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INTERNAL ANATOMY

پارانشیم کلیه

حاوی ( کورتکس)قشرکلیه
نفرون ها

هرم -(:مدوال)مرکزی

-لگنچه کلیه

-کالیس اصلی

-کالیس فرعی

-پاپیال



ساختمان نفرون

نفرون واحدعملکردکلیه

هرکلیه حاوی یک میلیون
دارای دو بخش....نفرون

 شبکه
(گلومرولوس)مویرگی

توبول ها

 ازکپسول بومن شروع
وتالگنچه ادامه دارد



کپسول بومن

 .ده پوشینه بومن از یک الیه سلول پوشان
ی شده و کالفه مویرگی گلومرول به شکل

در کنار آن قرار می گیرد که واقع سلول های
پوشاننده درون کپسول بومن از خارج روی 

فاصله . دیواره این مویرگ ها جای می گیرد
لیوماندوتاز یکسو )بین این دو ردیف سلول 

وم مویرگ و از سوی دیگر سلول های اپیتلی
توسط پرده ای به نام ( در کپسول بومن

.  پر می شودغشای پایه

 در کپسول بومن دسته ای مویرگ به نام
گلومرول وجود دارد که به دیواره کپسول 

ن مجموع پوشینه بوم. بومن چسبیده است
. می نامندجسم مالپیگیو کالفک را 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


عملکردهای هوموستازی کلیه

اجزای درگیرمکانیسمعملکرد

دفع مواد زاید
فیلتراسیون گلومرولی

ترشح توبولی
کاتابولیسم توبولی

اوره، کراتینین
(دیورتیک)اورات، الکتات، داروها 

هورمون های هیپوفیزی، انسولین

تعادل الکترولیتی

NaClجذب توبولی 
K+ترشح توبولی 
H+ترشح توبولی 

بازجذب توبولی آب
Mg+2فسفات، ،Ca+2انتقال توبولی 

وضعیت حجمی، تعادل اسمولی
غلظت پتاسیم

تعادل اسید و باز
تعادل اسمولی

Mg+2فسفات، ،Ca+2هوموستاز 

تنظیم هورمونی
تولید اریتروپویتین
Dفعال سازی ویتامین 

توده گلبول قرمز خون
هوموستاز کلسیم

تنظیم فشار خون
تغییر میزان دفع سدیم

تولید رنین
حجم خارج سلولی

مقاومت عروقی

تولید گلوکز در گرسنگی طوالنیگلوکونئوژنزهوموستازگلوکز



THE FOUR BASIC RENAL PROCESSES

– Filtration

– Reabsorbtion

– Secretion

– Excretion



فیزیولوژی تشکیل ادراردرگلومرول

تراوش ،اولین مرحله تشکیل ادرار است  

است بازجذب مواد و ترشح مواد دو مرحله دیگر شامل 
میگویند  فیلتراسیون خارج شدن مواد از داخل رگ به فضای کپسول بومن پرفوزیون یا 

میلیمتر 60ومقدار آن در حدود .شریان آوران که توسط قلب ایجاد میشود نیروی مثبت فشار هیدروستاتیک 
جیوه است بر اثر این نیرو یا فشار مواد درون رگ به خارج از رگ رانده خواهند شد بخصوص که نفوذ پذیری 

سلول هاازرگ خارج وواردگلومرول به مواد بسیار باال است و مواد داخل  خون به غیر از پروتئین های بزرگ و از .
رگ خارج و وارد فضای کپسول بومن میشوند           

...  داخل کپسول بومن بدلیل وجود مواد ی است که از قبل در این فضا موجود بوده اند ، فشار هیدرو ستاتیک 
در ورود مایع به شکل آزدانه به این فضا منفیاین فشار عامل . میلیمتر جیوه است15مقدار این فشار در حدود 

. است 
چرا که هرچقدر که مواد از داخل رگ وارد فضای کپسول .. ناشی از تغلیظ مواد در کپسول بومن فشار اسمزی 

بومن میشود غلظت آنها در فضای کپسول بومن افزایش میابد و در عین حال غلظت آنها در داخل رگ کاهش 
میلمتر جیوه است این فشار 28میابد این تفاوت غلظت ایجاد فشار اسمزی را میکند که مقدار آن بطور متوسط 

با خروج مواد از رگ مقابله میکند اگر تقابل این فشارها را محاسبه و جمع جبری کنیم مقدار خالص نیرو  
یعنی. پرفوزیون بدست میآید  گلومرول بطور متوسط مواد با میلمتر جیوه یعنی در هر 17حدود  15-28-60

. میلمتر جیوه فیلتراسیون میشوند 17نیروی 





(GFR)میزان فیلتراسیون گلومرولی 

مقداری ازپالسماکه درواحدزمان ازطریق گلومرول 
.فیلترمی شود

پاکسازی کراتینین ازطریق گرفتن 
ساعته،اندازه گیری کراتینین سرم وتخمین 24ادرار

ساعت قادربه 24میزان کراتینینی که کلیه درطی 
.پاکسازی است،اندازه گیری می شود

میلی 120مبلی لیتردردقیقه ودرمردان 100درزنان 
.لیتردردقیقه می باشد

ن کراتینین حاصل  تولید پایدار متابولیسم پروتیی
.،حساس ترین نشانگرعملکردکلیه است



TUBULAR REABSORPTION

Water: 99% reabsorbed

Sodium: 99.5% reabsorbed

Potassium: 86.1% reabsorbed

Calcium: 98.2% reabsorbed

Urea: 50% reabsorbed

Bicarbonat:99.9% reabsorbed

Glucose: 100% reabsorbed



 كليرانسcrمقدار= كليرانس:كليه
دقيقه تمام 1حجم پالسمائي در 

كراتينين آن را بگيرد

 روش ديگر محاسبهGFR

دقيقهحسببرزمان

crخون

ادراركراتينينادرارحجم

GFR





crخون

دقيقهدرگلومروليفيلتراسيونمقدار
GFR %



RENIN-ANGIOTENSIN MECHANISM



آلدوسترون -آنژیوتانسین-مجموعه رنین
مجموعه به هم بافته ای از هورمون هایی 
است که حفظ تعادل فشار خون و مایعات بدن
.  را به عهده دارند

ین آلدوسترون ترشح رن-آنژیوتانسین-مکانیسم اصلی در مجموعه رنین
شریان آوران کلیه دارای گیرنده های فشاری است که با کاهش . است

نین از فشار در این شریان و یا بافت انترستیسیل موجب تحریک ترشح ر
ک به عنوان عامل کم. سلول های ژوکستاگلومروالردر قشرکلیه می گردد

یک کننده دیگر، با کاهش حجم پرشدگی عروق دستگاه خودمختار سمپات
ی فعال شده با نحریک سلول های ژوکستاگلومروالر بازهم رنین ترشح م

هماهنگ با کلیه که رنین آزاد می کند، کبد ماده ای را تولید می. شود
ش کند که آنژیوتانسینوژن نام داشته و حود اثر آن چنان نداشته اما پی

دراثر آنزیمی به نام  Iآنژیوتانسین . است( یک دکاپپتید) Iساز آنژیوتانسین 
Angiotensin)آنزیم مبدل آنژیوتانسین  converting enzyme; ACE)  به

در واقع کلید  IIآنژیوتانسین . تبدیل می گردد( یک اکتاپپتید) IIآنژیوتانسین 
این هورمون با منقبض کردن عروق فشار . عملکرد این مجموعه است

و خون را باال برده و با تحریک ترشح آلدوسترون از قشر غدد فوق کلیه
همچنین با اثر مستقیم بر روی سلول های لوله های کلیه موجب 

.بازجذب آب و نمک در کلیه شده حجم داخل عروقی را افزایش می دهد



 
 



ACUTE RENAL FAILURE

Pathophysiolog
y

Categories of  
ARF

-
prerenal

-
intrarenal

-
postrenal

)كاهشباعثكههاييبيماری
يازوتم)ميشوندكليویخونجريان
(كليویپيش

2)طوربهكههاييبيماری
يردرگراكليهپارانشيممستقيم
(كليویازوتمي)ميکنند

3)انسدادباكههاييبيماری
ميهمراهادرارجريان
(كليویپسازوتمي)باشند



ACUTE RENAL FAILURE

Pre-renal = 55%

Renal parenchymal 

(intrinsic)= 40%

Post-renal = 5-15%



درATN400ازكمترمعموالاليگوريکml/dوجوداينبا.باشدمي
قابلتعداددرزيرانميکندردراATNتشخيصادراردهبرونبودنطبيعي

درليتر2تا1.5حددرادراریدهبرون،ATNبهمبتاليانازایمالحظه
.استروز

نوعاينATNبااغلباليگوريکغيرAKIبيوتيکآنتيازناشي
ازغيربهتشخيصيبايدآنوریديگرسویاز.داردارتباطنفروتوكسيک

ATNاستانسدادآنهامهمترينكهكندمطرحرا.



:علل اختصاصي نارسايي حاد كليه 

ومسم)اندوژنهاینفروتوكسين
(درونزادكليوی

رابدوميوليز(1
كليهحادنارسايي(2

هيپراوريسميک
هپاتورنالسندرم(3
اثردركليهحادآسيب(4

حاملگي

ویكليسموم)اگزوژنهاینفروتوكسين*
(برونزاد

راديوگرافيحاجبعوامل(1
آمينوگليکوزيدها(2
غيرضدالتهابيداروهای(3

(NSAIDs)استروئيدی
2سيکلواكسيزنازكنندگانمهار(4
پالتينسيس(5
گليکولاتيلنبامسموميت(6
كنندهتبديلآنزيمكنندگانمهار(7

((ACEIآنزيوتانسين



رابدومیولیز

 در جنگ جهانی دوم در جریان
بمباران لندن توسط آلمان ها 

و می 1940بین سپتامبر 
، در شمار قابل توجهی از 1941

ه افرادی که از زیر آوار بیرون آورد
می شدند، مشکل رابدومیولیز

.مشاهده می شد

 هر نوع تخریب عضالنی
گسترده می تواند منجر به 

.رابدومیولیز شود

کال در هر بیماری که به دنبال
آوار حادثه طبیعی یا صنعتی زیر

مانده است، یکی از نکاتی که
باید به آن توجه داشت، همین 

بیماری است



PHASES OF  ARF  

THREE CLINICAL 

PHASES 

Initial 

Period of oliguria

Period of diuresis

Period of recovery



HISTORY TAKING

تاریخچه پیش کلیوی:
رسابقه مشکالت فلبی اخی

شکالت گوارشیم

کلیوی

مصرف داروی خاص اخیر

ترومای اخیر

پس کلیوی

ترومای ناحیه کلیه ومجاری

سایقه سنگ کلیه



ASSESSMENT AND DIAGNOSTIC 

FINDINGS

Chenges in urine

Increased BUN &creatinine levels(azotemia)

Hyperkalemia

Metabolic acidosis

Ca&P abnormalities

anemia



SYMPTOMS OF ARF
Decrease urine output (70%)

Edema, esp. lower extremity

Mental changes

Heart failure

Nausea, vomiting

Pruritus

Anemia

Tachypenic

Cool, pale, moist skin



NURSING DIAGNOSIS

یتکاهش حجم مایعات بدن دررابظه باافزایش دفع مایعات والکترول

 دررابظه باعدم تعادل بین مایعات جدب کاهش حجم مایعات بدن
ودفع شده

تی آن.افزایش حجم مایعات بدن دررابظه باافزایش ترشح الدسترون
.دیورتیک هورمون به علت کاهش جریان خون کلیه

 الدسترون بهافزایش حجم مایعات بدن دررابظه باافزایش ترشح
داروهای بیهوشی ونارکوتیک ضربه .علت

 دررابظه بااختالل درعملکرد قلبافزایش حجم مایعات بدن

 دررابظه بااحتباس آب وسدیمافزایش حجم مایعات بدن

......



MEDICAL MANAGEMENT     NURSING MANAGEMENT

Maintaining fluid 

balances

Pharmacologic 

therapy

Nutritional therapy

Monitoring 

fluid&electrolyte balance

Reducing metabolic rate

Promoting pulmonary 

function

Preventing infection

Providing skin care

Providing support



برایندموردانتظار

ثبات وزن بیمار
نبض وفشارخون باثبات
صداهای  تنفسی طبیعی
تعادل درجذب و دفع مایعات بدن
عدم اتساع ورید گردنی
عدم تنگی نفس
CVP (میلی مترجیوه8-4سانتی مترآب یا10-5)طبیعی

الکترولیتهای سرم درحدطبیعی
عدم ادم اندامها
1030-1010چگالی ادرار



HYPERKALEMIA & EKG

K > 5.5 -6

Tall, peaked T’s

Wide QRS

Prolong PR

Diminished P

Prolonged QT

QRS-T merge – sine 

wave



HYPERKALEMIA SYMPTOMS

Weakness

Lethargy

Muscle cramps

Paresthesias

Hypoactive DTRs

(Hypoactive deep 

tendon reflexes)

Dysrhythmias







HYPERKALEMIA TREATMENT

Calcium gluconate (carbonate)

Sodium Bicarbonate

Insulin/glucose

Kayexalate

Lasix 

Albuterol

Hemodialysis



CASE REPORT

 ساله با تشنج مراجعه به اورژانس28دختر

فنی تویین.دیازپام ...درمان عالمتی

 10آزمایشات کراتی نینBUN: 95   




