در چِ هَالعی ادرار فرد خًَی در ًظر گرفتِ هیطَد؟


ٍجَد سلَل ّبی لرهس خَى در ادرار
ارزضوٌذ تلمی هی ضَد.



علل ادرار خًَی کذاهٌذ؟


علل ٍالعی ایجبد ادرار خًَی عجبرتٌذ از:


ادرار لرهس ّویطِ ًطبًِ ٍجَد خَى در

عولکردی کلیِ ّب

ادرار ًیست .هثالً ثب هصرف چغٌذر یب ثرخی



عفًَت ّب ٍ التْبة دستگبُ ادراری

هلیي ّب یب ثرخی دارٍّب ٍ یب هصرف ثرخی



سٌگ ّبی دستگبُ ادراری

سجسیجبت یب عصبرُ ثرخی هیَُ ّب ،ثب ترضح



ضرثبت ٍاردُ ثِ دستگبُ ادراری ٍ صذهبت

ثرخی هَاد ثِ درٍى ادرار رًگ ادرار ثذٍى
ٍجَد خَى در آى ،ثِ لرهسی هی گرایذ.



ًبضی از آًْب


ثیوبری ّبی کیستیک کلیِ (ثرخی کیستْبی

تخریت سلَل ّبی عضالت ثذى (هثالً ثِ

سبدُ یب کلیِ ّبیی کِ ثِ صَرت هبدرزادی

دًجبل ٍرزش سٌگیي ٍ یب سَاًح) ٍ ّوچٌیي

پر از کیست ّستٌذ)

هی ضَد عجبرتٌذ از:
 آلَدُ ضذى ًوًَِ آزهبیص ادرار ثب خَى لبعذگیدر دٍرُ عبدت هبّیبًِ زًبى (خطبی ًوًَِ گیری).
 ادرار غلیع. هَاردی کِ در تعریف ادرار خًَی ثِ عٌَاى عبهلتغییر رًگ لرهس ادرار ٍ ًِ ثِ عٌَاى عبهل ایجبد
کٌٌذُ خَى در ادرار رکر ضذًذ را ثبیستی در ًظر
داضت.

رٍش ّبی تطخیص ادرار خًَی چیست؟

تخریت سلَل ّبی لرهس خَى در جریبى



ثذخیوی ّبی دستگبُ ادراری

خَى ًیس ثب ترضح هَادی ثِ داخل ادرار



تٌگی ّبی هسیر ادراری (هثل تٌگی هحل

ثبعث تغییر رًگ آى هی ضًَذ کِ ثب حضَر

فبهیلی ٍجَد خَى در ادرار ٍ سپس هعبیٌِ

اتصبل حبلت ثِ لگٌچِ کلیِ یب تٌگی در

خَى در ادرار تفبٍت دارد.

کبهل ٍ دلیك پسضکی ثِ ٍیصُ از ًظر ّوراّی ثب

هجرای ادراری)

از طرف دیگر ٍجَد خَى در ادرار در هَارد



تت خفیف ،ضبیعبت پَستی ،هطکالت تٌفسی،

ثعذ از ٍرزش ّبی استمبهتی

زیبدی هٌجر ثِ تغییر رًگ ادرار ثِ لرهسی



خلط خًَی ،سبثمِ هرض لٌذ ،سبثمِ کن خًَی

کن آثی ثذى

ًوی ضًَذ ٍ ایي ٍضعیت فمط در آزهبیص



داسی ضکل ،عالین تحریکی ادراری هثل

آسیت ثِ عرٍق کلیِ ّب ضبهل گیرکردى

سَزش ٍ تکرر ادرار ،سبثمِ هصرف دارٍّب ٍ

لختِ در آًْب

هخذرّب ٍ هسکي ّب ،سبثمِ ضرثبت ٍاردُ اخیر،

هصرف ثرخی دارٍّبی ضذ اًعمبدی هثل:

آزهبیص ادرار هی تَاًذ ّطذار هْوی ثرای

سبثمِ ثیوبری ّبی هبدرزادی هرتجط ثب کلیِ ّب ٍ

ٍارفبریيّ ،پبریي ،آسپریي یب هسکي ّب

ثیوبر ثبضذ.

هجبری ادراری ٍ  ...در تطخیص ٍ در ًحَُ

ثیص از همذار درهبًی الزم

اًتخبة رٍش ّبی ثررسی تکویلی آزهبیطگبّی

ادرار تطخیص دادُ هی ضَد.


ثرخی آسیت ّبی ثبفتی ٍ اختالالت

هَاردی کِ ثِ اضتجبُ ٍجَد خَى در ادرار گسارش

ٍجَد خَى ٍاضح یب خَى هطخص ضذُ در



 - 1گرفتي ضرح حبل ٍ ثررسی سبثمِ لجلی ٍ سبثمِ

ٍ تصَیر ثرداری اّویت ٍیصُ ای دارًذ.
1

2

3

 -2آزهبیص سبدُ ادرار


 -4در صَرت ضک ثِ آسیت ّبی ثبفتی ٍ اختالالت
عولکردی کلیِ ّب از ثررسی ّبی آزهبیطگبّی

قطب آموزش ارولوشی کشور

در هَارد عذم هطبّذُ ٍاضح خَى یب لختِ در

تکویلی ثرای تعییي همذار ثرخی اجسای خًَی ٍ

ادرار کِ فمط آزهبیص ادرار ٍجَد خَى را ًطبى

ارزیبثی عولکرد کلیِ ّبّ ،وچٌیي از سلَل ضٌبسی

مرکس پسشکی شهید دکتر لبافی نصاد

دادُ است ،فمط زهبًی ًیبزهٌذ ثررسی ّبی

ادراری ٍ در هَاردی ّن از ًوًَِ ثرداری کلیِ ّب

تکویلی تر است کِ ثذٍى حضَر ضَاّذی از

ٍ  ...استفبدُ خَاّذ ضذ.

عفًَت ادراری ،حذالل یک آزهبیص دیگر ادرار،
ٍجَد خَى را در ادرار ًطبى دّذ.

 -5اًتخبة رٍش ّبی تطخیصی ٍ جراحی ،ثستِ ثِ



ًوًَِ گیری ادرار اٍل صجح هٌبست تر است.

ًظر پسضک هعبلج هی ثبضذ .ایي رٍش ّب ضبهل



ٍجَد سلَل ّبی لرهس ثِ ّن چسجیذُ در

تصَیرثرداری ّبی هختلف ،سلَل ضٌبسی ادراری ٍ

آزهبیص ادرار کِ ّوراُ ثب دفع پرٍتئیي در ادرار

در هَاردی هطبّذُ هستمین هسیر ادراری (هجرا،

ثبضذ ثِ ًفع آسیت ّبی ثبفتی ٍ اختالالت

هثبًِ ،حبلت ّب ٍ ،لگٌچِ کلیِ ّب) ّستٌذ.

عولکردی کلیِ ّبست.



ادرار خونی

پس از رسیذى ثِ تطخیص علت ٍجَد خَى در

 -3کطت ادرار از ًظر ثررسی ٍجَد عفًَت ادراری

ادرار ،در هَرد ًحَُ درهبى ّر ثیوبر ،تصوین

 -4اًجبم سًََگرافی دستگبُ ادراری هْوتریي ٍ ثی

گیری الزم تَسط پسضک لحبظ خَاّذ ضذ.

ضررتریي راُ تطخیص اٍلیِ هی ثبضذ.
ثب تطکر از تْیِ کٌٌذگبى هجوَعِ ًطریِ ّبی
هرکس پسضکی ضْیذ لجبفی ًصاد
دکتر احوذ جَاّرفرٍش زادُ ،دکتر رضب سرٌّگ ًصاد،
دکتر فرزام تجلی ،دکتر حسیي کیالًی ،دکتر هحوذ سبم زادُ،
دکتر سیذعلی هحوذ هیرجلیلی ،دکتر حسیي رکی
پرستبراى ّوکبر :علی ًَری ،جالل الذیي رحوبًی ٍ طیجِ هعصَهی

4

5
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