
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشگیری

 از عوارض کاهش عملکرد کلیه

 افزایش خطر بیماری های قلبی

کلی می  عروقی و افزایش مرگ و میر

 . باشد

دارد  شواهد متقاعدکننده ای وجود 

است و یا می  قابل پیشگیریCKD که

را به تعویق  توان پیشرفت آن

  .انداخت

اعمال  وCKD پس شناسایی بیماران با

افراد نقش  مداخالت مناسب در این

کنترل این بیماری  مهمی در درمان و

 . دارد

 نارسایی مزمن کلیه
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  نارسایی مزمن کلیه

معضالت  نارسایی مزمن کلیه یکی از

جهان است  در سطحبهداشتی مهم 

توجه مرگ و میر  که با افزایش قابل

  .باشد همراه می

افزایش  آنچه که حائز اهمیت است

بیماری  جهانی بروز و شیوع این

علت افزایش  است که می تواند به

افزایش شیوع دیابت  سن جمعیت و

 . فشاری خون باشد شیرین و پر

 نحوه محاسبه عملکرد کلیه

 GFR کلیه ها مهم ترین شاخص سنجش کارکرد

 . گلومرولی است یا میزان فیلتراسیون

GFRاز ازپالسما است که در هر دقیقه حجمی 

نه ترشح  یک ماده خالص (مایعی که در کلیه

کلیرانس هر  . شود دارد نه باز جذب ) پاک می

پالسما که در عرض دقیقه  ماده یعنی حجمی از

 GFR ماده پاک می شود . برای محاسبه از آن

کراتینین استفاده می  به طور معمول از کلیرانس

 . از تود عضالنی تولید میشود کنیم . کراتین

بر اساس  مرحله تعریف شده که CKD 5 برای

به  5میشود و مرحله  تقسیم بندی GFR میزان

 15زیر GFR نهایی نارسایی کلیه عنوان مرحله

 1مرحله  مشخص می گردد . در حالی که در

 90مساوی یا بیشتر از  GFR نارسایی کلیه میزان

 . دقیقه است میلی لیتر بر

 CDK شیوع

متاآنالیز در سال  مطالعه ای به روش مروری و

انجام شده که CKD شیوع برای بررسی 2016

،  متاآنالیز برای این منظور بوده است اولین

تخمین زده  درصد 4/13در حدود  CKD شیوع

مطالعه  6از در این مطالعه که  . شده است

است  شده در ایران هم استفاده گردیده انجام

در سطح کشور در  شیوع نارسایی مزمن کلیوی

درصد و در مراحل  4/13بیماری  5تا 1مراحل 

لذا  درصد به دست آمده است و 6/10 تا3

 CKD باالی ایران جزو کشورهای با شیوع

باید در نظر داشت که این  . محسوب میشود

 واندیکی از عوامل تهدید کنندهمی ت شیوع باال

تا آنجا که  سالمت در جمعیت ایرانی باشد و از

کنترل پیشرفت  حدی امکان پیشگیری و

باید توجه الزم را بر  بیماری وجود دارد

 . داشت این مهم مبذول
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