
 دخانیاتاستعمالعدم سیگارمصرف 

موجب کاهش جریان خون در کلیه می شوود  کواهوش              

جریان خون در کلیه موجب تضعیف توانایوی نن رورا              

کارایی مناسب می گردد  استعمال دخانیات همچونویو            

 % افزایش می دهد 05احتماال ارتال ره سرطان کلیه را تا 

 

 

 

 

  اتا حفظتناسبانداموانجامفعالیت 

 بدنی

حفظ تناسب اندام موجب کاهش ارتال ره اضافه و چاقی             

و در نتیجه رروز ریماریها  غیر واریگر وارسوتوه روه نن               

مانند افزایش فشار خون و در نتیجه کاهش خطر ارتال ره           

 ریمار  مزم  کلیو  می شود  

 

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

 کافیمایعاتمصرف  

اگرچه مطالعات رالینی ره نتیجه ا  مبنی رر مقدار ایود            

نل مصرف نب و دیگر مایعات مورد نیواز در روز رورا                 

تا  0 5حفظ سالمتی نرسید  اند، ولی طب سنتی مصرف        

پیمانه نیم لیتر ( نب در روز را ره افوراد      4تا  3لیتر )    2

توصیه می کند  مصرف میزان معینی از مایعات ره کلیوه            

ها در پاکساز  ردن از سدیم، اور  و ترکیوبوات سوموی               

کمک می کنند و در نتیجه موجب کاهوش موووسوو         

احتمال ارتال ره ریمار  مزم  کلیو  می شود   روه یواد               

داشته راشید که میزان متعادل مصرف نب در هر فرد روه            

عواملی نظیر جنسیت، فعالیت ها  ردنی، اقلویوم نب و          

هوایی، وضعیت سالمتی، راردار  و شیردهی رسوتوگوی           

دارد  ره عالو ، ره افراد  که قباًل مبتال ره سنگ کولویوه               

شد  اند توصیه می شود ره منظور کاهش خطر اروتوال             

لیتر نب در روز اسوتوفواد       3تا    2مجدد ره ای  عارضه از      

 نمایند 

 

 

 

 

 

 

 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 :

 

  رررسی کارایی کلیه در صورت ارتال ره یک

 یا چند مورد از فاکتورها  خطرنفری :

 ارتال ره دیارت -5

 ارتال ره فشارخون راال -2

 ارتال ره اضافه وزن -3

ارتال ره ریمار  کلیو  یا وجود سارقه ایو          -4

 ریمار  در اعضا  خانواد 

 

 

ساده رااکاراا جه

خطرابتالبهبیمار کااش

 افتهملیحمای ازبیمارانکلیو 

03-300033آبان 

 



 خونقندمیزانمنظمکنترل  

تقریبًا نیمی از افراد مبتال ره دیارت، مستعد ارتال ره ریوموار              

کلیو  نیز هستند، ره همی  دلیل ای  مسوللوه رورا  افوراد            

دیارتی رسیار حائز اهمیت است که روه مونوظوور اطوال  از                  

عملکرد کلیه ها  خود، توت نزمایشات منظم قرار رگیورنود            

نسیب کلیو  ناشی از ریمار  دیارت، در صورت تشویویو             

 زودهنگام قارل کاهش یا پیشگیر  است  

 

 نسخهبدون دارواامنظممصرفعدم  

مصرف مداوم داروها  رایج ضد استروئید  ضد التهاری مانند         

ایبوپروف ، عامل ررخی نسیب ها و ریمار  هوا  کولویوو                

شناخته شد  است  اگر از کلیه ها  نسبتًا سالمی رورخووردار             

هستید و اینگونه داروها را تنها در شرایط اضطرار  مصورف            

می کنید، استفاد  از نن ها خطر ره خصووصوی روه هومورا                  

نیواهد داشت؛ اما اگر از دردها  مزم  نوظویور نرتوروز یوا                 

کمردرد رنج می ررید، را پزشک جهت یافوتو  راهوی رورا                 

کنترل دردها  خود ردون در خطر انداخت  کلیه ها مشوورت   

 نمایید 

 

 وزنکنترلوسالم غذامصرف  

                ،رعایت ای  قانون می تواند ره پیشگویور  از دیواروت

ریمار  قلبی و دیگر عوارض منتهی ره ریموار  موزمو              

کلیو  کمک نماید  مصرف نمک را در رژیم غذایی خوود          

گورم    0-6کاهش دهید  میزان پیشنهاد  مصرف سدیم،        

نمک در روز می راشد )حدودًا یک قاشق چاییور (  روه               

منظور کاهش مصرف نمک، سعی کنید مصرف غذاهوا          

کنسرو  و رستورانی را مودود کرد  و ره غوذا  خوود             

نمک اضافه نکنید  اگر وعد  ها  غذایی را خوودتوان روا         

ترکیبات تاز  تهیه نمایید، کنترل مصرف نمک نسان تور          

 خواهد رود 

 

 

 توصیهااییجه پیشگیر ازبیماریها کلیو :

نامید  می شوند کوه    “   قاتلی  خاموش” ریمار  ها  کلیو   

ره طور گسترد  ا  کیفیت زندگی را توووت تول ویور قورار                      

می دهند  را ای  حال، راهکارها  ساد  متعدد  وجود دارنود            

که توسط نن ها می توان خطر ارتال ره ریمار  کولویوو  را                 

  کاهش داد

 خونفشارکنترل  

رسیار  از افراد می دانند که فشار خون راال می تواند منجور              

ره سکته یا حمله قلبی شود، در حالیکه عد  کوموی از ایو                  

موضو  نگاهی دارند که ای  عارضه شایع تری  عامل ره وجود           

 051525نورند  نسیب ها  کلیو  است  فشار خون طبیعی          

و ریشتر ، روایود    051545می راشد  در صورت مشاهد  میزان        

در مورد خطرات نن را پزشک مشورت کرد  و سوطوف فشوار               

خون خود را مرتبًا کنترل نمایید  فشار خون راال در صوورتوی              

که را عوامل دیگر  از جمله دیارت، کلسترول راال و ریوموار              

ها  قلبی عروقی همرا  راشد، مشیصًا می تواند از علل روروز            

 ریمار  کلیو  نیز ره حساب ریاید 

طی سالها  اخیر نظام سالمت کشورها  میتلف رویوش از             

موواجوه     “ ریمار  ها  کولویوو    ” پیش را چالشی جدید ره نام    

افراد رسیار  در نقاط میتلف جوهوان روا نن             می راشند که    

افراد از زمان رروز ای  ریوموار ،         دست و پنجه نرم می کنند     

راید ره طور مرتب و مداوم توت درمان قرار رگویورنود و روه                  

همی  علت را مشکالت فراوانی روررو خواهند شودوکسوانوی            

نیاز ره پیوند کلیه داشته راشند مشکالت ننها صد چنودان            که

اکثر ریماران کلیو  ره علت نانشنایی را عالئم و نشوانوه            است

ها  ریمار  کلیه و عدم درمان ره موقع، متومل رنج و روه               

 وجود نمدن عوارض روانی و اجتماعی فراوان شد  اند 

  کلیو بیماریهاداندهاشدارعتتتالئم: 

 سوزش یا مشکالت درحی  ادرار کردن

 تکرار ادرارخصوصا در نیمه شب

 ظاهر شدن خون درادرار

 تورم در اطراف چشم و ورم دست و پا خصوصا دراطفال

 درد درقسمت پهلو ، درست درزیردند  ها 

 افزایش فشارخون

01ساالنه33تاحتادبیمارانتعدادبهدرصد

 شودکلیو ودیالیز درکشورافزودهمی


