې ډول مکمل بالک رامنځ ته کېدنه او د سیالې نه تیرېدنه څو ثانیې ،څو دقیقې او یا هم څو ساعته په بر
کې ونیسي او بیا وروسته انتقال بېرته عادي حالت ته را وګرځي ،په مکس ډول داسې حالتونه د قلبي
عضلې او انتقالي سيسټم د اسکیمیا په حالت کې منځ ته راځي ،وروسته له دې چې په  A.V Nodeکې
انتقال د ړومبی ځل لپاره بالک شو نو د بطین تقلص د  5-30secلپاره توقف کوي چې دا حالت د
 Overdrive Suppressionپه نوم یادېږي د دې معنا دا ده چې په دې حالت کې بطیني انتقال او تنبهیت تر
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فشار الندې راځي اما د اذين ریتم د بطین څخه زیات ،طبعي او نورمال وي ،بالخره د بالک شوې ساحې
په وروستۍ برخه کې په اتوماتیک او ریتمیک ډول  Dischargeرامنځ ته کېږي خو تعداد یې  ۱۵-۴۰ځلې
په یوه دقیقه کې وي او بطین د یوه  Pacemakerدنده په غاړه اخلي چې د  Ventricular Escapeپه نوم
یادیږي ،که د  ۷-۴ثانیو لپاره دماغ ته د وینې جریان ځنډ شي او دماغي اروا کمه شي نو دماغ یو غیر فعال
حالت ته داخلېږي چې له امله يې د مکمل قلبي بالک په ناروغانو کې وروسته د بالک د رامنځ ته کېدو
نه د  ۳۰-۵ثانیو پورې زړه نه شي کوالی وینه پمپ کړي ،تر څو چې بطینات تېښته یا  Escapeوکړي او د
 Ventricular Escapeنه وروسته بطین په کراره توګه وینه پمپوي تر څو دماغ بېرته نورمال حالت ته را
()۱۰
وګرځي چې دا حالت د  Adam’s Stroke Syndromeپه نوم یادېږي ۲-۲۳ ،شکل ته متوجه شئ.

 ۲-۲۳شکل :درېمه درجه يا

Complete AV Block

( ،۱۰م)۱۴۵ :

Premature Atrial Contraction
 ۲-۲۴شکل  E.C.Gکې چې د  Premature Atrial Contractionله يو ناروغ څخه اخسیتل شوې لیدل
کېږي چې په دې ډول ضربان کې د  Pموجه ژر منځ ته راځي  PR Intervalلنډېږي خو دا ډول تغیرات هغه
وخت منځ ته راځي چې  Ectopicمحراق د  S.A Nodeسره نږدې موقعیت ولري په همدې ترتیب په دې
حالت کې د یوه  Premature Contractionاو یو موثر  Contractionترمنځ فاصله هم اوږده وي چې دا د
 Compensatory Pauseپه نوم یادېږي.
د  Premature Contractionمحراق په اذيني عضالتو کې د  S.A Nodeڅخه لږ څه وړاندې رامنځ
ته کېږي او بیا په اذين کې خپرېږي خو یو موثر تقلص په  S.A Nodeکې د  Dischargeد رامنځ ته
()۱۰
کېدو له امله منځ ته راځي ۲-۲۴( .شکل)

 ۲-۲۴شکلArtrial Premature Beat (Lead one) :

()۱۰
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 Premature Atrial Contractionپه ځينې نارمل خلکو کې هم لیدل کېږي مثالً په پهلوانانو کې همدا
راز ځينې ټوکسیک حاالت هم د Premature Atrial Contrtactionسبب کېدای شي لکه د زیاتو
سګريټو استعمال ،د زیاتې کافې څښل ،د الکولو څښل او همدارنګه یو شمېر درمل هم ذکر شوي
()۱۰
حاالت رامنځ ته کوي.
Paroxysmal Tachycardia
که د زړه په هره برخه کې مثالً په اذيناتو ،بطیناتو او یا هم د پرکینج په الیافو کې یو غیر نورمال محراق
رامنځ ته او د زړه د غیر نورمال ریتم د منځ ته راتلو او د زړه په ټولو برخو کې د سیالو د خپرېدو سبب شي
په حقیقت کې دغه نوی محراق د زړه د  Pacemakerدنده په غاړه اخلي.
 Praoxysmalاصطالح په دې معنا ده چې  Heart Rateپه ډېر چټک ډول د څو ثانیو په موده کې د
نورمال حالت په پرتله زیاتېږي او Paroxysmal Tachycardiaاکثراً د  Vagal Reflexد تنبه کېدو له امله
متوقف کېدای شي نو د دې مقصد لپاره که په سترګو فشار وارد شي او یا هم په کاروټاید ساینس فشار وارد
شي نو  Vagal Reflexد ایجادېدو او د  Tachycardiaد درېدو سبب ګرځي ،همدا راز د دې ډول
 Tachycardiaد درولو لپاره یو شمېر درمل لکه  Quinidineاو  Lidocainهم استعمالېږي چې د قلبي عضلې
نفوذیه وړتیا د سودیم په وړاندې کموي په ترڅ کې په  Ectopicمحراق کې د  Dischargeد کمېدو او د
()۱۰
 Praoxysmalحملې د ارامېدو سبب ګرځي.
Atrial Paroxysmal Tachycardia
په دې حالت کې د زړه ضربان تقریباً په یوه دقیقه کې  ۱۵۰ته رسېږي په  E.C.Gکې د QRS-T
 Complexڅخه مخکې د  Pموجه په معکوس ډول رسمېږي دا چې د دې ډول  Tachycardiaمنشا اذينات
()۱۰
دي له همدې امله په  E.C.Gکې د  Pموجه په غیر نورمال ډول منځ ته راځي ۲-۲۵( .شکل)

 ۲-۲۵شکل:

Artrial Paroxysmal Tachycardia

( ،۱۰م)۱۴۸ :
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په  A.V Nodeکې هم  Paroxysmal Tachycardiaمنځ ته راتلی شي په دې حالت کې په  E.C.Gکې
 QRS-T Complexنورمال الکن د  Pموجه موجوده نه وي ،دواړه  Atrialاو A.V Nodal Paoxysmal
 Tachycardiaد  Supra Ventricular Tachycardiaپه نوم یادېږي چې په ځوانانو او نارمل خلکو کې هم
منځ ته راتالی شي.
Ventricular Paroxysmal Tachycardia

په دې حالت کې په  E.C.Gکې د بطیناتو د نورمال ضربان په تعقیب په زیاته اندازه Premature Beat

منځ ته راځي د  Ventricular Paroxysmal Tachycardiaپه ناروغانو کې د  Ventricular Fibrillationد
منځ ته راتلو خطر ډېر زیات وي دا ځکه چې چټک تکراري تنبهات د  Ventricular Fibrillationد منځ ته
()۱۰
راتلو لپاره الره اواروي ۲-۲۶( .شکل)

 ۲-۲۶شکل:

Ventricular Paroxysmal Tachycardia

( ،۱۰م)۱۴۹ :

کله نا کله د  Digitalتسمم هم د دې ډول  Tachycardiaسبب کېږي له بله پلوه د Quinidine

زیات استعمال هم د دې  Tachycardiaسبب کېدای شي نو که د دې ډول  Tachycardiaعامل له منځه
()۱۰
والړ شي  Tachycardiaهم اصالح کېږي.
Ventricular Fibrillation

د ټولو اریتمیاو وخیم حالت د  Ventricular Fibrillationڅخه عبارت دي که ژر او په بيړه تدواي نه
شي وژونکي عواقب لري.
 Ventricular Fibrillationد هغه قلبي سیالو په ترڅ کې منځ ته راځي چې د بطیني عضالتو څخه يې
منشا اخیستې وي په لومړي ځل کې یوه برخه د بطنې عضلې تنبه کېږي په تعقیب یې بله برخه او ورپسې بله
برخه تنبه ایجادوي بالخره د  Feed Back Mechanismپه اساس پخپله د بطیني عضلې زیاتره برخه Re-
 Exciteکېږي او ټولې برخې تقلص کوي خو په عین وخت کې ځينې نورې د استراحت په حالت کې وي،
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بناءً ټولې بطیني عضلې په يو وخت تقلص نه کوي ،د تقلص انسجام خرابېږي ،په نتیجه کې د زړه پمپي دنده
د ګډوډۍ سره مخامخ کېږي او نه شي کوالی چې کافي وینه د بدن اعضاؤ ته پمپ کړي.
د  ۵-۴ثانیو لپاره دماغ ته د وینې د نه رسېدو له امله یو غیر شعوري حالت منځ ته راځي او د څو دقیقو
په موده کې د وینې د کم جریان له امله دماغي نسج مري.
په  Ventricular Fibrillationکې تقلصي سیاله ګرد چاپېره په قلبي عضله کې ګرځي یا انتشار مومي
چې دا حادثه د  Circus Movementپه نوم یادېږي.
په  E.C.Gکې د  Q.R.S Complexد  Tاو  Pموجې یو د بل سره نه توپيرکېږي.
د بطیني  Fibrilationتداوي د  Electric Shockپه وسیله اجرا کېږي په دې مانور کې د ناروغ د
سینې د پاسه دوه الکتروده ایښودل کېږي او د یوه  Defibrilatorسره ورته تماس ورکول کېږي ،دغه
الکترودونه کوالی شي د زړه دوه برخو ته  ۱۱۰ولټه او د  ۶۰سایکلو متناوب جریان تېر کړي او یا هم
کېدای شي چې  ۱۰۰۰ولټه مستقیم جریان د ملي ثانیې په څو برخو کې تېر شي او په دې ترتیب کېدای
()۱۰
شي چې  Fibrilationتوقف وکړي.
Arterial Flutter
 Arterial Flutterیو بل حالت دی په کوم کې چې سیالې په اذيناتو کې په دایروي ډول انتشار کوي يا
په بل عبارت سیاله د یوه  Circus Movementپه ډول په اذيناتو کې چورلېږي.
دا حالت د اذيني  Fibrillationسره تفاوت لري په دې معنا چې په  Flutterکې برقي سګنالونه په یوه
استقامت ګردا ګرد خپرېږي.
 Arterial Flutterد اذيناتو د چټک تقلص سبب ګرځي کېدای شي اذينات د  ۳۵۰-۲۰۰ځلې په یوه
دقیقه کې تقلص وکړي ،یوه برخه د اذين چې کله په تقلص معروضه شي بله برخه استرخا کوي په دې
ترتیب د اذين پمپي فعالیت خرابېږي او د هغې وینې اندازه هم کمېږي چې د اذين څخه بطین ته ځي د اذين
د هرو  ۳یا  ۲ضرباتو سره کېدای شي چې بطین یو ځل په تقلص معروض شي په  E.C.Gکې د  Pموجې
تعداد زیات او هم کېدای شي چې د دې موجې جسامت هم زیات وي .د بطیني ریتم سره يې نسبت  ۱:۲او
()۱۰
یا هم  ۱:۳وي ،خو د  Arterial Flutterد ناروغانو په  E.C.Gکې د  Pموجه د نجار د ارې په څېر وي.
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Arterial Fibrillation
په دې ډول اریتمیا کې اذينات په غیر منظم ډول سره تقلص کوي او د اذيناتو حقیقي تقلص په کې
وجود نه لري .اذينات کوالی شي چې د  ۶۰۰-۴۰۰ځلې په یوه دقیقه کې تقلص وکړي او د دې سره کېدای
شي چې بطینات هم غیر نارمل تقلص وکړي خو په  E.C.Gکې د  Pموجه هیڅ نه تر سترګو کېږي.
بايد په ياد ولرو چې يو لړ فکټورونه چې څه يې په زړه کې او څه يې د زړه نه بهر وي په  ECGکې
داسې تغيرات ښيي چې د  Arrythmiaمعنا لري ،خو په اصل کې  Arrythmiaموجوده نه وي .دا نيمګړتياوې
کېدای شي تخنيکي او يا د  ECGپه تعبير کې د تېروتنو له امله رامنځ ته شي ،او په يو روغ کس د ناروغ
( ۶م)۷۲ :
ګمان وشي.

زړه چې د ګل د یوې غوټۍ په څېر په صدر کې په  Mediastenalجوف کې داسې پروت دی،
چې قاعده يې پاس او زروه یا څوکه یې الندې ده ۳/۱ .د منځني خط ښي لوري ته او  ۳/۲برخه يې کیڼ
لوري ته پرته ده .مهمه او پېژندل شوې دنده یې د وینې پمپول دي؛ خو په ناڅرګند ډول د هر حالت ذمه
وار دی لکه غم ،ښادي ،یاد ،هېر او په دې ډول هر څه .یو لړ پېژندل شوې هورموني دندې هم لري .زړه
په داخل رحمي ژوند کې یو ډول او په ازاد ژوند کې بل ډول دی ،داسې چې په رحمي ژوند کې ښي
او کیڼ زړه د اذیناتو په برخه کې د یو سوري له الرې سره الر لري؛ خو په ازاد ژوند کې بیا دا سوری
بندېږي او هم په رحمي ژوند کې ښي او کیڼ بطین هم سره الر لري خو ډېره غیر مستقیمه ،په دې معنا
چې د ښي او کیڼ بطین وینه د  Ductus Arteriosisله الرې سره شریکېږي.
زړه په اتومات ډول په یوه دقیقه کې  ۷۵-۷۰ځلې  Dischargeلري ،چې په نارمل ډول دا تقلصات د
 SA-Nodeتر کنټرول الندې دي .دا  Dischargeد انتقال لپاره یو سېسټم لري چې د زړه د انتقالي سېسټم په
نوم یادېږي ،چې عبارت دی له:
SA-Node .۱
AV-Node .۲
Inter-Nodal Pathway .۳
Bundle of His .۴
Lett.and Right Bundle Branches .۵
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او په پای کې پرکينج الیاف .دا چې هم د زړه عضله او هم انتقالي سېسټم هر یو کولی شي چې په خپل
سر سیالې ایجاد کړي او د  Pace makerپه توګه دنده اجرا کړي؛ خو نارمل هغه یې له  SA Nodeنه عبارت
دی ،دا په دې چې د دې عضوې  Dischargeله بل هر ځای نه هم قوي او هم په شمېر کې زیات وي.
د زړه د کار یو سایکل چې د  Cardiac cycleپه نوم یاديږي 0.7sec ،وخت نیسي ،چې  0.3secیې
د  Systoleاو  0.4secیې د  Diastoleلپاره دی Systole .د زړه د کار او  Diastoleد زړه د استراحت
وخت ښیي.
د زړه د  Dischargeتولید بیخي ازاد او په خپل سر دی؛ خو عصبي سیستم په کې د کنټرول په اړه
مداخله کولی شي ،چې د یو لړ اصطالحاتو په واسطه افاده کېږي .په دغو شیانو د سيمپاتیک تنبه اغېز مثبت
خو د پارا سيمپاتيک هغې اغېز پرې بیا منفي دی او عبارت دی له:
 :Chronotropicد  SA Nodeپه واسطه د سیالو د ایجاد شمېر.
 :Dronotropicد انتقالي سیستم په واسطه د سیالو د انتقال سرعت.
 :Bethmotropicد تنبه په مقابل کې د زړه د عضلي حجرو حساسيت.
 :Innotropicد قلبي عضلې په واسطه د تقلص شدت.
که د زړه د ضربان شمېر په يوه دقيقه کې له  ۸۰څخه زيات شي ورته  Tachycardiaاو که د ۶۰
څخه کم شي ورته  Bradycardiaوايي.
زړه په خپل يو سايکل کې  ۴اوازونه توليدوي چې د لمړي ،دويم ،درېم او څلورم اواز په نوم
يادېږي خو په عادي حاالتو کې يې ايله دوه د اورېدو او بېلېدو وړتیا لري چې د لومړي او دويم اواز
ترمنځ مسافه يې لنډه او د  Systolنه عبارت ده خو برعکس د دويم او لومړي ترمنځ مسافه يې اوږده او د
 Diastolنه عبارت ده .لمړی اواز د  A.V.Vد بندېدو او دويم هغه د  S.L.Vد بندېدو نه منځ ته راځي .هره
حادثه چې د زړه د سايکل په هره مرحله کې منځ ته راشي په همغه نوم يادېږي.
زړه په خپل هر تقلص سره  70ccوينه پمپوي چې  Stroke volumeورته وايي ،که دا حجم په دقيقه کې
محاسبه شي ( )70cc x 75BPMنو  5L/minکېږي چې قلبي دهانه يا ) Cardiac output (COورته وايي.
د زړه (چې معموالً په چپ بطين اطالق کېږي) فشارونه په  Diastoleکې ان له چپ اذين نه ښکته
کېږي ( )4-5mmHgتر څو د چپ اذين نه ورته وينه راشي خو په  Systoleکې بيا له ابهر نه چې اصغري
فشار يې  80mmHgدی پورته ځي او آن تر  160mmHgپورې لوړېږي.

دويم فصل

323

زړه او دوران

په دغه سايکل کې د اذيني فشار درې مثبتې ( )a,c,vاو دوه منفي ( )x,yموجې هم د يادولو وړ دي.
د ابهر فشار منحني چې د  ۸۰او  ۱۲۰ملي متر سيمابو ترمنځ نوسان کوي ورسره جوخت د بطين Systole
او  Diastoleمختلفې مرحلې او د بطين د حجم د منحني مختلف حاالت تر سترګو کېږي .پر دې سربېره
د زړه د اوازونو اړيکې له دې سایکل سره او په پای کې د  ECGتړاو د دې سايکل له مختلفو مرحلو
سره په څرګند ډول ليدل کېږي.
د زړه د والونو حېرانوونکي فزيولوژي او د هغوی د بندېدو او خالصېدو مېخانيکيتونه په خپل ځای د
تعجب وړ دي .که په زړه کې د معمول اوازونو څخه سربېره نور اوازونه واورېدل شي  Murmurورته وايي.
 ECGيا  Electro Cardiac Graphyد زړه د برقي جريان د ثبت نه عبارت دی ،او د يو ځانګړي
کاغذ پر مخ چې د  ECGکاغذ ورته وايي د يو خاص ماشين په واسطه چې د  ECGماشين نومېږي ،د
درې ډوله ليډونو په واسطه رسمېږي چې عبارت دي له:
 Bi-polar :Aليډونه چې د  LII ،LIاو  LIIIنه عبارت دي.
 Uni-polar :Bليډونه چې د  AVR ،AVLاو  AVFنه عبارت دي.
 Pre-Cardial :Cليډونه چې  V5 ،V4 ،V3 ،V2 ،V1او  V6نه عبارت دي.
 ECGد کاغذ افقي خط د وخت او عمودي هغه يې د ولټيج اندازه ښيي .ډېر کوچنی وخت چې د کاغذ
يا وړې مربع د يوې ضلعې د طول نه عبارت يو ملي متر دی چې  0.04secوخت افاده کوي ،په دې شرط
چې د ماشين سرعت  25mm/secوي .د  ECGکوم واحد چې په نارمل ډول الس ته راځي د
 Depolarizationاو  Repolarizationله يو لړ موجو او وقفو نه عبارت دی ،په داسې ډول P ،موجه د اذيناتو
له  Depolarizationڅخه QRS Complex ،د بطيانو له  Depolarizationڅخه او د  Tهغه د بطيناتو له
 Repolarizationڅخه رسمېږي .دا چې د  ECGد اخيستو په وخت کې د دې ماشين لس مزي ،څلور په
السونو او پښو ،او شپږ نور يې په سينه ايښودل کېږي ځانته ځانګړی تخنيک او مهارت غواړي چې که بې
پامي ور سره وشي د يو نارمل کس  ECGبه غير نارمل رسم او يوه لويه غلطي به منځ ته راشي.
د  ECGله مخې د زړه د فزيولوژي او پتالوژي ډېر زيات رازونه را څرګندېږي ،له دې کبله د زړه په اړه
 ECGيو  Key Roleلري ،خو چې له تخنيکي ستونزو په امان وي.
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 -۱د زړه عضله يو ځانګړی ډول جوړښت لري ،هغه څه نومېږي؟
 -۲د  ECGد کاغذ ځانګړتياوې وليکئ او که د ماشين سرعت  25mm/secوي د  ECGد کاغذ له مخې ډېر
کوچنی وخت څومره دی؟
 -۳د زړه د والونو نومونه وليکئ؟
 -۴د زړه د انتقالي سېسټم نومونه په ترتيب سره وليکئ؟
 -۵ښي او چپ لوری پرتله کړئ ،د خطونو دپاسه د مقابل لوري  ABCپه صحيح ډول وليکئ:
ـــ د لمړي او دويم اواز ترمنځ وخت

 :Aد بطيناتو د  Repolarizationنه پيدا کېږي.

ـــ د دويم او لمړي اواز ترمنځ وخت

 :Bد بطيناتو د استرخا نه پيدا کېږي

ـــ د  AVVsد بندېدو نه تر  SLVد خالصېدو پورې وخت

 :Cد بطيناتو د ډيپولرايزيشن نه پيدا کېږي

ـــ د  SLVد بندېدو نه تر  AVVsد خالصېدو پورې وخت

 :Dدا هغه وخت دی چې سياله په AV

عقده کې ځنډ ده
ـــ د  C ،Aاو  Vموجې

 :Eد اذيناتو د ډيپولرايزيشن نه پيدا کېږي

ـــ د  Xاو  Yموجې

 :Fد اذيناتو د تقلص نه پيدا کېږي

ـــ د زړه لمړی اواز

 :Gد بطيناتو د چټک ډکېدو نه پيدا کېږي

ـــ د زړه دويم اواز

 :Hد  SLVsد بندېدو نه پيدا کېږي

ـــ د زړه درېم اواز

 :Iد  AVVsد بندېدو نه پیدا کېږي

ـــ د زړه څلورم اواز

 :Jد اذيناتو د فشار د منحني منفي موجې دي

ـــ د  Pموجه

 :Kد اذيناتو د فشار د منحني مثبتې موجې دي

ـــ د  PQسګمنټ

 IVC :Lور ته وائي

ـــ د  QRSکمپلکس

 IVR :Mورته وايي

ـــ د  Tموجه

 :Nد  Diastoleنه عبارت دی

ـــ د  Uموجه

 :Oد  Systoleنه عبارت دی
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 د دوراني سيسټم عمومي شيما
 شرياني فشار ،د نبض فشار او اوسط شرياني فشار

Capillary circulation 
 لمفاوي سيستم
 وريدي دوران
 ريوي ،اکليلي او جنيني دوران
 دماغي دوران
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CIRCULATION
د دې سېسټم په مټ د بدن اړتياوې لکه انساجو ته د غذايي توکو ،هورمونو او مايعاتو رسول او له انساجو
څخه د بې کاره موادو لرې کول تر سره کېږي تر څو د حجراتو او انساجو لپاره داسې يو چاپېريال جوړ شي
چې د هغوی د ژوند د پايښت او  Bio Chemicalتعامالتو لپاره مناسب وي.
ډېری انساجو ته د وينې د جريان اندازه د هغوی د ميتابوليک اړتيا پر بنسټ کنټرولېږي خو ځينو غړو لکه
پښتورګو ته بيا د وينې دوران له دې کبله زيات وي چې د ميتابوليک اړتياو د پوره کولو نه سربېره نورې
دندې لکه اطراح هم لري ،نو په دې ډول حاالتو کې پښتورګو ته د وينې د جريان اندازه د اطراحي دندو پر
بنياد کنټرولېږي چې له همدې کبله زياته اندازه وينه پښتورګو ته د تصفيه کولو لپاره ځي.
په همدې ډول زړه او د وينې رګونه خپل ځان داسې عياروي تر څو قلبي دهانه او شرياني فشار په داسې
حالت کې وساتي چې د انساجو د اړتيا سره سم ورته د وينې جريان صورت ونيسي.
دا سيسټم لکه څنګه چې په  ۲-۲۷شکل کې ښکاري په دوه برخو وېشل شوی دی:
 :۱ريوي يا مرکزي يا کوچنی دوران )Pulmonary, Central, Minor Circulation( :چې د زړه او سږو تر
منځ د وينې دوران ښيي ،په کوم کې چې وينه له ښي بطين څخه سږو ته ،او له سږو څخه چپ اذين ته ځي
دا دوران د  low Pressure and high volume circulationپه نوم هم يادېږي.
 :۲سستميک يا محيطي يا لوی دوران :دا دوران له سږو نه پرته ټول بدن په بر کې نيسي ،داسې چې له چپ
بطين څخه ابهر ته د وينې په پمپ کېدو پېل او ټول بدن ته د وينې تر رسولو وروسته بېرته د وريدي شبکې
په واسطه په ښي اذين پای ته رسېږي.
په دوراني سېسټم کې شراين تر يو لوړ فشار الندې وينه انساجو ته رسوي ،له دې کبله يې جدارونه قوي
او وينه په کې په ډېرې چټکۍ سره ځي .دا شرياني شبکه په کوچنيو ارټريولونو پای ته رسېږي چې د يو
کنټرولوونکي په توګه نسج ته د هغې د اړتيا سره سمه وينه ور پرېږدي ،ارټريولونه دا کار د خپل قوي عضلي
جدار د تقلص او استرخا په مېکانيزم سر ته رسوي.
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په شرياني شبکه کې له لويو شراينو او ارټريولونو څخه وروسته د کپېلريو وار راځي چېرته چې د وينې او
خارج الحجروي مايعاتو تر منځ د مايعاتو ،غذايي توکو ،هورمونو ،الکټرواليټونو او نورو موادو بدلون صورت
نيسي ،کپېلرۍ د خپلې دې دندې د سر ته رسولو لپاره ډېر نازکه او د کوچنېو سوريو لرونکي دېوالونه لري تر
څو مايعات او نوموړي توکي وکولی شي په اسانۍ سره ور څخه تېر را تېر شي.
وريدونه ( )Veinesله وريدي کپېلريو څخه وينه را ټولوي او په داسې حال کې يې بېرته د زړه په
لورې وړي چې جسامت او قطر يې غټېږي ،پر دې سربېره وريدي شبکه د وينې د يو زېرمتون په توګه
هم دنده لري خو دا چې فشارونه په کې لږ دي نو جدارونه يې نازک او داسې عضلې دي چې د استرخا
له کبله يې په خپل ځان کې کافي اندازه وينه زېرمه ،او د تقلص له کبله يې بيا بېرته محيطي دوران ته
ور اچولی شي چې اندازه يې د دوران په اړتيا او غوښتنې پورې اړه لري.
همدا شکل د دوران په بېال بېلو برخو کې د وينې اندازه په سلنې سره ښيي ،د ساري په توګه د ټولې
وينې  ۸۴٪په محيط او پاتې  ۱۶٪يې په زړه او سږو کې ده ،د محيطي دوران له  ۸۴٪څخه يې  ۶۴٪په
وريدونو ۱۳٪ ،يې په شراينو او پاتې  ۷٪يې په  Arteriolesاو  Capillariesکې ده.
د وينې په دې وېش کې خو د حيرانتيا خبره دا ده چې کپېلرۍ چې تر ټولو مهمه دنده يې تر غاړې
ده تر ټولو لږه وينه لري.
که د يو فزيولوژيک کس د محيطي دوران بېال بېل رګونه د مساحت له مخې سره پرتله کړو څرګنده به
شي چې د وريدي شبکې مساحت د شرياني هغې په پرتله څلور وارې ډېر دی چې له همدغه ځايه د وريدي
شبکې د  Blood Storage Functionمېکانيزم څرګندېږي ۱-۲( .جدول)
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 ۲۷-۲شکل :قلبي وعايي سيسټم

( ،۱۱م)۱۸۷ :
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دا چې وينه ټوله په يوه دقيقه کې يو ځل له ټول دوراني سېسټم څخه تېرېږي ( Flow (Fنو چټکتيا يا
𝐹

( Velocity (Vيې له مساحت يا  )A( Cross-Sectional Areaسره معکوس مناسبت لري يعنې = Vنو د
𝐴
استراحت په حال کې په  Aortaکې دا چټکتيا  33cm/secده چې په کپېلريو کې د ابهر د چټکتيا د ۱۰۰۰/۱
مې برخې سره سمون خوري )0.3mm/sec( ،خو دا چې کپېلرۍ ايله له  0.3mmڅخه تر يو ملي متر پورې
اوږدوالی لري نو وينه دغلته له يو څخه تر درې ثانيو پورې پاتې کېږي چې دا يو ځل بيا د حيرانتيا خبره شوه
()۱۰
چې په دومره لږ وخت کې څنګه د کپېلريو او  ECFتر منځ د موادو تبادله صورت نيسي؟
 ۱-۲جدول :د بدن رګونه او د هغوی مساحتونه.

()۱۰

رګ

مساحت يې په Cm2

ابهر

2.5

کوچني شراين

20

Artriols

40

کپيلرۍ

2500

Venules

250

واړه وريدونه

80

اجوف وريدونه

8

په ابهر کې منځنی فشار  100mm Hgدی خو دا چې په شراينو کې د زړه په واسطه وينه په موجي
(څپيز) ډول اچول کېږي نو د محيطی شراينو فشارونه د  (120mmHg) Systolicاو  (80mmHg) Diastolicتر
منځ دي ،دا فشارونه مخ په وړاندې کمېږي تر هغې چې په ښي اذين کې په صفر پای ته ورسيږی.
په محيطي کپېلريو کې دا فشارونه له  35mmHgڅخه ( )Arteriolar Endبيا تر  10mmHgپورې
( )Venous Endتوپير کوي چې منځنۍ اندازه يې  17mmHgکېږي.
که د محيطي دوران نوموړي فشارونه د مرکزي هغې سره پرتله شی ( ۲-۲۸شکل) څرګنده به شي
چې د ريوي شريان سسټوليک فشار  ،25mmHgډياسټوليک يې  ،8mmHgاوسط يې  16mmHgاو د
ريوي کپېلريو اوسط فشار بيا ايله  7mmHgدی.
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 ۲۸-۲شکل :د يو فزيولوژيک کس د دوراني سيسټم د مختلفو برخو فشارونه (د مالستې په حالت کې)

زړه او دوران

( ،۱۰م)۱۵۹ :

که څه هم دا موخې ډېرې پراخې دي او رانغاړل يې په دې تنګ چوکاټ کې يو ګران کار دی خو بيا
هم ډېرې مهمې يې دا دي:
 – ۱دا چې دوراني سېسټ م د بدن هر غړي ته د وينې د جريان اندازه د هغې غړي د اړتيا پر بنياد عياروي
د بېلګې په توګه د شديد فعاليت په وخت کې د بدن اړتيا غذايي توکو ته لوړېږي نو هغه دی چې
دوراني سېسټم خپل دا ماموريت سر ته رسوي او ان تر  ۳۰-۲۰ځلو پورې فعال غړي ته دوينې جريان د
استراحت په پرتله ډېر وي خو دا چې زړه خپل کار ( )Cardiac Outputد  ۷-۴ځلو نه زيات نه شي
زياتولی نو انساج به خپل دومره لوړ ضرورت څنګه پوره کړي؟
دوراني سېسټم خپلې دې موخې ته د  Micro- Vesselesد الرې خپل ځان رسوي څوک چې په پرله
پسې ډول د انساجو د اړتيا د  Monitoringدنده تر غاړه لري لکه د اکسيجن او نورو غذايي توکو اخيستل او
د کاربن ډای اکسايډ او نورو بې کاره توکو لرې کول چې  Micro- Veslesيې د خپل قطر د پراخېدو او
تنګېدو په بنسټ عياروي ،بايد ووايو چې عصبي او هورموني سېسټم په دې اړه بې برخې نه دی او هغوی هم
ورسره په ګډه دا دنده پر مخ وړي.
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 – ۲د همدغې  Local Blood Flowپه مټ د قلبي دهانې کنټرول :کله چې انساجو ته د وينې جريان په
 Localډول زيات شي دا کار بيا په ټوليز ډول د  Cardiac Outputد زياتوالي المل ګرځي.
 – ۳د شريعنې فشار تنظيم :د شراينو فشار په آزاد ډول (د نوموړو دواړو فکتورونو څخه پرته)
کنټ رولېږي لکه :کله چې دا فشار د نارمل حد نه راښکته شي د عصبي عکساتو يو سيالب په څو ثانيو
کې د دورانې سېسټم د داسې تغيراتو المل کېږي چې فشار بېرته خپل نارمل حد ته لوړ کړي لکه د زړه
د تقلص شدت زياتوی ،د وريدونو د تقلص له کبله اضافي وينه زړه ته راځي او په ټول بدن کې د
 Arteriolesد تنګېدو له کبله په لويو شراينو کې د ډېرې وينې د جمع کېدو او دا کار د شرياني فشار د
لوړېدو المل ګرځي ،له دې وروسته د ساعتونو او ورځو په تېريدو سره پښتورګی د فشار کنټرولوونکو او
()۱۰
د وينې د حجم د تنظيموونکو هورمونو د افراز پر مېکانيزم د شرياني فشار په تنظيم کې ونډه اخلي.

په رګ کې د وينې جريان ( )Fپه دوه شيانو پورې اړه لري چې يو يې د فشار د توپير ( )∆Pيا
𝑃∆

تفاضل ( )P1-P2او بل يې د رګ د مقاومت ( )Rنه عبارت دی ،يا په بل عبارت
 Lawپه نوم يادېږي.
له نوموړې افادې څخه معلومېږي چې په رګ کې د وينې جريان د فشار په تفاضل پورې مستقيم او د
رګ په مقاومت پورې په معکوس ډول تړاو او تناسب لري .د نوموړې افادې نه دا هم څرګندېږي چې په
رګ کې جريان په فشار پورې نه بلکې د فشار په تفاضل پورې اړه لري ،د بېلګې په ډول که په يو رګ کې
𝑅

= Fچې د Ohm’s

فشار  100mmHgوي نو جريان به نه وي ځکه چې د رګ د دوه سرونو تر منځ د فشار تفاضل نه شته
که څه هم په خپله فشار په رګ کې ښه لوړ دی ،خو که دا فشار د رګ په يو سر کې  10mmHgاو
په بل کې  8mmHgوي جريان به موجود وي که څه هم دا فشار د  100mmHgپه پرتله ډېر لږ دی.
∆P

د  F= Rافادې دوه نورې الجبري بڼې عبارت دي له R = :او ∆P = F. R
F
د وينې جريان ( :)Blood Flowهغه اندازه وينه چې په يو ټاکلي وخت کې د دوران د يو ټاکلي
ځای نه تېريږي په دې نوم يادېږي چې په  Ml/Sec ،L/Min ،Ml/Minاو نورو واحدونو سره اندازه
∆P

کېږي ،په يو فزيالوژيک کس کې دا اندازه  5000Ml/Minده چې د قلبي دهانې یا  Cardiac Outputيا
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 COپه نوم يادېږي او دا هغه وينه ښيي چې په يوه دقيقه کې د چپ بطين په واسطه په ابهر کې اچول
()۱۰
کېږي چې په اصل کې د يو فزيولوژيک کس د ټولې وينې نه عبارت ده ۲۹-۲( .شکل)

 ۲۹-۲شکل :د وينې د جريان مقاومت او فشار ترمنځ اړيکې

( ،۱۰م)۱۵۹ :

د وينې دا جريان په رنګا رنګ  Mechancial and Mechano Electricalميتودونو سره اندازه کېږي
چې دا کار په ځينو کې په مستقيم ډول په رګ کې او په ځينو نورو کې په غير مستقيم ډول د بدن په
نورو برخو کې چې د رګ څخه بهر وي تر سره کېږي ،هغه آله چې د دې کار لپاره په کار وړل کېږي
 Flow Meterيې بولي ،د دوه ډېرو مهمو  Flow Metersنومونه عبارت دي له:
 :Electro Megnatic Flow Meterچې ډېر مهم او په غير مستقيم ډول جريان اندازه کوي ،دا ډېر
حساس او د رګ په داخل کې د جريان شدت د  ۱۰۰/۱ثانيو نه په کم وخت کې هم ښيي ،او دوهم له
 Ultra Sonic Doppler Flow Meterڅخه.
په رګ کې د وينې د جريان ډولونه :وينه په رګ کې په دوه ډوله جريان لري ( ۲-۳۰شکل) چې
يو ته يې  Laminar Or Streamlineاو بل ته يې  Turbulent Flowوايي.

 ۳۰-۲شکل :په رګ کې د وينې د جريان ډولونه.

( ،۱۰م)۱۶۰ :
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په  Laminarډول کې وينه په يو ثابت سرعت د يو اوږد او ښويه رګ نه په داسې ډول تېريږي چې هره
طبقه يې د رګ د جدار نه ثابته فاصله لري په داسې حال کې چې په  Turbulentډول کې وينه د رګ په
داخل کې په هر لورې روانه وي او په پرله پسې ډول ګډېږي (.)Mixing
د  Laminar Flowبله ځانګړنه دا ده چې په  Parabolicډول سره خپل واټن وهي په دې معنا چې د
مرکزي برخې چټکتيا يې د محيطي په پرتله ډېره وي چې المل يې د جريان په مقابل کې د رګ د جدار د
عطالت يا انرشيا نه عبارت دی.
 Turbulent Blood Flowهغه وخت را منځ ته کېږي چې د وينې د جريان چټکتيا ډېره شي ،يا رګ تنګ
شي ،يا بند شي ،يا د يوې زيږې سطحې د پاسه جريان وکړي دې ډول جريان ته  Eddy Currentهم وايي.
 Turbulentډول جريان د وينې د جريان د چټکتيا ،د رګ د قطر او د وينې د کثافت سره مستقيم خو د
وينې د لزوجيت يا  Viscosityسره غير مستقيم مناسبت لري.
𝑝𝑣.𝑑.
𝜂

=Re

چې  Reد  Reynold,Sنمبر نه عبارت دی کوم چې  Turbulentجريان ته د وينې عالقمندي
( )Tendoncyښيي V ،د وينې دجريان چټکتيا په  cm/Secراښيي d ،د رګ قطر په  cmافاده کوي P ،کثافت
يا  Destinyاو 𝜂 د وينې لزوجيت يا  Viscosityپه  Poiseسره راښيي ،د وينې نارمل لزوجيت

۱
۳۰

 Poiseاو

کثافت يې له يو څخه لږ غوندې زيات دی.
کله چې  Reynod,Sنمبر له  ۲۰۰څخه تر  ۴۰۰پورې لوړ شي Turbulent ،جريان په ځنو رګونو کې
رامنځ ته کېږي خو ډېر ژر د رګ په خويه برخو کې له منځه ځي ،خو که دا نمبر له  ۲۰۰۰څخه واوړي
 Turbulentډول جريان به آن په ښويه او اوږدو رګونو کې هم رامنځ ته شي .دا نمبر په نارمل ډول د وعايي
شبکې په غټو شراينو کې د  ۲۰۰او  ۴۰۰تر منځ وي ،چې له همدې کبله دغلته  Turbulent Flowته يو ډول
عالقمندي موجوده وي ،د ابهر او ريوي شيريان د پيل په برخو کې دا نمبر په  Ejection Systoleکې تر څو
زرو پورې لوړېږي چې د  Turbulent Flowشتون يې دغلته بيخي حتمي کړی دی ،د دغه لوړ عدد الملونه
عبارت دي له:
 – ۱د وينې ډېره لوړه چټکتيا
 – ۲د وينې څپييز جريان
 – ۳د رګونو په قطر کې ناڅاپي بدلون

دويم فصل

334

زړه او دوران

 – ۴د رګونو د قطر پراخوالی
()۱۰
خو په کوچنيو رګونو کې دا نمبر کله هم دومره نه لوړېږي چې د  Turbulent Flowالمل شي.
د وينې د فشار اندازه د يو  Standard Unitپه واسطه چې د سيمابو د ملی متر يا  Mm Hgنه عبارت دی
ښودل کېږي .په تاريخي لحاظ کله چې په  ۱۸۴۶م کال کې د  Poiscuilleپه واسطه دا عنصر (سيماب)
کشف شو له همغه وخت نه د فشار د اندازې د يو  Standard Refrenceپه توګه ډګر ته راووت او ال تر
اوسه دا افتخار او وياړ ور په برخه دی.
د وينې فشار د هغه قوې نه عبارت دی چې د وينې د کتلې لخوا د رګ په جدار واردېږي ،د بيلګې په
ډول که مونږ ووايو چې په رګ کې فشار  50mmHgدی دا معنا چې هغه قوه چې د سيمابو په يو ستون کې
سيماب د ځمکې د جاذبې د قوې په مقابل کې د  50mmپه اندازه پورته بيايي .بايد له ياده ونه باسئ چې
فشار د سانتي متر اوبو ( )Cm H2Oپه واسطه هم ښودل کېږي داسې چې  10cm H2Oدا معنا چې هغه فشار
چې اوبه په يو ستون کې د جاذبې د قوې په مقابل کې د  10cmپه اندازه پورته وړي.
1mm Hg= 1.36 cm HOH

او دا ځکه چې د سيمابو مخصوصه وزن ( )Specific Gravityد اوبو په پرتله  1.36وارې ډېر دی او يو
 cmد يو  mmنه لس وارې .که څه هم سيمابي  Manometersد فشار د اندازه کولو ډېرې پخوانۍ آلې دي
او اوس هم پراخ رواج لري خو هغه حساس ،کوچني او چټک تغيرات چې په فشار کې راځي نه شي په
ګوته کولی ،له دې کبله د فشار اندازه کولو لپاره ډېر حساس برقي آالت اختراع شوي خو بيا يې هم واحد
همدا  Standard Refrenceيعنې ( )mm Hgوي ،۱۵( .م ۴۲۵ :او )۴۲۶
د وينې فشار د اندازه کولو طريقه :که څه هم د يو رګ اصلي فشار هغه دی چې نوموړي رګ ته
مستقيماً يوه فشار اندازه کوونکې آله ور داخله شي خو ښکاره خبره ده چې دا يو ګران کار دی ،او بله دا
چې فشار له حياتي نښو ( )Vital Signsڅخه يوه او د روټين معايناتو ړومبۍ هغه ده چې په ورځ کې څو
وارې بايد وکتل شي نو په مستقيم ډول يې اندازه کول ګران څه چې بيخي محال دي ،له دې کبله پوهانو د
دې ستونزې د آوارۍ په موخه د وينې فشار په غير مستقيمي طريقې چې اصغايې يا  Auscultatoryميتود
ورته وايي اتفاق او قناعت وکړ ،چې د مستقيمې هغې په پرتله لس سلنه ( )۱۰٪خطايي لري.
په اصغايي طريقه کې ډاکټر د ناروغ ښي لور ته ودرېږي او د فشار آلې يا  BP- Aparatasهغه برخه چې
( )Cuffنومېږي د ناروغ د مټ نه داسې تاووي چې نه کلکه وي او نه سسته ،د  Ante- Cubetal Fossaنه د
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 1-2cmپورته وي تر څو ستاتسکوپ د فشار آلې د  Cuffالندې بند نه شي او په آزاد ډول په _Ante

 Cubetal Fossaکې د  Brachial Artدپاسه داسې کېښودل شي چې نه پرې زور راشي او نه سست وي ،د
فشار آلې پمپ ته چې د ډاکتر په ښي الس کې دی تر هغې پمپ يا فشار ورکول کېږي تر څو ډاکتر په
 Brachial Artکې ړومبی اواز ورک کړي او بيا د اواز د ورکېدلو څخه وروسته د  ۲۰څخه تر 40mmHg
پورې نور فشار هم ورکړي ،خو له دې څخه زيات نه ( ۳۱-۲شکل) .دا دا معنا چې کله ډاکتر د ناروغ د
وينې فشار ګوري نو له دې لورې چې پمپ ورکوي هم بايد په رګ کې د اواز د ورکېدو په موخه اصغا
جريان ولري تر څو ډاکتر د پمپ په واسطه محدود فشار استعمال کړي کوم چې له بده مرغه دا ټکی د ډېرو
زياتو ډاکترانو له خوا په پام کې نه نيول کېږي او په ډېرې بې پروايۍ سره پرته له اصغا نه د فشار آلې ته پمپ
ورکوي چې دا کار نه يواځې دا چې غير علمي دی او د ډاکتر بې سوادي په ګوته کوي ،بلکې د ناروغ لپاره
د ډېرو زياتو روغتيايي ستونزو د پيدا کېدلو المل هم ګرځي لکه پتالوژيک کسرونه او د دغې ناحيې د
وعايې شبکې د  Enthemaطبقې  Traumaچې بيا د  Thrombusاو  Thrombo- Imbolusالمل ګرځي چې
څېړنه يې اوس زمونږ موضوع نه ده .تر دې وروسته د فشار آلې  Valveپه يو نواخت ډول سستېږي تر څو هوا
د  Cuffڅخه په منظم ډول ووځي او هغه شريان ( )Brachial Artچې د مخه مو د فشار په واسطه بندکړی
وو ،اوس بېرته مخ په خالصېدو والړ شي .په ړومبيو  20-40mmHgکې چې د مخه مو د شريان د بندېدو
څخه وروسته د اضافي فشار په نوم ورکړی وو اوس د کمېدو په وخت کې نه په اصغا کې کوم اواز اورېدل
کېږي او نه په عقربه کې کومه جټکه ښکاري ،خو کله چې د ړومبي ځل لپاره د فشار د کمښت له کبله په
نوموړي شريان کې الره پيدا شي او د وينې جټکه ور څخه تېره شي دا جټکه په عقربه کې د ستنې جمپ
ښيي او په اصغا سره غوږونو ته اواز رسي چې د  Korot Koff Soundپه نوم يادېږي ،دا يو روسي پوه وو چې
پوره نوم يې  Nikolai Korotkoffوو ،چې دا شی يې په ۱۹۰۵م کال کې وپېژانده ،ځکه اوس د همدې په نوم
يادېږي .دا اواز د هغه  Turbulent Flowنه پيدا کېږي چې دا وخت په  Brachenal Artکې دی.
د عقربې هغه عدد چې د دې جمپ او اواز سره سمون خوري د وينې د سېسټوليک فشار ( Systolic
 )BPپه نوم يادېږي.
د  Cuffڅخه د هوا وتل يا د فشار کمېدل جريان لري او د  Korotkoffاواز په وصف کې يو په بل پسې
تغير راځي يعنې اواز خپله  Tapping Qualityله السه ورکوي او يو  Muffled Qualityته اوړي چې دې
عدد ته ډياسټوليک ( )Diastolic BPفشار وايي او دا هغه وخت دی چې شريان نور د کوم بهرني فشار الندې
نه دی او خپل نارمل پخوانی قطر يې بېرته غوره کړی دی.
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که څه هم ځينې طب پوهان د اواز د تغير په ځای د اواز د ورکېدو ټکي ته  Diastolic BPوايي خو دا
خبره بيا په ځينو مواردو کې سمه نه خيژي لکه په  Hemo Dialysisکې د  A.V Fistulasد کبله او يا د ابهر
 Valveپه عدم کفايه کې چې  Korot Koffاواز د  Cuffد بشپړ تخليې نه وروسته هم اورېدل کېږي.
په دې ډول د شرياني فشار اندازه کول پای ته رسېږي او د وينې فشار په نوم د يو کسر په بڼه ښودل
۱۲۰

کېږي (

۸۰

= )BPچې د دې نسبت صورت د  Systolicاو مخرج يې د  Daistolicفشار په معنا او واحد يې د

 mmHgڅخه عبارت دی ،۱( .م م)۵-۱ :
 ۲-۳۲شکل راښيي چې د عمر په تېرېدو سره د فشار لوړېدل د وينې د فشار په کنټرولوونکو
مېخانيکيتونو باندې د عمر اغېز څومره او څنګه دی ،تر ټولو ړومبی په دې اړ ه د پښتورګو رول د
ارزښت وړ دی چې د  ۵۰کلنۍ نه وروسته راښکاره کېږي ،د  ۶۰کلنۍ نه وروسته د  Systolicفشار د
لوړوالي عمده المل د شراينو د پراختيايي وړتيا کمښت ( )Hardeningښودل شوی چې په معمول ډول د
 Atherosclerosisله کبله وي.
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 ۳۲-۲شکل :د عمر او د وينې د فشار ترمنځ اړيکې ()GY 11th: 176

 :Mean Arterial Pressureد نوموړي ګراف نه دا خبره هم راوځي چې د  Systolic BPاو Diastolic

 BPمنځني حد ته اوسط شرياني فشار ( )MAPوايي يعنې
120+80

𝑃𝐵𝑐𝑖𝑙𝑜𝑡𝑠𝑎𝑖𝐷𝑠𝑦𝑠𝑡𝑜𝑙𝑖𝑐𝐵𝑃+

=  (MAPيا )
𝑔𝐻𝑚𝑚= 100
2
2
خو دا چې د قلبي سېکل ( )Cardiac Cycleډېر ( )۶۰٪وخت  Diastolاو لږ ( )۴۰٪وخت  Systolنيسي
 MAPد دې اوسط په ځای د ډياسټول لورې ته نژدې وي ( )90mmHgخو که ( Hear Rate (HRزيات شي
او د  Systolاو  Diastolوختونه مساوي شي بيا کېدای شي چې  MAPهم د دواړو د اوسط حد نه عبارت وي
(.)100mmHg
=MAP

Resistance to Blood Flow

په يو رګ کې د وينې د جريان په وړاندې چې کومه قوه خنډ کېږي هغې ته مقاومت وايي چې مستقيما
نه شي اندازه کېدای خو په غير مستقيم ډول د  Blood Flowاو د رګ د دوه نهايتونو تر منځ د فشار د تفاضل
له مخې اندازه کېدای شي داسې چې که د رګ د دوه نقطو تر منځ د فشار تفاضل  1mmHgوي او Flow
هم  1ml/secوي نو مقاومت د يو  Peripheral Resistance Unitنه عبارت دی چې د  Pruپه لنډيز ښودل
کېږي .د هغې اهميت له مخې چې  PRuيې په مرکزي دوران کې لري اړ يو چې هم يې وڅېړو او هم يې د
محيطي هغې سره پرتله کړو:
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محيطي دوران ته د وينې د جريان اندازه د  Cardiac Outputنه عبارت ده چې  100ml/secده او د
محيطي شراينو او وريدونو ترمنځ د فشار توپير هم  100mmHgدی چې د دې محاسبې له مخې د ټول
محيطي دوران مقاومت چې د  Total Peripheral Resistanceپه نوم يادېږي د  ۱۰۰/۱۰۰يا  1Pruنه عبارت
دی .که د محيطي دوران اوعيې په شديد تنګوالي اخته شي دا عدد تر  4Pruپورې لوړېدای شي خو که په
همداسې پراخوالي اخته شي نوموړی عدد تر  0.2 Pruپورې ښکته راتلی شي .په داسې حال کې چې په
 Pulmonary Circulationکې  MAPله  16mmHgنه عبارت دی او د  Left Atriumفشار له 2mmHg
څخه؛ چې تفاضلي فشار يې  14mmHgکېږي نو که  Cardiac Outputنارمل وي نو د وينې د جريان اندازه
به  100ml/secوي چې دا وخت به  Total Pulmonary Vascular Resistanceله  14/100= 0.14Pruڅخه
عبارت وي کو مه چې د محيطي دوران د اوومې برخې سره سمون خوري ،دا محاسبې د يو فرمول له مخې
کېږي چې عبارت دی له:
څخه.
په ياد مو وي چې د رګ په قطر کې کوچنی تغير د لوی بدلون المل ګرځي او د وينې هغه مقدار چې
ورنه تېرېږي ډېر لوی توپير کوي خو په دې شرط چې د وينې جريان  Stream Linedوي ،د رګ دغه وړتيا
()۱۰
ته  Conductanceوايي چې د الندې افادې له مخې ښودل کېږي.
Conductance ∝ Diamater4
يعنې د رګ څخه د وينې د جريان اندازه مستقيماً متناسبه ده د رګ د قطر د څلورو په طاقت څخه چې
د  Fourth Power Lawپه نوم يادېږي ۳۳-۲( .شکل)

 ۳۳-۲شکل :د رګ د قطر او د هغې څخه د جريان د اندازې ترمنځ مناسبت

( ،۱۰م)۱۶۳ :
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 ۳۳-۲شکل را ښيي چې که درې رګونه چې قطرونه يې يو ،دوه او څلور واحده وي او په ټولو کې د نهاياتو تر
منځ د فشار توپير  100mmHgوي نو د جريان اندازه به يې په ترتيب سره يو ۱۶ ،او  256ml/minوي چې دا د قطر يا
 d4سره سمون خوري او له همدې کبله د  Fourth Power Lawپه نوم يادېږي.

د  Conductanceبشپړه افاده د  Poiseuille’s Lawپه نوم يادېږ ي او عبارت ده له:

.

𝛱∆𝑃𝑟 4

F= 8𝜂L

.

چې  Fد وينې د جريان اندازه ) ∆P ،(Rate of Blood Flowد رګ د نهاياتو ترمنځ د فشار تفاضل R ،د رګ
شعاع L ،د رګ اوږدوالی او 𝜂 د وينې لزوجيت ( )Viscocityافاده کوي.
د دې  Fourth Power Lawارزش په محيطي دوران کې داسې دی چې د ټول محيطي مقاومت  ۳/۲د
کوچنيو  Arteriolesپه واسطه ايجادېږي د دې رګونو قطر تر  4Micro Metersپورې کوچنی ،او تر
 25Micro Metersپورې پراخېدی شي چې د  Fourth Power Lawپر بنسټ ور څخه د تېريدونکي وينې
اندازه تر  ۱۰۰وارو پورې لږېدی او ډېرېدی شي ،او دا هغه غبرګون دی چې  Arteriolesيې د عصبي او
موضعي نسجي کيمياوي سګنالونو په وړاندې ښيي په دې معنا چې د نوموړو سګنالونو په وړاندې په خپل قطر
()۱۰
کې د يو کوچني تغير په واسطه کولی شي چې نسج ته د وينې په جريان کې پراخه تغيرات راوړي.
Series & Parallel

لکه چې پوهېږو وينه د يو لوړ فشار په واسطه ابهر ته پمپ او د يو ټيټ فشار په لور په  Vena Cavaپای ته
رسېږي او په خپل دې مسير کې چې د رګونو له څو  Milesڅخه تېرېږي په مسلسل او موازي ډول په رګونو
کې خپل واټن وهي که د شريان ،Arterioles ،کپېلرۍ Venules ،او وريدونو د لړۍ د هر يو مقاومت د يو بل
()۱۰
سره جمع کړو مجموعي مقاومت السته راځي ( ۳۴-۲( .)R Totalشکل) RTotal = R1+R2+R3+R4+……..+

 ۳۴-۲شکل :د رګونو مقاومت A ،په مسلسل ډول او  Bپه موازي ډول رګونو کې

( ،۱۰م)۱۶۴ :
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خو کله چې دا رګونه د انساجو د  Supplyلپاره خواره واره شي نو بيا ځانته  Parallelيا موازي بڼه غوره
کوي او دا په دې خاطر چې وکوالی شي د يو نسج د وينې اړتيا د نورو نه په آزاد ډول په خپل سر د
ضرورت سره سمه تر سره کړي خو دا وخت د مجموعي مقاومت فورمول داسې بدلون مومي:
1

1

1

1

1

= 𝑅1+𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + ⋯ … ….
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇 𝑅
Hematocrit

د  Poiseuille’sپه معادله کې د  Viscosityپه اندازه بل مهم فکتور نه شته داسې چې که د وينې
لزوجيت زيات شي د وينې جريان به کم شي په دې شرط چې که د نوموړې معادلې نور فکتورونه په
ځای وي په عادي حالت کې د وينې لزوجيت د عادي اوبو په پرتله درې وارې ډېر دی .بايد هير نه
کړئ چې د وينې لزوجيت د  RBCپه شمېر پورې تړلی دی ،يا په بل عبارت ) Hemato Crit (Hctد
وينې د  RBCد کتلې نه عبارت دی مثال که د يو چا  ۴۰٪ Hctوي معنا يې دا ده چې د وينې  ۴۰٪يې
حجرات دي او پاتې يې پالزما ده خو دا چې د حجراتو مطلق اکثريت  RBCجوړوي مونږ کوالی شو
چې د حجراتو په ځای د  RBCکلمه وکاروو.
په نارمل او کاهلو سړو کې  Hctله  ۴۲نه عبارت دی په داسې حال کې چې دا عدد په مېرمنو کې ۳۸
دی ،چې د يو چا په فعاليت ،د وينې په کموالي او د استوګنې د ځای په ارتفاع پورې اړه لري .اندازه کول
يې د يو ټيوب په واسطه چې د صفر نه تر سلو پورې د لسو په توپير درجه بندي شوي وي د  Certirfogeپه
واسطه کېږي ۳۵-۲( .شکل(

که هر څومره دا عدد لوړ وي همغومره به وينه لزيجه وي خو په نارمل  Hctکې دا عدد  ۳دی ،دا -دا
معنا چې درې چنده قوې ته اړتيا ده تر څو وينه په يو رګ کې مخ په وړاندې يوسي نظر اوبو ته ،که  Hctد
خپل نارمل عدد په ځای چې  ٪۴۰دی ۶۰ ،يا  ٪۷۰ته لوړ شي لکه په  Poly Cythemiaکې ،د وينې لزوجيت
يا  Viscosityبه لس وارې لوړه شي (البته د اوبو په پرتله) او له دې کبله به په رګ کې د جريان چټکتيا ډېره
راکمه شي.
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 ۳۵-۲شکل :نارمل هيماتوکريت ،انيميا او پولي سايتيميا

( ،۱۰م)۱۶۵ :

نور فکتورونه چې په  Viscosityباندې اغېز کوي د پالزما پروټين د غلظت او د هغه د ډول نه عبارت
دی خو د دې شيانو اغېز د وينې په لزوجيت د  Hctپه پرتله د پام وړ نه دی د وينې د پالزما نارمل Viscosity
(د اوبو په پرتله)  1.5ده.

که په رګونو کې فشار لوړ شي نو فکر کېږي چې د وينې جريان به هم په کې زيات شي خو اصلي
خبره دا ده چې په رګ کې د فشار د لوړوالي سره جوخت د رګ مقاومت هم لوړېږي او د فشار د کمښت
سره په کې مقاومت ښکته راځي له دې نه ښکاري چې که په رګ کې فشار د  ۷۰نه تر  175mmHgپورې
ښکته او پورته شي د وينې جريان به تقريباً ثابت پاتې شي او چندان تغير به ونه کړي دغې مېکانيزم ته Flow
 Auto Regulationوايي.
نو پوښتنه دا ده چې د وينې جريان به څنګه ډېر او لږ شي تر څو اړونده نسج ته د هغې د اړتيا سره سمه
وينه ورسېږي؟
جواب دا دی چې دا کار په رګ کې په فشار پورې نه؛ بلکې د رګ په قطر پورې اړه لري چې که لږ
پراخ شي ډېره زياته وينه به ور څخه تېره شي ( ،)4th Power Lawاو که لږ تنګ شي د وينې جريان به
شديداً راښکته شي له همدې کبله د رګونو قطر د يو لړ کيمياوي او هورموني توکو تر اغېز الندې تنګېږي
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لکه نار ايپي نفرين ،انجيوټينسين  Vossprosin ،IIاو ايندوتلين چې په ټوليز ډول د  Vasoconstrictorsپه نوم
يادېږي ،او د خپل اغېز له کبله د رګونو د تنګوالي په بنسټ د وينې د شديد کمښت المل ګرځي.
د وينې په جريان کې تغيرات که د فشار له کبله وي او يا د رګ د قطر له کبله؛ د يو څو ساعتو نه زيات
پايښت نه لري ځکه چې نسج ته د وينې جريان ثابت او د اړونده نسج د اړتيا پر بنسټ په Auto Regulatory
ډول تنظیمېږي.
د ټولو رګونو يو ګډ وصف دا دی چې دوی د پراختيا وړتيا لري ( )Distensibleدا وصف شراينو
ته د دې وړتيا ورکوي چې د زړه د موجي جريان سره تطابق وکړي او پخپله يوه منځکوره غوندې
موجي فشار ولري ،چې په پايله کې د انساجو په خورا ډېرو کوچنيو رګونو کې د يو ماليم او پرله پسې
جريان لپاره الره اواروي.
د پراختيا دا وړتيا په وريدونو کې د نورو رګونو په پرتله ال ډېره ده له همدې امله په وريدونو کې د
فشار لږ غوندې لوړوالی د وينې د ډېر زيات حجم د زېرمه کېدو المل ګرځي ( )IL →0.5چې دا کار
وريدونو ته د يوې بلې دندې د اجرا وړتيا وربښي او هغه له  Reservoir Functionڅخه عبارت ده يعنې
يوه اندازه وينه په خپل ځان کې زېرمه کوي چې د بدن د اړتيا په وخت يې بيا په کار اچوي.
له دې نه ښکاري چې وريدونه او شراين د دې اړتيا له نظره يو تر بله توپير لري ،داسې چې د شراينو
ديوالونه د جوړښت له نظره د وريدونو په پرتله قوي دي نو پراختيايي وړتيا يې لږه او په دې ډول د
عمومي نظره د وريدونو پراختيايي وړتيا د شراينو په پرتله اته وارې ډېره ده چې بيا د فشار لږ غوندې
لوړوالی په وريدونو کې دا وړتيا اته وارې نوره هم پورته وړي (البته د همدغسې يو شريان په پرتله).
په ريوي دوران کې د ريوي وريدونو دا وړتيا لکه د محيطي هغو غوندې ده خو د ريوي شراينو
پراختيايي وړتيا له دې کبله چې د محيطي هغو په پرتله د  ۶/۱فشار الندې دی د هغوی په پرتله بيا شپږ
وارې ډېره ده.
د رګونو د پراختيايي وړتيا  (VD) Vascular Distensibilityفورمول عبارت دی له:
𝑒𝑚𝑢𝑙𝑜𝑣 𝑛𝑖 𝑒𝑠𝑎𝑒𝑟𝑐𝑛𝑖
𝑒𝑚𝑢𝑙𝑜𝑣 𝑙𝑎𝑛𝑖𝑔𝑖𝑟𝑜×𝑒𝑟𝑢𝑠𝑠𝑒𝑟𝑝 𝑛𝑖 𝑒𝑠𝑎𝑒𝑟𝑐𝑛𝑖

= 𝑑𝑣 څخه ،چې داسې تعريفېږي:
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د يو رګ د حجم زياتوالی د يو ملي متر ستون سيماب فشار د زياتوالي له کبله ،مثالً که د يو رګ
خپل نارمل حجم  10mlوي که یې فشار  1mmHgته لوړ شي حجم به د  1mlپه اندازه پورته والړ شي
نو د دې رګ  Distensibilityعبارت ده له  0.1/mmHgيا  10%/mmHgڅخه.
Vascular Capacitance Vascular Compliance
increase in volume

افادې له مخې ټاکل کېږي ،دا معنا لري چې هغه
د رګونو کمپالینس چې د
Increase in Pressure
اندازه وينه چې د  1mmHgد زياتوالي له کبله د رګ په يوه ټاکلي برخه کې په اضافي ډول ور عالوه
کېږي د همغه رګ د کمپالينس په نوم يادېږي چې د  Distensiblilityسره لږ غوندې توپير لري داسې
چې که د نوموړي فورمول مثال په محیطي وریدونو کې راوړو داسې به وي:
𝒆𝒎𝒖𝒍𝒐𝒗 × 𝒚𝒕𝒊𝒍𝒊𝒃𝒊𝒔𝒏𝒆𝒕𝒔𝒊𝒅 = 𝒆𝒄𝒏𝒂𝒊𝒍𝒑𝒎𝒐𝒄

د یو محیطي ورید  Distensibilityد همغسې یو محیطي شریان په پرتله اته وارې او حجم یې درې وارې
( ،۱۲م)۲۰۴۵ :
ډېر دی بناءً د دې ورید  Complianceعبارت دی له ۲۴=۳x۸ :څخه.
Arterial Pressure Pulsations

د زړه د هر ( Beatتقلص) سره د وینې یوه نوې څپه شراين ډکوي چې که د شریاني سيسټم
 Distensibilityیا پراختیایي وړتیا نه وای دا ټوله وینه به انساجو ته د  Systolپه صفحه کې تله او په
 Diastolکې به کوم جریان نه ؤ ،خو لکه چې پوهېږو وینه انساجو ته په پرله پسې ډول په داسې حال
کې رسېږی چې ډېر لږ نبضان لري دا ټول د شریاني سيسټم د پراختیايي وړتیا برکت دی .په بل عبارت د
شریاني سيسټم  Distensibilityده چې انساجو ته د یو مسلسل او داسې جریان شرايط برابروي چې ډېر
کوچنی نبضان لري .که د ابهر په شریان کې د  Pressure Pulsationګراف رسم کړو ښکاري چې په
یو روغ کاهل کې د هر  Pulsاعظمي نقطه ( )Topد  Systolicفشار په نوم ( )120mmHgاو د هر Puls
اصغري نقطه ( )Bottomد  Diastolicفشار ( )80mmHgپه نوم نومول شوې ده چې ترمنځ تفاضل یې د
 Pulse Pressureپه نوم یادېږي .دا  Pulse Pressureد دوه فکتورونو تر اغېز الندې دی:
 :۱د زړه (Stroke Volume Output (Sv
 :۲د شریاني سيسټم (Distensibility (Compliance
که ( )Svډېر شي يعنې که د هغه وینې اندازه ډېره شي چې په شریاني ونه کې اچول کېږي او
ورسره هر وخت شراين د پراخه  Complianceنه کار اخلي نو د  Systoleاو  Diastolفشارونو ترمنځ به
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توپیر پراخ شي او په دې ډول به  Pulse Pressureلوړ شي ،خو که د شریاني شبکې  Complianceلږ
شي د  Svله کبله به پیدا کېدونکې فشار لوړ شي لکه په زړو خلکو کې ،نو  P.Pبه دوه چنده شي چې
()۱۰
المل یې ښکاره او هغه د شراينو د سختوالي نه عبارت دی چې دا وخت ( )Non Compliantدي.
په پای کې ویلی شو چې  Pulse Pressureد  Svاو  Complianceله نسبت څخه عبارت دی:
𝑒𝑚𝑢𝑙𝑜𝑣 𝑒𝑘𝑜𝑟𝑡𝑠
𝑒𝑐𝑛𝑎𝑖𝑙𝑝𝑚𝑜𝑐 𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎

= 𝑒𝑟𝑢𝑠𝑠𝑒𝑟𝑝 𝑒𝑠𝑙𝑢𝑝

هغه مهم حاالت چې  Pulse Pressureاغېزمن کوي عبارت دي له :د ابهر دسام بې کفایتي،
تنګوالي او  PDAڅخه.
محیطي شراينو ته د  Pulse Pressureانتقال :کله چې چپ بطین ابهر ته وینه پمپ کړي ()Systole
د ابهر هغه برخه چې زړه ته نژدې ده پراخېږي او د وینې په مقابل کې د عطالت ( )Enertiaله کبله وینه
ډېره د محیط په لور پر مخ نه شي تلی خو دغلته د وینې لوړ فشار دا مقاومت ماتوي او په پراخېدونکو
شراينو کې دا موجي حالت مخ په وړاندې ځي چې ورته په شراينو کې Transmission of the
 Pressure Pulseوایي.
د دې  Transmissionچټکتیا په ابهر کې  ،3-5m/secپه لویو شراينو کې  7-10m/secاو په
کوچنیو شراينو کې  15-35m/secده دا توپیر په دې چټکتیا کې د  Complianceپورې اړه لري يعنې
هر څومره چې  Complianceډېر وي (لکه په ابهر کې) همغومره به د Pluse Pressure Transmission
چټکتیا لږه وي او هر څومره چې  Complianceلږ وي (لکه په کوچنیو شراينو کې) همغومره به دا
چټکتیا ډېره وي.
خو دې ته مو باید پام وي چې په ابهر کې د  Pulse Pressure Transmissionچټکتیا د Blood
 Flowد چټکتیا په پرتله  ۱۵وارې ډېره ده ځکه چې دا د فشار د یو څپې سرعت دی ( Moving Wave
 )of Pressureاو هغه د وینې د یوې کتلې.
هر څومره چې  Pulse Pressureمحیطي کپېلريو ته نژدې کېږي له منځه ځي چې دې حالت ته
 Damping of the Pressure Pulseوایي چې المل یې دوه شیان دي :یو د محیطي کپېلريو مقاومت د
وینې د جریان په مقابل کې چې خورا لوړ وي ،او بل  Complianceچې خورا ټیټ وي ،له دې کبله
ویلی شو چې د  Dampingدرجه د محیطي مقاومت او  Complianceد ضرب نه عبارت ده.
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Veins and Their Functions

تر ډېره وخته داسې انګېرل کېده چې وریدونه یواځې د زړه په لور د وینې د تلو د یوې الرې نه
عبارت دي او نور کوم کمال او جمال نه لري ،خو اوس جوته شوې چې دوی داسې وظیفوي
ځانګړتیاوې لري چې د دوران لپاره ډېرې د ارزښت نه ډکې دي لکه وریدونه د توسع او تقبض خورا
ډېره وړتیا لري ،له دې کبله په خپل ځان کې ډېره وینه زېرمه کولی شي (د توسع له کبله) او بیا یې د
اړتیا په وخت بېرته دوران ته ور کولی شي (د تقبض له کبله) او په دې ډول د قلبي دهانې ( Cardiac
 )Outputپه تنظیم کې د ستر رول لرونکي دي.
خو د مخه تر هغه چې د وریدونو د دندو په اړه وغږېږو ړومبی په کار دي چې د هغوی د فشار په
اړه ځان په خبره پوه کړو.
له ټول بدن څخه وینه د وریدي سيسټم په واسطه د زړه ښي دهلیز ( )R.Atriumته راځي له دې کبله
دغلته فشار تر ټولو ټیټ او له صفر نه عبارت دی چې ورته  Cvpیا  Central Venous Pressureهم
وایي چې د دوه مهمو فکتورونو په واسطه تنظیمېږي یو دا چې ښي زړه څومره کولی شي چې سږو ته
وینه پمپ کړي او بل دا چې محیط څومره کولی شي وینه  RAته ورسوي.
د  RAفشار چې په نارمل ډول صفر ( )760mmHgدی په ناروغه ډول تر  20-30mmHgپورې
()۱۰
لوړېدلی او تر  -5 → -30mmHgپورې ښکته کېدلی شي.
Venous Resistance & Pressure

د لویو وریدونو فشار د نشت برابر دی ،له دې کبله پرې ډېر حساب هم نه کېږي خو ځینې لوی
وریدونه په خپل مسیر کې د ځینو  Collapsingفکتورونو سره مخ کېږي چې کېدای شي بیا په کې یو
څه فشار پیدا شي لکه :د السونو وریدونه د لمړۍ پښتۍ تر فشار الندې راځي ،د غاړې وریدونه د
اتموسفيریک فشار تر اغېزې الندې کولپس کوي ،او هغه وریدونه چې له بطن نه تېرېږي د داخل بطني
فشار د لوړېدو او یا د بطني بېال بېلو غړو تر فشار الندې راځي ،د هغه وړو وریدونو فشارونه چې د بدن
()۱۰
په محیط کې دي د مالستې په حالت کې د  CVPله هغې نه ایله  4-6mmHgلوړ وي ۳۶-۲( .شکل)
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 ۳۶-۲شکل :په وريدي فشار د جاذبې قوې اغېز (د والړې په حالت کې).

( ،۱۰م)۱۷۳ :

که د  RAفشار  4-6mmHgپورې لوړ شي وینه مخ په شا په لویو وریدونو کې ډپ او ان چې هغه
نقطې هم خالصېږي چې تر مخه کولپس وې .داخل بطني فشار چې نارمل اندازه یې  6mmHgده
کېدای شي تر  15-30mmHgپورې لوړ شي لکه په حمل او ځینو پتالوژیک حاالتو کې لکه غټ بطني
تومورونه ،حبن ( )Ascitesاو بطني چاغۍ کې ،نو که وینه وغواړي چې سفلي اطرافو نه زړه ته ورشي
باید له بطن نه تېره شي او دا کار هغه وخت شونې دی چې د سفلي اطرافو د وریدونو فشارونه د بطني
هغې نه لوړ شي.
په وریدي فشار د جاذبې قوې اغېز :که په يو لوښي کې چې یو څه جیګوالی ولري اوبه وي او د
اوبو د سطح فشار د اتموسفیر سره يو شی وي ( )760mmHgخو د دې سطحې نه مخ په ځمکه د هرو
 13.6mmپه ښکته کېدو به فشار  1mmHgپورته ځي دا فشار په اصل کې د اوبو د وزن نه عبارت دی
او له همدی امله ورته  Gravitational Or Hydro Static Pressureوایي.
دا فشار د انسان د رګونو په سيسټم کې د وينې د وزن له کبله هم شته ،لکه څنګه چې په ۲-۳۶
شکل کې ښکاري دا فشار د والړې په حالت کې په  RAکې صفر او په پښو کې  90mmHgوي ،او د
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دې دوه ساحو تر منځ وریدونو کې د  0او  90mmHgترمنځ دی خو د  RAنه پورته د غاړې په برخو
()۱۰
کې صفر او په  Sagitalاو  Duralساېنسونو کې منفي  10mmHgدی.
دا چې یو روغ او کاهل انسان د والړې په حالت کې خامخا خپلو پښو ته ډېر یا لږ حرکت ورکوي
همدغه حرکت د وریدي یا عضلي پمپ په نوم د پښو په وریدونو کې وینه د زړه په لو ر ټیله کوي او په
دې ډول په دې وریدونو کې د  20mmHgپه اندازه د وریدي فشار د پېدا کېدو المل ګرځي ،خو که یو
څوک په مطلق ډول والړ وي او هیڅ حرکت ونه کړي نو ښکاره ده چې دا پمپ به یې کار نه کوي،
وریدي فشار به د  Gravitationalیا هایدرو ستاتیک فشار سره په  ۳۰ثانیو کې مساوي شي ()90mmHg
چې دا کار به مخ په شا په کپېلريو کې هم فشار لوړ کړي او  ECFته به د مایعاتو د وتلو المل شي سفلي
اطراف به وپړسېږي ،د وينې حجم به کم شي چې کېدای شي په  15-30minکې د  ۱۰-٪۲۰په اندازه د
وينې حجم کم شي ،د دې کار بېلګه هغه عسکر کېدای شي چې خپل منصبدار ته مخامخ د تیارسۍ په
حالت کې د اوږدې مودې لپاره والړ وي ۳۷-۲( .شکل)

 ۳۷-۲شکل :د لينګي د وريد Valve

( ،۱۰م)۱۷۴ :
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 :Varicose Veinکه وریدونه د زیات وخت لپاره په  Over Stretchاخته شي لکه په حمل کې نو کېدای
شي چې وریدي والونه لږ یا ډېر خپل کار پرېږدي دا ستونزه زیاته په سفلي اطرافو کې په Long Cephanus
 Veinمنځته راځي ،داسې چې وریدي پمپ په  Segmentalډول وینه د یو  Valveد ساحې نه د بل ساحې
ته اچوي او دا  Valveد  ۸غوندی بڼه لري د دغه زیات کشش له کبله  Valveخپل کار پرېږدي او په
اصطالح دا وریدي پمپ پاتې راځي ،په نتیجه کې په ورید کې فشار پورته ځي چې دا لوړ فشار د ورید د
پراخوالي المل کېږي او په نتیجه کې ورید په خپل ټول طول او یا په ځینو برخو کې په پړسېدلي بڼه لکه د
( ،۱۲م)۲۰۷۴ :
ځلوبۍ غوندې د پوستکي الندې ښکاري چې دې حالت ته  Varicose Veinوایي.
که دا خلک ډېر ودرېږي په وریدي شبکه کې یې لوړ فشار د کپېلرۍ د فشار د لوړوالي المل او
اډیما منځ ته راځي چې دا اډیما د انساجو غذایي  Supplyد ډیفیوژن له الرې ویجاړوي چې په دې ډول
به اړوند عضالت دردمن او ناتوانه او پوستکی به ګانګرین او په  Ulcerationاخته شي .چې اغېزمنه
درملنه یې د زړه د سویې نه د پښو پورته ساتل او د پښو څخه کلک  Bindersتاوول دي تر څو د اډیما
او د هغه د نا خوالو د منځ ته راتلو مخه ونیسي.
د وریدي فشار د اندازې او میتودونو په اړه خبره دومره مهمه نه ده او یواځې په )Centra (CVP
 Vein Pressureاکتفاء کېږي هغه هم په اټکلي ډول ،داسې چې که د ناستې په حالت کې د یو چا د
غاړې د وریدونو سفلي برخه پراخه ښکاره شي نو په  RAکې به د  10mmHgفشار معنا ولري ،او که د
ټولې غاړې وریدونه پراخه ښکاره شي نو په  RAکې د  15mmHgفشار په معنا دی چې دې ته Nick
 Vein Destensionوایي کوم چې د  RAد فشار د لوړوالي ښکاره نښه ده.
 :Blood Reservior Function of the Veinsلکه چې د مخه مو وویل د دوراني سيسټم د  ۶۰٪نه ډېره
وینه په وریدي شبکه کې ده او دا چې دا شبکه ډېر لوی  Complainceلري نو د دوراني سيسټم لپاره د
یوې زېرمې په توګه کار کوي او کولی شي چې د خپلې دې وړتیا په مټ د دوراني سيسټم  ۲۰٪ضياع
معاوضه کړي.
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پر دې سربېره د بدن ځينې نور غړي چې ډېر  Extensiveدي او یا ښه  Complianceلري هم د
وریدي شبکې په څېر د وینې د یوې زېرمې په توګه رول لوبوي لکه  Spleenیا توری چې د  100ccپه
اندازه وینه دوران ته د اړتیا په وخت ورکولی شي ،ځیګر د څو سوه سي سي په اندازه وینه زېرمه کوي،
لوی بطني وریدونه د  300ccپه اندازه او هغه وریدي ضفیرې چې د پوستکي الندې دي د څو سوه سي
سي په اندازه اضافه وینه د ځان سره لري چې د اړتیا په وخت یې دوران ته ورکوي ،زړه او سږي که څه
هم د وریدي سيسټم برخې نه دي خو د وينې د زېرمې وړتیا یې ښه کافي ده زړه د  50-100ccاو سږي
د  100-200ccپورې وینه د اړتیا په وخت کې دوران ته ورکوالی شي ۳۸-۲( .شکل)

 ۲-۳۸شکل :د توري جوړښت

( ،۱۰م)۱۷۵ :

حیرانوونکې خبره خو دا ده چې توری د درې ډوله زېرمې وړتیا لري چې یو یې د وینې نه عبارت
ده لکه د نورو غړو په شان وینه په  Venous Sinusesکې زېرمه کوي ،دویمه د خالصو  RBCزېرمه ده
چې په  Red Pulpکې یې ساتي او درېيمه بیا د  White Pulpپه توګه د سپینو کرویاتو ذخیره ده چې د
لمفاوي عقدو په څېر په کې  Lymphoid Cellsراټول شوي او د بدن په  Immune Systeکې خپله دنده
()۱۰
پر مخ وړي.

د دوراني سيسټم تر ټولو مهمه برخه همدا ده چې په مټ يې انساجو ته اکماالت ترسره او له انساجو
څخه فضله يا بېکاره مواد لرې کېږي (.)Cell Excreta
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کوچني  Arteriolesغړو ته د وينې اندازه کنټرولوي او په غړو کې موضعي شرايط بیا د دې
کوچنیو  Arteriolesقطر کنټرولوي ،د دې کار پایله دا راوځي چې هر نسج خپل ځان ته د خپلې اړتیا
سره سم د وينې جریان په خپل الس کې لري او چې څومره وینه يې په کار وي هغومره خپل ځان ته
رسوي ،د دې کپېلریو دیوالونه ډېر نازک ،کش ،یو ستوی او د ډېر لوړ نفوذ واال اندوتیل لرونکي وي،
او د همدې ځانګړتیاو په برکت ورڅخه اوبه ،غذایي توکي او  Cell Excretaپه ډېرې اسانۍ او چټکۍ
سره د  ECFاو وينې تر منځ تبادله کېږي ۳۹-۲( .او  ۴۰-۲شکلونه)
د محیطي دوران د ټولو کپېلریو شمیر د لس بیلیونو په شاوخوا کې دی چې مساحت یې د 500-700m2
پورې کېږي چې دا د فوټبال میدان د مساحت د اتمې برخې سره سمون خوري او هره حجره د کپېلرۍ
نه د  20-30مایکرومتر په اندازه لرې پرته ده.
هر شریان د  7-8ویشنو نه وروسته دومره کوچنی کېږي چې سړی ورته  Arterioleویلی شي چې دا
وخت یې داخلي قطر د  10-15مایکرومتر په اندازه وي ،له دې وروسته  Arterioleد  2-5ځلو پورې بیا
ویشل کېږي او قطر یې  5-9مایکرومتر ته را ښکته کېږي ،اوس نو دا وروستي  Arterioleدي چې
کپېلریو ته د نسج د اروا لپاره وینه ور کوي.
د  Arteriolesجدار ډېر زیات عضلي دی او له دې کبله يې قطر څو ځلې تغیر کوالی شي.
 Met Arterioleچې د  End Arterioleپه نوم هم یادېږي د بشپړ عضلي پوښ لرونکی نه وي خو په
ځای یې د ملسا عضلي الیافو یوه کړۍ لري چې ورته  Pre Capillary Sphincterوایي چې دا معصره
کوالی شي  Capillaryته د وينې جریان بند یا خالص کړي Venules ،بیا د  Arteriolesپه پرتله لوی او
د ضعیفه عضلي پ وښ لرونکی دی او دا په دې چې دغلته فشار ډېر لږ وي له دې کبله په پرله پسې ډول
که څه هم ضعیفه عضلي جدار لري تقلص کوي.
که څه هم په هو به هو ډول دغه نظام په بدن کې په هر ځای کې نه وي خو څه چې دي هغه دا دي
چې  Met Arteriolesاو  Pre Capillary Sphincterهر چېرته وي او په هر ځای کې د نسجي موضعي
فکتورونو لکه  ،H+د غذایي موادو غلظت او اندازه ،د بېکاره موادو په اخذ  PO2او  PCO2په واسطه په مستقیم
ډول اغېزمن کېږي.
د کپېلریو دیوالونه د حجرو د یوې طبقې نه جوړ دي چې د بهر نه د  Basement Membranceپه
واسطه احاطه شوي دي او ټول پنډوالی یې  0.5µmاو قطر یې  4-9µmپورې رسېږي .د وينې حجرات او
 RBCکوالی شي چې په  Squeezingډول ترې تېر شي .د دې کپېلریو په جدار کې دوه ډوله سوري دي
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یو ډول یې چې  Inter Cellular Cleftنومېږي  ۶-۷مایکرومتر ( )Angestroms ۶۰-۷۰یې قطر دی او د
 Slite Poresپه نوم هم یادېږي د اوبو او یا په اوبو کې منحل مواد د تګ راتګ له پاره دي ،او د کپېلرۍ
د دیوال ایله  ۱۰٪جوړوي ،دوهم ډول سوري د  Caveolaeپه نوم یادېږي چې څرګنده دنده یې ال تر اوسه
نه ده په ګوته شوې خو فکر کېږي چې په  Endocytosisاو  Transcytosisکې به یې رول وي.
په مختلفو غړو کې دا سوري مختلف دي چې یو څو مهم یې په الندې ډول دي:
 -1په مغزو کې :دلته يې ډول د  Tight Junctionنه عبارت دی له دې کبله ډېر کوچني مالیکولونه لکه اوبه،
 CO2او  O2ورڅخه اخوا دېخوا کېدای شي.
 -2په ځیګر کې :د  Capillaryillary Endothelتر منځ  Cleftپراخه او له دې کبله لوی پروټیني مالیکولونه د
وينې څخه بهر ته وتلی شي.
 -3د  GITد کپېلریو د غشاء سوري بیا د عضلي او کبدي سورو ترمنځ پراخوالی لري.
 -4د پښتورګو د ګلوميرول هغه بیا کوچنۍ بیضوي بڼه کړکۍ دي چې  Fenestraeورته وایي چې د پالزما
پروټين نه پرته نور ټول شیان ترې وتی شي بې له دې چې د  Cleftد الرې والړ شي.

 ۲-۳۹شکل :د ميزنټريک کپېلريو جوړښت

( ،۱۰م)۱۷۸ :

 ۲-۴۰شکل :د کپېلري د جدار جوړښت:

( ،۱۰م)۱۷۸ :

Vasomotion
په کپېلریو کې د وينې جریان مسلسل نه بلکې متقطع دی يعنې وینه د یو څو ثانیو یا دقیقو لپاره ځي او بیا
همدغومره وخت نه ځي ،د دې پروسې علت ته  Vasomotionوایي چې عبارت دی د  Met Arteriolesاو
 Pre Capillary Sphinctorد متناوب تقلص او استرخا نه.
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دا  Vasomotionداسې کنټرولېږي چې کله چې د یو نسج د اکسیجن مصرف لوړ شي او په نسج کې د
اکسیجن قسمي فشار را ښکته شي د  Blood Flowهر نوبت ډېر اوږد او په دې ډول نسج ته د وينې جریان
زیات او د  O2او نورو غذایي توکو اکماالت زیاتېږي ،خو که د نسج په واسطه د اکسیجن مصرف کم شي
په نسج کې د اکسیجن قسمي فشار پورته ځي او دا حالت بیا د دې  Met Arteriolesاو Pre Capillary
 Sphinctorد بندېدو او نسج ته د وينې د جریان د بندېدو المل ګرځي او په دې ډول د نسجي اړتیا په بنیاد
 Vasomotionکنټرولېږي.
ECF
که څه هم په اساسي ډول دا کار د ډیفیوژن په بنیاد تر سره کېږي خو ځینې ځانګړتیاوې لري چې
په الندې ډول دي:
 -۱شحم او په شحم کې منحل مواد د کپېلري اندوتیل له الرې په مستقیم ډول تېرېږي او سورو ته کومه
اړتیا نه لري لکه  O2او  CO2چې له همدې امله يې د ډیفیوژن اندازه او چټکتیا د نورو په شحم کې نا حلو
موادو په پرتله ډېره لوړه ده لکه ګلوکوز او سودیم ايونونه چې یواځې د سورو یا  Poresد الرې وتلی شي.
 -۲په اوبو کې منحل مواد یواځې د  Poresد الرې ډیفیوژن کوالی شي لکه چې د مخه مو وویل
 Intercellular Cleftد کپېلرۍ د مساحت  ۱۰٪جوړوي خو بیا هم اوبه او په اوبو کې منحل مواد لکه
ګلوکوز Na+ ،او  Cl-خپل کار د همدې الرې بشپړوي چې مېخانيکيت یې د Thermal Molecular Motion
چټکتیا ده ،په دې معنا چې د کپېلرۍ او  ECFترمنځ د اوبو د تبادلې سرعت د هغې سرعت  ۸۰وارې دی کوم
چې همدا وخت يې پالزما په کپېلرۍکې لري.
 – ۳د هغه مالیکيولونو جسامت چې له سوریو څخه تېرېږي:
لکه چې و مو ویل د  Intercellular Cleftقطر د  7-6 nano mپورې دی چې دا اندازه د اوبو د مالیکول
 ۲۰وارې ده له دې کبله اوبه په ډېرې اسانۍ او چټکۍ ورڅخه تېرېږي خو د  Plasma Protienمالیکيولونو
قطر له دې څخه غټ او په دې اساس له دې سوریو څخه نه شي تېرېدلی خو ځينې مواد چې قطرونه یې له
دې سوریو څخه واړه خو په خپلو کې متفاوت دي په بېال بېلو اندازو او چټکتیاو له دې سوریو څخه تېرېږي
لکه  ،Cl- ،Na+ګلوکوز او یوریا.
 ۲-۲جدول دا توپيرونه را ښيي چې د ګلوکوز د ډیفوژن اندازه د اوبو په پرتله  0.6وارې خو د البومین همدا
وړتیا د اوبو په پرتله يو في هزار وارې ده ،په یاد مو وي چې د بدن د مختلفو برخو دا نفوذیه وړتیا مختلفه ده
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لکه د مخه مو چې وویل ،او علت یې روښانه او هغه د همدغو سوریو قطرونه او بڼې دي خو جدول د یوې
مخططې عضلې نفوذیه وړتیا د خپلو کپېلريو د سوریو له الرې را ښيي.
 ۲-۲جدول :د مخططې عضلې د کپېلريو د سوريو څخه د مختلفو جسامت لرونکو ماليکيولونو نسبتي نفوذ.

( ،۱۰م)۱۸۰ :

 –۴د غلظت توپير :هر څومره چې د غشاء دواړو خواوو ته د یوې مادې د غلظت توپير ډېر وي په همغه
اندازه یې ډیفیوژن زیات دی ۲-۴۱( .شکل)

 ۴۱-۲شکل :د کپېلرۍ او بين الخاللي مايع ترمنځ د موادو تبادله

( ،۱۰م)۱۷۹ :
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د بدن شپږمه برخه د بین الحجروي مسافو نه عبارت ده چې ورته  Intersitiumوایي او هغه مایع
چې دغلته ځای په ځای ده ورته  Interstitial Fluidوایي ،په دې ځای او په دې مایع کې دوه جامد
توکي هم شته چې یو یې کوالجن الیاف او بل یې  Proteoglycan Fillamentsدي.
 Collagen Fibersډېر اوږده او قوي دي او د انساجو  Tensional Strenghtد همدو په واسطه
ایجادېږي خو Proteoglycon Fillamentsبیا ډېر نازک او  ٪۹۸له  Hyaluronic Acidاو  ٪۲له Protein
نه جوړ شوی دي ۴۲-۲( .شکل)

 ۴۲-۲شکل :د بين الخاللي مايع جوړښت

( ،۱۰م)۱۸۰ :

د بین الخاللي مسافو مایع چې د کپېلریو څخه د  Filterationاو ډیفیوژن د الرې دغلته راځي د
پالزما سره یو ډول جوړښت لري یواځې  Proteinپه کې له دې کبله لږ دی چې د کپېلریو د سورو
څخه نه شي وتلی دا مایع د  Proteoglycan Fillamentsترمنځ ځای په ځای کېږي او یوه بڼه ځانته
غوره کوي چې  Tissue Gelنومېږي.
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هایدروستاتیک او انکوتیک فشارونه :په  Capillaryکې هایدروستاتیک فشار د دې المل ګرځي چې
اوبه او په اوبو کې منحل توکي د  Capillaryد سوریو د الرې بین الخاللي مسافې ته اوباسي خو په
 Capillaryکې  Oncotic Presچې د پالزما پروتین نه پیدا کېږي که له یوې خوا د بین الخاللي مسافې
څخه و  Capillaryته د  Osmosisپر بنسټ د مایعاتو د ننوتو المل ګرځي نو له بله پلوه د  Capillaryله
داخل څخه د مایعاتو د وتلو مانع هم کېږي .لمفاوي سيسټم چې په خپل وار د بین الخاللي مسافې نه هغه
مایعات چې له  Capillaryڅخه وتلی او هغه اضافي پروتین چې انساجو جوړ کړي و عمومي دوران ته
ننباسي چې د ډېر زیات اهمیت لرونکې دي ،څلور ډوله قوې دي چې د  Capillaryاو بین الخاللي
مسافې تر منځ د مایعاتو د وتو او ننوتو مسؤلیت په غاړه لري ۴۳-۲( .شکل)

 ۴۳-۲شکل :د کپېلرۍ په داخل او خارج کې هايدروستاتيک او انکوتيک فشارونه

( ،۱۰م)۱۸۱ :

 :Capillary Pressure (PC) -۱چې د  Capillaryڅخه د مایعاتو د وتلو باعث ګرځي.
 :Interstitial Fluid Press (PIF) -۲چې  Capillaryته د بین الخاللي مسافې نه د مایعاتو د ننوتلو المل ګرځي.
 :Capillary Plasma Colloid Osmotic Pressure (TTP) -۳چې د  Capillaryد غشاء د  Osmosisپه بنسټ
د بین الخاللي مسافې نه  Capillaryته د مایعاتو د ننوتو یوه قوه ده.
 :Interstitial Fluid Colloid Osmatic Pressure -۴چې د  Capillary Membraneڅخه بین الخاللي
مسافې ته د مایعاتو د وتلو دپاره کار کوي (.)TTIF
نوموړې قوې چې د  Starling Forcesپه نوم یادېږي ،که مجموعه يې مثبت را اوځي معنا يې دا ده
چې  Net.Filtration Pressureیا  NFPد  Capillaryد داخل څخه و بین الخاللي مسافو ته د مایعاتو د
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وتلو المل ګرځي ،که د  Starling Forcesمجموعه منفي را اوځي معنا یې دا چې یو Net Fluid

 Absorption Forceموجود دی چې مایعات د بین الخاللي مسافو نه د  Capillaryداخل ته ننباسي.

NFP = Pc - Pif - TTP + TTif
په نارمل حالت کې  NFPلږ غوندې مثبت او په پايله کې په پرله پسې ډول مایعات د Capillary

څخه و بین الخاللي مسافې ته وځي چې د دې  Filterationاندازه په انساجو کې ړومبی د هغه
 Capillaryپورې اړه لري چې و یو نسج ته وینه وړي او بیا د هغه  Capillaryد سوریو په شمېر او
جسامت پورې چې  Filterationترې صورت نیسي چې په مجموعي ډول دې فکتورونو ته CAPILLARY
) )Filteration Co-Efficient (KFوایي Filteration =KF x NFP .د کپېلریو هایدروستاتیک فشار په دوه
طریقو معلومېږي:
 :Direct Micropipette Canulation -۱چې په دې اسلوب کې دا فشار په اوسط ډول  25mm Hgتر
ګوتو شوی دی ،داسې چې په شریاني کپېلریو کې  ،30-40mm Hgپه وریدي هغو کې 10-15mm Hg
چې اوسط یی همغه  25mm Hgراځي.
باید ووایو چې دا فشار په انساجو کې ډېر متفاوت دی چې د هر نسج د خپلو حاالتو پورې اړه لري د
بېلګې په ډول دا فشار د پښتورګو په ګلومیرولر کپېلریو کې  60mm Hgخو په  Peritubular Capillaryکې
بیا  13mm Hgدی.
 -۲د کپېلريو د فشار معلومول د  Indirect Functionalطریقې په واسطه:
چې په دې طريقه دا فشار په اوسط ډول  17mmHgپه الس راځي دا طریقه د Isogravimetric
 Methodپه نوم هم یادېږي.
د بین الخاللي مسافو هایدروستاتیک فشارونه هم په مختلفو غړو کې مختلف دي لکه په تحت
الجلدي  Looseانساجو کې دا فشار د اتموسفیر نه کم او له دې کبله ورته Negative Interstitial
 Pressureوایي ،خو په هغه غړو کې چې د کپسولونو په واسطه احاطه شوي دي (لکه پښتورګي) بیا دا
فشار د اتموسفیر نه لوړ او له دې کبله ورته مثبت وایي ،په دې ډله کې د پښتورګو نه عالوه ماغزه،
عضالت او سترګه هم راځي چې د ښه کلکو کپسولونو په واسطه احاطه شوي دي ،باید د یو فورمول په
توګه دا ومنو چې د دغه کپسولونو یا د غړو د محیطي برخو فشارونه په خپله د غړي د بین الخاللي
فشارونو نه یو څه لوړ وي لکه د  CSFدا فشار  +10mm Hgدی چې د دماغ په محیط کې دی خو په
خپله د دماغ د بین الخاللي مسافو هایدروستاتیک فشار بیا  +4 -- +6دی ،د پښتورګي د کپسول  +13خو
په خپله د پښتورګو د بین الخاللي مسافو هغه بیا  +6mm Hgدی او په خپله د پوستکي دا فشار بیا د
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اتموسفیر سره مساوي دی او له دې کبله صفر ګڼل کېږي خو د جلد الندې نرم انساج بیا د -3mm Hg

هایدروستاتیک فشار لرونکي دي.
په بین الخاللي مسافو کې د منفي فشار اساسي ایجادوونکی له لمفاوي سيسټم نه عبارت دی له دې
کبله ورته  Scavenger Systemeوایي چې د دغه مسافو نه اضافي پروټین ،مایعات او مړه شيان وړي ،د
دې لېږد مېکانیزم داسې دی چې کله یوې لمفاوي اوعيې ته نوموړي شیان ورننوځي اوعیه پمپ پیل کوي
او خپل محتویات عمومي دوران ته ور اچوي او په دې ډول په نسجي مسافو کې منفي فشار ایجادوي.

د پالزما انکوتیک فشار (:)Plsma Colloid Osmotic Pressure
دا فشار چې د پالزما د پروټين په واسطه ایجادېږي تر دې ښه دقیق تعريف یې داسې کېدای شي چې ټول
هغه مالیکيولونه او ایونونه چې د کپېلرۍ له سوریو څخه نه شي وتلی دا ډول یو فشار ایجادوي او پروټین
یواځیني هغه مالیکولونه دي چې هم په بین الخاللی مسافو او هم په پالزما کې د دې فشار د ایجاد مسئولیت
په غاړه لري .د پالزما دا فشار  28mm Hgدی چې  ۱۹یی د پالزما د پروتیني مالیکولونو پورې او  ۹نور یې د
 Donnan Effectپورې اړه لري دا  ۹د  Extra Osmoticفشار په نوم یادېږي چې د سودیم ،پوتاشیم او نورو
هغو کتيونو په واسطه ایجادېږي چې په پالزما کې د  Proteinپه واسطه وړل کېږي .پالزما پروټین د البومین،
ګالبولین او فبرینوجن نه عبارت دي چې په الندې جدول کې د هغوی اندازې په پالزما کې په gm%او په
واسطه يې د ازموتیک فشار اندازه ښودل شوې ده.
 ۳-۲جدول ( ،۱۰م :)۱۸۴ :د پالزما پروټین د مختلفو ډولونو او د هغوی په واسطه د توليدوونکي فشار اندازې:
اندازه ()G/Dl

)TTP(Mm Hg

البومین

4.5

21.8

ګالبولین

2.5

6.0

فبرینوجن

0.3

0.2

ټول

7.3

28.0

ښکاري چې د ټول ازموتیک فشار  ٪۸۰د البومین او  ٪۲۰د ګالیولین په واسطه ایجادېږي او
فبرینوجن په کې کوم رول نه لري.
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د کپېلرو په اړه دا خبره بیخي مطلقه نه ده چې د دوی سوري واړه دي او پروټین ورڅخه نه شي
تېريدلی ،کېدای شي چې دا کار وشي او پروټین د  Leakاو  Trans Cytosisپه مېکانیزم له کپېلریو څخه
و نسجي مسافو ته ووځي خو دومره چې په ټول دې حجم کې یې چې  L12کېږي اندازه د پالزما د
اندازې نه لږه غوندې لوړه وي خو دا چې دا حجم د پالزما څلور چنده دی نو د نسجي مسافو د مایعاتو
د پروټین اندازه د پالزما د هغی  ٪۴۰ده چې د  3gm/dlسره سمون خوري چې په دې شرايطو کې ایله
د  8mm Hgازموتیک فشار د ایجاد قدرت لري.

اوس چې په دې پوه شو چې کوم فکتورونه په دې اړه څه رول لري نو که یې سره محاسبه کړو
څرګنده به شي چې څنګه د کپېلریو په واسطه دواړو خواوو ته مایعات په انډول کې ساتل کېږي.
د کپېلريو په شریاني نهایت کې فشار د  15-25mm Hgپه اندازه د وریدي برخې نه لوړ وي د دغه
توپیر له امله له شریاني نهاياتونو څخه مایعات فلتر کېږي خو په وریدي هغو کې بېرته جذبېږي ،له دې نه
ښکاري چې د مایعاتو یوه کوچنۍ برخه د انساجو په واسطه د کپېلریو له شریاني نهایاتو څخه وريدي
هغو ته وړل کېږي ،دا  Dynamismداسې صورت نیسي:
( ،۱۰م)۱۸۴ :
:
 ۴-۲جدول :هغه قوې چې اوبه د رګ نه اوباسي (په شرياني نهايت کې)
د کپېلرۍ شریاني نهایت فشار

30mm Hg

د نسجي مسافو منفي فشار

3mm Hg

د نسجي مسافو ازموتیک فشار

8mm Hg

ټول

41mm Hg

هغه قوه چې د نسجي مسافو نه مایعات د کپېلریو همدې نهایاتو ته ننباسي یواځې د پالزما د
انکوتیک فشارد  28mm Hgنه عبارت ده چې په دې ډول د دواړو تفاضل  13mm Hgکېږي چې د
 Net-Filteration Pressureپه نوم یادېږي او د دې المل ګرځي چې مایعات د کپېلریو نه بهر نسجي
مسافو ته ووځي.
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که همدا محاسبه د مایعاتو د بيا جذب په اړه د کپېلرۍ په وریدي نهایت کې وکړو نو ورید ته د
مایعاتو د داخلولو قوه همغه  28mm Hgد پالزما انکوتیک فشار دی خو د ورید څخه نسجي مسافو ته د
مایعاتو د وتلو قوې درې دي:
 ۵-۲جدول :هغه قوې چې مايعات د رګ نه اوباسي (په وريدي نهايت کې)
د کپېلرۍ فشار (وريدي نهايت)

10mm Hg

د نسجي مسافې منفي فشار

3mm Hg

د نسجي مسافې انکوتیک فشار

8mm Hg

ټول

21mm Hg

( ،۱۰م)۱۸۵ :

او تفاضل یی  28-21=7 mmHgراځي چې دا  7 mmHgد  Net – Reabsorptive Pressureپه نوم
یادېږي چې د کپېلرۍ په وریدي نهایت کې دی.
اوس که په وریدي نهایت کې د مایعاتو د بیا جذب قوه چې  7 mmHgده د شریاني نهایت د قوې
سره چې  13 mmHgده او مایعات یې بهر ته ایستل پرتله کړو څرګنده به شي چې وریدي بیا
جذبوونکې قوه لږه ده خو دا چې وریدي شبکه ډېره پراخه او د لوړې نفوذيه وړتیا لرونکې ده نو د
شریاني نهایاتو په واسطه د فلتر شوو مایعاتو  ۱۰/۹برخې مایعات بېرته جذبوي او کومه لسمه برخه چې
پاتې کېږي هغه په ډېر بري سره د لمفاوي شبکې په واسطه تخلیه او عمومي دوران ته وړل کېږي.
Capillary Exchange

Starling

نژدې یوه پیړۍ د مخه د  Ernest H.Starlingپه نوم یو پوه دا خبره په ګوته کړه چې په نارمل حالت
کې په ډېری کپېلریو کې  Exchangeیا تبادله د تعادل په حال کې ده په دې معنا چې کوم مایعات چې
د کپېلریو له شریاني نهاياتو څخه فلتر کېږي د هغه مایعاتو سره چې د کپېلریو د وریدي نهاياتو په واسطه
بېرته جذبیږي تقریباً مساوي دي ،او هغه لږ مایعات چې د بېرته جذب د پروسې نه پاتې کېږي د لمفاوي
شبکې په واسطه عمومي دوران ته راوړل کېږي.
په دې محاسبه کې د ټولو کپېلريو چې هم شریاني او هم وریدي شبکه په بر کې نیسي Functional
 Capillary Pressureله  17.3 mmHgنه عبارت دی نو:
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 ۶-۲جدول :د شرياني او وريدي کپېلريو په ساحه کې د رګ څخه د مايعاتو ايستونکې قوې
د کپېلرۍ اوسط فشار

17.3mmHg

دنسجي مسافو منفي فشار

3mm Hg

د نسجي مسافو ازموتیک فشار

8mm Hg

ټول

28.3mm Hg

( ،۱۰م)۱۸۵ :

دا  28.3 mmHgهغه قوه شوه چې مایعات له  Capillaryڅخه نسجي مسافو ته وباسي په مقابل کې
هغه قوه چې مایعات له نسجي مسافو نه کپېلریو ته ننباسي د پالزما انکوتیک فشار نه عبارت او هغه
 28mm Hgده چې توپير يې یواځې  0.3 mmHgراځي او دې ته  Net Fillteration Pressureوایي ،که
دواړه قواوې سره پرتله کړو مساوات ته نژدې او یواځې  0.3mmHgتوپیر لري له دې کبله په نسجي
مسافو کې یواځې هغه مایعات د بېرته جذب نه پاتې کېږي چې د همدې  0.3 mmHgفشار له کبله د
کپېلرۍ د شریاني نهایت نه اوځي ښکاره ده چې دا به ډېر لږ او په ټول بدن کې یې اندازه د 2ml/min
()۱۰
نه عبارت ده (پرته له  GFRڅخه) چې د لمفاوي سيسټم پواسطه بېرته عمومي دوران ته ځي.
 :Filteration Coefficientلکه چې د مخه مو وویل  0.3mmHgتفاضلي فشار چې د Net
 Filteration Pressureپه نوم یادېږي په ټول بدن کې  2ml/minمایعات فلتر کوي ،د دې فلټرېشن
اندازه د تفاضلي فشار د هر ملي متر په مقابل کې په ټول بدن کې  67.6ml/min/mm/Hgکېږي چې
ورته د ټول بدن د کپېلریو  Coefficientوایي دا اندازه په:
 Rate of Filteration/Min/mm Hg/100gm of tissueسره هم ښودل کېږي چې د 0.01ml/min
 mm Hg/100gmنه عبارت ده خو دا چې د مختلفو غړو کپېلرۍ بیلې بیلې نفوذیه وړتیاوې لري نو دا
 Coefficientتر سل ځلو ( )100 timesپورې توپیر کوي داسې چې په دماغ او عضلو کې ډېر کوچنی،
په تحت الجلدي انساجو کې لږ زیات ،په کولمو کې لږ نور هم زیات او په ځیګر او پښتورګو کې بیخي
زیات دی ،چېرته چې د کپېلریو سوري هم ډېر او هم پراخ دي چې ورسره جوخت په نسجي مسافو کې
د پروټین اندازې هم فرق کوي په دې ډول چې د عضالتو په بین الخاللي مسافو کې د پروټین دا اندازه
()۱۰
 ،1.5gm%په تحت الجلدي انساجو کې  ،2gm%په کولمو کې  4gm%او په ځیګر کې  6gm%ده.
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که د کپېلریو  Mean Pressureچې  17mmHgدی د  ۲۰په اندازه لوړ شي نو نسجي مسافو ته به
اوس مایع د  0.3په ځای د  20.3mmHgقوې په واسطه وځي او دا وتل به اوس  ۶۸وارې ډېر شي که
څه هم دا وخت به لمفاوي سيسټم خپل کار له  ۲-۵ځلې لوړ کړي خو بیا هم نه شي کوالی چې د
نوموړو  ۶۸ځلو په وړاندې په خپل غبرګون کې بری ومومي ،له دې کبله به په نسجي مسافو کې مایعات
راټول او  Edemaبه منځ ته راشي ،که د کپېلریو فشار د نارمل نه ډېر ښکته وغورځېږي د کپېلریو د
()۱۰
جذب توله به درنه او د وينې حجم به زیات شي.

Lymphatic System
دا سيسټم د داسې اضافي الرې نه عبارت دی چې په مټ يې د نسجي مسافو مایعات دوران ته رسول
کېږي دا مايعات د پروټينو او هغه غټو ماليکيولي وزن لرونکو توکو نه عبارت دي چې د دوراني سيسټم
کپېلري يې د بېرته جذب نه عاجزې پاتې شوي دي په دې ډول دوران ته د پروټينو رسول ډېر زيات
ارزښت لري تر دې چې که دا کار ونه شي کس به په  ۲۴ساعتونو کې مړ شي .نژدې د بدن ټول غړي
دا سيسټم لري تر څو د خپلو نسجي مسافو د مایعاتو حجم پرې ثابت وساتي او اضافي مایعات له دې
الرې دوران ته واچوي د بدن ځینې برخې بیا دا ډول سيسټم نه لري لکه د پوستکي سطحي برخې،CNS ،
د عضالتو  Endomysiumاو هډوکي.
خو دا برخې بیا د  Pre Lymphaticپه نوم کوچني بین الخاللي چېنلونه لري چې بیا لمفاوي رګونو
ته تخلیه کېږي او په ځینو مواردو کې لکه دماغ  CSFته تخلیه صورت نیسي چې بیا د دې الرې د وینې
دوران ته ځي.
په عمومي ډول د الندې اطرافو لمفاوي شبکه  Throacic Ductته تخلیه کېږي چې بیا دا قنات د
 Left Internal Jugularاو  L. Sub-Clavianورید د یوځای کېدو په ځای کې د عمومي دوران وریدي
برخې ته وصلېږي ،د سر د چپ نیمایي ،چپ الس او چپې نیمې سینې د برخو لمفاوي شبکه هم
 Thoracic Ductته تخلیه کېږي ،د سر د ښي نیمایي  ،ښي الس او ښي طرف سینې لمفاوي تخلیه
 R.Lymph-Ductته کېږي چې بیا دا قنات د  R.Sub- Clvianاو  Internal Jugularوریدونو د یوځای
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کېدو په ساحه کې د دوراني سيسټم وریدي برخې ته الر پیدا کوي لکه چې د مخه مو وویل هغه
مایعات چې د کپېلریو د شریاني نهایاتو نه نسجي مسافوته وځي  9/10برخې یې بېرته د کپېلریو د وریدي
برخو په واسطه جذب او وړل کېږي او یواځې  ۱۰/۱برخه يې د لمفاوي سيسټم په واسطه دوران ته
رسول کېږي چې دا اندازه په ورځ کې د  2-3Lپورې رسېږي ،د لمفاوي شبکې کار په دې ډېر مهم دی
چې لوی مالیکولي وزن لرونکي توکي لکه پروټین له دې پرته د بل هېڅ کومې الرې نه ځان عمومي
دوران ته نه شي رسولی.
د لمفاوي کپېلرۍ اندوتیل لکه څنګه چې په  ۲-۴۴شکل کې ښکاري یو داسې  Valveته ورته
جوړښت لري چې مواد ورته داخلېدی شي خو ورڅخه وتلی نه شي.

 ۴۴-۲شکل :لمفاوي سيستم ( ،۱۰م)۱۸۶ :
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د لمف جوړښت :دا چې د لمفاوي شبکې دنده د نسجي مایعاتو تخلیه ده نو تر ډېره یې جوړښت د

همدې مایع نه عبارت دی چې مهمه برخه یې پروټین دی هغه هم په مختلفو غړو کې په مختلفو اندازو
خو اوسط یې  2gm%راځي .د ځیګر د لمف د پروتین غلظت  ،6gm%د کولمو د هغې  3-4gm%او د
صدري قنات ( )Thoracic Ductد پروتین غلظت د  3-5gm%پورې دی.
دا سيسټم د  GITڅخه د غذایي توکو د جذب او لېږد مهمه الره هم ده له همدې امله د یوې شحمي
غذا د خوړو نه وروسته د  Thoracic Ductد لمف د شحمیاتو سلنه د  ۲-۱پورې وي.
ځینې غټ شیان لکه بکټریا هم د دې سيسټم د الرې لېږدېدای شي ،دا سيسټم که څه هم دا کار د
خیر دپاره کوي خو شر ترې پېښ شي او هغه داسې چې په لوی الس د انتان د خپرېدو سره مرسته کوي
خو له نېکه مرغه چې په الره کې د لمفاوي عقدو شتون بیا دا ستونزه اواروي.
په ورځ کې د ټول لمف اندازه  2-3Lده چې په ساعت کې د  120mlسره سمون خوري چې د دې
ډلې نه  100mlیې د  Thoracic Ductد الرې او پاتې  20mlد نورو الرو نه دوران ته رسېږي (البته په یو
فزیولوژیک کس کې د استراحت په حالت کې)
 ۲-۴۵شکل د یو سپي په لينګو کې د نسجي مسافې د مختلفو فشارونو په وړاندې د لمف جریان ښيي.

 ۲-۴۵شکل :د يو سپي په لينګي کې د نسجې مسافې د فشار او لمفاوي جريان ترمنځ اړيکې

( ،۱۰م)۱۸۷ :
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په شکل کې ښکاري چې کله ددغه مسافو فشار نارمل وي (د  -6mm Hgنه کم) د لمف جریان ډېر
لږ ،خو چې د  -6mm Hgڅخه مخ په صفر لوړېږي د لمف جریان د  ۲۰وارو نه هم ډېرېږي له دې نه
ښکاري چې هر هغه المل چې د نسجي مسافې فشار لوړ کړي لمفاوي تخلیه هم لوړوي خو په دې شرط
چې لمفاوي اوعیې جوړې وي.
هغه عوامل چې د نسجې مسافې فشار لوړوي عبارت دي له:
۱ـ د کپېلریو د هایدرو ستاتیک فشار لوړوالی.
۲ـ د پالزما د انکوتیک فشار ټیټوالی.
۳ـ د نسجي مسافو د انکوتیک فشار لوړوالی.
۴ـ د کپېلریو د نفوذیه وړتیا لوړوالی.
د  ۴۵-۲شکل نه ښکاري چې که د نسجي مسافې فشار د صفر نه  1-2mm Hgپورته والړ شي
لمفاوي سيسټم په خپلې دندې کې پاتې راځي ځکه چې که څه هم دا لوړ فشار به لمفاوي شبکې ته د
زیاتو مایعاتو د ننوتلو المل شي خو بېرته په همدغو لمفاوي رګونو د بهر له خوا د فشار المل هم ګرځي
او په دې ډول تخلیه د  Blockسره مخ کوي له دې کبله په داسې لوړ فشار کې دا دواړه فکتورونه د یو
بل د انډول هڅه کوي او لمفاوي جریان خپل اعظمي حد ته رسېږي چې په ګراف کې د Plateau
صفحې المل ګرځي .د لمف جریان د لمفاوي  Pumpپه ذریعه هم ډېرېږي داسې چې د لمفاوي اوعیو
جوړښت لکه چې په  ۲-۴۶شکل کې ښکاري په  Segmentalډول دی چې هر  Segmentیې د دوه
والونو تر منځ ساحې نه عبارت دی چې کله د لمفاوي مایع نه ډک شي جدار یې کش کېږي او دا کش
د تقلص المل ګرځي پدې ډول خپل محتویات بل  Segmentته اچوي او هغه هم همداسې کوي تر څو
()۱۰
یې عمومي دوران ته ورسوي.
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 ۲-۴۶شکل :د لمفاوي کپېلرۍ او  Valveجوړښت

( ،۱۰م)۱۸۸ :

له دې  Pumpڅخه سربېره یو لړ نور بهرني فکتورونه هم د لمفاوي جریان د زیاتوالي المل کېدای
شي لکه د ګاونډیو مخططو عضلو تقلصات ،د بدن د یوې برخې حرکات ،د لمفاوي اوعیو په څنګ کې
شریاني نبضان او په پای کې په بدن باندې له بهر نه کوم فشار.
سپورت دا تخلیه د  ۱۰نه تر  ۳۰وارو پورې لوړوي خو د استراحت په وخت کې دا تخلیه تر صفر
پورې ښکته غورځېدای هم شي.

لکه چې ومو ویل د دې سيسټم اساسي دنده له دغه ځایه د اضافي پروتین او مایعاتو لېږد دی چې
دوران ته یې وړي همدا دنده شا ته د نسجي مسافې د مایعاتو د حجم ،فشار او دغلته د پروټین د غلظت
پر کنټرول هم ستر رول لري ،د بېلګې په توګه که دا سيسټم نه وای نو هغه پروتین چې د کپېلریو د
شریاني نهایاتو نه دغلته وځي ډېر لږ یې بېرته د وریدي نهایاتو په واسطه اخيستل کېږي او نور همدغلته
په نسجي مسافه کې پاتې کېږي کله چې دا پروټین همدلته پاتې شي ځانته اوبه کش کوي چې په دې
ډول د نسجي مايعاتوحجم لوړېږي او لوړ حجم به خامخا لوړ فشار ولري او دا دواړه د پروټین د غلظت
او اندازې د ډېروالي نه پیدا شول ،بناءً لمفاوي سيسټم دی چې دا ټوله ستونزه یې اواره کړې ده.
یو بل مهم ټکی په نسجي مسافو کې د منفي فشار شتون دی چې د همدې منفي فشار له برکته انساج
یو له بل سره کلک او نښتي دي ،که څوک فکر کوي چې دا کار به د منظم نسج په مټ شوی وي نو
دا خبره به سمه نه وي ځکه چې منظم نسج په ځینو برخو کې ډېر سست او په ځینو برخو کې خو بیخي
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وي نه ،لکه په مخ او د السونو په شا کې ،له همدې کبله کله چې دا منفي فشار له منځه والړ شي خبره
()۱۰
بل پلو ته ځي لکه ادیما.

Fetal Circulation:
دا چې د جنېن سږي بې دندې وي نو  Placentaد جنېن د سږو په توګه دنده سر ته رسوي ،له
همدې کبله پالسنټا ته د جنېن سږي وایي.
سروي حبل ( )Umbilical Cordچې له یو سروي ورید او دوه سروي شریانو څخه جوړ دی ،د
ورید په واسطه شریاني وینه له پالسنټا څخه جنېن ته ځي چې د اکسیجن د اشباع سلنه يې ( )۸۰ده ،په
داسې حال کی چې د همدې جنېن د مور د وینې د اشباع سلنه له ( )۹۸څخه عبارت ده.
د سروي ورید وینه چې ښي اذين ته د رسېدو د مخه ړومبی د  Portal Veinد وریدي وینې سره او بیا د
 Ductus Venosusله الرې د  Inf. Vena Cavaد وینې سره چې د اکسيجن اشباع یی  ٪۲۶ده ،ګډېږي
ځکه يې نو د اکسيجن د اشباع سلنه  ۶۷ته راښکته کیږی،کله چې دا وینه ښي اذېن ته ورسېږي د
 Foramen Ovalله الرې چپ اذېن ،بیا چپ بطين او له دغه ځایه ابهر ته پمپ کېږي ،وروسته له هغه
چې زړه ،دماغ او علوي اطراف اروا کړي هغه وینه ورسره د  Ductus Arteriosusله الرې ګډېږي چې
د  SVCپه واسطه ښي اذېن ،بیا ښي بطېن او له ښي بطېن څخه ریوي شریان ته پمپ شوې وه ،خو د سږو
د کولپس له کبله د بین الشریاني قنات له الرې ابهر ته والړه ۴۷-۲( .شکل) که دا قنات زېږېدو نه
( ،۱۴م)۳۳۲ :
وروسته خالص پاتې شي د  PDAپه نوم يادېږي.
ابهر د خپلې وینې  ۵۵٪د دوه سروي شراینو له الرې پالسنټا ته لېږي د دې وینې د اکسيجن د اشباع سلنه
 ۶۰ده چې په پالسنټا کې د مورنۍ هغې سره چې  ۹۸٪یی د اکسيجن اشباع ده ،د غازي بدلون څخه
وروسته د سروي ورید له الری چې ۸۰٪به یې د اکسيجن اشباع وي بېرته جنېن ته ځي او په دې ډول
( ،۱م م)۱۳۱-۱۱۶ :
جنېني دوران بشپړېږي.
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 ۴۷-۲شکل :جنېني دوران

( ،۱۱م)۲۲۱ :
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Coronary Circulation:
له هغه ځایه چې د پرمختللې نړۍ د ټولو مړینو درېمه برخه د زړه د رګونو ناروغۍ جوړوي او پر
دې سربېره په ځوانۍ کې هم ډېری وګړي له همدې رنځه کړېږي اړینه ده چې د اکلیلي دوران په روغ
او نا روغ دواړو حاالتو یوه ځغلنده کتنه وکړو:

د زړه د اجوافو د داخلي مخ  1/10mmپنډوالی مستقیماً د هغه وینې نه اروا کېږي چې په نوموړو
اجوافو کې وي نوره قلبي عضله د دوه لويو شراينو په واسطه چې د ښي او چپ اکلیلي شریانو په نوم
یادېږي او د  Ascendig Aortaپه بېخ کې د  Aortic Valveد مخامخ برخو نه سرچينه اخلي اروا کېږي،
داسې چې نوموړي شراين کله چې له نوموړو برخو نه چې ورته Coronary Sinusوایي سرچينه واخلي د
قلبي عضلې بهرني مخ ته راووځي او د زړه د عضلې په بهرني مخ خپل سېر ته دوام ورکوي ،پر مخ ځي،
دواړو لورو ته څانګې ور کوي او کوچنۍ څانګې یې د زړه په عضله کې ور ننوځي او د دې عضلې
ټول پنډوالي ته وینه ور کوي.
چپ اکلیلي شریان د زړه قدامي برخه او د چپ بطین چپ اړخ اروا کوي په داسې حال کې چې
ښی هغه بیا ښی بطین او په  ۸۰-٪۹۰خلکو کې د چپ بطین خلفي برخه هم اروا کوي .د زړه د عضلې
وریدي تخلیه  ۷۵٪ښي اذين ته د  Coronary Sinusد الرې صورت نیسي چې ډېره برخه يې د L.V
څخه وي ،په داسې حال کې چې د ښي بطین وریدي تخلیه د  Small Ant.Cardiac Veinsپه واسطه
همدې  RAته صورت نیسي.
د زړه پاتې وریدي تخلیه د  Thebesian Veinsله الرې د زړه ټولو اجوافو ته صورت نیسي چې
چپ لوری هم پکې راځي له دې کبله  Left Cardiac Outputد ښي هغې په پرتله یو څه لوړ دی.
د دغه شبکې په مټ زړه ته د استراحت په حالت کې  225ml/minوینه ورځي چې د  COنژدې -۴
 ۵٪جوړوي خو په شدید سپورت کې په ځوانو خلکو کې دا  Outputله  ۷-۴ځلو پورې زیاتېږي چې د
استراحت په پرتله د یو لوړ فشار په واسطه پمپېږي ،د زړه د کار  Out Putهم  ۹-۶ځلې زیاتېږي خو زړه
ته د وینې جریان دا وخت ایله  ۴-۳ځلې زیاتېږي کوم چې د زړه د کار د  Loadسره سمون نه خوري
ځکه نو د دې ستونزې د اواري په موخه د زړه عضله د انرژۍ نه د استفادې خپله  Efficiencyلوړوي تر
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څو دغه تشه ډکه کړي کومه چې د اکلیلي دوران له کبله ورته پیدا شوې ده .د یادولو وړ ده چې ټول
بدن ته په  Systoleکې وینه ځي خو پخپله د زړه عضلې ته په دیاستول کې ورځي چې مېخانیکيت یې
()۱۰
روښانه دی ۴۸-۲( .شکل)

 ۴۸-۲شکل :اکليلي دوران

( ،۱۰م)۲۴۹ :

د اکلیلي شراينو له الرې د زړه عضلې ته د وینې جریان پخپله د زړه د عضلې د اړتیا پر بنسټ
تنظیمېږي په دې معنا چې هر څومره چې د زړه د عضلې کار ډېرېږي همغومره ورته د وینې جریان هم
ډېرېږي ،او هر څومره چې ددې عضلې فعالیت کمښت مومي ورته د وینې جریان هم کمیږي.
باید ووایو چې د وینې د جریان دا ډول  Auto Regulationعام دی او په ټول بدن کې همداسې
کېږي .د اکلیلي دوران د الرې د وینې د جریان د کنټرول تر ټولو مهم فکتور د دې عضلې په واسطه د
اکسیجن د مصرف اندازه ده کله چې وینه د قلبي عضلې نه تېرېږي خپل  ۷۰٪اکسیجن د السه ورکوي
(په نورو انساجو کې دا اندازه  ۲۵٪ده) له دې کبله د دې عضلې د فعالیت د زیاتوالي له کبله دومره
اکسیجن په وینه کې نه وي پاتې چې د زیات فعالیت دپاره بس شي ،بناءً یواځینۍ الره د دې اړتیا د
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پوره کېدو لپاره د اکلیلي دوران د الرې د وینې د اندازې زیاتوالی دی خو دا چې دا کار څنګه کېږي؟
جواب یې په الندې ډول دی:
د قلبي عضلې د فعالیت د زیاتوالي له کبله  ATPپه پرله پسې ډول خپل فاسفیت بانډونه د انرژۍ په موخه
ماتوي او په پای کې یواځې  Adinosinپاتې کېږي ،دا ماده د اکلیلي رګونو د پراختیا المل او پدې ډول د
وینې جریان دغلته زیاتېږي خو د رګونو د پراخوالي المل یواځې همدا  Adinosinنه دی ،بلکې نور کيمیاوي
مواد هم دا وخت په قلبي عضله کې تولیدېږي چې د اکلیلي شراينو د پراخوالي المل ګرځي لکه د
هایدروجن او پوتاشیم ایونونه ،Bradykinin ، CO2 ،پروستاګالندین او نایتریک اکساید.

عصبي سيسټم په ځانګړي ډول نباتي هغه ( )ANSپه دې اړه دوه ډوله اغېز لري چې یو یې مستقیم او
بل یې غیر مستقیم دی چې دا دویم یې د ړومبي په پرتله د ډېر اهمیت واال دی داسې چې د سمپاتيک
تنبه په نتیجه کې د اپي نفرین او نار اپي نفرین د افراز له کبله ) Heart Rate(HRاو د زړه د تقلص قوه
ډېرېږي ،د قلبي عضلې میتابوليزم چټک ،اکسیجن ته اړتیا ډېرېږي ،اکلیلي شراين پراخېږي او قلبي
عضلې ته د وینې جریان د اړتیا سره سم ډېرښت مومي.
خو پاراسيمپاتیک یا  Vagalتنبه بیا د  Acetyl Cholineد افراز المل کېږي او دا ماده هم  HRکموي
او هم د زړه تقلصي قوه ،دا دواړه اکسیجن ته د قلبي عضلې اړتیا کموي او پدې ډول د اکلیلي شراينو د
تنګوالي المل ګرځي.

که څه هم ∑ Pالیاف په اکلیلي رګونو کې دومره پراخ شتون نه لري خو بیا یې هم تنبه کېدل د
اسیتیل کولین د افراز المل ګرځي چې په اکلیلي شراينو کې د خپل مستقیم اغېز له کبله د هغوی د
پراخوالي المل ګرځي ∑ ،عصبي سيسټم چې په اکلیلي رګونوکې پراخ شتون لري او تنبه یې د اپي
نفرین او نار اپي نفرین د افراز المل ګرځي هم د اکلیلي شراينو د پراخوالي او هم یې د تنګوالي المل
ګرځي خو دا په دې پورې اړه لري چې د رګ په جدار کې کوم ډول اخذې شتون لري تنګوونکې که
پراخوونکې؟ چې تنګوونکې هغه يې د الفا او پراخوونکې يې د  βاخذو په نوم یادېږي.
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د قلبي عضلې د استقالب ځانګړتیاوې :لکه د نور بدن په شان د زړه عضله هم د خپل ژوند د

پایښت او کار لپاره انرژۍ ته اړتیا لري خو دا انرژي دلته یو څه توپیر لري او هغه دا چې د نور بدن د
انرژۍ سرچينه  Glucoseده خو د زړه عضله د خپلې انرژۍ په موخه د استراحت په حالت کې Faty
 Acidکاروي او خپله نژدې  ٪۷۰انرژي په دې ډول تر ګوتو کوي ،په یو لړ  Ischemicاو Anaerobic
حاالتو کې د  Glycolysisله الرې هم انرژي الس ته راوړي خو له بده مرغه چې پدې ډول کې یو څه
 Lactic Acidتولیدېږي او همدا اسید په  Cardiac Ischemiaکې د درد المل ګرځي .د زړه عضله لکه
د نور بدن په شان د خپل استقالب دپاره د انرژۍ  ٪۹۵د  ATPڅخه تر السه کوي چې له غذایي توکو
نه په مایتوکاندریا کې جوړېږي دا  ATPد زړه د عضلې په واسطه په  ADPبیا په  AMPاو په پای کې
په  Adenosinبدلېږي او دا چې د زړه د عضلي حجرو ،حجروي غشاوې د  Adinosineپه وړاندې ښه نفوذيه
وړتیا نه لري ډېره برخه يې دوران ته داخلېږي چې بیا له دې الرې د اکلیلي شراينو د پراختیا المل او زړه ته
په دې ډول د وینې جریان زیاتوي.
Collateral Circulation
که څه هم په نارمل ډول دا دوران په زړه کې د غټو شراينو تر منځ نه وي او یواځې د هغه کوچنیو
رګونو تر منځ وي چې قطر یې د  ۲۰او  250µmتر منځ وي خو لکه چې په شکل کې ښکاري کله چې
په ناڅاپي ډول کوم لوی شریان بند شي دا کوچنی  Anastomosesپه یو څو ثانیو کې پراخېږي خو د
وینې جریان ترې د هغه اندازې د نیمایي نه هم کم وي کوم چې مأوفه برخه ورته د خپل ژوند د پایښت
لپاره اړتیا لري .د  Collateralدا پراخوالی د نورو  8-24hoursلپاره په ځای پاتې کېږي او نور پر مخ نه
ځي خو په دویمه یا دریمه ورځ دا پراخوالی دوه چندو ته لوړېږي او ترې د وینې جریان د یوې میاشتې
په موده کې نارمل یا نارمل ته نژدې حد ته رسېږي له همدې کبله د  MIډېری ناروغان د یوې حملې له
تېرولو وروسته په بشپړ ډول رغېږي په دې شرط چې مأوفه برخه ډېره پراخه نه وي.
که دا اکلیلي رګونه په ورو ورو د څو کالو په اوږدو کې د  Atherosclerosisله کبله تنګ شي دا چې
ورسره په موازي ډول جانبي دوران پراختیا مومي د کومې ناخوالې المل نه ګرځي خو که دا تنګوالي
ناڅاپي وي او یا پخپله د جانبي دوران شراين په  Atherosclerosisاخته شي بیا نو د زړه عضله په خپل
کار کې د پاتې راتلو د غټ خطر سره مخ ده لکه په زړو خلکو کې ۴۹-۲( .شکل) ،دا حالت د
( ،۹م م)۱۳-۱:
 )IHD( Ischemic Heart Diseaseتر عنوان الندې مطالعه کېږي.
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 ۲-۴۹شکل :د اکليلي دوران ترمنځ انستوموزس

( ،۱۰م)۲۵۲ :

Pulmonary Circulation
که څه هم دا دوران د تنفسي سيسټم په برخه کې په تفصيل سره راغلی خو دلته يې يواځې په یوه لنډه
يادونه خپله تنده ماتوو.
سږي دوه ډوله دوران لري:
 :High Pressure & Low Flow Circulation :۱چې شزن ،قصبي ونه ،د  Terminal Bronchiolesپه شمول،
د سږو استنادي انساج او د ريوي شراينو او وريدونو بهرنی پوښ اروا کوي ،د دې شبکې فشار د ابهر د فشار
نه لږ غوندې ښکته دی ،ځکه ورته  Hi-Pressureوايي ،خو دا چې د وينې د جريان اندازه يې ډېره لږه ده ،نو
ځکه ورته  Low- Flowوايي ،دې شبکې ته وينه د  Bronchial Artپه واسطه له ابهر نه ورځي د  COيو يا دوه
سلنه جوړوي چې ډېره لږه او د ډېر لوړ فشار لرونکې ده د خپلو اړونده برخو د اروا نه وروسته د Pul. Venis
له الرې چپ اذين ته راځي له همدې امله د چپ زړه حجم د ښي هغې په پرتله  ۱-٪۲لوړ دی.
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 :Low Pressure & High Flow Circulation :۲په کوم کې چې د ټول بدن وريدي وينه سنخي کپېلريو ته د
دې لپاره ځي چې هلته اکسيجن ترالسه او کاربن ډای اکسايد له السه ورکړي ،په دې دوران کې ريوي
شريان له ښي بطين څخه وينه د  Pul- Arteriesپه نوم شبکې ته وړي او د  Pul. Veinsپه واسطه دا وينه بېرته
له سږو څخه چپ اذين ته ځي چې بيا د چپ بطين په واسطه محيطي دوران ته پمپ کېږي.
د ريوي شريان پنډوالی د ابهر په پرتله لږ او ايله د هغې دريمه برخه دی ،د دې شريان څانګې لنډې او
قطر يې پراخ دی (د محيطي دوران په پرتله) له همدې امله ريوي شرياني ونه يو لوی  Complianceلري چې
د  7ml/mmHgنه عبارت دی کوم چې د محيطي هغې سره يو شی دی دا پراخه  Complianceريوي
شرياني شبکې ته دا امکان برابروي چې د ښي بطين  S.Vته په ورين تندي ښه راغالست ووايي.
ريوي وريدي شبکه هم لکه د همدې شرياني شبکې په شان لنډه او خپله وينه چپ اذين ته راوړي.

دا چې د ښي بطين سېسټوليک فشار  25mm Hgاو ډياسټوليک هغه يې صفر دی چې د چپ بطين د
پنځمې برخې سره سمون خوري .په ريوي فشار کې سېسټوليک فشار د ښي بطين د فشار نه عبارت دی
( )25mm Hgخو ډياسټوليک هغه یې له  8mm Hgاو اوسط يې بيا له  15mmHgنه عبارت دي ،دا په
داسې حال کې چې د چپ اذين فشار  2mmHgقبول شوی او په سږو کې اوسط بيا پر دې محاسبه کې
 ۱۶نيول کېږي چې تفاوت يې د چپ اذېن سره  ۱۴او د وينې جريان د  100ml/minنه عبارت دی چې
 14/100=0.14PRuکېږي په داسې حال کې چې په محيطي دوران کې  Pruله یو نه عبارت دی
( )100/100=1له دې نه ښکاري چې د مرکزي دوران  PRUد محيطي هغې په پرتله ايله اوومه برخه
راځي()0.14x7=1
په داسې حال کې چې ) Pul Wedge Pressure (PWPله  7mmHgنه عبارت دی او چپ اذين خو
 2mmHgفشار لري چې د دغه  5mmHgپه تفاوت وينه له سږو نه چپ اذين ته د  Pul- Veinsپه واسطه
وړل کېږي ۵۰-۲( .شکل)
د سږو د ويني حجم  450mlدی چې د قلبي دهانې ) ٪۹ (C.Oجوړوي چې له دې نه  70mlيې چې
د  SVنه عبارت ده په ريوي کپېلريو کې وي او پاتې نوره په مساوي ډول د ريوي شريان او وريد په
څانګو کې ،چې د يو  Blood Reservoirدندې په توګه د سږو رول د همدې حجم له برکته دی.
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دا چې ريوي دوران د مرکزي دوران په نوم هم يادېږي او د محيطي هغې په پرتله يې د وينې حجم
پنځه وارې کم دی او د وظيفې په لحاظ سږي د زړه په منځ کې پراته دي (د اناتوميک موقعيت خالف
چې زړه د سږو منځ کې پروت دی) نو که وينه له يو دوران نه بل ته  Shiftشي ښکاره خبره ده چې
ناوړه اغېزې به يې په مرکزي هغې وي.

 ۵۰-۲شکل :د سږو په مختلفو رګونو کې فشارونه

( ،۱۰م)۴۷۸ :
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Cerebral Circulation:
که څه هم دماغ د نور بدن نه په ازاد ډول خپلې ډېرې چارې پر مخ وړي خو بيا هم شونې نه ده
چې د بدن د تغيراتو په وړاندې په امان پاتې شي ،د بېلګې په ډول که د  ۵-۱۰ثانيو لپاره په مطلق ډول
دماغ ته د وينې جريان بند شي کس به خپل شعور له السه ورکړي او يا که د  CSFپه فشار يا جوړښت
کې کوم بدلون راشي دماغ به په همدومره زور او شور سره اغېزمن کړي.
دماغ ته د څلورو غټو شراينو په واسطه وينه ځي چې دوه ثباتي او دوه نور يې فقري شراين باله شي
( )Carotid & Vertebral Artriesدا شراين داسې يوه شبکه جوړوي چې ورته  Willis Circleوايي،
شراين د دې حلقې نه را والړېږي د دماغ په سطح خپل مسير وهي او  Pial Artته بدلېږي چې دوی بيا په
کوچنيو شراينو لکه  Penetrating Arteries and Arteriolesباندې ختمېږي.
 Penetrating Vesselsد دماغي نسج نه د  Subarachnoid Spaceد يوې برخې په واسطه بېل شوي
چې ورته  Virchow- Robin Spaceوايې دا سوري کوونکی رګو نه دماغي نسج ته ننوځي او په Intra-
 Cerebral Arteriolesبدلېږي ،بيا کپېلريو ته اوړي او خپله دنده چې د دماغي نسج د اروا نه عبارت ده سرته
رسوي په کومه کې چې اکسيجن او غذايي مواد دماغ ته وړي او CO2او نور بې کاره مواد ورڅخه راوړي.
دماغي نسج ته د وينې د جريان اندازه له ( )50-65ml/100gm of Brain tissueڅخه عبارت ده
چې ټول دماغ ته دا اندازه  750-900ml/minکېږي کومه چې د  COپنځلس سلنه ( )٪۱۵جوړوي په
داسې حال کې چې دماغ د ټول بدن د وزن ايله  ٪۲جوړوي.
دماغ ته د وينې د جريان اندازه لکه د نور بدن غوندې د ميتابوليزم پر بنسټ د  Auto Regulationپه
مېخانيکيت کنټرولېږي خو درې شيان په کې ډېر رول لري چې عبارت دي له:
 – ۱د  – ۲ ، CO2د هايدروجن ایون ( )H+او  – ۳د اکسيجن ( )O2له غلظت څخه.
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 ۵۱-۲شکل :دماغي دوران

( ،۱۰م)۷۴۳ :
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لکه له نومه يې چې ښکاري دا سېستم يوه دوره يا  Ringدی يعنې وينه په يوه دوره کې په پرله پسې
ډول دوران کوي او دا کار د وينې د وظيفې لپاره د يو شرط په ډول اړين دی .وينه په خپل دې پرله
پسې دوران کې چېرته بدن ته څه ور کوي او چېرته يې ور څخه اخلي .بناءً د دې سېستم دنده د بدن
اعضاؤ ته د اړينو موادو رسول او د بدن له انساجو څخه د بېکاره موادو لرې کول دي.
دا سېستم د رحم په داخل کې يو ډول او په آزاد ژوند کې بل ډول وي ،د ازاد ژوند د يو کاهل
کس دوران بيا په دوه غټو برخو ويشل شوی چې يو ته محيطي او بل ته مرکزي دوران وايي .محيطي
دوران د چپ بطين نه پيل ،ټول بدن په بر کې نيسي ،بېرته د وريدي شبکې په واسطه په  RAپای ته رسېږي .خو
مرکزي هغه بيا له ښي بطين نه پيل ،سږو ته ځي ،له سږو نه وينه چپ اذين ته ځي او په دې ډول پای ته رسېږي.
په محيطي دوران کې فشار ډېر لوړ او د چپ بطين په واسطه ايجادېږي .وينه ابهر ته ځي ،بيا شراينو
ته ،بيا کوچنيو شراينو او په پای کې شعريه اوعيو ته چېرته چې د رګ او  ECFترمنځ د موادو بدلون
صورت نيسي بېرته د وريدي کپېلريو په واسطه مواد له  ECFڅخه اخيستل کېږي .کوچني وريدونه بيا
لوی په پای کې د دوه غټو وريدونو په واسطه چې  SVCاو  IVCور ته وايي وريدي وينه  RAته راځي.
د مرکزي دوران فشارونه ټيټ او د  RVپه واسطه ايجادېږي .وينه د همدې فشار په واسطه سږو ته ځي ،په
سږو کې له غازي بدلون نه وروسته بيا د همدې فشار په مټ  LAته ځي او په دې ډول دوران بشپړېږي.
پر دې سربېره يو لړ حیاتي اعضاء لکه دماغ ،زړه او سږي ځانته بېل دورانونه لري چې هر يو يې بېلې
ځانګړتياوې لري خو په ټولو کې د زړه دوران ډېر ځانګړی دی ،او هغه په دې چې د جانبي دوران په
نوم يو بل دوران لري تر څو زړه د دوران له بې کفايتۍ سره مخ نه شي.
زړه د يو پمپ په توګه د يو فشار د ايجاد المل ګرځي چې د وينې فشار ( )BPورته وايي چې له
حياتي عاليمو څخه ړومبۍ هغه ده او ډېره مهمه ده چې د وينې د فشار آلې په نوم ( )BP-apparatusپه
واسطه کتل کېږي او د  mmHgپه واسطه ښودل کېږي .د وينې فشار د ډېرو زیاتو فکټورونو تر اغېز
الندې دی لکه عصبي ،هورموني ،روحي ،محيطي او نور ،له همدې کبله ډېر مهم او حياتي ګڼل کېږي.
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لمفاوي سېسټم د دوراني سېسټم د يو متمم په توګه بل هغه حياتي سېسټم دی چې که نه وي په ۲۴
ساعتو کې د کس د مړينې المل ګرځي ،دا ځکه چې دا سېسټم هغه مايعات دوراني سېسټم ته را وړي
چې د دوراني سېسټم څخه  ECFته وځي خو بېرته ورته نه ور داخلېږي ،او بل کار چې لمفاوي سېسټم
يې کوي دوران ته د هغو پروټينو رسول دي چې حجراتو جوړ کړی او  ECFته یې راويستلی خو له ECF

څخه د وينې د رګونو په واسطه نه شي اخيستل کېدی ځکه چې دا پروټيني ماليکولونه غټ دي او د
وينې د کپېلريو سوري واړه دي ،نو لمفاوي سېسټم دی چې دا ستونزه حلوي.
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 – ۱د مرکزي او محيطي دورانو ترمنځ درې توپيره وليکئ؟
 - ۲په رګ کې د وينې د جريان فورمول وليکئ؟
 - ۳څو ډوله د وينې جريان پېژنئ؟
 – ۴په  Anemiaاو  Poly cythesisکې د  HCTحالت څنګه وي؟
 – ۵د وينې فشار تعريف کړئ او وواياست چې هر يو يې له کومه کېږي؟
 -۶د وريدونو دندې عبارت دي له:
 :Bد وينې د بانک په حيث
 :Aد زړه په لور وينه را وړي
 a :Dاو  bصحيح دي
 :Cد زړه څخه وينه وړي
 -۷د  Hydrostaticفشار بل نوم څه دی:
Osmotic Pressure :B
Oncotic Pressure :A
Systolic Pressure :D
Gravitational Pressure :C
 -۸د لمفاوي سېسټم وظيفه عبارت ده له:
 :Cد بدن څخه دفاع
 :Aدوران ته له  ECFنه د مايعاتو را وړل
 :Dټول صحيح دي
 :Bله  ECFنه دوران ته د پروټين را وړل
 -۹په شرياني کپېلريو کې  Outwardاو  In-ward forcesمحاسبه کړئ؟
 -۱۰د شرياني او وريدي کپېلريو د فشارونو ترمنځ بالخره  out ward forcesد  0.3mmHgپه اندازه
الس ته راځي ،تاسو دا عدد د محاسبې له مخې الس ته راوړئ؟
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 .۱احسان ،احسان اهلل ۱۳۸۵ ،۱۳۸۴( .ل) ،د ننګرهار پوهنتون پوهه مجله  ۱۸-۱۷ګڼه .م م.)۱۳۱-۱۱۶( :

او ( ۱۳۸۴ل ل) ،په ختيځ زون کې د وينې نورمال فشار په اړه څېړنه ،د ننګرهار پوهنتون طب
پوهنځی .م م.)۵-۱( :
 .۲بشرمل ،خدایداد ۱۳۶۷( .ل) ،د انسان فزيولوژي (لومړۍ او دويمه برخه) ،د لوړو او مسلکي تحصيالتو
وزارت د نشراتو رياست مطبعه .مخ.۱۲۶ :
 .۳بهسودوال ،خليل احمد ۱۳۹۲( .ل) ،د سيستمونو پتالوژي ،د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځی ،افغانستان ټايمز
مطبعه ،کابل .مخ.۲۵۹ ، ۱۴ :
 .۴جبارخيل ،عبدالناصر ۱۳۹۲( .ل) ،فزيکي تشخيص ،د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي .م م،۱۸۴-۱۷۴ :
.۱۵۲-۱۳۹
 .۵شريف اهلل ۱۳۸۰( .ل) ،طبي فزيالوژي ،د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځی .م م ۶۲ :او .۶۳
 .۶شينواری ،محب اهلل ۱۳۹۲( .ل) ،د ننګرهار پوهنتون د پوهې مجله۴۶مه ګڼه .مخ.۷۲ :
 .۷فروتن ،محمد ناصر ۱۳۹۰( .ل) ،فزيولوژي طبي ،انتشار عازم ،کابل .مخ.۳۱۰ :
 .۸مومند ،جنت مير ۱۳۸۷( .ل) ،په ننګرهار کې د نارينه جنسي کمزورتياؤ د پېښو څېړنه ،د ننګرهار پوهنتون
طب پوهنځی .مخونه)۵ ،۴ ،۳ ،۲( :
 .۹نشاط ،محمد طيب ۱۳۸۶( .ل) ،د ننګرهار پوهنتون پوهه مجله  ۲۳او  ۲۲ګڼې ،مخونه.۱۳-۱ :
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پښتورګي چې دوه دانې دي او په ظاهري ډول داسې ښکاري چې ګني يواځې تشې متيازې جوړوي
او بيا يې د حالبونو په واسطه مثانې ته او له مثانې څخه د احليل په واسطه بهر ته وباسي او بس ،خو خبره
داسې نه ده او دا جوړښت چې څومره ساده ښکاري همغومره پېچلی دی ،په دې معنا چې دا جوړښت
چې کومې دندې لري د هغو نومونه په الندې ډول دي:
ــ د بدن په  Homeostasisکې رول لري ،د بدن د ميټابولزم په پايله کې چې کوم فضله مواد
جوړېږي هغه د همدې تشو متيازو له الرې بهر ته وباسي لکه يوريا ،يوريک اسيد ،کرياتينين او بيلروبين.
ــ د بدن د اوبو موازنه ساتي ،د بدن د الکترواليتونو بيالنس په واک کې لري ،د وينې د  PHپه
تنظيم کې ډېر ستر رول لري ،د وينې په جوړېدو کې يې هم ونډه د يادولو وړ ده ،يو لړ هورمونونه
افرازوي ،د وينې د فشار په تنظيم کې رول لري او د بدن د مايعاتو د کلسيم غلظت کنټرولوي.
په دې فصل کې د پښتورګو نوموړې دندې په مناسب انداز کې تشريح شوې دي خو دا ټولې دندې
په بنيادي ډول د درې پړاوونو په وهلو سره ترسره کېږي چې لمړنی هغه يې د  GFRنه عبارت دی،

دويم يې د ټيوبولونو د فلتراتو څخه د موادو او مايعاتو بېرته جذب ،او دريم يې بيا له Peritubular
کپېلريو څخه و ټيوبولونو ته د ځنې موادو اطراح ده.
دا فصل هم د معمول سره سم په لنډيز ،پوښتنو او ماخذونو سره پای ته رسېږي.
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په بدن کې د مېتابولېزم له کبله د يو لړ فضله موادو او کاربن ډای اکسايد د توليد نه سربېره ځينې
نور توکي لکه نا هضم شوي خواړه ،درمل ،درانه فلزات ،زهرجن يا توکسيک مواد او بکترياوې هم
رامنځ ته کېږي چې بايد د روغتيا په موخه ټول له بدن څخه لرې کړل شي ،له همدې کبله د بدن
مختلف سېسټمونه او غړي په دې اړه بوخت دي لکه:
 )1هضمي سېسټم :جې د بدن څخه نامطلوبه مواد لکه د خوړو پاتې شونې ،ځینې بکتريا او زهرناکه مواد
د ډکو متيازو ( )Fecesپه نوم اطراح کوي.
 )2سږي :چې  CO2او د اوبو بړاس بهر ته وباسي.
 )3پوستکی :چې اوبه او مالګې د بدن نه اطراح کوي او د بدن اضافي حرارت هم بهر ته وباسي.
 )4ځيګر :صفراوي صباغات ،درانه فلزات ،درمل زهر ،بکتريا او نور په صفرا کې وباسي.
د هر غړي او سېسټم دغه اطراحي وړتيا تر يو حد او بريده محدوده خو بولي سېسټم يا بډوډي ډېره
پراخه اطراحي وړتيا لري چې له همدې کبله په  Homeostasisکې ډېر حياتي رول لري.
دا  Systemپه الندې ډول جوړېږي:
 -۱يوه جوړه پښتورګي -۲ .حالبونه -۳ .مثانه .او .Urethra -۴
پښتورګي متيازې جوړوي ،حالبونه يې تر مثانې وړي ،مثانه يې تر هغه جمع کوي تر څو د Urethra
په واسطه بهر ته تشه شي.
د پښتورګو دندې :پښتورګي د ادرار د جوړېدو نه سربېره يو لړ نورې حياتي دندې لري چې په الندې
ډول يې را غونډوو:
 :Homeostasis .iد ادرار د جوړېدو په ضمن کې د بدن بېال بېلې دندې داسې تنظيمېږي چې هره
يوه يې په هوميوستاسز کې ونډه لري لکه:
 .aد بدن د مېتابولېزم په جريان کې د توليد شوو مختلفو فضله مواد لرې کول مثالً،Uric acid ،Urea :
 ،Creatinineبيلروبين او نور بېال بېل مواد.
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بايد ووايو چې یوريا د امينو اسيدو ،يوريک اسيد د نيوکليک اسيدو ،کرياتېنين د عضالتو د استقالب او
بيلروبين د  Hbد مېتابولېزم نهائي محصوالت دي.
 .bد اوبو موازنه :په بدن کې د اوبو د کمښت په صورت کې د ادرار د حجم کمښت او د اوبو د
ډېروالي په صورت کې د دې حجم ډېرښت هغه مېخانيکيت دی چې پښتورګي پرې د بدن د اوبو
موازنه ساتي او دا بيا په خپل وار په هوميوستاسز کې ستر رول لري.
 .cد الکترواليت بيالنس :پښتورګي د بدن د الکترواليتو په ځانګړي ډول د  Na+بیالنس (د اوبو
ترڅنګه) په ډېر جدي ډول کنترولوي ،داسې چې د بدن د مايعاتو  Osmolarityپه  Isotonicډول
ساتي له دې کبله که د سوديم ايون اندازه په بدن کې لوړه شي پښتورګي يې زيات اطراح کوي او
که کمه شي اطراح يې کموي.
 .dد اسيد او قلوي موازنه :د وينې او د بدن د مايعاتو  PHپه يوه ډېر نازک ډول ساتل کېږي او دا کار
د پښتورګو په مټ سر ته رسېږي ،دا چې د بدن د استقالب په جريان کې ډېر اسيد توليدېږي او PH
هره ګړۍ د  Acidosisخوا ته د تلو په هيله وي خو د سږو ،پښتورګو او د وينې د بفر سېسټم
پواسطه په کنترول کې دی چې په دوی کې بيا غټ رول د پښتورګو دی او د ځینو اسيدونو په لرې
کولو کې خو پښتورګي يواځې دي لکه سلفوريک اسيد او فاسفوريک اسيد.
 :Hemopoietic function .iiپښتورګي د  Erythropoietinد افراز په مټ  Erythropoiesisاو د
 Thrombopoietinد افراز په مټ  Thrombocytosisتنبه کوي.
 .iiiاندوکرايني دنده :پښتورګي يو لړ هورمونونه افرازوي چې عبارت دي له:
Erythropoietin :A
Thrombopoietin :B
Renin :C
 1.25 di-OH-Coli-Calciferol :Dيا )(calcitriole
Prostaglandins :E
د وينې د فشار تنظيم :پښتورګي له دوه الرو د وينې فشار تنظيموي:
 )Long term( .aد  ECFد حجم د تنظیم له الرې.
 .bد  Renin – Angiotensin mechanismله الرې.
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د وينې د کلسيم د غلظت کنترول :پښتورګي د  Calcitrioleله الرې د  Vit Dد فعالولو او بيا د Vit D

د فعالېدو له کبله د کلسيم جذب له الرې دا موخه ترسره کوي.
()۱۳
.Gluconeogenesis

دا عضوه په اصل کې يوه پېچلې ټيوبولر غده ده چې د منضم نسج د يو کپسول پواسطه احاطه شوې
داسې چې په انسي منځنۍ برخه کې يو څه ژوروالی لري چې ور ته  Hilumوايي له کومه ځايه چې
شريان ،وريد ،عصب او حالب تېرېږي ،د يو پښتورګي وزن  150gmدی.
په ټوليز ډول پښتورګی درې طبقې لري چې د  Inner medulla ،Outer cortexاو  Renal sinusنه
عبارت دي.
 Cortexچې تياره او  Granularغوندې ښکاري د  Renal corpusclesاو  Convoluted tubulesنه
جوړ دی چې دا جوړښتونه د قشري برخې نه مخې هغې ته ننوځي او د  Renal columnsيا Columns
 of Bertiniپه نوم جوړښتونه را منځ ته کوي.
 Medullaيا مُخي برخه د ټيوبولونو او رګونو نه جوړه ده چې د شعاعي موازي خطونو په څېر ځای
په ځای شوې ده ،او د  ۸څخه تر  ۱۸پورې په مُخي يا  malpighian pyramidsويشل شوې چې د هر
 Pyramidپراخه قاعدوي برخه د قشر په لور او څوکه يې د  Minor calyxپه لور ده.
د پښتورګو درېمه برخه چې د  sinusنه عبارت ده په خپل وار د الندې برخو نه جوړه ده:
 )1د حالب برنۍ پراخه برخه چې د  Renal pelvisپه نوم يادېږي.
 )2د  Pelvisاړوند دوه يا درې  Major calycesاو بيا د دوی اړوند اته يا زيات .Minor calyces
 )3د شريانو ،وريدو او اعصابو څانګې.
( ،۵م م ۱۶۳ :او )۱۶۴
 )4سست منضم نسج او شحم.

پښتورګي د  Uriniferous Tubulesپه نوم د يو ډول ټيوبولي جوړښتونو نه جوړ دی چې د وينې رګونه
او بين الخاللي منضم نسج يې ترمنځ پروت دی او په دوه برخو ويشل کېږي:
 :Terminal or Secretary Tubules )1چې د  Nephronپه نوم هم يادېږي او دنده يې د ادرار جوړول دي.
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 Collecting ducts )2يا  :Tubulesچې دنده يې له نفرون څخه د حالب تر  Pelvisپورې د متيازو لېږد
دی Collecting ducts ،يو له بل سره يوځای کېږي تر هغه چې د  Ducts of Belliniپه نوم يو قنات
()۱۳
جوړ کړی چې دا بيا د  Papillaپواسطه  Minor calycesته خالصېږي.
Nephron
نفرون چې د پښتورګي اناتومو فزيالوژيک واحد دی شمېر يې په يو پښتورګي کې له يو څخه تر ۳
مليونو پورې دی ،د  ۵۰-۴۵کلنۍ نه وروسته عمر کې يې شمېر هر کال له  ۰,۸څخه تر يو فيصد پورې
کمېږي ،نفرون له دوه برخو جوړ دی:
 )1يو کلوله غوندې جوړښت چې  Renalيا  Malpighian Corpuscleور ته وايي.
 )2يو ټيوبولي جوړښت چې  Renal Tubulesور ته وايي.
 .Iړومبۍ برخه يا  Malpighian Corpuscleچې  200µقطر لري Spheroidal ،بڼه لري او دنده يې د
متيازو جوړولو ړومبۍ مرحله ده چې د وينې د فلتر کولو نه عبارت ده ،کېدای شي دا برخه د قشر
(محيط) يا مُخ پلو نږدې وي خو پخپله په قشر کې ځای لري چې د  Renal Corpuscleد همدغه
موقعيت پر بنسټ نفرون په دوه ډولو ويشل شوی دی:
 :Cortical Nephron .aچې سطحي يا  superficialنفرون هم ور ته وايي د دوی کارپسلز يې د قشر
د محيط خوا ته نږدې دي ( )Outer cortexپه انسانانو کې  ۸۵٪همدا ډول نفرونونه دي.
 :Juxta – Medullary Nephron .bدا هغه ډول دی چې  Corpusclesيې په مُخ کې وي خو قشري
برخې ته نږدې يا  Cortico Medullary Junctionکې.
پخپله  Renal Corpuscleد دوه برخو نه جوړ دی چې يو ته  Glomerulusاو بل ته Bowman Capsule
وايي ،ګلوميرول د کپېلريو د يوې کتلې د  Tuffنه عبارت دی او چاپېر پرده يې بيا بومن کپسول نومېږي
هغه رګ چې ګلوميرول ته وينه را وړي  afferentاو هغه يې چې ور څخه وړي Efferent arterioles
نومېږي ،له دې کبله ګلوميرول يوه خالصه شرياني شبکه ده او وريد په کې نشته.
مهمه خبره دا ده چې د  Efferent arteriolesقطر له  Afferent arteriolesهغې نه لږ دی چې د قطر دا
توپير د دې برخې په دنده ډېر ستر اغېز لري.
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د ګلوميرول کپې لرۍ يوستوی جدار لري چې د اندوتيل حجرو نه جوړ دی چې راساً د قاعدوي غشا سره
نښتی ،د اندوتيل دا طبقه چې کوم سوري لري ور ته  Fenestraeيا  Filtration Poresوايي چې د هر
سوري قطر  0.1µدی.
بومن کپسول بیا يو کپسولر جوړښت دی چې ګلوميرول يې احاطه کړی او د دوه طبقو نه جوړ دی چې
يو ته  Inner Visceralاو بل ته  Outer Parietal Layerوايي ،حشوي طبقه ګلوميرول او کپېلرۍ پوښي
او په خپل حشوي نهايت کې جداري هغې ته اوړي ،دا جداري طبقه بيا د نفرون د ټيوبولي برخې جدار
جوړوي او هغه مسافه چې د حشوي او جداري طبقو ترمنځ ده د ټيوبولونو لومن جوړوي.
()۱۳
بومن کپسول چې د فلتر د يو کاغذ په حيث دنده ترسره کوي قطر يې د  200µپه اندازه دی.
 .IIد نفورون ټيوبولر برخه:
لکه چې د مخه مو وويل ټيوبولونه په اصل کې د بومن کپسول د ادامې نه عبارت دی چې درې برخې لري:
Proximal Convoluted Tubule (PCTs) )1
Loop of Henle )2
Distal Convoluted Tubule (DCTs) )3
 :Proximal Convoluted Tubule .Iدا تاو را تاو جوړښت د بومن کپسول د ادامې نه عبارت دی ،پخپله
په قشر کې ځای لري او په خپل مسير کې د  Loop of Henleپه نازله برخه اوړي ،د دې جوړښت
طول  14mmاو قطر يې  55µدی ،دا چې د مکعبي حجرو د يوستوې طبقې نه جوړ دی او دا حجرې
د لومن خوا ته د وېښتو غوندې  Projectionsلري ور ته  Brush bordered cellsوايي.
 :Loop of Henle .IIد ټيوبول دا برخه د  Hairpin bend ،Descending limbاو  Ascending limbپه
نوم درې برخې لري ،ړومبۍ برخه د پنډ ( )Thickاو ميېن ( )Thinپه نوم دوه  segmentsلري ،پنډه
برخه لکه د  PCTsپه شان ده 6mm ،طول او  55µيې قطر دی په  Medullaکې خپل سير ته دوام
ور کوي ( ۱-۳شکل) او په  Thinهغې اوړي چې دا بيا په  Hairpin bendاوړي ،د حجروي لحاظه
میېنه برخه او دا  Hairpin bendدواړه د هوارو اپيتل حجرو نه جوړ دي او  brush borderدلته نشته،
دا برخه مخ ته وړاندې په  Ascending limbبدلېږي چې دا بيا ړومبۍ نازکه او بيا ډبله برخه لري،
ړومبۍ نازکه برخه لکه د  Hairpin bendغوندې هموارو اپيتل حجرو نه جوړه ده ،د Loop of
 henleنازکه نازله برخه Hairpin bend ،او نازکه صاعده برخه په ټوليز ډول  10-15mmطول او
 15µقطر لري.
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پنډه صاعده برخه  9mmاوږده او  30µقطر لري ،مکعبي اپيتل حجرو نه جوړه د ،دا  Segmentد عين
نفرون د موصله او مرسله شريان له منځ څخه تېرېږي او د  Macula Densaپه نوم جوړښت منځ ته را
وړي چې دا جوړښت د  J – G.APيوه برخه ده ،پنډ صاعده  Segmentد قشر په لور پرمخ ځي او په
()۱۳
 Distal C.Tبدلېږي.
د هنلي لوپ اوږدوالی په مختلفو نفرونو کې مختلف دی مثالً په قشري هغو کې لنډ او  Hairpin bendيا
تاوکښ يې ايله د  Outer medullaتر بهرني مخ پورې ننوځي ،خو په  Juxta. Medullaryنفرونو کې دا
()۱۳
لوپ اوږد او د تاوکش برخه يې تر  Inner medullaاو په ځينو کې خو تر  Papillaپورې رسېږي.

 ۱-۳شکل :د نفرون جوړوونکې برخې

 ۱-۳جدول :د نفرون د مختلفو برخو حجرې او جسامتونه

.III

( ،۱۳م)۳۰۷ :

( ،۱۳م)۳۰۸ :

 :Distal convoluted tubuleچې د هنلي لوپ د پنډې صاعده برخې ادامه ده ،په قشر کې ځای
لري اوږدوالی يې  14.5-15mmاو قطر يې  22-50µدی ،دا برخه د مکعبي اپيتل حجرو پواسطه
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پوښل شوې چې د  Inter calated cellsيا ( )I-c-cellsپه نوم هم يادېږي ،د ټيوبولز دا برخه په
 collecting ductپای ته رسېږي.
 :Collecting ductلکه چې ومو ويل  Distal. C. Tپه  collecting ductپای ته رسېږي چې Lower part
يې په مُخ کې ځای لري ،له  ۷څخه تر  ۱۰پورې لمړني دا ډول قناتونه سره يوځای کېږي يو straight
 collecting ductجوړوي چې ميډوال ته تېرېږي ،د دې قنات طول  20-22mmاو قطر يې د  ۴۰نه تر
 200µپورې دی ،د مکعبي يا استوانه يي اپيتل حجرو پواسطه پوښل شوی دی او د دوه ډوله حجرو
پواسطه جوړ شوی چې يو ته  principalیا  P-cellsاو بل ته  Inter Calatedیا  I-C-Cellsوايي.
د هر  Medullary pyramidڅخه راوتلي  Straight collecting ductsسره يوځای کېږي او Ducts of
 Belliniيا  Papillary Ductجوړ وي چې يو  Vډوله ساحې ته چې  Papillaنومېږي خالصېږي ،له
 Medullary Pyramidڅخه ادرار را ټولېږي او  Papillaته راځي ،له دغه ځايه  Minor calyxته (درې يا
څلور واړه کليسوه يوځای کېږي يو لوی کليس  Major calyxجوړوي) بيا  Major calyxته ځي او په
پای کې له دغه ځايه د حالب  Pelvisته او په دې ډول تر مثانې ځي.
هر پښتورګی نږدې  ۸واړه  Calycesاو دوه یا درې  Major calycesلري.
 :Juxta Glumerular Apparatusدا يو ډول ځانګړی جوړښت دی چې د هر نفرون د ګلوميرول سره
نږدې پروت دی ( Juxta = nearيا نږدې) او الندې برخې لري:
.Macula densa )1
.J.G mesangial cells )2
.J.G Cells )3
د  Macula densaبرخه د  Thick ascending segmentهغه وروستۍ برخه ده چې له distal
 convoluted tubuleڅخه د مخه ده او د موصله او مرسله شراينو ترمنځ پرته ده.
 Extra glomerular mesangial cellsپه هغه مثلث کې ځای لري چې اضالع يې د موصله او مرسله
شراينو او  Macula densaپواسطه جوړ شوي دي ،دا حجرې د ګرانولر Lacis ،او Goormaghtigh
 cellsپه نومونو هم يادېږي چې ترڅنګ يې يو بل ډول حجرې د ګلوميرول د کپېلريو ترمنځ پرتې دي
چې ور ته  Intra glomerular mesangial cellsوايي چې وظيفه يې د ګلوميرول د کپېلريو استناد ده،
دا حجرې د خپلې تقلصي وړتيا پر بنسټ په  GFRستر اغېز لري ۲-۳( .شکل)
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 ۲-۳شکل)JGA) Juxta Glomeruler Apparatus :

( ،۱۳م)۳۰۹ :

دا حجرې  Phagocyticطبيعيت لري او درې ډوله مواد افرازوي چې عبارت دي له:
 ،Glomerular interstitial matrixپروستاګالندين او  cytokinesڅخه.
 J.G cellsبيا د ملسا عضلي حجرو نه عبارت دي او د  Afferent arteriolesهغه برخه يې جوړه کړې
چې د بومن کپسول نه د مخه ده ،دا حجرې د دې شريان د  enthemiaطبقې نه پرته بهرنۍ دواړه طبقې
جوړوي او په خپل  Cytoplasmکې د افرازي دانو د لرلو له کبله ورته ګرانولر حجرې هم وايي ،هغه
جوړښت چې دا حجرې يې د نوموړي شراينو په محيط کې جوړوي يو پنډ  Cuffدی چې ور ته
 Polarcushionيا  Pokissenوايي.
د  J. G. Aدندې په عمومي ډول د هورمونو له افراز او ګلوميرول ته د وينې د جريان او  GFRد کنترول
()۱۳
او تنظيم نه عبارت دي.
هورمونونه يې له  Reninاو  Prostaglandinنه عبارت دي Renin ،د  J. G Cellsنه افرازېږي د  ۳۴۰امينو
اسيدو لرونکی  Peptideدی چې د  Angiotensinسره يوځای د  Renin – Angiotensin systemپه نوم
يو  Systemرامنځ ته کوي چې د وينې د فشار په تنظيم کې ستر رول لري ،له همدې امله د  Reninد
افراز تنبه کوونکي عوامل عبارت دي له:
 -1د شرياني فشار کمښت -2 .د  ECFکمښت -3 .په  Macula densaکې د  Na+او  Cl-کمښت او د
سېمپاتيک عصبي سېسټم له تنبه کېدو څخه.
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Renin – Angiotensin system
کله چې  reninدوران ته افراز شي په پالزما کې په يو  α2 – globulinچې  Angiotensinogenيا
 Renin substrateنومېږي اغېز کوي او هغه په يو  Deca – peptideاړوي چې ور ته Angeotensin-I
وايي ،دا بیا په  IIبدلېږي چې  Octapeptideدی ،په دې بدليدو کې د  ACEرول دی چې د سږو پواسطه
افرازېږي بناءً د  Angiotensin – Iبدلېدل په  IIباندې په سږو کې صورت نيسي ang – II ،د  1-2دقيقو
پورې عمر لري او له هغه وروسته په يو  Hepta – peptideاوړي چې  Ang – IIIهم باله شي دلته د
 Angiotensinaseانزايم رول دی چې په  RBCsاو د ډېری غړو په وعائي سېسټم کې وي.
په پای کې دا  Ang – IIIپه  Ang – IVباندې اوړی چې يو  Hexa peptideدی ۳-۳( .شکل)

 ۳-۳شکلRenin Angiotensin system :

( ،۱۳م)۳۱۱ :

د دې بېال بېلو  Angiotensinsاغېزې عبارت دي له:
 :Angiotensin – Iپخپله يو غير فعال شی دی خو د  IIد يوې پېش قدمې مادې په توګه مهم دی.
 :Angiotensin – IIډېر فعال دی او اغېزې يې عبارت دي له:
د وينې په رګونو :دا چې د رګونو په ځانګړي ډول د  Arteriolesد تنګوالي المل ګرځي د وينې
فشار لوړوي له همدې کبله پخوا د  Hypertensinپه نوم يادېده.

درېيم فصل

393

پښتورګی

دا چې د  Post – ganglionic sympaticاليافو نه د نار ادرینالین افراز تنبه کوي په غير مستقيم ډول
هم د وينې فشار لوړوي.
د ادرينال د قشر نه د الدسترون افراز تنبه کوي (يعنې د  H.Tنه د  CRHافراز تنبه کوي هغه بيا د
 ACTHاو دا بيا د الدسترون افراز تنبه کوي) هغه بیا د پښتورګو د ټيوبولز له الرې د  Na+جذب زياتوي
او په دې ډول بيا د وينې فشار پورته وړي.
د  GFRپه تنظیم کې له دوه الرو برخه وال دي:
یو د  Efferent arterioleد تقبض له کبله ړومبی په ګذري ډول  GFRلوړوي خو بیا يې کموي ،بل
د  G. Mesangial cellsد تقلص له کبله د  GFRدپاره سطح کموي.
 Ang – IIد  Baro receptor reflexنهی کوي او په دې ډول  BPپورته وړي تر څو دماغ ته د وينې
جريان اعاده شي تنده تنبه کوي تر څو د اوبو اخيستل زيات شي ،د  ADHافراز زياتوي ،په پای کې دا
 Ang – IIد يو  Growth factorپه توګه د زړه د عضلې د  Hypertrophyاو باالخره د زړه د غټېدو
سبب ګرځي.
د  Ang – III & IVاغېز د  Ang – IIپه پرتله په  ACTHباندې ۱۰۰٪خو  Vasopressureاغېز يې بيا  ۴۰٪دی.
 Prostaglandinد  JGAد  Extra mesangialحجرو پواسطه افرازېږي پر دې سربېره د  Medullaد بین
الخاللي حجرو پواسطه چې  Type I medullary interstitial cellsور ته وايي هم افرازېږي.
د  Extra glomerular mesangialحجرو پواسطه  Cytokines like interleukin – 2او Tumor
 necrosis factorهم افرازېږي Macula densa ،چې  thromboxane A2افرازوي د Tubulo
 glomerular feedback mechanismپه نوم د یو مېخانيکيت د الرې د پښتورګو د وينې جريان او
()۱۳
 GFRهم کنترولوي.

Renal circulation
د پښتورګو د وينې رګونه ډېر ځانګړي دي په دې معنا چې د پښتورګو د دندو په اړه چې فلترېشن
دی ،نفرون ته مناسبه اسانتيا رامنځ ته کوي دواړو پښتورګو ته په فزيولوژيک شرايطو 1100-1300ml
وينه په يوه دقيقه کې ورځي چې د قلبي دهانې  ۲۶٪-۲۲جوړوي ،په داسې حال کې چې پښتورګي د
ټول بدن وزن  0.4%جوړوي ،که د ګرام وزن په سر د وينې دا اندازه د دماغ د هغې سره پرتله کړو نو
روښانه به شي چې د پښتورګو د  O2مصرف د دماغ په پرتله دوه چنده دی ،خو ور ته د وينې د جريان
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اندازه بيا  ۷چنده ده ،دا چې د دې عضوې د اکسيجن مصرف زيات دی نو د شریاني وريدي وينې د O2

توپير يې هم د بدن د نورو غړو په پرتله خورا لوړ دی خو بايد په ګوته کړو چې د دې  O2ډېره برخه په
ټيوبولونو کې د سوديم د فعال جذب په پروسه مصرفېږي له دې کبله د پښتورګو پواسطه د  O2د مصرف
اندازه په ټيوبولونو کې د سوديم د فعال جذب په اندازې پورې اړه لري.
دا چې  Renal arteryمستقيماً د بطني ابهر نه منشاء اخلي بناءً په پښتورګو کې شرياني فشار خورا
لوړ او د ابهر سره مساوي دي او دا په دې چې د ګلوميرول پواسطه فلترېشن د يو لوړ فشار الندې ښه
صورت نيسي خو د پښتورګو په وريدي شبکه ( )Peritubular capکې بيا دا فشار ډېر ښکته راځي تر
()۱۳
څو د ټيوبولونو څخه د بېرته جذب پروسه اسانه شي.

 ۴-۳شکل :د پښتورګي د وينې رګونه

( ،۱۳م)۳۱۲ :

 ۵-۳شکل :د پښتورګي کپېلري

( ،۱۳م)۳۱۳ :

د پښتورګو د وينې د دې پراخې اندازې نه ايله  ۲٪-۱يې ميډوال ته ځي او نوره ټوله قشر ته ځي،
هغه رګونه چې ميډوال ته ځي د  Peritubular capيو ځانګړی ډول دی چې ور ته  Vasa rectaوايي
چې د هنلي د لوپ سره موازي ميډوال ته ځي او بېرته بيا د قشر په لور د  Uپه ډول را ګرځي دا شبکه د
ادرار د غلظت په اړه ځانګړی رول لري ،پښتورګو ته د وينې د جريان د کنترول په اړه د عصبي سېسټم
رول هيڅ دی او د وينې جريان دلته د  Auto regulationپه بنياد کنترولېږي ،دا ډول د بدن په نورو
حياتي غړو لکه دماغ او زړه کې هم وي خو په پښتورګو کې يې ډېره پراختيا موندلې ده.
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همدا الملونه دي چې که  MAPد  ۶۰او  180mmHgترمنځ ښکته او پورته شي GFR ،به نارمل پاتې
شي ،په دغه خپل سري تنظیم کې دوه شيان رول لري چې يو ته  Myogenic responseاو بل ته
()۱۳
 Tubulo glomerular feedbackوايي.
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 ۶-۳شکل :د پښتورګي د وينې جريان په شيماتيک ډول

( ،۱۳م)۳۱۳ :

هغه ځانګړې ځانګړتياوې چې دا دوران يې لري عبارت دي له:
 )1کلیوي شريان د بطني ابهر نه منشا اخلي او د يو لوړ فشار سره دغلته راځي دا لوړ فشار هم د وينې د
جريان د زياتوالي او هم د  GFRسره مرسته کوي ،له همدې امله پښتورګی د ځيګر نه وروسته دوهم
هغه جوړښت دی چې ور ته ډېره زياته وينه ورځي (ځيګر ته دا اندازه  1500ml/minده).
 )2ټوله هغه وينه چې پښتورګو ته ځي له ګلوميرول نه تېرېږي فلتر کېږي او بېرته چې د کوم رګ
پواسطه له دغه ځايه ځي هغه هم شریان دی بناءً پښتورګی د يو  Portal systemلرونکی دی.
 )3د ګلوميرول د کپېلريو فشار د نور بدن په پرتله (چې  25-30mmHgدی) ډېر لوړ او د 60-70mmHg
پورې دی چې دا بيا د  Filtrationسره مرسته کوي.
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 )4او په پای کې د  Peritubular capډېر ښکته ( )8-10mmHgفشار بيا دې ته الره هواروي چې له
ټيوبولز څخه په اسانۍ مواد بېرته جذب کړي.
Glomerular filtration
 :The First Step of urine formationادرار په درې پړاوونو کې جوړېږي چې له T. ،G. Filtration

 Reabsorptionاو  T. Secretionڅخه عبارت دی.
ړومبۍ مرحله د يو لوړ حجم مايع د فلتر کېدو نه عبارت ده چې د ګلوميرول د کپېلريو پواسطه په بومن
کپسول کې صورت نيسي ،دا کپېلرۍ لکه د بدن د نورو هغو په شان د پروتين په مقابل کې نفوذيه وړتيا
نه لري ځکه نو  G. Filtrateله پروتين څخه خالي وي ،د ګلوميرول پواسطه د مايعاتو د فلترېشن اندازه له
 125ml/minيا  180L/24hrsڅخه عبارت ده (البته د دواړو پښتورګو) د ګلوميرول په فلتراتو کې د
مالګو او نورو عضوي ماليکولونو غلظت لکه د پالزما غوندې دی ،البته يوه کوچنۍ استثنا شته چې ځینې
مواد چې پخپله ماليکولي وزن يې لږ دی او بايد په فلتراتو کې ووځي لکه د پالزما کلسيم او د پالزما
شحمي اسيد خو له دې کبله چې دوی د پالزما پروتين سره نښتي دي په فلتراتو کې يې د وتلو وړتيا له
السه ور کړي.
د ګلوميرول په کپېلريو کې فلترېشن لکه د بدن د نورو کپېلريو په شان د کپېلريو په دواړو خواو کې په

هايدروستاتيک او انکونيک فشارونو او د کپېلرۍ د فلتريشن ) Co efficient (Kfپورې اړه لري دا چې هم
دا ( )Kfاو هم هايدروستاتيک فشار په دې کپېلريو کې ډېر لوړ دی ځکه نو د فلترېشن ډېر لوړ قابليت لري
چې له  ۰,۲نه عبارت دی دا عدد دا معنا چې نږدې  ۲۰٪پالزما چې ګلوميرولونو ته راځي دغلته فلتر کېږي.

درېيم فصل

پښتورګی

398

د ګلوميرول غشا درې طبقې لري -۱ :اندوتيليل طبقه -۲ .قاعدوي غشا -۳ .بهرنۍ اپيتل طبقه ۷-۳( .شکل)

 ۷-۳شکل :د ګلوميرول د کپېلريو جوړښت

()۱۰

( ،۱۰م)۳۱۳ :

دا طبقات که له يوه پلوه د خپل ځانګړي جوړښت له کبله لکه اندوتيل چې د  Fenestraپه نوم
سوري لري ،قاعدوي غشا چې د کوالجن اليافو او پروتيوګاليکان نه جوړه ده او اپيتل طبقه چې د
 Podocytesپه نوم بارزې لري چې ترمنځ يې سوري دي او د  Slite poresپه نوم يادېږی نو له بل پلوه
هره طبقه په خپل وار د منفي چارج لرونکې ده چې دا دواړه د پروتين په مقابل کې يوه مانعه يا Barrier
()۱۰
جوړوي تر څو په فلتراتو کې ونه وځي.
دا مانعه په  Nephrotic Syndromeکې ويجاړېږي ،له دې کبله په لوړه پيمانه پروټين يا البومين په
ادرار کې وځي ،ادرار يا تشې متيازې چې د ګلوميرول فلترېشن ،له انابيبو نه وينې ته د موادو د بېرته
جذب او له وينې نه انابيبو ته د موادو اطراح په پايله کې کې جوړېږي داسې محاسبه کېږي:
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Urine excretion rate = Filtration rate – Reabsorption rate + secretion rate

فلترات په داسې حال کې چې پروتين نه لري نور يې جوړښت د پالزما سره يوشی دی خو چې کله
انابيبو ته الړ شي ،اوبه او يو لړ مواد ور څخه وينې ته بېرته جذبېږي او يو لړ مواد ور ته د Peritubular
 capڅخه ور اطراح کېږي )۸-۳( ،شکل څلور امکانات په ګوته کوي د  Aبرخه را ښيي چې فلترات په
داسې حال کې له ټيوبولونو څخه وځي چې نه ور څخه څه شی جذبېږي او نه ور ته اطراح کېږي ،بناءً
اطراحات او فلترات سره مساوي دي (کرياتينين په همدې ډول وځي) ،د  Bپه برخه کې بيا د فلتراتو
څخه په ټيوبولونو کې په قسمي ډول بېرته جذب صورت نيسي ،بناءً د ټيوبولونو اطراحات د فلتراتو نه
کم وي ،الکترواليت لکه  +Naاو  -Clد همدې فرمول الندې راځي ،د  Cپه برخه کې بيا د ټيوبولونو
څخه وینې ته د فلتراتو نه ټول اړين مواد بېرته جذبېږي لکه ګلوکوز او امينواسيدونه خو د  Dپه برخه
کې نه يواځې دا چې د فلتراتو څخه په ټيوبولز کې څه شی بېرته جذبېږي نه ،بلکه يو لړ مواد ور ته نور
()۱۰
هم د وينې له خوا ور اطراح کېږي لکه عضوي اسيدونه او قلويات.

 ۸-۳شکل :د پښتورګي په واسطه د تشو متيازو د جوړېدو پروسه

( ،۱۰م)۳۱۱ :
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يوه پوښته چې ذهن ته راځي دا ده چې د څه دپاره دومره ډېر مواد په فلتراتو کې وځي او بيا بېرته جذبېږي؟
يو ځواب به يې دا وي چې فضله مواد په دومره لوړ  G.F.Rسره په ډېر جدي ډول له دوران نه لرې
کېږي ،او هم دومره لوړ  G.F.Rد بدن مايعات په ورځ کې څو وارې فلتر کوي او په ډې ډول يې هم
حجم او هم جوړښت د جدي څار او کنترول الندې نيسي د بېلګې په ډول G.F.R :چې په  24hrsکې
 180Lدی او د پالزما ټول حجم  3Lدی نو پالزما په  24hrsکې  60وارې فلتر کېږي چې دا د همدې
لوړ  G.F.Rبرکت دی.
د  G.F.Rتعينول (:)Determination of G.F.R
د  GFRد تعين دپاره له درې ميتودونو څخه کار اخيستل کېږي:
 .۱د  Inulin Clearanceله مخې.
 .۲د  Iothalamate Clearanceله مخې.
( .۶م)۶ :
 .۳د  Creatinin Clearanceله مخې)
 G.F.Rد ( Glomerular membrane (GMپه دواړو خواو کې د فشارونو د مجموعې يا Net filtration
 pressureاو د ګلوميرولر کپېلري فلترېشن ) Coefficient (Kfد حاصل ضرب څخه الس ته راځي.
GFR = Kf × Net filtration pressure

 ۹-۳شکل :د هغه فشارونو لنډيز چې د ګلوميرول په کپېلريو کې د فلتريشن سبب کېږي

( ،۱۰م)۳۱۴ :
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 :Net filtration pressureلکه چې په ( ۹-۳شکل) کې ښکاري د ګلوميرولر کپېلري په دواړو خواو
کې د هغه فشارونو د مجموعې نه عبارت دی چې یا د  G.F.Rد ډېروالي المل ګرځي او يا د  G.F.Rپه
خالف عمل کوي او دا قوې دغلته د هايدروستاتيک او انکوتيک فشارونو نه عبارت دي چې په الندې
ډول دي:
 )1په ګلوميرول کې هايدروستاتيک فشار چې  60mmHgدی او  G.F.Rزياتوي (.)PG
 )2په ګلوميرول کې انکوتيک فشار چې  32mmHgدی او  G.F.Rکموي (.)πG
 )3په بومن کپسول کې هايدروستاتيک فشار چې  G.F.Rکموي (.)PB
 )4په بومن کپسول کې انکوتيک فشار چې  G.F.Rزياتوي ( )πBخو صفر دی.
)G.F.R = Kf (PG – PB - πG + πB

دا فشارونه په نارمل ډول په سپيو او ( Ratsصحرايي موږکانو) کې ازمايل کېږي.
اوس که مونږ دا قوې تصفیه او سره بېلې کړو:
 .Iهغه قوې چې  GFRزياتوي:
PG ----------- 60
πB __________ 0
Total= 60

.II

هغه قوې چې د  GFRخالف عمل کوي:

.III

PB ----------- 18
πG __________ 32
Total= 50
)NFP( Net – filtration – pressure = 60 – 50 = 10mmHg

بايد ووايو چې د  Kfزياتوالی هم  GFRزياتوي او فرمول يې عبارت دی لهGFR/N.F.P :څخه.
𝑛𝑖𝑚125𝑚𝑙/
𝑒𝑟𝑢𝑠𝑠𝑒𝑟𝑝 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟𝑡𝑙𝑖𝑓 𝑓𝑜 𝑔𝐻𝑚𝑚= +12.5 𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛/
𝑔𝐻𝑚𝑚10
چې که مونږ دا عدد د پښتورګو د  ۱۰۰ګرامه وزن پر بنسټ محاسبه کړو 4.2ml.min.mmHg/100gr
راځي ،په داسې حال کې چې د نور بدن د ډېری غړو لپاره دا عدد له  %0.01ml/min/mmHgنه عبارت
دی چې د پښتورګو دا عدد د نورو غړو په پرتله  ۴۰۰وارې لوی دی.
که مونږ د  Kfد بېخ او بنياد په اړه پوه شو چې له  Hydraulic conductivityاو د ګلوميرولر کپېلرۍ د
مساحت نه الس ته راځي نو په ټولو هغه فزيولوژيک او بيالوژيک حاالتو به مو سر خالص شي چې Kf
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خرابوي او بيا د  Kfد خرابۍ له وجې  GFRيا زياتېږي او يا کمېږي ،په بل عبارت  Kfد  GFRاو  NFPد
نسبت نه عبارت دی.
لکه= 12.5𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛/𝑚𝑚𝐻𝑔 :

𝑛𝑖𝑚125𝑚𝑙/
𝑔𝐻𝑚𝑚10

= 𝑓𝐾

که مونږ د نوموړو څلورو فشارونو د تغېراتو اغېز په  GFRوڅېړو پوه به شو چې د:
 )1د بومن کپسول هايدورستاتيک فشار که زيات شي  GFRبه کم او برعکس به زيات شي.
 )2که د ګلوميرول د کپېلرۍ په داخل کې انکوتيک فشار زیات شي  GFRبه کم او برعکس به زيات
شي خو دا برخه يو څه وضاحت ته اړتيا لري داسې چې ۱۰-۳( :شکل)

 ۱۰-۳شکل :د ګلوميرول د فلتريشن او هايدروستاتيک فشار د
 Regulationپه اړه د  ،۱۰( FBM ، Macula Densaم)۳۲۰ :

Auto

 ۱۱-۳شکل :د  JGAجوړښت چې د نفرون د
دندې په کنترول کې رول لري ( ،۱۰م)۳۲۰ :

کله چې  afferent arterioleګلوميرول ته ورسېږي لکه د نورو کپېلريو په شان يې انکوتیک فشار
 28mmHgوي خو چې څومره دا وينه د  efferent arterioleپه لور پرمخ ځي فلتر کېږي او غلظت يې
لوړ ځي دا چې پروتين په فلتراتو کې نه وځي غلظت يې پورته ځي او له دې کبله مونږ وايو چې دلته
انکوتيک فشار  ۳۲دی ،بناءً دا فشار د دوه فکتورونو تابع دی:
 )1پخپله د پالزما انکوتيک فشار.
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 )2د پالزما هغه برخه چې د ګلوميرول پواسطه فلتر شوې وي او ور ته  Filtration fractionوايي چې د
 GFR/Renal plasma flowنه عبارت دی.
 )3د ګلوميرول کپېلريو د هايدروستاتيک فشار لوړوالی  GFRلوړوي او کموالی يې کموي بايد ووايو
چې دا فشار د شرياني فشار Afferent arteriole resistance ،او Efferent arteriole resistance
درې واړو پواسطه په فزيولوژيک ډول کنترولېږي.
که څه هم له دې خبرې داسې ښکاري چې  GFRبه د شرياني فشار سره مستقيمه اړيکه ولري خو په
عمل کې داسې نه ده او د پښتورګو د  Auto regulationمېکانيزم پواسطه د شرياني فشار تغېرات بفر
کېږي او په دې ډول که شریاني فشار له  ۷۵څخه تر  160mmHgپورې تغير وکړي  GFRبه د نوموړو
مېخانيکيتونو په برکت په ځای او ثابت پاتې شي.
 Renal blood flowاو  GFRبيا د  Afferent arterioleپواسطه د وينې د جريان سره مستقيم مناسبت
لري يعنې که دا رګونه پراخه شي او وينه ډېره راشي  GFRبه ډېر او که دا رګونه تنګ شي وينه به کمه
شي او  GFRبه کم شي.
خو د  Efferent arterioleپه اړه بيا خبره بل ډول ده او يو  Bi – phasicمسير طۍ کوي داسې چې که
دا رګونه په متوسطه درجه تنګ شي  GFRبه زيات شي خو که شديداً تنګ شي نو  GFRبه کم شي ،که
مونږ ټول هغه فکتورونه چې په  GFRباندې مثبت يا منفي اغېز لري سره را ټول کړو نو په الندې ډول يو
جدول به ترې جوړ شي.
( ،۱۳م)۳۱۹-۳۱۷ :
 ۳-۲جدول :هغه فکتورونه چې په  GFRباندې مثبت يا منفي اغېز لري.
فکتور

شماره

په  GFRيې اغېز
مستقيم

۱

پښتورګي ته د وينې جريان

۲

ټيوبولو ګلوميرولر FBM

۳

د ګلوميرول د کپېلريو فشار

۴

کولوئيډ ازموتيک فشار

غير مستقيم

۵

د بومن کپسول هايدروستاتيک فشار

غير مستقيم

۶

د موصله شريان تنګوالی

کموي

۷

د مرسله شريان تنګوالی

اول يې زياتوي بيا يې کموي

۸

محيطي شرياني فشار

تنظيموونکی
مستقيم

نه شته
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۹

د سمپاتيک عصبي سېسټم تنبه کېدل

نه شته

۱۰

د شعريه اوعيو مساحت

مستقيم

۱۱

د کپېلرۍ د غشا نفوذيه وړتيا

مستقيم

۱۲

د ګلوميرول د ميزنجيل حجرو تقلص

کموي

هورموني او غير هورموني فکتورونه:
هغه فکتورونه چې د اوعيو د توسع له کبله  GFRزياتوي:

Atrial Natriuretic Peptide .۱

۱۳

Brain Natriuretic Peptide .۲
cAMP .۳

Dopamine .۴

Endothelial-derived nitric oxide .۵
Prostaglandin (PGE) .۶
هغه فکتورونه چې د اوعيو د تقبض له کبله  GFRکموي:

Angiotensin II .۱
Endothelins .۲

Noradrenaline .۳
Platelet-activating factor .۴
Platelet-derived factor .۵

)Prostaglandin (PGF2 .۶

Hormonal and Autacoid control of Renal Circulation & GFR
ځينې هورمونونه او هورمون ته ورته ( )Autacoidشيان د پښتورګي د وينې په جريان او  GFRباندې
اغېزه کوي چې په  ۳-۳جدول کې را ټول شوي دي.

درېيم فصل

پښتورګی

405

 ۳-۳جدول :هورموني او غير هورموني توکي او په  GFRيې اغېز

( ،۱۰م)۳۱۸ :

هورمون يا Autacoid

په  GFRيې اغېز
↓

نار اپي نفرين

↓

اپي نفرين

↓

انډوتيلين

↓)↔ (prevents
↑

انجيوټنسين II

نايتريک اکسايد

↑

پروستاګالندين

د پښتورګو د وينې د جريان او  GFRخپل سري تنظيم ( :)Auto regulationدا يو داسې مېکانيزم دی
چې د شریاني فشار د تغيراتو سره سره  GFRاو د پښتورګو د وينې جريان په ځای ساتي او دا مېکانيزم
پخپله په پښتورګو کې دی ۱۲-۳( .شکل)

 ۱۲-۳شکل :د  GFRاو  RBFخپل سری تنظيم ( ،۱۰م)۳۱۹ :
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که څه هم دا مېکانيزم د پښتورګو نه بهر په نورو غړو کې هم قائم دی او هلته د شرياني فشار د
تغيراتو سره سره اړوند غړي ته د وينې جريان د پرفيوژن په موخه تامينوي (اکسيجن ور ته ور کوي او
فضله مواد ترې وړي) خو د پښتورګو د وینې جريان لکه چې د مخه مو وويل ډېر زيات او موخه يې د
پرفيوژن سره سره د  GFRپه مټ د بدن نه د اوبو او نورو فضله موادو اطراح هم ده.
دا چې شرياني فشار په نارمل ډول هم ډېر زيات تغيرات کوي چې په دې ټولو حاالتو کې بايد
 GFRثابت پاتې شي نو دا ډول يو  Auto regulatoryمېکانيزم ته اړتيا ده که شرياني فشار د  ۷۵او
 160mmHgترمنځ نوسان وکړي چې ډېر لوی عدد دی نو  GFRبه ايله لس سلنه اغېزمن شي او د
همدې مېکانيزم په بنسټ د پښتورګو د وينې جریان هم د  GFRسره په موازې ډول ثابت ساتل کېږي،
که مونږ دا خبره د يو مثال پواسطه روښانه کړو ښه به وپوهېدل شي (د  GFRنارمل اندازه
180L/24Hrکې ده له دې څخه  1.5Lادرار جوړېږي او  178.5Lپه ټيوبولونو کې بېرته جذبېږي که دا
خپل سری مېکانيزم نه وي او د وينې فشار  ۲۵٪تغير وکړي (له  ۱۰۰څخه  125mmHgته لوړ شي) GFR
به ور سره هو به هو  ۲۵٪لوړ شي يعنې له  180L/24hrsڅخه به  225L/24hrsته ورسېږي اوس که د
ټيوبولونو پواسطه بېرته جذب ثابت ( )178.5L/24hrsپاتې شي نو د ادرار حجم به له  1.5Lڅخه
 46.5L/24hrsته لوړ شي چې دا  ۳۰وارې زياتوالی دی.
او دا چې د پالزما ټول حجم درې لېتره دی دا ډول يو حالت به وضع بېخي وېجاړه کړي ،مونږ
ګورو چې په عمل کې داسې نه کېږي او د شرياني فشار تغېرات د ادرار په حجم ډېر لږ اغېز کوي چې
مېخانيکيت يې داسې دی:
 Renal auto regulation )1د دا ډول پېښې مخه نيسي ( GFRثابت ساتي).
 )2يو لړ نور مېخانيکيتونه دي چې د تطابق پروسه پرمخ وړي په دې معنا چې که  GFRلوړ شي نو ورسره
جوښت د بهر نه جذب پروسه هم لوړ وي چې دې حالت ته  Glumerolo Tubular Balanceوايي.
خو د دې ټولو مېخانيکيتونو سره سره بيا هم شریاني فشار لوړوالی د پښتورګو د الرې د اوبو او
سوديم په اطراح کافي اغېز لري چې د  Pressure Di uresisاو  Pressure Natriuresisد کلمو نه ښه
ښکاري چې همدا عمليې بېرته د بدن د اوبو د حجم او شریاني فشار د کنترول المل ګرځي.
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Tubulo – Glomerular Feedback Auto regulation of GFR
دا مېخانيکيت هم د شرياني فشار د ډېرو تغېراتو په مقابل کې  Renal blood flowاو  GFRپه موازې
ډول ثابت ساتي ،دا مېخانیکيت وايي چې:
کله چې  GFRکم شي (د شرياني فشار د کمښت له امله) ښکاره خبره ده چې د فلتراتو چټکتيا په
ټيوبولونو کې کمېږي له دې کبله ور څخه ډېر مواد جذبېږي چې په پای کې به پکې د  Na+او  Cl-د
سويې هم ښکته راځي ،کله چې دا فلترات د  DCTد پېل برخې ته رسېږي چې مکوال ور ته وايی او دا
مکوال د موصله او مرسله دواړو شريانو سره په تماس کې ده چې د دې ايونو غلظت په مقابل کې ځانګړی
حساسيت لري له دې کبله يې کمښت دغلته سګنالونه ايجادوي چې دا سګنالونه دوه اغېزې کوي:
 )1په  Afferent arterioleکې مقاومت له منځه وړي او پښتورګو ته د وينې جريان زياتوي او GFR
نارمل ته را ګرځوي(.)Afferent arteriole dilator FBM
 )2د  J – G Cellsپواسطه چې د  Afferent arterioleاو  Efferent arterioleپه جدار کې ځای لري
دواړو ته د  Reninافراز ور زياتوي او دا ماده بيا د انجيوټنسين سره يوځای يو داسې سېسټم جوړوي
چې له هرې لورې د شرياني فشار د لوړېدو المل ګرځي ( ۱۱-۳شکل) ،او چې کله شرياني فشار
لوړ شو ،د پشتورګو د وينې جريان او  GFRدواړه نارمل ته را ګرځي ،دا مېکانيزم د Efferent
()۷
 arteriole constrictor FBMپه نوم يادېږي.
که د  Angiotensin – IIجوړېدل نهی يا بالک شي د  Renal Hypo perfusionله کبله به  GFRکم
شي .لکه چې د مخه مو وويل که پښتورګو ته د وينې جريان د وينې د فشار د کمېدو له کبله کم شي دا
ماده يې بېرته نارمل ته را ګرځوي خو که د دې مادې جوړېدل نهی شي لکه د هغه درملو کارونه چې
 ACEبالک کوي او يا داسې درمل په کار واچول شي چې د  Angiotensin – IIعمل بالک کړي
( )Angiotensin – II Receptor antogonistsنو  GFRبه شديداً ښکته شي او دا دواړه کارونه چې د
شرياني لوړ فشار د کنترول او  CHFد تداوۍ په موخه کېږي بايد دې باريکۍ ته په کې پام وساتل شي.
)Renal blood flow (RBF

GFR

Myogenic

کله چې شرياني فشار لوړ شي د ارتريولز د جدار د ملسا عضالتو حجرې تقلص کوي او دا تقلص د
شریان د تنګېدو مخه نيسي او په دې ډول  RBFاو  GFRپه ځای پاتې کېږي که څه هم د وينې فشار ډېر
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پورته تللی وي ،دا مېخانيکيت نه یواځې دا چې دا کار کوي بلکه پښتورګي د Hypertension

 induced injuryنه هم بچ ساتي ،دا مېخانيکيت په  Afferent arterioleکې منځ ته راځي.
په وينه کې د پروتين او  glucoseد اندازو لوړوالی هم د  RBFاو  GFRد زياتوالي المل ګرځي:
مېخانيکيت يې داسې دی کله چې دا دواړه شيان په وينه کې لوړ شي په  Proximal C.Tکې د  A.Aاو
 glucoseد بېرت جذبېدو سره  +Naهم جذبېږي او چې کله فلترات  Macula densaته ورسېږي د Na+
د کمښت له کبله  Tubulo. Glomerular Vasodilation FBMفعالېږي او په دې ډول هم  RBFاو هم
 GFRدواړه زياتېږي.
خو که کله په  Proximalټيوبولونو کې څه ستونزه پېښه شي او بيا جذب يې ويجاړ شي د  Na+لوړ
مقدار به په فلتراتو کې  maculaته رسېږي هلته بيا بل ډول  FBMايجادېږي يعنې په Efferent arteriole
کې تقبض منځ ته را ځي چې ور ته  Tubulo. Glomerular constriction FBMوايي او په دې ډول
 GFRکموي.

تر دې ځایه د ادرار د جوړېدو په ړومبۍ مرحله پوه شو چې د ګلوميرولونو پواسطه د فلترېشن نه
عبارت وه ،اوس د دې پروسې دوهم پړاو چې ټيوبولونو پواسطه د موادو د بېرته جذب نه عبارت ده تر
څېړنې الندې نيسو:
د دې پروسې په مټ اوبه ،الکترواليت او نور اړين توکي د نفرون له ټيوبولونو څخه بېرته ړومبی بين
الخاللي مسافو او بيا له دغه ځای  Peri tubular capته جذب او په دې ډول دوران ته ځي ،څه ناڅه له
 ۹۹٪څخه زياتې اوبه ،الکترواليت او نور اړين توکي له ټيوبولونو څخه بېرته جذبېږي ،د بېرته جذب
پروسه  Selectiveيا انتصابي ده په دې معنا چې هغه توکي چې بدن ور ته اړتيا لري له ټيوبولونو څخه په
بشپړ ډول بېرته جذبېږي لکه ګلوکوز ،امينواسيد او ويټامين خو هغه فضله مواد چې په بدن کې د
مېتابوليزم په پای کې توليدېږي نه جذبېږي او په ادرار کې اطراح کېږي ،۱۲( .م)۲۲۸۲ :
مېخانيکيت يې:
د ټيوبولونو افراز  +د ټيوبولونو بېرته جذب  -د ادرار اطراح = فلترات
د نفرون له ټيوبولونو څخه د بېرته جذب پروسه د الندې مېخانيکيتونو پر بنسټ ترسره کېږي:
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 :Active transport )1د ماليکولونو د هغه حرکت نه عبارت دی چې د  Electrochemicalد Uphill

توپېرونو په نتيجه کې منځ ته راځي ،انرژي غواړي او دا انرژي له  ATPڅخه الس ته راځي هغه مواد
چې په دې ډول جذبېږي عبارت دي له :سوديم ،کلسيم ،پوتاشيم ،فاسفيت ،سلفيت ،بای کاربونيټ،
ګلوکوز ،امينواسيد ،اسکوربيک اسيد ،يوريک اسيد او .Ketone bodies
 :Passive transport )2د ماليکولونو هغه ډول حرکت چې د  Electrochemicalد  Downhillتوپير له
کبله صورت نيسي په دې ډله کې راځي چې انرژۍ ته په کې اړتيا نشته ،هغه مواد چې په دې ډول
بېرته جذبېږي عبارت دي له :اوبو ،کلورايد او  Ureaڅخه.
مواد د ټيوبولونو د لومن څخه  Peritubular capته له دوه الرو جذبېږي:
 :Trans cellular route )1په دې ډول کې مواد د يوې حجرې له منځ څخه تېرېږي.
 :Para cellular route )2په دې ډول کې مواد د دوه حجرو له منځ څخه تېرېږي ۱۳-۳( .شکل)

 ۱۳-۳شکل :د بېرته جذب الرې

( ،۱۳م)۳۲۰ :

مختلف مواد د نفرون د ټيوبولونو په مختلفو ساحو او ځايونو کې بېرته جذبېږي:
 )1په  P.C.Tکې :نږدې د فلتر شوو موادو  ۸/۷برخه يا  ۸۸٪بېرته جذب دغلته صورت نيسي ،دا ساحه
د Brush border epithelialپه لرلو سره د بېرته جذب لپاره خپله سطح پراخوي ،هغه مواد چې
دغلته يې بېرته جذب صورت نيسي عبارت دي له :ګلوکوز ،امينواسيد ،سوديم ،پوتاشيم ،کلسيم ،بای
کاربونيټ ،کلورايد ،فاسفيت ،يوريا Uric acid ،او اوبه.
 :Loop of Henle )2په دې ځای کې د سوديم او کلورايد بېرته جذب صورت نيسي.
 :D.C.T )3دلته د سوديم ،کلسيم ،بای کاربونيټ او اوبو بېرته جذب صورت نيسي.
د ټيوبولونو د بېرته جذب تنظيم :دا پروسه د درې فکتورونو پواسطه تنظيمېږي:
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 -۲ Glomerulo – tubular Balance. -۱هورموني فکتورونه او  -۳عصبي فکتورونه.
 )1په پښتورګو کې د اوبو او ور سره موادو د فلتر کېدو او د ټيوبولونو پواسطه د بېرته جذبېدو ترمنځ
انډول ته  Glomerulo – tubular Balanceوايي.
د دې خبرې معنا دا ده چې که هر څومره د ګلوميرول پواسطه زيات مواد فلتر شي ټيوبولونه بايد هماغومره
زيات مواد بېرته جذب کړي او دا کار پخپله د خپل ځان دپاره د کمېدو الره هواروي ،داسې چې کله
 GFRزيات شي په  Peri tubular capکې د مايعاتو د کمښت له کبله د  Osmosisپه مټ له يوې خوا او
د  Oncoticفشار د لوړېدو له کبله له بلې خوا د ټيوبولونو څخه د ابوبو او  Na+جذب زياتېږي.
 )2هغه هورمونونه چې په دې اړه يعنې د ټيوبولونو څخه د بېرته جذب په پروسه اغېز لري په الندې
جدول کې دی:
( ،۱۳م)۳۲۱ :
 ۳-۴جدول :هغه هورمونونه چې د ټيوبولونو څخه د بېرته جذب پروسه کنټرولوي
هورمون
الډوسټېرون
انجيوټنسين ـ II
ADH

اغېز
د  Na+بېرته جذب په صاعده هنلي لوپ D.C.T ،او  Collecting ductsکې زياتوي
د  Na+بېرته جذب په  ،P.C.Tپنډ صاعده لوپ DCT ،او  CDکې زياتوي.
په  DCTاو  CDکې د اوبو بېرته جذب زیاتوي.

Atrial Natriuretic factor

د سوديم بېرته جذب کموي.

Brain Natriuretic factor

د سوديم بېرته جذب کموي.

PTH
Calcitonin

د کلسيم ،مګنېزيم او هايدروجن ايونو جذب زیاتوي او د فاسفيټ هغه کموي.
د کلسيم ايون بېرته جذب کموي.

 )3عصبي فکتورونه په دې پروسه هم مستقيم او هم غير مستقيم اغېز لري ،مستقيم اغېز يې دا دی چې
که سمپاتيک عصبي سېسټم تنبه شي د ټيوبولونو پواسطه بېرته جذب لوړوي او په غير مستقيم ډول د
()۱۰
 J – G Cellsنه د  Reninافراز تنبه کوي چې هغه بيا خپل کارونه کوي.
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Threshold Substances
د بېرته جذب د درجې او اندازې پر بنسټ مختلف مواد په درې ډلو ويشل شوي:
 :High – threshold substances )1هغه موادو ته وايي چې په نارمل ډول يې په ادرار کې هېڅ درک نه
لګېږي لکه ګلوکوز ،امينو اسيد Aceto acitate ،او ويټامینونه ،خو که د دې موادو غلظت په پالزما
کې بې حده لوړ شي يا نفرون ناروغه شي نو بيا کېدای شي چې دا مواد په تشو متيازو کې ووځي.
 :Low – threshold Substances )2هغه مواد چې په نارمل ډول په ادرار کې وځي لکه Uric ،Urea
 acidاو فاسفيټ.
 :Non threshold substances )3هغه موادو ته وايي چې نه يواځې دا چې په ټيوبولونو کې يې بېرته
جذب صورت نه نيسي بلکه له وينې څخه ټيوبولو ته اطراح کېږي لکه .Creatinine
 :Transport maximum Tm valueدا په ټيوبول کې د يوې مادې د هغې اندازې نه عبارت ده چې په
اعظمي ډول د ټيوبولونو څخه بېرته جذبېږي مثالً ) ، Tm of glucose (TmGپه کاهلو نارينه ؤ کې
 375mg/minاو په کاهلو ښځو کې د  300mg/minنه عبارت ده.
 :Renal Thresholdپښتورګي په پالزما کې د هرې مادې د غلظت په مقابل کې خپله قدمه لری چې تر
هغې حده پورې ور څخه په ادرار کې نشي وتلی خو چې د پښتورګي د قدمې له حده يې غلظت او
اندازه په پالزما کې واوړي په ادرار کې خارجېږي ،مثالً د ګلوکوز په مقابل کې د پښتورګي تريشولد
 180mg/dlدی ،دا دا معنا چې که د ګلوکوز اندازه په پالزما کې تر  180mg/dlپورې هم لوړه شي
پښتورګی په ټيوبولو کې د بېرته جذب توانايي لري خو که  180mg/dlنه يې اندازه لوړه شي نور نو په
ادرار کې خارجېږي.

په دې ډله کې څلور شيان راځي چې عبارت دي له Amino Acids ،HCO-3 ،Na+ :او Glucose

څخه چې د هر يو بېرته جذب په تفصيل سره څېړو:
 .Iد  Na+بېرته جذب :د نفرون د ګلوميرول پواسطه د افراز شوي سوديم  ۹۹٪بېرته په ټيوبول کې
جذبېږي چې د دې جملې نه  ۳/۲برخه يې په  P.C.Tکې او پاتې  ۳/۱يې د ټيوبول په نورو برخو کې
پرته له  Descending limbڅخه بېرته جذبېږي.
دا جذب په درې مرحلو کې صورت نيسي:
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 د ټيوبول د لومن نه د هغه د جدار اپيتل حجرو ته.
 د ټيوبول د جدار حجرو نه بين الخاللي مايعاتو ته.
 او په پای کې له بين الخاللي مايعاتو څخه وينې ته.
لمړۍ مرحله چې يو ډول  Active transportدی له دوه الرو صورت نيسي:
 په  P.C.Tکې د سوديم جذب د هايدرون ايون په مقابل کې د يو پروتين پواسطه چې Sodium
 counterport proteinور ته وايي او دې ډول  Exchangeته  Antiportوايي صورت نيسي.
 د سوديم جذب د يو لړ نورو موادو په ملتيا سره لکه ګلوکوز او امينواسيد چې  Symportیې
بولي او د يو پروتين پواسطه چې  Sodium – Co transport proteinور ته وايي دا ډول جذب
د ټيوبول په نورو برخو او  C.Dکې صورت نيسي.
په دوهمه مرحله کې چې سوديم د ټيوبول د جدار حجرو نه بين الخاللي مايعاتو ته ځي د Na+ - K+
 pumpپواسطه ځي ،دا پمپ درې سوديم بين الخاللي مسافو ته وړي او له بين الخاللي مسافو نه د
ټيوبول د جدار حجرو ته دوه پوتاشيم راوړي.
دا پمپ په دې جداري حجرو کې د سوديم اندازه کموي ځکه چې بين الخاللي مسافو ته يې پمپوي،
په د ې حجرو کې د سوديم د اندازې کمښت د ټيوبول د لومن په پرتله د دې المل ګرځي چې د لومن
نه جداري حجرو ته نور او نور سوديم د ډيفيوژن له الرې جذب شي.
په درېمه مرحله کې سوديم له بين الخاللي مسافو نه  Peri tubular capته د الکتروکيميکل غلظت د
تفاوت له کبله د ډيفيوژن په مېخانیکيت ور ننوځي خو په  D.C.Tکې په دې جذب کې د الډسټېرون
رول د يادولو دی.
 .IIد اوبو بېرته جذب ( :)Water Reabsorptionدا کار په  DCT ،PCTاو  CDکې صورت نيسي ،دا کار
په  PCTکې په ( Obligatoryجبري) يا  Secondaryډول صورت نيسي ،دا دا معنا چې کله دلته د Na+
جذب صورت نيسي اوبه هم په ثانوي ډول د ځان سره وړي ،داسې چې دغلته د  Na+زيات جذب د
ازموتيک فشار د کمښت المل ګرځي او دا کار د اوبو د  Osmosisسبب ګرځي (له ټيوبول څخه).
خو له  DCTاو  CDڅخه د اوبو بېرته جذب اختياري ( )Facultativeدی ،په دې معنا چې اصالً خو دغه
ساحې د اوبو په مقابل کې د بېرته جذب وړتيا نه لري خو د  ADHپه زور دا کار کېدای شي او کېږي او
د  ADHزور د بدن د اوبو په اړتيا پورې اړه لري.
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 .IIIد ګلوکوز بېرته جذب :دا ماده له  PCTڅخه په بشپړ ډول  Secondary active transportپر بنسټ
بېرته جذبېږي چې ور ته  Sodium – co transport mechanismوايي.
په دې معنا چې ګلوکوز او سوديم د يو پروتين پواسطه د لومن نه جذب او د جدار حجرو ته ننوځي
چې ور ته  Sodium – dependent glucose co transporter – 2وايي او بيا له دغه ځايه بين الخاللي
مسافې ته د يو بل پروتين پواسطه چې  Glucose transporter – 2ور ته وايي داخلېږي.
 .IVد امينو اسيدونو بېرته جذب :دا کار هم ټول په  PCTکې د سوديم په ملتيا د Secondary active
 transportپه مټ کېږي.
 .Vد بای کاربونيټ بېرته جذب :ډېری برخه يې په  PCTکې په  Activeډول د  CO2په بڼه بېرته
جذبېږي ،دا ماده په فلتراتو کې د  NaHCO3په بڼه وي چې بيا په ټيوبول کې په  Na+او  HCO-3تجزيه
کېږي ،سوديم يې بېرته د  H+په مقابل کې جذبېږي دا  H+د  HCO-3سره يوځای کېږي او H2CO3
جوړوي چې دا بيا بېرته په  CO2او  H2Oتجزيه کېږي چې دلته د  Carbonic Anhydraseانزايم خپل
رول لوبوي چې بيا دا  CO2او  H2Oد ټيوبولونو د لومن څخه بېرته جداري حجرو ته جذبېږي.
په دې حجرو کې  CO2او  H2Oبېرته  H2CO3جوړوي چې ډېر ژر په  H+او  HCO-3اوړي HCO-3 ،له
جداري حجرو نه بين الخاللي مسافو ته تېرېږي له  Na+سره يوځای کېږي او  NaHCO3جوړوي.
Tubular secretion
دا کار چې د  Tubular excretionپه نوم هم يادېږي له وينې څخه ټيوبولونو ته د موادو د افراز نه
عبارت دی چې د ټيوبولونو څخه د بېرته جذب د پروسې خالف عمل دی ،هغه مواد چې په دې ډول
افراز يا اطراح کېږي دا دي:
 Para Amino Hippuric acidيا  5- OH indole acetic acid ،Diodrast ،PAHيا )Amino ،(-5OHIAA
 – Derivativesاو  Penicillinڅخه.
مختلف مواد د نفرون د ټيوبول په مختلفو برخو کې افرازېږي لکه:
 )1پوتاشيم په فعال ډول د  Na+ - K+ pumpپواسطه په  DCT ،PCTاو  CDکې.
 )2امونيا په  PCTکې افرازېږي.
 H+ )3په ډېره زياته اندازه په  PCTکې او يوه لږه برخه يې په  DCTکې.
 Urea )4په  Loop of henleکې.
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ادرار په درې مرحلو کې جوړېږي.
 :G. Filtration )1پالزما په ګلوميرول کې فلتر کېږي.
 :Tubular Reabsorption )2د فلتراتو  ۹۹٪په مختلفو برخو کې بېرته جذبېږي.
 :Tubular Secretion )3ځينې مواد له وينې څخه ټيوبولونو ته افرازېږي او په پای کې ادرار جوړېږي.

لکه چې پوهېږو هره ورځ د ګلوميرول په واسطه  180Lپالزما فلتر کېږي ،چې د دې فلتراتو غټه
برخه اوبه جوړوي ،دا اوبه که چېرې د ټيوبولونو په واسطه بېرته جذب نه شي بدن به د اوبو د ضیاع له
ستر ګواښ سره مخامخ شي ،له دې کبله دغسې یو مېخانيکيت ته ډېره زیاته اړتیا ده چې ادرار غلیظ شي
او اوبه ور څخه بېرته دوران ته جذب شي.
د دې فلتراتو ازمولرټي له پالزما سره يو شی او له  300mOsm/Lنه عبارت ده؛ خو په نارمل ډول د
ادرار دا ازمولرټي بیا د فلزاتو څلور چنده او  1200mOsm/Lده ،چې په دوه شيانو پورې اړه لري:
 -۱د بدن د اوبو په اندازې.
 -۲په  ADHپورې.
اوس دا چې پښتورګي به رقيق که غليظ ادرار جوړ کړي ،د بدن په مايعاتو پورې اړه لري ،په دې
معنا چې په بدن کې د اوبو حجم زيات وي نو پښتورګي به زيات ادرار جوړ کړي چې دا به ښکاره یو
رقيق ادرار وي؛ خو که په بدن کې د اوبو اندازه لږه وي؛ نو بيا به ادرار حجم لږ او غلظت به يې ډېر
زيات وي ۱۴-۳( .شکل)
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 ۱۴-۳شکل:

C.C Multiplier

( ،۱۳م)۳۲۶ :

د رقيق ادرار د جوړېدو په صورت کې د مايعاتو لوړ حجم پخپله د  ADHافراز نهې کوي؛ خو د
غليظ ادرار د جوړېدو په وخت کې بيا د  ADHافراز تنبه کېږي او يو مېکانيزم منځ ته راځي چې
 Medullary Gradient Counter Currentورته وايي .داسې چې د پښتورګو د قشر د برخې د بین
الخاللي مایعاتو ازمولرټي د پالزما غوندې يعنې  300mOsm/Litده ،د مُخي برخې هغه ساحه چې قشر
ته نږدې ده هم ،همداسې را واخله خو په مُخي برخه کې مخ په وړاندې د پښتورګو د  Sinusپه شاوخوا
کې دا ازمولرټي خپل اعظمي حد ( )1200mOsm/Lته لوړېږي ،چې همدې ته  Med. Gradientوايي،
چې د  Counter Current Mechanismپه واسطه ایجادېږي او د غلیظ ادرار په جوړېدو یا د ادرار په
غلیظېدو کې مهم رول لري.
دا مېخانیکیت د (يو  )Uډوله ټيوبول نه عبارت دی ،چې جریان يې په یو لوري کې د بل لوري
مخالف دی ،له دوو برخو جوړ دی ،چې یو یې د  C.C.Multiplierبرخه ده کومه چې د  Henle loopپه
واسطه جوړېږي او بل يې  C.C.Exchangerبرخه ده چې د  Vasa Rectaپه واسطه جوړېږي.
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 :C.C.Multiplier .Iدا برخه د هنلي لوپ په واسطه جوړېږي د مخې برخې  Hyper Osmolarityاو
 Mduallry Gradientد ایجاد دنده په غاړه لري ،دا کار د  J.G.Nephronesپه واسطه تر سره کېږي
ځکه چې دوی ډېر اوږده دي او د مُخې برخې تر ښه ژور ځای پورې رسېږي ،په مخې برخه کې د
هنلي لوپ له صاعده برخې څخه په ډېره لوړه پیمانه سوډیم ،کلورایډ او نور منحله مواد بېرته بین
الخاللي مایع ته جذبېږي ،هلته را ټولېږي او د ازمولرټۍ د لوړوالي سبب ګرځي .باید ووایو چې دغه
مواد په  Activeډول د صاعده لوپ نه بین الخاللي مایع ته جذبېږي او د غلظت تفاوت منځ ته راوړي
چې همدې ته  Medullary gradientوايي.
اوس دا مواد ( Naclاو نور ایونونه) له دغې مایع څخه د هنلي لوپ نازله برخې ته بېرته د نفوذ د
عمليې په واسطه ور ننوځي او دا محتویات له دغه ځایه د لوپ  Hair pinبرخې په واسطه بیا صاعده
برخې ته ورځي ،په دې ډول  Na+او  Cl-د (یو  )Uډوله تیوبونو (چې د هنلي نازله او صاعده برخې دي)
تر منځ د بین الخاللي مایع په منځګړتوب په پرله پسې ډول دوران کوي چې په پای کې يې ډېره لږه
اندازه په ادرار کې وځي .که دې  Cycleته ښه پام وکړو ،ښکاري چې د فلتراتو په واسطه نوی سوډیم او
کلورایډ د لوپ نازله برخې ته فلتر کېږي او د صاعده برخې څخه بين الخاللي مايع ته په فعال ډول
جذبېږي په دې ډول د دې بین الخاللي مایع د  Cl- ،Na+او نورو غلظت دومره لوړوي ،چې د ډیفوژن په
واسطه يو څه  Na+او  Cl-بېرته نازله برخې ته ننوځي .بناءً څرګندېږي چې د مُخې برخې ازمولرټي ډېره
لوړه او د ایجاد مېخانیکیت یې  C.C.Multiplierنومېږي ،پر دې سر بېره په دې پروسه کې دوه نور
مېخانیکیتونه هم ګډ دي:
 .۱له  CDنه د سودیم بېرته جذب :د  CDد هغه برخې نه چې په مُخ کې دي ،هم بین الخاللي مایع ته
 Na+بېرته جذبېږي.
 .۲د  Ureaپرله پسې دوران ۵۰٪ :یوریا د ګلوميرول په واسطه فلتر کېږي؛ خو دا ټوله بېرته په  P.C.Tکې
جذبېږي او بیا همدومره اندازه په هنلي لوپ کې افرازېږي ،تر دې وروسته تر  D.C.Tپورې په کې کوم
تغیير نه راځي( .له دې کبله د  D.C.Tد فلتراتو د يوريا اندازه د  DCTد هغې سره مساوي ده) CD .د يوريا
په مقابل کې کومه نفوذيه وړتيا نه لري کله چې له  DCTاو  CDڅخه د  ADHپه شتوالي کې اوبه بېرته
جذبېږي ،د یوریا غلظت په  CDکې لوړ ځي او د غلظت د دغه توپیر له کبله یوریا په مُخي برخه کې له
 CDڅخه بین الخاللي مایع ته نفوذ کوي چې په پای کې د مُخي برخې د بین الخاللي مسافې د یوریا
اندازه او ازمولرټي پورته ځي اوس بیا د یوریا د غلظت د توپیر له کبله یوریا صاعده لوپ ته ننوځي ،له
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دې ځایه  DCTته او له هغه ځایه  CDته ځي ،له  CDڅخه بېرته مُخې بین الخاللي مایع ته وځي ،په دې
ډول یوریا په پرله پسې ډول دوران کوي چې د خپل دې پرله پسې دوران په پايله کې د مُخې برخې د
ازمولرټي د زیاتوالي المل ګرځي او ډېره لږه اندازه يې په ادرار کې بهر ته وځي .لکه چې ومو ویل ،د
یوریا یواځې  ۵۰٪د دې لپاره کفایت کوي چې د خپل پرله پسې دوران په نتیجه کې د مخې برخې د
بین الخاللي مایعاتو  Hyper Osmolarityوساتي .له  CDڅخه د مُخي بین الخاللي مایعاتو ته د يوريا دا
نفوذ یا تېرېدنه د یوریا د دوو  Transportersپه مټ تر سره کېږي چې عبارت دي له  UT-A1او UT-A3
څخه ،چې دا دواړه د  ADHپه واسطه فعالېږي.
 :C.C.Exchanger .IIدا برخه د  Vasa Rectaنه جوړه ده ،د دې برخې دنده عبارت ده له هغه حالت له
ساتلو څخه کومه چې د  C.C.Multiplierپه واسطه ایجاد شوې ده ،په بل عبارت د مُخې برخې د
 Hyper Osmolarیا  Medullary Gradientحالت ساتل او ورته دوام ورکول د دې برخې دنده ده.
 Vasa Rectaد هغې د خپل جوړښت له کبله پر دې مکلفه ده چې همدا ډول یوه دنده دې تر سره
کړی ،چې ورته  C.C.Exchangerوايي.
کله چې د هنلي لوپ له صاعده برخې څخه  NaClد مُخي برخې بین الخاللي مایع ته بېرته جذبېږي،
د  Vasa Rectaنازله برخې ته ننوځي او په همدې وخت کې له همدغې نازلې برخې نه اوبه بین الخاللي
مسافې ته نفوذ کوي .دا چې د وینې مقدار او جریان دواړه په  Vasa Rectaکې ډېر کم دی؛ نو د Vasa
 Rectaپه نازله برخه کې د  Naclتراکم ډېر پورته ځي ،او په دې ډول صاعده برخې ته داسې یوه وینه
رسېږي ،چې د  Naclمقدار یې ډېر لوړ وي او دا د دې المل ګرځي ،چې  Naclپه صاعده برخه کې د
مُخي بین الخاللي مایع په لور او په همدې وخت کې له مُخي بین الخاللي برخې څخه اوبه د صاعده
برخې په لور په  Vasa Rectaکې نفوذ وکړي او په دې ډول دا  Cycleپه پرله پسې ډول تکرار شي.
که  Vasa Rectaد  Uبڼه نه درلودای او د یو مستقیم رګ په بڼه وای؛ نو وینه به له پښتورګو نه د
 Capillaryپه برید وتله او خورا ډېر  Naclبه يې له ځانه سره وړ .په دې صورت کې به د مُخي برخې
 Hyper Osmolarityد خطر سره مخ وه؛ خو د همدې  Uشکل برکت دی ،چې په صاعده برخه کې
 Naclمُخي برخې ته ،او له مُخي برخې نه صاعده برخې ته اوبه ډیفیوژن کوي او په دې ډول د مُخي
برخې د بین الخاللي مایعاتو د  Hyper Osmolarityد ساتلو المل کېږي او چې کله صاعده برخه له
مُخي برخې نه وځي ،ډېر لږ سوډیم کلورایډ ورسره وي.
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او لکه چې مو وکتل د یوریا  Recyclingهم په  Vasa Rectaکې صورت نیوه ،داسې چې کله د مُخي
بین الخاللي مایع نه  Naclنازله برخې د  Vasa Rectaته نفوذ کوي ،یوریا هم ورسره همدا الر تعقیبوي؛
خو کله چې وینه له صاعده برخې نه تېرېږي Nacl ،او  Ureaدواړه له صاعده برخې نه بېرته مُخي بین
الخاللي مایع ته نفوذ کوي او اوبه د مُخي برخې له بین الخاللي مسافې نه د  Vasa Rectaصاعده برخې ته
ډیفیوژن کوي ،په پای کې ویلی شو چې ،دا چې  Naclاو  Ureaد  Vasa Rectaپه صاعده او نازله برخو
کې د اوبو په مقابل کې تبادله کېږي ،له دې کبله دې سېسټم ته  C.C.Exchangerوايي.

د  ADHرول:
د ادرار وروستنی غلظت د  ADHپه واسطه عیارېږي ،داسې چې  D.C.Tاو  CDپه نارمل ډول د اوبو
په مقابل کې د نفوذ وړتیا نه لري؛ خو د  ADHپه حضور کې بیا دا وړتیا پیدا کېږي او اوبه دغلته بېرته
جذبېږي ،چې د اوبو دغه ډول بېرته جذب ته  Facultative Re-absorptionوايي ،په دې ډول ادرار
غلیظ او د  1200mOsm/Lپه شاوخوا کې ازمولرټي پیدا کوي.

د ادرار د غلیظېدو لنډیز:

کله چې فلترات په کلیوي ټیوبولونو کې مخ په وړاندې ځي په مختلفو برخو کې يې په ازمولرټۍ کې په
الندې ډول تغیرات راځي:
 .۱په بومن کپسول کې :کله چې فلترات په بومن کپسول کې وي جوړښت يې د پالزما سره یو شی وي،
پرته له پروتین نه؛ نو ازمولرټي یې  300mOsm/Lوي.
 :PCT .۲په دغه ځای کې له فلتراتو څخه  Naclپه  Activeډول جذبېږي؛ خو دا جذب د اوبو د
 Reabsorption Obligatoryپه واسطه تعقیبېږي ،له دې کبله دلته هم فلترات له پالزما سره ايزوتونیک دي.
 .۳پنډ نازله سګمنټ :له دغه ځایه د  Osmosisپه مېکانیزم اوبه بېرته جذبېږي او Outer Medullary
 Interstititumته ځي له دې کبله یې ازمولرټي لوړېږي او تر  450-600mOsm/Lته رسېږي چې دا د
پالزما په پرتله یو  Hypertonicحالت دی.
 .۴نازکه نازله برخه :کله چې د هنلي لوپ دا برخه د  Inner Medullaنه تیرېږي ډېرې اوبه ورنه
جذبېږي له دې کبله يې ازمولرټي د دغه ساحې د بین الخاللي مایعاتو د هغې سره یو شی کېږي داسې
چې په  Cortical Nephroneکې چې لوپ یې لنډ وي دا ازمولرټي یې په  Hair pine Bindکې
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 600mOsm/Lخو په  J.Gنفرونونو کې چې اوږد لوپ لري دا ازمولرټي په تاوکښ کې 1200mOsm/L

ته رسېږي چې دواړه یې د پالزما سره  Hypertonicدي.
 .۵د هنلي لوپ صاعده نازکه برخه :کله چې فلترات له دغه برخې نه تیرېږي  NaClترې بین الخاللی
مایعاتو ته وځي له دې کبله يې ازمولرټي یو څه بېرته ښکته راځي او دا فلترات اوس د پالزما په پرتله
 hypertonicدي خو لږ ()400L/mOsm
 .۶د هنلي لوپ صاعده پنډه برخه :که څه هم دا برخه د اوبو په مقابل نفوذیه وړتیا نه لري خو دا چې
 NaClورڅخه په  activeډول بېرته جذبېږي نو ازمولرټي يې د ۱۵۰څخه تر  200mOsm/Lپورې ښکته
راځي او له دې کبله دا فلترات د پالزما په پرتله  Hypotonicوي .
 DCT .۷او  :CDدا برخې د  ADHپه ستون کې اوبه له السه ور کوي او ادرار غلیظېږي چې ازمولرټي يې
تر  1200mOsm/Lپورې لوړېږي چې دا پالزما سره څلور چنده  Hypertonicحالت دی.
Acid Base

پښتورګي له دې کبله چې  H+خارجوي او  HCO-3بېرته جذبوي د ادرار په اسيدي کېدو او په بدن
کې د اسید بېز په توازن کې ستره ونډه لري.
د ادرار نارمل او طبيعي  PHاسیدي او  ۴,۵او  ۶ترمنځ نوسان کوي ،بدن د خپل نارمل استقالب په
پای کې د اسیدو ډېره اندازه جوړوي چې که غم يې ونه خوړل شي بدن د  Acidosisخوا ته وړي چې
همدا ستونزه پښتورګي له دوه الرو اواروي چې یوه يې د  H+د اطراح او بله يې د بای کاربونیټ ایون د
بېرته جذب نه عبارت ده.
 HCO-3 .۱بېرته جذب :پښتورګي په  ۲۴ساعتو کې  4320mEqپه اندازه  HCO 3د خپلو ګلوميرولو په
واسطه په فلتراتو کې وباسي چې ورته  Filter load of HCO-3وایي .ښکاره ده چې په دومره لوړه کچه د
 HCO-3وتل به د بدن د مایعاتو په  (A/B) Acid base balanceډېره ناوړه اغېزه وکړي ،له دې کبله په کار
( ،۱۴م)۸۷۰ :
دي چې په ټيوبولونو کې یې بېرته جذب کړي.

د هایدروجن ایون افراز:
د پښتورګو په ټیوبولز کې د فلتر شوي  HCO-3بېرته جذب ،د  H+د افراز په مقابل کې صورت نیسي
د  4380mEqپه اندازه  H+په ورځ کې د ټیوبول په اوږدو کې ښکته پورته کېږي (جذب او افرازېږي)
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چې دا ټول په ادرار کې نه وځي بلکه د دې ټولې ډلې نه  4280-4330m Eqپورې د فلتر شوي HCO-3

د خنثی کولو دپاره مصرفېږي او پاتې  50-100mEqپه ادرار کې وځي ،له همدې کبله د ادرار د اسیدي
کېدو المل ګرځي.
ټیوبولز ته د  H+افراز هلته د شته  HCO-3سره د  H2CO3د جوړېدو المل ګرځي هغه  CO2چې په
ټیوبولر حجرو کې جوړېږي او یا په ټیوبولر مایعاتو کې وي د  H2Oسره تعامل کوي او دا هم H2CO3
جوړوي چې تعامل يې د  Corbonic an hydraseپواسطه کتالیز کېږي چې دا انزایم په Renal
 Tubular Epithelial cellsکې په پراخه پیمانه شته  ،اوس  H2CO3په  H+او  HCO-3تجزیه کېږي.
 H+د  PCT, DCTاو  CDپه واسطه ټيوبول ته افرازېږي DCT ،او  CDیو ډول حجرې لري چې ورته
) Intercalated cells (I cellsوایي چې دا حجرې د  H+او  HCO-3په ( Handlingکنټرول) کې رول لري.
د  H+افراز و ټیوبول ته په دوه ډوله صورت نیسي :
Sodiu Hydrogen antiport pump .۱
ATP-Driven proton pump .۲
د ړومبي پمپ په واسطه کله چې د ټیوبولز د لومن د مایع نه  Na+د ټیوبولز حجرو ته جذبېږي په بدل کې يې
 H+د همدې حجرو نه د ټیوبول د لومن مایع ته افرازېږي دا ډول یو لېږد په  D.C.Tکې صورت نیسي.
د دوهم ډول پمپ په واسطه چې په  D.C.Tاو CDکې فعال دي ،انرژي يې د  ATPپه واسطه اکمالېږي H+

په نوموړو ساحو کې د ټیوبولر حجرو نه و ټیوبولر مایع ته افرازېږي.
H+
پښتورګي له دې الرې نه بدن د میتابولیک اسيدوسز نه په امان ساتي او دا کار له درې الرو تر سره کوي:
 .۲ Bi-Carbonate Mechanism .۱فاسفیټ مېکانیزم  .۳د امونیا په مېخانیکیت.
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 .۱د بای کاربونیت مېخانیکیت:
ټول هغه  HCO-3چې ټیوبولو ته فلتر شي بېرته په ټيوبولو کې جذبېږي داسې چې  ۸۰٪يې په ۱۵٪ ،PCT
يې په هنلي لوپ او پاتې  ۵٪يې په  DCTاو  CDکې او ډېره د پام وړ خبره خو دا ده چې د  HCO-3بېرته
جذب د  H+د افراز په بدل کې صورت نیسي ،کله چې  H+ټیوبول ته افراز شي په ټیوبول کې د شته
 HCO-3سره یوځای او  H2CO3جوړوي ،دا تیزاب د کاربونیک انهایدریز انزایم په واسطه په  CO2او H2O
تجزیه کېږي چې دا دواړه مادې يعنې هم اوبه او هم کاربن ډای اکسایډ بېرته د ټيوبول نه ټيوبولر حجرو
ته جذبېږي ،په ټيوبولر حجرو کې دواړه بیا یوځای کېږي  H2CO3جوړوي او دا تیزاب بېرته ډېر ژر بیا
په  H+او  HCO-3تجزیه کېږي HCO-3 ،له دغه ځایه بین الخاللي مایعاتو ته ځي چې همدغه وخت Na+
هم د الډسټېرون تر اغېز الندې له ټيوبول څخه بېرته جذب او د  HCO-3سره د تعامل په نتیجه کې
 NaHCO3جوړوي H+ ،و ټيوبولر لومن ته د  Na+په مقابل کې افرازېږي ۳-۱۵( .شکل)

 ۳-۱۵شکل :د پښتورګي په ټيوبولز کې د  H+اطراح د  HCO-3د بېرته جذب په مقابل کې

( ،۱۳م)۳۳۱ :

له دغه څرګندونو څخه ښکاري چې د هر  H+د افراز په مقابل کې د یو  HCO-3جذب صورت نیسي
چې دا کار د بدن د مایعاتو د  PHپه تنظیم کې ستر رول لري.
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 .۲د فاسفیت مېخانيکيت:

هغه  H+چې په پورته ډول ټيوبولز ته افراز شي د فاسفیت بفر سېسټم سره تعامل کوي ،داسې چې د
سودیم هایدروجن فاسفیت سره تعامل کوي او سودیم ډای هایدروجن فاسفیت جوړوي او په ادرار کې
وځي  ،چې د ادرار د  PHد اسیدي کېدو المل همدا کیمیاوي ماده ده ،دا کار په  DCTاو  CDکې
صورت نیسي ځکه چې دغلته د سودیم هایدروجن فاسفیت غلظت ډېر لوړ وي۳-۱۶( .شکل)

 ۳-۱۶شکل :د  H+اطراح د فاسفيټ په واسطه

 -۳د امونیا مېخانیکیت:

( ،۱۳م)۳۳۲ :

دا د  H+د خارجولو او د ادرار د اسیدي کولو ډېر مهم مېخانیکیت دی  ،په ټيوبولر حجرو کې کله
چې د  Glutaminaseپه واسطه  Glutamineپه  Glutamicacidبدلېږي د یو لړ امینو اسیدو لکه Glycine
او  Alanineد  DeAminationڅخه امونيا جوړېږي ،دا امونیا ( )NH3د  Na+د جذب په مقابل کې
افرازېږي ،دغلته د شته  H+سره د تعامل له کبله په  NH4اوړي چې امونیم هم ورته وایي او ټيوبولر حجرې
د امونیم د بېرته جذب وړتیا نه لري له دې کبله په ادرار کې وځي ( ۱۷-۳شکل) .
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 ۳-۱۷شکل :د  H+اطراح د امونيا سره

( ،۱۳م)۳۳۲ :

باید ووایو چې د هر  NH4په مقابل کې چې په ادرار کې وځي یو  HCO-3و بین الخاللي مایعاتو ته
ور جذبېږي خو دا په اصل کې د همغه خبرې بله بڼه ده چې د هر  H+په مقابل کې چې د ټيوبولر حجرو
ته د ټيوبول لومن ته افرازېږي یو  HCO-3و بین الخاللي مایعاتو ته جذبېږي.
دا تعامل په  PCTکې زیات صورت نیسي کله چې دغلته  Glutamineپه  NH3اوړي یو ځل بیا روښانه
شوه چې په دې ډول هم  H+په ادرار کې اطراح او  HCO-3بین الخاللي مایعاتو ته جذبېږي او هم پښتورګي
له دې الرې نه د ادرار د اسیدي کېدو او د بدن د مایعاتو د  PHپه کنترول کې ستره ونډه لري.
 ۵-۳جدول :هغه مېخانیکیتونه ښيي چې د ټيوبول په مختلفو برخو کې  H+افرازوي
د ټيوبول برخه
( )DCTلرې کاږه واږه ټيوبولونه

( ،۱۳م)۳۳۱ :

مېخانیکیت
سودیم ،هایدروجن پمپ

( )PCTنژدې کاږه واږه ټيوبولونه او را ټولوونکی قنات ( ATP Driven )CDپروتون پمپ
P.C.T, D.C.T & Henle Loop

بای کاربونیت

D.C.T & CD

فاسفیت

P.C.T

امونیا
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 Micturationیا تبول یا تشې متیازې کول:

دا هغه عکسه ده چې پرې ادرار له مثانې نه بهر ته وځي ،دا عکسه په ځوان عمر کې تر ارادي
کنټرول الندې وي خو په زړښت کې يې بیا خوند نه وي ،دا چې دا عکسه د مثانې او احلیل پورې اړه
لري ښه به وي چې دا جوړښتونه او عصبي نظام يې یو څه وپېژنو:
مثانه د بطن په الندې برخه کې یو درې ضلعي جوړښت دی چې د جسم او غاړې په نوم برخې
لري ،جدارونه د ملثاء عضلو نه جوړ دي چې په درې طبقو کې تنظیم شوي دي چې په ټولیز ډول د
 Detrusorپه نوم یادېږي  ،دا طبقې داسې دي چې د داخلي او بهرنۍ طبقې عضالت يې په اوږدو او د
منځنۍ طبقې هغه يې په حلقوي ډول ځای په ځای شوي دي.
د داخلي طبقې مخ د مخاطي پردې په واسطه پوښل شوی چې په تشه او خالي مثانه کې دا پرده غونجه
وي چې ورته  Rugaeوایي.
د مثانې شاتنی دېوال یوه مثلثي بڼه لري چې  Trigoneورته وایي .د دې مثلثي برخې په برنۍ زاويه
کې دوه حالبه مثانې ته داخلېږي ،په داسې حال کې چې ښکتنۍ برخه نازکه او  Neckجوړوي چې د
 Internal urethral sphincterله الرې داخلي احليل ته وصلېږي.
 :Urethraدا چې دا جوړښت په نارينه ؤ کې هم د ادرار او هم د منوي مايع د تخليې دنده لري او په ښځو
کې يواځې يوه دنده لري چې د ادرار د تخليې نه عبارت ده نو په کار دي چې دواړه بېل بېل وڅېړو:
نارينه احليل :نژدې  20cmطول لري ،همدا چې له مثانې نه پيل شي دستي د پروستات له منځه تېرېږي او

په خپل ټول اوږدوالي کې د مخاطي غدو لرونکی دی چې  Litter glandsورته وايي .دا جوړښت په
اوږدو کې په درې برخو ويشل شوی دی چې له Membranous ،Prostatic :او  Spongyنه عبارت دي.
 Prostaticهغه  3cmطول لري ،د پروستات مايع دغلته تخليه کېږي ،له  Vas deferenseنه سپرمونه او
له  Seminal vesicalنه مايع همدغلته د  Ejaculatory ductپه واسطه تخليه کېږي.
غشايي يا دوېمه برخه چې له پروستاتيک هغې نه پيل او تر  Spongyپورې غزېږي  1-2cmطول لري
او بيا  Spongyپيل کېږي چې د  Cavernousپه نوم هم يادېږي ،طول يې  15cmپه دوه برخو ويشل
کېږي چې له  Proximal Bulbarاو  Distal Penile urethraنه عبارت دي د  Penileبرخې طول 6cm
او په پای کې بهر ته د يو سوري په واسطه خالصېږي.
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 :Bulbo urethral Glandsچې  Cowper glandsهم ورته وايي  Spongyاحليل ته خپل افرازات ور
اچوي ۳-۱۸( .شکل)

 ۳-۱۸شکل :د نارينه مثانه او احليل

( ،۱۳م)۳۴۰ :

 :Female Urethraلنډ او نازک دی  3.5-4cmيې طول وي ،د مثانې نه چې پیل شي د Urogenetal

 Diaphragmنه تېرېږي او د  Vaginaد قدامي دېوال په امتداد پر مخ ځي بهر ته په يو سوري سره پای
ته رسېږي چې دا سوری د  Clitorisاو  Vaginaد سورو ترمنځ وي ۱۹-۳( .شکل)
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 ۱۹-۳شکل :ښځينه مثانه او احليل

( ،۱۳م)۳۴۱ :

د  Homeostasisد تامین په موخه په کار دي چې د انسان بدن د اوبو يوه ثابته اندازه او ثابت
جوړښت ولري دې موخې ته د رسېدو لپاره ډېر سېسټمونه کار کوي چې عبارت دي له :عصبي ،کليوي،
هورموني (ادرینال غده) او قلبي وعايي څخه.
دا ټول سېسټمونه په ګډه داسې کار کوي چې د بدن په واسطه د اوبو د اخيستلو او د بدن څخه د
اوبو د وتلو اندازې سره په انډول کې ساتي.
بدن له دوه سرچينو څخه اوبه تر السه کوي چې يوه د هضمي الرې نه عبارت ده ،هغه مايعات چې
له دې الرې نه بدن ته داخلېږي اندازه يې په ورځ کې  2100mlده او بله يې د بدن په داخل کې د
 COH- Oxidationپه نتيجه کې د اوبو جوړېدل دي چې اندازه يې  200cc/dayده.
په دې ډول د بدن په مایعاتو هره ورځ  2300ccورزياتېږي ( ۶-۳جدول) باید ووایو چې د اوبو د
اخيستلو دا اندازه په مختلفو خلکو کې توپير کوي او حتی په یو واحد کس کې په مختلفو وختونو کې
د اقلیم ،عادت او فزيکي فعالیت له کبله هم پراخه توپير کولی شي.

درېيم فصل

پښتورګی

427

 ۶-۳جدول :د اوبو د اخيستلو او د السه ور کولو ورځنۍ اندازه په  CCسره

( ،۱۰م)۲۸۶ :

د بدن څخه د اوبو د وتو الرې بیا ډېرې دي چې عبارت دي له:
 . ۱د تنفس او پوستکي له الرې :د  700cc/dayپه اندازه په داسې بڼه وځي چې څوک پرې نه پوهېږي،
له دې کبله ورته  In Sensible water lossوایي .باید ووایو چې په دې کې د اوبو هغه ضیاع شامله نه
ده چې د خولو په بڼه د پوستکي له الرې وځي او هم مو په یاد وي چې د پوستکي د الرې د اوبو د
ضیاع مخه هغه شحمي طبقې نيولي چې د پوستکې الندې ځای لري که نه نو د اوبو د ضیاع اندازه به د
پوستکي د الرې لس وارې لوړه وای)5L/day( .
 . ۲د خولو په بڼه :دا اندازه د اقلیم او فزيکي فعالیت له کبله ډېره متحوله ده خو بیا يې هم متوسطه اندازه
 100Ml/dayاټکل شوې ده چې د ګرمۍ او فزيکي فعالیت له کبله دا اندازه  1-2L/dayته لوړېدای شي.
 . ۳په غايطه موادو کې :د  100ml/dayپه اندازه اوبه له دې الرې وځي چې په اسهاالتو کې يې اندازه
بې حده پورته تلی شي.
 . ۴د پښتورګو په واسطه :دا د بدن څخه د اوبو د وتلو اصلي الره ده چې د تشو متیازو په نوم يې وباسي
اندازه يې په ورځ کې د نيم لیتر څخه تر  20Lپورې توپير کوي خو دا په دې پورې اړه لري چې کس
څومره اوبه اخلي ،خو د اوبو تر څنګ دویم عنصر له الکترواليت څخه عبارت دی د بېلګې په ډول:
ځينې خلک په ورځ کې ايله  20m Eqسوديم اخلي خو ځينې نور بیا د  ۳۰۰څخه تر  500m Eqپه
اندازه سودیم په ورځ کې اخلي چې په دې ډول پښتورګي د هغوی انډول په بدن کې د اخذ او ضیاع د
الرې ساتي تر څو نه د مایعاتو او نه د الکتروالیتو انډول ویجاړ شي.
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د بدن ټول مایعات په دوه برخو ویشل کېږي چې يو ته خارج الحجروي ( )Extra cellular fluidیا
 ECFاو بل ته داخل الحجروي ( )Intra cellular fluidیا  ICFوايي ۲۰-۳( .شکل) چې  ECFبیا په دوه
برخو بېلېږي چې یو ته  Interstitial fluidاو بل ته  Plasmaوايي .د  ECFیو بل ډول چې اندازه يې ډېره
لږه ده هم شته چې عبارت دي له Plural ،Pericardial ،Synovial :او  CSFڅخه چې مجموعاً Trans
 Cellular Fluidپه نوم يادېږي چې په کیمیاوي لحاظ له یو بله او له  ECFڅخه ډېر توپیر لري.

 ۳-۲۰شکل :په يو  70kgوزن لرونکي کس کې د اوبو د تنظيم لنډيز

( ،۱۰م)۲۸۶ :
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په یو فزيولوژيک کس کې چې  70kgوزن لري  ۶۰٪يې اوبه جوړوي چې  42Lکېږي (خو دا
اندازه ډېره متحوله ده) له دې څخه  28Lيې  ICFجوړوي چې د ټول وزن  ۴۰٪کېږي او  14Lيې د ECF
نه عبارت دی چې د ټول وزن  ۲۰٪کېږي 3L ،یې پالزما او  11Lيې  ECFدی.
د بدن په دغه مایعاتو کې الکترولیت داسې ځای په ځای شوی دی چې د حجرې داخل او خارج
محیط د یو بل سره په  Isotonicحالت کې وساتي ځکه چې که د حجرې بهر  Hypertonicشي حجره
به غونجه او که  Hypotonicشي حجره به وچوي ۲۱-۳ ( .او  ۲۲-۳شکلونه).

 ۳-۲۱شکل :د  ICFاو  ECFمهم ايونونه او کتيونونه

( ،۱۰م)۲۸۸ :
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 ۳-۲۲شکل :د پالزما غيرالکترواليتي جوړښت

( ،۱۰م)۲۸۸ :

د حجرې په داخل او خارج کې د مایعاتو وېش د هغه موادو په ازموتيک اغېز پورې اړه لري چې
په دغه مایعاتو کې شتون لري (په ځانګړي ډول په سودیم ،کلورایډ او نورو پورې) او د حجروي غشا
په دواړو خواوو کې يې کوي .دا ځکه چې حجروي غشا د اوبو په وړاندې پراخه نفوذیه وړتیا لري خو
د منحله موادو یا الکتروالیتونو په وړاندې نه! بناءً اوبه د حجروي غشا نه دوړاو خواوو ته ځي او راځي،
او په دې ډول دواړه محیطه یو له بل سره ایزوتونیک پاتې کېږي.

پښتورګی په يوه دقيقه کې د  16mlاوبو د اطراح کولو ظرفيت لري ،که په بدن کې اوبه زياتې او يا
د  ADHافراز لوړ شي نو دا چې پښتورګی له نوموړې اندازې څخه زياتې اوبه نه شي خارجولی ،اوبه په
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بدن کې ټولېږي ،او د  ECFحجم لوړېږي ،حجرات پړسېږي او خبره تر اختالج ،کوما او مړينې پورې
( ۲م)۱۷۷ :
رسېږي ،دې حالت ته د اوبو تسمم وايي.

د  Osmosisتعریف :د يوې پردې نه چې د اوبو په وړاندې انتصابي نفوذیه وړتیا ولري له هغه لوري
څخه چې ډېرې اوبه ولري و هغه بل لوري ته چې اوبه يې لږې دي د اوبو  Net diffusionته ازموسز وايي.
اوس که په دې اوبو کې کومه منحله ماده ور اضافه شي د اوبو غلظت کمېږي په دې صورت کې
به د ازموسز د عمل لورې د هغې خوا څخه وي چې د منحله مادې غلظت یا اندازه يې لږه وي (په بل
عبارت د اوبو غلظت یا اندازه زیاته وي چې بیا هم هماغه پخوانی تعریف شو) او په هغه لورې به وي
چې د منحله مادې غلظت یا اندازه زیاته وي (د اوبو اندازه لږه وي).
دا چې حجروي غشا د منحله توکو په وړاندې غیر قابل نفوذ او د اوبو په وړاندي د نفوذ وړتیا لري
نو که مونږ په  ECFکې کومه منحله ماده لکه  Naclور زیات کړو اوبه د حجرې د داخل څخه بهر ته
راوځي او که د  ECFڅخه  Naclلرې کړو اوبه به د حجرې بهر څخه داخل ته تر هغې پورې والړې شي
چې تر څو د حجروي غشا په دواړو خواوو کې انډول برابر شي چې دې ته  Rate of diffusionوايي.
Moles

Osmoles

دا چې په يو محلول کې د اوبو غلظت د منحله موادو په شمېر پورې اړه لري نو د غلظت اصطالح
په يو محلول کې د منحله موادو اندازه افاده کوي نه د اوبو ،له دې کبله په یو محلول کې د منحله موادو
مجموعي شمېر په  Osmolesاندازه کېږي چې يو  (Osm) Osmoleعبارت دی له :د منحله موادو د یو
 (mol) Moleڅخه ،چې د  1023×6.02څخه عبارت دی.
نو که مونږ ووایو چې د ګلوکوز غلظت په یو محلول کې د یو مول څخه عبارت دی نو دا د
 1mOsm/Lمعنا لري ،خو که یو مالیکول په دوه ايونو يا دوه پارچو بېل شي لکه سودیم کلورایډ چې په
 Na+او  Cl-تجزیه کېږي او غلظت يې په يو محلول کې له يو مول نه عبارت وي )1mol/L( .نو اسمولر
غلظت به يې له  2Osm/Lنه عبارت وي ،او همداسې که د يوې مادې غلظت په يو محلول کې له یو
مول نه عبارت دی ،خو که په کیمياوي لحاظ دا ماده په درې پارچو بېله شي لکه  Na2SO4نو اسمولر
غلظت به يې له  3Osm/Lنه عبارت دي.
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بناءً د  Osmoleکلمه د هغه  Osmotically Activeپارچو شمېر ښيي چې يو مرکب پرې ويشل
کېږي نه د هغه مرکب .Molar Concentration
له دې کبله ویلی شو چې  Osmoleیو ډېر غټ واحد دی چې د بدن د مایعاتو د منحله موادو
 Osmoticفعالیت افاده کوي خو معموالً د ملي اسمول ( )Mille Osmoleپه کلمه چې (په  m Osmبڼه
ليکل کېږي ښودل کېږي چې د هغه له زرمې برخې نه عبارت دی (.)1/1000 Osmole

 Osmolalityاو :Osmolarity

د یو محلول  Osmolalغلظت ته  Osmolalityوايي خو که دا غلظت په Osmoles per Kg of

 Waterوښودل شي نو بیا ورته  Osmolarityوايي.
په رقیقو محلولونو کې لکه د بدن مایعات دواړه اصطالحات په يوه معنا کارول کېږي ځکه چې
توپیر يې ډېر کوچنی دی ځکه چې د بدن مایعات د  Kgپه ځای په لیتر ښودل کېږي نو زمونږ عامه
اصطالح په دې دواړو کې  Osmolarityده.
د  Osmolarityد اندازې معلومول په يو محلول کې د  Vant Hofflsد قانون له مخې کېږي داسې:
د يو  ۰,۹٪سودیم کلوراید محلول د  Osmotic pressureد معلومولو لپاره داسې عملیه په کار اچوو:
 ۰,۹٪يا په بل عبارت  ۰,۹ګرامه سودیم کلوراید په  100mlمحلول کې یا  ،9gm/Lدا چې د NaCl
مالیکيولي وزن  58.5g/molدي نو  9gm/Lپه  58.5 gm/molباندې ويشو:
= 0.154 mol/L

𝐿9 𝑔𝑚/
𝑚𝑔
𝑙𝑜𝑚

58.5

او دا چې د  NaClهر مالیکيول د دوه اسمولرز سره مساوي دی نو د محلول اسمولرټي عبارت ده له:
 0.308 Osm/L =2 × 0.154څخه.
بنا ًء د محلول  Osmolalityعبارت ده له  308m OSm/Lڅخه او د دې محلول Potential osmotic
 pressureعبارت دی له:
 308m Osm/L × 19.3 mmHg/m OSm/Lیا  5944mmHgڅخه.
خو دا یوه تقريبي او اټکلي محاسبه ده ،د دقیقې او جدي محاسبې لپاره باید د  Vant- Hofflsقانون
له مخې السته راغلی عدد په  Osmotic coefficientکې ضرب کړو داسې  0.93 × 308نو
 286mOsm/Lکېږي.
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که ( )۷-۳جدول ته يو ځل بېرته ورشو و به ګورو چې د پالزما او  ICFد مجموعي اسمولرټي  ۸۰٪د
 Na+او  Cl-او د  ICFد هغې نيمايي د پوتاشیم ايون په واسطه جوړه شوې ده چې د  ۲۰په اندازه د پالزما
دا عدد د  ECFڅخه لوړ دی چې المل يې په پالزما کې د  Proteinشتون دی.
 ۷-۳جدول:
د  ECFاو  ICFترمنځ د ازموتیک فشار او مایعاتو د بدلون تنظیم:

د پالزما او  ECFترمنځ د مایعاتو بدلون د کپېلرۍ په دواړو خواوو کې د هایدروستاتیک او انکوتیک
فشارونو پورې اړه لري ،خو د  ICFاو  ECFتر منځ دا بدلون بیا د هغه کوچنیو منحله موادو په اسموتیک
اغېز پورې اړه لري چې د حجروي غشا دواړو خواوو ته پراته دي لکه سودیم ،کلوراید ،او نور
الکتروالیت او دا ځکه چې لکه د مخه مو چې وویل حجروي غشا د اوبو په مقابل کې بشپړ نفوذيه
قابلیت لري خو د منحله موادو په وړاندې نه ،له دې کبله د حجرې داخل او بهر مایعات تل په Isotonic
حالت کې پاتې کېږي.
د دغه  Isotonicحالت ایجاد او ساتل د څلورو مېخانیکیتونو په واسطه کېږي چې عبارت دي له:
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 :Aعصبي فکتورونه.
 :Bپښتورګي.
 :Cد ادرينال غده.
 :Dد  CVSاړوند فکتورونه.
د مخه تر هغه چې مونږ دا مېخانیکیتونه تشریح کړو لږ دلته د  Hypo, Hyper and Isotonicحاالتو
په اړه څرګندونه کوو:
که دحجروي غشاء په یو لوري کې لوی اسموتیک فشار ایجاد شي ،د  ECFد منحله موادو په اندازه
کې د یو کوچني بدلون المل کېږي.
دا چې د یوې منحله مادې د هر  m Osmoleغلظت توپیر (زیاتوالی) د  19.3 mmHgازموتیک فشار
د ایجاد المل ګرځي؛ نو که حجروي غشاء د خالصو اوبو سره مخ وي او د حجرې داخل ازمولرټي
 282mOsm/Lوي ،هغه  Pot. Osmotic pressureچې د حجروي غشاء په محیط کې ایجادېږي ،له
 5400mmHgڅخه به لوړ وي .له دې ښکاري چې که د حجرې داخل او بهر په ازموتیک لحاظ یو شی نه
وي یوه لویه قوه ایجادېږي ،چې د اوبو د حرکت المل ګرځي .بناءً په  ECFکې د هغه منحله موادو چې له
غشاء نه د نفوذ وړتیا نه لري ،د غلظت لږ توپیر د حجرې د داخلي حجم د ډېر تغیر المل ګرځي.
په ( ۳-۲۳شکل) کې ښودل شوي چې د  ECFد غلظت تغیرات څنګه د حجرې په داخلي حجم اغېز کوي.

 ۳-۲۳شکل :د حجرې په حجم د  Hypertonic ،Isotonicاو  Hypotonicحاالتو اغېز

( ،۱۰م)۲۹۲ :
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داسې ،چې که یوه حجره په یو محلول کې کېښودل شي چې ازمولرټي یې  282m Osm/Lوي،
حجره به په خپل حال پاتې شي ،يعنې نه به وچوي او نه به غونجه شي ،ځکه چې د اوبو غلظت د
حجرې په داخل او بهر کې یو شی دی او منحله مواد هم نه شي کولی چې له حجروي غشاء نه تېر شي.
دې ډول محلول ته  Isotonicوايي ،لکه  %0.9سوډیم کلورایډ او  ۵٪ګلوکوز.
که یوه حجره په  Hypotonicمحلول کې کېښودل شي اوبه به د حجرې داخل ته ننوځي ،تر هغې
چې دننه او بهر د ازمولرټۍ له نظره سره یو شان شي؛ خو که حجره په یو  Hypertonicمحلول کې
کېښودل شي ،اوبه به له حجرې نه تر هغې بهر ته راووځي چې دواړه غلظتونه یو شان شي .په دې ډول
به د حجرې داخل غلیظ او بهر رقیق شي او حجره به غونجه ( )shrinkشي .د دې ډول محلول بېلګه د
سودیم کلورایډ هغه محلولونه دي چې غلظت یې له  %0.9څخه پورته وي.
د بدن د مایعاتو او د هغه د ازمولرټۍ کنترول او تنظیم د څلورو مېخانیکیتونو په بنسټ تر سره کېږي،
چې عبارت دي له:
( ،۷م م)۱۶۷-۱۵۷ :
 .Aعصبي فکتورونه  .Bپښتورګي  .Cد ادرینال غده  .Dد  CVSاړوند فکتورونه.

عصبي فکتورونه:
 Osmo Receptor-ADH Feed backسېسټم:
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( ،۱۰م)۳۵۵ :

( ۳-۲۴شکل) ښيي چې که د  ECFد سودیم مقدرا یا ازمولرټی لوړه شي (د اوبو د کمښت له کبله)
دا  FBMداسې فعالېږي:
د  ECFدا  Hypertonicحالت د  Osmoreceptor cellsد غونجېدو المل ګرځي (چې په قدامي HT
کې ځای لري) دا کار خلفي نخامیه تنبه کوي او ترې د  ADHافرازات زیاتوي ADH ،د دوران په واسطه
پښتورګو ته رسېږي ،هلته په  CD, DCTکې د اوبو نفوذیه وړتیا لوړوي ،په دې ډول د اوبو جذب زیات
او اطراح یې کمېږي او یو لږ مقدار ادرار ،چې ډېر غلیظ وي جوړيږی .په دې ډول ادرار کې منحله مواد
لکه سوډیم او نور الکتروالیت زیات وځي.
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دا چې د دې مېکانیزم په واسطه د اوبو جذب او د سودیم اطراح زیاتېږي ،بناءً هغه حالت چې منځ
ته راغلی اصالح کېږي او د  ECFحجم او ازمولرټي په ځای پاتې کېږي؛ خو که  ECFیو  Hypotonicبڼه
غوره کړي د دې مېکانیزم سرچپه حالت منځ ته راځي ،یعنې د  ADHافراز نهې او په پښتورګو کې د
اوبو جذب کم او هم په ادرار کې د سودیم اطراح کمه ،یو رقیق ادرار جوړ او د  ECFحجم او ازمولرټي
بېرته  Isotonicحالت ته ګرځي ۲۵-۳( .شکل)

 ۲۵-۳شکل :د  ADHد جوړېدو او ذخيره کېدو نيورو اناټومي

( ،۱۰م)۳۵۶ :

تنده :د  ECFد غلظت یا ازمولرټۍ د لوړوالي له کبله د تندې مرکز تنبه او کس اړ باسي چې اوبه وڅښي،
په دې ډول د  ECFازمولرټي بېرته نارمل ته راوګرځي.
هغه فکتورنه چې د  ADHد افراز د زیاتوالي او کموالي المل ګرځي په  ۸-۳جدول کې ښودل شوي او
هغه فکتورونه چې د تندې د زیاتوالي او کموالي المل ګرځي په  ۹-۳کې په کې ښودل شوي ( ۳-۲۶او
 ۳-۲۷شکلونه)
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 ۸-۳جدول :د  ADHد افراز تنظيم
د  ADHزياتوالی
د پالزما د ازمولرټي زياتوالی

د  ADHکموالی
د پالزما د ازمولرټي کمښت

د وينې د حجم کمښت

د وينې د حجم زياتوالی

د وينې فشار کمښت

د وينې د فشار زياتوالی

خوابدي
هايپوکسيا
درمل لکه (مورفين ،نيکوټينCyclo ،

)phosphamide

 ۹-۳جدول :د تندې کنټرول

درمل

لکه

)Haloperidol

(الکحول،

،Clonidine

( ،۱۰م)۳۵۸ :

هغه فکتورونه چې تنده زياتوي

هغه فکتورونه چې تنده کموي

د پالزما د ازمولرټي زياتوالی

د پالزما د ازمولرټي کمښت

د وينې د حجم کمښت

د وينې د حجم زياتوالی

د وينې فشار کمښت

د وينې فشار زياتوالی

د انجيوټينسين  IIډېروالی

د انجيوټينسين  IIکمښت

د خولې وچوالی

د معدې پراخوالی
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 ۲۷-۳شکل :په سپو کې په نارمل حالت کې د
 ECFپه غلظت د سوديم د اخيستو ستر اغېز
(سور خط) او بيا د الډوسټېرون  FBMد بندېدو
( ،۱۰م)۳۵۹ :
څخه وروسته (آبي خط)

B
د بدن د مایعاتو او د هغو د ازمولرټۍ په ساتلو کې پښتورګي د ستر رول درلودونکي دي ،دا رول په
یوه جمله کې داسې را لنډولی شو چې پښتورګي د ډېر غلیظ او ډېر رقیق ادرار د جوړولو له الرې ځان
دې هدف ته رسوي؛ خو په لږ څه تفصیل سره دا سې ویلی شو:
 .۱د پښتورګو په واسطه د ایونونو فعال جذب :کله چې د  ECFازمولرټي کمه شي (اوبه زیاتې شې)
سربېره پر دې چې د  ADHافراز نهې کېږي ،د هنلي لوپ په صاعده برخه DCT ،او Cortical collecting
) duct (C.C.Dکې د سودیم ،پوتاشیم ،کلوراید او نورو منحله موادو جذب زیاتېږي .په دې ډول اضافي
اوبه د رقیق ادرار په بڼه وځي او منحله مواد جذبېږي ،د  ECFایزوتونیک حالت بېرته اعاده کېږي.
 .۲د پښتورګو په واسطه د اوبو جذب :که  ECFغلیظ شي( )Hypertonicپښتورګي په خپله مُخي برخه
کې د لوړې اسمولرټۍ په لرلو سره ډېرې اوبه جذبوي خو الکتروالیت نه جذبوي .مونږ د مخه وویل چې
د مُخي برخې  Hyper Osmolarحالت د  c.c.Multiplierسېسټم په واسطه ایجادېږي او د
 c.c.Exchangerپه واسطه ساتل کېږي.
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 :Renin . ۳د بدن د اوبو د کمښت ( )De-Hydrationپه صورت کې پښتورګي ته هم د وينې جريان
کميږې (هم په مستقیم ډول او هم د سمپاتیک تنبه د الرې) چې دا کمښت د پښتورګو په واسطه د
رینین د افراز المل کرځي چې دا ماده  Angiotensinogenپه  Angio- Iبدلوي بیا دا  Ang- Iپه Ang- II
اوړي او  Ang- IIهم په مستقیم ډول د اوبو او سودیم د جذب المل ګرځي او هم په غير مستقیم ډول د
الډسټېرون د افراز د تنبه کولو د الرې .چې په نتيجه کې د بدن مایعات بېرته پوره او  Isotonicحالت
منځ ته راځي.
–C
په  DCTاو  C.C.Dکې د سودیم جذب د الډسټېرون په شتون کې صورت نيسې او الډسټېرون د
ادرینال غدې څخه افرازېږي.
د الډسټېرون د اغېز مېکانيزم د هغه انزایم پتوی د فعالولو نه عبارت دی چې د ټيوبولو په اپيتل کې د
 Na+ K+ Pumpفعالوي او بیا دا پمپ د سودیم د فعال جذب او پوتاشيم د اطراح المل ګرځي.
د الډسټېرون د افراز منبهات عبارت دي له:
 . ۱د بدن د اوبو کمښت يا په مکس ډول د وينې د حجم کمښت چې د رينین د افراز نه خبره پیل او
بالخره د الډسټېرون په افراز پای ته رسېږي.
 . ۲د  ECFد پوتاشیم لوړوالی او د سودیم کمښت.
D

CVS

د دې سېسټم اړوند فکتورونه چې د بدن د مایعاتو او د هغوی د ازمولرټۍ په ثابت ساتلو کې رول
لري عبارت دي له:
 :Pressure- Natriuresilد وينې د فشار لوړوالی د پښتورګو د الرې د  Na+اطراح زیاتوي.
 :Pressure- Di- uresisد وينې د فشار لوړوالی هم د پښتورګو په واسطه ادرار لوړوي.

):Atrial Natriuritic factors (ANF
که د وينې حجم لوړ شي اذينات يو فکتور په دې نوم افرازوي او له دې الرې د پښتورګو په واسطه
هم د  Na+او هم د اوبو زیات مقدار وځي چې پايله يې د  ECFد حجم او ازمولرټۍ ثبات را خېژي.
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پښتورګي دوه دانې دي ،د پريتوان په خلف کې ځای لري ،د بولي سېسټم ړومبنۍ او اساسي برخه
جوړوي ،له بدن څخه اضافي مايعات او مواد د تشو متيازو ( )Urineپه نوم لرې کوي ،داسې چې د دوه
حالبونو پواسطه يې تر مثانې رسوي او بیا له مثانې څخه د احليل پواسطه بهر ته اطراح کېږي.
په ټوليز ډول د پښتورګو دندې داسې را ټولوو:
د بدن په ځانګړې ډول د  ECFحجم او د الکتروليتو انډول ثابت ساتي ،د  VitD3د فعالولو او د  Reninاو
 Erythropoietinد افراز دندې يې تر غاړې دي ،د جوړښت او دندې واحد يې نفرون نومېږي چې د
ګلوميرول او ټيوبولز په نوم له دوه برخو جوړ دی .د دواړو پښتورګو په واسطه په يوه دقيقه کې 125ml
فلترات جوړېږي چې په ټيوبولز کې ترې  124ccبېرته جذب او يواځې  1ccادرار په يوه دقيقه کې جوړېږي.
پښتورګي د وينې د  PHد ثابت ساتلو او په دې ډول په  Acid-baseبيالنس کې ستر رول لري .د
پښتورګو د بې شمېره دندو د اجرا مېکانيزم درې شيان دي چې ړومبی هغه یې د ګلوميرول په واسطه
فلتريشن دی ،دویم يې بيا له دې فلتراتو څخه د ټيوبولز په اوږدو کې د ځينو موادو بېرته جذبول دي چې
د ټيوبولز محيطي کپېلريو ته صورت نيسي او درېيمه هغه د ټيوبولز له محيطي کپېلريو څخه ټيوبولز ته د
يو لړ هغه موادو افراز ( )Secrationدی چې بدن ورته اړتيا نه لري.
د جوړښت له نظره د پښتورګي بهرنی مخ يو کپسول لري ،ترې الندې بيا د قشر يا  Cortexاو بیا د
مُخ يا  Medullaبرخه ده .ميډوال له  Pyramids ۱۰-۸لري چې د  Renal pelvisپه نوم جوړښت ته
خالصېږي .د هر  Pyramidقنات ته  Minor calyxاو د څو  Pyramidsګډ دهلېز ته  Major calyxوايي
او  Major calyxحويضه يا  Pelvisته تخليه کېږي چې د حالب پراخه برخه ده.
د نفرونونو شمېر د يو ميليون په شاوخوا کې دی چې له  ۴۰کلنۍ نه وروسته يې شمېر ورو ورو کمېږي.
د نفرون ړومبۍ دنده چې له فلټرېشن نه عبارت ده د یو لړ فشارونو تابع ده ،په دې ډول چې:
د نفرون هغه برخه چې د فلترېشن دنده يې ترغاړې ده ګلوميرول نومېږي ،کوم شريان چې ګلوميرول ته
د فلترېشن لپاره وينه راوړي  Afferent arterioleنومېږي او کوم يې چې ور څخه وړي Efferent
 arterioleيې بولي ،له ګلوميرول څخه فلتر شوي فلترات د بومن کپسول په نوم يو جوړښت ته ځي ،بناءً
هغه فشار چې د فلترېشن المل ګرځي عبارت دی له :د ګلوميرول په داخل کې هايدروستاتيک فشار
څخه چې ډېر لوړ او  60mmHgدی او هغه فشار چې د دې فلترېشن خالف عمل کوي چې عبارت دی
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له د بومن کپسول د هايدروستاتيک فشار څخه چې  18mmHgدی ،جمع يې د ګلوميرول په داخل کې
له انکوټيک فشار څخه چې  32mmHgدی ،مجموعاً  )32+18( mmHg=50mmHgکېږي ،بناءً Net
 filtration Pressureله  )50-60( mmHg=10mmHgڅخه عبارت دی.
په دې ډول وينه په ګلوميرول کې فلتر کېږي او ويلی شو چې د فلتراتو او پالزما کيمياوي جوړښت يو
شی دی ،يواځينی توپير يې دا دی چې په فلتراتو کې  Proteinوجود نه لري دا فلتريشن د ادرار د جوړېدو
تر ټولو ړومبۍ مرحله ده ،اوس هغه وينه چې  Efferent arterioleله ګلوميرول څخه وېوړه يو څه داسې
مواد پکې پاتې دي چې بايد ورڅخه لرې شي او هغه فلترات چې بومن کپسول ته والړل يو څه مواد پکې
وتي دي چې بايد بېرته دوران ته ورشي له دې کبله  Efferent arterioleد ټیوبولز چار چاپېر د Peri
 tubular Capillariesپه نوم يوه شبکه جوړوي تر څو د يوې دويمې معاملې له الرې چې د ټيوبولز د
فلتراتو او  Peri Tubular Capillariesد وينې ترمنځ صورت نيسي ،دا ستونزه اواره شي ،او هغه مواد چې په
فلتراتو کې دي خو مطلوب دي هغه  Peri Tubular Capillariesته بېرته جذب او هغه مواد چې په Peri
 Tubular Capillariesکې دي خو نامطلوب دي هغه ټيوبولز ته اطراح يا افراز شي .په دې ډول د 125ml
فلتراتو څخه  124mlيې په ټيوبولز کې بېرته جذب او يواځې  1ccادرار په يوه دقيقه کې جوړېږي .خو دا
اندازې په دې پورې اړه لري چې په بدن کې د مايعاتو حالت څنګه دی؟ په دې معنا چې که د وينې او
 ECFحجم زيات وي نو د ټيوبولز په اوږدو کې د مايعاتو د بېرته جذب اندازه کمه او د ادرار حجم
لوړېږي .برعکس که د وينې او  ECFحجم کم وي په ټيوبولز کې د فلتراتو د بېرته جذب اندازه زياته او د
ادرار حجم کمېږي چې په دې ډول د بدن يعنې د وينې او  ECFحجم او اسمولرټي په ثابت ډول ساتل
کېږي .ټيوبولز چې د بومن کپسول د  Visceralاو  Paritalطبقو له ادامې نه عبارت دی په ترتيب سره د
 ،P.C.Tد  Loop of Henleپنډه نازله ،نازکه نازله ،نازکه صاعده ،پنډه صاعده برخه د  D.C.Tاو  C.Dنه
عبارت دی ،په مختلفو برخو کې مختلف مواد يا بېرته جذب او يا ورته اطراح کېږي.
په ټيوبولز کې د موادو د بېرته جذب او اطراح اساسي مېخانيکيت له  Active Transportاو Passive
 Diffusionنه عبارت دی ،او هم د ټيوبولز په مختلفو برخو کې مختلف مواد يا بېرته جذب او يا اطراح کېږي
لکه په  P.C.Tکې د فلتر شوو سوډیم او اوبو  ۶۵٪بېرته جذبېږي ،د دې نه په کمه فيصدۍ کلورايډ جذبېږي.
ځينې عضوي مواد لکه  AA ،Glucoseاو بای کاربونيت په ډېره لوړه پيمانه په  P.C.Tکې بېرته
جذبېږي .هغه مواد چې په  P.C.Tکې افرازېږي عبارت دي له :عضوي اسيدونه او قلويات لکه صفراوي
مالګې Urate ،Oxalate ،او .Catecholamine
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د هنلي لوپ نازله برخه د اوبو ،يوريا او سوډيم په مقابل کې نفوذيه وړتيا لري او شيان ورڅخه بېرته
جذبېږي .د  ۲۰٪په شاوخوا کې اوبه دلته بېرته جذبېږي خو د هنلي لوپ صاعده برخه بيا د اوبو په مقابل
کې نفوذيه وړتيا نه لري.
 D.C.Tچې د هنلي لوپ نه وروسته شروع کېږي ړومبنۍ برخه يې  Macula densaنومېږي چې د J-
 G cellsنه جوړ او د  GFRد کنټرول اندازه يې په غاړه ده .نږدې  ۵۰٪د فلتراتو  NaClدلته بېرته جذبېږي.
د  D.C.Tلرې برخه چې له  Principle cellsنه جوړه ده ،سوډيم بېرته جذبوي او پوتاشيم اطراح
کوي او د همدې برخې  Inter collated cellsبيا  H+اطراح کوي او په بدل کې يې د بای کاربونيټ او
پوتاشيم ايونونه بېرته جذبوي.
په پای کې د پښتورګو د ميډوال برخه چې يو  Hyper Osmolarحالت لري يعنې ازمولرټي يې
 1200mOsm/Lته رسېږي ،دا حالت د  C.C Multiplierپه واسطه ايجادېږي او د  C.C.Exchangerپه
واسطه ساتل کېږي ،د ډېر لوړ او حياتي اهميت لرونکې ده .د بدن د مايعاتو ازمولرټي چې د پښتورګو په
واسطه ثابته ساتل کېږي د پښتورګو يوه بله حياتي دنده ده ،د اسيد بيز په بيالنس کې پښتورګي د H+
ايون له درې الرو وباسي ،يا يې د بای کاربونيټ سره ،يا يې د فاسفيټ سره او يا يې د امونيا سره ،يعنې:
H+ + HCO-3 → H2CO3
H+ + NaHPO-4 → NaH2PO4
H+ + NH3 → NH+4
بايد ووايو چې هر  H+چې ټيوبولز ته افرازېږي په عوض يې د  HCO-3بېرته جذب صورت نيسي ،په
دې ډول ادرار جوړ او د پښتورګو د حالبونو په واسطه چې  25-30cmطول لري مثانې ته ځي ،په مثانه
کې ټولېږي ،مثانه چې د  Detrusorپه نوم ښويه عضلو نه جوړه ده د دې عضلو د تقلص په نتيجه کې
پکې فشار د  ۴۰نه تر  60mmHgپورې لوړېږي ،کله چې مثانه تشه وي فشار پکې صفر وي خو چې کله
پکې  30-50mlادرار را ټول شي فشار يې  5-10cm HOHته لوړېږي ،خو که د ادرار حجم 200-300ml
ته لوړ شي د مثانې فشار چندان تغير نه کوي ،خو که حجم پکې  300-400mlته لوړ شي بيا نو د مثانې
فشار په ډېر جدي ډول لوړېږي چې کېدای شي له  100cmHOHڅخه هم لوړ شي چې د فشار د منحني
دا حاالت د  Micturation wavesپه نوم يادېږي چې د  Micturationعکسه تنبه کوي او د تبول يا
 Micturationالمل ګرځي.
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 -۱بدن ته اوبه له کومو الرو داخلېږي او له کومو الرو ترې وځي؟
 -۲د بدن ټول مايعات په څو او کومو برخو ويشل شوي دي؟
 -۳د حجرې داخلي او بهرني مايعات د يو بل سره په کوم حالت کې وي تر څو حجره ويجاړه نه شي؟
 -۴د ټيوبولز د فلتراتو او د  P.T.Cد وينې ترمنځ څه قصه روانه وي؟
 -۵په ښځينه  Urinary tractکې کومه عضوه نه شته چې په نارينه هغې کې شته:
 :Bحالبونه
 :Aمثانه
 :Dاحليل
 :Cپروستات
 -۶د ادرار په جوړېدو کې کوم پړاو شامل نه دی:
Tubular Secretion :B
GFR :A
 :Dټول صحيح دي
Tubular Reabsorption :C
 -۷هغه مېخانيکيتونه په ګوته کړئ چې پر مټ يې د ادرار غلظت زياتېږي:
C.C Exchanger :B
C.C. Multiplier :A
 a :Dاو b
Active Transport :C
 -۸په ټول بدن کې په وعائي شبکه کې انکوتيک فشار  28mmHgدی خو په ګلوميرول کې دا عدد ۳۲
دی ،علت يې عبارت دی له:
 :Bدلته د مايع حجم کمېږي
 :Aدلته نور پروټين توليدېږي
 :Dيو څه پروټين په فلتراتو کې وځي
 :Cدلته د مايعاتو حجم لوړېږي
 -۹د الندې لست نه چې کوم مواد  GFRلوړوي په ↑ او چې کوم يې کموي په ↓ سره نښه کړئ:
Prostaglandin
Angiotensin II

Epinephrin
Nor Epinephrin

Endothelin

 Trans cellular -۱۰تيوري عبارت ده له:
 :Bد درې حجرو ترمنځ مسافه
 :Aد دوه حجرو ترمنځ مسافه
 :Dد يوې حجرې له داخل نه
 :Cد ډېرو حجرو ترمنځ مسافه
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 -۱۱د  GFRنارمل اندازه په يوه دقيقه کې څومره ده:
200cc :B
50cc:A
125cc :D
500cc :C
 -۱۲د فلتراتو نه څومره بېرته جذبېږي:
80cc :B
100cc :A
1cc :D
124cc :C
 -۱۳او څومره په ادرار بدلېږي:
2ml :B
1ml :A
4ml :D
3ml :C
 -۱۴د  GFRد همدې محاسبې له مخې د يو فزيولوژيک کس پالزما په  ۲۴ساعتو کې څو ځلې چاڼېږي:
۲۰ :B
۱۰ :A
۸۰ :D
۴۰ :C
 -۱۵د الندې هورمونو د ډلې نه کوم يو يې د  Tub-Re-absorptionپه تنظيم کې رول نه لري:
PTH:B
Testosterone :A
ADH :D
ANP :C
 -۱۶د  Acid-Baseبيالنس په موخه هر  H+د کوم شي په مقابل کې ټيوبولز ته افرازېږي:
++
Ca :B
Na+ :A
HCO-3 :D
PO=4 :C
 -۱۷پښتورګي  H+د کومو مېخانيکيتونو پر بنسټ په ادرار کې وباسي تر څو د بدن د مايعاتو  PHپه ځای
وساتي؟
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 .۱احسان ،احسان اهلل ۱۳۹۰( .ل) ،د ننګرهار پوهنتون پوهه مجله  ۴۱-۴۰ګڼه .م م.۱۶۰-۱۵۰ :
 .۲بشرمل ،خدایداد ۱۳۶۷( .ل) ،د انسان فزيولوژي (لومړۍ او دويمه برخه) ،د لوړو او مسلکي
تحصيالتو وزارت د نشراتو رياست مطبعه .مخ.۱۷۷ :
 .۳بهسودوال ،خليل احمد ۱۳۹۲( .ل) ،د سيستمونو پتالوژي ،د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځی،
افغانستان ټايمز مطبعه ،کابل .مخ.۱۴ :
 .۴جبارخيل ،عبدالناصر ۱۳۹۲( .ل) ،فزيکي تشخيص ،د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي .م م،۲۸۸ :
 ۲۸۹او .۲۷۶
 .۵شريف اهلل ۱۳۸۰( .ل) ،طبي فزيالوژي ،د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځی .م م ۱۶۳ :او .۱۶۴
 .۶شينواری ،محب اهلل ۱۳۸۶( .ل) ،د  Creatinin Clearanceله مخې د  GFRد اندازه کول .مخ.۶ :
 .۷فروتن ،محمد ناصر ۱۳۹۰( .ل) ،فزيولوژي طبي ،انتشار عازم ،کابل .م م.۱۶۷-۱۵۷ :
 .۸مومند ،جنت مير ۱۳۸۷( .ل) ،په ننګرهار کې د نارينه جنسي کمزورتياؤ د پېښو څېړنه ،د ننګرهار
پوهنتون طب پوهنځی .مخونه)۵ ،۴ ،۳ ،۲( :
 .۹نشاط ،محمد طيب ۱۳۸۶( .ل) ،د ننګرهار پوهنتون پوهه مجله  ۲۳او  ۲۲ګڼې ،مخونه. ۱۳-۱ :
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