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 تعریف و اتیولوژی آسیب حاد کلیه

بــه اختــالل ناگهانــی در عملکــرد کلیــه کــه بــا افزایــش BUN، کراتینیــن  و کاهــش 

حجــم ادرار همــراه اســت، آســیب حــاد کلیــه )Acute kidney injury :AKI( گفتــه که 

بــه ســه گــروه زیــر تقســیم می شــود:

 ازوتمی پست رنال  ازوتمی رنال   ازوتمی پره رنال 

قبــل از اینکــه بریــم ســر اصــل مطلــب، چنــد ویژگــی مشــترک و مهــم AKI رو بــا هــم 

مــرور کنیــم:

ـــیب  ـــی آس ـــی اصل ـــه ویژگ ـــاه ک ـــدت کوت ـــن )و BUN( در م ـــش کراتینی  �� افزای

ـــت. ـــوی اس ـــاد کلی ح

ــوری  ــا اولیگ ــوری ی ــورت آن ــه ص ــه ب ــه ممکن ــم ادرار ک ــش حج  �� کاه

باشــه. البتــه حجــم ادرار در انواعــی از AKI طبیعــی اســت: مثــل بیمــاری 

یــا  ســیس پالتین  ماننــد  نفروتوکســین هایی  مصــرف  توبولواینترستیشــیال، 

دیابــت بی مــزه ی  یــا  و  آمینوگلیکوزیــد مثــل جنتامایســین  آنتی بیوتیک هــای 

طوالنی مــدت. انســداد  متعاقــب  نفروژنیــک 

�� آنمی خفیف

�� اختــالل الکترولیتــی بــه صورت هایپرکالمی، هیپرفســفاتمی، هیپوکلســمی و اســیدوز 

متابولیــک بــا آنیــون گــپ بــاال دیــده می شــود. 

 �� اختالل فیلتراسیون کلیه و تأثیرش روی کسر دفعی سدیم و اوره که البته در 

ازوتمی رنال بارزتره. کسر دفعی سدیم، مقداری از سدیم فیلتر شده رو نشون میده که در 

نهایت بعد از تمام مراحل بازجذب در ادرار دفع میشه؛ پس هر چی این کسر بیشتر باشه، 

کلیه داغون تره! این قضیه در مورد سدیم ادرار هم صادقه؛ سدیم ادرار بیشتر از 20 در 

رنال و کمتر از اون در پره رنال شایع تره. حاال فرمول کسر دفعی سدیم )FENa( هم یاد 

بگیر که سؤال میاد:

�� FENA بیشتر از  %1 رنال �� FENA کمتر از  %1 پره رنال 

اهميت مبحثتعداد سؤاالت در 93 آزمون اخيرنام مبحث

779آسيب حاد کليه

FENA = 100 × 
سدیم ادرار

 × سدیم پالسما
کراتینین پالسما
کراتینین ادرار  

 

2 در زمینــه ی کدام یــک از علــل نارســایی حــاد کلیــه 

ــهریور  ــی ش ــود؟ )پره انترن ــظ می ش ــرون ده ادراري حف ب

۹۵- قطــب اصفهــان( 

الف واسکولیت

ب بیماری توبولی بینابینی

ج شوک سپتیک شدید 

د انسداد شریان کلیه

ــی و  ــان طبیع ــد از زایم ــاله ۶ روز بع ــی 2۵ س ۳ خانم

ــت.  ــده اس ــار N/V ش ــیو دچ ــزی ماس خون ری

 .Urea=102, Cr=4, K=5.6, Na=130 :آزمایشــات

پارانشــیم  اکــوی  و  در ســونوگرافی ســایز کلیه هــا 

 نرمــال و بــدون هیدرونفــروز اســت. در بررســی ها 

 NaU = 55 و CrU =  0. 7  اســت و در آزمایــش ادرار 

پیــوری و Cast ادراری نــدارد. کدام یــک بیشــتر مطــرح  

ــان(   ــب کرم ــهریور ۹۴- قط ــی ش ــت؟ )پره انترن اس

ب نکروز توبولی حاد  الف ازوتمی پره رنال  

د پیلونفریت حاد ج لیگاسیون حالب  

بدنبـال   HF و   DM سـابقه ی  بـا  سـاله   ۳۵ خانـم   ۱

مسـمومیت غذایی و اسـهال، کاهش حجـم ادرار دارد. در 

آزمایشـات یـک مـاه قبـل Cr=1. 5  داشـت. آزمایشـات:  
Urea=84 )7- 20( , Cr= 2. 3 , Na= 141 , K= 3. 5 

WBC= 12300 , Hb= 10. 5 , MCV= 84 , Plt= 183000 , 

P=6. 3 )2. 5- 4. 3( 

در بررسـی علـت افزایـش کراتینیـن بیمـار کـدام گزینه 
صحیـح اسـت؟ )پره انترنـی شـهریور ۹۷- قطـب مازندران( 

الف آنمی نورموکروم نورموسیت نشانه ی اصلی AKI است. 

ب افزایش cr بیمار از ۱,۵ به 2,۳ نشانه ی اصلی AKI است. 

ج AKI ,%۱>FENa در زمینه اسهال را رد می کند. 

د با توجه به فسفر باال، درمان CRF کافی است.
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کســر دفعــی اوره هــم بــا جایگــزاری اوره بــه جــای ســدیم تــو ایــن فرمــول بــه دســت میــاد. مثــال در مــورد ایــن خانــم 25 ســاله اگــر بیــای 

کســر دفعــی ســدیم رو حســاب کنــی بیشــتر از یــک میشــه، همینطــور ســدیم ادرارش هــم بــاالی 20 هســت پــس جــواب میشــه ب کــه یــک 

نــوع ازوتمــی رنالــه.

�� تغییر یافته های آنالیز ادرار به خصوص سدیمان ادراری که باز هم در رنال شایع تره.

�� طبیعی بودن سایز کلیه در تصویربرداری که در افتراق نارسایی حاد و مزمن کلیه کمک می کند.

حاال بریم سر بررسی دقیق تر اتیولوژی و ویژگی های هرکدوم.

 ازوتمی پره رنال

اتیولوژی

ــه خصــوص هیپوولمــی  ــال ب  شــایع ترین علــت آســیب حــاد کلیــه، علــل پره رن

)کاهــش حجــم( اســت کــه بــه دلیــل کاهــش خون رســانی کلیــه ایجــاد میشــه. وجــود 

مــوارد زیــر شــک بــه پره رنــال رو بیشــتر میکنــه:

ــک،  ــزی، اســهال، اســتفراغ، ســوختگی، مصــرف دیورتی �� کاهــش حجــم در خونری

ــت و ... ــک، پریتونی ــزه ی نفروژنی ــت بی م دیاب

�� نارسایی قلبی، نارسایی کبدی و سیروز

ـــای  ـــی ارگان ه ـــاض عروق ـــال انقب ـــه دنب ـــرفته ب ـــدی پیش ـــیروز کب  ✍ در س

مختلـــف از جملـــه کلیـــه، AKI پره رنـــال یـــا ســـندرم هپاتورنـــال در ایـــن مـــورد 

خـــاص ایجـــاد می شـــود کـــه پیونـــد کبـــد و تجویـــز آلبومیـــن اجـــزاء اصلـــی 

درمـــان آن اســـت.

 ،ASA ،ژلوفــن، مفنامیــک اســید، دیکلوفنــاک(NSAID  مصــرف داروهــای 💊 

بروفــن و ...( ، ACEI )مثــل کاپتوپریــل( و ARB )مثــل لوزارتــان(: ایــن داروهــا بــا مهار 

خودتنظیمــی جریــان گلومرولــی بــه خصــوص در حضــور مــوارد بــاال می  تونــن باعــث 

نارســایی حــاد کلیــه بشــن. 

ــا آتروســکلروز  ــی مــدت و شــرایطی کــه ب ــاال، هیپرتانســیون طوالن  ✍ ســن ب

همراهــی دارنــد مثــل دیابــت می توانــد خودتنظیمــی GFR را مختــل کنــد، پــس تــو 

ــداره. ــی ن ــال ازوتم ــه پره رن ــی ب ــه ی ب ربط ــه گزین ــی ک ــدی می بین جمع بن

ــاد  ــایی ح ــب نارس ــر موج ــل زی ــک از عل ۴ کدام ی

کلیــه بــا منشــأ Prerenal  نیســت؟ )پره انترنــی شــهریور 

۹۴- قطــب اهــواز( 

الف نارسایی کبدی

ب اسهال شدید 

ج فشارخون بدخیم 

د تجویز کاپتوپریل 

۵ کدام یــک از مــوارد زیــر جــزء اصلــی درمــان 

ــی  ــردد؟ )پره انترن ــوب می گ ــال محس ــندروم هپاتورن س

ــدان( ــب هم ــفند ۹۳- قط اس

ب میدودرین الف ترلی پرسین 

د آلبومین ج سیپروفلوگزاسین 

۶ کدام یک از داروهای زیر با مهار خود تنظیمی جریان 

گلومرولی در شرایط هیپوولمی، ریسک نارسایی حاد پرهرنال 

را افزایش می دهد؟ )پره انترنی اسفند ۹۶- قطب زنجان( 

ب دیکلوفناک الف متوپرولول 

د وانکومایسین ج سفتریاکسون 

۷ کدام یــک از عوامــل زیــر کم  تــر مســتعد کننــده ی 

نارســایی حــاد کلیــه بــه دنبــال جراحــی اســت؟ 
)پره انترنــی شــهریور ۹۷- قطــب همــدان( 

ب جراحی غیر اورژانسی الف دیابت  

د نارسایی احتقانی ج سن باال 
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 عالئم و نشانه ها

ــتاتیک،  ــن اورتوس ــه هایپوتنش ــد ک ــن اوم ــاد کراتینی ــش ح ــا افزای ــاری ب ــر بیم اگ

تاکــی کاردی، کاهــش فشــار وریــد ژگــوالر و ترگــور پوســتی و مخاطات خشــک داشــت؛ 

اول از همــه بــه AKI پره رنــال فکــر کــن. مثــل ایــن خانــم کــه اتفاقــاً تــو شــرح حالش 

گاســتروانتریت، اســهال و اســتفراغ هــم داشــته.

بررسی های پاراکلینیک

 بــه غیــر از مــوارد مشــترک کــه اول فصــل گفتیــم، در ازوتمــی پره رنــال مــوارد 

ــه: ــر کمــک می کن زی

�� نسبت BUN/Cr بیشتر از 20  20 meq/L سدیم ادرار کمتر از 💎

�� اسمواللیته ادرار بیشتر از 500  �� ادرار غلیظ با SG بیشتر از 1.018 

�� FEUrea کمتر از %35 �� FENA کمتر از %1  

�� سدیمان ادراری طبیعی یا دارای کست هیالن �� ادرار منفی از نظر خون و پروتئین 

ــه خصــوص  ــال ب  �� وجــود WBC در ادرار و پیــوری خفیــف در ازوتمــی پره رن

.NSAID بــه دنبــال مصــرف

درمان 

ــت  ــات اس ــم مایع ــی حج ــال، جایگزین ــره رن ــی پ ــان ازوتم ــدم اول در درم  ق

کــه در مــوارد هایپوولمــی شــدید نرمــال ســالین یــا کلوئیــد ایزوتونیــک و در مــوارد 

ــود. ــه می ش ــالین0/45 %( توصی ــک )س ــتالوئیدهای هیپوتونی ــر کریس خفیف ت

تغذیــه  بیمــاران مبتــال بــه نارســایی حــاد کلیــه از نظــر میــزان کالــری و پروتئیــن بایــد 

تنظیــم بشــه:

20-30 kcal/Kg/day :میزان کل انرژی 💊

�� میزان پروتئین الزم:

0.8 -1 g/Kg :بیماران غیرکاتابولیک و غیر دیالیزی 🍗

�� بیمــاران دیالیــزی: g/Kg 1.5- 1  و تــا حداکثــر 1.7 در مــوارد هایپرکاتابولیــک مثــل 

ایــن بیمارمــون کــه دیالیــز میشــه و تــب داره.

✍ در مــوارد نارســایی حــاد کلیــه دارویــی اگــر شــک بــه علــل دارویــی داریــم بایــد دارو 

رو قطــع و دوبــاره ارزیابــی کنیــم.

 ،NSAID ۱۰ در نارســایی کلیه ناشــی از مصــرف داروهــای

مشــاهده کــدام یافتــه ی زیــر در تــه نشســت ادراری مورد 

انتظــار اســت؟ )پره انترنــی شــهریور ۹۳- قطــب اصفهــان( 

ب هماچوری الف پیوری 

د کریستالوری  ج سلول اپی تلیال 

بستری  بخش  در  گاستروآنتریت  با  ساله   ۵۸ آقای   ۹

خون  آزمایش  در   ،BP=۹۰/۶۰ معاینه  در  است.  شده 
K ,۱۳۵:Na ,۱,۵:Cr ,۳۴:BUN:۳,2. کدام یک از یافته های 

زیر در آزمایش ادراری وی مشاهده می شود؟ )پره انترنی 
اسفند۹۴- قطب مشهد( 

FeNa: 5% الف

 Urine osmolality 300 ب

Hyaline cast many ج

Urine SG:1.010 د

ــل  ــدید از دو روز قب ــا N/V ش ــاله ب ــم ۳۰ س ۸ خان

ــکن دارد.  ــرف مس ــابقه ی مص ــت. س ــده اس ــتری ش بس
ــه  ــوی نداشــته اســت. در معاین ــاری کلی درگذشــته بیم
ــدیمان  ــات س ــی دارد و در آزمایش ــیون وضعیت هیپوتانس
ــی  ــات: )پره انترن ــایر آزمایش ــت. س ــال اس ادراری نرم

ــدان( ــب هم ــفند ۹۵- قط BUN=70, Cr=2, K=4اس

کدام تشخیص محتمل تر است؟
ب نفریت بینابینی حاد الف GN حاد 

د ازوتمی پره رنال   ATN ج

۱۱ خانــم ۶۰ ســاله بعلت اســهال و اســتفراغ از چند روز 

قبــل توســط همراهــان بــه اورژانــس آورده شــده اســت. 
ــات  ــه مخاط ــیون دارد. در معاین ــابقه  ی هایپرتانس وی س

خشــک، بــدون تــب و هوشــیار اســت. 
BUN=100 , K=3. 6 , Cr=3. 1 , Na=125

U/ A S. G=1025 , Cast Hyaline = many

کدام اقدام درمانی الزم است؟ )پره انترنی شهریور ۹۵- 
قطب ساری( 

الف همودیالیز

ب محدودیت مایعات

ج سرم نرمال سالین ۵۰۰ سی سی بولوس

د سرم هایپرتونیک ۳% ۵۰۰ سی سی بولوس
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 ازوتمی رنال

سه دسته علل زیر برای ازوتمی رنال مطرح است:

 عروقی  توبولو اینترستیشیال.    گلومرولی  

ــون  ــل خودش ــر فص ــی رو س ــت )GN( و عروق ــل گلومرولونفری ــی مث ــل گلومرول عل

ــیال. ــو اینترستیش ــل توبول ــر عل ــم س ــی، بری می  خون

ATN )Acute tubular necrosis( ناشـی ایسـکمی یـا AKI :ایسـکمی 💊 

بـه دنبـال جراحی مـاژور، پانکراتیت، سـوختگی شـدید، دهیدراتاسـیون شـدید و طوالنی، 

سپسـیس و ... ایجـاد میشـه کـه عالوه بر مـوارد مشـترک AKI، ویژگی های زیـر را دارد:

�� نسبت BUN/Cr کمتر از 20  40 meq/L سدیم ادرار بیشتر از 💎

�� اسمواللیته ادرار کمتر از 350 �� ادرار رقیق با SG کمتر از 1.015 

�� FEUrea بیشتر از %50 �� FENA بیشتر از %1  

�� ســدیمان ادراری: کســت گرانولــر، یــا ســلول اپیتلیالــی و یــا کســت قهــوه ای کــدر 

)Muddy brown cast( !  کــه البتــه ایــن کســت ها رو در مــواردی کــه نارســایی حــاد 

کلیــه بــه دنبــال نفروتوکســین های خــاص، سپســیس و ATN ایجــاد میشــه می بینیــم.

 جدول زیر خالصه ای از مقایسه ی ازوتمی رنال و پره رناله، خوب بخونش:
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20>35<1<20<500>1.018>پره رنال

20<50>1>40>350<1.015<رنال

✍ در بیماران دچار مبتال به CKD که دچار AKI پره رنال شدن، FENa میتونه بیشتر 1%  باشه.

 �� سپســیس: اگرچــه بیشــتر مــوارد AKI بــا کالپــس همودینامیــک همراهــی 

داره، ولــی کاهــش GFR در سپســیس می تونــه بــدون وجــود هایپوتنشــن هــم ایجــاد 

بشــه. در مــورد پاتوفیزیولــوژی AKI حاصــل سپســیس نــکات زیــر مهمــن:

NO گشادی جنرالیزه ی شریانی به دنبال فعالیت سیتوکین ها و افزایش 💎

�� وازودیالتاسیون آرتریول وابران در ابتدای سپسیس

�� وازوکانستریکشــن کلیــوی بــه دنبــال فعالیت سیســتم ســمپاتیک، RAAS، اندوتلین 

و ...، پــس جیــم پـَـر!

ــبندگی و  ــیژن و چس ــای اکس ــت رادیکال ه ــث فعالی ــه باع ــوم ک ــیب اندوتلی �� آس

می شــود. لکوســیت ها  مهاجــرت 

 Sepsis ۱۴ کدام جمله در مورد نارسایی حاد کلیه ناشی از

صحیح  نیست؟ )پره انترنی شهریور ۹۶- قطب آزاد( 
الف کاهش GFR در غیاب هیپوتانسیون دیده می شود. 

افزایــش ســیتوکین ها در وازودیالتاســیون بــه  ب 

واســطه ی NO نقــش دارد. 
ج وازودیالتاســیون کلیــوی ناشــی از فعالیــت سیســتم 

ســمپاتیک اســت. 
ــبندگی و  ــیژن و چس ــای اکس ــت رادیکال ه د فعالی

ــود دارد.  ــیت ها وج ــرت لکوس مهاج

کلیوی  نارسایی  از  حاد  توبولی  نکروز  افتراق  در   ۱۳

پره رنال کدام یک از اندکس های تشخیصی به نفع نکروز 

توبولی حاد است؟ )پره انترنی اسفند ۹۳- قطب اصفهان( 

۵۰۰ mosm/Kg الف اسمواللیته ادرار بیشتر از

ب کسر دفعی سدیم بیشتر از % ۱

ج وزن مخصوص ادرار بیشتر از018 .1 

د نسبت BUN/ Cr بیشتر از 2۰   

۱2 بیمــار آقــای ۳۵ ســاله بــا ســابقه ی اســهال و 

اســتفراغ از ۴ روز قبــل مراجعــه کــرده اســت. در معاینــه 

BP = 95 / 50 , PR = 100/ min , T = 37. 6 اســت. مخاط 

دهــان خشــک اســت. آزمایشــات بــه شــرح زیــر: 

Hb = 13 mg/ dl , FENa = 2% , crt = 4 mg/ dl , BUN 

= 70 mg/ dl , Na = 135 meq/ lit , U/ A = Brown 

granular cast

محتمل تریــن تشــخیص کــدام اســت؟ )پره انترنــی 

ــاری(  ــب س ــفند ۹۵- قط اس

PSGN ب الف پره رنال ازوتمیا 

HUS د سندروم  Ischemic ATN ج
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ــا  ــاش رو ب ــه مهم ــدن ک ــن AKI ب ــدوژن می تون ــزوژن و ان ــین های اگ �� نفروتوکس

ــم: ــم می خونی ه

�� نفروتوکسین های اگزوژن

 ☢ مواد کنتراست

بیماران مستعد، پس از تماس با مواد حاجب یددار در تصویربرداری  یا اعمالی مثل آنژیوگرافی 

بیماری های  شامل  نفروپاتی  کنتراست  مهم  فاکتور  ریسک  چهار  می شوند.   AKI دچار 

مزمن کلیوی مثل نفروپاتی دیابتی، نارسایی احتقانی قلب، مولتیپل میلوم و هیپوولمی و 

دهیدراتاسیون است.

 تابلـــوی بالینـــی کنتراســـت نفروپاتـــی بـــه صـــورت افزایـــش کراتینیـــن در 

ـــرض  ـــزان آن در ع ـــیدن می ـــه اوج رس ـــاس و ب ـــد از تم ـــاعت بع ـــرض 48-24 س ع

ـــود؛  ـــر می ش ـــه بهت ـــک هفت ـــدت ی ـــی م ـــواًل ط ـــه معم ـــت ک ـــج روز اس ـــا پن ـــه ت س

ـــز  ـــار رای ـــکن دچ ـــی تی اس ـــد از س ـــه بع ـــوک ک ـــزرگ مفل ـــن باباب ـــت ای ـــابه وضعی مش

ـــده. ـــن ش کراتینی

☢ آنتی بیوتیک ها

آمینوگلیکوزید هــا )مثــل جنتامایســین و آمیکاســین( و آمفوتریســین  B می تواننــد باعــث 

نکــروز توبولــی حــاد )ATN(  و نارســایی حــاد کلیــه شــوند.

 تابلوی بالینی AKI به دنبال مصرف آمینوگلیکوزید چیه؟

افزایش کراتینین طی 7- 5 روز پس از تماس با دارو و گاهی حتی پس از قطع دارو

�� در 30- 10% موارد بدون تغییر در حجم ادرار )غیر اولیگوریک(

�� هیپومنیزمی

تابلوی بالینی AKI به دنبال مصرف آمفوتریسین B چطور؟

�� هیپومنیزمی �� پلی اوری 

�� اسیدوز متابولیک با آنیون گپ نرمال �� هیپوکلسمی 

ــی  ــیمی درمان ــای ش ــیکلوویر، داروه ــین، آس ــل ونکومایس ــری مث ــای دیگ ☢ داروه

ــد  ــم می توانن ــول( ... ه ــمی )اتیلن گلیک ــواد س ــن و ...(، م ــیس پالتین و کربوپالتی )س

ــه شــوند. ــاد کلی باعــث نارســایی ح

�� نفروتوکسین های اندوژن

میوگلوبیــن، هموگلوبیــن، اســیداوریک و زنجیــره ی ســبک میلــوم از شــایع ترین 
هســتند. انــدوژن  نفروتوکســین های 

و لکوسیتوز  شکم،  درد  تب،  با  ساله    ۶۵ آقای   ۱۶

 CTScan  در بیمارستان بستری شده و تحت BP: 160/ 90 

با تشخیص  قرار می گیرد.  ماده ی حاجب  با  لگن  و  شکم 

مروپنم  و  سفتریاکسون  با  تحت درمان  حاد،  پانکراتیت 

بستری اول  روز  از  بیمار  سرم  کراتینین  می گیرد.   قرار 

9mg/ dl .0 به  7mg/ dl .1 در روز سوم می رسد، ولی یک 

 AKI 1 کاهش می یابد. محتمل ترین علتmg/ dlهفته بعد به

بیمار چیست؟ )پره انترنی شهریور ۹۷- قطب زنجان( 

ب ماده ی حاجب الف آتروآمبولی 

د سفتریاکسون ج مروپنم 

۱۵ کدام یــک از بیماری هــای زیــر ریســک آســیب 

ــش  ــی را افزای ــب تزریق ــواد حاج ــی از م ــه ناش ــاد کلی ح
نمی دهــد؟ )پره انترنــی اســفند ۹۵- قطــب مشــهد( 

الف میلوم متعدد

ب نارسایی قلبی پیشرفته 

ج سندروم نفروتیک نوع مامبرانوس نفروپاتی 

د نفروپاتی دیابتی  

۱۷ بیمار ۶۵ ساله دیابتیک با تب و تغییر وضعیت هوشیاری 

جنتامایسین،  الزم  بررسی های  از  پس  که  شده  آورده 

است.  شده  تجویز  ایبوپروفن  و  آسیکلوویر  وانکومایسین، 

کراتینین اولیه بیمار  0.9 است. یک هفته پس از شروع داروها 

 k: 3.2 , Na: 140 , Mg: 0.8, cr: 3.5, urea: 185 دارد. بیمار 

دچار تهوع و استفراغ و ضعف شده ولی حجم ادرارش تغییری 

نکرده است، BP: 120/ 80  دارد. کدام داروی زیر مسئول این 

شرایط است؟ )پره انترنی شهریور ۹۵- قطب زنجان( 

ب وانکومایسین  الف ایبوپروفن  

د جنتامایسین  ج آسیکلوویر  
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 میوگلوبین )رابدومیلیز(

 بــه دنبــال آســیب عضالنــی و آزاد شــدن میوگلوبیــن و میوگلوبینــوری، رابدومیلیــز و در 

نتیجــه نارســایی حــاد کلیــه ایجــاد می شــود. 

اتیولــوژی رابدومیلیــز  ترومــا، زیــرآوار مانــدن مثــاًل اگــر ســنت بــه زلزلــه ی بَــم یــا 

ســر پــل ذهــاب قــد بــده خیلــی از بیمارایــی کــه میــاوردن رابدومیلیــز و AKI داشــتن، 

ــدید،  ــی ش ــدید، گرمازدگ ــی، ورزش ش ــنج طوالن ــی، تش ــا عروق ــدی ی ــی ارتوپ جراح

هیپرترمــی بدخیــم، علــل متابولیــک )هیپوفســفاتمی یــا هیپوتیروئیــدی شــدید(، میوپاتــی 

)دارویــی، متابولیکــی یــا التهابــی(.

 تابلوی بالینی رابدومیلیز چیاس؟

�� درد عضالنی و تندرنس در معاینه

�� هیپراوریسمی، افزایش کراتینین و کاهش حجم ادرار

ــده  ــر میکروســکوپ فقــط تعــداد کمــی RBC دی �� تغییــر رنــگ قرمــز ادرار کــه زی

می شــود.

�� اختالل الکترولیتی  هایپرکالمی، هیپرفسفاتمی، هیپوکلسمی

�� CPK نرمال یا افزایش یافته

✍ درمان رابدومیلیز شامل مایع درمانی شدید و در صورت نیاز قلیایی کردن ادرار است.

☢ اسید اوریک )سندرم لیز تومور(

ــوم و  ــیمی درمانی در لنف ــال ش ــه دنب ــک ب ــید اوری ــادی اس ــدار زی ــدن مق  آزاد ش

لوســمی لنفوبالســتیک حــاد و یــا بــه صــورت خودبخــودی یــا بعــد از درمــان تومورهــا 

و مولتیپــل میلــوم باعــث ایجــاد ســندرم لیــز تومــور و نارســایی حــاد کلیــه میشــه کــه 

تابلــوی بالینیــش مشــابه رابدومیلیــز و بــه صــورت پایینــه:

�� هیپراوریسمی شدید، افزایش کراتینین و کاهش حجم ادرار

�� اختالل الکترولیتی  هایپرکالمی، هیپرفسفاتمی، هیپوکلسمی

�� CPK افزایش یافته

ــز  ــاز تجوی ــی شــدید و در صــورت نی ــع درمان ــم مای ــور ه ــز توم ــان ســندرم لی ✍ درم

ــک اســت. ــید اوری ــع اس ــول جهــت دف آلوپورین

 ازوتمی پست رنال

اگــر جریــان ادرار بــه هــر دلیلــی بــه صــورت حــاد مســدود بشــه، نارســایی حــاد کلیــه و 

افزایــش کراتینیــن خواهیــم داشــت.

2۰ آقای 2۵ ساله ای به دلیل لنفوم بورکیت تحت کموتراپی 

و  بی حالی  ضعف،  از  حاضر  حال  در  است.  گرفته  قرار 

 کاهش حجم ادرار شاکی است. در آزمایشات انجام شده:

 Uric Acid=15mg/ dl,Cr=2. 3mg/ dl,BUN=55mg/ dl

دارد.در این بیمار کدام یافته آزمایشگاهی قابل انتظار است؟ 

)پره انترنی شهریور ۹۶- قطب کرمان( 

ب هیپوکلسمی  الف هیپوکالمی  

د هیپرناترمی ج هیپوفسفاتمی  

ــار  ــدن دچ ــر آوار مان ــت زی ــاله بعل ــرد 2۰ س ۱۹ م

نارســایی حــاد کلیــه شــده اســت. همــه ی اختــالالت زیر 

ــی  ــوق مــورد انتظــار اســت بجــز؟ )پره انترن در بیمــار ف

اســفند ۹۵- قطــب اهــواز( 

ب هیپرکالمی الف هیپرکلسمی 

د هیپر یورسمی ج هیپرفسفاتمی 

۱۸ مرد 2۰ ساله ای با شکایت درد عضالنی و تیره شدن 

ادرار مراجعه و بدلیل اختالل عملکرد کلیه بستری شد و در 
شرح حال تکمیلی ورزش سنگین در جلسات اول و دوم را 
ذکر می کند. در معاینات BP= 160/95  ,BMI=36. 5 دارد. 
در آزمایشات  CPK و LDH پنج برابر نرمال، هیپرفسفاتمی، 
همچنین  و  کراتینین  افزایش  و  هیپرکالمی  و  هیپوکلسمی 
است؟  مطرح  تشخیص ها  از  کدام یک  دارد.  هماچوری 

)پره انترنی شهریور ۹۷- قطب مازندران( 
الف AKI ناشی از رابدومیولیز

ب AKI ناشی از پره رنال ازوتمی

ج نارسایی مزمن کلیه

د AKI ناشی از همولیز  
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22 آقــای ۷۵ ســاله ای بــه علــت نارســایی کلیــه بســتری 

شــده اســت. بیمــار از تأخیــر در شــروع ادرار و دیــزوری از 

مدت هــا پیــش شــاکی اســت. در معاینــه فیزیکــی، مثانــه 

بــه دســت مــی خــورد. اولیــن اقــدام بــرای ایشــان کــدام 

گزینــه اســت؟ )پره انترنــی شــهریور ۹۵- قطــب اهــواز( 

الف CTSCAN بدون تزریق از کلیه ها و مجاری ادراری

ب آزمایش و کشت ادرار

ج جاگذاری یک کاتتر ادراری برای بیمار

د جمع آوری ادرار 2۴ ساعته

اختیـاری  بـی  از  شـکایت  بـا  سـاله ای   ۷۰ مـرد   2۱

در  تـوده ای  معاینـه  در  اسـت.  نمـوده  مراجعـه  ادرار 
معاینـه  خـورد.  مـی  دسـت  بـه  سـوپراپوبیک  ناحیـه ی 
 عصبـی بیمـار طبیعـی اسـت. در آزمایشـات انجـام شـده
Bun: ۳۰ و Cr: 2. 5 اسـت. انجـام کدام یـک ارجحیـت 

)پره انترنـی شـهریور ۹۳- قطـب کرمـان(  دارد؟ 
الف گرافی ایستاده و خوابیده شکم 

ب ارجاع به نورلوژیست

ج سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری

د تجویز مایعات وریدی

ــکالت  ــی مش ــابقه ی قبل ــی از س ــرح حال ــال ش ــت رن ــی پس ــواًل در ازوتم  معم

انســدادی رو داریــم، مثــل بیمــاری  پروســتات، ســنگ کلیــه، بدخیمــی پــارا آئورتیــک 

ــر در شــروع ادرار. ــی، شــرح حــال ناکچــوری، تکــرر ادرار، تأخی ــا لگن ی

عالئم و نشانه های ازوتمی پست رنال:

�� درد شکم یا پهلویی که به کشاله ی ران تیر میکشه

�� در معاینه تندرنس شدید شکم و یا لمس مثانه ی بمبه �� در لمس

ــت  ــی پس ــخیص ازوتم ــن روش تش ــاری ادراری بهتری ــا و مج ــونوگرافی کلیه ه س

ــال اســت. رن

 اگــر بــا احتمــال زیــادی علــت ازوتمــی رو پســت رنــال میدونــی، تعبیــه ی ســوند 

فولــی )کاتتــر ادراری( در انســداد تحتانــی و نفروســتومی در انســداد فوقانــی )حالــب(  رو 

بایــد در اولویــت درمــان بیمــارت قــرار بــدی.

�� تست تمرینی رو یادت نره.

 + آنتيگونه: تو تا حاال عاشق شدی؟
 _ تيرسياس: عشق خطرناکه خانوم!

 + آنتيگونه : چرا؟!
 _ تيرسياس: چون نميذاره از چيزاِی

 خطرناک بترسی!

  # سوفکل
�� نمایشنامه: آنتيگونه




