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 م وته شی حه به
 
 
 
  

Genetic Kidney Cysts   or Polycystic kidney disease (PKD)/Syndrome    
  
   زۆر له    که که خۆشییه نهکان،  خۆشی گوورچیله نهکانی ویراسی  کان یان کیسه  بۆقهشی ویراسیخۆ نه
و   ئه نیا باس له دا ته الم لره ن به  هه خۆشی ویراسی تری گوورچیله ندک نه هه. بن کان تووشی ده خه

 .ین که  ده بلۆقانه/ کیسانه



  
  دا به ،لره)ویراسی(یان وه  و گوواستنهین که  ده نی گووچیلهکا   جۆراوجۆره کیسه/  بلۆق  باس له ئمه
 ) کانی نزیکی  مرۆڤ تیدابت سه که له (یان  که  دهیی  جۆری تایفه تی باس له تایبه

  

 
 

  
 
 
 
 
  

 کان چین؟    گوورچیله Kidney Cystsکانی بلۆقه/کان کیسه
Cysts    ییه به/ ک یه کیسهده  ئاوی له  له   که   که تات ش پت له ، کهبنه  ئه  نابگای  و شوت یان جب 

  .  نیه و شونه  ئه له
 بزیانن و  وانه  ئه کانیاندا که  گوورچیله  له یه بلۆقیان هه/ ک  کیسه یه ند دانه ک یان چه س یه ندک که هه

  . درووست ناکه ن دوواکشه
  .کان زۆر بن ی کیسه  ڕژه کات که  کاتک ده kidney Cysts   مرۆڤ باس له  

  
  
  

  بن؟   دهکان  چۆن  درووست هکیس
ی ش  بهو  ئه  که Nephronناو ی  بۆڕییانهو   ئهی ئاوسان بلۆقدان یان  ئاکامی بن له  درووست ده وانه ئه
 :Proximale tubulus,Lis van Henle, Distaleن  پیان ئه و بۆڕیانه ئه و  یه تی گوورچیله ڕه بنه

tubulus ت ک درووست ده  بۆشاییه ق دانه یان بلۆئاوسانو  نجامی ئه ره  ده ه ، کب.  
  ی که النهو گوورچی ئه.    کیسه بت به  واتا دهگوورچیله ی ئاسایی  رمکه  نه  بهبت  ده ره به ره  بهو بۆشاییه ئه

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



  
    Symptoms-کان نیشانه

  یی  تایفه  ر به  هه  که  گوورچیلهکانی کیسه-کان بلۆقه  =  Familiar kidney cysts  ناوبانگترینیان که به
  . دیاره  پوهانیم  و که  ن ب نیشانه کی دوور و درژ به یه کی گشتی ماوه یه  شوه  ، به تیاندایه

  ). 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  و پۆسه خۆیه ره  سه کان له درووستبوونی کیسه

  . تووش بووبت  گوورچیله  له وره شکی گه  به کات که ستپده دهکاتک 
  
  
  
  
  
       Symptomen=کان ری نیشانه گه هئ

  :تادا ره  سه کان له نیشانه
  رزی پاستانی خون  به -
 دابت یان ب تا بت  گه  تای له دا که ری گوورچیله ورووبه  ده ئازار له -
 ڵ میزدا  گه تدانی خون له دسه له -

   دوواقۆناغدا کان له نیشانه
  Kidney/ renal failureکان  سستکاری گوورچیله -

 
 Medullaire cysteuze  ی کیست کانی گوورچیله  کیسه له) بیندرت هم د که(نایاب جۆرکی زۆر 

degeneration 
  . منانی بچووکدا ن و زیاتر له وه که نی زۆر الویدا دیار ده مه  ته  له انهو کیس ئه
ش   وه ه   بجگه.  یه وران دا هه  گه  له ی که ه جۆر و  ئهترن له خت  و سه  نگن ه زۆر ئاست انه کیس م جۆره ئه
نجیشدا  نی زۆر گه مه  ته له. ن که رووست ده   ده''ند  گۆڕانکاری زیانمه''ندانی تریش ندک کۆئه  هه  له وانه ئه

  که بگیردرت ر  وه که کات کاری گوورچیله  پویست ده ناچار بت که  تووشی سستکاری ده گوورچله
  . یه  خۆی هه  گۆڕینی گوورچیله و یان Dialyseستکرد  ی ده  گوورچیله ری  به سه چاره

  :Infantiele kidneycystesن  پی ئه  منانی ساوا دا که کان له ی گوورچیله جۆرکی نایابی تری کیسه
  . یه  کۆچی دووای پوه و  نده زیانمه زۆر  م جۆره  ، ئه

  
  

  ویراسی= وه تی گوواستنه  و چۆنییه شوه
  .ی ویراسین گری ماده ، هه Gene )میرات(بۆ ماوه    له گۆڕانکارینجامی ره کانی ویراسی، ده خۆشییه نه
ت  وه که خۆش ده  نه که ، مناه )  Dominant(ر پنه خۆسه-ت سته ده  ویراسی بهکانی یهخۆشی  جۆری نه له
  . بۆ مناڵ وه بگوازته) ساغ نه(ی تکچوو  Gene دایک یان باوک  کک له  یه ر  گه ئه
  .خۆشن  خۆشیان نه یه  ی ناساغیان ههGene  ی که م دایک و باوکه کک له  یه نده رچه هه
  که  ، مناه سووکتره  Dominant  ی وانه  پچه واتا به  Recessiefکانی ویراسی خۆشییه  جۆری نه له
 Gene  بت له  هه'یان وه هگواستن' گری  هه که  دایک و باوکه ردوو له ر  هه گه نیا ئه گرت ته ک ده خۆشییه نه

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



  
Dominant Genetic 

     یی تاییفه  به یه یان هه کان کیسه گوورچیله:  نموونه
  که خۆشییه ش نه که  مناه  که یه ری هه گه ئه% 50؛  یه ی هه که خۆشییه  دایک یان باوک نه کک له یه* 

 .بگت
  

Recessief Genetic 
    Infantiele kidney cysts:  نموونه

  که خۆشییه  نه که  مناه  که یه ری هه گه ئه% 25؛ 'ن وه گواستنه' گری  هه که ردوو دایک و باوکه هه* 
  . 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 خۆشی کیسه  دایک یان باوک نه کیک له ر یه گه  ئه یه هه% 50ری  گه ر مناک ئه هه
  .بت هه
  

 .سکی تر زۆر جیاوازه ه تا ک وه سکه  که  له وه ن ئه که بن و زیاد ده  ده وره کان گه  کیسه  و خرایی که شوه
:   زۆر جیاوازه    وههۆییه م   به ن  ست بده ده   لهواوی  ته بهیان  که  کاره کان  گوورچیله  کهیی هن مه  تهو  ئه
ندک  ست سادا، هه نجا و شه  نوان په نجیدا، نوان سی یان چل ساڵ، زیاتر له  گه ندک جار زۆر له هه

  Dominantکان هی  گوورچیلهی  خۆشی کیسه پشبینی نه. فتا ساڵ رووی حه  سه نگ، له جار زۆر دره
  . ئاسان نیه

  
Infantiele kidney cysts کی سووکی خۆشییه  نهRecessief  ه. ویراسییهوکاته نیا ئه  ته که منا  

  که  مناه ری که گه ئه. تکچوو بن - ی گۆڕاو Geneگری   دایک و باوک هردوویان هه بت که خۆش ده نه
  که بت، مناه'' گر هه'' دایک یان باوک  کک له نیا یه ر ته گه ئه.   دایه%25  وه  بگرته خۆشییه م نه ئه
  . ''گر هه '' بته ر ئه ش هه که م مناه ، به وه  ناگرته که خۆشییه نه
 - وه  لکۆینه  باشتر وایه یه  هه Recessieve  خۆشییه و نه  و ئه یه  منایان هه ی که سانه م که ر ئه گه ئه

  . وه  بکاتهڕوون  نجامانه م ئه کانی ئه کارییه وردهتوانت   پزیشک ده.ی ویراسی بۆ بکرت وه نهتوژی
  

  ری سه چاره
  .  نیه کانی گوورچیله تی کیسه ڕه ری بنه سه چاره
ستانی خون و  رزی په به: کو ر بکرت وه سه کانی چاره کان و نیشانه  کشه ندک له تواندرت هه م ده به

  . وه متر بکرته که -کان سنووردار بکرت  گوورچیله یشتن به نی ڕگاکانی میزڕۆ  و زیان گهچکگرت
  .کرت که ده خۆشییه وتنی نه   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
 &Dialyseکانی  کنیکه  ته  کک له  یه به که رییه سه بت چاره  ئهم دووای  ژر کۆنتل دابت، به کرت  له ده

transplantation واتا   
ری  سه  خۆی بۆ چاره ستکرد یان گۆڕینی گوورچیله ی ده  ئامری گوورچیله گیردرت بهرب  وه گوورچیلهکاری 
  .تی ڕه بنه



 و  ئه  له وه داخه به.  گرنگنMedullair cysteuze degenerationخۆشی  هها بۆ ن روه  هه نگاوانه م هه ئه
  . رووره کان زووتر و زیاتر زه رگرتنی کاری گوورچیله یدا وه جۆره

  
    وه  و توژینه وه لکۆینه

جیدا ن نی گه مه  ته لهیی  کان هی تاییفه ی گوورچیله تواندرت کیسه  ده Echoکنیکی   ته  به وه  لکۆینه به
    . وه بدۆزرته

  ست به توانت زووتر ده  پزیشک ده وه م ڕووانگه  ئه دات له  پزیشک ده ندک ئاسانکاری به  هه وه ئه
  .ری بکات سه چاره
  که  یهechoنجامی  ی ئه  گوره  به  چۆنکه یه رینی هه  ڕاستی خاکی نه  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  دگرانی په که خۆشه ، ئینجا بۆ نه)  دیار نیه کی وایان پوه یه تاییدا کشه ره سه
  ! و ئازار بت ڕوانی کشه  چاوه داهاتوودا ، دبت   له  کهزانت ده
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