
 

 

فیلترهای کوچک و گردی که در ( ها ملتهب شدن گلومرول

.) دهند ها وجود دارد و عمل تصفیه خون را انجام می کلیه

  . آورند را بوجود می گلومرونفریت

  
  گلومرونفریت حاد

های عفونی مثل  گلومرونفریت حاد معموال در اثر ابتال به بیماری

های التهابی، خود ایمن مثل  عفونت استرپتوکوکی، بیماری

گلو و پوست از شایعترین . شود لوپوس سیستمیک ایجاد می

بعد از ایجاد هفته  3تا  2. روند نواحی خطرپذیر به شمار می

بروز . شوند میظاهر  بیماریعفونت در بدن عالئم کلیوی 

واکشنهای دستگاه ایمنی باعث تغییر در ساختمان گلومرولها 

  .شود می

 شوند؟ چه عواملی باعث بروز گلومرونفریت می

 گلودرد چرکی 

 لوپوس سیستمیک 

 آرتریت روماتوئید 

 واسکولیت 

عفونتهای دستگاه تنفس فوقانی، (  عفونتهای ویروسی 

  ... )و  HIVاوریون، هپاتیت ب، ویروس 

 زردزخم پوستی 

  ؟همراه استچه عالئمی حاد با گلومرونفریت 

  :باشد عالئم اولیه گلومرونفریت حاد شامل موارد زیر می

  در ادرار  خون 

  ورم اندامها 

  تجمع غیرطبیعی مواد زاید نیتروژنی در خون  

  وجود پروتئین در ادرار 

 حالی و درد پهلو در نوع شدیدتر بیماری، بیماران از سردرد، بی

  .شکایت دارند

  شود؟ چگونه تشخیص داده میحاد گلومرونفریت 

 آزمایش خون 

 )بررسی وجود خون در ادرار( آزمایش ادرار 

و  ها ویروسضد ، گیری تیتر پادتن ضد استرپتوکوک اندازه 

 ها باکتری

 کشت خون و ادرار 

 آزمایشات کلیوی 

  کرد؟ را درمانتوان گلومرونفریت  چگونه می

پزشک برای رفع عفونتهای ایجاد شده  در این بیماری اغلب 

 .کند بیوتیک تجویز می برای شما آنتی

 کنترل فشار خون توسط داروهای ضدفشار خون 

 محدود کردن آب و نمک در رژیم غذایی 

در موارد تشدید بیماری، داروهای کورتیزونی یا  

 .شود درمانی تجویز می شیمی

 .شود میدر صورت بروز نارسایی کلیه دیالیز انجام  

 

در صورت ابتال به گلومرونفریت چه رژیم غذایی را باید 

  رعایت کنید؟

مرغ، حبوبات و  مصرف غذاهای پرپروتئین مثل گوشت، تخم 

 .را کم کنید... 

 .در صورت داشتن ورم، مصرف مایعات را کم کنید 
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ی پتاسیم باال مثل مو

مانند 3دهای چرب امگا

 صورت ترخیص به

سایی کلیه از قبیل

و یا بروز عالئم هر ع

که برای شما کورتون

بیوتیکها تجویز  آنتی

مصرف، اثرات مطلوب

  .  ضیح دهد

مرونفریت پیشگیری

ه عفونت باکتری است

عفونت باید به پزش

 .ع مراجعه کنید

 مواد یا داروهای حاوی

 .ید

سویا و اسیدی گیاهی،

 .صرف کنید

ی را الزم است در

با مشاهده عالئم نارس

کاهش ادرار و،تفراغ 

  . د تماس بگیرید
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