براي حفظ كليه هايتان مراقب قند خون و فشار خون
خود باشيد.
اگرچً كهیًٌب اعضبی كُچكی در ثدن ٌستىد امب َظبیف حیبتی زیبدی از مجهً تصفیً مُاد
زاید َ مبیعبت اضبفی از خُن را ثً عٍدي دارود كً در حفظ سالمت عمُمی ثدن مُثر است.

نشانو ىای ىشدار دىنده بیماری ىای كلیوی و دستگاه
ادراری.
 -1فشبر خُ٘ ثبال
 -2پیذایش خُ٘ ثب پرٗتئیِ در ادرار.
 -3آزٍبیش مراتیْیِ خُ٘ ،ثبالتر از ٍ 1/2یيی گرً در دسی ىیتر در زّبُ ٗ ٍ 1/4یيی گرً در
دسی ىیتر در ٍرداُ(مراتیْیِ ٍبدٓ دفعی است مٔ ت٘سط ميیٔ ٕبی سبىٌ از خُ٘ خبرج ٍی ش٘د.
) در ثیَبریٖبی ميی٘ی  ،سط٘ح مراتیْی در خُ٘ ٍَنِ است افسایش یبثذ .
 -4تنرار ادرار ثٔ ٗیژٓ در شت.
ٍ-5شنو در ادرار مردُ یب ادرار درد آٗر.
 -6ت٘رً در چشٌ ٕب ،ت٘رً دست ٕب ٗ پبٕب ثٔ ٗیژٓ در م٘دمبُ

نکات قابل توجه:
در ثیمبران مجتال ثً ثیمبری مسمه کهیً ،دارٌَبی وفرَتُکسیک(ثب مسیت کهیُی)
مبوىددارٌَبی مسکه(ایجُپرَفه،دیکهُفىبک َ ،)...آوتیثیُتیکٌبی آمیىُگهیکُزیدی
(جىتبمبیسیه  ،آمیکبسیه َ َ)...مُاد حبجت رادیُنُژی ثبید ثب احتیبط مصرف ضُود یب
ثً طُر کبمم از آهنب اجتىبة ضُد.

مبتاليان به اختالالت كليوي از مصرف خود سرانه مسكن
ها بايد به شدت خودداري کنند و براي كاهش درد با
پسشك خود در مورد نوع مسكن مشورت كنند .
ال ثً فطبر خُن ثبالتر از 90/140
فطبر خُن ثبال معمٌُ
میهيمرت جیُي گفتً ميضُد .در ایه راثطً اگر فرد
مجتال ثً فطبر خُن ثبال دارٌَبي ضد فطبر خُن را طجق
وظر پسضك معبجل ثً طُر مرتت مصرف كىد ،مي تُاود از
اجيبد یب پیطرفت ثیمبري ٌبي كهیُي جهُگريي منبید.
در ثچً ٌبئی کً تت دار ٌستىد َ یب ثً عهت اسٍبل َ
استفراغ دریبفت مبیعبت کبفی وداضتً اود َ ثدوطبن دچبر کم آثی ضدي است ،زمبن
ثرَز عالئم درگیری کهیً ثً دوجبل مصرف ایه گرَي از دارٌَب می تُاود از  5رَز
تب ٌ 5فتً ثبضد .
آیب میداوید مصرف مُاد رَان گردان( مثم اکستبزی َآمفتبمیه ٌب) در درازمدت
عُارض کهیُی دارد کً از مٍمرتیه عُارض وبضی از استفبدي از ایه مُاد رَان
گردان است.

َرزش َ تسریع گردش خُن وً تىٍب ثبعث کبٌص اسرتش
میضُد ثهکً عمهکرد کهیً را هبجُد خبطیدي َ ثً دفع
مُاد زائد کمک میکىد

زیبديرَی در مصرف منک َ ترکیجبت حبَی سدیم ویس
مسئهً دیگری است کً دفع کهسیم از طریق ادرار را
افسایص دادي َ ثبعث افسایص خطر تطکیم سىگ ٌبی
کهسیمی در کهیً میضُد.
آیب میداوید مصرف ثرخی از دارٌَب ویسمیتُاود ثبعث
ایجبد سىگ کهیً ضدي َیب سىگ سبزی در کهیً راافسایص میدٌىد ثً عىُان مثبل دارَی
کُتریمُکسبزَل  ،سیپرَفهُکسبسیه؛ آسیکهَُیر َ ...ثىبثرایه اگر مطکم سىگ کهیً
دارید پسضک خُد را آگبي منبیید.

دالیل ابتال بو بیماری ىای كلیوی
 -1ثیَبری ّفرّٗی دیبثتی
دیبةت ثیَبری است مٔ ثذُ را از استفبدٓ مبفی گي٘مس (قْذ خُ٘) ثبز ٍی دارد ٗ اگر گي٘مس اضبفی در خُ٘ ثبقی ثَبّذ ،ثٔ عْ٘اُ یل سٌ
عَو ٍی مْذ .
در دقیقت ثیَبری ّفرّٗی دیبثتی (تص٘یر رٗثرٗ) َٕبُ آسیت ثٔ ّفرُٗ ٕب در اثر قْذ استفبدٓ ّشذٓ در خُ٘ است مٔ اگر سطخ گي٘مس خُ٘
فرد پبییِ ّگٔ داشتٔ ش٘دٍ ،ی ت٘اّذ تبثیر ثیَبری دیبثت را در ثرٗز ثیَبری ّفرّٗی ثٔ تبخیر ثیْذازد .
 -2فشبر خُ٘ ثبال
فشبر خُ٘ ثبال ٍی ت٘اّذ ثٔ ٍ٘یرگ ٕبی ميیٔ ٕب آسیت ثرسبّذ مٔ در ایِ ص٘رت ميیٔ ٕب َّی ت٘اّْذ ٍ٘اد اضبفی ثذُ را دفع مْْذ .ثْبثرایِ
پسشنبُ ت٘صیٔ ٍی مْْذ مٔ افراد ٍجتال ثٔ دیبثت یب مٌ مبری ميی٘ی ،ثبیذ فشبر خُ٘ خ٘د را پبییِ ّگٔ دارّذ.
 - 3ثیَبری ٕبی گيٍ٘رٗىی
َٕبُ ط٘ر مٔ از ّبً آُ ٌٕ پیذا است ،ثیَبری گيٍ٘رٗىی ثٔ ٍ٘یرگ ٕبی درُٗ ميیٔ ٕب دَئ ٍی مْذ مٔ اثتذایی تریِ آُ را ٍی ت٘اُ
ثیَبری ّفرّٗی ثبفتی داّست .از ّخستیِ ّشبّٔ ٕبی ایِ ثیَبری ٍی ت٘اُ ثٔ ٗج٘د پرٗتئیِ ،خُ٘ یب ٕر دٗ در ادرار اشبرٓ مرد .ثیَبری
گيٍ٘رٗىی ثٔ إٓستگی ثٔ سبختبر ميیٔ آسیت ٍی رسبّذ ٗ ثرای مْتره ٗ درٍبُ آُ ،رإکبرٕبیی ٍبّْذ مْتره فشبر خُ٘ ٗ استفبدٓ از
دارٕٗبی تق٘یت مْْذٓ سیستٌ ایَْی ثذُ ٗ استرٗئیدٕب ٗج٘د دارد .
 -4ثیَبری ٕبی ميی٘ی ارثی ٗ ٍبدرزادی
ثرخی ثیَبری ٕبی ميی٘ی ّبشی از ٍسبیو ژّتینی است .از طرفی ثرخی ٍشنالت ميی٘ی ٍَنِ است ْٕگبٍی ایجبد شّ٘ذ مٔ ّ٘زاد ْٕ٘ز در
ردٌ ٍبدر است .ثٔ ٕر دبه از ّخستیِ ّشبّٔ ٕبی ٍشنالت ميی٘ی ٍی ت٘اُ ثٔ فشبر خُ٘ ثبال ،مَتٗد گيج٘ه قرٍس در خُ٘ٗ ،ج٘د خُ٘ یب
پرٗتئیِ در ادرار اشبرٓ کرد .
 -5دیگر دالیو اثتال ثٔ ثیَبری ٕبی ميی٘ی
ٍسًَ٘ شذُ ٗ جرادت ٍی ت٘اّْذ ٍْجر ثٔ ایجبد ثیَبری ميی٘ی شّ٘ذ .
ثرخی از دارٕٗبیی مٔ ثٔ رادتی ٗ ثذُٗ ّسخٔ ی پسشک در دسترش ٍردً قرار دارّذ ،اگر ثٔ ط٘ر ٍذاًٗ ٗ ثرای ٍذت ط٘الّی استفبدٓ
شّ٘ذٍ ،ی ت٘اّْذ ثٔ ميیٔ ٕب آسیت ثرسبّْذ  .دارٕٗبیی ٍبّْذ آسپیریِ ،استبٍیْ٘فِ ٗ ایج٘پرٗفـِ از خطرّبك تریـِ ع٘اٍـو ایجبد ثیَـبری
ثـرای ميیـٔ ٕـب ثٔ شَبر ٍی رّٗذ ٗ استفبدٓ ٍذاًٗ از آراً ثخش ٕب ،ثٔ ميیٔ ٕب آسیت جذی ٍی رسبّذ.

چگونه می توان خطر ابتال به بیماری کلیوی را کاهش داد؟
 - 1قنذ خوى ،فشار خوى و چزبی خوى) کلستزول (را بو خوبی
کنتزل کنیذ .اىذاف شوا بایذ هورد توافق گزوه درهانی شوا واقغ شونذ.
 - 2طبق دستور غذایی سالوی کو بزای ىوگاى توصیو هی شود پیش
بزویذ .غذایی کو چزبی ،نوک و قنذ کوی داشتو باشذ اس جولو انواع
هختلف هیوه جات و سبشیجات .بو طور هنظن فعالیت بذنی انجام
دىیذ.
 - 3داروىای خود را طبق دستور هصزف کنیذ .اگز داروىا با شوا ساسگاری نذاشتنذ فوراً بو پششک خود اطالع
دىیذ.

ثب کَی ت٘جٔ ثٔ عالئٌ ٕشذار دْٕذٓ ٗ ازٍبیش خُ٘ ٗادرار ثٔ رادتی ٍی ت٘اُ از ثرٗز ّبرسبیی کيی٘ی
ٗ پیشرفت آُ در ٍرادو اٗىیٔ پیشگیری َّ٘د .

