نفروپاتی دیابتی
بررسي بیمار دیابتی از نظر بیماري مزمن كلیه
اولين اقدام پزشك درخواست آزمايش كراتي نين سرم و آزمايش
نسبت آلبومين به کراتينين ( )ACRدر نمونه ادرار تصادفی است  .از
آزمايشگاه خواسته مي شود  GFRبراساس معادله  CKD-EPIمحاسبه و گزارش
شود .
در شرایط زیر بیمار مبتال به بیماري مزمن كلیه تعریف مي شود
( در صورت ادامه داشتن براي سه ماه متوالي ) :
 GFR .1كمتر از  06ميلي ليتر دردقيقه بر  17.1متر مربع بدن
 .2آلبومينوري بيش از  16ميلي گرم بر گرم در روز
فرمول معادله كوكرافت گالت به شرح زیر است :
–

= )GFR(C-G
CKD-EPI equation:
If women:

= )If creatinine ≤0.7 mg/dl: GFR (ml/min/1.73m2
= )If creatinine > 0.7 mg/dl: GFR (ml/min/1.73m2
If men:
= )If creatinine ≤0.9 mg/dl: GFR (ml/min/1.73m2
= )If creatinine > 0.9 mg/dl: GFR (ml/min/1.73m2
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كليه
بیماري مزمن كلیه به آسیب كلیوي و یا میزان تراوش گلومرولي (
 ) GFRكمتر از  06میلي لیتر در دقیقه در  1/33متر مربع براي
بیشتر از  3ماه تعریف مي شود  .آسیب كلیه به هرگونه ناهنجاري
پاتولوژي و یا نشانگرهاي بیماري كه شامل ناهنجاري آزمایش خون و
ادرار یا مطالعات تصویر برداري باشد  ،گفته مي شود .
درصورتي كه  GFRبيمار كمتر از  06ميلي ليتر دردقيقه بود بيمار را
به متخصص داخلي ارجاع غیرفوري مي دهيم  .درصورت  ACRباالتر از 16
ميليگرم بر گرم براي بيمار  ACEIيا  ARBتجويز شود  .درصورت  ACRبيش
از  166ميلی گرم بر گرم (نفروپاتی ديابتی) نيز بيمار به متخصص
طبق
داخلی ارجاع غیرفوري گردد .در صورت وجود ديابت و فشارخون
دستورالمل هاي مربوطه اقدام گردد .
جدول 2

چگونه ارزیابي اولیه بیمار  CKDانجام مي شود ؟






تاریخچه پزشكي كامل شخصي و خانوادگي
معاینه فیزیكي كامل
آزمایش بیوشیمیایي سرم و CBC
آزمایش ادرار ( براي پروتئین  ،گلوكز  ،خون  ،لكوسیت ،
نیتریت ،سدیمان ادراري  ،نسبت پروتئین به كراتي نین یا
آلبومین به كراتي نین ادرار ) .
سونوگرافي كلیه

2

جدول 3

چگونه بیمار  CKDمورد ارزیابي گسترده قرار مي گیرد ؟












تشخیص عامل ( بیماري ) ایجادكننده CKD
تمایز از نارسایي حادكلیه
ثبت سیر  GFRبیمار
محاسبه سرعت پیشرفت CKD
اندازه گیري مقدار پروتئین ادرار
ارزیابي عوامل خطر قلبي و عروقي
جست و جوي عامل قابل برگشت نارسایي كلیه
ارزیابي خطرات ناشي از سبك زندگي
ارزیابي بیمار از لحاظ این كه آیا براي انجام دیالیز
مناسب مي باشد ؟
ارزیابي بیمار از لحاظ این كه آیا براي انجام پیوند
مناسب مي باشد؟
ارزیابي داروها

بیمار بدون ابتال به بیماري مزمن كلیه :
به سالمند و همراه وي فعاليت بدني و برنامه غذايي مناسب
را آموزش دهيد .سالمند را به مراجعه با بروز عوامل خطر (
بيماري ديابت  ،بيماري قلب و عروق  ،فشار خون ،
هايپرليپيدمي  ،چاقي  ،سندرم متابوليك  ،سيگار  HIV ،يا
هپاتيت  Cو بدخيمي  ،بيماري مزمن كليه در فاميل  ،درمان
يا مراجعه سال بعد تشويق
با داروهاي نفرو توكسيك)
كنيد.
بیمار مبتال به بیماري مزمن كلیه :
در صورت ابتال به بيماري مزمن كليه  ،بيمار بايد هر  1ماه
پيگ يري شود  .در مورد برنا مه غذايي منا سب ( م صرف ن مك و
پروتئين در حد مطلوب)  ،فعاليت بدني منظم  ،رسيدن به وزن مناسب
 ،قطع مصرف سيگار آموزش داده شود  .ساليانه آزمايش كراتي نين
و كامل ادرار انجام شود  .اگر بيمار  GFRكمتر از  06داشت جهت
برر سي به متخ صص ار جاع غ ير فوري داده شود  .در صورت و جود
پروتئين در ادرار آز مايش پروتئين و كرا تي نين نمو نه ادرار
صبحگاهي گرفته شود  .در صورتي كه  ACRبيش از  166ميلي گرم برر
گرم دا شته با شد  ،ار جاع غ ير فوري به متخ صص داده شود  .در
صورت و جود ه ماچوري ميكرو سكوپيك  ،بر ا ساس فلو چارت ا قدام و در
صورت نياز ارجاع شود  .در صورت ابتال به ديابت و فشارخون داروي
انتخاب اول  ACEIو يا  ARBمي باشد  .تنظيم مناسب قند خرون در
بيماران ديابتيك (  HbA1Cكمتر از  ) .مهم است  .مصرف اسرتاتين
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ها در بي ماران مزمن كل يه تاك يد شده ا ست  .برر سي و مراق بت از
ن ظر ن شانه ها و عال ئم بيماري هاي قل بي و عرو قي در هر بار مراج عه
ان جام شود  .ج هت برر سي ديا بت  ،پرف شاري خون و عوارض قل بي ،
عروقي و هايپرليپيدمي به مباحث مربوطه رجوع شود .
مداخالت به موقع در بيماران  CKDباعث جلوگيري يا تاخير در
پيشرفت بيماري كليوي شده و كاهش مرگ و مير و موربيديتي همراه
با دياليز را به دنبال خواهد داشت .مشاوره با متخصص كليه حتي
در زمان پيشرفت بيماري باعث ارتباط نزديك بيمار با تيم ، CKD
آموزش در مورد چگونگي درمان و آشنايي با درمانهاي بهبود دهنده
زندگي بيمار خواهد شد .
در بيماران ديابتي  ،كنترل افزايش فشار خون و مصرف داروهاي ACEi
و  ARBسودمند است چون وجود مقادير كمي پروتئين در ادرار آنها
با افزايش بيماري قلبي عروقي همراه است .
تشخيص و ارجاع سريع بيماران دچار ناهنجاري سيستم ادراري باعث
جلوگيري از پيشرفت نارسايي كليه مي شود.
عدم كنترل فشارخون ميتواند باعث بيماري كليوي شود  .شواهد نشان
دهنده اين است كه در صورت درمان مناسب پرفشاري خون در مراحل
اوليه بيماري  CKDمي تواند باعث تاخير در بروز بيماري كليوي
شده و مرگ و مير قلبي  ،عروقي را كاهش دهد .
درمان كم خوني قبل از شروع دياليز در كاهش موربيديتي و مرگ و
مير قلبي  ،عروقي موثر بوده و در صورت تاخير درمان تا شروع
دياليز به دليل همراهي كم خوني با هيپرتروفي بطن چپ  ،مي تواند
عوارض برگشت ناپذير داشته باشد .
توصيه هاي تغذيه اي
 CKDمي شود .

زير نظر متخصص تغذيه باعث تاخير در پيشرفت

اختالالت استخوان و متابوليسم امالح معدني منجر به بيماري
استخواني يا استئوديستروفي كليوي مي شوند  .مداخله با ايجاد
محدوديت در رژيم غذايي و تركيب مناسب دارويي به منظور حفظ
تعادل مواد معدني مي تواند از عوارض هايپر پاراتيروئيدي
جلوگيري كند .
در بيماري پيشرفته  ،ارجاع به متخصص كليه با اهميت است  .يك
راه عروقي مناسب براي همودياليز بايد قبل از شروع دياليز تعبيه
شود تا در اين مدت قابليت استفاده پيدا كند .به همين ترتيب
كاتترهاي دياليز صفاقي نيز بايد قبل از شروع دياليز تعبيه شوند
 .انتظار كشيدن تا موعد دياليز و تعبيه كاتتر در آن زمان با
عوارض زيادي همراه است .
ارجاع به موقع مي تواند مداخالت رواني اجتماعي را تسهيل كند .
در اين مداخالت عالوه بر ارزيابي بيمار و خانواده وي توسط مددكار
5

اجتماعي  ،پيامدهاي اشتغال  ،فعاليت جسمي  ،تعامل با ديگران و
قدرت انجام كار بيمار نيز مورد بررسي قرار مي گيرد  .اعالم اين
نتايج قبل از شروع درمانهاي جايگزين كليه منجر به ايجاد چشم
انداز مثبت براي بيمار و خانواده اش مي شود .

موارد ارجاع بیماري مزمن كلیه
موارد ارجاع غیرفوري
میزان تراوش گلومرولي 03 -95

موارد ارجاع فوري
میزان تراوش گلومرولي كمتر از
* 59
میزان تراوش گلومرولي 59 – 95
***،
پتاسیم باالتر از 6میلي اكي
واالن در لیتر

هموگلوبین كمتر از  ، 55پتاسیم ،
كلسیم و فسفات غیر طبیعي
كاهش میزان تراوش گلومرولي به
میزان بیش از  9میلي لیتر در
دقیقه در طول یك سال یا كمتر
كاهش میزان تراوش گلومرولي به
میزان بیش از 53میلي لیتر در
دقیقه در طول  9سال یا كمتر
نسبت آلبومین به كراتي نین بیشتر
از  633یا پروتئین به كراتي نین
بیش تر از 5333
آلبومین به كراتي نین بیشتر
از 033یا پروتئین به كراتي نین
بیشتر از  933همراه با هماچوري
میكروسكوپیك

نارسایي حاد كلیه ***

پروتئین اوري شدید با آلبومین
سرم پایین ( سندرم نفروتیك )
پرفشاري خون بدخیم

فشار خون كنترل نشده ( بیشتر از
****) 593/53

مشكوك بودن به درگیري كلیه از
یك بیماري جسمي ( سیستمیك )
* مگر اين كه تحت نظر متخصص باشد

** مگر اين كه روند بيماري ثابت باشد
*** كاهش عملكرد كليوي در عرض چند ساعت يا چند روز
**** علي رغم مصرف  5دارو
مرحله
1

2

مداخله درماني
توصیف
GFR
بیش از
آسیب
كلیوي
06

آسیب

06 - 90

در مراحل بیماري مزمن كلیه
مداخله درماني
 تشخیص و درمان
 درمان بیماریهاي همراه
 كاهش پیشرفت بیماري
 كاهش عوامل خطر بیماري قلبي و
عروقي
 تخمین پیشرفت
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افزودن داروهاي مهار کننده
 ACEو یا گیرنده آنژیوتانسین
()ARB
ارزیابي و درمان عوارض
کنترل شدید فشارخون خصوصا با
داروهاي مهار کننده  ACEو یا
گیرنده آنژیوتانسین ()ARB
جلوگیري از کم خوني فقر آهن
که در بعضي موارد نیاز به
استفاده از آهن تزریقي مي
باشد
محدودیت مصرف خوراکي هاي حاوي
فسفر باال و نمک زیاد
آماده سازي براي درمان هاي
جایگزیني كلیه ( دیالیز ،
پیوند)
اشنایي با روش هاي درماني
دیالیز و پیوند
معرفي به نفرولوژیست
برنامه ریزي براي شروع درمان
جایگزیني كلیه (دیالیز-پیوند)

بيماري مزمن كليه به آسيب كليوي و يا ميزان تراوش گلومرولي (
 ) GFRكمتر از  06ميلي ليتر در دقيقه در  1/.1متر مربع براي
بيشتر از  1ماه تعريف مي شود  .آسيب كليه به هرگونه ناهنجاري
پاتولوژي و يا نشانگرهاي بيماري كه شامل ناهنجاري آزمايش خون و
ادرار يا مطالعات تصوير برداري گفته مي شود .
كيفيت زندگي بيماران كليوي مي تواند با ارجاع به موقع منجر به
ايجاد فضاي بهتر براي آموزش بيمار و خانواده وي شود  .بيمار
بهتر مي تواند فكر كند ( اورمي فرايندهاي شناختي را كند مي كند
) وآموزش به موقع بيمار توانايي انتخاب آگاهانه روش درماني
مناسب را بهبود مي بخشد  .جلسه و بحث با افراد مختلف تيم مي
تواند بيمار را آگاه كند .
مشاوره به موقع با يك متخصص كليه منجر به كاهش هزينه هاي
درماني مي شود  .اين كاهش با استفاده از راهكارهايي كه منجر به
كند شدن روند بيماري مي شود  ،ممكن خواهد شد .كاهش موربيديتي
ناشي از بيماري كليوي با كاهش هزينه هاي درماني همراه است .
بازبيني داروها بايد درتمام ويزيت ها به داليل زير انجام
شود :
.1
.2
.1
.5

اصالح دوز براساس سطح عملكرد كليه
تشخيص تاثير نامطلوب داروها بر عملكرد كليه
تعيين تداخل دارويي
پايش درمان دارويي درصورت امكان
0

:

:

:

:

.

3

ARB

ACE

ACR

ACR

ACR
30

ACR
300

60

60
ACR
2

3

5
ACR

30

30

ACEi
ARB
ACR=

9

