
نفروتيك سندروم

نفروتيك كاهشسندروم ادرار، در پروتئين دفع با كه است باليني اختالل نوعي
(پروتئين) خون،خونآلبومين در كلسترول زيادي مقادير افزايش و ها اندام تورم

باميشناسايي شايع طور به كليوي بيماريهاي از زيادي تعداد كل در ولي شود.
همراه نفروتيك گلومرولونفريتسندرم كليه، آميلوئيدوز لوپوس، مانند هستند

و... مزمن

درمان: تشخيصو روشهاي
گيـري انـدازه خـون، مختلـف آزمايشـات و بـاليني شرايط به توجه با پزشك

ادرار ادرار،24پروتئين آزمايش و تشخيصساعته را ايميبيماري پاره در اما دهد.
ا پزشك كه است نياز اوقات بـهاز كليه) بافت از برداري (نمونه كليه بيوپسي طريق ز

ضـروري درمـاني تيم با بيمار همكاري مواقع اين در برسد. نهايي و قطعي تشخيص
است.

و هـا انـدام تورم كاهش كليه، كاركرد حفظ وضعيت اين درمان در اصلي هدف
مي رفته دست از پروتئين مالجايگزيني قابل تورم صورت در لذا كمباشد. رژيم حظه

مي توصيه بيمار براي متخصصيننمك شود.
مصـرفي مقـدار كـاهش بيمـار براي تغذيه
را ــروتئين پ افــزايشمصــرف و كلســترول

مي گيرد.درنظر

تجويز ادرارآور داروهاي پزشك اسـتفادهميگاهي صـبحها است بهتر كه كند
نشود. ايجاد اختالل روزمره فعاليتهاي درهنگام تا شود

ميمعم تجويز نيز (كورتيكواستروئيدها) كورتونها بيمـاريوال چنانچـه و شـود
از باشد درمان به ايمنيمقاوم سيستم كننده مهار ميداروهاي گرفته بهره شود.نيز

و كليـه بافـت بـه صـدمه ميزان مشخصشدن جهت است ناچار پزشك گاهي
كند.طرح برداري نمونه كليه بافت از درمان، برنامه دقيق ريزي

ض گرامي نظـرمبيمار در كليـه از بيوپسـي شما براي چنانچه سالمتي آرزوي ن
نماييم: مي توصيه شما به را زير موارد رعايت است شده گرفته

از� قبل نمائيد.شب استحمام است بهتر كليه بيوپسي

ساعت� نخوريد.12از چيزي شب نيمه

بايد� كليه بيوپسي انجام از باز24پس طاق وضعيت در بمانيد.پهلوبهياساعت

يا و باز طاق وضعيت رعايت رفتنعدم قـرارراه كليـه معرضخـونريزي در را شما

دهد.مي



حداقل� بايد نخوريد.6-4شما چيزي بيوپسي انجام از پس ساعت

در� شما توانايي عدم صورت در است. مهم كليه بيوپسي از پس شما كردن ادرار

اد سوند شما براي ناچار به كردن ميادرار تعبيه شود.راري

مي� داده ظرف پنج شما ايـنبه بريزيـد. آن در را خـود اوليـه ادرار پنج تا شود

شد. خواهند بررسي خون وجود لحاظ از ها نمونه
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