
 دهد؟کلیه چیست و به چه علت رخ میحاد  نارسایی

هاي لوبيايي شكلي هستند كه نزديك ها اندامكليه

قرار دارند.  به قسمت پشت بدن و درست باالي كمر

. به اندازه يك مشت بسته است هر كليه حدوداً

داخل هر كليه، خون از فيلترهاي ريزي به نام نفرون 

اين واحدهاي  كند. حدود يك ميليون ازعبور مي

 .دارد فيلتركننده كوچك در هر كليه وجود

هاي سالم فراهم كليه ها اين امكان را براينفرون

كنند كه ذخيره خوني بدن را هر دو دقيقه يك بار مي

ها اعمال متعدد مهمي را انجام كليه .فيلتركند

 :دهندمي

عملكرد درست بايد ميزان  بدن براي: تنظیم آب بدن 

 اضافي را از بدن آبها شته باشد. كليهكافي آب دا

كنند يا در زمان نياز بيشتر بدن به آب آن خارج مي

 .دارندرا نگه مي

ها در جريان خون هستند اين هورمون هورمون: تولید 

قرمز  هايكنند، سلولو فشار خون را تنظيم مي

 .كنندسازند و كلسيم را از روده جذب ميخون را مي

  :دکننزائد را دفع می موادهاي سالم کلیه 

مواد معدني همچون پتاسيم و سديم براي عملكرد 

اين مواد معدني بايد  .اندبدن الزم هايمناسب سلول

مقادير  هاحفظ شوند بنابراين كليه مقدار معينيدر 

كنند. كلسيم و اضافي را از طريق ادرار دفع مي

مورد نياز براي ساخت  مواد معدني مهم فسفر،

ها تنظيم به وسيله كليه مي باشند كه خواناست

. اوره نيز از جمله موادي مي باشند كه بايد شودمي

 ها از بدن دفع شوند.ه به وسيله كلي

ها در دفع مواد زايد نارسايي كليه به ناتواني كليه

اين نارسايي به دو نوع مزمن و  .شودمي گفتهبدن 

ناگهاني ها به صورت اگر كليه د. شوحاد تقسيم مي

فردي در اثر تصادف يا حادثه،  از كار بيفتند، مثالً

خون زيادي از دست بدهد، به نارسايي حاد مبتال 

شود. از دست دادن خون، ميزان كاركرد خون مي

اندازد كليه را كه عضوي پرخون است، به خطر مي

شود در مدت كوتاهي از كار بيفتد و و باعث مي

ديگر علل نارسايي د. از نارسايي حاد ايجاد شو

، سنگهاي كليه، كليه عفونتبه  حاد كليه مي توان

 تومور كليه،  كيستهاي كليه  و مسموميت با داروها

كودكاني كه با اسهال حاد مقدار زيادي اشاره كرد.

ممكن است دچار  آب بدن را از دست بدهند نيز

 نارسايي حاد كليوي شوند.

 : عالیم

 كاهش ادرار 

 هاها، پف كردن صورت و اطراف چشمورم اندام 

 جمع شدن آب اضافي در بدنبه علت 

 ضعف و بي حالي 

 خشك شدن دهان 

 خارش پوست 

 كاهش اشتها 

 تهوع و استفراغ 

 كرختي و گزگز ساق پا 

 بد تنفس با بوي 

 ده می شود؟نارسایی کلیه چگونه تشخیص دا

پرسد و با معاينات و االتي كه از شما ميؤپزشك با س

آزمايش خون  برخي اقدامات تشخيصي ديگر مانند

 .دهدرا تشخيص ميبيماري  هابرداري از كليهنمونهو و ادرار 

همچنين پزشك به كمك راديو گرافي و سونوگرافي مي تواند 

  ماري پي ببرد.اندازه كليه را تشخيص دهد و از اين طريق به بي

  درمان:

 . درمان نارسايي كليه به علت ايجاد آن بستگي دارد

متوقف كردن خونريزي  در صورتيكه خونريزي عامل ايجاد  _

 آن باشد 

 قطع دارو در صورتيكه مصرف دارو باعث آن باشد  _

ازبين بردن عواملي كه باعث مسدود شدن راه ادرار مي شود  _

 سنگ مجراي ادرار مانند بزرگ شدن غده پروستات يا

هاي مصنوعي تصفيه خون روشبسياري از بيماران در  دیالیز: _

اين بيماران را زندگي مي تواند طول عمر و كيفيت مانند دياليز 

. از طريق دياليز آب و مواد زايد از بدن خارج مي بهبود بخشد

كليه ها دوباره به كار  هفته يا بيشتر 6شوند و ممكن است بعد از 

بيفتند كه در اين حالت دياليز قطع مي شود. اما گاهي كليه ها 

ديگر بهبود نمي يابند كه در اين حالت بيمار نياز به دياليز دائمي 

  .دارديا پيوند كليه 

 مانند فروزمايد براي دفع آب اضافي بدن داروهاي ادرار آور _

از داروهاي فشار خون انواع زيادي  داروهاي کاهنده فشار خون: _

وجود دارد كه هركدام به صورت متفاوت عمل مي كنند. عملكرد 

و نحوه استفاده و عوارض احتمالي دارو را با توجه به اينكه كدام 

دارو براي شما شروع شده است از پزشك يا پرستار خود توضيح 

 بخواهيد.

اين دارو براي تقويت استخوان توسط پزشك تجويز مي  :کلسیم 

 ود.ش

افرادي كه نارسايي كليه دارند، بايد از رژيم   :مناسب رژیم غذایی

غذايي خاصي پيروي كنند. مصرف نمك در اين شرايط بايد كم 

چرب مورد استفاده قرار گيرد. پروتئين و كمشود و غذاهاي كم
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در  .غذاي مصرفي اين افراد بايد بيشتر گياهي باشد

د، پتاسيم خون افرادي كه نارسايي شديد كليه دارن

بسيار خطرناک است. به همين  رفت كهخواهد باال 

و ميوه حاوي  دليل اين افراد بايد از خوردن سبزي

زميني اجتناب مقدار زياد پتاسيم مانند موز و سيب

در اين شرايط بهتر است با كارشناس تغذيه  .كنند

 مشورت كنيد.

 توجه داشته باشید:

 و مقدار  ر ادرارروزانه خود را وزن كنيد و مقدا

مايعات مصرفي خود را 

يادداشت كنيد و به پزشك خود 

 اعالم كنيد.

  مصرف مايعات را محدود

و به عاليم افزايش مايعات  كنيد

بدن مانند تغيير بينايي، سردرد، ورم و تشنج توجه 

 كنيد.

 مكيدن آب  از  رفع تشنگي جهت مي توانيد

با  نبات ؛بستني چوبي يا تكه هاي يخ ساخته شده

استفاده اسانس ميوه جهت مصرف حجم كم مايعات 

 كنيد

 تحمل جهت افزايش  افزايش فعاليت درحد

 راحتي واشتها

  در صورت داشتن تهوع و استفراغ، تب، لرز و

به پزشك  سوزش ادرارو خلط درسرفه ، اسهال

 مراجعه كنيد.

 را رعايت نماييد. بهداشت دهان و دندان 

 نيدتجويز پزشك دارو مصرف نكن بدو 

  در صورت مصرف هر داروي گياهي به پزشك

 مراجعه شود.

 .سيگار كشيدن را ترک نماييد 

  از به دليل كم خوني براي جلوگيري از خونريزي

مسواک نرم استفاده كنيد و با دقت و به آرامي 

هاي خطرناک مثل مسواک بزنيد . از انجام فعاليت

 اجتناب كنيد. و تهاجميپربرخوردهاي ورزش

 هش خارش پوست از لباسهاي نخي براي كا

 استفاده كنيد 

  برچسب مواد غذايي را از نظر ميزان سديم و

 نمك بررسي كنيد.

  استفاده از سبزي هاي معطر به جاي نمك براي

 خوش طعم كردن غذا

  جهت كاهش بي اشتهايي و احساس تهوع قبل

 از غذا مسواک بزنيد.

  غذاها را در دفعات مكرر و حجم كم مصرف

 د.يكن

 ر شدن از بعد از بيدا براي جلوگيري از يبوست

خواب نوشيدني گرم بنوشد و برنامه منظمي براي 

 دفع داشته باشيد.
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