
 تعریف:
تمامي سيستم هاي بدن بر اثر نارسايي مزمن کليه دچار 

آسيب شده و عوارض ناشي از آسيب آنها خود را به صورت 

عاليم باليني نشان مي دهد. البته يک بيمار مبتال به 

نارسايي مزمن کليه ممکن است همه اين عاليم را نداشته 

 باشد. 

ن شدت ظاهر شدن عاليم باليني در يک بيمار به ميزا

نارسايي مزمن کليه در او بستگي دارد. بعضي از بيماران 

که در مراحل اوليه قرار دارند، ممکن است بدون عالمت 

باشند و تنها از روي آزمايشها متوجه نارسايي کليه در 

آنان بشويم، در حالي که بيماران مبتال به نارسايي 

  پيشرفته کليه، تقريباً تمام عاليم باليني را دارند.

يکي از عاليم و عوارض دستگاه استخوان و عضالت در 

 جريان نارسايي مزمن کليه ايجاد حمله نقرس است. 

علت حمله حاد نقرس، افزايش اسيد اوريک خون مي باشد 

 که کليه ها توانايي دفع آن را ندارند.

بيماري نارسايي مزمن کليوي يک بيماري پيشرونده و غير 

بدن توانايي حفظ و تعادل قابل برگشت است که در آن 

 مايع و الکتروليت را از دست مي دهد. 

( 3( فشار خون 2( قند خون) ديابت( 1عوامل ايجاد کننده: 

( مشکالت 5( گرفتگي مجاري ادراري 4التهاب کليه 

 ( سموم 8( داروها 7( عفونت ها 6عروقي

 عالئم بالینی : عالیم نارسایی مزمن کلیه 
نگي نفس، فشار خون باال و دستگاه قلب و عروق: ت -

 بيماري قلبي زودرس 

عضالني: ضعف عضالني،  -دستگاه استخواني -

 دردهاي استخواني و ايجاد نقرس 

دستگاه عصبي: گزگز و مورمور دستها و پاها، بي  -

 خوابي، بي حالي، حمالت تشنج و اختالل هوشياري 

دستگاه گوارش: بي اشتهايي، تهوع، استفراغ، بوي  -

 ان و خونريزي گوارشي بد ده

دستگاه خون ساز: کم خوني، خونريزي و ضعف  -

 سيستم ايمني بدن 

دستگاه غدد داخلي: پرکاري غده پاراتيروئيد، قطع  -

قاعدگي، ناتواني جنسي، ناباروري و زياد شدن چربي 

 هاي خون 

 دستگاه تنفس: تنگي نفس و احتقان ريوي  -

 پوست: خارش و رنگ پريدگي  -

( 2ساعته   24( گرفتن ادرار 1تشخيصي:  روش هاي

( سي تي 4( عالئم باليني 3بررسي آنزيم هاي کليه 

 اسکن 

 

 
 

 

 درمان: 

درمان دارويي: داروهاي ضد تشنج ، پايين  (1

آورنده فشارخون، مکمل آهن، داروهاي 

 قلبي

درمان تغذيه اي: محدود کردن نمک و  (2

پتاسيم، مصرف دقيق و تنظيم شده 

کالري و ويتامين به پروتئين، مصرف 

 مقدار زياد 

 دياليز  (3

 پيوند کليه  (4

 

 توصیه های پزشکی: 

  ،مصرف غذاهاي پر پروتئين ) تخم مرغ

 گوشت و ...(

  ، مصرف غذاهايي با کالري و ويتامين باال

، Dمصرف مکمل هاي کلسيم و ويتامين 

 مکمل آهن

  در صورت داشتن هرگونه از عالئم گفته شده

 کنيد باال به پزشک مراجعه

  در صورت دياليز شدن ،به موقع براي انجام

 دياليز مراجعه کنيد 



  در صورت ديدن عوارض دياليز )کاهش

فشارخون، تهوع و استفراغ، درد قفسه 

 حتما به پزشک مراجعه کنيد سينه، تشنج (

 :پیشگیری
معموالپيشگيري از بروز نارسايي کليه غير ممکن است اما 

مي توان شانس بروز را کاهش داد که مي توان اقدامات زير 

 را بدين منظور انجام داد:

از مصرف الکل يا داروهاي خاص اجتناب ورزيد و سعي  -

کنيد با موادي نظير فلزات سنگين، حاللها يا ساير مواد 

 .سمي کمتر تماس داشته باشيد

در صورت وجود بيماري مزمن حتماً بطور دقيق به توصيه  -

 هاي پزشک خود عمل کنيد.

اگر مبتال  به نارسايي مزمن کليه هستيد و قصد بارداري  -

داريد، حتماً با پزشک خود مشورت نموده و از مسائل 

مربوط به اين دوران آگاه شويد و اگر هم حامله هستيد 

 شک خود باشيدحتماً تحت مراقبتهاي ويژه پز

جلوگيري از پيشرفت نارسايي مزمن کليه با کنترل  -

دقيق فشار خون، کنترل دقيق قند خون، کنترل مناسب 

چربي هاي خون، پرهيز از مواد مضر براي کليه ها، قطع 

 سيگار و استفاده از داروهاي خانواده کاپتوپريل 

شناسايي عوامل نارسايي مزمن کليه و درمان آنها؛  -
رمان برگشت ادرار از مثانه به کليه ها و درمان مثل د

 بيماريهاي کليوي

شناسايي و درمان عاليم و عوارض نارسايي مزمن کليه  -

 که شامل درمان خارش پوست و درمان خونريزي هاست 

آماده کردن بيمار از نظر روحي براي مرحله انتهايي  -

ثل نارسايي مزمن کليه و استفاده از اقدامات جايگزيني م

 دياليز يا پيوند کليه

 مراحل انتهايي نارسايي کليه

با گذشت زمان نارسايي مزمن کليوي پيشرفت خواهد نمود 

تا به مراحل انتهايي برسد و هيچ اقدامي نمي تواند دردراز 

مدت مانع از آن شود. دراين حالت کليه قادر به عملکرد 

يه درست خود نبوده و تنها راه درمان دياليز يا پيوندکل

 است.

معموال سعي مي شود تا حد ممکن بصورت محافظه کارانه 

عوارض جانبي و عالئم درمان شود. زيرا دياليز يا پيوند 

داراي عوراض خاص خود خواهند بود اما گاهي مي رسد که 

بايد سود و زيان را در نظر گرفت و از اين روشهاي درماني 

 استفاده نمود.

ه مي توان بر اساس عوامل دياليز خود انواع مختلف دارد ک

مختلفي بهترين نوع آنها را انتخاب نمود. اين انتخاب 

 بايدتوسط پزشک انجام شود.
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