
  -Nephrotic disease - کانی گوورچیله خۆشیه ر نه  سه رک له وه ته

                                                       

  ندا  ھۆه-ری   پشده  گوه
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م تهف ھهشی  به

Genetic Kidney Cysts   or Polycystic kidney disease 

(PKD)/Syndrome

   زۆر له    که که خۆشییه کان، نه گوورچیلهخۆشی کانی ویراسی نه کان یان کیسه خۆشی ویراسی بۆقه نه

و   ئه نیا باس له دا ته الم لره ن به  ھه ویراسی تری گوورچیلهخۆشی ندک نه ھه. بن ن تووشی دهکا خه

 .ین که ده بلۆقانه/ کیسانه

تی   تایبه دا به ،لره)ویراسی(یان وه گوواستنهین و که  ده کانی گووچیله  جۆراوجۆره  کیسه/  بلۆق  باس له ئمه

 (  مرۆڤ تیدابت کانی نزیکی سه که له(ان ی که یی ده  جۆری تایفه باس له

کان چین؟ گوورچیله   Kidney Cystsکانی بلۆقه/کان کیسه

Cysts   ییه به/ک  یه کیسهدهش  ئاوی له  له    که  که تات، که پت له بنه  ئه  نابت یان  و شوب 

. نیه و شونه  ئه جگای له

 بزیانن و  وانه  ئه کانیاندا که گوورچیله  له یه بلۆقیان ھه/  کیسه ک یه نهند دا ک یان چه س یه ندک که ھه

. درووست ناکه ن دوواکشه

 .کان زۆر بن ی کیسه  ڕژه کات که کاتک دهkidney Cysts  لهمرۆڤ باس  

بن؟  درووست ده  چۆن کان کیسه

شی  و به  ئه کهNephronی ناو بۆڕییانهو ئه ئاوسانی   ئاکامی بلۆقدان یان بن له  درووست ده وانه ئه

 ,:Proximale tubulus,Lis van Henleن پیان ئه و بۆڕیانه  و ئه یه تی گوورچیله ڕه بنه

Distale tubulusت ک درووست ده  بۆشاییه و ئاوسان یان بلۆق دانه ئهنجامی ره  ده ، کهب. 

  ی که و گوورچیالنه ئه.    کیسه بت به واتا ده گوورچیله ی ئاسایی رمکه  نه بت به  ده ره به ره و بۆشاییه به ئه

 .ی ئاسایی  گوورچیله  له تره وره گه) یان ندازه ئه(بارستیانکان بوون تووشی کیسه

Symptoms-کان نیشانه
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Familiar kidney cysts  ناوبانگترینیان که به    ر به  ھه  که کانی گوورچیله کیسه-کان بلۆقه= 

. دیاره پوهمیان  و که  ب نیشانه ن کی دوور و درژ به یه کی گشتی ماوه یه شوه  ، به  تیاندایه یی تایفه

.( سای40دووای (وت  که رده ده رووه نی سه مه  ته  له وه ون ئه رکه کانیش ده ر نیشانه گه ئه

 و ئازار  ناخۆشترین کشه. چت کی پ ده یه  ماوه  که که یه پۆسه و خۆیه ره  سه کان له درووستبوونی کیسه

 . تووش بووبت  گوورچیله  له وره شکی گه  به کات که ستپده دهکاتک

    Symptomen=کان ری نیشانه گه ئه

:تادا ره  سه کان له نیشانه

رزی پاستانی خون به-

بتدابت یان ب تا  گه  تای له دا که ری گوورچیله ورووبه  ده لهئازار-

ڵ میزدا  گه تدانی خون له دسه له-

دوواقۆناغدا کان له نیشانه

 Kidney/ renal failure کان سستکاری گوورچیله-

 Medullaire cysteuze کیستی کانی گوورچیله  کیسه له) بیندرت م ده که(جۆرکی زۆر نایاب 

degeneration

 . منانی بچووکدا ن و زیاتر له وه که دیار دهر الویدانی زۆ مه  ته  له و کیسانه ئه

ش   وه  ه  بجگه.  یه وران دا ھه  گه  له کهی  جۆره و خت ترن له ئه  و سه  نگن  زۆر ئاسته  کیسانه م جۆره ئه

نجیشدا ۆر گهنی ز مه  ته له. ن که رووست ده  ده ''ند گۆڕانکاری زیانمه'' تریشندانی ندک کۆئه  ھه  له وانه ئه

  ری سه  چاره که ربگیردرت  وه که کات کاری گوورچیله  ناچار پویست ده بت که  تووشی سستکاری ده گوورچله
 . یه  خۆی ھه گوورچیلهو یان گۆڕینیDialyse ستکرد ی ده  گوورچیله به

 : Infantieleن پی ئه  منانی ساوا دا که کان له ی گوورچیله جۆرکی نایابی تری کیسه

kidneycystesوه کۆچی دووای  و نده  زۆر زیانمه م جۆره ، ئهیه پ . 

ویراسی وه تی گوواستنه  و چۆنییه شوه

.ی ویراسین گری ماده ، ھه Gene (میرات(ماوه بۆ  نجامی گۆڕانکاری له ره کانی ویراسی، ده خۆشییه نه

ت  وه که خۆش ده  نه که ، مناه(   Dominant)ر پنه خۆسه-ت سته ده بهکانی ویراسی خۆشییه  جۆری نه له

 . بۆ مناڵ وه بگوازته) ساغ نه(ی تکچووGene  دایک یان باوک کک له یهر گه ئه
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.خۆشن  خۆشیان نه یه ھهی ناساغیان Gene  ی که م دایک و باوکه کک له  یه نده رچه ھه

 ،  سووکترهDominant ی وانه پچه واتا بهRecessief ویراسیکانی خۆشییه  جۆری نه له

بت  ھه' یان وه گواستنه'گری   ھه که  دایک و باوکه ردوو له ھهر گه نیا ئه گرت ته ک ده خۆشییه  نه که مناه

خۆش نین  نه که دا دایک و باوکه ته م حاه له.دا) تکچوو(گۆڕاویGene  له

Dominant Genetic 

 تاییفه یی  به یه یان ھه کان کیسه گوورچیله:  نموونه

  که خۆشییه ش نه که مناه  که یه ری ھه گه ئه% 50؛  یه ی ھه خۆشییه که  دایک یان باوک نه کک له یه *

 .بگت

Recessief Genetic 

Infantiele kidney cysts : نموونه

  که خۆشییه نه که  مناه  که یه ری ھه گه ئه% 25؛ 'ن وه واستنهگ' گری  ھه که باوکهردوو دایک و ھه *

 . وه بگرته

 واتا ییه تی تاییفه سته ده کی به خۆسییه نه وانه بیت ئه یان ل درووست ده  کیسه کانی که گوورچیله

Dominant  .

کانی  ی گوورچیله ی کیسهخۆش  دایک یان باوک نه کیک له ر یه گه  ئه یه ھه %50 ری گه ر مناک ئه ھه

 .بت ھه

. سکی تر زۆر جیاوازه  تا که وه سکه  که له وه ن ئه که بن و زیاد ده  ده وره کان گه  کیسه  و خرایی که شوه

 :  زۆر جیاوازه    م ھۆییه وه  به ن  ست بده  ده واوی له  ته یان به که کارهکان  گوورچیله یی که نه مه  ته و ئه

ندک  ست سادا، ھه شهنجا و  نوان په نجیدا، نوان سی یان چل ساڵ، زیاتر له  گه  جار زۆر لهندک ھه

Dominant کان ھی ی گوورچیله کیسهخۆشی پشبینی نه. فتا ساڵ رووی حه  سه نگ، له جار زۆر دره

 . ئاسان نیه

Infantiele kidney cystsکی سووکی خۆشییه نهRecessiefه. ویراسییهنیا   ته که منا

  ری که گه ئه.  تکچوو بن-ی گۆڕاو Geneگری ھه دایک و باوک ھردوویان بت که خۆش ده  نه وکاته ئه

بت،'' گر ھه'' دایک یان باوک  کک له نیا یه ر ته گه ئه.  دایه% 25  وه بگرته خۆشییه م نه  ئه که مناه

. ''گر ھه '' بته ر ئه ش ھه که م مناه ، به وه  ناگرته که خۆشییه  نه که مناه

   باشتر وایه یه ھهRecessieve  خۆشییه و نه  و ئه یه  منایان ھه ی که سانه م که ر ئه گه ئه
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 ڕوون  نجامانه م ئه کانی ئه کارییه وردهتوانت پزیشک ده. ی ویراسی بۆ بکرت وه  توژینه- وه لکۆینه

 . وه بکاته

ری سه چاره

.  نیه کانی گوورچیله تی کیسه ڕه ری بنه سه چاره

ستانی خون و  پهرزی به: کو ر بکرت وه سه کانی چاره کان و نیشانه  کشه ندک له تواندرت ھه دهم به

. وه متر بکرته  که-سنووردار بکرتکان  گوورچیله یشتن به  و زیان گه چکگرتنی ڕگاکانی میزڕۆ

 .کرت که ده خۆشییه نهوتنی  پشکه  رگری له  به یه م شوه به

ست ساڵ  م یان زیاد شه نی که مه تا ته که خۆشییه یی نه ی تاییفه کانی گوورچیله خۆشی کیسه  جۆری نه له

کانی کنیکه  ته  کک له  به یه که رییه سه بت چاره ئهم دووای  ژر کۆنتل دابت، به  له کرت ده

Dialyse& transplantationواتا

ری  سه  خۆی بۆ چاره ستکرد یان گۆڕینی گوورچیله دهی  ئامری گوورچیله ربگیردرت به  وه کاری گوورچیله

.تی ڕه بنه

  وه داخه به. گرنگن Medullair cysteuze degeneration خۆشی ھا بۆ نه روه ھه نگاوانه م ھه ئه

 . رووره ان زووتر و زیاتر زهک رگرتنی کاری گوورچیله یدا وه جۆرهو  ئه له

 وه  و توژینه وه لکۆینه

نجیدا  نی گه مه  ته یی له کان ھی تاییفه گوورچیلهی تواندرت کیسه دهEcho کنیکی  ته  به وه  لکۆینه به

. وه بدۆزرته

  ست به دهووترتوانت ز  پزیشک ده وه م ڕووانگه  ئه دات له  پزیشک ده ندک ئاسانکاری به ھه وه ئه

.ری بکات سه چاره

  که یه echo نجامی ی ئه  گوره  به  چۆنکه یه رینی ھه نه ڕاستی خاکی  به یه وه م لکۆینه نجامی ئه ئه

 قۆناغی چۆن له( ن ده کان ڕوو ده مانک ئازار و کشه ی و چ زه بکرت کهستنیشان ناتواندرت ده

و   ئه که) م خه(بت یدا ده په دگرانی که خۆشه ، ئینجا بۆ نه)  دیار نیه وهکی وایان پ یه تاییدا کشه ره سه

 !و ئازار بت ڕوانی کشه  داھاتوودا ، دبت چاوه  له  زانت که ده

:کان رچاوه سه
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