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Thận là 2 cơ quan hình hạt đậu có kích thước nhỏ (bằng khoảng 1 nắm tay) nằm ở 2 bên cột
sống ngay phía dưới xương sườn thấp nhất. Thận có chức năng lọc những sản phẩm và chất
độc có trong máu và bảo đảm sự cân bằng dịch và các chất điện giải của cơ thể.
Thận thải những chất trên kết hợp với nước để tạo thành nước tiểu.

Chúng cũng có chức năng loại bỏ phần nước dư thừa của cơ thể trong lúc tái hấp thu
trở lại những chất vẫn còn có ích đối với cơ thể và cho những chất cặn có thể đi qua một cách tự
do để đến bàng quang dưới dạng nước tiểu.
Chúng giúp con người có thể ăn nhiều loại thức ăn, thuốc, vitamin, những thực phẩm
chức năng và uống nhiều nước mà không sợ các chất độc được thải ra từ
-

Chúng có thể tích tụ lại trong cơ thể đến một nồng độ có thể gây hại.
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-

Thận điều hòa số lượng nhiều chất trong máu và lượng nước trong cơ thể.

Máu phải đi qua thận để có thể được lọc.
Đầu tiên, máu đi qua tiểu cầu thận, một phức hợp bao gồm những mạch máu nhỏ ôm
lấy nhau. Những chất hiện diện trong máu được lọc một cách có chọn lọc qua màng ngoài của
các mạch máu nhỏ này và được thải ra ngoài cùng với nước dưới dạng nước tiểu hoặc được tái
hấp thu lại vào một cấu trúc hình ống để được lọc tiếp.

Các ống này tiếp tục lọc máu cho đến khi tất cả các chất cần thiết được tái hấp thu
ngược lại trở về máu và tất cả những chất cặn được bài tiết ra ngoài.
Khi nước tiểu rời khỏi thận, nó tiếp tục di chuyển theo một ống dài và hẹp được gọi là
niệu quản để đến bàng quang và ra niệu đạo trong khi đi tiểu.
cầu.

Thận còn giúp điều hòa huyết áp và tiết ra những hormon tham gia sản xuất hồng

Suy thận có nghĩa là khi thận mất một phần hoặc hoàn toàn khả năng lọc nước và những chất
cặn ra khỏi máu. Các chất độc lúc bình thường được loại bỏ khỏi cơ thể nhưng khi suy thận lại
bị tích tụ lại có khả năng gây nguy hiểm cho cơ thể.

Suy thận cấp xảy ra ở khoảng 5% số người nhập viện vì bất kỳ lý do gì. Đối với những người
phải vào phòng săn sóc đặc biệt thì tỷ lệ này còn cao hơn.
Suy thận mạn tính là khi bệnh hủy diệt cơ thể một cách từ từ. Sự phá hủy xảy ra trong nhiều
năm, thường không có triệu chứng cho đến khi suy thận giai đoạn cuối. Tiến trình này xảy ra
chậm đến mức không có triệu chứng cho đến khi chức năng thận còn lại thấp hơn 1/10 so với
bình thường. Theo Y học NET
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