
مـارس 2016عدد 13 12

مرض تكيس الكلي الوراثي 
السائد

مقدمة

التكيس الكلوي هو مرض ورايث يصيب الكيل ويتميز بوجود 

عن  عبارة  وهي  األحجام،  مختلفة  الكىل  يف  عديدة  أكياس 

حويصالت ذات محتوى سائل وهي حميدة وليست رسطانية، 

يف  تتسبب  أن  إىل  تدريجي  بشكل  حجمها  ويزداد  تتكاثر 

األخرية  هذه  فقدان  إىل  يؤدي  مام  الكىل٬  وتشوه  تضخم 

لوظائفها ومن ثم إىل ظهور مؤرشات املرض التي تظهر غالبا 

يف بداية الثالثينات أو األربعينيات.  

الكىل  تصيب  التي  الوراثية  األمراض  أكرث  النوع  هذا  يعترب 

سبب  وثالث  العامة،  الساكنة  1000⁄1من  بنسبة  انتشارا 

السكري،  مرض  بعد  التام  املزمن  الكلوي  بالفشل  لإلصابة 

وارتفاع ضغط الدم٬ بحيث تقدر هذه النسبة من 8 إىل 10%.

مرض تعدد الكيسات الكلوي هو مرض ورايث٬ يصيب الرجال 

والنساء عىل حد سواء يرثه األبناء عن اآلباء. وينتج عن خلل 

يف الجينات وهو نوعان :

شيوًعا٬  � األكرث  هو  السائد:  الورايث  الكيل  تكيس  مرض 

بحيث ينتقل املرض إىل األبناء عرب أحد الوالدين وغالبًا ما يتم 

اكتشافه بعد سن البلوغ، وقد تم تحديد اثنني من الجينات 

املسببة للمرض و هام الجني 16 املسبب يف التكيس الكلوي1 

والجني 4 املسبب يف التكيس الكلوي2.

املتنحي: يكون سببا يف بعض  � الورايث  الكيل  مرض تكيس 

عند  باملرض  اإلصابة  أعراض  تظهر  حيث  النادرة،  الحاالت 

الطفل حديث الوالدة أو خالل فرتة الطفولة. ويكون يف تلك 

الحاالت كىل األبوين ناقل للمرض دون أن تظهر عليه أعراضه.

أعراض مرض تكيس الكلي الوراثي السائد

أعراض  أية  بدون  متقدم  لعمر  املرىض  من  الكثري  يعيش  قد 

تختلف  سنة.  و40   30 بني  ما  عادة  تظهر  والتي  رسيرية 

مع  تتناسب  حيث  آلخر  مريض  من  وحدته  املرض  مظاهر 

درجة تضخم الكىل ومدى تأثر وظيفتها. من بني االضطرابات 

املرتبطة بالتكيس الكلوي نذكر:

يتميز مرض تكيس الكيل السائد بتطور أكياس متعددة يف كال الكليتني قد تصاحب يف كثري من األحيان أكياسا بالكبد. هو 

مرض ورايث يظهر نتيجة خلل يف الجينات )génes( يصيب الرجال والنساء عىل حد سواء وقد يؤدي يف غياب املراقبة الطبية 

إىل ظهور الفشل الكلوي املزمن التام.

تظهر األعراض املرضية عادة ما بني 30 و40 سنة٬ بحيث تختلف حدتها وشكلها من مريض آلخر. يعتمد التشخيص الطبي عىل 

البحث يف األرسة عىل حاالت مشابهة وعىل القيام بفحص رسيري وفحص باملوجات فوق الصوتية. 

يف غياب عالج شاف للمرض٬ تنحرص املعالجة عىل ضبط املضاعفات واألعراض وعىل تأخري ظهور الفشل الكلوي املزمن. وهذا 

ما يجعل الكشف املبكر عند األشخاص املهددين باإلصابة باملرض إجراءا رضوريا٬ ميكن من التشخيص املبكر للمرض واتخاذ 

التدابري الوقائية لتأخري الوصول إىل مرحلة الفشل الكلوي النهايئ.

األستاذ محمد الريحاني

أخصائي طب الكلي 

أستاذ بكلية الطب والصيدلة بفاس

المركز االستشفائي الجامعي الحسن 

الثاني، فاس

كلامت أساسية: تكيس كلوي٬ قصور كلوي٬ ورايث٬ جينات٬ تشخيص٬ عالج.

مـــقــــــــاالت

محمد الريحاين)2،1(، رندة اليويب)1(، طارق صقيل حسيني)2،1(.

)1( مصلحة طب الكيل، املركز االستشفايئ الجامعي الحسن الثاين، فاس. )2( كلية الطب والصيدلة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس.
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يزداد حجمها  � الكيل غري مؤملة، ولكن عندما  أكياس  ما تكون  اآلالم: عادة 

تتسبب يف آالم حادة دامئة أو متقطعة يف الظهر أو الخارصة.

زيادة عدد مرات التبول عن الحالة الطبيعية. �

انتفاخ البطن. �

وجود دم يف البول: وهو عرض شائع لدى مرىض التكيس الكلوي وغالبا ما  �

يشكل مصدر قلق لديهم وعادة ما يكون نتيجة متزق الوعاء الدموي للكيس.

العديد من  أنه يصيب  السائد خلال نظاميا أي  الورايث  الكىل  يعترب داء تكيس 

األعضاء يف الجسم باإلضافة إىل الكليتني، من بني املظاهر األكرث شيوعا:

التكيس الكبدي: غالبا ما يكون لدى املصابني بتكيس الكيل أكياس يف الكبد  	

ويزداد عددها وحجمها مع تقدم العمر. يالحظ تواجدها عند %70 من املرىض 

البالغني 60 سنة. ال تظهر األكياس أي اضطراب خالل الحياة وال ميكن كشفها 

إال مبوجات فوق الصوتية.

متدد األوعية الدموية الدماغية: وهو ذو طابع أرسي٬ إذ يالحظ أن وثرية  	

حدوثه تكون مختلفة من أرسة إىل أخرى. ال توجد أعراض رسيرية متيز هذا 

الخلل، غري أن الخطر يكمن يف متزق األوعية وبالتايل حدوث نزيف يف أغشية 

الدماغ، ويزداد هذا الخطر مع ارتفاع ضغط الدم. اكتشاف متدد األوعية ال يعني 

بينام قد يكون رضوريا يف حالة حدوث  إىل تدخل جراحي،  اللجوء  بالرضورة 

نزيف حاد.

أو  	 رسيري  فحص  بعد  اكتشافه  ويتم  القلب:  يف  املرتايل  الصامم  ارتخاء 

بالسونار القلبي )اإليكوغرافيا(.

البنكرياس  أكياس  آخر:  إىل  مريض  من  وثريتها  تختلف  أخرى  أعراض  هناك 

والطحال...

مضاعفات تكيس الكلي

غالبا ما يكتشف املرض بعد حدوث املضاعفات التي تكون السبب الرئييس يف 

زيارة الطبيب نذكر منها:

تحيص الكىل: تظهر عند %20 من املرىض٬ سبب ظهورها غري واضح، فمن  �

املرجح أن تشويه تجاويف الكيل بسبب األكياس يساعد عىل تشكيل الحىص. 

البويل٬ وأحيانا  الجهاز  أو اضطرابات يف  أي مشاكل  الحصوات  عادة ال تسبب 

أخرى قد تكون مسؤولة عن مغص كلوي أو وجود دم يف البول.

التهاب أكياس الكيل: شائع السيام عند النساء٬ يتجىل املرض باألمل وحمى  �

وقشعريرة. يعتمد العالج عىل املضادات حيوية واإلكثار من رشب املاء.

الورايث وارتفاع الضغط الدموي من  � الكلوي: يعترب الجنس، الشكل  الفشل 

أهم العوامل املسببة للفشل الكلوي. فقد لوحظ أن هذا األخري يتأخر أكرث عند 

النساء وحاميل جني تكيس الكيل2. ومن األسباب التي تؤخر اكتشاف الفشل 

الكلوي كون أعراضه ال تظهر حتى تقل نسبة اشتغال الكىل إىل العرش.  والسبب 

نسميه  ما  أو  األمراض  من  العديد  بني  األعراض مشرتكة  كون هذه  اآلخر هو 

باألعراض "غري املعينة" وتشمل: الغثيان، القيء، ضيق التنفس، اإلرهاق البدين 

العام، فقدان الشهية. وبالطبع ال يتحدد السبب التشخييص الحقيقي وراء هذه 

يف  املرض  يكتشف  ما  فغالبا  لذلك  عديدة.  اختبارات  إجراء  بعد  إال  العالمات 

مرحلة الفشل الكلوي النهايئ.

ارتفاع ضغط الدم: ينتج عن خلل وظيفي يف الكلية ويعترب األكرث شيوعا بني  �

املصابني، ويف الكثري من األحيان يكون العالمة املنبهة الكتشاف املرض. باإلضافة 

إىل ذلك فهو يشكل عامل خطر ألمراض القلب والرشايني وتقدم مراحل القصور 

الدقيق  العالج  أن  تأكد  وقد  املرض.  اكتشاف  إثر  لذلك يجب عالجه  الكلوي. 

الفشل  تقدم مراحل  املضاعفات ويؤخر  املريض من  يقي  الدم  الرتفاع ضغط 

الكلوي املزمن.

كيف يتم تشخيص المرض 

يستند تشخيص تكيس الكيل عىل:

ما 	  إنشاء  عىل  هذا  ويساعد  األرسة:  يف  الكيل  تكيس  حاالت  عن  البحت 

املرض  تنقل  تحديد طريقة  دورا مهام يف  تلعب  التي  العائلة٬  بشجرة  يسمى 

)سائد أو متنحي(.

موجات فوق الصوتية للكيل والكبد: تعترب طريقة سهلة وغري مؤملة تسمح 	 

عدد  متعددة.  بأكياس  املشوهة  الكىل  تضخم  تُظهر  حيث  املرض  بتشخيص 

أكياس يف   5 اىل   2 يعترب وجود  و  السن.  التقدم يف  يزداد مع  األكياس  وحجم 

الكيل قبل سن 30 كافيا لتأكيد املرض عند شخص ينتمي إىل أرسة مصابة بتكيس 

الكيل. يوضح الجدول أسفله املعايري املعتمد عليها لتشخيص املرض باملوجات 

فوق الصوتية حسب عمر املريض.  
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التي  	  جدا  الصغرية  األكياس  برؤية  يسمح  السكانري:  أو  الضويئ  املاسح 

لتحديد  مفيدة  تقنية  وتعترب  الصوتية.  فوق  املوجات  عرب  رؤيتها  تستعيص 

بعض مضاعفات األكياس، لكنها مكلفة وتتطلب حقن اليود واستخدام األشعة 

السينية٬ لذاك ال ميكن استخدامها إال يف بعض الحاالت االستثنائية.

بعض 	  يف  ويستخدم  الروتيني  الكشف  يف  له  مكان  ال  الورايث:  التشخيص 

الحاالت الخاصة.

كيف يعالج مرض تكيس الكلي السائد

لألسف ال يوجد إىل حد الساعة عالج شاف للمرض٬ وينحرص العالج يف الوقت 

الكىل  املضاعفات والحفاظ عىل وظيفة  األوجاع وضبط  الحارض عىل تخفيف 

ألطول وقت ممكن.

لتخفيف اآلالم٬ واجتناب  � الباراسيتامول  البسيطة مثل  استخدام املسكنات 

استخدام األسربين.     

رشب املاء بكميات كبرية حوايل 2 لرت يف اليوم يف حالة البيلة الدموية وحيص  �

الكيل. 

استعامل مضادات حيوية يف حالة االلتهاب الحاد لألكياس٬ كام ينصح يف  �

هذه الحالة بإفراغ املثانة بشكل متكرر.

يساوي  � أو  أقل  دم  ضغط  عىل  الحصول  هو  الهدف  الدم:  ضغط  مراقبة 

80⁄130 مم زئبق٬ و هناك تدابري بسيطة قد تساعد عىل خفض ضغط الدم:

ͳ القيام بتامرين رياضية كامليش.	

ͳ نقص الوزن يف حالة السمنة.	

ͳ إتباع حمية من أجل الحد من تناول امللح بكرثة.	

ͳ اجتناب التدخني.	

ͳ االبتعاد عن التوتر والقلق .	

عند  � امللح  تجنب  أوال  وهام:  مهمتني  نقطتني  إىل  االنتباه  يجب  التغذية: 

تتوفر عىل  التي  األطعمة  استهالك  التقليل من  وثانيا  الدموي٬  الضغط  ارتفاع 

الربوتني )اللحوم٬ األسامك٬ البيض...( ألنه يبطئ من تطور الفشل الكلوي.  

يجري حاليا البحث وتقييم العالج للحد من تطور حجم األكياس. �

المراقبة الطبية لمريض تكيس الكلي 

العنرص  املراقبة  تبقى  متكررة  تعفنات  أو  أمل  حادة،  مضاعفات  أي  غياب  يف 

الناجع لضبط املرض.

القيام بتحاليل  السنة مع  أو مرة يف  ينصح بإجراء فحص طبي كل ستة أشهر 

مخربية تحدد من طرف الطبيب املعالج ملراقبة تقدم مراحل القصور الكلوي.

تعدد  بداء  مصاب  أحدهام  والدين  من  ينحدر  شخص  كل  العائيل:  التشخيص 

الكيسات الكلوي٬ فإن احتامل إصابته باملرض هو %50. يعترب الكشف املبكر عند 

األشخاص املهددين باإلصابة باملرض أمرا مهام٬ ميكن من معرفة وتشخيص املرض يف 

وقت مبكر٬ ومن ثم اتخاذ التدابري الوقائية الالزمة للحد من الرتاجع الوظيفي للكيل 

وتأخري الوصول إىل مرحلة الفشل الكلوي النهايئ. كام ميكن من طأمنة األشخاص غري 

الحاملني للمرض من خطر إصابتهم أو نقلهم ألبنائهم عن طريق الوراثة.

يعتمد الكشف عىل القيام بفحص رسيري وباملوجات فوق صوتية لكل أفراد 

العائلة سواء املصابني أو غري املصابني.  

خاتمة 

يعتربالتكيس الكلوي السائد من أكرث األمراض الوراثية التي تصيب الكىل انتشارا. 

وهو ناتج عن خلل يف بعض  الجينات التي تسبب ظهور أكياس متعددة  يف 

الكليتني٬ مام يؤدي إىل فقدان هذه األخرية لوظائفها ومن ثم إىل ظهور  كلتا 

مؤرشات املرض. 

درجة  مع  تتناسب  حيث  آلخر  مريض  من  وحدته  املرض  مظاهر  تختلف 

عىل  باألساس  الطبي  التشخيص  يعتمد  الوظيفي.  تأثرها  ومدى  الكىل  تضخم 

عالج  غياب  يف  الصوتية.  فوق  باملوجات  الفحص  وعىل  أرسية  حاالت  وجود 

األوجاع وضبط  تخفيف  الحارض عىل  الوقت  يف  العالج  ينحرص  للمرض  شاف 

املضاعفات والحفاظ عىل وظيفة الكىل ألطول وقت ممكن.

أمرا مهام٬  باملرض  املهددين باإلصابة  املبكر عند األشخاص  الكشف  كام يعترب 

ميكن من التشخيص املبكر للمرض واتخاذ التدابري الوقائية لتأخري الوصول إىل 

مرحلة الفشل الكلوي النهايئ.
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مرض تكيس الكلي الوراثي السائد
مـــقــــــــاالت

معطيات املوجات فوق الصوتية  السن

عىل األقل كيسني كلويني )2( أصغر من30  عاما

 بني 30 و  60عاما عىل األقل كيسني يف كل كيل

 أكرب من 60عاما عىل األقل 4 أكياس يف كل كيل


