
 
 

Chronic Renal Failure 

سرم و کاهش   نینیغاظت کرات شیاست که با افزا هیقابل برگشت عملکرد کل ریرفتن غ نیاز ب هیمزمن کل ینارسائ 

 یعیکه بطورطب نیپروتئ سمیمتابول یی،محصوالت نها یویشود. با کاهش عملکرد کل یمشخص  م  یگلومرول ونیلتراسیف

 ریبدن تاث یها ستمیشود که به تمام س یم جادیا یاورم جهیدر نت ابند،ی یشونددر خون تجمع م یادرار دفع م قیاز طر

 خواهد بود . دتریباشد، نشانه ها شد شتریب دیگذارد. هر چه تجمع موارد زا یمضر م

 :ینیبال عالئم

 خارش 

 یخون کم 

 ادرار دیشدن تول کم 

 رهیت ادرار 

 یخستگ 

 باال فشارخون 

 در پهلو درد 

 عضالت یگرفتگ 

 و استفراغ تهوع 

 ییاشتها یب 

 در پاها و مچ پا تورم 

 ادرار مخصوصا در شب تکرر 

 یتنفس مشکالت 

 خواب مشکل 

 هیمزمن کل یینارسا مراحل

از کشورها مراحل  یاریچقدر است. در بس یویکل یماریب شرفتیکند که پ یابیتواند ارز یم GFR زانیدر م راتییتغ

 شوند: یم یطبقه بند ریبه شرح ز یویکل یماریب

 کشف شده است. هیکل یماریاز ب یحال ، شواهد نیاست. با ا یعیطب GFR زانیم - 1 مرحله

 مشخص شده است. یویکل یماریاز ب یاست و شواهد تریل یلیم 90تر از  نییپا GFR زانیم - 2 مرحله

 است. تریل یلیم 60تر از  نییپا GFR زانیداده شده، م صیتشخ یویکل یماریب - 3 مرحله



 
 

 است. تریل یلیم 30تر از  نییپا GRF زانیداده شده، م صیتشخ یویکل یماریب - 4 مرحله

 رخ داده است. یویکل ییاست. نارسا تریل یلیم 15کمتر از  GFR زانیم - 5 مرحله

اقدامات  یجد بیاز آس یریجلوگ یداده شود و برا صیتشخ هیدر مراحل اول یویکل یماریاست که ب تیحائز اهم اریبس

 انجام شود. رانهیشگیپ

 شیآزما نی( در ادرار را انجام دهند. انیپروتئ یکم ری)مقاد ینوریکروآلبومیم شیساالنه آزما دیبا ابتیمبتال به د مارانیب

 دهد. صی( را تشخابتیمرتبط با د هیکل هیاول بیزودرس )آس یابتید یتواند نفروپات یم

 :صیتشخ

ممکن است  هیکل یکنترل سالمت یندارد. برا یعالمت چیه ند،ینب بیها آس هیکه کل یمعموالً تا زمان هیمزمن کل ینارسائ

 ست کند: را درخوا ریز شاتیپزشک آزما

eGFR (یگلومرول ونیلتراسیف زانی)برآورد م 

eGFR در حال دفع مواد زاد است. مواد زائد وارد  شهیخون را دارند. بدن هم یپاکساز ییها توانا هیاست که کل ینشانه ا

در خون   نینیکرات زانیهستند. اگر م نینیمواد زائد کرات نیکنند. ا یسالم آنها را از خون خارج م یها هیو کل شوندیخون م

 کردن خون مشکل دارند. لتریدر ف یها هیباشد که کل نیاز حد مجاز است، ممکن است عالمت ا شیب

. اگر کنندیرا مشخص م eGFR زانیخون م نینیکرات زانیم شیبا استفاده از اطالعات به دست آمده از آزما پزشکان

eGFR  ردیقرار گ یویکل یماریدر معرض ب ماریکمتر باشد، ممکن است ب 60از  شتریب ایبه مدت سه ماه. 

 ادرار شیآزما

 شود. یدر ادرار انجام م نیپروتئ ایکنترل وجود خون  یبرا شیآزما نیا

 کنند. یکار نم یها به خوب هیباشد که کل نیدر ادرار، ممکن است عالمت ا نیپروتئ ایخون  وجود

 خون فشار

فشار  یتواند باعث فشار خون باال شود. گاه یم زین یویکل یماریشود ، اما ب یویکل یماریتواند باعث ب یخون باال م فشار

 کنند. یکار نم یها به خوب هیاست که کل نیخون باال نشانه ا

 :یریشگیپ

 کرد: یریشگیپ هیکل یهایماریاز ابتال به ب توانیم ریاست اما با انجام نکات ساده ز یها دائم هیبه کل بیچه آس اگر



 
 

 قند خون  کنترل 

 فشار خون  کنترل 

 کم نمک و کم چرب  ییغذا میرژ کیاز  یرویپ 

 ورزش در روز قهیدق 30 حداقل 

 تناسب اندام حفظ 

 و الکل اتیمصرف دخان تیممنوع 

 :درمان

 دیبا ابتید ای در افراد مبتال به فشار خون باال ژه،یرساند. به و یم بیها آس هیاست که به کل یطیشامل کنترل شرا درمان

 یی. اگر نارساشودیم هیکنترل شده است. کنترل قند خون و فشار خون توص یبه خوب ماریب طیحاصل شود که شرا نانیاطم

 شرفتیو پ تیاز بدتر شدن وضع یریداده شود و به دقت کنترل شود، ممکن است درجلوگ صیزود هنگام تشخ هیمزمن کل

 کمک کند. ییمرحله نها یویکل ییبه سمت نارسا

داشته  ازین زیالیممکن است به د ستین عاتیکردن خون و ما لتریقادر به ف گریآنها د هیکه کل هیکل ییمبتال به نارسا افراد

 است. هیکل وندیپ یانیدر مرحله پا هیکل ییباشند. درمان  نارسا

 

 http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                    

 

 :منابع

https://www.kidney.org/atoz/content/about-chronic-kidney-disease 

https://ada.com/ 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/172179.php 

http://www.kidneyfund.org/kidney-disease/chronic-kidney-disease-ckd/ 
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