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کلیه و عملکرد آن

کليـه جـزو حياتـی تريـن اعضـای بـدن اسـت. اختـالل عملکـرد آن می توانـد منجر بـه بيماری 
شـديد و حتـی مـرگ شـود. همچنيـن سـاختمان و عملکـرد بسـيار پيچيـده ای دارد.

دو عملکـرد مهـم و اصلـی کليـه شـامل دفـع سـموم و مـواد زائـد و نيز کنتـرل سـطح آب، مواد 
معدنـی و شـيميايی بـدن و الکتروليت هايـی مثل سـديم و پتاسـيم اسـت.

ساختمان کلیه
بـه منظـور دفـع مواد زائـد و تنظيـم آب و الکتروليت ها کليه هـا ادرار توليد می کننـد. ادرار توليد 
شـده در هـر کليـه از طريـق حالب هـا کـه مجرايی بـه طـول در حدود 25 سـانتی متر می باشـد 

بـه مثانه وارد شـده و سـپس از طريق مجـرای ادراری دفع می شـود.

اغلب افراد چه زن و چه مرد دو کليه دارند.	 

کليه هـا در قسـمت فوقانـی خلفـی شـکم در هـر سـمت سـتون فقرات قـرار گرفته و توسـط 	 
دنده هـای تحتانـی محافظـت می شوند.)شـکل1(

از آنجاييکه کليه ها در عمق شکم قرار گرفته اند در حالت طبيعی قابل لمس نيستند.	 

کليه ها يک جفت ارگان های لوبيايی شکل هستند. در بزرگساالن در حدود 10سانتی متر طول، 	 
6 سانتی متر پهنا و 4 سانتی متر ضخامت دارند. هر کليه در حدود 170-150 گرم وزن دارد.

مثانـه ارگان توخالـی بـوده و در قسـمت تحتانـی و قدامـی شـکم قـرار گرفتـه و بـه عنـوان 	 
مخزنـی بـرای ادرار عمـل می کنـد.

مثانـه يـک فرد بزرگسـال در حدود 500-400 سـی سـی گنجايـش دارد. زمانيکـه تقريبا به 	 
طـور کامل پر می شـود احسـاس دفـع ايجاد می شـود.

مجرای دفع ادرار:  در مرحله دفع، ادرار از اين طريق خارج می شود.	 

محل قرارگیری، ساختمان و عملکرد کلیه ها در زن و مرد یکسان است.
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چرا وجود کلیه ها برای حیات بشر ضروری است؟
در طول روز انواع مختلف غذاها را مصرف می کنيم.

در طول روز سطح آب، الکتروليت ها و اسيدهای بدن مرتبا تغيير می کند.

تبديل مواد غذايی به انرژی در طول روز منجر به توليد مواد سمی در بدن می شود. 

تغيير در محتوای آب، الکتروليت و اسيدهای بدن و تجمع مواد زائد منجربه آسيب بدن می شود.

کليه هـا مسـووليت دفـع مواد زائد و سـمی و نيـز تنظيم سـطح آب، الکتروليت و اسـيدهای بدن 
را برعهـده دارند.
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عملکرد کلیه ها چیست؟
اولين عملکرد کليه تصفيه خون و توليد ادرار است. ساير عملکردهای کليه در ادامه شرح داده شده است:

دفع مواد زائد- 
دفع آب اضافی  - 
ايجاد تعدل بين مواد معدنی بدن- 
کنترل فشارخون- 
شرکت در توليد گلوبول قرمز- 
حفظ سالمت استخوان ها- 

1- دفع مواد زائد

موادی که در طول روز مصرف می کنيم حاوی پروتئين هستند. پروتئين ها برای برای رشد و ترميم 
بدن ضروری هستند. اما مصرف آنها در بدن منجر به توليد مواد زائد می گردد.تجمع و احتباس اين 

مواد زائد مشابه تجمع سموم در بدن است. کليه ها مسووليت دفع اين مواد را بر عهده دارند. 

کراتينيـن و اوره از جملـه مـواد زائـدی هسـتند کـه امـکان انـدازه گيـری آنهـا وجـود دارد و در 
صـورت اختـالل در عملکـرد کليـه سـطح آن ها در خـون افزايش می يابد. بدينوسـيله سـطح آنها 

در خـون انعکاسـی از کاهـش عملکـرد کليه ها اسـت.

2- دفع آب اضافی بدن

دومين کار مهم کليه ها تنظيم تعادل آب بدن و دفع مقادير اضافی آن می باشد. در صورت اختالل 
در عملکرد کليه ها امکان دفع آب اضافی وجود نداشته و به دنبال احتباس آن ورم ايجاد می شود.

3- حفظ تعادل مواد معدنی و شیمیایی

از عملکردهـای مهـم ديگر کليه تنظيم سـطح مواد معدنی و شـيميايی همانند سـديم، پتاسـيم، 
هيـدروژن، کلسـيم، فسـفر، منيزيوم و بی کربنـات در مايعات بدن می باشـد.
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تغيير در سـطح سـديم بدن می تواند منجربه اختالل هوشـياری شـود همچنين تغيير در سـطح 
پتاسـيم می توانـد باعـث اختـالل در ضربـان قلب و يا عملکرد عضالت شـود. حفظ سـطح فسـفر 

و کلسـيم در بـدن بـرای حفظ سـالمت اسـتخوان ها و دندان ها ضروری اسـت.

4- تنظیم فشارخون

بـه منظـور کنتـرل فشـارخون کليه هـا هورمون هـای مختلفـی از جملـه رنيـن، آنژيوتنسـين، 
آلدوسـترون و پروسـتاگالندين توليـد می کننـد. بـه دنبـال تنظيـم در توليـد ايـن هورمونها و در 
نتيجـه تنظيـم سـطح آب و سـديم بدن فشـارخون تنظيـم می شـود. هرگونه اختـالل در تنظيم 

ايـن مـواد منجربـه افزايش فشـارخون می شـود. 

5- شرکت در تولید گلوبول قرمز

اريتروپوئتيـن از ديگـر هورمون هايـی اسـت که توسـط کليه ها توليد می شـود. نقـش آن در توليد 
گلبول هـای قرمـز اسـت. اختـالل در عملکـرد کليه هـا منجـر بـه کاهـش توليـد اريتروپوئتيـن، 
اختـالل در توليـد گلبول هـای قرمـز و در نهايـت کم خونی می شـود. بـه همين دليـل کم خونی 
ناشـی از بيمـاری کليـوی عـالوه بر مکمل های آهـن و ويتامين بـه جايگزين کـردن اين هورمون 

نيز نيـاز دارد.

6- حفظ سالمت استخوان ها

کليه هـا ويتاميـن D را بـه فـرم فعـال تبديـل می کننـد. وجـود فـرم فعال ايـن ويتاميـن در بدن 
بـرای جـذب کلسـيم از غـذا، رشـد اسـتخوان ها و دندان هـا و نيـز حفـظ سـالمت آن هـا ضروری 
اسـت. اختـالل در عملکـرد کليـه و در نتيجـه کاهـش سـطح فـرم فعـال ايـن ويتاميـن منجر به 
کاهـش رشـد اسـتخوان ها و ضعف سـاختار آن هـا می شـود. اختالل رشـد می تواند از نشـانه های 

نارسـايی کليه هـا در کودکان باشـد.
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تشکیل ادرار

درطـی روز 1200 ميلـی ليتـر در دقيقـه معـادل 1700 ليتر در روز 
خـون بـرای تصفيـه وارد کليه ها می شـود.

↓
از ايـن ميـزان 125 ميلی ليتـر در دقيقه معـادل 180ليتر در روز از 

گلومرول هـا رد شـده و عبـور می کند.
↓

178 ليتر)99%( از اين ميزان توسط کليه ها بازجذب می شود.
↓

مابقـی آن کـه معـادل 2-1 ليتـر بـوده و حاوی سـموم و مـواد زائد 
اسـت بـه صـورت ادرار دفع می شـود.

چگونه خون تصفیه شده و ادرار تولید می شود؟
در رونـد تصفيـه ادرار کليه هـا مـواد ضـروری را نگهـداری و مـواد زائـد، آب و الکتروليت هـای 

اضافـی را بـه صـورت انتخابـی دفـع می کننـد.

جا دارد که روند پيچيده تشکيل ادرار توضيح داده شود:

آيـا می دانيـد کـه در هـر دقيقـه، 1200 ميلـی ليتر خـون که معـادل 20% خونی اسـت که 	 
توسـط قلـب پمـپ می شـود بـرای تصفيـه وارد کليه هـا می شـود؟ بنابرايـن در طـی يک روز 

1700 ليتـر خـون تصفيه می شـود. 

روند فيلتراسيون و تصفيه مواد در واحدهای کوچکی از کليه به نام نفرون صورت می گيرد.	 

هرکليـه از حـدود 1 ميليـون نفـرون تشـکيل شـده اسـت. هـر کـدام از نفرون هـا شـامل دو 	 
بخـش گلومـرول و توبول هسـتند.

تصفيـه و فيلتراسـيون مـواد از محـل گلومـرول و از سـوراخ های بسـيار ريـزی کـه به صورت 	 
انتخابـی عمـل می کنـد انجـام می شـود. آب و مـواد کوچک به راحتـی از اين سـوراخ ها عبور 
می کننـد در حاليکـه مولکولهـای درشـت و سـلول ها هماننـد گلوبول هـای قرمـز و سـفيد، 
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پالکت هـا و پروتئين هـا نمی تواننـد عبـور کننـد. بـه هميـن علـت در ادرار افـراد سـالم ايـن 
مـواد و سـلول ها ديـده نمی شـوند. 

اوليـن مرحلـه تشـکيل ادرار در گلومرول هـا صـورت می گيـرد. در حدود 125 ميلـی ليتر در 	 
دقيقـه معـادل 180 ليتـر در روز خـون از طريـق گلومرول هـا فيلتـره می شـود و ادرار اوليـه 
تشـکيل می شـود.  ادرار تشـکيل شـده در اين مرحله نه تنها شـامل مواد زائد و سـموم بلکه 

حـاوی قند وسـاير مـواد مفيد نيز می باشـد.

بـه هميـن دليـل در مرحلـه بعدی حين عبـور ادرار از توبول هـا 99% آن به صـورت انتخابی 	 
آب و مـواد مفيـد بـاز جـذب شـده و تنهـا 1% آن کـه شـامل مـواد زائـد و سـموم اسـت به 

صـورت ادرار دفع می شـود.

ادرار تشکيل شده از طريق حالب ها وارد مثانه شده و در نهايت از طريق مجرای ادراری دفع می شود.	 

آیا حجم ادرار در فرد سالم به صورت طبیعی تغییر می کند؟

بلـه. ميـزان آب مصرفـی روزانه و دمـای هوا مهمتريـن فاکتورهايی تعيين کننـده حجم ادرار 	 
در افراد سـالم هستند.

زمانيکـه مصـرف مايـع در طـول روز کـم باشـد ادرار غليظ شـده و حجم آن کاهـش می يابد 	 
بالعکـس افزايـش دريافـت مايعـات منجر به افزايـش حجم ادرار می شـود.

در تابسـتان بـه دليـل افزايـش تعريـق در نتيجـه گرمـا حجـم ادرار کاهـش پيـدا می کنـد. 	 
برعکـس در زمسـتان بـه دنبـال کاهـش تعريـق ميـزان ادرار افزايـش می يابـد.

در يـک نفـر بـا توجـه بـه دريافـت طبيعی مايعـات در صورتيکـه حجـم ادرار روزانـه از 500 	 
سـی سـی کمتـر و يـا از 3 ليتـر بيشـتر شـود بررسـی از نظر مشـکالت کليـوی بايد انجام شـود.

میزان خیلی کم و یا خیلی زیاد ادرار می تواند نمایانگر مشکل کلیوی نیاز به بررسی باشد.


