Sydkurdiska

چارەسەرى کەمبوونى ئاسن
ئاسن لەناو لەش دا

ئاسن کەرستەکى کانزایى سەرەکى یە (پێکهاتەکى کیمیایى یە) لەناو هەموو شانەکانى لەشی هەیە .لەناو لەشى مروڤدا
وەک رێژە  3,5گرامى ئاسن هەیە کە یەکسانە بو بزمارەکى قەبارە  3ئینج .ئاسن لەناو لەشدا هەیە بەشێوەى هیموگلوبین
(بویاغى خوێن) ،کوگاى ئاسن (شوێنى کوکردنەوەى ئاسن) ،فایبەرى ئاسن (لە ناو ماسولکەکان) وئاسنى مەێلى خوێن
(لە خوێن روەکان).

گرنگترین ئەرکەکانى ئاسن

ئاسن ئەرکى هەمەجورى هەیە لەناو لەشدا .گرنگترین ئەرک گواستنەوەى ئوکسجینە .بۆیە سێ چارێکى ئاسن لەناو
هیموگلوبین دا هەیە کە کاردەکات لەسەر گرێدانى ئوکسجینى ئەگوازرێتەوە لە سییەکان بو هەموو ئەندامەکانى لەش.
ئاسنى فایبەرەکان بەرپرسە لە هوشداریکردن لە ئوکسجین لەناو ئێسقانەکان ولەناو شانەکانى ماسولکەکانى دڵ .ئاسن
پێویستە بۆ بەرهەمهێنانى شانە سورەکانى خوێن.

پێویستبوون بە ئاسن

پێویستبوون بە ئاسن جیاوازە .هەتا لەدەستدانى ئاسنیش جیاوازە .بۆیە ئەبێ برى ئاسن لەناو لەشدا بگونجێت لەگەل
پێویستیەکانمان .ئافرەتەکان پاش برانەوەى بینینى خوێن وپیاوانیش پێویستیان بە برەکى ئاسنە روژانە ئەگاتە نیزیکى 01
میلیگرام .گەنجەکان لە تەمەنى گەشەکردندا وئافرەتان لە تەمەنى مندالبوون روژانە پێویستە  01 -01میلیگرام ئاسن
بەدەستبێنن .کردنى وەرزش پێویستبوون بە ئاسن زیاد دەکات الى پیاوان و ئافرەتان .لە ماوەى سکپربوون پێویستبوون
بە ئاسن زیاد دەبێ برە برە ودەگاتە بەرزترین رادە لە حەفتەى یەکەم  .01هەروەها هەندێ نەخوشى مەعیدە وخرابمژین
پێویستبوون بە ئاسن زیاد ئەکەن.

کەمى ئاسن

لە قوناغى یەکەمى کەمبوونى ئاسن کوگاى ئاسن لەناو لەشدا بەکاردەهێنرێت بو بەرهەمهێنانى شانە سورەکانى خوێن.
کەواتە لەش لە کوگاى ئاسن وەردەگرێ بو پاراستنى ئاستى هیموگلوبینى پێویست .بۆیە دیار نابێ لەسەر بەهاى
هیموگلوبین ئەگەر کوگاکانى ئاسن کەمبوونەوە یان بەتال بوون .کەمى ئاسن چەندین ئەنجامى هەیە وەکو ماندیبوون
هەرچەندە ئاسنى هیموگلوبین سروشتى دەبێ .لەکاتى نزمبوونى ئاستى ئاسنى هیموگلوبین هەروەها کوگانى ئاسنیش
کەمدەبنەوە یان بەتال دەبن ،لەو کاتە کەمى ئاسن گەشەیکردوە وبوویتە هەژارى خوێن لەبەر کەمى ئاسن.

نیشانەى هەژارى خوێن لەبەر کەمى خوێن

لە حالەتى هەژارى خوێن لەبەر کەمى خوێن هەست بە ماندیبوون وبێ توانایى دەکرێ ،وهەناسەتنگیى لەکاتى هەر
زەحمەتێکى کەم ،زەردبوون ،وکەمبوونى توانستى تەرکیز ،زیادبوونى هەستکرن بە ماندیبوونى دەرونى ودڵ لێدان.
پێویستە کەمبوونى خوێن چارەسەر بکرێت بۆ ئەوەى هەژارى خوێن گەشە نەکات لەبەر کەمى خوێن.

کەمى ئاسن لەماوەى سکپروون

لەماوەى سکپروون پێویستى هەیە بە ئاسنەکى زور زیاتر لەوە کە بەدەستدەهێنرێ بەرێگاى خواردن .پاش حەفتەى
سکپربوون  01پێویستى بە ئاسن زیاترى لێدێت .بو رێگرتن لە توشبوون بە هەژارى خوێن لەبەر کەمى ئاسنى
پەیوەست بە مندالبوون وپاش ئەوەش باشتر ئەوەیە دەرمانى ئاسن وەربگرێ لە حەفتەى سکپربوون .01

هۆکارى کەمى ئاسن

هۆکارەکانى کەمبوونى خوێن لەوانەیە بگەرێنەوە بو مانگانەخوێنى چر ،سکپربوون ،زەحمەتى دەستەیى بو ماوەى
درێژ ،دانى خوێن ،زیادبوونى گەشەکردن لە قوناغى گەنجێتى ،خوێنبەربوون ،وکەمى برى ئاسن لە سیستەمى خواردن
دا وهتد.

ئاسن لەناو خواردن دا

گوشت ئاسنى هیموى تێدا هەیە کە باشترین سەرچاوەیە بو ئاسن .هەروەها چەند گوشت تاریکتر بێ ئاسنى هیمو زیاترە
تێیدایە .لەش بەزەحمەت ئەتوانى ئاسنى لەناو سەوزەدا وەرگرێ (ئاسنى جگە لە هیمو) کە بو نموونە لەناو سپێناخ
ومەعدەنوس دا هەیە .ئەتوانرێ مژینى ئاسن لەناو سەوزەدا باشترى لێبکرێ بەشێوەیەکى گەورەتر بەرێگاى خواردنى
گوشت وڤیتامینى سى لەهەمان کاتدا.
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 Niferexدەرمانە بو چارەسەرکردنى کەمى خوێن وهەژارى خوێن لەبەر کەمى خوێن .کەرستەى کاریگەر کبریتاتى
فیروگلسین ( )Ferroglycine Sulfateو ڤیتامین  Cزیاد دەکرێ بو بەهێزکردنى مژینى ئاسن .دوانزدە گرێ شوێنێکى
هەستیارە بو مژینى ئاسن .بۆیە کەرستەى ئاسنى گرانوالت چارەسەر کراوە لە کەپسولى ® Niferexلەگەل پەردەکى
دژى گوشاوى مەعیدە وئاسنیش دەردەکرێ لەناو دوانزدە گرێ دا .ئەرکى کەپسول تەنها ئەوەیە کەرستەى گرانوالت
خوراگر بکات.
ساید ئیفێکتەکان وەکو سکچوون ،سکنەچوون ،سوتانەوەى قورگ ،رشانەوە یان نائارامى مەعیدە روئەدەن لەهەندێ
حالەتى زور کەم (کەمتر لە  0لە  .)01111سوربوونى پێست لەوانەیە روبدات لەهەندێ حالەتى زور کەم .لەوانەیە
رەنگى تاریک ببێ.
رێژەى دەرمان بەکاربێنە بەپێى رێنمایەکانى فەرمانبەرانى تەندروستى یان بەپێى کاغەزى زانیارى هاوپێچ لەگەل
دەرمانەکە.
قومى دەرمانى زیاتر بەربەالو یەک کەپسولە روژانە لەگەل ئاو .هەروەها ئەتوانرێ کەپسولەکە بەتال بکەیە ناو
کەوچکەک وبیخوى لەگەل زور شلە بێ جوینى کەرستەى گرانوالت .جەالتین لە مانگا دروست دەبێت .لە نێو
دەنکەکانی ئاسن دا هیچ مادەیەکی ئاژەڵی نیە .کەرستەى ئاسنى گرانوالت ماددەى ئاژەلى تێدا نییە .منداالنى ژێر تەمەنى
 6سالى نابێ  Niferexبخون.
نابێ ئاسن بخوى لەگەل ئەو خواردنانەى مژینى ئاسن رادەگرن ،وەکو شیر وقاوە وچا وشوکوالتە وکولوو وکەپەک
ودانەوێلەى وردکراوى زبر.
پێویستە بەردەوام بى لەسەر چارەسەرى تاکو بگەیە بەهاى ئاسنى هیموگلوبینى سروشتى وپاش ئەوەش بو ماوەیەک
بەردەوام بە بو پرکردنەوەى کوگاکانى ئاسن.
ئایە قومى  Niferexئەخوى بێ ئەوەى کەمى ئاسنت هەبێ ،ئەوە هیچ مەترسیدار نییە ،چونکە لەش ئاسن ئەمژى تەنیا
کاتێک کەمبوون هەبێ .ئەو ئاسنەى لەش پێویستى پێ نەبێ ون دەبێ بەرێگاى کەنالى هەرسکردن.
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