
 

 بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود 

 

 

 نارسایی حاد کلیوي

 

 درمان: 

 تدابیر طبی

 درمان دارویی  

 درمان تغذیه اي   

 دیالیز

 تدابیر طبی:

کلیه ها توانایی قابل توجهی براي ترمیم دارند و درمان شامل حفـظ 

تعادل مایع ، اجتناب از تجمع مایـعـات و یـا انـجـام دیـالـیـز 

 درصورت  امکان می باشد. 

 درمان داروئی: 

یکـی از عـوارض نارسائی کلـیه باال رفتـن میـزان پتـاســیـم خـون 

می باشد که دردرمان دارویی با استفاده از داروهاي مختلف سعـی 

 در کنترل پتاسیم خون می شود. 

 درمان تغذیه اي : 

نارسائی حاد کلیه باعث اختالل شدید تغذیه اي مـی شـود زیـرا 

تهوع و استفراغ مانع تغذیه مناسب و کافی می شودبر ایـن اسـاس 

کنترل وزن دراین بیماران مهم است و رژیـم هـاي غـذایـی کـم 

پتاسیم و  کم پروتئین توصیه می شود و مصرفمایعـات نـیـز بـایـد 

 کنترل شده باشد. 

 دیالیز: 

 اختالل مایع و سایرامالح اغلب به وسیله دیالیز کنترل میگردد .

 

 پیشگیري: 

(جنتا مایسین)  در صورت استـفاده از آنتی بیـوتیـک هاي سمی براي کلیه 

انجام آزمایشـات دوره اي جـهت بررسی  عملکرد کلیه ضروري  

است وتمام داروها بویژه مسکن ها را زیر نظرپزشک مصرف نمائید 

 ودرصورت نیاز آزمایشات دوره اي طبق نظرپزشک انجام شود .

 محدود کردن تماس با مواد حاجب و داروهاي سمـی براي کلیه. 

استفاده از مایعات بعد از استفاده ازمواد حاجب جهت دفع سریع تـر 

 ماده حاجب و جلوگیري ازآسیب کلیه ها

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه شده توسط:

 حسین عزیز یار

پرستار بخش اورژانس بیمارستان حضرت رسول(ص)  

 جوانرود

۴ ۵ 



 هوالشافی

 مروري بر ساختمان وعملکرد سیستم کلیوي

دستگاه ادراري وکلیوي شامل دو کلیه ، دو حالب ، مثانه و مجراي ادراري 

میباشد   ادرار توسط کلیه ها تولید میشود.کلیه هـا یـک جـفـت وداراي 

 ساختمان لوبیائی شکل میباشند و به وسیله حالب به مثانه متصل میشوند.

مثانه: کیسه عضالنی تو خالی است و ظرفیت آن در بزرگساالن درحـدود 

درصد بـدن انسـان را آب  60میلی لیتر ادرار است. تقریباً  500الی  400

تشکیـل داده است وکلیـه ها تعادل آب را از طریق تـشکیل ادرارتنــظـیـم 

 می نمایند.

 ازسایر عملکردهاي مهم کلیه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 دفع مواد زائد از طریق ادرار  -1

 تنظیم امالح   -  2

 تنظیم حالت اسیدي خون   -3

 

 کنترل فشارخون  - 4

 تنظم تولید گلبولهاي قرمز خون -5

 تنظیم تعادل کلسیم و فسفر   -6

   Dتولید ویتامین -7

کلیــه ها هم ماننـد سایر ارگانـهاي بدن دچاربیماري میشوند یکـی از 

بیماریهاي شایع کلیه نارسائی آن است که به دو صورت حاد و مزمـن 

 ایجاد میشود. 

 تعریف نارسائی کلیه : 

زمـانی که کلیـه ها نتـوانند فـراورده هـاي زائـد را دفع نمـایـنـد و یـا 

فعالیتهاي تنظیم کننده را انجام دهند نارسائی کلیه به وجود مـی آیـد 

که در نتیجه آن اختالل در عملکرد کلیه بوجود آمده ومایعـات بـدن 

 تجمع می یابند وباعث به هم خوردن تعادل مایع و امالح میشود. 

 نارسائی حاد کلیه: 

یک کاهش ناگهانی در عملکرد کلیه ناشی از آسیب کلـیـه هـا مـی 

 باشد. 

 علت: 

علت آن اغلب شناخته شده نیست ولی در بسـیـاري از مـوارد یـک 

مشکل زمینه اي وجود دارد که در صورت رفع مشکل زمیـنـه اي تـا 

 حدود زیادي عملکرد کلیه قابل برگشت می باشد. 

یکی ازدالیل نارسائی حـاد کلـیه کاهش جریان خون کلـیه می بـاشـد 

 که میتواند دراثر 

 کاهش شدید حجم خون (در اثر خونریزي شدید)

 افت فشار خون

 نارسایی قلبی

 انسداد دو طرفه سرخرگ ویا سیاهرگهاي کلیه 

(سنگهاي کلیوي از دالیل شایع نارسائی حاد نیستند ولی خطر ابتال 

 به نارسائی حاد کلیوي را افزایش میدهند) 

 عالئم: 

 افزایش کراتینین خون  

 تغییر در برون ده ادراري از عالئم شایع می باشد. 

یکسري عالئم عمومی شامل حالت خواب آلـودگـی و خشـک 

شدن پوست وَ مخاط ، سردرد و انقباضات عضالنی و تشنج  نـیـز 

 می تواند بروز کند. 

 راههاي تشخیصی مهم عبارتند از : 

ــــــی  ــــــررس ب

وضــــعــــیــــت 

 ادراري فرد 

 آزمایش ادرار

 سونوگرافی

 آزمایش خون
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