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عملکرد کلیه ها
سایز کلیه ها در یک فرد بالغ cm 12 × 6 × 3 است و از دو بخش تشکیل شده است:

 1 بخش خارجی یا کورتکس که نفرون و گلومرول ها در آن قرار دارند.

 2 بخش مرکزی یا مدوال که از 15 - 6 ساختمان هرمی شکل به نام هرم های مالپیگی )حاوی مجاری جمع کننده( 

تشکیل شده است و پاپی ها در رأس هر هرم مالپیگی قرار دارند و چندین مجرای جمع کننده در آن قرار دارد.
 فعالیت های اصلی کلیه:

 1 تصفیه پالسمای خون

 2 ترشح اریتروپوئیتین در مواجه با هیپوکسمی

1α – hydroxylase توسط آنزیم D
3
 3 فعال کردن ویتامین 

 4 هموستاز الکترولیت های خون

 5 تنظیم فشار خون

 6 در مواقع هیپوگلیسمی انجام گلوکونئوژنز

واحد عملکرد کلیه ها نفرون نام دارد که شامل اجزاء زیر می باشد:
 کپسول بومن، گلومرول، لوله های خمیده نزدیک، لوله هنله، لوله خمیده دور و مجاری جمع کننده.

گلومرول ها در واقع مویرگ های هستند که توسط کپسول بومن احاطه شده اند و در دو طرف گلومرول عروق شریانی قرار 
دارد. )سیستم پورت(

گلومرول ها بر روی یک بستر سلولی به نام بافت مزانژیال قرار گرفته اند که حاوی سلول های مزانژیال هستند این سلول ها 
PGE گشاد می شوند و بدین ترتیب میزان 

2
خاصیت انقباظی دارند و توسط هورمون آنژیوتانسین II منقبض و توسط 

جریان خون گلومرول و کلیه را تنظیم می کنند.
در موارد التهاب مزمن، سلول بافت مزانژیال سبب تولید مقادیر زیادتری رشته های کالژن می شود و باعث فیبروز و تنگ 

و کوچک شدن گلومرول ها می شود که به این حالت گلومرولواسکلروز گفته می شود.
مویرگ های گلومرول از سه قسمت تشکیل شده اند:

VWb.F - X هستند و محل شروع حمالت 
a - IXa

 1 سلول های اندوتلیال: دارای گیرنده برای فاکتورهای انعقادی 

HUS می باشند. اکالمپسی و پره اکالمپسی و 
 2 غشاء پایه گلومرولی )Glumerolar-Basement membrane )GBM: که از کالژن تیپ 4 و 5 تشکیل شده و عامل 

مهم ایجاد سد مکانیکی در خروج پروتئین های پالسما می باشد و محل ایجاد بیماری های مانند سندرم آلپورت – 
گودپاسچر و غشاء پایه نازک و انواع سندرم نفروتیک، GBM می باشد.

 3 سلول های Podocyst که روی غشاء پایه قرار دارند.

Bowman کپسول
مویرگ های گلومرولی را احاطه می کند و یک الیه سلولی روی آن قرار دارد به نام سلول های اپیتلیال که در برخی موارد 
تعداد این سلول ها زیاد می شوند و تشکیل هالل یا )crescent( را می دهند و به طور حاد فیلتراسیون کلیه ها کاهش 

)Rapid progressive GN( .گفته می شود RPGN می یابد و به این حالت نارسائی
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فصل دوم: نحوه برخورد با بیماری های کلیوی

تست های نحوه برخورد با بیماری های کلیوی

خانم 70 ساله ای با ضعف و بی حالی مراجعه کرده است. در سابقه به جز مصرف طوالنی مدت استامینوفن برای درد زانو نکته دیگری -  
 =BP است. Hb= 1   ,   BUN= 25   ,   Cr= 1/7   ,   U/A= Proteim+1   ,   RBC= 2 - 3   ,   WBC= 10 - 15 در کشت ادرار 

150

90
ندارد 

)دستیاری 99( باکتری رشد نکرده است. در سونوگرافی سایز کلیه راست 83 و کلیه چپ 85 میلی است کدام تشخیص مطرح است؟ 

ب( نفریت بینابینی مزمن الف( گلومرولونفریت  
د( ازوتمی پره رنال ج( نکروز حاد توبول  

استامینوفن  به دلیل مصرف طوالنی مدت  CKD مطرح است که  باالست که   Cr و  کلیه  این سوال سایز  نکته  پاسخ: مهمترین 
است. شده  ایجاد   Analgesic nephropathy

 آقای 70 ساله ای با سابقه طوالنی مدت BPH که تحت درمان است به دلیل پلی اوری، رنگ پریدگی و ضعف مراجعه کرده است.-  

   BP= 
115

80
   ,   Hb= 10   ,   W= 6500   ,  PLT= 195000   ,   Cr= 2/2   ,   K= 5/6   ,   FBS= 96   ,   U/A= Protein ++   ,   GLU+

RBC= 2 - 3   ,   WBC= 10   , در سونوگرافی سایز هر دو کلیه در حد cm 8/5 است کدام مورد می تواند علت نارسائی کلیه وی باشد؟

د( GN مزمن  CIN )ج  AKI )ب الف( فشار خون باال 

پاسخ: یکی از علل GIN و به دنبال آن CKD انسداد مزمن جریان کلیه مثل BPH است.

مصرف طوالنی مدت کدام دارو می تواند سبب درد شدید پهلو، هماچوری واضح و حتی انسداد شود؟- 3

د( ایفوسفامید  NSAID )ج ب( استامینوفن  الف( جنتامایسین 

پاسخ: استامینوفن به دلیل تجمع در پاپی کلیه ها می تواند باعث نکروز پاپی حاد شود که بخشی از پاپی کنده شده و عالئمی 
شبیه سنگ کلیه ایجاد می کند.

  -      uric Acid= 15   ,   Cr= 2/8   ,   BP= 
180

110
آقای 55 ساله ای به دلیل حالت تهوع، سردرد، استفراغ و ادم دور چشم مراجعه کرده است 

K= 5/8 و در سونوگرافی کلیه ها کوچک و چروکیده هستند احتمال کدام اتیولوژی بیشتر است؟

ب( مسمومیت با سرب الف( نفروپاتی هیپراوریسمیک  
د( اروپاتی انسدادی ج( نکروز حاد پاپی  

پاسخ: در مسمومیت مزمن با سرب احتمال عالئم فوق و اسیداوریک باال وجود دارد که به آن Saturnan gout گفته می شود.
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3 داخل سلول 
4 %50 وزن بدن یک زن بالغ و %60 وزن بدن یک مرد بالغ از آب تشکیل شده است و ازاین مقدار آب 

2 مایع 
3 1 داخل پالسما و 

4 1 خارج سلول )ECF( است. مقدار مایع ECF خود به دو دسته تقسیم می شود 
4 )ICF( و 

1 بخش عمده آن داخل سیستم 
12 1 کل مایع بدن می باشد که از این 

4
1
3

1
12=× بین سلولی. لذا مقدار کل مایع داخل رگ 

 Effective circulating وریدی است و بخش کمی در سیستم شریانی قرار دارد و به مقدار مایع موجود داخل شریان
Volume گفته می شود. دو نوع فشار در دو طرف مویرگ ها وجود دارد. یک فشار که سبب انتقال مایع از مویرگ ها به 

بستر بافتی می شود شامل فشار هیدرواستاتیک خون و فشار انکوتیک بافتی و فشار دوم که باعث انتقال مایع از بافت 
به داخل مویرگ ها می شود شامل فشار هیدرواستاتیک بافتی و فشار انکوتیک داخل رگ و برآیند این دو فشار در جهت 

خروج مایع از رگ می باشد و بازگشت این مایع اضافی یا ادم بافتی برعهده سیستم لنفاوی است.

ECF = ICF .برابر با اسمواللیته مایع داخل سلولی است ECF اسمواللیته مایع خارج سلول 

ولی مواد تشکیل دهنده این اسمواللیته ها با هم فرق دارند:
ذرات تشکیل دهنده مایع ECF سدیم، کلر وبیکربنات هستند. 90 - 85 درصد سدیم کل بدن در ECF قرار دارد.

ذرات اصلی تشکیل دهنده مایع ICF پتاسیم واسترهای حاوی فسفات مثل ATP، فسفولیپیدها و کراتین فسفات هستند.

 اوره و گلوکـز به راحتـی از غشـاء سـلولی عبـور می کننـد و هـر کـدام کـه افزایـش پیـدا کننـد داخل سـلول هم 
همـان مقـدار افزایـش می یابد لـذا با افزایـش گلوکز خارج سـلول که باعث افزایش اسـمواللیته ECF می شـود 
 ICF و ECF هـم بـاال مـی رود لـذا بـاال رفتـن اوره و گلوکـز هر چند سـبب افزایـش اسـمواللیته ICF اسـمواللیته
می شـوند ولـی باعـث انتقـال آب در دو طرف غشـاء سـلول نمی شـوند بـه این دو مـاده اسـمول های غیرموثر 
 Na+ گفتـه می شـود ولـی چـون بـرای انتقـال یـون سـدیم به صرف انـرژی توسـط پمپ Ineffective osmol

K+ATPase / نیـاز هسـت تغییـر در غلظـت سـدیم ECF باعـث انتقـال آب به داخـل یـا خارج سـلول می شـود 

به همیـن دلیـل بـه سـدیم اسـمول موثـر یـا effective osmol گفته می شـود اسـمواللیته نرمـال مایعات بدن 
+ SOS=2Na می باشـد. +

GLC
18

BUN
2/8

mosmol / kg 295 - 280 اسـت و فرمـول آن 

سه عامل اصلی در حفظ آب و اسمواللیته مایعات بدن عبارتند از:
AVP یا ADH 1 هورمون وازوپرسین یا 

 2 نوشیدن آب
 3 کلیه ها

هنگامی که اسمواللیته پالسما از mosmol 285 باالتر می رود این افزایش توسط گیرنده های اسمزی داخل هیپوتاالموس 
حس می شوند و AVP ترشح می شود )بین باال رفتن اسمواللیته خون و ترشح AVP رابطه خطی وجود دارد(.

و اگر اسمواللیته باالتر از 285 شود احساس تشنگی ایجاد می شود.



نفرولوژی
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 کاهـش حجـم ECF و فشـار خـون دو عامـل مهـم دیگـر در ترشـح AVP و احسـاس تشـنگی هسـتند و مثـل 
اسـمواللیته بـا ترشـح AVP رابطـه خطـی دارند.

:AVP سایر عوامل ترشح کننده
 تهوع، سروتونین، داروها، آنژیوتانسین داخل مغزی

:AVP مکانیسم اثر 
V در دو نقطه از توبول کلیه موثر است:

2
V اتصال پیدا می کند، گیرنده 

2
وازوپرسین پس از ترشح روی یک گیرنده به نام 

 1 کانال -Na+ / K+ / 2Cl یا پاراسلین در شاخه صعودی لوله هنله که سبب افزایش بازجذب نمک Na / K / Cl می شود 

کننده  لوله های جمع  از  بازجذب آب  افزایش  باال می برد و سبب  را  کلیه  اسمواللیته عروق داخل  بدین شکل  و 

می شود به این مکانیسم جریان مخالف یا Countercurrent گفته می شود.

 2 تحریک کانال آکواپورین موجود در انتهای مجاری جمع کننده که باعث جذب آب از خالل غشای اپیتلیال سلول ها 

می شود و بدین ترتیب کلیه ها حجم زیادی از آب ترشح شده داخل توبول ها را جذب می کند و سبب متعادل شدن 

اسمواللیته در دو طرف مجاری جمع کننده می شود. به واسطه AVP یک ادرار کم حجم و غلیظ و هیپرتون ترشح 

می شود. اسمواللیته حداکثری ادرار تا mosm 1200 می باشد ولی اگر AVP نباشد )DI سانترال( و یا کلیه ها به AVP پاسخ 

ندهند )DI نفروژنیک( ممکن است ادرار با حجم باال و بسیار رقیق و هیپوتون با اسمواللیته mosm 50 - 30 دفع شود.

 انتقال فعال سدیم و کلر:
2 این مقدار در 

3 99/6 درصد آن بازجذب می شود  تقریبًا روزانه 1/5 کیلوگرم NaCl توسط کلیه ها فیلتره می شوند که 

لوله های پروگزیمال، %30 - 25 توسط پمپ -Na / K+ / 2Cl شاخه صعودی لوپ هنله و حدود %10 - 5 هم توسط مجاری 

دیستال و کانال ENac ابتدای مجاری جمع کننده جذب می شوند.

  1 آنژیوتانسـین II و اعصـاب سـمپاتیک باعـث افزایـش بازجـذب سـدیم از توبول هـای پروگزیمـال کلیـه 
می شـوند و آلدوسـترون از طریـق کانـال ENac در نفـرون دیسـتال جـذب +Na را زیـاد می کنـد و دوپامیـن با 

اثـر معکـوس در توبـول پروگزیمـال باعـث دفـع سـدیم و اثـر ادرارآوری )ناتریورتیـک( می شـود.

 2 کانـال ENac بـا تحریـک آلدوسـترون و آمیلوراید و تریامتـرن باعث افزایش جذب سـدیم و افزایش دفع 

پتاسـیم می شـود. هـر عاملـی کـه باعـث کم شـدن حجـم موثـر در گردش شـود )حجم داخل شـریانی( سـبب 
افزایش ترشـح AVP و Ang - II می شـود.
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 بـه ازای هـر mg 100 افزایـش گلوکـز خـون m mol 2/4 - 1/6 از PNa کـم می شـود کـه علـت آن افزایـش دفـع 

Na از کلیه هـا هسـت ولـی چـون گلوکـز زیاد شـده پـس مقـدار SOS به جـای کاهـش افزایش می یابـد. علل 

ایـن حالـت دیابـت ملیتـوس و اسـتفاده از سـرم مانیتـول، پس اعمـال جراحی حالـب و TURP که بـا مقادیر 

زیـادی گلیسـین محـل عمل را شستشـو می دهند می باشـد در ایـن حالت با وجـود پایین بودن سـدیم مقدار 

اسـمواللیته بـاال هـم رفتـه اسـت. پس در مـوارد قوطی قند سـدیم پاییـن و SOS باال اسـت.

نتیجه اخالقی: اگر PNa پایین بود و SOS نرمال بود مقدار چربی و پروتئین سرم زیاد شده باید به فکر دیزی آبگوشت باشید 
و این یک هیپوناترمی کاذب است و اگر PNa پایین بود و مقدار SOS از حد نرمال هم باالتر بود به معنی افزایش قند سرم 

می باشد و به فکر قوطی قند باشید ولی اگر PNa پایین بود و SOS هم پایین بود هیپوناترمی هیپوتونیک وجود دارد.
پس در کل سه نوع هیپوناترمی داریم:

 1 هیپوناترمی ایزوتونیک یا همان دیزی آبگوشت
 2 هیپوناترمی هیپرتونیک یا همان قوطی قند

 3 هیپوناترمی هیپوتونیک

 علل هیپوناترمی هیپوتونیک: براساس مقدار آب بدن یا total body water می توان آن را به سه دسته تقسیم کرد:
 1 هیپوناترمی هیپوولمیک

 2 هیپوناترمی یوولمیک

 3 هیپوناترمی هیپرولمیک

 ایـن سـه حالت را براسـاس شـرح حـال و معاینه فیزیکـی می توان از هـم افتـراق داد مثاًل اگر فـرد اولیگوریک 
و خشـک بود، هیپوولمی وجود دارد و اگر ادم و آسـیت داشـت هیپرولمیک اسـت و اگر ادم ندارد و خشـک 

نبود ایزوولمیک اسـت.

 علل هیپوناترمی هیپوتونیک با کاهش حجم:
به طور خیلی ساده حالتی است که افزایش دفع آب و نمک زیاد شده ولی دفع نمک از آب زیادتر هست. در این حالت 

دفع آب و نمک یا از راه غیرکلیوی است مثل اسهال، استفراغ، تعریق زیاد، سوختگی، فیستول، پانکراتیت در این شرایط 

مثل ازوتمی پره رنال است یعنی مقدار UNa < 20 mmol است و حجم ادرار کم و غلیظ است و فرد خشک است.

حالت دوم دفع آب و نمک از راه کلیه است، مثل مصرف زیاد دیورتیک خصوصًا دیورتیک های تیازیدی

نفریت بینابینی، بیماری های کلیه پلی کیستیک و نقایص توبوالر کلیه. در این موارد عالئم مثل حالت قبل است ولی چون 

دفع سدیم از راه کلیه هست پس مقدار UNa ≥ 20 mmol است و بهترین راه افتراق این دو حالت از هم مقدار UNa است.

موارد  این  در  منتگوانسفالیت.  و  ترومای سر   ،SAH مننژیت،  به وجود می آید.  زیر  در شرایط   Cerebral Salt Was ting
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TABLE 3-1 Causes of the syndrome of Ianpproprtate Anttdturesls (SIAD)

OTHER CAUSESDRUGSDISORDERS OF 
THE CENTRAL 
NERVOUS 
SYS tEM

PULMONARY 
DISORDERS

MALIGNANT 
DISEASES

Hereditary (gain-of-

function

mutations in the 

vasopressin

V2 receptor)

Idiopathic

Transient

Endurance exercise

General anes thesia

Nausea

Pain

S tress

Drugs that s timulate 

release

of AVP or enhance 

its action

Chlorpropamide

SSRIs

Tricyclic 

antidepressants

Clofibrate
Carbamazepine

Vincris tine

Nicotine

Narcotics

Antipsychotic drugs

Ifosfamide

Cyclophosphamide

Nons teroidal anti-

inflammatory
drugs

MDMA (“ecs tasy”)

AVP analogues

Desmopressin

Oxytocin

Vasopressin

Infection

Encephalitis

Meningitis

Brain abscess

Rocky Mountain 

spotted fever

AIDS

Bleeding and 

masses

Subdural 

hematoma

Subarachnoid 

hemorrhage

Cerebrovascular 

accident

Brain tumors

Head trauma

Hydrocephalus

Cavernous sinus 

thrombosis

Other

Multiple sclerosis

Guillain-Barré 

syndrome

Shy-Drager 

syndrome

Delirium tremens

Acute intermittent 

porphyria

Infections

Bacterial 

pneumonia

Viral pneumonia

Pulmonary 

abscess

Tuberculosis

Aspergillosis

As thma

Cysticfibrosis
Respiratory 

failure 

associated

with positive-

pressure

breathing

Carcinoma

Lung

Small cell

Mesothelioma

Oropharynx

Gas trointes tinal 

tract

S tomach

Duodenum

Pancreas

Genitourinary 

tract

Ureter

Bladder

Pros tate

Endometrium

Endocrine 

thymoma

Lymphomas

Sarcomas

Ewing’s 

sarcoma

Abbreviations: AVP, vasopressin; MDMA; 3,4 - methylenedioxymethamphetamine; SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor.

Source: From DH Ellison, T Berl: Syndrome of inappropriate antidiuresis. N Engl J Med 356:2064, 2007.

در کل علل هیپوناترمی یوولمیک شده: 
 1 هیپوتیروئیدی

SIADH 2 
 3 کمبود استروئید

علل متفرقه هیپوناترمی: Beer Potomania، پلی دیپسی اولیه، رژیم غذایی کم پروتئین

 در مـوارد SIADH مقـدار K و PH سـرم نرمـال اسـت و به دلیل حجم باالتر پالسـمای خون مقدار BUN و اسـید 
)4 mg / dL اوریـک کمتر از نرمال اسـت )زیـر
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Beer Potomania: یا جنون آبجو در افرادی ایجاد می شود که مقدار زیادی آبجو در روز مصرف می کنند و چون آبجو 

فاقد نمک و مواد محلول است شبیه پلی دیپسی اولیه می باشد و در این شرایط ادرار رقیق دفع می شود یعنی هم خون 
هم ادرار هر دو رقیق هستند و سطح سرمی AVP پایین است و درمان آن تجویز نرمال سالین می باشد.

 راه ساده تشخیص هیپوناترمی:
اول به SOS نگاه می کنیم اگر SOS نرمال بود پس چربی یا پروتئین سرم باال است )دیزی آبگوشت( اگر SOS باالتر از 
300 بود یعنی قوطی قند مطرح هست و اگر مقدار SOS زیر 280 بود به مقدار آب بدن نگاه می کنیم اگر فرد خشک بود 
)هیپوناترمی هیپوولمیک( به مقدار UNa نگاه می کنیم اگر UNa < 20 بود پس دفع نمک خارج کلیوی هست مثل اسهال 

اگر UNa > 20 بود پس دفع کلیوی است مثل آدیسون و مصرف تیازید و درمان هر دو تجویز محلول نمکی است.
اگر مقدار آب بدن )TBW( زیاد بود مثل CHF، سیروز، سندرم نفروتیک و حاملگی و مقدار هم UNa < 20 بود پس آب 
کلی بدن زیاد شده و درمان آن دیورتیک است و اگر هیپوناترمی بدون ادم و خشکی وجود داشت یعنی TBW نرمال 

است و SIDAH، هیپوتیروئیدی، ARF غیراولیگوریک و نارسائی ثانویه آدرنال مطرح می باشد.

 در SIADH مقدار UNa > 20 می باشد.

U
Na>20 U

Na<20
U

Na>20
U

Na>20 U
Na<20

Euvolemia (no edema)

Totalbodywater↑
Totalbodysodium→←

Hypervolemia

Totalbodywater↑↑
Totalbodysodium↑

Hypervolemia

Totalbodywater↓
Totalbodysodium↓↓

Renal losses

Diuretic excess

Mineral corticoid 

deficiency

Salt-losing deficiency

Bicarbonaturia with 

renal tubal acidosis and 

metabolic alkalosis

Ketonuria

Osmotic diuresis

Cerebral salt was ting 

syndrome

Extrarenal losses

Vomiting

Diarrhea

Third spacing of 

fluids

Burns

Pancreatitis

Trauma

Glucocorticoid 

deficiency

Hypothyroidism

S tress

Drugs

Syndrome of 

inappropriate

antidiuretic hormone 

secretion

Acute or chronic 

renal failure

Nepgrotic yndrome

Cirrhosis

Cardiac failure

Assessment of volume s tatus

 عالئم بالینی هیپوناترمی:
اغلب عالئم به دلیل ادم مغزی ایجاد می شود مثل تهوع، استفراغ، سردرد، تشنج، کوما و نهایتًا مرگ. 
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فصل هفتم: بیماری های گلومرولی

گلومرول کلیه از مویرگ های کنار هم تشکیل شده که در یک بستر از سلول ها به نام بافت مزانژیال قرار گرفته اند. هر 
مویرگ گلومرولی از داخل به خارج از سه الیه تشکیل شده است:

 1 سلول های اندوتلیال

Glumerolar Bacement membrane (GBM( 2 غشاء پایه گلومرولی یا 

Podocyst 3 سلول های پایه دار یا 

بیماری های گلومرولی به اشکال بالینی زیر می توانند بروز کنند:
 1 هماچوری میکروسکوپیک

(Nephrotic( 2 سندرم نفروتیک 

(Nephritic( 3 سندرم نفریتیک 

RPGN 4 

  1 تنها راه تشخیص قطعی نوع پاتولوژی GN بیوپسی کلیه است.

 2 هماچـوری ناشـی از بیماری هـای گلومرولـی بـدون درد اسـت و رنـگ ادرار از قرمـز روشـن تـا ادرار تیره به 

رنـگ چـای یـا Cola Cloure متفـاوت اسـت و فاقـد لخته اسـت )وجـود لختـه در ادرار نشـانه خونریزی از 
لگنچـه به پایین اسـت(.

 3 سایر علل رنگ قهوه ای ادرار:

 هموگلوبولینیوری، میوگلوبولینیوری، خوردن ریشه چغندر.

 بـرای افتـراق هماچوری گلومروالر از غیر گلومروالر می توان از بررسـی رسـوب ادراری زیر میکروسـکوپ اسـتفاده 
کرد.

:Nephrotic Syndrom سندرم نفروتیک

 اگر منشاء هماچوری گلومرول باشد RBC دیسمورنیک و RBC Cast مشاهده می شوند.

در یک فرد سالم مقدار دفع توتال روزانه پروتئین از ادرار زیر mg 150 است که از این مقدار زیر mg 20 در روز آلبومین 
است و بقیه آن پروتئین تام هورسفال است .

باالی ساعته   24 ادرار  آلبومین  مقدار  که  می شود  مثبت  زمانی  فقط  پروتئین  برای   )Dipstick( ادراری   نوار 

mg / d 300 باشد لذا تعریف پروتئینوری عبارت است از:

 microscopic proteinturia 1: که دفع پروتئین 300 - 30 میلی گرم درروز است و Dipstick منفی است و شایع ترین 

علت آن دیابت است.
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حاوی فروکتوز و سابقۀ مصرف NSAID می باشد. پاتولوژی احتمال ناشی از دهیدراتاسیون می باشد که منجر به آسیب 
اکسیداتیو و TIN می شود.

 عالئم بالینی: مرد جوان که با سوزش ادرار یا ناکچوری به همراه کمی ادم و فشار خون نرمال دیده می شود. در آزمایشات، 
افزایش کراتینین، هایپوکالمی، هایپومنیزیمی، هایپریوریسمی و پروتئینوری وجود دارد. درمان حمایتی می باشد.

 2 نفریت ناشی از اشعه: در اکثر بیمارانی که با بیش از GY 23 اشعه تماس داشته اند بروز می کند. بیماران 12-6 ماه و یا 
حتی بیشتر مبتال به آسیب شدید و نقص فانکشن کلیوی می شوند.  تشخیص بر اساس سابقۀ مواجهه با اشعه و اختالل 

کلیوی گذاشته می شود و درمان حمایتی است. 

بیماری های کیستیک کلیه
کیست های کلیه در واقع در اثر اشکال در ساختمان توبول های کلیوی به وجود می آید. جدار این کیست ها از اپیتلیوم 

توبولی ساخته شده است. کیست های کلیه از نظر عامل ایجاد کننده به سه دسته تقسیم می شوند:
 localized renal cyst شایع ترین فرم کیست کلیوی می باشند که به آنها )SENILE( 1 کیست های وابسته به سن 

هم گفته می شود.
 medulary cystic 2 کیست های کلیوی ارثی اتوزومال غالب و اتوزومال مغلوب و مورد بعدی کلیه اسفنجی مدوالری 

disease می باشند.

 3 کیست های اکتسابی که فقط در بیماران دچار نارسایی کلیه و در حال دیالیز دیده می شود.

simple cyst کیست های ساده 

این کیست ها شایع ترین فرم کیست کلیوی می باشند و اغلب منفرد و یک طرفه هستند ولی امکان دارد دو طرف و متعدد 
باشند. در افراد مسن شایع ترند و خوش خیم هستند و تبدیل به سرطان نمی شوند و ایجاد سنگ کلیه هم نمی کنند. جدار 


