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مرضیه مهدی فرانی: تهیه کننده

کارشناس ارشد پرستاری
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:معاینات بالینی

قراریارزیابموردکههاییاندامنفرولوژیبیمارانبالینییمعاینهدر
:باشدمیزیرمواردشاملگیردمی

شکم-1

سوپراپوبیکیناحیه-2

ژنیتال-3

4-(COSTOVERTEBRAL ANGEL)CVA:ایدندهیزاویه
ایمهره
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:لمس کلیه

لمسجهتحالهربهولینبودهلمسقابلعادیحالتدرهاکلیه
.گیردقرارمعاینهتحتبدنازوسیعینواحیبایدهاکلیه

جسمیکصورتبهکنندهمعاینهدستانبیندراستممکنهاکلیه
.دشولمسباشدمیراستکلیهتحتانیپلکهصافونرمکروی
یلیهکبهنسبتآنبودنترپایینعلتبهراستیکلیهیمعاینه
.استترآسانچپ

.باشدمیتردشواربسیارکلیهلمسچاقبیماراندر
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ایندهدیزاویهدرتندرنسایجادسببتواندمیکلیویاختالالت
.شودایمهره

ستونو12دندهتحتانییلبهبینناحیهاینآناتومیکمختصات
.داردقرارهامهره

یدنشنلحاظازبایدشکمچپوراستفوقانیچهارمیکیناحیه
احیهندراینضعیفمرمرصدایشنیدن)گرددبررسیسوفلصدای
.(اشدبمیآئورتآنوریسمیاوکلیهشریانانسدادیدهندهنشان
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:بررسی شکم

توئنپریفضاییاحفرهدرمایعتجمعوآسیتوجودلحاظازبایدشکم
حتتشودایجادکبدیوکلیویاختالالتعلتدوهربهتواندمیکه

.گیردقراربررسی

اشدبمیضروریوزنتغییراتوادمنظرازبررسیکلیویبیماراندر.

اننشوباشدمیمشهودساکروموپامچصورت،ناحیهدربیشترادم
همراهادمبانیزوزنافزایشمعموال.استمایعاتاحتباسدهنده
لیترکیتجمعبابرابروزنافزایشکیلوگرمیککهطوریبه.میباشد
.باشدمیمایع
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:بررسی مثانه

امانجدقادراردفعازپسبایدمثانهیباقیماندهادرارکنترلجهت
نافباالیمرکزیخطازکردندقابتدابایدمثانهدقبرای.شود
پانتمازصدامثانهراسدقهنگام.یابدادامهپایینسمتبهوشروع

.یابدمیتغییررالبه

باشد،شدهمتسعکمیمثانهکهاستانجامقابلزمانیفقطمثانهدق
وکمشپاییندرثابتوصافتودهیکشکلبهمثانهحالتایندر

.گرددمیلمسمرکزیخطدرمعموال
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نشاندهندهادراردفعازبعددقحینمثانهدررالصدایسمع
.استنشدهتخلیهخوبمثانهکهاستاین

سالمندمرداندرBPHدفعدراشکالسببپروستاتیتیا
سرطانهاینشانهوعالئمکهآنجاییاز.شودمیادرار

توسطبایدنیزپروستاتغدهاستBPHبهشبیهپروستات
ردمعاینهاین.شودلمسرکتالطریقازانگشتییمعاینه
کیهمچنین.شودانجامبایدیکبارسالیسال،40باالیمردان

نیزPSAیاپروستاتژنآنتیتشخیصبرایخونآزمایش
.شودانجامساالنهصورتبهباید
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  اوی ای ن  ناحیه ی اینگواینال نیز باید از لحاظ بزرگی غدد لنف
ررس ی  ناحیه، هرنی اینگواینال، یا فمورال و واریکوسل تح ت ب 

.  قرار گیرد

      ت یورترا باید از لح اظ دیورتیک ول و واژن نی ز از جه ت کفای
.  تاثیر استروژن و انواع فتق معاینه شود
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Terminology:

برامده شدن دیواره قدامی واژن به داخل یورترا:یورتروسل

برآمدگی دیواره مثانه به داخل واژن:سیستوسل

برآمدگی رکتوم به داخل واژن:رکتوسل
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:مانور مارشال

 ج ام  از بیماران خواسته می شود سرفه کرده یا مانور والس الوا را ان
م ادراری دهند تا بدین ترتیب حمایت لیگامان ها و عضالت سیست

ننده در صورت وجود نشت ادرار، معاینه ک. تحت بررسی قرار گیرد
اخ ل  پس از پوشیدن دستکش انگشت اشاره و میانی خود را ب ه د 

. واژن فرو برده و دیواره ه ای ج انبی واژن را حمای ت م ی کن د      
ج ام  سپس از بیمار خواسته می شود که دوباره مانور والساوال را ان

ا در صورتی ک ه ب   . به این عمل مانور مارشال گفته می شود. دهد
نج ام  انجام این مانور نشت ادرار مشاهده نشد معاینات بعدی باید ا

.شود
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DTR(Deep Tandon Reflex)

  بررس ی کیفی ت و تق ارن    جه ت  :رفلکس تاندون عمقی زان و
کالت این معاینه برای پی بردن به مش  . مورد معاینه قرار گیرد

بس یار  که می تواند منجر به اختالالت مثانه گرددنورولوژیکی 
ی ساکروم که ب ه قس مت ه ای   ناحیه . حائز اهمیت می باشد

ه اعصاب محیطی اس ت ک   کند حاوی تحتانی عصب دهی می 
.  مسئول کنترل ادرار می باشد
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تست های تشخیصی
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آزمون های کارکرد کلیه

لیوی           به منظور بررسی شدت بیماری کلیوی، ارزیابی عملکرد ک
.کلیه استفاده میشوددفعی کارکرد و وضعیت 

میزان کراتینین سرم

سطح نیتروژن اوره خون

آزمون تغلیظ کلیوی

  سطح الکترولیت های خون
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:آنالیز کامل ادرار و کشت ادرار

ملکرد  این تست اطالعات بالینی با ارزشی را در مورد چگونگی ع
ری کشت ادرار نیز وجود باکت. کلیه ها در اختیار ما قرار می دهد

.  را در ادرار مشخص می کند

اجزای مورد بررسی در آزمایش ادرار شامل موارد زیر می باشد:

رنگ ادرار

بررسی شفافیت و بوی ادرار
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 بررسیPH  و وزن مخصوص

ن اوری، پ روتئی )بررسی پروتئین، گلوکوز و اجسام کتون در ادرار
(گلوکوزوری و کتونوری

وژ آزم  ایش میکروس  کوپی رس  وبات ادراری ک  ه پ  س از س  انتریف
گلب ول  ( هم اچوری )کردن آن برای تشخیص گلبول ه ای قرم ز  

( الوریکریس ت )ها کریستال ، (سیلندوری)های سفید و کست ها 
.و چرک و پیوری و باکتریوری انجام گردد
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:هماچوری و پروتئین اوری

    ی برخی انومالی ها نظیر هماچوری و پروتئین اوری ه یچ گون ه عالئم
ایجاد نمی کنند ام ا در خ الل انج ام ی ک ازم ایش روت ین مش خص        

.میگردد

   گلب  ول قرم  ز در ی  ک زمین  ه   3هم  اچوری یعن  ی    اهر ش  دن
میکروسکوپی پر قدرت که می توان د ک ه م ی توان د در اث ر ه ر ن وع       
ه آنومالی در هر جای دستگاه ادراری تناسلی ایجاد گردد و ای ن عارض   

.  در زنان شایع تر از مردان است
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  م ت  پروتئینوری ممکن است یک یافته خوش خیم ی ا ی ک عال
میلی 150گاهی دفع بیش از . تشخیصی از بیماری بدخیم باشد

تئین گرم پروتئین در روز از طریق ادرار بخصوص آلبومین و پ رو 
tamm-horsfallیشتر نرمال تلقی شده و نیاز به پیگیری ب

.  ندارد

  ت ر از  بخاطر اینکه آزمایش ساده ادرار فقط غلظ ت پ روتئین کم
ن وع  لذا ای ن . نمایددسی لیتر را اندازه گیری می /میلی گرم30

ود و تست جهت تش خیص نفروپ اتی دی ابتی اس تفاده نم ی ش       
.ارزش تشخیصی ندارد
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:علل هماچوری

:شایع ترین علل هماچوری

عفونت . حاد مانند سیستیت یا عفونت مثانه 1

یورتریت . یورتروپروستاتیتیا عفونت 2

کلیویسنگ های 3.

نئوپالزی  4.

:علل عبارتند ازسایر 

اختالالت ) خونیسیستمیک نظیر اختالالت 1

ضایعات ) بدخیمی  2

استفاده ) از داروها مانند وارفارین و هپارین3
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:علل پروتئین اوری

ب، ت  : از علل شایع و خوش خیم پروتئین اوری موقت می توان به
.  ورزش سنگین، و ایستادن به مدت طوالنی اشاره کرد

الالت بیماری گلومرولی، بدخیمی ها، اخت: علل پروتئین اوری دائم
ی قلب ی،  کالژنی و دیاب ت، پرکلمس ی، هیپرتیروئیدیس م، نارس ای    

ضد )NSAIDتماس با فلزات سنگین، استفاده از داروهایی نظیر 
داروه ای مه ار کنن ده ی آن زیم مب دل      ( التهاب غیر اس تروئیدی 

آنژیوتانسین
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سایر تست های تشخیصی
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KUB:

Kideny-Ureters-Bladder

 Plain Abdominal Radiografy

لیه  گرافی ساده شکمی که میتواند اندازه، شکل و موقعیت ک
ند و ایکس را تعیین کها و مثانه با استفاده از پرتو ها، میزنای 

.ناهنجاری های دستگاه ادراری را مشخص نماید

مورهای  جهت تشخیص سنگهای کلیوی، لوله دابل جی،سل یا تو
کلیوی

  قبل از تزریق ماده حاجب جهت جلوگیری از پوشیده شدن
سنگها بعد از تزریق ماده حاجب
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:اولتراسونوگرافی

    در مواردی نظیر تکرر ادرار، عدم دفع ادرار پ س از خ ارک ک ردن
سوند، اندازه گی ری می زان ادرار ب اقی مان ده پ س از دف ع ادرار،       

ناتوانی در دفع ادرار پس از عمل جراحی
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MRI & CT scan:

 ه ب رای ارزی ابی ت ود   ادراری، مقطعی از کلیه و مج اری  تصاویر
تناسلی سنگ های کلی وی، عفون ت ه ای م زمن     ادراری های 

اتیک کلیه، ترومای کلیه و دستگاه ادراری بیماری های متاس ت 
و آنومالی های بافت نرم 
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:اسکن هسته ای

 اس کن  وری دی،  از تزریق ی ک م اده ی رادی و ایزوت و      پس
ی ار ق رار   تکنتیوم اطالعاتی در رابطه با پرفیوژن کلی ه در اخت 

اطالعاتی در رابط ه ب ا   131ید سیترات اسکن کلیه . می دهد
ارزی ابی نارس ایی   ، همچنین ب رای  GFRعملکرد کلیه نظیر 

ل و های کلیه و جریان خون کلیه قب  کلیه، توده حاد و مزمن 
.کلیه مورد استفاده قرار می گیردپس از پیوند 
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آنژیوگرافی کلیوی

 ب ه دس ت   کلیوی یک تصویری از شرایین کلیویآنژیوگرافی
ب ه ش رایین ران ی و ی ا آگ زیالری ی ک س وزن وارد        .میدهد

ه س مت  میکنند و یک کاتتر را از راه شرایین رانی و ایلیاک ب
ه آئورت یا شریان کلیوی می فرس تندیک م اده حاج ب را ب     

منظور حاجب ک ردن جری ان خ ون ش ریان کلی وی تزری ق       
.میکنند
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:اندیکاسیون ها

هبررسی جریان خون کلیوی در موارد ضربه به کلی

افتراق کیست ها ی کلیوی از تومورها

بررسی افزایش خون

قبل از جراحی پیوند کلیه

32



مداخالت پرستاری

آنژیوگرافیقبل از 

  استفاده از ملین برای تخلیه کولون

(کشاله ران،زیر بغل)شیو محل آنژیوگرافی

  مشخص کردن محل های نبض های محیطی
(رادیال،رانی،زیربغلی)
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مداخالت پرستاری

بعد از آنژیوگرافی

کنترل عالیم حیاتی

 محل تزریق از نظر تورم،هماتومکنترل

چک نبض های محیطی

 نظر رنگ، درجه حرارت اندام  از چک اندام مربوطه
مربوطه با مقایسه طرف مقابل
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عوارض احتمالی

تشکیل هماتوم

ترومبوز یا دایسکشن آئورت شریانی

تشکیل آنوریسم کاذب

تغییر کارکرد کلیوی
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:تشخیص های پرستاری

اختالل در آرامش در رابطه با اقدام تهاجمی

 آنژیوگرافیدر معرض خطر خونریزی در رابطه با

 آنژیوگرافیاحتمال بروز عفونت در رابطه با

 درد در رابطه با انجام پروسیجر
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VCUG

(Voiding CyctouretroGram):

 جه  ت تش  خیص ریفالک  س و در ص  ورت ش  ک ب  ه مثان  ه ی
.  نوروژنیک انجام می شود

    ماده ی حاجب از طریق سوند ادراری به داخ ل مثان ه تزری ق
می شود و اگر از داخل مثانه به حالب برگ ردد نش ان دهن ده    

.ریفالکس است و در گرافی مشخص می شود
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:  اوروگرافی وریدی•

لی ه و  هنگام بررسی اولیه هر مشکل اورولوژیک به خصوص ض ایعات ک •
.حالب انجام می شود

•(Intera Venus Pyelography)IVP:

هنگامی که ماده حاجب .ماده حاجب به صورت وریدی تزریق می شود•
ل ب،  از سیستم ادراری فوقانی و تحتانی عبور م ی کن د از کلی ه ها،حا   

.گرافی تهیه می شود Xمثانه توسط اشعه 
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:پیلوگرافی انفوزیون قطره ای•

مقدار زی ادی م اده حاج ب ب ه منظ ور ایج اد ک دورت در        •
ن   پارانشیم کلیوی و پرشدن کام ل مج اری ادراری انفوزی و   

.می گردد

مثانه به حالبارزیابی رفالکس :سیستوسکوپی

(Vesicouretral)
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:بیوپسی کلیه و حالب با استفاده از برس

گنچ ه  در مواردی که یافته های غیر طبیعی رادیوگرافی در حالب یا ل
رح کلیوی احتمال وجود تومور، سنگ، لخته خون یا جسم زاید رامط  

.می سازد کاربرد دارد

        ابتدا ی ک معاین ه ی سیستوس کوپی انج ام م ی ش ود س پس ی ک
فاده از سیستوسکو  از طریق یورترا گذاشته شده و س پس  ب ا اس ت   
مون ه  برس بیوپسی که از داخل سیستوسکو  عبور داده م ی ش ود ن  

.تهیه می گردد و نمونه به پاتولوژی ارسال می شود

 ساعت  اول48تا 24هماچوری طی : عوارض.
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بیوپسی کلیه
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:موارد کاربرد

:جهت تشخیص و ارزیابی بیماری هایی نظیر

نارسایی حاد کلیه بدون علت قابل توجه  1.

پروتئین اوری و هماچوری مداوم  . 2

رد پیوند3.

گلومرولوپاتی. 4  .
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:روش اجرا

  از طری  ق س  وزن بیوپس  ی ک  ه مس  تقیما از راه پوس  ت وارد
نک فالو یا از خالل یک برش جراحی باز که در ناحیه میشود 

ایجاد می گ ردد قس مت ک وچکی از قش ر کلی ه ب رش داده       
حتمالی قبل از انجام بیوپسی برای شناسایی خطرات ا. میشود

.  خونریزی بعد از عمل باید آزمایشات انعقادی انجام شود
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:کنتراندیکاسیون

احتمال خونریزی . 1

هایپرتانسیون . کنترلغیر قابل 2

داشتن تنها یک کلیه  3.

چاقی مرضی4.
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:آموزش های قبل از بیوپسی

6 یم ار  سپس ب رای ب . ساعت قبل از انجام پروسیجر ناشتا باشد8تا
نه بعد نمونه ادرار برای مقایسه با نمو.رگ وریدی مناسب گرفته شود 

.  از بیوپسی گرفته می شود

    ود اگر نمونه برداری با سوزن انجام شود به بیم ار آم وزش داده میش
که در هنگام فرو کردن سوزن جهت جل وگیری از حرک ت کلی ه ه ا     

مار ق رار  نفس عمیق کشیده و نگهدارد و یک کیسه شن زیر شکم بی
روی پوس ت . بیمار درپوزیشن پ رون ق رار م ی گی رد    . داده می شود

ن تزری ق  محل بیوپسی اسپری بی حسی پاشیده می شود و لیدوکائی
.می شود
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ارجی سوزن بیوپسی فقط در داخل کپسول کلیه و در ربع خ
ی ا  فلوروس کوپی مح ل س وزن بوس یله    . گی رد کلیه قرار می 

.اولتراسوند مشخص می شود

       اد در بیوپسی باز یک ب رش کوچ ک در ب االی کلی ه ه ا ایج
.  و مشاهده مستقیم کلیه را امکان پذیر می سازدمیشود 
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ده به پشت در بیوپسی کلیه پیوندی بیمار در پوزیشن  خوابی
یمار قرار قرار میگیرد وبعد از بیوپسی کیسه شن روی شکم ب

نج ام  میگیرد، بقیه مراحل مانند بیوپس ی کلی ه خ ود ف رد ا    
.میشود
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:مراقبت های بعد از بیوپسی

 ساعت24استراحت مطلق به مدت

 ساعت2شن به مدت وجود کیسه

 ساعت4تا ناشتا بودن

کنترل هماچوری

 ساعت8هموگلوبین هر چک
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:تشخیص پرستاری

کمبود آگاهی در مورد انجام پروسیجرها و آزمایش های تشخیصی

درد به علت  انجام پروسیجر تهاجمی

 ترس به علت تشخیص احتمالی بیماری خطرناک

اضطراب در رابطه با اختالل عملکرد کلیوی

در معرض خطر خونریزی در رابطه با بیوپسی کلیه
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Case Report

 ید انجام  ساله به علت باال رفتن کراتینین کاند60بیمار خانم
ارخون باال سابقه فش.بیوپسی کلیه می باشد، الیگوریک است

.را نیز دارد

ا شرح  پرستاری قبل و بعد از انجام بیوپسی کلیه راقدامات
دهید؟
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با تشکر از توجه شما عزیزان
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