
نارسایی حاد کلیوی 

 

 
 

ًارضایی کلیَ زهاًی اتفاق هی افتذ کَ کلیَ ُا قادر تَ دفغ 

در . هْاد زائذ هتاتْلیک یا اجنام ػولکردُای تٌظیوی ًثاغٌذ

ًارضایی حاد کلیَ ، هْادی کَ تَ عْر عثیؼی از راٍ ادرار 

دفغ هی غًْذ در هایؼات تذى اًثاغتَ غذٍ ّ ضثة اختالل در 

تٌظین ًیي اختالل در ػولکردُای آًذّکریٌی ّ هتاتْلیک ّ مهچ

.  تاز هی گردًذ آب ّ الکرتّلیت ُا ّ اضیذّ

ًارضایی کلیْی یک تیواری ضیطتویک اضت کَ ضراجنام تیػرت 

.  تیواری ُای کلیْی ّ جماری ادراری تَ آى ختن هی غْد

  
: پاتوفیزیولوژی

  

یک ضٌذرّم کلیٌیکی قاتل ترگػت اضت ( ARF)ًارضایی حاد کلیَ 

کَ در آى ػولکرد کلیْی تَ عْر ًاگِاًی ّ تقریثًا کاهل در 

عْل چٌذ ضاػت تا چٌذ رّز خمتل هی گردد کَ در ایي حالت 

ًارضای در دفغ هْاد زائذ ًیرتّژى دارّ ػذم تؼادل آب ّ 

ًارضایی حاد کلیَ تا ػالئوی . الکرتّلیت ُا ایجاد هی گردد

در ایي حالت حجن . ضرم هػخؽ هی غْد  Cr  ّBunزایع ًظیر اف

.  ادرار ًرهال ّ یا هی تْاًذ هتغیر تاغذ

:  تغییرات احتوالی کَ در ادرار دیذٍ هی غْد ػثارت اضت از

( در رّز  400CCحجن کورت از)اّلیگْری 

(   CC 400تیػرت از )ػذم اّلیگْری 

( در رّز  CC 50حجن ادرار کورت از )یا آًْری 

  
ػْاهل ّ غرایظ خمتلفی هی تْاًذ ضثة کاُع جریاى خْى کلیَ ّ 

:  حتریک ػولکرد کلیَ گردًذ

ُیپّْدلی      -1

ُیپْتاًطیْى     -2

کاُع ترّى دٍ ادراری ّ ًارضایی قلة      -3



اًطذاد کلیَ یا اًطذاد در ًْاحی حتتاًی دضتگاٍ ادراری کَ     -4

.  جاد هی گردد تا ایجاد تْهْر، خلتَ خْى ّ ضٌگ کلیَ ای

اًطذاد دّ عرفَ غریاى ُا ّ ّریذُای کلیَ      -5

 

 

:  طبقه بندی نارسایی کلیه

  

  

:  ػثارت اضت از ARFدضتَ ُای اؾلی 

Prerenal  ( کاُع خًْرضاًی تَ کلیَ )یا پیع کلیْی

Intrarenal  ( ؾذهات تافت کلیْی )یا داخل کلیْی

Postrenal  (  اًطذاد در هطیر جریاى ادرار )یا پص کلیْی

علل نارسایی حاد کلیه 

  
:  ًارضایی پیع کلیْی 

  

  

، ( دیْرتیک ُا)کاُع حجن ًاغی از خًْریسی ، دفغ کلیْی           -

(  NGTاضتفراؽ، اضِال، ضاکػي )دفغ گْارغی 

، ًارضایی احتقاًی قلة ،  MIاختالل ػولکرد قلثی ًاغی از           -

دیص ریتوی ، غْک کاردیْژًیک  

اتطاع ػرّق ًاغی از ضپطیص، اًافیالکطی، دارُّای ضذ فػار           -

... خْى ّ 

  
:  ًارضایی داخل کلیْی 

  

ایطکوی عْالًی هذت کلیَ ًاغی از ًفرّپاتی ،           -

، ( ترّها، تؿادف راًٌذگی ّ ضْختگی ُا )هیْگلْتیٌْری 

(  ّاکٌع تراًطفْزیْى ، آمنی مهْلیتیک)مهْگلْتیٌْری 

آًتی تیْتیک ُا، : ػْاهل ًفرّتْکطیک از قثیل          -

آهیٌْگلیکْزیذُا ، جٌتاهایطیي ، فلسات ضٌگیي، حالل ّ هْاد 

یایی، ضذ التِاب ُای غیر اضرتّئیذی  غین

  
 

:  کلیْی  ًارضایی پص 

  

  



ضٌگ، تْهْر، ُیپرترّفی : اًطذاد جماری ادراری در اثر           -

خْظ خین پرّضتات، تٌگی ّ خلتَ خْى  

  
:  مراحل نارسایی حاد کلیه

  

هرحلَ غرّع      -1

هرحلَ اّلیگْری     -2

هرحلَ دیْرز     -3

هرحلَ هبثْدی     -4

  

تا آغاز ًارضایی غرّع ّ تا هرحلَ اّلیگْری  : هرحلَ غرّع

. خامتَ هی یاتذ

ّ اّرٍ ّ  Cr)تا افسایع غلظت هْاد زایذ : هرحلَ اّلیگْی

.  مهراٍ اضت( K  ّMgاضیذاّریک ّ 

تیوار دچار افسایع تذریجی ادرار هی غْد ّ : هرحلَ دیْرز

.  هی غْد افسایع ًتایج آزهایػگاُی ًیس هتْقف

.  هاٍ تَ عْل هی اجناهذ 12الی  3کَ : دّرٍ هبثْدی

  
: تظاهرات بالینی

  

  
خْاب آلْدگی ، خػکی پْضت ّ خماط ، گیجی ، ضردرد، گرفتگی، 

ػضالت ّ تػٌج  

  

  
:  درمان

  
کلیَ ُا ترای هبثْدی از ؾذهات ّاردٍ قذرت قاتل هالحظَ ای 

د کلیَ ، حفؼ دارًذ تٌاترایي ُذف از درهاى ًارضایی حا

تؼادل غیویایی عثیؼی ّ پیػگیری از ػْارـ ًاغی از آى تا 

درهاى . زهاى ترهین تافت کلیَ ّ حفؼ ػولکرد کلیَ هی تاغذ

غاهل حفؼ تؼادل آب ، پیػگیری از افسایع حجن آب ّ احتواال 

.  اجنام دیالیس هی تاغذ ّ در هنایت رفغ ػلت زهیٌَ ای اضت

  
 

 

: ARFاقدامات کلی جهت درمان 

  



  
ترای درهاى هٌاضة در تیوار هثتال تَ ًارضایی حاد کلیْی 

(ARF ) تایذ هایؼات هؿرف غذٍ ّ دفغ غذٍ تَ دقت پایع غًْذ

(Chart I&O ) کلطین ّ فطفر حذاقل تَ ؾْرت رّزاًَ اجنام گیرد ،

 4الی  2ّ هؿرف منک تا  Kcal/kg/day 50-35دریافت اًرژی تایذ . 

.  گرم در رّز 

.  از هؿرف ترکیثات حاّی هٌیسین تایذ اجتٌاب غْد

ػالٍّ تر جتْیس هایؼات از دارُّای دیْرتیک هاًٌذ فْرّزهایذ 

.  ًیس اضتفادٍ هی غْد IVتَ ؾْرت 

هی تْاًذ ترجیحًا هْجة گػادی  µg/kg/min 3دّپایوي تا دّز کن 

زاًَ ػرّق کلیْی گردد ّ ایجاد دیْرز منایذ ّ تا پایع رّ

.  ػالئن تیوار در ؾْرت ًیاز دیالیس تْؾیَ هی گردد

از آجنا کَ ُیپرکادلی خغرًاکرتیي ًْع اختالل الکرتّلیتی در 

تیواراى کلیْی اضت تٌاترایي اًذازٍ گیری هکرر پتاضین 

ضرّرت دارد کَ کی اگسات تا تثادل یْى ضذین تا یْى پتاضین 

گاُی اّقات . در رّدٍ تَ کاُع پتاضین خْى کوک هی کٌذ 

ازضْرتیتْل تَ مهراٍ کی اگسات جِت ایجاد اثراتی غثیَ تَ 

.  اضِال ترای دفغ آب اضتفادٍ هی غْد

، دیص  BP$) اگر ّضؼیت تیوار از حلاػ مهْدیٌاهیکی ثاتت ًیطت

اًطْلیي  ّ   D/W 50%جتْیس ( ریتوی ّ تغییر در ّضؼیت رّاًی 

.  ممکي اضت ضرّرت پیذا کٌذ 

.  اضتفادٍ غْد NaHco3از  ABGمهچٌیي ممکي اضت تا تغییراتی در 

  
:  اقدامات پرستاری

  

  

کٌرتل تؼادل آب ّ الکرتّلیت ُا    -1

تة ّ ػفًْت تاػث افسایع ضرػت )کاُع ضرػت هتاتْلیطن   -2

( هتاتْلیطن هی غْد کَ تایذ تَ ضرػت درهاى غْد 

ارتقاء ػولکرد تٌفطی    -3

ػفًْت  پیػگیری از   -4

 محایت از تیوار   -5

 : هٌاتغ 

کتاب ترًّر کلیَ ّ جماری ادراری ّ کتاب اّرژاًص ُای داخلی  

  
 کارغٌاش تیواریِای خاؼ-ًرگص هبراهپْر:هتیَ ّ تٌظین

 


