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 چیست؟  سندرم نفروتیک 

ن زیادی را در ادرار دفع کند  .یک اختالل کلیوی است که باعث یم شود بدن شما پروتئی 

 به دلیل آسیب به خوشه
ً
شود که مواد زائد و  ها ایجاد یمهای خونن کوچک در کلیه های رگسندرم نفروتیک معموال

ویژه در پاها و مچ پا یم شود و خطر ابتال به سایر  این وضعیت باعث تورم، به  .کنندآب اضافن خون را فیلتر یم 

 .مشکالت سالمتر را افزایش یم دهد

 امل خطر عو 

ات   .سندرم نفروتیک یم تواند خطر عفونت و لخته شدن خون را افزایش دهد پزشک شما ممکن است داروها و تغیت 

ی از عوارض توصیه کندرژیم غذا  .نی را برای جلوگت 

 

  .لخته شدن خون

ن های خون   • ناتوانن گلومرول ها در فیلتر کردن خون به درستر یم تواند منجر به از دست دادن پروتئی 

ی از لخته شدن  این امر خطر ایجاد لخته خون در رگ های شما   .خون کمک یم کندشود که به جلوگت 

 .را افزایش یم دهد
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ید خون باال ول خون باال و تری گلیست    .کلستر

ی تولید یم  • ن بیشتر ن در خون شما کاهش یم یابد، کبد شما آلبومی  ن آلبومی  هنگایم که سطح پروتئی 

ول و تری   .کند ن حال، کبد شما کلستر ی آزاد یم کنددر عی  ید بیشتر  .گلیست 

 تغذیه نامناسب 

ن خون یم تواند منجر به سوء تغذیه شود  • این یم تواند منجر به   .از دست دادن بیش از حد پروتئی 

ن ممکن است تعداد بسیار کیم گلبول قرمز   .کاهش وزن شود که یم تواند با ادم پوشانده شود همچنی 

ن و سطو  ن خون پایی  (، سطح پروتئی  ن )کم خونن ن ویتامی   .داشته باشید D ح پایی 

  .فشار خون باال

 .آسیب به گلومرول ها و در نتیجه تجمع مایعات اضافن بدن یم تواند فشار خون شما را افزایش دهد •

  .آسیب حاد کلیه

اگر کلیه های شما به دلیل آسیب به گلومرول ها توانانی خود را در فیلتر کردن خون از دست بدهند،   •

ن   .انند به رسعت در خون شما جمع شوندمواد زائد یم تو  اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است به دیالت 

  -وسیله ای مصنویع برای حذف مایعات و مواد زائد اضافن از خون شما   -اضطراری نیاز داشته باشید  

) ن  با دستگاه کلیه مصنویع )دیالت 
ً
 .معموال

 بیماری مزمن کلیوی 

لیه های شما به مرور زمان عملکرد خود را از دست  سندرم نفروتیک یم تواند باعث شود ک . •

ن یا پیوند کلیه نیاز داشته باشید .بدهند ن بیاید، ممکن است به دیالت   .اگر عملکرد کلیه به اندازه کافن پایی 

 عفونت ها 

 .افراد مبتال به سندرم نفروتیک خطر ابتال به عفونت را افزایش یم دهند  •
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 عالئم

 :عالئم و نشانه های سندرم نفروتیک عبارتند از

 تورم شدید )ادم(، به ویژه در اطراف چشم و در مچ پا و پا  •

ن اضافن در ادرار شما  •  ادرار کف آلود، در نتیجه پروتئی 

 افزایش وزن به دلیل احتباس مایعات  •

•  
 

 خستگ

 از دست دادن اشتها  •

 علل

 در اثر آسیب به خوشه های رگ های خونن کوچک )گلومرول( کلیه ها ایجاد یم شود
ً
 .سندرم نفروتیک معموال

هانی را که بدن شما به آن نیاز دارد از آن ها فیلتر یم کلیهها خون شما را هنگام عبور از  گلومرول 
ن هانی که به آن  کنند و چت 

( را  .کنندنیاز ندارد جدا یم  ن  آلبومی 
ً
ن خون )عمدتا که برای حفظ مقدار مناسب مایع در    -گلومرول های سالم پروتئی 

ول ها آسیب یم بینند، اجازه یم دهند  هنگایم که گلومر  .از نفوذ به ادرار محافظت یم کنند -بدن شما الزم است  

ن خون بیش از حد از بدن شما خارج شود که منجر به سندرم نفروتیک یم شود  .پروتئی 
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 بسیاری از علل احتمایل

ایط یم توانند باعث آسیب گلومرویل و منجر به سندرم نفروتیک شوند، از جمله  :بسیاری از بیماری ها و رسر

  .بیماری کلیه دیابتر 

( شود که بر گلومرول ها تأثت  یم گذارد •  .دیابت یم تواند منجر به آسیب کلیه )نفروپانر دیابتر

 بیماری با حداقل تغیت  

ات حداقیل منجر به عملکرد   .این شایع ترین علت سندرم نفروتیک در کودکان است  • بیماری با تغیت 

   غت  طبییع کلیه یم شود، اما زمانن که بافت کلیه زیر میکروسکوپ
ً
برریس یم شود، طبییع یا تقریبا

ن کرد .طبییع به نظر یم رسد  نیم توان تعیی 
ً
 .علت عملکرد غت  طبییع معموال

  .گلومرولواسکلروز سگمنتال کانونن 

این بیماری که با اسکار برخن از گلومرول ها مشخص یم شود، یم تواند نایسر از یک بیماری دیگر، یک   •

 .یا بدون دلیل شناخته شده ای رخ دهدنقص ژنتیگ یا برخن داروها باشد 

 غشانی 
 نفروپانر

ضخیم شدن به دلیل رسوبات  .این اختالل کلیوی نتیجه ضخیم شدن غشاهای داخل گلومرول است . •

ایط پزشگ مانند لوپوس، هپاتیت .ساخته شده توسط سیستم ایمتن است ، B این یم تواند با سایر رسر

 .ند بدون دلیل شناخته شده رخ دهدماالریا و رسطان همراه باشد یا یم توا 

 لوپوس اریتماتوی سیستمیک 

 .این بیماری التهانی مزمن یم تواند منجر به آسیب جدی کلیه شود . •
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 آمیلوئیدوز 

ن های آمیلوئید در اندام های شما جمع یم شوند  • تجمع   .این اختالل زمانن رخ یم دهد که پروتئی 

 .یم رساندآمیلوئید اغلب به سیستم فیلتر کلیه ها آسیب 

 

 

 

 

 :عوامیل که یم توانند خطر ابتال به سندرم نفروتیک را افزایش دهند عبارتند از

 

ایط پزشیک که یم تواند به کلیه های شما آسیب برساند • ایط خطر ابتال به   .شر برخن بیماری ها و رسر

آمیلوئیدوز، نفروپانر ریفالکس و سایر سندرم نفروتیک را افزایش یم دهند، مانند دیابت، لوپوس، 

 .بیماری های کلیوی

داروهانی که ممکن است باعث سندرم نفروتیک شوند عبارتند از داروهای ضد   داروهای خاص  •

وئیدی و داروهانی که برای مبارزه با عفونت ها استفاده یم شوند
 .التهانی غت  استر

 نفروتیک را افزایش یم دهند عبارتند از عفونت هانی که خطر ابتال به سندرم  عفونت های خاص •

HIVهپاتیت ، Bهپاتیت ، C و ماالریا. 

 نویسنده حکیم رضن 
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