
بررسی تاثیرات ویروس کووید-19 بر روی کلیه ها 

گرفتاریدورانکروناوپساکروناوبیماریکلیهها
 

زمانی  کلیه ها  بر  کووید-19  تاثیر  چگونگی 
مطرح شد که برخی بیماران طی مدت بستری 
در بیمارستان به آسیب حاد کلیوی مبتال شدند. 
از این رو، فرضیه هایی مطرح شد و پژوهش ها 

برای تایید یا رد آنها آغاز شدند. 
در حال حاضر، همچنان مکانیسم روشنی وجود 
ندارد. با این وجود، نفرولوژیست ها موافقند که 
سطح  مسوول   2-SARS-CoV ویروس 
مشخصی از آسیب کلیوی است. در شرایطی 
که برخی کشورها بروز آسیب حاد کلیوی در 
کمتر از یک درصد بیماران را گزارش کرده اند، 
نیز  از آمار تا 30 درصد  در کشورهای دیگر 

صحبت می شود. 
بیمارانی که از آسیب کلیوی ناشی از بیماری 
کووید-19 رنج می برند، بدترین پیش آگهی - 
واژه ای پزشکی برای بیان پیش بینی آینده یک 
بیماری – را دارند. درمان آسیب حاد کلیوی در 

بخش های مراقبت ویژه دشوار است. 

پیامدهای سنگین کووید-19 
برای کلیه ها

بیماری  کردند  اعالم  گزارشی  در  محققان 
کووید-19 می تواند به کلیه ها آسیب وارد کند 

و خطر ضرورت انجام دیالیز برای این بیماران 
را افزایش دهد. همچنین محققان در این مطالعه 
هشدار دادند به دلیل همه گیری بیماری کووید-19 
پزشکان باید برای مواجهه با افزایش قابل توجه 
موارد ابتال به بیماری مزمن کلیوی آمادگی داشته 
باشند. در این مطالعه محققان به بررسی اطالعات 
نزدیک به 4 هزار بیمار مبتال به کووید-19 که 
18 ساله و باالتر بوده اند و در فاصله 27 فوریه تا 
30 ماه مه در بیمارستانی در شهر نیویورک تحت 
درمان بودند مورد ارزیابی قرار دادند. طبق مطالعه 
انجام گرفته، نارسایی حاد کلیه در 46 درصد از 
این بیماران مشاهده شد و حدود یک پنجم از 

آنها به انجام دیالیز نیاز پیدا کردند. 
به  مبتال  بیماران  میان  فوت  موارد  همچنین 
نارسایی کلیه که در بیمارستان تحت درمان 
قرار داشتند حدود 50 درصد بوده که این آمار  
میان بیمارانی که دچار عارضه کلیوی نبوده اند 

حدود 8 درصد بوده است. 

یافته های به دست آمده نشان داد تنها 30 درصد 
از بیماران مبتال به کووید-19 که به نارسایی 
حاد کلیه دچار شده بودند از این بیماری جان 
سالم به در برده و عملکرد کلیه های آنها بهبود 

پیدا کرده است. 
محققان  گفته  به  نیوز،  دی  هلث  گزارش  به 
آمریکایی، ممکن است با شیوع بیماری کلیوی 
پس از همه گیری بیماری کووید-19 مواجه شویم 
که در این شرایط تعداد بیمارانی که به دیالیز و حتی 
پیوند کلیه نیاز پیدا می کنند، افزایش پیدا می کند. 
یکی از بیماری هایی که افراد بسیاری در نقاط 
مختلف جهان با آن دست وپنجه نرم می کنند، 
»بیماری کلیوی« است. افراد از زمان بروز این 
بیماری، باید به طور مرتب و مداوم تحت درمان 
قرار بگیرند و معموال برای مخارج درمان خود 
مشکل دارند و کسانی که نیاز به پیوند کلیه داشته 
باشند مشکالت آنها صدچندان است.  در این 
میان انجمن های حمایتی نقش ارزشمندی دارند. 

3 عامل آسیب کلیوی ناشی از 
کروناویروس جدید

در زمان بررسی چگونگی تاثیر کووید-19 بر 
کلیه ها می توان 3 عامل را مدنظر قرار داد. این 
عوامل می توانند به تنهایی یا با هم عمل کنند و 
وجود آنها در هر بیمار متفاوت است. گاهی 
 2-SARS-CoV اوقات آسیب ناشی از ویروس
مستقیم است و در موارد دیگر آسیب به صورت 

غیرمستقیم و در نتیجه درمان رخ می دهد. 

این 3 عامل شامل موارد زیر می شوند:
خود ویروس: نفرولوژیست ها موافقند کلیه ها 
یکی از اندام هایی هستند که همراه با ریه ها 
توسط این بیماری مورد حمله قرار می گیرند. 
مواد  دارای  کلیوی  و  تنفسی  دستگاه های 
مشترکی از جمله رنین و آنژیوتانسین هستند. 
که  پیوند خورده اند  گیرنده  با یک   مواد  این 
می تواند پروتئینی باشد که ویروس به عنوان 

یک ورودی به سلول های انسان استفاده می کند. 
عالئم سیستمیک: زمانی که موردی شدید از 
کووید-19 رخ می دهد، بسیاری از اندام ها از آثار 
نارسایی بدن رنج می برند. هنگامی که ذات الریه 
ناشی از دالیل دیگر است، شرایطی مشابه رخ 
داده که می تواند به نارسایی کلیوی منجر شود. 
درمان: در شرایطی که هیچ دستورالعمل درمانی 
کامال موثری برای کروناویروس جدید وجود 
ندارد، دانشمندان در حال تحقیق روی گزینه های 
مختلف با استفاده از داروهای مختلف هستند. در 
این میان، برخی موارد می توانند آثار منفی بر کلیه ها 
داشته باشند و به نارسایی کلیوی منجر شوند. 

کووید-19 چگونه بر کلیه ها 
تاثیر می گذارد؟

SARS- ویروس  ورود  چگونگی  نظریه 
CoV-2 به بدن بر اساس دانشی که در مورد 
چگونگی آلوده کردن سلول های ریه توسط این 

ویروس داریم، شکل گرفته است. 
ما می دانیم پروتئین ACE2 کلید ورود برای 
وارد  می تواند  ویروس  است.  کروناویروس 
سلول های ریه شود زیرا بخش های میخ مانند 
روی سطح آن منطبق با ACE2 هستند. همه 

انسان ها دارای این  گیرنده هستند. 
همچنین، ACE2 یک پروتئین است که در کلیه ها 
وجود دارد و در تنظیم فشار شریانی دخالت می کند. 
سیستم تنظیمی که به آن ارجاع می شود، سیستم 
رنین-آنژیوتانسین است. این یکی از نقاط قوت 

در درمان پرفشاری خون شریانی با داروهاست. به 
همین دلیل، کارشناسان گمان می کنند بیماران مبتال 
به فشارخون باال  نرخ مرگ ومیر باالتری در این 
همه گیری دارند. این فرضیه که کووید-19 مانند 
سلول های ریوی، مسیری مشابه را در سلول های 
کلیوی دنبال می کند، مورد بررسی قرار گرفته است. 
در مورد کووید-19، بیماران کلیوی یک گروه 
در معرض خطر محسوب می شوند.افراد مبتال به 
بیماری کلیوی بین افرادی با خطر بیشتر ابتال به 
کووید-19 طی این دوره همه گیری بیماری قرار 
دارند. به همین دلیل، آنها باید احتیاط بیشتری به 
خرج دهند و اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند. 
به  مربوط  داروهای  مصرف  این،  بر  افزون 
اهمیت  از  آن  کنترل  برای  کلیوی  بیماری 

ویژه ای برخوردار است.
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شـیـوع  آغـاز  در 
جدیـد  کروناویروس 
بـرخـی  چیـن،  در 
علمـی  گزارش هـای 
نسبت به آسیب کلیوی ناشی از ویروس 
SARS-CoV-2 هشدار دادند. آگاهی از 
اینکه بیماری کووید-19 چگونه بر کلیه ها 
تاثیر می گذارد، به فهرست پرسش هایی که 
جامعه علمی درباره این بیماری مطرح 
کرده اند، اضافه شده است. کارشناسان هر 
روز عالئم و همچنین عوارضی جدید ناشی 

از کووید-19 را کشف می کنند. 

 دكتر حميد 
براهيمي

 عالئم بیماری های کلیوی

 سوزش یا مشکالت حین ادرار کردن
 تکرار ادرارخصوصا در نیمه شب

 ظاهرشدن خون در ادرار
 تورم در اطراف چشم و باد کردن 

دست و پا خصوصا در اطفال
 درد در قسمت پهلو، درست در 

زیر دنده ها
 ازدیاد فشارخون

توصیه هایی برای پیشگیری 
از بیماری های کلیوی

 مصرف مایعات و آب به میزان کافی
به خصوص در  ادرار کردن به موقع و تخلیه کامل مثانه بهداشت   رعایت 

 محافظت از کلیه ها در برابر سرما ناحیه ادراری و تناسلی
 تنظیم میزان قندخون و فشارخون و ضربه

در حد طبیعی

یا  به هرگونه اختالل عملکرد  بیماری مزمن کلیه 
آسیب کلیه که بیش از 3 ماه وجود داشته باشد، گفته 
می شود. صدمه به کلیه ها اشاره به طیف گسترده ای 
از ناهنجاری های مشاهده شده در طول ارزیابی بالینی 
دارد و ممکن است مقدم بر کاهش عملکرد کلیه باشد. 
عملکرد متابولیک، اندوکرین و دفعی در بیشتر بیماران 
مزمن کلیه کاهش می یابد. میزان تراوش گلومرول 
به طور کلی به عنوان بهترین معیار عملکرد کلیه 

پذیرفته شده است.
کاهش میزان تراوش گلومرول کمتر از 60 میلی لیتر در 
دقیقه بر 1/73 مترمربع به عنوان کاهش میزان تراوش 
گلومرول و کمتر از 15 میلی لیتر در دقیقه بر 1/73 
مترمربع بدن به عنوان نارسایی کلیه گفته می شود. ضایعه 
حاد کلیه در بیماران با بیماری مزمن کلیه رخ می دهد 
و منجر به پیشرفت نارسایی کلیه می شود. آسیب کلیه 
به دفع آلبومین بیش از 30 میلی گرم بر گرم، ته نشین 
ادرار غیرطبیعی، اختالل الکترولیتی یا اختالالت دیگر 
ناشی از اختالل توبولی، وضعیت پاتولوژی غیرطبیعی، 
وضعیت غیرطبیعی در تصویربرداری  یا سابقه پیوند 
کلیه گفته می شود. بیماری کلیه ممکن است حاد یا 
مزمن باشد. ما طول مدت بیش از 3 ماه )بیش از 90 
روز( را بیماری »مزمن« کلیه تعریف می کنیم. منطق برای 
تعریف بیماری مزمن کلیه افتراق بیماری مزمن کلیه از 

ضایعه حاد )گلومرولونفریت حاد( است. 
ضایعه حاد کلیه ممکن است نیاز به مداخالت متفاوتی 
داشته و علل مختلف و پیامد های گوناگون داشته باشد. 

 طبقه بندی بیماری مزمن کلیه
تراوش  میزان  علت،  براساس  کلیه  مزمن  بیماری 
گلومرول و آلبومینوری طبقه بندی می شود. علت 
بیماری مزمن کلیه براساس بودن یا نبودن بیماری 
سیستمیک یا ضایعه اولیه در کلیه با یافته های 

پاتولوژی تعیین می شود.

پیش بینی پیش آگهی بیماری مزمن کلیه
بیماری مزمن کلیه  پیامدهای  تعیین خطر  برای 
متغیر هایی که متعاقبا بیان می شود را باید تعیین کرد:

 1( علت بیماری مزمن کلیه، 2( طبقه بندی میزان 
تراوش گلومرول، 3( طبقه بندی آلبومینوری و 4( 
عوامل خطر همراه دیگر. در بیماران مزمن کلیه، 

راهنمای  آینده  پیامد های  و  عوارض  تعیین خطر 
تصمیم گیری برای سنجش معیارها و درمان عوارض 

بیماری مزمن کلیه است. 

 ارزیابی بیماری مزمن کلیه
تراوش  میزان  که  افرادی  در  بودن:  مزمن  ارزیابی 
بر 1/73  میلی لیتر در دقیقه  از 60  گلومرول کمتر 
مترمربع دارند، )طبقه بندی بیماری مزمن کلیه مرحله 
G3a-G5( یا نشانگر آسیب کلیه، مرور سابقه بیماری 
و اندازه گیری های قبلی برای تعیین عملکرد کلیه. اگر 
بیش از 3 ماه است، بیماری مزمن کلیه تایید می شود. 
پیگیری بیماری مزمن کلیه توصیه می شود. اگر مدت 
بیماری مزمن کلیه کمتر از 3 ماه است، بیماری مزمن 
کلیه تایید نمی شود. بیمار ممکن است بیماری مزمن 
باشد و  یا هر دو داشته  بیماری حاد کلیه  یا  کلیه 

آزمایش ها نیاز به تکرار دارد. 

ارزیابی علت
ارزیابی بالینی شامل سابقه شخصی و فامیلی، عوامل 
اجتماعی و محیطی، داروها، فعالیت فیزیکی، آزمایش ها، 
تصاویر و تشخیص پاتولوژی برای تعیین بیماری کلیه. در 
مواردی که میزان تراوش گلومرول کمتر از 60 میلی لیتر 
در دقیقه بر مترمربع است از کلمه »کاهش یافته« استفاده 
شود.  در بیمارانی که میزان تراوش گلومرول 45-59 

میلی لیتر در دقیقه بر 1/73 مترمربع دارند و نیاز به تایید 
 C بیماری مزمن کلیه وجود دارد، اندازه گیری سیتاتین
توصیه می شود. اگر نسبت میزان تراوش گلومرول بر 
اساس سیتاتین بر میزان تراوش گلومرول بر اساس 
کراتینین-سیستاتین کمتر از 60 میلی لیتر در دقیقه بر 
مترمربع باشد، بیماری مزمن کلیه تایید می شود. اگر 
نسبت میزان تراوش گلومرول بر اساس سیتاتین بر 
میزان تراوش گلومرول بر اساس کراتینین-سیستاتین 
بیشتر از 60 میلی لیتر در دقیقه بر مترمربع باشد، بیماری 
مزمن کلیه تایید نمی شود. پیشنهاد می شود اندازه گیری 
میزان تراوش گلومرول با نشانگر خارجی در مواقعی که 
تعیین دقیق میزان تراوش گلومرول برای تصمیم گیری 

درمانی نیاز است به کار برود. 

تعریف، تعیین و پیش بینی پیشرفت بیماری 
مزمن کلیه

تعیین میزان تراوش گلومرول و آلبومینوری در بیماران 
مزمن کلیه حداقل یک سال یکبار. میزان تراوش گلومرول 
و آلبومینوری بیشتر در افراد پرخطر یا وقتی که اندازه گیری 
برای تصمیم گیری بالینی تعیین می شود.  نوسانات کم 
در میزان تراوش گلومرول شایع است و ضرورتا دلیل 
بر پیشرفت نیست.  کاهش مشخص در تخمین میزان 
تراوش گلومرول به کاهش در طبقه میزان تراوش 
گلومرول با 25درصد یا بیشتر در میزان تراوش گلومرول 
پایه همراه است. پیشرفت سریع به کاهش یکنواخت 
بیش از 5 میلی لیتر در دقیقه بر 1/73 مترمربع در سال 
گفته می شود. با افزایش تعداد سنجش کراتینین و مدت 
پیگیری، اعتماد به تعیین پیشرفت افزایش می یابد. در 
بیماران مزمن کلیه در حال پیشرفت، توصیه می شود 
مراقبت بیماری مرور شود، علل قابل برگشت مرور 

شده و ارجاع به متخصص بررسی شود. 

پیش بینی پیشرفت
تعیین عواملی که در  از پیش آگهی  برای اطالع 
پیشرفت بیماری مزمن کلیه موثرند، باید گفت 
این عوامل شامل علل بیماری مزمن کلیه، میزان 
تراوش گلومرول، میزان آلبومینوری، سن، جنس، 
نژاد قومیت، باال بودن فشارخون، قندخون باال، اختالل 
چربی، استعمال دخانیات، سابقه بیماری قلبی- عروقی، 

در معرض عوامل نفروتوکسیک و دیگر عوامل است.

)KDIGO مالک های تشخیصی و پیگیری در بیماري مزمن کلیه )خالصه توصیه های

تعریفوطبقهبندیبیماریمزمنکلیه

تصویر بیماری های مزمن کلیه تار است

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، در حال حاضر 
بیماری های  به  حدود 850 میلیون نفر در سراسر جهان 
مختلف کلیوی مبتال هستند و ساالنه میلیون ها نفر به دلیل 
حمالت قلبی و مغزی ناشی از بیماری های مزمن کلیوی 

جان خود را از دست می دهند.
کلیه اندامی لوبیاشکل و تقریبا به اندازه مشت بسته انسان 
است و درست زیر قفسه سینه قرار دارد. عملکرد کلیه به 
زبان ساده، دفع زباله های بدن است. کلیه روزانه حدود 
200 لیتر خون تصفیه و از آن حدود 2 لیتر آب اضافی و 

مواد زائد غربال و از طریق مجاری ادراری دفع می کند.
تنظیم فشارخون، تعادل الکترولیتی و تولید سلول های قرمز 
خون برعهده کلیه هاست. چنانچه کلیه ها یک روز وظایف 
خود را به درستی انجام ندهند، عملکرد بیشتر ارگان های 

بدن، به ویژه قلب مختل می شود.
کاهش مصرف نمک در غذا، نوشیدن آب زیاد در طول روز، 
تناسب اندام و فعالیت روزانه،  مصرف نکردن خودسرانه 
دارو، اجتناب از مصرف غذاهای آماده و فست فود،  استفاده 
مهم ترین  استرس  کاهش  و  الکل  و  دخانیات  از  نکردن 
راهکارهای حفظ سالمت کلیه هستند . همچنین تهوع و 
استفراغ، کاهش میزان ادرار، تورم به خصوص در ناحیه مچ 
پا و دور چشم، طعم نامطبوع در دهان و احساس بویی 
شبیه ادرار در بازدم، خستگی مزمن، تنگی نفس، کاهش 
اشتها، مشاهده خون در ادرار، مشاهده کف در ادرار، ایجاد 
ضایعات پوستی، کاهش حافظه شایع ترین عالیم نارسایی کلیه 
هستند که الزم است افراد به محض مشاهده این عوامل؛ به 
خصوص تغییرات ادرار به پزشک مراجعه کنند. تشخیص 

انواع بیماری های کلیوی به کمک آزمایش خون و ادرار و 
سونوگرافی انجام می شود .

چه کسانی در معرض بیماری های کلیوی قرار 
دارند؟

افراد باالی 60 سال، بیماران دیابتی، افراد با فشارخون باال، افرادی 
با پیشینه بیماری های قلبی و سکته مغزی، سابقه خانوادگی از 
بیماری های کلیوی، افراد سیگاری، افراد چاق. بر اساس آمار 
سازمان جهانی بهداشت، احتمال ابتالی زنان به بیماری مزمن 
کلیه 14 درصد و در مردان 12 درصد است؛ همچنین از هر 
10 نفر در جهان بین  1تا 3 نفر دچار نارسایی کلیه هستند و 
بیماری های مزمن کلیوی ساالنه بین 6 تا 8 درصد در سراسر 

دنیا در حال افزایش است.

بیماری های اصلی کلیه را بشناسید
بیماری های کلیوی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

بیماری های داخلی: بیماری های داخلی کلیه مانند نارسایی 
کلیه، عفونت مجاری ادراری و  نشانگان نفروتیک به وسیله 
نفرولوژیست درمان می شوند. ممکن است بیماران مبتال به 
نارسایی پیشرفته کلیوی نیازمند درمان هایی مثل دیالیز و پیوند 

کلیه باشند.
بیماری های جراحی: بیماری های جراحی کلیه مانند سنگ 
کلیه، مشکالت پروستات و سرطان مجاری ادراری توسط 
اورولوژیست ها از طریق جراحی، آندوسکوپی و لیتوتریپسی 

)سنگ شکن( انجام  می گیرد. 
محافظت از کلیه ها کار دشواری نیست ؛ فقط کافی است 
اراده کنید و با انتخاب روش زندگی سالم، قدمی بزرگ در 

راه سالمت بردارید.

نقش مهم آموزش در پیشگیری از 
بیماری های کلیوی

یکی از بیماری هایی که افراد بسیاری در 
نقاط مختلف جهان با آن دست و پنجه 
نرم می کنند، »بیماری کلیوی« است. افراد 
از زمان بروز این بیماری، باید به طور 
مرتب و مداوم تحت درمان قرار بگیرند و معموال برای 
مخارج درمان خود مشکل دارند و مشکالت کسانی که 
نیاز به پیوند کلیه داشته باشند صدچندان است. در این 

میان انجمن های حمایتی نقش ارزشمندی دارند.
آموزش در پیشگیری از بیماری های کلیوی تاکید و آموزش 

یکی از رسالت های مهم انجمن کلیه است.

یکی از سیاست های انجمن خیریه بیماران کلیوی آموزش 
است، اگر سطح آگاهی مردم را با آموزش افزایش دهیم، مردم 
نیز در این زمینه کوشا خواهند بود. بسیاری از آگاهی های 
کنونی مردم حاصل تالش های چند سال است. جمعیت 
فعلی کشور رو به سالمندی است و با افزایش سن جمعیت 
کشور، بسیاری از بیماری ها مانند دیابت، فشارخون، انسداد 
مجاری و پروستات در آقایان که در بروز بیماری های کلیوی 
هم نقش دارند، افزایش می یابد و آموزش می تواند جلوی 
بروز بسیاری از بیماری ها را بگیرد. خیران، نهادهای دولتی، 
استانداری ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور می توانند از 
ظرفیت های موجود استفاده کرده و گام های مهم پایداری در 
راستای رسالت آموزشی انجمن حمایت از بیماران کلیوی 

بردارندچرا که کار این انجمن فقط درمان و دیالیز نیست.

 مجيد 
رمضانی


