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. کلیَ دس کْدکبى هوکي است ثَ طشق هختلف ثیوبسشْد

ثؼعی اص ایي ثیوبسیِب هوکي است دسهبى پزیش ثبشٌذ 

ثذّى آًکَ دس آیٌذٍ ػْاسظی داشتَ ثبشٌذ اهب گبُی 

 .اّقبت ثسیبس جذی  یْدٍ ّ ّخین هی ثبشٌذ

 

، ثیوبسی است کَ ثَ طْس ًبگِبًی   آسیب حاد کلیه

ظبُش هی شْد، اغلت هذت کْتبُی ثبقی هی هبًذ ّ ثَ 

هحط سفغ ػبهل صهیٌَ ای ّ دسیبفت دسهبى پضشکی 

اهب گبُی کبهال . هْسد ًیبص، کبهال اص ثیي هی سّد 

ثِجْد ًیبفتَ ّ ػْاسض طْالًی هذتی ثبقی گزاشتَ کَ 

 .دسآیٌذٍ هشکالت جسوی سا ثَ ُوشاٍ خْاُذ داشت

 

ثب دسهبى اص ثیي ًوی سّد ّ ثب بیواری هسهي کلیه ، 

ثیوبسی هضهي کلیَ هٌجش ثَ . گزشت صهبى ثذتش هیشْد

. هی شْد ( ثیوبسی هشحلَ  ًِبیی کلیَ ) ًبسسبیی کلیَ 

دسهبى  پیًْذ کلیَ ، دیبلیض خًْی  ّ یب دیبلیضصفبقی 

 .ثشای توبم ػوش هی ثبشذ

 اقذام زودرش برای پیشگیری  -بیواری کلیه درکىدکاى

پیشگیری با اقدام زودرس   

Your business tag line here. 
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 :هشت قاًىى برای سالهت کلیه ها 
 

 فؼبلیت ثذًی هٌظن

 خصْصب دس ثیوبساى دیبثتی  –اًذاصٍ گیشی ّکٌتشل هشتت قٌذ خْى 

 اًذاصٍ گیشی  ّکٌتشل هشتت فشبسخْى

 تغزیَ سبلن 

 ًْشیذى ثَ حذ کبفی ّ هٌبست هبیؼبت

 (حتی داسُّبی گیبُی) اجتٌبة اص هصشف خْدسشاًَ داسُّب 

 (چبقی) اجتٌبة اص افضایش ّصى 



ػلل ثیوبسی هضهي کلیَ  دسکْدکبى هوکي است هْاسد 

 :صیشثبشذ

هبًٌذ هتْلذ شذى ثب یک کلیَ ، یب کلیَ ُبیی )ًقص ثذّ تْلذ  -

 ، ( ثب سبختبس غیش طجیؼی 

 ،( هثل ثیوبی کلیَ پلی کیستیک)ثیوبسیِبی اسثی کلیَ  -

ثَ هجوْػَ ای اص ػالئن شبهل اص ) سٌذسم ًفشّتیک  -

دست دادى پشّتیئي دس ادساس، ّ تجوغ آة ّ ًوک دسثذى کَ 

 ، ( اصهشخصبت ثیوبی کلیْی است ، گفتَ هی شْد

 ، (ػفًْت ادساسی)ػفًْت  -

ثیوبسیِبیی کَ چٌذیي ػعْ ثذى ) ثیوبسیِبی ػوْهی ثذى  -

 ،( اص جولَ کلیَ سا ًیض هجتال هی کٌٌذ هثل ثیوبسی لْپْط 

هثل ) هسذّد ثْدى هجشای ادساسی یب ثشگشت ادساس  - 

 ( .هشکالت هجشای ادساسی ّ هثبًَ

ثیوبسیِبی کلیْی دس کْدکبى ، ثیوبسی ثشای توبم ػوش 

اکثش کْدکبى ثب ثیوبسی کلیْی ثَ ثیوبسی . هی ثبشذ

 .هشحلَ ًِبیی کلیَ دسدسٍّ ثضسگسبلی هٌتِی هی شًْذ

کْدک ثب ثیوبسی هضهي کلیَ هوکي است سشػت سشذ 

کٌذتشی اصُوکالسی ُبی خْد داشتَ ثبشذ ّ یب قبدسثَ 

 .کٌتشل  ادساس ًجبشذ

 :آسیب حاد کلیه 

  HUSیک هثبل آسیت حبد کلیَ سٌذسم ُوْلیتیک اّسهیک یب 

یک ًْع ثیوبسی کلیْی است کَ سلْلِبی قشهض خْى . است 

تخشیت هی شًْذ ّ ثبػث هسذّد شذى ثخشی اص کلیَ کَ ػول 

گلْهشّل .  صبف ّ تویض کشدى خْى سا ثَ ػِذٍ داسد هی شْد

اجضای ثسیبس کْچکی دس کلیَ هی ثبشٌذ کَ خْى اص آى هی 

، گلْهشّلِب تْسط   HUSدس ثیوبسی . گزسد ّ تصفیَ هی کٌذ

گْیچَ ُبی سشخ تخشیت شذٍ ، هسذّد هی شًْذ ّ دسًتیجَ 

. قبدسثَ ّظیفَ خْد کَ پبک سبصی خْى هی ثبشذ ، ًخْاٌُذ ثْد

سٌذسم ُوْلیتیک اّسهیک یک ثیوبسی شبیغ آسیت حبد کلیَ دس 

 .دّساى کْدکی هی ثبشذ

یک ػلت دیگش آسیت حبد کلیَ صذهَ ثَ کلیَ ًبشی اص کن آثی ، 

صذهبت ًبشی اص . سْختگی ، خًْشیضی ، آسیت یب جشاحی است

هْاسد رکش شذٍ ثبػث کبُش فشبسخْى  شذٍ دس ًتیجَ خْى 

کبفی ثَ کلیَ ُب ًوی سسذ ّ دسًتیجَ ًبسسبیی حبد کلیَ ثشّص هی 

 .کٌذ

 :بیواری هسهي کلیه

 چگىًه بیواری کلیىی را درکىدکاى تشخیص دهین؟

 :آزهایشات

 اصًظش ّجْد آلجْهیي یب خْى دسادساس: اصهبیش ادساس

ثشای هحبسجَ سشػت پبک شذى خْى تْسط : آصهبیش خْى

 کلیَ ُب

ثشسسی تؼذاد : ثشسسی ُبی  سًْْگشافی ّ تصْیش ثشداسی 

 ، شکل ّاًذاصٍ کلیَ ُب 

 .ثٌذست اقذاهبت تشخیصی  تخصصی تش تْصیَ هی شْد

 آیابیواری کلیىی درهاى دارد؟ 

ثؼعی ثیوبسیِب ثب دسهبى هٌبست ثَ طْس کبهل ثِجْد هی 

 .یبثٌذ

دس ثؼعی هْاسد دسهبى سشػت آسیت سا کٌذ کشدٍ یب  

 . اصپیششفت آى جلْگیشی  هی کٌذ

دس صْست آسیت هضهي ّ شذیذ کلیَ دسهبى ثَ ثِتش شذى 

ػالئن ّ کبُش ػْاسض جسوبًی ًبشی اص آسیت هضهي کلیَ 

 .کوک هی کٌذ

 :ًکته ههن 

دسصْست کَ تشخیص یک هشکل کلیْی ثشای کْدک دادٍ شذ 

حتوب ثب پضشک ثبتجشثَ دس تشخیص ّدسهبى ثیوبسی کلیْی 

ًبهیذٍ هی شًْذ فىق تخصص ًفرولىژی کىدکاى کْدکبى کَ 

 . .هشْست کٌیذ ّتْصیَ ُبی ایشبى سا جذی ثگیشیذ 

 


