االختبارات االساسية لتقدير وظيفة الكلية
البد مف فيـ دقيؽ لأللية االمراضية لجميع الفحوص المخبرية االساسية لمريض مصاب بأفة
كموية ،ويجب أف تجرى أكثر ىذه الفحوص لوضع التشخيص الجازـ وتقدير االختالطات
المتوقعة وارساء المعالجة النوعية وىذه الفحوص ىي:
-1فحص البول:
وىو أىـ الفحوص المخبرية عمى االطالؽ ،يجب أف تؤخذ عينات الفحص العيادية في الصباح
بعد تطيير المنطقة التناسمية بالصابوف في وعاء تحاشياً لتموثو بضائعات تناسمية أو
التيابات خارجية عمى الجمد ،ويراعى أخذ النماذج خارج أوقات الدورة الطمثية ،وال مبرر
إلستعماؿ القثطرة البولية إال في حاؿ الضرورة القصوى كما في السبات اليوريميائي أو
السكري أو الكبدي أو الفوالج ورضوض المثانة أو البطف الجراحية وبعض الحاالت الخاصة
الخاصة كاالشتباه باألوراـ أو التدرف الكموي ،ويكفي لزرع البوؿ بغية تحري الجراثيـ العادية
وزرعيا ،أخذ نموذج الفحص بواسطة كيس بالستيكي يطبؽ عمى الناحية التناسمية.
وقد تقضي الضرورة في أمراض محددة جمع البوؿ خالؿ  24ساعة مف أجؿ تقدير الكمية
المروحة مف البوؿ كما في القصورات الكموية أو لمعايرة بعض الشوارد أو اليرمونات
ويتضمف فحص البوؿ االعتيادي المعمومات التالية:

-1-1طريقة تجميع البول:
طريقة جمع البوؿ ميـ جداً والحفاظ عميو إلى أف يتـ فحصو ،وكثي اًر ما تكوف
النتائج التي يعطييا المخبر خاطئة ،وأحياناً مضممة وخطيرة وذلؾ إلف شروط
جمع واحضار العينة إلى المخبر لـ تراع ،ومف أجؿ ذلؾ يفضؿ تذكر النقط
اليامة التي يجب اتباعيا في أثناء جمع واحضار عينات البوؿ لمفحص:
مف أجؿ الفحص الروتيني والزرع الجرثومي:
-1يفضؿ جمع البوؿ الصباحي بعد االستيقاظ مف النوـ (ىي أكثر العينات تركي ًاز
-2يفضؿ أف يؤخذ وعاء التجميع مف المخبر ويكوف وعاء بالستيكي ًا استعماؿ
مرة واحدة حتى نتجنب التمويث أو أثار المنظفات  detergentsالمستعممة في
تنظيؼ األوعية الزجاجية.
-3تؤخذ عينة منتصؼ البوؿ ،وذلؾ بتنظيؼ عضو التبوؿ بقميؿ مف الماء
وخاصة عند المرأة ثـ يبدأ التبوؿ خارج الوعاء لمدة عدة ثواف بعدىا يبدأ في
تجميع البوؿ وتسمى ىذه عينة منتصؼ الجرياف Mid stream sample

كمية البول المطروح في  24ساعة:يطرح االنساف السوي كمية مف البوؿ يومياً تتراوح بيف  1500 - 1000سـ 3تزداد أو تنقص
تبعاً لمراتب الغذائي ومقدار السوائؿ والتعرؽ ،ومف الميـ معرفة كمية البوؿ خالؿ فترة
معينة لتحديد كمية السوائؿ المحقونة بطريؽ الوريد في أمراض كثيرة (قصور كموي،
صدمة ،نزؼ ،إسياؿ) ،كما أف نقص كمية البوؿ عف  500سـ 3يوجو إلى تشخيص
أساسي ىو قصور الكمية أو السطاـ البولي.
الكثافة:تتراوح كثافة البوؿ السوة بيف  1,025 - 1,015وتتبدؿ يومياً قبؿ وبعد شرب الماء بعامؿ
التمديد ،ونقص كثافة البوؿ الصباحي إلى أقؿ مف  1,015قد يكوف عالمة واسمة لنقص
قدرة الكمية عمى التكثيؼ ،أما زيادة الكثافة إلى أكثر مف  1,025فيي زيادة كثافة كاذبة
عمى حساب العناصر المرضية فيو وأىميا البروتيف أو الغموكوز والكالسيوـ أو الكريات
الحمر ،ويمكننا أف نعتبر بأف كؿ  5غ مف البروتيف أو السكر تزيد الكثافة بمقدار 0,001
يمكف القوؿ بأف زيادة الكثافة الكاذبة ترى في السكري وفرط الكالسيوـ والنفروز.

 انثٛهح انثشٔذُٛٛح:• االَساٌ ٚطشح  150 – 50يهغ يٍ انثشٔذ ٍٛف ٙتٕل  24ساػح ٔلذ
ذصم إنٗ  400يهغ يٍ انثشٔذ ٍٛف ٙانـ  24ساػح نذٖ انسٛذج
انحايم ٔنكُٓا ذؼذ غثٛؼٛح.
• نزنك نذٖ انكشف ٔجٕد انثشٔذ ٍٛف ٙانثٕل َطهة يٍ انًشٚط
يثاششج جًغ تٕل  24ساػح فانثٛهح انثشٔذُٛٛح ال ذمذس إال يٍ خالل
فحص تٕل  24ساػح تسثة ٔجٕد ذثذالخ نٛهٛح َٓاسٚح تطشح
انثشٔذ ٍٛف ٙانثٕل.

 أنىاع البيلة البروتينية: -1انثٛهح انثشٔذُٛٛح االَرصاتٛح:
•

ٚذل اسًٓا ػهٗ أَٓا ذظٓش َٓاسا ٔذخرف ٙنٛال أثُاء االظطجاع.

• ذؼهم تٕجٕد احرماٌ ٔسٚذ٘ ف ٙانكهٛر.ٍٛ

 -2بيلة األلبىمين المجهرية:
• انشخص انطثٛؼٚ ٙطشح ألم يٍ  40يهغ يٍ األنثٕي ٍٛف ٙتٕل  24ساػح ٔنكٍ انششائػ
انحساسح نألنثٕي ٍٛال ذكشف ْزِ انكًٛح إال إرا ذجأص يمذاس األنثٕي 150 ٍٛيهغ 24 /
ساػح.
• أ٘ صٚادج ف ٙغشح األنثٕيٚ ٍٛطهك ػهٓٛا اسى تٛهح األنثٕي ٍٛانًجٓشٚحٔ ،ذسرؼًم كذنٛم
ْاو ػهٗ:

• تذء اػرالل انكهٛح انسكش٘.

• أ٘ صٚادج ف ٙغشح األنثٕيٚ ٍٛطهك ػهٓٛا اسى تٛهح األنثٕيٍٛ
انًجٓشٚحٔ ،ذسرؼًم كذنٛم ْاو ػهٗ:
• تذء اػرالل انكهٛح انسكش٘.
• تذء اإلصاتح انكهٕٚح ف ٙسٛاق انزئثح انحًايٛح انجٓاصٚح.
إرٌ انثٛهح انثشٔذُٛٛح:
مف العالمات المرضية الميمة إذا وجد فحص البوؿ وتجاوزت مقاديره الػ  500مع في نموذج
فحص بوؿ وحيد أو متكرر ،واذا كانت أقؿ مف ذلؾ فال تعني أي حالة مرضية إلف البوؿ
يحوي بشكؿ طبيعي كمية مف البروتيف ال تتجاوز الػ  150 - 100مغ في بوؿ  24ساعة
وأكثر الكواشؼ المخبرية قاصرة عف معايرة ىذه الكمية الضئيمة ،ويحوي البوؿ عادة بروتين ًا
مخاطياً كاذباً يسمى بروتيف تاـ  -ىورس  -فوؿ ال تتجاوز كميتو  25مع في بوؿ 24
ساعة وىو عبارة عف فراش االسطوانات ،ينحؿ في البوؿ القموي وليس لو أي اعتبار سريري
.

تتألؼ البيمة البروتينية التي تتجاوز  500مع مف االلبوميف بنسبة  %90 - 60والباقي
غموبوليف وداللتيا السريرية واسمة في االمراض الكموية الكبيبية كالتياب الكبب والكمية
والنفروز وتصمب الشراييف الكموية القصور الكموي .
ويمكف أف نستعيف بكمية البروتيف المعاير في البوؿ لمتوجو إلى ماىية المرض الكموي  ،فإذا
كانت كمية البروتيف أكثر مف  4غ فالمتالزمة النفروزية ىي التشخيص أما إذا كانت
الكمية معتدلة ()3 - 1غ فيي داللة عمى التياب كبب و كمية حاد أو تحت حاد.
أما إذا قمت الكمية عف ذلؾ فالتشخيص غالب ًا تصمب شرييني كموي أو التياب حويضة وكمية
ويجب أف نعمـ بأف ىذا االتجاه في التشخيص تحدده عناصر أخرى تظير بفحص البوؿ
قد يظير البروتيف في البوؿ بصورة دائمة ونسميو البيمة البروتينية الدائمة وداللتيا إصابة
كموية كببية وقد يظير البروتيف بشكؿ متردد تسمى البيمة البروتينية المتقطعة وتثير
الشبيو بتصمب الشراييف الكموية أو التياب حويضة و كمية.

وىناؾ نوع ثالث مف البيمة البروتينية تسمى االنتصابية وتظير نيا اًر وتختفي ليالً وتعمؿ بوجود
احتقاف وريدي في الكميتيف وتقبض في شراييف الكمية وترى عند النحيميف وأحياناً تظير أثناء
المعالجة االدوية كالتولبوتاميد أو مركبات السمفا أو تصوير الجياز البولي الظميؿ.
السكر:أو الغموكوز وىو سمبي في البوؿ السوي وداللتو االيجابية في الداء السكري أو نقص العتبة
الكموية.
الكريات البيض:توجد بمقدار  3 - 2كرية في الساحة المجيرية عند الذكور وال تتجاوز  5كريات عند االناث،
فإذا تجاوزت العدد المذكور دلت عمى حالة مرضية ىي خمج الجياز البولي أو البيمة
القيحية.

 الكريات الحمر:إرا ذجأص ػذد انكشٚاخ انحًش  5كشٚاخ /انساحح دػٛد تٛهح ديٕٚح ٔذمسى إنٗ لسً:ٍٛ
أ -مجهرية:
إرا كاٌ ػذد انكشٚاخ انحًش ال ٚرجأص ( )80-70كشٚح/يم ْٔزا انؼذد غٛش كاف إلٌ ٚرغٛش
انثٕل.
ب -عيانية:
ػُذيا ذهٌٕ انكشٚاخ انحًش انثٕل تهٌٕ أحًش.
ج -بيلة دمىية معزول:
ٔغانثا ذذل ػهٗ:
حصاج كهٕٚحٔ ،سو كهٕ٘ ،كٛسح كهٕٚح ،داء تشغش أٔ انرٓاب انكثة ٔانكهٛح تـ IgA
إرا ذشافمد انثٛهح انذيٕٚح يغ تٛهح تشٔذُٛٛح فٓزا ٚذل ػهٗ ٔجٕد إصاتح كثٛح ٔغانثا ٕٚجّ َحٕ
انرٓاب كثة ٔكهٛح.

ٔنهرفشٚك ت ٍٛإصاتح انكثة انكهٕٚح ٔإصاتح انطشق انًفشغح َرحشٖ يا ٚه:ٙ
-1لاتهٛح انرخثش:
ػُذ ركش انًشٚط أَّ ٚثٕل ػهماخ ديٕٚح فئٌ يصذس انذو ْٕ انطشق انًفشغح حٛث أٌ انذو
اٜذ ٙيٍ انكثة انكهٕٚح ال ٚرخثش يطهما تسثة ٔجٕد ػايم يعاد نهرخثش ذفشصِ انكثة.
 -2يظٓش انكشٚاخ انحًش تانفحص انًجٓش٘:
فانكشٚاخ انحًش راخ انًُشأ انكث ٙذكٌٕ يُكًشح ٔيجؼذج ٔيشْٕح انًظٓش.
أيا انكشٚاخ انحًش راخ انًظٓش انسهٛى فًصذسْا انطشق انًفشغح حرًا.

د -انثٛهح انخعاتٛح:
ٔجٕد انخعاب ف ٙانثٕل ٚذل تشكم اساس ٙػهٗ:
• يشكهح ديٕٚح اَحالنٛح (َرٛجح ذُأل أدٔٚح أٔ غٛاب انـ G6PDأٔ َرٛجح نذغح أفؼٗ أٔ َمم
دو يغاٚش) ف ٙحال ٔجٕد خعاب نٕحذِ تذٌٔ كشٚاخ حًش.
• أٔ تٛهح انكشٚاخ انحًش.

 االسطىانات :و ىي نوعاف اسطوانات حبيبية و اسطوانات شفافة.
تنجـ الحبيبية عف توسؼ الكمية الطبيعي أما الشفافة فتنجـ عف توسؼ الطبقة
المبطنة لألنابيب الكموية وترى في البوؿ الطبيعي بمقدار واحدة / 1 - 0
الساحة المجيرية لكال النوعيف أما إذا زادت عف ذلؾ فبيمة االسطوانات
الحبيبية ىي مف منشأ مرض كبي وبيمة االسطوانات الشفافة ىي مف منشأ
أنبوبي عمى االغمب.
 ذرشكة يٍ تشٔذ ٍٛيخاغ ٙذاو ْٕسط فٕل يٍ خالٚا األَثٕب انثؼٛذ.كًا أَّ ُٚحم ف ٙانثٕل انمهٕ٘ نزنك ٚفعم اخرثاسِ ف ٙػُٛح انثٕل انصثاح.ٙ
ذؼرثش االسطٕاَاخ راخ دالنح ْايح ف ٙذشخٛص تؼط اٜفاخ انكهٕٚح.

 أنىاع االسطىانات: -1االسطٕاَاخ انشفافح:
 -2اسطٕاَاخ انكشٚاخ انحًش :ذذل ػهٗ أرٚح كثثٛح يؤكذج.
 -3اسطٕاَاخ انحثٛثٛح:
ٔذحًم تماٚا ٔيخهفاخ خهٕٚح َاجًح ػٍ أرٚح تانُفشٌٔ يالثم األَثٕب انثؼٛذ.
ذشاْذ ْزِ االسطٕاَاخ ف:ٙ
تٛهح انثشٔذُٛٛح انًشظٛح ،األيشاض انكثٛح ٔاألَثٕتٛح.
 -4االسطٕاَاخ انمٛحٛح:
ْٔ ٙاسطٕاَاخ ذحًم كشٚاخ تٛعاء لٛحٛح ْٔ ٙذذل ػهٗ إَراٌ ػهٕ٘ يؤكذ أ٘
انرٓاب حٕٚعح ٔكهٛح ٔانرٓاب انكهٛح انخالنٔ ٙال ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ اإلَراٌ
انثٕن ٙسفه ٙانًُشأ ف ٙحال ٔجٕد اسطٕاَاخ لٛحٛح.
 -5اسطٕاَاخ انشحًٛحٔ :ذشاْذ ف ٙانُفشٔص انذُْ.ٙ
 -6االسطٕاَاخ انشفافح انؼشٚعح:
ْٔ ٙأخطش إَٔاع االسطٕاَاخ إر ذذل ػهٗ لصٕس كهٕ٘ يضيٍ يرمذو.

كريات بيض (معتدالت) في البول

