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 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

 :عالئم آسیب حاد کلیه شامل

 دفع ادرار کم و با متوقف می گردد * 

 تور ، به ویژه در پاها  *

 * کاهش و یا از بین رفتن اشتها

 تهوع و استفراغ *

 * عد  تمرکز و تشخیص 

 * اضطرب و بی قرار

 * خواب آلودگی

* برخی افراد ممکن است هیچ عالمتی نداشته باشدو یا 

 عالئم دیگری در برخی افراد مبتال مشاهده شود. 

 

 :مرحله نهایی بیماری های کلیوی 

نا   (ESRD) از کار افتادگی کامل یا تقریبا کامل کلیه

دارد. افراد مبتال به این بیماری برای ادامه حیات، باید 

 .دیالیز یا پیوند کلیه شوند

 

 

 

 

 تهیه شده در: 

دفتر تحقیق توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علولوپ شلیشل ل                  
 ایران

نشان : تهران ، میدان آرژانتین، خیابان اللونلد ،             
 06شالک 

 887و  861داخو     88997888شماره توفن : 
 WWW.Fdo.iums.ac.irشایگاه اینترنت :

 

دو عامل  دیابت و فشار خون باال 

عمده ی بروز بیماری های کلیوی 

هستند، پس اگر در خانواده ی شما، 

سابقه ی ابتال به دیابت و فشار خون 

باال وجود داشته باشد، ممکن است 

در معرض خطر ابتال به بیماری 

 کلیوی قرار بگیرید. 

 

 

 آشنایی با کلیه ها

 بیماری های آن و    

 هفته ملی حمایت از بیماران کلیوی

 0033آبان  03-30

تنها راه مبارزه با بیماری های 

کلیوی و عوارض ناشی از آن 

 پیشگیری است.



افرادی که مبتال به آن هستند، ممکن اسدت دچدار از               

کارافتادگی کلیوی دایمی شوند. در این ندوع بدیدمداری              

کلیه، درصد باالیی از خطر مرگ بر اثر سکته قلبی وجود           

 دارد.

 نشانه های بیماری کلیوی  مزمن : 

افراد در مراحل اولیه ابتال به بیماری کلیوی به هیچ          

وجه احساس مریضی نمی کنند، ولی با وخیم ترر           

 شدن بیماری،

 افزایش دفعات دفع ادرار  

 افزایش احساس خستگی  

 کاهش  اشتها

 استفراغ و درد و ورم شکم   

 ورم دست و پاها

 بی حسی  

 احساس خواب آلودگی  

 کاهش تمرکز حواس  

 پوست شان تیره شده   

 بروز گرفتگی عضالت 

 

 :آسیب حاد کلیه 

آسیب حاد کلیه از دست دادن ناگهانی و چشدمدگدیدر               

عملکرد کلیه است که می تواند به سرعت در تنها چدندد             

روز اتفاق افتد، در صورت انجا  درمان هدای فدوری از               

جمله دیالیز، اغلب در بسیاری از موارد کلیه می تدواندد             

تقریبا به طور کامل بعد از از کار افتادن کلیه ها مدجددد              

 بهبود یابند.

 علل بروز آسیب های حاد کلیه:

 .* قطع ناگهانی جریان خون به کلیه ها  

 .* آسیب از بعضی از داروها، سمو ، یا عفونت  

 * تصادف  

 * از دست دادن مقدار زیادی خون   

 * شرایط سنی) مسن تر)   

* ضعف سیستم ایمنی بدن در اثر ابتال طوالنی مددت               

مانند بیماری های کبد، دیابت، فشار خدون         به بیماری ها  

باال، نارسایی قلبی ، جراحی های شکم ، پدیدوندد مد دز                

 استخوان و یا چاقی

 

در صورت عدم انجام اقدامات الزم و فوری این 

نوع بیماری می تواند در بلند مدت به از کار 

  .افتادگی دائمی کلیه ختم شود

 

 

 

 

 

 

کلیه از اندا  های داخلی بدن به شکل لوبیا و به انددازه               

مشت هر فرد بوده و محل آن نزدیك به وسط پشت فرد،            

درست زیر قفسه سینه است. کلدیده هدا، انددا  هدای                  

تخصصی تصفیه خون هستند، عالوه بر دفع ضدایدعدات،            

کلیه ها سه هورمون مهم ندیدز تدرشد  مدی کدندندد:                    

اریتروپویتین که در تولید گلبول قرمز خون نقدش دارد.           

رنین که فشار خون را تنظیم می کند. کلسیتریدول کده              

است و در حفظ کلسیم استدخدوان         Dنوع فعال ویتامین    

 ها و تعادل طبیعی شیمیایی در بدن موثر است. 

 بیماری های کلیوی:

  : بیماری کلیوی مزمن 

بیشتر مشکالت کلیوی به آرامی رخ می دهند و ممدکدن            

است فرد برای سال ها مبتال به بیماری کلیوی خامدو            

باشد. از کار افتادن تدریجی کلیه را بیدمداری کدلدیدوی                

 یا نارسایی مزمن کلیوی می نامند و  (CKD)مزمن

طی سالهای اخیر نظا  سالمت کشورهای مختلف بدیدش    

بدیدمداری هدای       ” از پیش با چالشی جددیدد بده ندا                

مواجه   می باشند، به صورتی که تعبیر کوه ید              “ کلیوی

را برای این بیماری و عوارض آن به کار می برندد. افدراد             

بسیاری در نقاط مختلف جهان با آن دست و پنجه ندر              

می کنند . افراد از زمان بروز این بیماری، باید بده طدور                

مرتب و مداو  تحت درمان قرار بگیرند و به همین علدت            

نیاز بده   با مشکالت فراوانی روبرو خواهند شدو کسانی که 

 پیوند کلیه داشته باشند مشکالت آنها صد چندان است .

درصد به تعداد بیماران حاد کلیوی  33تا  01ساالنه 

 شود و دیالیزی در کشور افزوده می

هدای        اکثر بیماران کلیوی به علت ناآشنایی با عالئم و نشانه        

بیماری کلیه و عد  درمان به موقع، متحمل رنج و به وجدود              

 شوند. آمدن عوارض روانی و اجتماعی می 

چه کسانی در معرض بیماری های کلیوی قرار 

 دارند:

 سال 66افراد باالی -

 بیماران دیابتی-

 افراد با فشار خون باال-

 افرادی با پیشینه بیماری های قلبی و سکته م زی-

 سابقه خانوادگی از بیماری های کلیوی-


