
 کلیه چیست ودر کجا قرار دارد؟ 

به طور معمول در هر فرد سالم دوکلیه وجود دارد که 

زیر دنده های تحتانی واقع   درطرفین ستون مهره ها و

 شده اند

 

کلیه ها به رنگ قرمز متمایل به قهوه ای بوده وازنظر 

شکل شبیه لوبیا می باشند هرکلیه به اندازه مشت بسته 

بدن برای عملکرد مطلوب وابسته فرد است اکثر اعضای 

 به کلیه ها هستند

 

 

 

 بیماری مزمن کلیه چیست؟

بیماری یا نارسایی مزمن کلیه آسیب کلیه ها در اثر 

بیماری قند فشارخون باال وسایر اختالالت می باشد به 

گونه ای که کلیه های آسیب دیده قادر به حفظ سالمتی 

 دفرد با انجام وظایف اصلی خود نمی باشن

 علل وعوامل ایجاد نارسایی کلیه

 دیابت )بیماری قند(

 فشارخون باال

 التهاب

 عفونت ادرار

 سایرموارد

 عالیم بیماری مزمن کلیه چیست؟

بیماری کلیوی معموال بی سروصدا پیشرفت می کند 

وباعث ازبین رفتن فعالیت وعملکرد کلیه می گردد بیشتر 

رند شدید ندا مردم تا مراحل پیشرفته بیماری کلیه عالئم

ولی ممکن است درابتدا فرد مبتال دچار یکی از موارد زیر 

 شود:

 –عدم توانایی در ایجاد تمرکز  –خستگی وضعف 

پرفشاری  –گرفتگی عضالت در شب  –اختالالت خواب 

 –ورم پا  –ورم اطراف چشم ها بخصوص درصبح  –خون 

 –کف کردن ادرار  –دفع ادرار خونی تیره یا رنگ چای 

کاهش اشتها  –افزایش دفع ادرار به خصوص در شب 

 خستگی وخارش پوست –کاهش وزن 

چه کسانی بیشتر دچار نارسایی مزمن کلیه می 

 شود؟

هرفردی در هر سنی ممکن است دچار بیماری مزمن 

کلیه شود ولی در بعضی شرایط وموارد احتمال آن 

 بیشتراست که عبارتند از:

 دیابت  -

 پرفشاری خون -

 ای ادراریعفونت ه -

 بیماری های بدخیم -

 بیماری های سیستمی مانند روماتیسمی -

 سنگ کلیه -

وابستگان نزدیک افراد مبتال به بیماریهای ارثی  -

 کلیه

 سالمندی وکهولت سن -

 کاهش حجم کلیه به هر دلیل -

 سابقه نارسایی حاد کلیه -

مصرف داروهای خاص مثل مسکن های ضد  -

دیکلوفناک سدیم  –التهاب )شامل ایبوبروفن 

 و...(



افراد در معرض ابتال به بیماری مزمن کلیه باید چه اقداماتی 

 انجام دهند؟

به  از نظر ابتال ددر فواصل معین )مثال در دیابت سالی یک بار( بای

 بیماری کلیه با روش های زیر بررسی شوند:

  اندازه گیری فشارخون -1

میلی متر  09/049فشارخون کمتر از

بیشتر مردم مناسب است جیوه برای 

دربیماری مزمن کلیه فشارخون 

 میلی مترجیوه توصیه می شود. 09/039کمتراز

 بررسی وجود پروتئین در ادرار -2

به طور عادی در ادرار پروتئین دفع نمی شود 

بنابراین وجود مقادیر کم آلبومین در ادرار نشانه 

 نارسایی مزمن کلیه است

 بررسی کراتینین خون: -3

کاهش عملکرد کلیه ها سطح در صورت 

 کراتینین خون افزایش می یابد

 روش های درمان نارسایی مزمن کلیوی چیست؟

 

 آیا می توان از بیماری مزمن کلیه پیشگیری کرد؟

بله از طریق اقدامات زیر می توان از ایجاد بیماری مزمن کلیه 

 جلوگیری کرد

 وادرار(کنترل منظم کارکرد کلیه ها )با آزمایش های خون  -0

 درمان وکنترل بیماری های قند وفشارخون -2

 کاهش اضافه وزن با رژیم غذایی و ورزش منظم -3

 قطع هرنوع دود از جمله سیگار -4

 عدم مصرف مقادیر زیاد داروهای مسکن -5

 تغییر در رژیم غذایی مبتال کاهش مصرف نمک وپروتئین -6

 

 

 

 

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 

 :عنوان 

 نارسایی مزمن کلیه 

 

 

Emil: kashani@skums.ac.ir 

 ستاره فاضلگرد آورنده و تنظیم :

 لیال محمد نیاتایید کننده :  

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 

 


