
1 
 

 به نام خدا

 

 کتابچه آشنایی با نارسایی مزمن کلیه

ارشد داخلی جراحی  پرستاری دانشجویان کارشناسی : تهیه کننده   

مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایراندانشکده پرستاری و   
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 فهرست مطالب

 امل تعریف،علل،عالئم،تشخیص،درمانآشنایی با بیماری شفصل یک :

 آموزش به بیمار شامل آموزش نکات و توصیه ها ،رژیم غذاییفصل دوم:
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 تعریف بیماری

نارسایی مزمن کلیه و یا بیماری مزمن کلیوی، به کاهش تدریجی عملکرد کلیه 

گفته می شود. کلیه ها مایعات مازاد و زائد را از خون فیلتر کرده و از طریق 

من کلیه به مرحله پیشرفته می رسد، ادرار دفع می کنند. زمانیکه نارسایی مز

سطوح خطرناک مایعات، الکترولیت ها و مواد زائد می توانند در بدن تجمع 

 .پیدا کنند

 

در مراحل اولیه نارسایی مزمن کلیه، عالئم و نشانه های بیماری اندک هستند. 

این امکان وجود دارد که نارسایی مزمن کلیه تا زمانیکه عملکرد کلیه به طور 

 .معنا داری آسیب ندیده، تشخیص داده نشود

 

درمان نارسایی مزمن کلیه بر کند ساختن پیشرفت آسیب کلیوی تمرکز دارد، 

معموالً این امر توسط کنترل علت ریشه ای صورت می پذیرد. نارسایی مزمن 

کلیه می تواند تا بیماری پیشرفته کلیوی ادامه پیدا کند که بدون اِعمال تصفیه 

 .دیالیز( یا پیوند کلیه کشنده خواهد بودمصنوعی )
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 پاتوژنز:

ضروری است( GFRمرحله است.)برای مرحله بندی تعیین  5بیماری دارای 

وجود ندارد اما GFRکه درمراحل اول و دوم آن معموال نشانه ای از کاهش 

ممکنست نشانه هایی از بیماری زمینه ای کلیه وجود داشته باشد)ادم در 

 مبتال به سندرم نفروتوکسیک).بیمار 

پیشرفت کرده  4و3وجود داشته باشد در مرحله 2و1درمراحل  GFRاگر افت 

 برجسته میشوند.CKDوعوارض بالینی و آزمایشگاهی 

تقریبا تمامی دستگاهها درگیر میشوند اما مشهودترین عوارض شامل کم 

خونی وخستگی زودرس کاهش اشتها وسوء تغذیه پیشرونده،اختالل 

 .است...و الکترولیتها و آب تعادل در

 که میرسد ای اندازه به سموم تجمع کند پیشرفت 5 مرحله تا بیماری اگر 

 فعالیتهای و ای تغذیه ،وضعیت تندرستی در توجهی قابل اختالل بیمار

خودتجربه میکند که حاصل سندرم اورمیک است.این حالت میتواند  روزمره
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منجر به مرگ شود مگر اینکه درمان جایگزین کلیه(دیالیز یا پیوند(انجام 

 شود.

 پاتوفیزیولوژی اورمي در نارسایي مزمن كلیه:

تجمع صدها نوع ماده سمی در ایجاد این سندرم دخیل هستند این 

آب، آبگریز،متصل به پروتئین وباردار و غیر ر د محلول ترکیبات شامل مواد

باردار هستند.اعمال متابولیک واندوکرین که در حالت طبیعی توسط کلیه ها 

انجام میشوند نیز مختل میشوند و این موضوع منجر به کم خونی ،سوء 

تغذیه ومتابولیسم غیر طبیعی کربوهیدراتها،چربیها وپروتئینها میشود.سطوح 

از هورمونها تغییر میکند که نتیجه ای است از احتباس پالسمایی بسیاری 

 ادراری کاهش تخریب وتنظیم غیر طبیعی این هورمونها.

 شایع عالیم

 نارسایی باشد، نرفته دست از هاکلیه تصفیه قدرت %60-%75 که هنگامی تا

 مورد چند یا یک آن از پس. دارد اندکی عالیم یا نداشته عالمتی کلیه مزمن

  :باشد داشته وجود است ممکن زیر عالیم از

 و یهایپرفسفاتم ،هایپرکالمی، ناترمی هایپر بصورت الکترولیتی اختالالت

 .میکنند بروز حجم احتباس

  آلودگیخواب و گیجی ،بیحالی

  باال خون فشار

  نفس کوتاهی
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  تنفس بد بوی

  دهانی هایزخم و لثه التهاب و خونریزی

  شکم درد

  پوست خارش

  پا و ساق سوزش و گزگز ،کرختی

  عضالني انقباضات

  جنسي ميل كاهش

  قاعدگي قطع

  غيرمعمول خونريزي

  خستگي و پريدگيرنگ عاليم با ،خونيكم

 استخواني شكستگي آسان بروز ؛استخواني و عضالني درد
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 علل

  منتشر اریتماتوی لوپوس نظیر ،کالژن هایبیماری

  مزمن گلومرولونفریت

  ادرار مجاری مزمن هایعفونت

  کیستیکپلی کلیه بیماری نظیر ،کلیه مادرزادی هایناهنجاری

  شیرین دیابت اثر در کلیه آسیب

  ادرار مجاری انسداد

 یا فناستین خصوصبه ،شیمیایی مواد و داروها از بسیاری با مسمومیت

  استرپتومایسین

 به منتهی یا کلیه داخل هایشریان تصلب نظیر ،خونی عروق هایبیماری

 کلیه

 عوامل خطر

 شوند می کلیوی مزمن نارسایی ریسک افزایش به منجر که فاکتورهایی

 : از عبارتند

 دیابت    •

 باال خون فشاری    •

 قلبی بیماری    •
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 دخانیات استعمال    •

 چاقی    •

 باال کلسترول    •

 آمریکایی بومی آمریکایی، -آفریقایی نژاد    •

 کلیوی بیماری خانوادگی سابقه    •

 سال 65 باالی سن    •

 

 

 

 آزمایشهای تشخیصي

 و ها تست اجرای کلیوی، نارسایی به شما ابتالی احتمالی تعیین منظور به

 :باشد می نیاز مورد زیر های پروسه
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 معاینه فیزیكي-

در معاینه فیزیکی شامل ادم و پلی نوروپاتی محیطی است. CKDتظاهرات 

پیدا کردن آستریکسیس یا صدای مالش پریکاردی که قابل انتساب به دیگر 

 علل نباشد.

 مطالعات تصویربرداری-

مفیدترین بررسی تصویر برداری سونوگرافی کلیه است که میتواند حضور 

ررسی کند و همچنین تقارن ،اندازه و توده های کلیوی را برآورد دوکلیه را ب

کرده وشواهد انسداد را رد کند.مشاهده کوچک بودن دو طرفه کلیه ها به 

طوالنی مدت بهمراه ایجاد بافت جوشگاهی غیر قابل  CKDنفع تشخیص

 برگشت است.

 بیوپسي كلیه:

ما اگر الزم باشد در بیماردارای کلیه های کوچک دوطرفه توصیه نمیشود ا

 (( اندازه گیری شود.BTحتما باید زمان خونریزی

 

 سطوح گیری اندازه دنبال به کلیوی عملکرد های تست:  خون  آزمایش  

 .باشند می خون در اوره و کراتینین جمله از زائد مواد

 که سازد می آشکار را نرمالی غیر موارد ادرار، نمونه آنالیز:  ادرار  آزمایش   

 ماریبی علت تعیین در و بوده کلیوی مزمن نارسایی دهنده نشان توانند می

 .باشند کننده کمک کلیوی مزمن



10 
 

 

 پیشگیری

 :دهید انجام را زیر امور کلیه نارسایی به ابتالء ریسک کاهش جهت در

 را الکل نوشیدن چنانچه هرجهت به:  نکنید  استفاده الکل از وجه هیچ به •

 نسا یک از بیش که، معنا بدین کنید؛ رعایت را اعتدال حد کنید، می انتخاب

 مردان برای و باشد نمی مجاز سنین تمامی در زنان برای روز در نوشیدنی

 نینوشید انس دو از بیش و شود نمی توصیه عنوان هیچ به نیز سال 65 باالی

 .شود نمی توصیه سال 65 از کمتر سن با مردان برای روز در

 داروهای از زمانیکه:  کنید دقت  نسخه به نیاز بدون داروهای از استفاده در •

 ناستامینوف و... (  و مترین ادویل،) ایبوپروفن آسپیرین، مانند مسکن، آزاد

 نیز را آن بندی بسته در موجود مصرف دستور کنید، می استفاده...(  تیلنول،)

 آسیب به منتهی تواند می ها مسکن زیاد دریافت. نمایید رعایت و مطالعه
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 وردم در خود پزشک با دارید، را کلیوی مشکالت سابقه چنانچه. شود کلیوی

 .کنید سوال خود شخص در داروها از دسته این ایمنی

 سعی هستید، سالمتی وزن در چنانچه:  نمایید حفظ را خود سالمت وزن    •

 .کنید حفظ را وزن این هفته روزهای غالب در بدنی فعالیت انجام با کنید

 کاهش های استراتژی مورد در خود پزشک با دارید، وزن کاهش به نیاز چنانچه

 الریک کاهش و بدنی فعالیت افزایش شامل غالباً که کنید مشورت سالم وزن

 .باشد می دریافتی

 راتژیاست مورد در خود پزشک از کشید می سیگار چنانچه: نکشید سیگار    •

 درمانی دارو و مشاوره حمایتی، های گروه. بگیرید راهنمایی سیگار ترک های

 .اند کننده کمک سیگار ترک در

 هچنانچ:  کنید کنترل را خود پزشکی شرایط مربوطه پزشک کمک با    •

 دهند، یم افزایش را شما کلیوی نارسایی ریسک که دارید مشکالتی یا بیماری

 ایه تست مورد در پزشک از. کنید مشورت آنها کنترل مورد در تان پزشک با

 .بپرسید کلیوی آسیب های نشانه و عالئم بررسی
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 درمان

 کلی اصول   

 ،خون هایسلول شمارش آزمایش شامل است ممکن تشخیصی هایآزمون -

 ؛الکترولیت و آب وضعیت و کلیه عملکرد ارزیابی برای ادرار و خون هایآزمایش

 فعالیت ارزیابی طریق از قلبی هایبیماری شناسایی برای روشی) قلب نوار

 هاحالب ها،کلیه ،شکم رادیوگرافی ؛کلیه سوزنی بردارینمونه ؛(قلب الکتریکی

  .باشد کلیه سنگ شناسایی برای مثانه و

 باشد، اصالح قابل جراحی با نارسایی ساززمینه علت که مواردی در جراحی -

  .گرددمی توصیه

 دیالیز و الکترولیت و آب وضعیت اصالح جهت بیمارستان در فوری بستری -

  .یابدمی ضرورت گاهی

  .شودمی تعیین کلیه نارسایی ساززمینه علت به باتوجه درمان -

 کلیه عملکرد بهبود هنگام تا( خون زاید مواد دفع مصنوعی روش) دیالیز -

  .باشد الزم است ممکن

  .شودمی توصیه وزن روزانه ثبت و گیریاندازه بیماران این در -

 گیریاندازه را روز هر در دفعی ادرار و مصرفی مایعات مقدار باید بیماران این -

 وی با پزشک به مراجعه هنگام و گردد ثبت باید شدهگیریاندازه مقادیر. کنند

 بیشتر یا لیترمیلی 2500 باید روزانه دفعی ادرار مقدار. شود گذاشته میان در

 مایعات مقدار باید بیمار باشد، میزان این از کمتر روزانه ادرار مقدار اگر. باشد

 روزانه ادرار مقدار از بیش لیترمیلی 800 حداکثر میزان تا را روزانه مصرفی
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 لیترمیلی 2000 ،ساعت 24 در ادرار مقدار اگر ،مثال عنوانبه. دهد کاهش

 لیترمیلی 2800 از بیش نباید آینده ساعت 24 در مصرفی مایعات مقدار باشد،

 .باشد

 

 

 فصل دوم

 آموزش به بیمار شامل توصیه ها 

 رژیم غذایي

 زیاد را خود و کرده اجتناب حد از بیش تحرک از. دهید کاهش را خود فعالیت

 برای را هاییزمان نیز روز طی در و داده افزایش را شبانه خواب. نکنید خسته

 هستید، بستر در دایم استراحت به مجبور اگر. بگیرید نظر در استراحت
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 را پا ساق ،تحتانی اندام وریدهای در خون شدن لخته از پیشگیری منظوربه

 کنید راست و خم مکرر طوربه

 ایقف برای. باشد دهنده آزار تواند می شما برای کلیه مزمن نارسایی تشخیص

 : کنید پیاده را زیر راهکارهای خود های نگرانی و احساس بر آمدن

 مبتال فرادا دیگر:  کنید  برقرار ارتباط کلیوی بیماری به مبتال افراد دیگر با  

 به هزمین این در توانند می و میکنند درک را شما احساس کلیوی نارسایی به

 سوال شهرتان در حمایتی های گروه مورد در خود پزشک از. کنند کمک شما

 یماریب انجمن مانند موسساتی بگیرید، تماس مرتبط موسسات با یا و. کنید

 .کلیوی های

 

 نیدک سعی:  کنید حفظ را خود زندگی طبیعی و عادی جریان کنید سعی    

 انجام از که کارهایی انجام به  و کرده حفظ را خود طبیعی و روتین زندگی

 رایطش چنانچه البته دهید، ادامه خود های فعالیت به و بپردازید برید می لذت

 ناراحتی احتمالی احساس بر آمدن فایق به ها این. دهد می اجازه تان پزشکی

 هفته روزهای بیشتر در   .کرد خواهند کمک تشخیص از پس شکست یا

 در دقیقه 30 حداقل تان، پزشک از اجازه کسب با:  باشید داشته بدنی فعالیت
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 با لهمقاب در شما به راهکار این. باشید داشته بدنی فعالیت هفته روزهای اغلب

 . کند می کمک استرس و خستگی

 زمنم نارسایی با زندگی:  کنید صحبت است اعتمادتان مورد که فردی با    •

 ردیف با تان احساس مورد در کردن صحبت و باشد پراسترس تواند می کلیه

 دوست مطمئناً.  بود خواهد کننده کمک زیادی تاحد ست شما اعتماد مورد که

 یک به ارجاع برای خود پزشک از. است خوبی شنونده که دارید فامیلی یا

 بخواهید کمک مشاور یک یا اجتماعی مددکار
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و مرحله نارسایی کلیوی، مقدار پروتئین با توجه به نوع  : توصیه ها ی غذایی

 رژیم با توجه به نظر متخصص تغذیه متفاوت خواهد بود

 .در صورتی که بیمار دیالیز نشود باید پروتئین در رژیم غذایی محدود شود

نمک : نمک و مواد غذایی حاوی نمک مانند کالباس ،سوسیس ،زیتون 

پتاسیم : مصرف مواد غذایی  .د،کنسروها ،سسها ،تن ماهی و... باید محدود شون

  .باید محدود شوندباال  حاوی پتاسیم 

 پتاسیم کم

 ،کاهو، ازپی سبز، لوبیا ذرت،خیار، کلم، گل کلم، ریواس، سبز، کدو سبزی میوه)

 (فروت گریپ اخته، فرنگی،زغال توت سیاه،آناناس،نارنگی، توت ،مارچوبه تربچه

 متوسط پتاسیم

 سبز فلفل ،قارچ، هویج کرفس، ، بروکلی،بادمجان کلم)

 (سبز سیب،گالبی،انبه،گیالس،انگور،هندوانه،خربزه،طالبی،آلو،گوجه
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 پتاسیم باال

 

 یوانل نصف آواکادو، ، فرنگی بروکلی،گوجه کلم حلوایی، کدو چغندر، شلغم،)

 و،آل زرد هلو پرتقال، کیوی موز، زمینی سیب و ،کرفس اسفناج پخته، قارچ

 (،انار آلو آب یا انار آب لیوان ،نصف آلوبخارا، خرما

 رهک و تخمه فندق، گردو، پسته، بادام، ) آجیل و قرمز حبوبات،گوشت مصرف

 دهید کاهش درهفته بار یک به را (زمینی بادام
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 جهت .باشد می محدود شما رژیم در باال فسفر علت به لبنیات و شیر :فسفر

 عالجم پزشک نظر تحت کلسیم مکمل از استفاده نیاز، مورد کلسیمتامین 

 یا یرش لیوان نصف یا ماست لیوان نصف شده، توصیه مقدار. شود می توصیه

 .باشد می روز طول در دوغ لیوان یک

 

 شوند محدود متخصص نظر با شما رژیم در باید که فسفر، حاوی مواد سایر

 : از عبارتند

 ”گرم 51 حدود“ پنیر کبریت قوطی نصف مصرف به مجاز روزانه  پنیر ، ماهی

 .ونوشابه دار سبوس های نان ، گندم جوانه هستید،
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 نابراینب. میشود آنها جذب قابل پتاسیم مقدار رفتن باال سبب سبزیها، پختن

 .شوند مصرف خام شکل به ها سبزی شود می توصیه

 

 

 افتدری. هستند سوءتغذیه باالی خطر در دیالیز، و کلیوی نارسایی با افراد

 ،اشتها کاهش  صورت در.باشد می مهم بسیار بیماران این در مناسب کالری

 .شود می هتوصی تغذیه کارشناس تنظار طبق مکملها ازاستفاده 

 را ودخ دریافتی مایعات باشد نیاز است ممکن شما، کلیوی وضعیت به توجه با

 می گرفته نظر در نیز زیر غذایی مواد آب میزان صورت این درمحدود کنید .

 .شود

 سوپ ، ،چای ها آبمیوه ، شیر در موجود آب حجم -

 یخ ، ژله ، بستنی در موجود آب-

 یا ترش و سخت های نبات آب از توانید می تشنگی احساس کاهش برای

 .کنید استفاده شود، می بزاق ترشح تحریک باعث که آدامس جویدن
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 یا پزشک نظر طبن فولیک اسید و B6، B2 ، B1ویتامین مکمل از استفاده

 .شود می توصیه تغذیه متخصص

 .دهید کاهش را کرده سرخ و چرب غذاهای مصرف

 .کنید خودداری جامد روغن و حیوانی های چربی مصرف از
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