بیماریهای کلیوی و آنچه باید همه بدانند

باورهای غلط و حقایق درباره بیماریهای کلیوی
باور غلط :هیچکدام از بیمارهای کلیه قابل درمان نیستند.
حقیقت :با تشخیص و درمان زودرس و به موقع بسیاری از بیماریهای کلیوی قابل درمان هستند
و درسایر موارد ،تشخیص و درمان به موقع میتواند پیشرفت بیماری را آهسته و یا متوقف کند.
باور غلط :در صورتیکه یکی از کلیهها از کار بیفتد عملکرد کلیهها کامال از بین رفته است.
حقیقـت :نارسـایی کلیههـا زمانـی اتفـاق میافتـد کـه هـردو کلیـه عملکـرد خـود را از دسـت
بدهنـد .در بیشـتر مـوارد بـه دنبال از دسـت دادن یـک کلیه فرد کاملا بدون عالمت بـوده و نیز
هیـچ اختاللـی در آزمایشـهای وی وجود نخواهد داشـت .به دنبـال از بین رفتـن هردوکلیه ،مواد
زائـد و سـمی در بـدن تجمـع پیـدا کـرده و اوره و کراتینین خـون افزایش پیدا میکنـد .افزایش
ایـن مـواد در خـون نشـان دهنده بـروز اختلال در عملکرد کلیهها اسـت.
باور غلط :در بیماری کلیوی بروز تورم اندام نشان دهنده نارسایی کلیوی است.
حقیقت :در برخی بیماریهای کلیوی فرد دچار تورم اندامها میشود و این لزوما به معنای
نارسایی کلیوی نیست (همانند سندرم نفروتیک) .در حقیقت ورم اندامها در نتیجه اختالل در
دفع آب اضافی بدن بوده و یکی از دالیل اصلی این اختالل بیماریهای کلیوی هستند.
باور غلط :ورم در تمام مبتالیان به نارسایی کلیوی وجود دارد.
حقیقـت :در حقیقـت ورم تنهـا در اغلـب مبتالیان به نارسـایی کلیـوی وجـود دارد و نه درهمه
آنهـا .در تعـداد کمـی از بیمـاران حتی در مراحل پیشـرفته بیمـاری کلیوی ادم ایجاد نمیشـود.
بنابرایـن نبـود ادم نارسـایی کلیـوی را رد نمیکند.
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باور غلط :تمام مبتالیان به بیماری کلیوی باید میزان زیادی آب مصرف کنند.
حقیقـت :کاهـش حجم ادرار از عالئم بـارز اغلب بیماریهـای کلیوی اسـت .بنابراین محدودیت
مصـرف مایعـات در ایـن بیمـاران بـرای حفـظ تعـادل آب بدن ضـروری اسـت .مصـرف آب زیاد
باعـث ایجـاد ورم اندامهـا و مخصوصـا پاهـا میشـود .البته در مبتالیان به سـنگ کلیـه و عفونت
ادراری توصیـه بـه مصـرف مایعات بـه میزان زیاد میشـود.
باور غلط :حال عمومی من خوب است پس مشکل کلیوی ندارم.
حقیقـت :اغلـب بیمـاران در مراحل اولیـه بیماری کلیوی بدون عالمت هسـتند .در این شـرایط
تنها اختالل در تسـتهای آزمایشـگاهی نشـان دهنده بیماری هسـتند.
باور غلط :من احساس بهبودی دارم پس نیازی به ادامه داروها نیست و میتوانم آنها را قطع کنم.
حقیقت :بسیاری از مبتالیان به دنبال درمان درست احساس بهبودی پیدا کرده و به دنبال آن
رژیم غذایی و داروهای خود را قطع میکنند .این در حالی است که قطع داروها خطرناک بوده و
میتواند منجر به پیشرفت سریع بیماری کلیوی شده و شروع دیالیز را ضروری کند.
بـاور غلـط :کراتینیـن سـرم مـن مختصـری باال ولـی حالـم کامال خـوب اسـت پس نیـازی به
بررسـی و پیگیـری ندارد.
حقیقـت :حتـی افزایـش خفیـف در کراتینین سـرم نشـان دهنـده اختلال در عملکـرد کلیوی
بـوده و بایسـتی بررسـی شـود .بیماریهـای مختلفـی میتواننـد کلیـه را درگیـر کننـد .بـرای
تشـخیص ایـن مـوارد بایـد بـدون تأخیـر بـه نفرولوژیسـت مراجعـه کرد.
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در ادامه به اهمیت افزایش کراتینین حتی به میزان اندک میپردازیم:
مراحـل اولیـه بیمـاری مزمـن کلیـوی در اغلـب مـوارد بـدون عالمـت بـوده و افزایـش کراتینین
سـرم میتوانـد تنهـا عالمـت بیماری باشـد .افزایش کراتینین سـرم تـا میزان  1.6 mg/dlنشـان
میدهـد کـه حداقـل  %50از عملکـرد کلیـه از بیـن رفته اسـت که این میـزان قابل توجه اسـت.
تشـخیص و شـروع درمان بیماری مزمن کلیوی در این مرحله و شـروع درمان بسـیار ارزشـمند
و کمـک کننـده بـوده و میتوانـد باقیمانـده عملکـرد کلیـوی را بـرای مدت طوالنـی حفظ کند.
زمانیکـه کراتینیـن سـرم بـه حـدود  7 mg/dlمیرسـد در حـدود  %85کلیه از بین رفته اسـت.
ایـن امـر نشـان دهنـده اختالل جـدی عملکـرد کلیهها اسـت .درمان مناسـب میتوانـد به حفظ
بقـای باقیمانـده عملکـرد کلیـوی کمـک کند اما باید توجه داشـت کـه فرصت الزم بـرای درمان
مناسـب و حفـظ کلیههـا از بیـن رفتـه اسـت و بیمـاران در ایـن حالت بایسـتی به دنبـال درمان
جایگزیـن کار کلیههـا باشـند و بـه آنهـا دیالیز و یـا پیوند پیشـنهاد میگردد.
فاصلـه زمـان رسـیدن کراتینیـن  4بـه  6خیلـی کمتـر از فاصلـه بیـن کراتینیـن  1به  2اسـت و
ایـن فاصلـه خیلـی سـریع طی میشـود.
بـاور غلـط :بـرای بیماری کـه دیالیز شـروع میشـود امکان قطـع آن وجود نداشـته و بایسـتی
مرتبا دیالیز شـود.
حقیقت :فاکتورهای متعددی هستند که تعیین میکنند دیالیز بیماری موقتی و یا دائمیباشد.
اختلال حـاد (نارسـایی حـاد) کلیـوی یـک اختلال موقتـی و برگشـت پذیـر کلیهها بـوده و در
تعـداد کمـی از مـوارد و آن هـم بـه صـورت موقتـی دیالیـز ضـرورت پیـدا میکنـد .بـا درمـان
مناسـب عملکـرد کلیههـا اغلـب بـه طور کامـل بهبـود مییابـد .باید توجه داشـت کـه تاخیر در
انجـام دیالیـز در ایـن مـوارد میتوانـد مرگ آور باشـد.
این در حالی است که بیماری مزمن کلیوی یک بیماری پیشرونده و برگشت ناپذیر بوده و در
مراحل پیشرفته بایستی دیالیز به صورت مداوم و مادام العمر یا تا زمان پیوند کلیه انجام شود.
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باور غلط :دیالیز بیماری کلیوی را درمان میکند.
حقیقـت :دیالیـز بیمـاری کلیـوی را درمـان نمیکنـد بلکـه بـه عنـوان درمـان جایگزیـن در
نارسـایی کلیـه از آن اسـتفاده میشـود .دیالیـز یـک درمـان نجـات دهنـده بیمـار در نارسـایی
کلیـه بـوده و بـرای خـارج کردن مواد سـمی و زائـد و آب اضافی از بـدن ،تنظیـم الکترولیتهای
و حفـظ تعـادل اسـید و بـاز بـه کار بـرده میشـود .تجمـع این مـواد در بـدن میتوانـد منجر به
مـرگ شـود .دیالیـز بـا انجـام عملکـرد کلیههـا طـول عمـر ایـن بیمـاران را افزایـش میدهند.
باور غلط :زنان و مردان نمیتوانند به جنس مخالف خود کلیه اهدا کنند.
حقیقـت :از آنجاییکـه عملکـرد کلیههـا در هـردو جنـس مشـابهند امـکان اهدا کلیـه به جنس
مخالف وجـود دارد.
باور غلط :فشارخون من طبیعی است بنابراین دیگر نیازی به ادامه داروهای فشارخون خود ندارم.
حقیقـت :بسـیاری از افراد به دنبال طبیعی شـدن فشـارخون بعـد از شـروع دارو ،داروهای خود
را بـا ایـن تفسـیر کـه در حال حاضر فشـارم طبیعـی بـوده و زمانیکه دارو مصـرف نمیکنم حال
بهتـری دارم داروهـای فشـار خـود را قطـع میکننـد .ایـن درحالی اسـت که فشـارخون باال یک
عامـل کشـنده خامـوش بـوده و در صـورت عدم درمـان میتواند منجـر به مشـکالت جدی مثل
سـکته قلبـی و یـا مغـزی و یا نارسـایی کلیهها شـود .بنابراین بـه منظور حفـظ ارگانهای حیاتی
بـدن داروهای فشـارخون حتی زمانیکه فشـارخون طبیعی اسـت بایسـتی ادامـه پیدا کنند.
باور غلط :درد پهلوها نشان دهنده بیماری کلیوی است.
حقیقـت :بیماریهـای کلیـوی اغلـب بـدون درد هسـتند و تنهـا بیمـاری کلیـوی همـراه بـا
درد پهلوهـا سـنگهای کلیـوی هسـتند کـه دردهـای شـدید و متنـاوب ایجـاد میکننـد و بقیه
بیماریهـای کلیـوی مثـل نارسـایی کلیـه درد ایجـاد نمیکننـد.
باور غلط :چاقی ارتباطی با کارکرد کلیه ندارد.
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حقیقت :یکی از راههای درمان بیماری کلیوی کاهش وزن میباشد .لذا توصیه به کاهش وزن میشود.
باور غلط :ورزش باعث نارسایی کلیوی میشود.
حقیقـت :ورزش کـردن نـه تنهـا بـا عث نارسـایی کلیـوی نمیشـود بلکه یکـی از راههـای مهم
درمـان نارسـایی کلیوی میباشـد.
بـاور غلـط :مـن جهـت انجـام بـدن سـازی میتوانـم از پروتئینهـای طبیعـی بـه میـزان زیاد
اسـتفاده کنـم و بـرای کلیههـا مشـکلی نـدارد.
حقیقـت :مصـرف پروتئینهـا با میـزان زیـاد در افرادی کـه زمینه بیمـاری کلیـوی دارند باعث
بدتـر شـدن عملکـرد کلیهها شـده و نارسـایی کلیـوی را تشـدید میکند.
باور غلط :سیگار کشیدن روی کلیهها تاثیر ندارد.
حقیقـت :سـیگار کشـیدن سـرعت نارسـایی کلیـه را زیاد کـرده و بیماران سـریع تر بـه مراحل
انتهایـی نارسـایی کلیـه میرسـند .یکـی از راههـای درمـان بیمـاران مبتلا بـه نارسـایی کلیوی
قطع سـیگار میباشـد.
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