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 :نارسایی کلیه

ثِ حبلتی اطالق هی ضَدکِ دس ًتیدِ کبّص ػولکشد کلیِ هَاد صایذ 

دس ثذى تدوغ هی یبثذ ّوچٌیي ( اٍسُ ٍ کشاتیٌیي)ًبضی اص هتبثَلیسن 

اختالل دس تؼبدل آة ٍ الکتشٍلیتْب دس ثیوبس ایدبد هیطَد هقذاس ادساس 

دس ضجبًِ سٍص کبّص هی یبثذکِ ثِ ایي حبلت   500cc-400ثیوبس ثِ 

دس ضجبًِ سٍص ثبضذ آًَسی  cc100الیگَسی هی گَیٌذ ٍ اگش کوتش اص 

 . گفتِ هی ضَد

 .تقسین ثٌذی هیطَد( CRF)ٍهضهي( ARF)ًبسسبیی کلیِ ثِ دًٍَع حبد

 : نارسایی حاد کلیه

 ARFثِ کبّص ًبگْبًی ٍتقشیجب کبهل ػولکشد کلیِ گفتِ هی ضَد دس

کبّص یبفتِ ٍ ّوضهبى  GFRیک دٍسُ چٌذ سبػتِ تب چٌذ سٍصُ طی

هؼوَال دس اثش ًبسسبیی  ARF. هیضاى کشاتیٌیي ٍ اٍسُ افضایص هی یبثذ

 .گشدش خَى کلیَی، اختالل ػول گلَهشٍلی یب تَثَلی است

 :اتیولوژی

 :ػلت ایي ثیوبسی ثِ سِ دستِ تقسین هی ضَد

 PRE RENAL (ِثب هٌطب قجل اص کلی :)الت ایي گشٍُ ثبػث اختال

کبّص خشیبى خَى کلیِ هی ضَد هبًٌذ کبّص فطبس خَى، 

 خًَشیضی، ضَک

 POST RENAL (ِثب هٌطب ثؼذ اص کلی :) ضبهل آى دستِ اص

ثیوبسیْبیی است کِ ثِ ادساس سبختِ ضذُ اخبصُ خشٍج اص کلیِ سا 

 ًویذّذ هبًٌذ تَهَس ٍ یب سٌگ دس لگٌچِ ٍ حبلت، هثبًِ ٍ ضشثِ

 INTER RENAL (ِثب هٌطب ثؼذ اص کلی : ) اختالالت ٍ ضبیؼبتی

دس خَد کلیِ سجت ًبسسبیی کلیِ هی ضَد ٍ ثیطتش اضبسُ ثِ 

 .تغییشات پبساًطیوی ًبضی اص ثیوبسی یب هَاد ًفشٍتَکسیک است

 :تظاهرات بالینی

ظبّش ثیوبس ثسیبس ثذ حبل است ػالین ػػجی ثِ غَست خَاة 

دس سیستن گَاسضی، . ضذآلَدگی، سشدسد، لشصش ػضالًی هی ثب

. ثیوبس دچبس تَْع ٍ استفشاؽ، اسْبل ٍ خًَشیضی گَاسضی هی ثبضذ

دس آصهبیطبت ثشٍى دُ ادساسی کن ٍ ٍصى هخػَظ ادساس پبییي 

است افضایص اٍسُ، کشاتیٌیي، پتبسین دس خَى داسین ،کبّص سذین 

 .ثؼلت اسْبل ٍ استفشاؽ دیذُ هی ضَد

کلیِ ثؼلت خًَشیضی گَاسضی ، توبهی هجتالیبى ثِ ًبسسبیی حبد 

کن ضذى ػوش گلجَلْبی قشهض ٍ کبّص تَلیذ اسیتشٍپَیتیي دچبس 

 .دسخبتی اص کن خًَی هی ضًَذ

 :مراقبت پرستاری در نارسایی حاد کلیه

کٌتشل سطح الکتشٍلیتْبی سشم،خزة ٍدفغ هبیؼبت، کٌتشل  (1

 .ٍصى ٍ ٍخَد ادم

 (گیهثل ضَک ٍ سَخت)ثشًبهِ هشاقجت اص اختالل اٍلیِ (2

 .اتسبع ٍسیذ طٍگَلش،غذاّبی قلت،سیِ ٍتٌفس ثشسسی هیطَد (3

دس هشحلِ حبد ثیوبسی ثشای کٌذ کشدى سشػت هتبثَلیسن،  (4

تت ٍ ػفًَت ثبیذ کٌتشل . استشاحت دس ثستش ضشٍسی است

 .ضَد

پَست ثذلیل خطکی ٍادم گبّی تشک ثش هیذاسد ّوچٌیي  (5

ثؼلت سسَة هَاد سوی دچبس خبسش هی ضَد تغییش ٍضؼیت 

 .استحوبم ثب آة خٌک هبًغ ثشٍص اختالالت پَستی هی ضَدٍ

ثشای تػحیح کن خًَی اص تشاًسفَصیَى  ٍ تدَیض داسٍّبی  (6

 .اسیتشٍپَیتیي استفبدُ هی ضَد

اص ًظش سطین غزایی ثبیذ سطین کن پشٍتئیي، پش کشثَّیذسات،پش  (7

 .کبلشی ٍ پش ٍیتبهیي تدَیض ضَد

 :دسهبى فَسی دس ّیپش کبلوی کِ ضبهل (8

 تدَیض گلَکًَبت کلسین 

 تدَیض ٍسیذیHCO3 

 تدَیض اًسَلیي کشیستبل ٍ گلَکض ّیپش تًَیک 

ٍدسهبى غیش فَسی دس ّیپش کبلوی ضبهل تدَیض سصیٌْبی دفغ کٌٌذُ 

پتبسین هثل کی اگضاالت هی ثبضذ دس غَستی کِ ّیپش کبلوی هقبٍم 

 .ثِ ایٌگًَِ دسهبًْب ثبضذ ثیوبس دیبلیض هی ضَد

 :پیشگیری

o ًسیَى ٍػفًَتْبیی کِ ثبػث آسیت کلیِ هیطًَذسشیغ دسهبى ّیپشتب

 .ضًَذ

o  ،دس غَست استفبدُ اص داسٍّبی ًفشٍتَکسیکBUN ٍCr  ِحذاقل ّفت

 .ای دٍ ثبس کٌتشل ضًَذ

o  ٍ پیطگیشی ٍدسهبى سشیغ ضَک ثب تدَیض ٍ خبیگضیي کشدى خَى

 هبیؼبت  

o سٍى ثشای تطخیع ّش چِ سشیؼتش ضشٍع ًبسسبیی کلیِ،اًذاصُ گیشی ة

 .ثؼذ اػوبل خشاحی ثطَس سبػتی اًدبم هی ضَد CVPدُ ادساسی ٍ 

 (:CRF)نارسایی مزمن کلیه 

ثِ ٍخَد ًبسسبیی پیطشفتِ غیش قبثل ثشگطت کلیِ گفتِ هی ضَد ثیوبسی 

هشحلِ ای اص ًبسسبیی هضهي کلیِ است کِ  ESRDکلیَی هشحلِ ًْبیی یب

هوکي است   CRF. دیگش ػولکشد کلیِ ثشای حفظ حیبت کبفی ًیست

کِ ثیوبس  ARFثتذسیح دس طی چٌذیي سبل ٍ یب دس ًتیدِ یک حولِ 

 .ًتَاًذ اص آى سّبیی یبثذ ایدبد هی ضَد

دسغذ ثبفت کلیِ اص ثیي سفتِ است دس ایي حبلت  CRF 80-90دس 

تَاًبیی ثذى ثشای حفظ تؼبدل آة ٍالکتشٍلیتْب ٍ ٍضؼیت ضیویبیی ثذى 

دس ایي . کطٌذُ ثذى هٌدش هی ضَد هختل ضذُ ٍدس ًْبیت ثِ اٍسهی

 .حبلت توبهی ثیوبساى ثشای صًذُ هبًذى ًیبص ثِ دیبلیض ٍ پیًَذ کلیِ داسًذ

 :علل نارسایی مزمن کلیه
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  ( ثیطتشیي ػلت )گلَهشٍلَ ًفشیت 

 دیبثت ضیشیي 

 ُّیپشتبًسیَى کٌتشل ًطذ 

 ًفشٍ اسکلشٍص 

 پیلًَفشیت 

 گلَهشٍلَاسکلشٍص 

اًسذاد هدبسی ادساسی، داسٍّب ٍ هَاد ٍ سبیش ػلل کِ دس ایي ثیي 

 .سوی ٍ ثیوبسی لَپَس اسیتوب تَس هْن هیجبضذ

 :سیر و دوره های نارسایی مزمن کلیه 

  ( :تخشیت کلیَی )تخشیت رخیشُ کلیَیGFR  دس ایي

 .دسغذ هیشسذ 50-40هشحلِ ثِ 

  ِثی کفبیتی کلی :GFR 20-40 دسغذ حذ ًشهبل است. 

 ًِبسسبیی کلی :GFR 10-20 غذ حذ ًشهبل استدس. 

  ثیوبسی کلیَی هشحلِ ًْبیی یبESRD :GFR  10کوتش اص 

 .دسغذ طجیؼی است

 : عالیم بالینی

  کِ ضبهل خَاة ( ثبسصتشیي ػالهت )سیستن ػػجی

آلَدگی ،گیدی، کشختی، اختالل دس دسک ٍ حبفظِ،اغوب 

 .ٍدس ًْبیت هشگ هی ثبضذ

 سبع سیستن گَاسضی ضبهل ثی اضتْبیی، تَْع، یجَست ٍ ات

 ضکن 

 ػشٍقی ثػَست ادم، ّیپشتبًسیَى، -سیستن قلجی

 ( ًبقَس هشگ )تبکیکبسدی، آسیتوی ٍپشیکبسدیت 

  ، سیستن خًَی ضبهل آًوی، لکَسیتَص،تشٍهجَسیتَپٌی

 ًقع دسػول پالکتْب ،خًَشیضی ٍ کن خًَی

  سیستن ػضالًی  ثػَست دسد هفػلی، ساضیتیسن، تبخیش

 دس سضذٍ استئَدیستشٍفی

 سی ثػَست کبّص ثشٍى دُ ادساسی ٍ ٍصى سیستن ادسا

هخػَظ ادساس، کبّص سذین ، ٍخَد کست دس ادساس ٍ 

 پشٍتئیٌَسی

 :درمان

 :دسهبى خبسش .1

ثؼلت سسَة فسفبت است کِ لَسیًَْب ، آًتی ّیستبهیي ٍ طل 

 .ّیذسٍکسیذ آلَهیٌیَم دادُ هی ضَد

 :دسهبى ػالین ػػجی .2

دیبصپبم ٍ فٌی هسکي تدَیض هی ضَد پشٍتئیي حزف ٍ ثشای تطٌح 

 .تَئیي دادُ هی ضَد

 :دسهبى ػالین استخَاًی  .3

ثػَست فؼبل ضذُ دادُ هی ضَد  Dفسفش حزف هی ضَد ٍیتبهیي 

 .کلسین ثػَست خَساکی دادُ هی ضَد

 :دسهبى آًوی .4

گبّی . تدَیض اسیتشٍپَیتیي ٍ تشاًسفَصیَى ضشٍست پیذا هی کٌذ

 .ٍ اسیذ فَلیک دادُ هی ضَد( فشم تضسیقی )آّي 

 :ین غزایی سط .5

دس غَست هحذٍدیت هػشف پشٍتئیي ،کیفیت پشٍتئیي ثبیذ ثبال ٍ 

داسای اسیذ اهیٌِ ضشٍسی ثبضذ کبلشی دس حذ کبفی ٍ اص چشثی ٍ 

 .کشثَّیذسات استفبدُ ضَد

 :کٌتشل آة ٍ الکتشٍلیت .6

ثیطتش اص حدن ادساس  cc 700-400ثبیستی هیضاى هبیؼبت دسیبفتی  

 .سبػت قجل ثبضذ 24

 :ػشٍقی-یدسهبى قلت .7

ثػَست کٌتشل ّیپش تبًسیَى ،هحذٍدیت دسیبفت هبیؼبت ٍسذین ٍ 

 .دس غَست ًبسسبیی قلجی اقذاهبت الصم اًدبم گیشد
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