
 بیماری كلیه

 

اگر چه كلیه ها، عضوهای كوچكی هستند ، ولی از وظایف حیاتی زیادی از جمله تصفیه نمودن مواد زاید و مایعات 

اضافی از خون را به عهده دارند كه در حفظ سالمتی عمومی بدن موثر است. بیماری شدید كلیه، ممكن است منجر 

با دیالیز یا پیوند كلیه برای جلوگیری از مرگ است . اگر چه درمانهای به نارسایی كامل آن شود، كه نیازمند درمان 

 .موثری برای بسیاری از بیماریهای كلیه وجود دارد ولی مردم هنوز نمی دانند كه بیماریهای كلیه قابل پیشگیری اند

 

 ده عامل اصلی بیماری كلیه

یا دیابت  2دیابت) دیابت نوع  (له نهایی بیماری كلیهمعمواًل دو علت مهم برای نارسایی كلیه ها) یا مرح           

بزرگساالن( و فشار خون باال وجود دارد. زمانی كه این دو بیماری با درمان مراقبت شوند، بیماری های كلیه مرتبط با 

د آنها می توانند پیشگیری شوند یا سرعت شان كاهش یابد. داروهای موثر زیادی برای درمان فشار خون باال وجو

دارند. عالوه براین، تغییرات سالمت بخش در شیوه زندگی، مانند كم نمودن وزن و ورزش مرتب در مراقبت از فشار 

  .خون باال و حتی پیشگیری از آن موثر است

نظارت دقیق بر قند خون در بیماران دیابتی از سایر مشكالت مانند بیماری كلیه، بیماری كرونر قلب وسكته            

یری می كند. زمانی كه بیماران دیابتی، همزمان به فشار خون باال مبتال شوند، داروهای خاصی كه بازدارنده پیشگ

سومین علت اصلی مرحله  .های آنزیم تبدیل كننده آنژیوتنسین نامیده می شوند، برای حفظ عملكرد كلیه ها موثرند

تصفیه كننده كلیه بنام گلومرول ، آسیب می رساند( نهایی بیماری كلیه گلومرولونفریت) بیماریی كه به واحدهای 

 . است

در بسیاری از حاالت، علت این بیماری ناشناخته است ، اما در برخی موارد ممكن است ارثی باشد یا در اثر عفونت 

 .به وجود آمده باشد



 

لیوی و بیماریهای برخی از بیماریهای دیگری كه ممكن است بر كلیه اثر بگذارند شامل عفونت ها، سنگ های ك

ارثی، می شوند. استفاده بیش از اندازه قرص های ضد درد یا مصرف مواد مخدر مانند هروئین می تواند به كلیه ها 

برخی از این بیماریها قابل درمان هستند. برخی موارد، درمان می تواند سرعت پیشرفت بیماری را  . صدمه بزند

 .كاهش و طول عمر را افزایش دهد

 

درصد از عملكرد كلیه از بین برود. افراد مبتال به نارسایی  09نهایی بیماری كلیه زمانی رخ می دهد كه حدود  مرحله

كلیه ممكن است دچارتهوع، استفراغ، ضعف، خستگی، گیجی، مشكل در تمركز و از دست دادن اشتها شوند، 

 .نارسایی كلیوی با آزمایش خون و ادرار قابل پیشگیری است

 

 .ی هشدار دهنده بیماری های كلیوی و دستگاه ادرارینشانه ها

 فشار خون باال -1

 .پیدایش خون با پروتئین در ادرار -2

میلی گرم در دسی لیتر در  4/1میلی گرم در دسی لیتر در زنان و  2/1آزمایش كراتینین خون، باالتر از  -3

خارج می شود. ( در بیماریهای كلیوی ، سطوح مردان)كراتینین ماده دفعی است كه توسط كلیه های سالم از خون 

 .كراتینی در خون ممكن است افزایش یابد

  تكرار ادرار به ویژه در شب -4

 .مشكل در ادرار كردن یا ادرار درد آور -5

 تورم در چشم ها، تورم دست ها و پاها به ویژه در كودكان  -6



 كنند مي  دفع  پروتئین    ها كلیه وقتي

ها  هاي دروني بدن انسان است. اكثر اعضاي بدن براي عملكرد مطلوب وابسته به كلیه ترين اندام همكلیه يكي از م

 .ها در بدن وظايف بسیار مهمي بر عهده دارند هستند، بنابراين عملكرد مناسب اين عضو حكلیه

متابولیسم كلسیم و سیستم و دخالت در  D سازي بدن، تنظیم متابولیسم ويتامین ازجمله شركت در فعالیت خون

هاي بدن براي حفظ تعادل داخلي است نیز  ترين سیستم استخواني. كنترل سیستم اسید و باز بدن كه يكي از مهم

شناسند، دفع  از ديگر كارهاي كلیه است، اما يكي ديگر از وظايف كلیه كه تقريبا مردم عادي اين عضو را با آن مي

 «.سموم بدن است

 یهدفع سموم در كل

ها كه  براي دفع سموم در كلیه، خون بدن از گلومرول»دهد:  ها توضیح مي وي در مورد دفع سموم بدن توسط كلیه

شود مواد ضروري براي اعضاي مختلف بدن، بازجذب شده و در  كند. اين صافي باعث مي نقش صافي دارند، عبور مي

 «.عین حال، سموم و مواد زائد دفع شوند

گرم در  میلي 159زير   البته در حدي كم ـ .ها نبايد از اين صافي بگذرند زايد:در حالت عادي پروتئیناف دكتر ايجادي مي

توانند در ادرار ديده شوند. بنابراين در يك حجم خیلي محدود،  هاي خاص پروتئین، مي برخي مولكول  ساعت ـ 24

 .ها در ادرار غیرطبیعي نیست وجود بعضي از انواع پروتئین

زماني كه كلیه دچار اختالل شود، موادي »افزايد:  شود مي شاره به زماني كه عملكرد طبیعي كلیه مختل ميوي با ا

ها رد شوند، از آنها عبور كرده و برعكس بازجذب مواد الزم مختل  كه در حالت عادي نبايد از صافي گلومرول

 «.شود مي

فردي كه »شود:  آزمايشات و معاينات الزم، يادآور ميدكتر ايجادي با اشاره به اهمیت مراجعه به پزشك و انجام 

 .شود دارد، دفع پروتئین در ادرارش به طور غیرعادي انجام مي (آوري )دفع پروتئین در ادرار پروتئین



اي كلیه باشد. در واقع بهتر است بگويیم  هاي زمینه تواند يك نشانه خیلي مهم از بیماري آوري مي پروتئین

اي مهم است كه ممكن است به دلیل سوءاثر برخي داروها بر كلیه يا در  ماري نیست بلكه نشانهآوري، بی پروتئین

آوري پیدا شود. به  هاي عفوني به وجود آيد. در اثر ديابت و فشار خون هم ممكن است پروتئین جريان برخي بیماري

 «.آوري موردي است كه نبايد به راحتي از كنارش گذشت طور كلي پروتئین

 آوري دارد يا نه اولین قدم در معاينات اين است كه ثابت شود بیمار پروتئین»گويد:  تخصص مي پزشك فوق اين

 نكاتي در مورد كلیه ها و عاليم هشدار دهنده بیماري كلیه

هر فرد در بدن خود دو كلیه به اندازه مشت فرد بزرگسال دارد كه در دو طرف ستون مهره ها و در قسمت              

زیرین قفسه سینه در پشت قرار دارند، اگر چه كلیه ها كوچكند ولی وظایفی پیچیده و حیاتی را انجام می دهند كه 

  .كل بدن را متعادل نگه می دارند

 

 :برای مثال كلیه ها

 .در دفع مواد زاید و مایعات اضافی كمك می كنند -

 .كنندخون را تصفیه، برخی از مواد را حفظ و برخی را دفع می  -

 .تولید گلبولهای قرمز را تحت نظارت قرار می دهند -

 .ویتامین های موثر در رشد را می سازند -

 .هورمون های موثر در تنظیم فشار خون را تولید می كنند -

 .در تنظیم میزان مواد مغذی ویژه در بدن مانند كلسیم و پتاسیم كمك می كنند -

 

 

 



 های بیماری کلیوی نشانه

کند و پیش از ایجاد هر گونه شکایت موجب تخریب قسمت  کلیوی معمواًل بی سر و صدا پیشرفت میبیماری 

گردد. بنابراین افراد در معرض خطر پیشرفت بیماری کلیوی باید بطور مرتب مورد  ای از فعالیت و عملکرد کلیه می عمده

پرفشاری خون، بیماری عروقی و  -دیابت  -د ارزیابی قرار گیرند. این افراد کسانی هستند که مبتال به بیماری قن

باشند گاهی اوقات افراد با بیماری شدید کلیوی نیز بدون   وابستگان نزدیک افراد مبتال به بیماریهای ارثی کلیه می

  .باشند  عالمت می

الئم زیر کند. بهرحال شکایات و ع این موضوع اهمیت آزمایش خون یا ادرار را در بررسی مشکالت کلیوی روشن می

 شود های بیشتر توصیه می توانند نشانگر بیماری کلیوی باشند که در صورت وجود، انجام آزمایشات و بررسی می

 :اند از تواند نشانگر بیماری کلیوی باشد عبارت بعضی از عالئمی که می

 خستگی  -

 پرفشاری خون  -

 ورم چشم ها، دست یا پا  -

 دفع ادرار خونی، تیره یا رنگ چای  -

 )اری )بیشتر از یک بار در موقع خوابادر شب -

 )کاهش اشتها)کاهش وزن -

 خارش سراسری پایدار  -

ها نارسا شوند مواد زائد و مایعات در بدن تجمع پیدا کرده و شما نیاز به درمان دیالیز )برای تصفیه خون  زمانی که کلیه

توانید در پیشگیری از  دارید چگونه مییا به وسیله ماشین یا از راه شکم و بصورت دیالیز صفاقی( یا پیوند کلیه 

بیماریهای کلیوی موثر باشید. فشار خون خود را بطور منظم چک کنید. فشار خون باال و کنترل نشده سرعت طبیعی 

 .دهد  هر گونه بیماری کلیوی را افزایش می



 

دی از بیماران کلیوی مبتالیان به تعداد زیا .باشید، باید بیماری شما تحت کنترل درآید  اگر شما مبتال به مرض قند می

ها  اند ماند مسکن باشند به ویژه و حتی االمکان از مصرف داروهایی که توسط پزشک تجویز نشده  بیماری قند می

خودداری کنید. پیش از مصرف هر دارو حتما با پزشک خود مشورت نمائید دیگر داروهای ویژه مانند سموم، 

توانند موجب آسیب کلیه شوند. پزشک شما مشکالت و عوارض ناشی از  نیز می -ها و مواد مخدر و ... کش آفت

 .کند مصرف طوالنی مدت و بدون مجوز این داروها را بیان می

 

 

 

 

 

 

 

 


