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عالئم بیماری های کلیوی

عالئـم بيماری هـای کليـوی در بين افـراد مختلف و بيماری هـای مختلف متفاوت هسـتند. عالئم 
ايجـاد شـده بسـتگی زيادی بـه نوع بيمـاری و شـدت آن دارد. عالئـم بيماری های کليـوی اغلب 

مبهـم و غيـر اختصاصی هسـتند، بنابراين تشـخيص بيماری در مراحل اوليه دشـوار اسـت.

عالئم شایع بیماری های کلیوی:
تورم پاها و صورت

تورم صورت و پاها عالمت شايع بيماری کليوی است، البته در بيماری های ديگری نيز ممکن است 
ديده شود. از مشخصات ورم ناشی از بيماری کليوی اينست که تورم در ابتدا دور چشم و بخصوص 
پلک پايين بروز کرده و صبح ها هنگام بلند شدن از خواب شديدتر است. به اين عالمت ادم پره 
اربيت می گويند و در طول روز پاها ورم کرده و با استراحت ورم پاها کمتر می شود درحاليکه ورم 

دور چشم با استراحت بيشتر می شود.

نارسايی کليوی از علل مهم و شايع ورم هستند. اما بايد توجه داشت که وجود ورم لزوما به معنای 
اختالل عملکرد کليوی نيست. در برخی از بيماری های کليوی علی رغم عملکرد طبيعی کليه ادم ايجاد 
می شود به عنوان مثال در سندرم نفروتيک که دفع ميزان زياد پروتئين منجر به ايجاد ورم می شود. در 

مقابل در برخی موارد علی رغم اختالل شديد در عملکرد کليوی بيمار دچار ورم نمی شود. 
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کاهش اشتها، تهوع و استفراغ

کاهـش اشـتها و طعـم بـد داخـل دهـان در مبتاليان به 
نارسـايی کليـوی در مراحـل اوليـه ديـده می شـود. بـه 
دنبـال تشـديد بيمـاری کليـوی و تجمـع بيشـتر مـواد 
سـمی درون بـدن، بيمـاران دچـار تهـوع، اسـتفراغ و در 

برخـی مـوارد سکسـکه مقـاوم می شـوند.

فشارخون باال
در بيماران با نارسـايی کليوی فشـارخون باال شـايع اسـت. 
بـه عنـوان يـک نکتـه در صـورت بـروز فشـارخون در فرد 
زيـر 30 سـال و يـا در فشـارخون های خيلـی بـاال در زمان 
تشـخيص بايد به علـل کليوی توجه کرد. نه تنها نارسـايی 
مزمـن کليـه باعـث ايجـاد فشـارخون بـاال می شـود، بلکه 
فشـارخون بـاال نيز می توانـد باعث نارسـايی کليوی شـود.

کم خونی و ضعف
ضعـف عمومـی بـدن، خسـتگی زودرس، اختـالل تمرکز 
و رنـگ پريدگـی از شـکايت های شـايع در مبتاليـان بـه 
کـم خونـی هسـتند. کـم خونـی و عالئـم ناشـی از آن 
ممکـن اسـت تنها عالمـت مبتاليـان به بيمـاری کليوی 

در مراحـل کمتر پيشـرفته باشـد.

شکایت های غیراختصاصی
کمر درد، درد عمومی بدن، خارش و گرفتگی های عضالنی در برخی از مبتاليان ديده می شود. 

اختالل رشد، کوتاهی قد و خم شدگی استخوان های پا در کودکان ممکن است ديده شود.
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شکایت های ادراری 
شکايت های شايع ادراری شامل موارد زير هستند:

کاهش حجم ادرار - 1
سـوزش ادرار، افزايـش دفعـات ادرار کـردن، دفـع خون و يـا چرک از ادرار که به طور شـايع  - 2

در عفونت هـای ادراری ديده می شـوند.
انسـداد در مسـير خروجـی ادرار می توانـد منجـر بـه اختـالل در ادرار کردن شـود. در موارد  - 3

شـديد انسـداد قطع کامـل جريـان ادرار رخ می دهد.
بايـد بـه ايـن نکته توجه داشـت که در اغلـب بيماری های کليوی حتـی در موارد شـديد بيماران 

برای مـدت طوالنی بدن عالمت هسـتند.

در صورت بروز فشارخون باال در افراد جوان بررسی از نظر بیماری 
کلیوی زمینه ای باید صورت بگیرد.


