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است؟  کدام  کلیه  مزمن  نارسایی  علت  شایع ترین   ۱

)پره انترنی اسفند ۹3 و۹۴- قطبی(

الف دیابت قندی  

ب گلومرولونفریت مزمن 

ج سنگ های کلیوی

د بیماری پلی کیستیک کلیه  

سه  از  بیش  که  نفرون  ها  عملکرد  بازگشت  غیرقابل  و  پیش رونده  کاهش  به   

)Chronic Kidney Diseases( CKD یا  کلیه  مزمن  بیماری  بکشد،  طول   ماه 

گفته می شود.

شایع ترین علت CKD، دیابتیک نفروپاتی است. گلومرولونفریت، فشار خون باالی همراه با 

CKD و ... از سایر علل CKD هستند.

 کلیدهایی که در افتراق CKD از نارسایی حاد کلیه کمک می کنن رو یاد بگیر:

�� باال بودن کراتینین سرم بیشتر از سه ماه

��آنمی

)Waxy or broad cast( کست پهن یا مومی در سدیمان ادراری🔑

��کلیه های کوچک در سونوگرافی

تغییرات  همراه  به  استخوان  متابولیک  بیماری  شواهد  یا  کلیوی  استئودیستروفی   🔑

آزمایشگاهی مربوط

CKD طبقه بندی

 برای طبقه بندی CKD و جواب دادن به سواالت محبوب طراح تو این مبحث باید 

GFR یا میزان فیلتراسیون گلومرولی رو بلد باشی:

GFR= 
(سن−140)×وزن   
کراتینین پالسما× 72

✍ برای خانم ها، حاصل کسر رو 0.85 ضرب می کنیم.

 CKD این آقای 40 ساله با وزن 72 کیلوگرم، حدود 25 میشه. حاال برو پایین مراحل GFR

رو بخون که بفهمی چرا الف شد.

CKD مرحله یGFR

≤ 90یک
60- 89 دو

)3a( 45- 59    سه
)3b( 30- 44   سه

15- 29 چهار
کمتر از 15پنج

تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

9مهمنارسایی مزمن کلیه

نارسایی حاد  افتراق  معیارهای زیر در  از  2 کدام یک 

)پره انترنی  نمی کند؟  کمک  آن  مزمن  نارسایی  از  کلیه 

اسفند ۹3- قطبی( 

الف افزایش پاراتورمون سرم

ب سایز کوچک کلیه ها در سونوگرافی

ج کراتینین باال در آزمایش ۶ ماه قبل

د کست پهن در سدیمان ادرار

۱23سؤال
الفالفالفپاسخ

 CKD به  مبتال  کیلوگرم  وزن ۷2  با  ساله  آقای ۴۰   3

است. کراتینین بیمار ۴mg/dl  است. GFR تقریبی بیمار 

دارد؟  قرار   CKD از  مرحله  ای  چه  در  و  است  کدام 

)پره انترنی اردیبهشت ۹۶- میان دوره ی کشوری(

stage=4 , GFR=25 الف

stage=3 , GFR=25 ب

stage=2 , GFR=50 ج

stage=1 , GFR=10 د
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�� در نارسایی مزمن کلیه، هرچه GFR پایین تر و پروتئینوری )آلبومینوری( بیشتر باشه، 

پیش آگهی بدتر است..

 تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی:

1. هایپوناترمی که زیاد هم شایع نیست.

2. هایپرکالمی 

 ACEI، ARB، NSAID هایپرکالمی داشت باید داروهای CKD اگر بیمار مبتال به 👊

و دیورتیک های نگهدارنده ی پتاسیم را قطع کرد.

3. اسیدوز متابولیک  در مراحل انتهایی CKD، قدرت اسید زدایی )!( کلیه با توجه به 

کاهش تولید آمونیوم توبولی به عنوان بافر کم میشه و اسیدوز متابولیک ایجاد میشه. 

 4. اختالالت متابولیسم کلسیم و فسفر در CKD: قبل از توضیح این اختالالت 

سطح سرمی نرمال کلسیم و فسفر رو به خاطر بسپار: 

اختالالت متابولیسم کلسیم و فسفر به دو دسته ی زیر تقسیم می شوند: 

 اختالالت استخوانی با Turn Over باال:

به دنبال کاهش قدرت فیلتراسیون و GFR کلیه به زیر cc/min 60  اتفاقات پایین میفته:

 1- افزایش ترشح فاکتور رشد فیبروبالستی )FGF-23( از استئوسیت ها که با سه 

حرکت زیر زور میزنه فسفات رو دفع کنه:

�� مهار آنزیم آلفا یک هیدروکسیالز و کاهش  Vit D3 کاهش جذب گوارشی فسفر

�� افزایش  PTH افزایش دفع کلیوی فسفات

�� کاهش کلسی تریول

2- افزایش سطح فسفر )هایپرفسفاتمی( و کاهش سطح کلسیم سرمی )هایپوکلسمی(

در نهایت PTH باال و تمام تغییراتی که گفتیم بیمار رو مستعد سه مورد زیر می کنه:

)OFC( لیز استخوانی و اوستئیت فیبروز سیستیک 💊

�� فیبروز مغز استخوان و آنمی مقاوم به اریتروپویتین

�� فیبروز عضالت به خصوص عضالت قلبی

فسفرکلسیم
2/5 تا 8/54/5 تا 10/5

۴5۶سؤال
دجالفپاسخ

۴ کدام یک از موارد زیر از عوارض شایع در نارسایی 

مزمن کلیه  نیست؟ )پره انترنی شهریور ۹5- قطبی( 

الف هیپرناترمی

ب هیپرکالمی

ج هیپرتری گلیسریدمی

د هیپراوریسمی

درد   /  GFR=20  / دارد   CKD و   HTN  / مسن  خانم   5

استخوانی دارد. در آزمایشات PTH و فسفر باال، کلسیم و  

25OHVitD نرمال است. بیمار به دلیل آنمی با EPO درمان 

شده  ولی بهبود نداشته.  کدام مورد توجیه بهتری برای درد 

استخوانی بیمار است؟ )پره انترنی اسفند ۹3- قطبی( 

الف استئوماالسی 

ب بیماری آدینامیک استخوان

  OFC ج

د استئوپروزیس

اثــــرات جـــزء  زیــر  مـــوارد  همـــه ی   ۶

 FGF- 23 (Fibroblast  Growth Factor 23)  می باشند بجز: 

)پره انترنی شهریور ۹۴- قطبی( 

Vit D3 الف کاهش تولید

ب افزایش دفع کلیوی فسفر

 PTH ج افزایش تولید

د افزایش تولید اریتروپویتین
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  اختالالت استخوانی با Turn Over پایین که به دنبال مصرف بیش از حد 
 ترکیبات کلسیم و ویتامین D و سرکوب PTH در بیماران مبتال به CKD، فرد مستعد 
بیماری استخوان آدینامیک و شکستگی   های استخوانی می شود. کیس مطرح شده در سؤال 
نیز مبتال به CKD بوده و احتمااًل با توجه به سن باالی بیمار، مصرف کلسیم و ویتامین 
D داشته است. سطح PTH  در بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه باید بین 150 تا 300 

حفظ شود. 

باال و شکستگی و درد  CKD، فسفر  از  ناشی  بیماری استخوانی  پس در هر دو دسته 

استخوانی می بینیم. برای افتراق این دو بیماری باید به PTH نگاه کنیم. جمع بندی پایین 

رو ببین:

دنبال  به   OFC   باال  فسفاتاز  آلکالن  و   300 از  بیش تر  حد  در  باال   PTH  .1

هایپرپاراتیروئیدی )استخوان پرکار!(. اینجا تومور قهوه ای و فیبروز استخوان هم داریم.

PTH  .2 پایین، در حد کم تر از  150 بیماری آدینامیک استخوان )استخوان کم 

 کار!(. بیمار آن، یک فرد دیابتی و مسن مبتال به CKD است.

 درمان اختالالت کلسیم و فسفر در CKD روی کاهش فسفر و تنظیم PTH متمرکز 
است. پس برای درمان، عالوه بر محدودیت فسفر غذایی، دو نوع درمان دارویی داریم:

دفع فسفر با تجویز شالتور و متصل شونده های فسفر مثل سوالمر )Sevelamer( و . 1

.)Lantanum( النتانوم

2 ..)Tenapanor( کاهش جذب گوارشی کلسیم با تناپانور

سرکوب PTH با سیناکلست، پاراکلسیتول یا کلسیتریول: سیناکلست )مقلد کلسیم( و . 3

پاراکلسیتول بدون ایجاد هایپرکلسمي، اثر سرکوبی خود را اعمال می کنند، پس معمواًل یکي 

از این دو تا رو میدیم. ولی کلسیتریول اثر خود را با افزایس سطح کلسیم روی PTH اعمال 

می کند، پس با توجه به ایجاد هایپرفسفاتمي و هایپرکلسمي در CKD، ممنوع است. 

حاال در هر سناریو کدوم رو استفاده می کنیم:
    8/5 باال یا نرمال و با فسفر باال و کلسیم کم تر از PTH  مریض بدون عالمت با 

شالتور فسفات مثل سوالمر بده.
یا در   سیناکلست  باالی 8/5  یا کلسیم  باال   PTH داراي   و   مریض عالمت دار 
در  باال  فسفر  و  باال   PTH به  توجه  با  بیمار  این  بده.  پاراکلسیتول  بعدی  اولویت  در 
زمینه CKD مبتال به هایپرپاراتیروئیدی ثانویه و استخوان پرکار است. برای درمان چون 
عالمت درد استخوانی دارد، باید سیناکلست بدیم. ادامه عوارض نارسایی مزمن کلیه رو 

بخون:

۷ خانم ۷۰ ساله که از دو سال پیش تحت همودیالیز 

مزمن قرار دارد، دچار شکستگی خودبخود استخوانی شده 

  PTH=60, Ca=10,P=5 شده:  انجام  آزمایشات  در  است، 

می باشد، کدام تشخیص محتمل تر است    :   )پره انترنی آذر 

۹8- میان دوره ی کشوری(

الف بیماری آدینامیک استخوان

ب فیبروز کیستیک استخوانی

ج استئوپروز 

د استئوماالسی

۷8سؤال
بالفپاسخ

8 خانم 55 ساله با سابقه دیابت که تحت دیالیز روتین 

3 بار در هفته مي باشد، با دردهاي استخواني به درمانگاه 

 Ca= 7,4، P= 6 مراجعه آمده. در آزمایشات انجام شده

iPTH= 600 می باشد. تشخیص و درمان آن چیست؟  و 

)پره انترنی خرداد ۱۴۰۰- میان دوره کشوری(

الف استئوماالسي و درمان با کلسیترول 

Cinacalcet ب هیپرپارا ثانویه و درمان با

ج بیماري آدینامیک استخوان و قطع ترکیبات حاوي 

کلسیم

 Sevelamer د هیپرپارا ثانویه و درمان با
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 5. بیماری  قلبی- عروقی مهم ترین علت مرگ و میر در مبتالیان به CKD است. 
ریسک فاکتورهاش چیان؟!

و  سمپاتیک  فعالیت  افزایش  دیس لیپیدمی،  هیپرولمی،    ،HTN  کالسیک  💊
 هیپرهموسیستئینمی

�� وابسته به  CKD آنمی،  هیپرفسفاتمی،  هیپرپاراتیروئیدی، آپنه در خواب، التهاب 
  FGF-23 عمومی و افزایش

�� سایر ریسک فاکتورها: هایپرتروفی بطن چـپ، بیمـاری میکرووسکوالر، همودیالیز
 پریکاردیت اورمیک یکی از عوارض مهم CKD و اندیکاسیون مطلق برای شروع 

دیالیز اورژانسی است. تظاهرات مهمش چیه؟ 

درد قفسه ی سینه. 1

سمع مبهم صداهای قلبی و یا فریکشن راب. 2

باال رفتن قطعه ی ST به صورت منتشر و در اکثر لیدها. 3

پریکاردیال افیوژن. 4

 6. اختالالت هماتولوژیک:

�� شایع ترین اختالل هماتولوژیک در نارسایی مزمن کلیه، مثل هر بیماری مزمن دیگری، 
در  آنمی  غالب  است. شکل  کلیه  توسط  اریتروپوئیتین  ناکافی  تولید  علت  به  اونم  آنمی، 
نارسایی کلیه، آنمی هایپوپرولیفراتیو، از نوع میکرو )با MCV زیر 80( و یا نرموسیتیک )با 

MCV 80 تا 100( است. هموگلوبین هدف در نارسایی مزمن کلیه 10 تا 11.5 است.

آنمی دیدیم، در  افت هموگلوبین و  اگر  نارسایی مزمن کلیه  به  بیمار مبتال  �� در یک 
قدم اول برای افتراق آنمی بیماری مزمن از آنمی فقر آهن باید پروفایل آهن و مخصوصًا 
فریتین را چک کنیم. در آنمی فقر آهن، فریتین و هپسیدین کم میشه ولی در آنمی ناشی از 

بیماری های مزمن فریتین )و سایر فاکتورهای فاز التهابی( و هپسیدین زیاد میشه.

تجمع  اختالل  و   )BT( خونریزی  زمان  افزایش  مثل  هموستاز  اختالل   💊  

 ،)DDAVP( پالکتی: فرد با شکایت خونریزی میاد؛ برای درمانش میشه دسموپرسین

کرایو پرسیپیتات، استروژن کونژوگه، انتقال خون و اریتروپوئیتین استفاده کرد.

۹۱۰۱۱۱2سؤال
ججدالفپاسخ

۹ کدام یـک از مـوارد زیر ریسـک فاکتـور جهت بیماری 

عـروق کرونـر در بیمـاران مبتـال بـه نارسـایی مزمـن کلیه 

نیسـت؟ )پره انترنـی شـهریور ۹۷- قطبی(

الف هایپوفسفاتمی 

ب آنمی

ج هایپرپاراتیروئیدی 

د آپنه خواب

۱۰ خانمی ۶2 ساله با CRF در زمینه دیابت به دلیل درد 

قفسه ی سینه آمده است. از حدود ۴ ماه قبل شروع دیالیز 
منتشر   ST-Elevation : ECG.است شده  توصیه  بیمار  به 
محتمل  تشخیص  آزمایشات،  به  توجه  با  لیدها.  تمام  در 

چیست؟ )پره انترنی اسفند ۹3- قطبی( 
Urea=210 , Ca=5. 6, Na=134 , K=5. 4

الف میوکاردیت 

ب هیپرکالمی

ج انفارکتوس حاد 

د پریکاردیت

۱۱ آقاي ۶۷ ساله با سابقه دیابت و فشارخون و نارسایي 

در  است.  کرده  مراجعه  بی حالی  و  با ضعف  کلیه  مزمن 
است.  پریده  رنگ  بیمار  و  پایدار  حیاتي  عالئم  معاینه 

آزمایشات به شرح زیر است:
Cr=2.9, Hb=9, MCV=79, Retic=0.9, WBC=6,700, 

PLT=230,000

)پره انترنی  است؟  کدام  بعد  مرحله  در  اقدام  اولین 
اسفند۹۹- کشوری(

الف آندوسکوپی و کولونوسکوپی

ب آزمایش مدفوع

ج بررسی پروفایل آهن

د شروع اریتروپویتین

۱2 آقای 5۰ ساله با سابقه ی نارسایی مزمن کلیه که به 

مدت 3 ماه تحت همودیالیز هفته ای سه بار  است. با شکایت 
از استفراغ خونی مراجعه کرده است. کدامیک از اقدامات 
درمان زیر در این بیمار جهت جلوگیری از خون ریزی، مفید  

نیست؟ )پره انترنی شهریور ۹۴- قطبی( 
الف دسموپرسین  

ب کرایوپرسپتیت 

ج ترانزامیک اسید  

د همودیالیز
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۱5 همه ی موارد زیر اندیکاسیون شروع دیالیز نگهدارنده 

در بیمار CKD   است بجز؛؟ )پره انترنی شهریور ۹۷- قطبی( 

الف انسفالوپاتی

ب سوء تغذیه

ج پریکاردیت

د آنمی

۱۴ کدام یک از داروهای زیر در کاهش پیشرفت نارسایی 

مزمن کلیوی مستقل از اثر ضد فشار خونی آن مؤثر است؟ 

)پره انترنی اسفند ۹۶- قطبی( 

الف آملودیپین 

ب متوپرولول 

ج اناالپریل 

د فوروزماید

 7. اختالالت پوستی:

�� خارش عارضه ی شایعی در مراحل پیشرفته ی CKD است که به دیالیز هم جواب 

هیستامین  آنتی  موضعی،  گلوکوکورتیکوئید  یا  و  مرطوب کننده  از  درمان  برای  نمی دهد. 

خوراکی، اشعه UV استفاده می شود.

�� درموپاتی نفروژنیک فیبروزان که خود را به صورت فیبروز زیرجلدی به خصوص 

در نواحی بازوها و ساق نشان می دهد، به دنبال مواجهه با ماده ی حاجب گادولینیوم 

CKD با بیماری کبدی احتمال  CKD ایجاد می شود. همراهی  در بیماران مبتال به 

ابتال را بیشتر می کند. توصیه شده در صورت GFR کمتر از 30 از گادولینیوم استفاده 

نشود و در صورت مواجهه ی بیمار، بالفاصله بعد از تصویربرداری دیالیز شود.

CKD درمان

 درمان در CKD یا در جهت کند کردن سیر بیماری و یا دیالیز است.

 کند کردن سیر پیشرفت بیماری سه جزء اصلی دارد:

کنترل قند خون . 1

2 .  mmHg،پروتئینوریک CKD فشار خون هدف در مبتالیان به کنترل فشار خون

130/80 است. ترکیب داروهای ACEI )اناالپریل(  و ARB )والزارتان( جهت کنترل فشار 

خون و کاهش پروتئینوری توصیه شده است.  

محدودیت مصرف پروتئین که کم ترین اهمیت را دارد.. 3

  دیالیز: اندیکاسیون های دیالیز چیان؟!

پریکاردیت اورمیک. 1

 آنسفالوپاتی. 2

 آستریکسی . 3

خونریزی اورمیک. 4

سوء تغذیه. 5

کرامپ عضالنی مقاوم به درمان. 6

بی اشتهایی و حالت تهوعی که با علل برگشت پذیر مانند بیماری پپتیک قابل تعریف . 7

نباشد. 

اختالالت آب و الکترولیت مقاوم به درمان مثل هایپرکالمی   و اسیدوز.. 8

زیر  جمالت  از  کدام یک   CKD به  مبتال  بیماران  در   ۱3

 nephrogenic fibrosis dermopathy ایجاد ریسک  در 
ناشی از گادولینیوم صحیح نیست؟ )پره انترنی اسفند ۹۶- 

قطبی( 
الف بیماری کبدی در بیمار مبتال به CKD ریسک ایجاد 

آنرا افزایش می دهد. 
ب با GFR باالتر از 50cc/ min منعی جهت استفاده از 

گادولینیوم وجود ندارد. 
ج مصرف وارفارین ریسک آن را افزایش می دهد. 

در  گادولینیوم  دریافت  از  بعد  بالفاصله  همودیالیز  د 

کاهش ریسک آن مؤثر است. 

۱3۱۴۱5سؤال
دججپاسخ
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 �� یک سری از عوارض CKD، به دیالیز هم مقاومند، مثل: خارش، اختالل رشد، 

اختالل خواب، ناباروری و اختالل عملکرد جنسی، سردرد و ... .

✍ بدخیمی به خصوص کانسر پوست از عوارض پیوند کلیه است که به دنبال مصرف 

ایمونوساپرسیو محتمل است.

بـریـم ســراغ ســوال های جدید

 این بیمار با توجه به PTH باال و فسفر باال در زمینه CKD و دیالیز مبتال به 

هایپرپاراتیروئیدی ثانویه و استخوان پرکار است. برای درمان چون PTH و فسفر باال 

در کنار کلسیم باالی 8/5 دارد، باید سیناکلست بدیم. برگرد سوال 8 رو ببین. تو یک 

امتحان دو بار از این مبحث سوال دادن ��.

و  استخوان  آدینامیک  بیماری  مثل  کم کار  استخوان  بیماری های  در  باشه  یادت 

استئوماالسی سطح PTH پایین تر از 150 است.

ایستگاه دستیاری

است.  کلیه  مزمن  نارسایی  به  مبتال  دیالیز  حال  شرح  به  توجه  با  بیمار  این   
به  باال   PTH کنار  در  کلیه  مزمن  نارسایی  حال  شرح  هم  اینجا  باالیی  سوال  مثل 
بیمار  اگر  درمان،  برای  است.  ثانویه  هایپرپاراتیروئیدی  زمینه  در  پرکار  استخوان  نفع 
مثل   PTH سرکوب گر  داروهای  از  باید  داشت   8/5 باالی  کلسیم  یا  بود  عالمت دار 

سیناکلست یا در اولویت دوم، پاراکلسیتول استفاده کنیم. پس ب شد.

۱۶۱۷D1سؤال
ببجپاسخ

نمی یابد؟  بهبود  دیالیز  با  زیر  موارد  از  کدام یک   ۱۶

)پره انترنی اسفند ۹3- قطبی(

الف اختالل قضاوت 

ب آستریکسی

ج اختالل خواب 

د خواب آلودگی

۱۷ یک خانم 55 ساله با سابقه دیابت که تحت دیالیز 

روتین 3 بار در هفته می باشد، با دردهای استخوانی آمده. 
در آزمایشات:

 Ca= 8,8, P = 6, iPTH=600

تشخیص و درمان آن چیست؟ )پره انترنی خرداد ۱۴۰۰- 
میان دوره کشوری(

الف استئوماالسی و درمان با کلسیتریول 

 Cinacalcetب هیپرپاراتیروییدیسم ثانویه و درمان با

ج بیماری آدینامیک استخوان و قطع ترکیبات حاوی کلسیم

Sevelamer  د هیپرپاراتیروییدیسم ثانویه و درمان با

D1 بیمار ۷5 ساله ای که به علت Ca= 12 mg/dl ارجاع 

شده است. PTH سرم باالی 3۰۰ )نرمال ۱5-۶5( دارد. 
نارسایی قلبی  از ۶ سال پیش تحت دیالیز است و  بیمار 
غدد  هیپرپالزی  پاراتیرویید،  اسکن  در  دارد.  نیز  شدید 
زیر  درمان های  از  کدام یک  می شود.  دیده   پاراتیرویید 

مناسب تر است؟ )دستیاری اردیبهشت ۱۴۰۱(

الف پاراتیروییدکتومی 

ب تجویز سیناکلست

ج تجویز پتاسیم فسفات 

د تجویز دوز باالی فورسماید
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