۲۰تا  ۳۰زرصس تَزُ ّا ی ضکن ی ح یي هقا یٌِ قاتل لوس

وظایف کلیه
یزٍى راًسى هَاز سایس تَلیس
یکی اس اصلی تزیي ٍؽایف کلیِ ب
ضسُ تز اثز هتاتَل یسن ٍ یاذَرزُ ضسُ ،م ی تاضس .کٌتزل
حجن ٍ تزکیثات ها یقات تسى ىیش اس کارکززّا ی کلیِ هی
تاضس .قسوت فوسُ حفؼ تقازل بیي میشاى زریافت ٍ میشاى
زفـ زر هَرز آب ٍ تقز یثاًتوای الکتزٍلیت ّای تسى تز فْسُ
کلیِ ّا می تاضس .کلیِ ّا هْن تز یي ٍػیفِ ذَز را تا تصفیِ
پالسوا ٍ تززاضت هَاز اس فیلتزا تستِ تِ ىیاسّای تسى اًجام
می زٌّس .کلیِ ّا ی تا زفـ هَاز ًاذَاستِ تِ تَسظ ازرار
تسى را تنیش کززُ ٍهَاز هَرز ىیاس را تِ ذَى تاسمی گززاًٌس.

است ٍ زر صَرت هتاستاس تِ سا یز ارگاى ّا ی بیوار ،سزفِ
ّای ًاشی اس هتاستاس ر یِ -زرزّا ی استرَاىی -تطٌج  -سز
زرز ٍ فطار ذَى تاال مالحؾِ می ضَز.



ٍجَز یك تَزُ سفت زر ضکن یا پْلَّا



قزهش یا تیزُ ضسى ازرار زر اثز ذًَزیشی اس تَهَر
اگز تَهَر آى اًساسُ تشرگ ضَز

علل:
یطتز هسائل ضغلی ٍ هح یغی (افزازی کِ تا رًگ سز ٍ کار
ب
زارًس) -هح یظ ّا یی کِ اس زٍز س

یگار اضثاؿ تاضس-

ًاٌّجاری ّا ی کزٍهَسٍم ی ٍ فلل صًت یکی تِ عَر ًسة ی



زرز ضکوی



کاّص ٍسى ٍ اضتْا



تة ذفیف ٍ هساٍم ٍتقزیق



ذستگی ٍ ضقف فشایٌسُ



سایزفالین سیستویك ًاضا یـ تز افن اس زرزّا ی

یواری قزار می زّس.
سًاى ٍ هززاى را زر هقزض ایي ب

رنال سل کارسینوم:

فثارت است اس یك ًَؿ سزعاى کل

عالئن بالینی

استرَاىی،فالئن ریَی،فطارذَى،اذتالالت کثس ی،
تاال تَزى کلسین ذَى

یِ کِ اس قطز کلیِ

سزچطوِ م یگیززٍ حسٍز 8۵-8۱ %کل تَهَرّا ی کلیِ

اذتالالت ًَرٍلَصیکی

راضاهل میطَز  .ایي ًَؿ سزعاى هقوَالً زر افزاز تاالی ۵۱

روش های تشخیص:

سال ٍ زر هززاى بیطتز اس سًاى رخ هی زّس .کطٌسُ تز یي

یافتِ ّا ی آسها یطگاّی ا یي بیواراى هقوَأل تِ صَرت

تَهَر زستگاُ ازرار ی است کِ هٌجز تِ هتاستاس(گستزش ٍ

آًنی(کن ذَىی) استّ .وچي یي کاّص آّي ٍ ذَى زر

هْاجزت سلَلّای سزعاىی اس یك تافت تِ تافتّا ی زیگز)

ازرار ىیش هالحؾِ می ضَز .سازُ تز یي تطدیص زر هزاحل

می ضَز .ایي تَهَر هوکي است ٍر یسّای کلیَی ٍ غسز

اٍلیِ رٍش كیز تْاجنی یقٌی سًََگزافی ٍ تطدیص قغـی

لٌفاٍی اعزاف آى را گزفتار کٌس ٍ م ی تَاًس تِ ارگاى ّا ی

تا سی تی اسکي استّ .وچيیي گزفتي فکس رًگی اس کلیِ

تسیاری هتاستاس تسّسٍ .لی ضایـ تزیي هحل هتاستاسّا ریِ-

ّا ٍ زر ًْا یت استفازُ اس ام آر آ ی تِ تطد یص بیواری

کثس -کلیِ هقاتل -استرَاى ٍ حتی هغش م ی تاضس هثتال یاى

کوك می کٌس.

تِ ا یي تَزُ زر هقا یٌات  ۴۰تا  ۵۰زرصس زرز پْلَ زارًس-

،کورَى ی ،ز یاتت ٍ

زٍرُ ا ی تِ پشضك هزاجقِ ًوا یٌس تا تا تطد یص تِ هَقـ

درهان :

رًٍس زرهاى،سازُ تز جیص رٍز.
پیطزفت بیواری ًسثت تِ 10سال گذضتِ تسیارتْثَزیافتِ
است.اگز تَهَر قثل اس ایي کِ تِ سایز ًقاط تسى گستزش
یاتس ضٌاسایی ضَز ،هقوَال تا جزاحی قاتل هقالجِ است .

مركسآموزشي درماني نمازي

زرهاى ا یي تَهَر زر صَرتی کِ زر ذَز کلیِ تاضس جزاح ی

واحد آموزش ضمن خدمت

است .اگزّن تَهَر زر  ۲کلیِ بیوارایجاز ضسُ تاضس پشضك

رنال سل كارسینوما

هجثَر است قسوتی اس ّز  ۲کلیِ را تز زارز .حال آى کِ
سایز رٍش ّا استفازُ اس راز یَتزاپی ٍ شیوی زرهاىی است
اها تِ عَر کل ی زرهاى اًترابی تززاضتي کل یِ تا رٍش
جزاحی رازیکال ًفزکتَمی است
زرصَرت گستزش تِ سایز افضای تسى  ،زرهاى ضاهل زر
آٍرزى کلیِ یا زر آٍرزى قسوتی اس آى زر تقضی اس بیواراى
ٍ زر آٍرزى گزُ ّای لٌفاٍی هٌغقِ ای است  .اهکاى زارز
پس اس جزاحی  ،اقساهاتی چَى اضقِ زرهاًی  ،ش

یوی

زرهاًی ٍ ایوٌی
زرهاًی اًجام گیزًس  .اهکاى زارز زارٍّای ضس سزعاى تجَیش

PT-HO-185

ضًَس (شیوی زرهاًی )ّ .ن اکٌَى زرهاى ّای جسیسی
(هاًٌس ٍاکسي ) تحت هغالقِ قزار زارًس ٍ هوکي است ًتایج
زرهاًی را تْثَز ترطٌس.
یواراًی کِ ساتقِ ذاًَازگی اتتال تِ بیواری ّا ی کلیَی
ب
زارًس تزا ی کٌتزل ٍضـیت کلیِ ّا یطاى حتوأ تا یس تِ عَر

تهیه کننذه:اشرف معماریزاده کارشناس ارشذNICU
هٌثـ:
پزستاری زاذلی ٍ جزاحی هجاری ازراری تزًٍز ٍ سَزارث
http://www.ncii.ir/article.aspx?id=468
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