
 تعریف :
پرروتیی   سندرم نفروتیک شرایطی است که در آن کلیه ها 

 2-6بیشرالر در کددکران سرنی      ای  اخرالل   .دفع میکنند

سالگی ایجاد می شدد اما در سنی  دیگر نیز می تداند بررو   

 تر است.شایع نیز در جنس مذکر  کند.

هرکلیه ا  یک میلیدن فیلالر به نام نفرون ساخاله شده است 

ائد در خدن را ا  بردن خرارم مری کننرد و با ر       که مدار  

حفظ مداد بسیار مهمی به نام پروتیی  در خدن می شردند.  

. در بدن برای رشد و ترمیم خدد به پروتیی  نیا منرد اسرت  

بیماران مبالل به سندرم نفروتیرک پرروتیی  ا  یریرد ادرار    

دفع می شدد و همی  امر یک سری مشکلتی را برای بیمار 

   کند. ایجاد می

 علل و عوامل :
 با  لت ناشناخاله   -1

ثاندیه بره اخاللتتری ا  جملره دیابرتپ لدپرد  و       -2

 اخاللتت  روقی

 الهابی کلیه مانند گلدمرولدنفریتبیماریهای ال -3

مررادر ادی کرره بلفاپررله پررس ا  تدلررد برررو                  -4

 می کند.  

مسمدمیت حاملگی که در ای  بیماری فشار خردن   -5

 مادر بات می رود.

 دنالهای ویروسی مانند اید پ هپاتیت ب و ث ف -6

 انداع سریانها -7

اگر چه  لت اپلی بیماری نامشخص اسرت امرا پرر     

نظر ا   لت برو  بیماری اخالل  اپلی در ای  سرندرمپ  

دفع پروتیی  ا  کلیه ها است ا  جملره ایر  پروتیینهرا    

 پردرت کراه    که در می تدان به آلبدمی  اشاره کرد

رد بافالهررا مرری شرردد و در نالیجرره آن مایعررات ا  رو وا

 منجر به برو  ورم در بدن می شدد.

 لئم بیماری مربدط بره دفرع    عالئم و نشانه ها :

 که شامل: کلیه می باشد  یآلبدمپروتیی  ا  

 ورم ایرا  چشمپ پدرتپ شکمپ قد ک پا 

 افزای  و ن 

 ادرار کف آلدد 

 بی اشالهاییپ تهدع و اسالفراغ 

 خسالگی و بی حالی 

 شارخدنافزای  ف 

 کاه  حجم ادرار 

   افزای  کلسالرو  خدن 

   در مرردارد ورم شرردیدپ اخرراللتت تنفسرری و

 اسها 

 
 

 

 تشخیص:
تشخیص بیماری براسرا   لیرم پردرت مری گیررد امرا       

 آ مایشاتی نیز انجام می گرردد ا  جملره جمرع آوری ادرار   

در ادرار تشرخیص  برای تشخیص وجدد پروتیی   سا اله24

 لوه بر پروتیی پ چربی و گلبد  قرمرز   ؛را قطعی می کند

آ مایشرات خردنپ   در  ؛ادرار دیده شدد در ممک  استنیز

کاه  آلبدمی پ افرزای  کلسرالرو  و گلردکز و اوره دیرده     

هم چنی  سردندگرافی و نمدنره بررداری ا  کلیره      می شدد

م نفروتیک بنرا بره نیرا  بیمرار و     ربرای تشخیص انداع سند

 انجام می شدد.تشخیص پزشک 

 درمان :
هد  ا  درمانپ کاه  ترشح پروتیی  در ادرارپ جلردگیری  

-3 لیم اغلب بعرد ا   ا   فدنت و کم شدن ورم می باشد. 

هفاله بعد ا  شروع درمان دارویری و غرذایی بهبردد مری      2

 یابند.

در مراحل اولیه درمان با کدرتدن آغا  می  درمان دارویی،

نیزولردن مری   دشدد اپلی تری  داروی ای  گروهپ قرر  پر 

باشد که باید یبد دسالدر پزشک و در  مان تعیری  شرده   

مصر  شدد اغلب بیماران به ای  دارو خیلی خردب پاسر    

مهار می شدد اما در پدرت  ردد  می دهند و دفع پروتیی  

مجدد بیماری و  دم پاس  بیمار بره کدرتردنپ ا  داروهرای    

ید یرا  مدفسرفا کلتضعیف کننرده سیسرالم ایمنری مسرل سی    

دسپدری  اسالفاده می شدد. در پدرتی که ورم شردید  لکسی

منجر به برو   دارض گدارشی و تنفسی شرددپ ا  داروهرای   

ایر   یکس( اسرالفاده مری شردد.     اید)تمادرارآور مسل فرو 

داروها ممک  است برای سه ماه یا بیشرالر مصرر  شردند.    

داروهای کاهنده فشرارخدن و چربری خردن ممکر  اسرت      

 .تجدیز شدند

 : ییغذارژیم 
 باید کم نمک و کم چرب باشدغذا. 

  ا  پزشررک خرردد در مرردرد مارردار مایعررات و مارردار

   پروتیی  مصرفی سؤا  کنید.

 

 ورم قد ک پا و ایرا  چشم



 پیامد بیماری:
به  لت بیماری و نحده پاس  کددک به درمران  بسالگی 

برره درمرران پاسرر  دهررد و  دارد چنانچرره بیمررار سررریعاً

ست ای   دد کندپ بیماری رو به بهبددی ا اری ندرتاًبیم

مصر  منظم داروهاپ کنالر  رژیرم   در پدرتی است که

غررذاییپ اسررالراحت کررافی و پیگیررری مررداوم جررداب   

  آ مایشات به خدبی انجام شدد.

 

مبرالال بره درمدرم     افرراد  ای الزم بررای  توصیه ه

 نفروتیک:
 بردده کره بره  لرت      بی اشالها مبالل به نفرو  غالباً بیمار

لذا بهتر است ست ضعف  مدمی و تدرم سیسالم گدارشی ا

 به مقادیر کم و مکرر  صورت گیرد.  تغذیه

  تکمیلری مسرل ویالرامی      هرای ویالامینمداد معردنی وD  پ

 و آه  بر یبد ضرورت داده می شدد . کلسیم

خدد را و ن کنید حداقل هفته ای یکبار 

 از حضور پ کدرتدن دریافت می نمایرد  بیماردر پدرتیکه

تماس با افراد مبتت    در مکانهای شلوغ و پرجمعیت و

 .نمایدبه بیماری های عفونی خودداری 

 ا  سیگار کشیدن پرهیز کنید 

  سعی کنید خدد را فعا  نگه دارید 

     برره دلیررل  رردد بیمرراری و  رردارض و سرریر بهبررددی               

 مراقبت های یدتنی مدت ضروری است.

 .ا  مصر  بی رویه و خدد سر داروها جلدگیری کنید 

 غذاهای چرب و پر نمک خددداری کنید.ا  مصر   

  ادرار ا  نظر وجدد  دوره ای مصر  دقید دارو و آ مای

 پروتیی  و بررسی  لئم اولیه ت م است.

 

نفس، تب، لرز و درد در قفسه دیمه، در صورت تمگی 

 شکم و پاها به پزشک مراجعه شود.
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