
 Urine Protein:  ادساس پشٍتئیيآصهبیص 

پشٍتئیي ادساس جْت سٌجص دفغ پشٍتئیي اص طشیك ادساس ، ًظبست ثش سالهت ٍ چگًَگی ػولکشد کلیِ ّب، تطخیص 

سبثمِ دفغ پشٍتئیي دس ادساس ٍ دس صَست داضتي سبثمِ ثیوبسی ّبی تبثیش گزاس ثش ػولکشد  آسیت یب ثیوبسی ّبی کلیَی، 

 پضضک دسخَاست دادُ هیطَد.کلیِ ّب تَسط 

 ایي آصهبیص هؼوَال ثِ ػٌَاى ثخطی اص چکبة سٍتیي اًجبم هی ضَد.

هی ثبضذ. دس یک فشد طجیؼی سٍصاًِ کوتش اص  پشٍتئیي دفغ ضذُ دس ادساسّذف اص اًجبم ایي آصهبیص اًذاصُ گیشی همذاس 

ثیص اص ایي همذاس پشٍتئیي دس طَل یک ضجبًِ سٍص  هیلی گشم پشٍتئیي دس ادساس دفغ هیطَد. پشٍتئیٌَسی ثِ هؼٌی ٍجَد 051

 دس ادساس است.

فؼبلیت طجیؼی کلیِ ّب هَجت ثبص جزة پشٍتئیي ّبی فیلتش ضذُ ٍ ثبصگطت آًْب  ثِ جشیبى خَى هیطَد اهب دس صَست 

تشی اص پشٍتئیي ٍاسد آسیت دیذى کلیِ ّب تَاًبیی آًْب دس ثبص جزة پشٍتئیٌْبی فیلتش ضذُ کبّص یبفتِ ٍ ثٌبثشایي همذاس ثیط

 ادساس ضذُ ٍ اص طشیك ادساس اص ثذى دفغ هیطَد.

دس هشاحل اثتذایی آسیت کلیَی فمط هَلکَلْبی پشٍتئیٌی کَچک تش دس ادساس دفغ هیطًَذ. آلجَهیي یکی اص اٍلیي 

، هَلکَلْبی پشٍتئیٌْبیی است کِ دس ایي هشحلِ دس ادساس لبثل ضٌبسبیی خَاّذ ثَد. دس صَست پیطشلت آسیت کلیَی 

 ثضسگتش ٍ گلَثَلیي ّب ًیض دس ادساس ٍاسد هیطًَذ کِ ثِ سٍش خبصی ) هثل پشٍتئیي ثٌس جًَض ( لبثل ضٌبسبیی خَاٌّذ ثَد. 

دس هشاحل اٍلیِ ثیوبسی کلیَی ، هوکي است ثیوبس کبهال ثذٍى ػالهت ثَدُ ٍ اص ًظش ظبّشی دس سالهت کبهل ثبضذ. ثب 

تئیي دس ادساس افضایص یبفتِ ٍ هوکي است ػالئوی هثل : ادم، تٌگی ًفس، تَْع ٍ احسبس پیطشفت ثیوبسی هیضاى دفغ پشٍ

خستگی دس ثیوبس ظبّش ضَد. گبّی هوکي است پشٍتئیٌَسی ثذٍى ػالهت ثبضذ. افضایص تَلیذ پشٍتئیي دس ثؼضی ثیوبسیْب 

 هبًٌذ هَلتیپل هیلَهب هی تَاًذ هٌجش ثِ دفغ پشٍتئیي دس ادساس ضَد.

 ضٌبسبیی ٍ اًذاصُ گیشی :سٍش 

 سٍضْبی هختلف ضٌبسبیی ٍ اًذاصُ گیشی پشٍتئیي دس ادساس اص ًظش کبسآیی ثب یکذیگش هتفبٍت ّستٌذ.

  هیلی گشم دس دسی لیتش است، اهب  8-01ًَاس ادساس : آستبًِ تطخیص ایي تست  –تست استشیپ یب دیپ استیک

 ًظش گشفتِ هیطَد. سبػت طجیؼی دس 42هیلی گشم دس  051همبدیش کوتش اص 



تست استشیپ پشٍتئیي هوکي است ثِ دلیل ٍجَد سبیش هٌبثغ پشٍتئیي دس ادساس ) خَى ، هبیغ هٌی یب تشضحبت ٍاطى ( ًیض 

 هثجت ضَد.

اص آًجب کِ ثب دیپ استیک تٌْب پشٍتئیي اص ًَع آلَهیي دس ادساس لبثل ضٌبسبیی است، ًتیجِ ایي تست هی تَاًذ حتی دس 

 دیش صیبدی پشٍتئیي اص ًَع دیگشی غیش اص آلجَهیي دس ادساس هٌفی ضَد.صَست ٍجَد همب

ػلل ػوذُ ًتیجِ هٌفی کبرة ثب دیپ استیک ػجبستٌذ اص : للیبیی ثَدى ادساس ، سلیك ثَدى ادساس ٍ ٍجَد پشٍتئیٌْبی دیگش 

 غیش اص آلجَهیي دس ادساس

  3سٍش اسیذ سَلفَسبلیسیلیک: % 

ی ضذ ٍ تست سَلفَسبلیسیلیک اسیذ هثجت ضذ، ٍجَد پشٍتئیٌْبی غیش طجیؼی ) هبًٌذ دس صَستیکِ تست دیپ استیک هٌف

 پشٍتئیي ثٌس جًَض ( دس ادساس هطشح هی ضَد.

 ًَع پشٍتئیي دفغ ضذُ ثبیذ آصهبیص الکتشٍفَسص پشٍتئیٌْبی ادساس اًجبم ضَد.دس ایٌگًَِ هَاسد ثشای تطخیص لطؼی 

 افتشاق ثیي پشٍتئیٌَسی گلَهشٍلی ٍ تَثَلی اًجبم هی ضَد.الکتشٍفَسص پشٍتئیٌْبی ادساس ثِ هٌظَس 

 سبػتِ : 42تست پشٍتئیي ادساس 

پس اص اثجبت ٍجَد پشٍتئیٌَسی ، همذاس پشٍتئیي دفغ ضذُ ثبیذ اص لحبظ کوی اًذاصُ گیشی ضَد. ًتیجِ آصهبیص پشٍتئیي 

ثبضذ. ایي ًتیجِ دس صَستی صحیح خَاّذ  سبػت هی 42سبػتِ ًطبى دٌّذُ پشٍتئیي دفغ ضذُ اص ثذى دس هذت  42ادساس 

 سبػت، ثِ دلت جوغ آٍسی ضذُ ثبضذ. 42ثَد کِ کل ادساس دفغ ضذُ دس طی هذت 

 تفسیش ًتیجِ آصهبیص :

یک ثیوبسی ًیست، ثلکِ یک ًطبًِ ّطذاس دٌّذُ است کِ ثِ ػلت آسیت  –پشٍتئیٌَسی  –افضایص دفغ پشٍتئیي دس ادساس 

کلیِ ّب یب یک ثیوبسی صهیٌِ ای ایجبد هی ضَد. هیضاى پشٍتئیي دفغ ضذُ دس ادساس ثب دسجِ آسیت کلیِ ّب ساثطِ هستمین 

 داسد.

 پشٍتئیٌَسی ثِ سِ دستِ تمسین هی ضَد:



ٍسصش ٍ فؼبلیت ثذًی ضذیذ، کن آثی )دّیذساتبسیَى(، هَاجِْ ثب پشٍتئیٌَسی گزسا : ثِ ػلت ػفًَت، تت،  -0

 سشهبی ضذیذ، استشس سٍحی ٍ جسوی ٍیب هصشف ثشخی داسٍّب ایجبد هیطَد.

. ( : هؼوَال ثِ ٍضؼیت فیضیکی ثذى ٍاثستِ استPositional Proteinuriaپشٍتئیٌَسی هتٌبٍة یب ٍضؼیتی ) -4

ٍ دس ٌّگبم ضت کِ ثیوبس دس حبل استشاحت ٍ ٍضؼیت  ضذُ بّذُدس ثؼضی ثیوبساى پشٍتئیٌَسی دس طَل سٍص هط

( گفتِ Orthostatic Proteinuria، ٍجَد ًذاسد. ثِ ایي حبلت پشٍتئیٌَسی اٍستَاستبتیک )دساص کص است

هی ضَد. ثب اًذاصُ گیشی پشٍتئیي ادساس ثالفبصلِ پس اص ثیذاس ضذى ٍ ّوچٌیي چٌذ سبػت پس اص ثیذاسی ٍفؼبلیت 

 ایي ًَع پشٍتئیٌَسی سا تطخیص داد.هی تَاى 

 پشٍتئیٌَسی هذاٍم : ایي ًَع پشٍتئیٌَسی هی تَاًذ تظبّشی اص ثیوبسی ّبی کلیَی یب ثیوبسیْبی سیستوی ثبضذ. -3

 ػلل ػوذُ افضایص پشٍتئیي دس ادساسػجبستٌذ اص :

 دیبثت 

  آهیلَئیذٍصAmyloidosis 

  ًِسشطبى هثبBladder Cancer 

  ًبسسبیی احتمبًی للتCongestive heart failure 

 داسٍّبی ثبلمَُ سوی ثشای کلیِ ّب 

  گلَهشٍلًَفشیتGlomerulonephritis 

  سٌذسم گَد پبسچشGoodpastureʼs Syndrome 

 هسوَهیت ثب فلضات سٌگیي 

 )ّیپشتبًسیَى )پشفطبسی خَى 

  ِػفًَت کلیKidney infection 

  هَلتیپل هیلَهبMultiple myeloma 

   سٌذسم کلیِ پلی کیستیکPolycystic Kidney Disease 

 لَپَس 

  ػفًَت هجبسی ادساسیUrinary Tract Infection 

 

 

 



 

 

  فشضتِ هظفشیگشد آٍسی ضذُ تَسط 

 کبسضٌبس اسضذ هیکشٍثیَلَطی

 ثبصثیٌی ٍ ًظبست: دکتش سٍیب سًججشاى

 دکتشای تخصصی آسیت ضٌبسی تطشیحی ٍ ثبلیٌی

  


