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 کیدهچ

ی بـا  تظـاهرات یشـناآبیماریهاي کلیوي یکی از موارد شایع مراجعـه و بسـتري کودکـان میباشـد. زمینه:

 بیماریهاي کلیوي حائز اهمیت میباشد.رولوژیک ون

 انجام شد.در کودکان  رولوژیک بیماریهاي کلیوي وتظاهرات نتعیین این مطالعه به منظور هدف:

سـال در بیمارسـتان  3کـه  در طـی کلیوي کودك مبتال به بیماري  633مطالعه این در  مواد و روش ها:

نتـایج بـا و اسـتخراج رولوژیـک بیمـاران ونتظاهرات مورد بررسی قـرار گرفتنـد.بستري بودند  کودکان قزوین 

 نالیز گردید. آماري آاستفاده از تست هاي 

مـورد  15از ایـن تعـداد  بودند. رولوژیک وتظاهرات نداراي  )  %8/2بیمار ( 18بیمار کلیوي   634از نتایج:

 مبتال به تـب تشـنج  UTIمبتال به بیماران   % 6/2بود.  مورد انسفالوپاتی 1مبولی ومورد ترومبوآ 2 ,تب تشنج 

مبـتال  سندروم نفروتیـک مبتال به بیماران  % 7/3و انسفالوپاتیداراي  گلومرولونفریتمبتال به بیماران 1/11%، 

 بودند.مغزي  مبولیترومبوآبه 

 داراي  کلیـوي کودکـان مبـتال بـه بیمـاري  %8/2نشان داد که  طالعه نتایج حاصل از این م نتیجه گیري:

 .میباشدرولوژیک وتب تشنج  شایعترین  تظاهر ن بوده و رولوژیک  وتظاهرات ن

 انسفالوپاتی -مبولیترومبوآ-تب تشنج  -بیماري کلیويکلمات کلیدي:
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 1فصل 

 بیان مسئله

از بیماریهاي شایع کلیوي میتـوان  یکی از علل مهم مراجعه و بستري کودکان میباشد.بیماري هاي کلیوي 

عمـده  و شـایع  تظـاهرات  از  .و سـندرم نفروتیـک اشـاره نمـود گلومرولونفریـت ,به عفونت دسـتگاه ادراري 

). در برخـی 1(اشاره نمود  هیپرتانسیون هماچوري  و ,ادم ,دیزوري  ,فرکوئنسی  میتوان به بیماریهاي کلیوي 

رولوژیـک  ونعالئـم یافتـه در کودکـان  بیماریهـاي کلیـوي مهـم یکـی از تظـاهرات مده اسـت کـه آگزارشات 

اشـاره مغـزي  مبـولی آانسـفالوپاتی و ترومبو,تشـنج تـب رولوژیک میتوان به واز تظاهرات مهم ن.)2,3(باشدمی

تـب تشـنج تظـاهرات اولیـه  برخی از کودکان مبتال به عفونت ادراري باکه مده است ی آ). در گزارش2,3نمود(

بـه منظـور مطالعـه ایـن  با توجه به اهمیت شناخت عالئم ناشـایع بیماریهـاي کلیـوي  ).3(مراجعه مینمایند 

 انجام گردید.در کودکان  رولوژیک بیماریهاي کلیوي وشناسائی تظاهرات ن
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 2فصل 

 بررسی متون

بیماري هاي کلیوي از شایع ترین بیماري ها در کودکان هستند که در بعضی موارد پیامـدها و عـوارض آن 

اورمیـک سـندروم، سـندرم نفروتیـک،  ها تا سنین بزرگسالی باقی می ماند. از میان این بیماري ها همولیتیک

گلومرولونفریت و عفونت دستگاه ادراري از اصلی ترین دالیل بستري کودکان در بیمارستان ها نیز هسـتند. در 

بررسی هاي انجام شده تا امروز بارها عوارض عصبی اي همچون انسفالوپاتی، ترومبوآمبولی و تب تشـنج بـراي 

ا تا کنون مطالعه جامع و کاملی به طور خـاص بـر روي شـیوع بـروز ایـن این بیماري ها گزارش شده است. ام

 عوارض در کودکان بر اثر بیماري هاي شایع  کلیوي انجام نگرفته است.

UTI 

پسرها رخ می دهـد. در دخترهـا اولـین نوبـت ایـن  %1دخترها و  %5-3) در UTIعفونت دستگاه ادراري (

یادگیري استفاده از دستشویی اسـت.  میزان شیوع آن در سنین سالگی میباشد که بیشترین 5بیماري در سن 

ماه بعد بـراي بـار دوم بـه ایـن بیمـاري مبـتال  18دختران در طی  UTI 60-80%بعد از اولین نوبت ابتال به 

در پسـرانی کـه  UTIدر سال اول زندگی رخ می دهـد. همچنـین UTIخواهند شد. در پسرها به طور معمول 

تر است.شیوع این بیماري با توجه به سن متفاوت اسـت ؛در اولـین سـال زنـدگی نسـبت  ختنه نشده اند شایع
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سـال ایـن  2-1است. در حالی که در سـنین بیشـتر از  1به  5,4-2,8ابتال به این بیماري در پسرها به دخترها

خترهـا در پسـرها بـه د 10بـه  1نسبت به طور چشمگیري در دخترها افزایش میابد به طوریکه این نسبت به 

) تب باشد. به دلیـل UTIتبریل میشود.در کودکان خردسال، ممکن است تنها عالمت عفونت دستگاه ادراري (

تر، وقتی دختران کوچکتر از دو سال و یا پسران ختنه نشده کوچکتر از یک سال دچـار تـب فقدان عالئم واضح

صورت بگیرد. . ممکـن اسـت نـوزادان  کنند که کشت ادرارهاي پزشکی توصیه میشوند، بسیاري از انجمنمی

یرقـان را از خـود نشـان دهنـد.در کودکـان  هايخوب غذا نخورند، استفراغ کنند، بیشتر بخوابنـد، و یـا نشـانه

عبارتنـد از :   UTIاز دست دادن کنترل مثانه) رخ دهد.فرم بـروز (اختیاري ادرارمکن است دوباره بیبزرگتر، م

 .ري بدون عالمتپیلونفریت ، سیستیت و باکتریو

سیستیت بیان کننده بیماري محدود به مثانه است کـه عالیـم آن شـامل سـوزش ادرار ، تکـرر ادرار ، بـی 

اختیاري ادرار ، فوریت ادرار ، درد در ناحیه سوپراپوبیک و بوي بد ادرار می باشد. این فرم بیماري با تب همراه 

 امل ایجاد کننده سیستیت باکتري گرم منفی است.نبوده و آسیب کلیوي به جا نمی گذارد. شایعترین ع

پیلونفریت با هریک و یا تمام عالیم درد پهلو با شـکم ، تهـوع ، اسـتفراغ و اسـهال شـناخته مـی شـود. در 

نوزادان ممکن است با عالیم غیراختصاصی همچون تغذیه ناکافی ، تحریک پذیري و یا کاهش وزن بـروز کنـد. 

 شیوع بیشتري دارد:این بیماري در سه پیک سنی 

 دوران کودکی •

 زنان در سنین باروري •

 سال 60مردان و زنان باالي  •

یـا مـادرزادي مجـاري ادراري  توانند بـا نقـایص انسـدادي اکتسـابیهر دو نوع پیلونفریت حاد و مزمن می

 . تحتانی همراهی داشته باشند

اسـت امـا هـیچ عالمـت بـالینی در باکتریوري بدون عالمت به حالتی گفته می شود که کشت ادرار مثبت 

 کودك وجود ندارد.

براي تشخیص وجود عفونت دستگاه ادراري در کودکان، باید نتیجه کشـت ادرار مثبـت باشـد. از آنجـا کـه 

جهت 510CFU/mLآفرین است، بنابراین آستانه آوري مورد استفاده مشکلمسئله آلودگی بسته به روش جمع
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هاي تهیه شده جهت نمونهCFU/mL 410از ادرار میانی، آستانه  "رفته شدهتمیز گ"نمونه تهیه شده به روش 

طور مسـتقیم بـا سـوزن از اي کـه بـهسوپراپوبیک (نمونه گیريجهت نمونه CFU/mL 210از سوند، و آستانه 

بـراي  "هاي ادرارکیسه"گیرد. سازمان بهداشت جهانی استفاده از شود) مورد استفاده قرار میمثانه کشیده می

کند، و در کسـانی کـه آمـوزش آوري نمونه را با توجه به میزان باالي آلودگی در هنگام کشت توصیه نمیجمع

ها نظیـر آکـادمی اطفـال آمریکـا اند، سـوندگذاري تـرجیح دارد. برخـی سـازماندر توالت را ندیدهادرار کردن 

استفاده از اولتراسوند کلیوي و دفع سیستویورتروگرام (تماشاي مجراي خروجی مثانـه و کیسـه مثانـه فـرد بـا 

سال که عفونـت دسـتگاه  استفاده از اشعه ایکس در حین ادرار کردن وي) را براي تمام کودکان کوچکتر از دو

کنند.با این حال، به این دلیل که حتی در صورت تشخیص وجـود بیمـاري درمـان اند توصیه میادراري داشته

ها نظیر موسسه ملی تعالی بالینی تصویربرداري متداول را تنها براي کودکـان مؤثري وجود ندارد، سایر سازمان

نماینـد.آنتی بیوتیـک هـاي هاغیرمعمول اسـت، توصـیه میآن داراي سن کمتر از شش ماه یا کسانی که نتایج

 موقـع بـه خوراکی در درمان سرپایی عفونت ادراري شامل سیسـتیت و پیلونفریـت حـاد مـوثرا سـت. درمـان

پیلونفریت حاد به ویژه در کودکان کم سن و سال، براي پیشگیري از آسیب کلیوي ضـروري اسـت.مدت زمـان 

د عفونـت ادراري در کودکان مشخص نشده اما مطالعات نشان داده اند که خطر عواید ه آل درمان خوراکی در 

یک روزه در مقایسه با رژیم هاي سه تا چهار روزه بیشتر اسـت. در کودکـان بـا سـابقه  یا دوز کرژیم درمانی ت

 ی شود.روزه توصیه م 10یا ناهنجار ي هاي مجاري ادراري،یک رژیم درمان آنتی بیوتیکی حداقل  پیلونفریت

براي درمان عفونت هاي ادراري قبل از آماده شدن جواب کشت ادرار از درمان هـاي تجربـی اسـتفاده مـی 

کنند . این آنتی بیوتیک ها شامل :  نیترافورانتوئین ، سفالوسپورین  ها  ، کوتریموکسـازول و کینـولن هـا مـی 

 باشند.

یم شدت مییابند، بستري بیمار و درمان بـا در کودکان با تشخیص عفون ت هاي ادراري در مواردي که عال

کسیک ارجاع داده شده اند، دچـار آنتی بیوتیک وریدي ضروري است. در نوزادان کم سن و سال که با عالیم تو

آبی شدید هستند و استفراغ یا عدم تحمل داروهاي خوراکی داشته اند نیز بستري و شـروع آنتـی بیوتیـک  مک

ک هاي وریدي باید حداقل سه روز پس از منفی شدن کشـت خـون یـا نتی بیوتیقی الزامی است. تجویز آتزری

 ساعت پس از برطرف شدن عالیم ادامه یابد. 24حداقل 
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Glomerulonephritis 

مـوارد  %50 سال ناشـایع مـی باشـد. 3سال بسیار شایع ودر سنین زیر  12تا  5گلومرولونفریت در سنین 

هفتـه بعـد از ابـتال بـه  2تـا  1به طور معمول بیمـاران  .سال می باشد 13ابتال به این بیماري در کودکان زیر 

اسـترپتوکوکی عالیـم سـندرم نفریتیـک حـاد را  هفته بعد از ابتال به پیودرم 6تا  3استرپتوکوك و یا  فارنژیت

نشان می دهند. شدت درگیري کلیوي از هماچوري میکروسکوپی بدون عالمت بـا عملکـرد کلیـوي نرمـال تـا 

ایی کلیوي حاد متفاوت است.به نسبت شدت درگیري کلیوي بیماران درجات متفاوتی از ادم ، هایپرتنشن نارس

و الیگوري را نشان می دهند. بیماران ممکن است دچار انسفالوپاتی و یا نارسایی قلبی به دنبـال هایپرنتشـن و 

مبـتال شـوند.همچنین عالیـم موارد ممکن است بـه سـندرم نفروتیـک  %20تا  10هایپرولمی شوند. همچنین 

روشهاي تشـخیص ایـن بیمـاري غیراختصاصی مانند لتارژي ، دردشکم و پهلو و تب در بیماران شایع می باشد.

 عبارتند از :

 ساعته24جمع آوري ادرار  •

 بررسی میکروسکوپی ادراراز نظر وجود خون ، پرتئین •

 بررسی میزان دفع کراتینین از طریق ادرار از کلیه ها. •

 بیوپسی کلیه •

 راه هاي درمان را می توان به صورن زیر بیان کرد :

ورده می شود داروهـاي آب و سدیم فشار خون پایین آ محدودیت با فشارخون بودن باال درصورت •

 ضد فشار خون در صورتی که فشار خون باال رفته باشد نیز استفاده میشود.

 ارزش بیولوژیک باال داده میشود براي بهبود وضعیت تغذیه اي بیمار پروتئنهاي داراي •

 عفونت ادراري را سریعا درمان کنید •

 ور)استفاده شود.آات از دیورتیکها (داروهاي ادرار به منظور کاهش میزان مایع •

 در صورت پیدایش ادم شدید براي راحتی بیشتر و دفع ادرار بهتر سر تخت بیمار را باال ببرید •

 بیمار را روزانه توزین کنید •
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ب دریافتی بیمـار را تنظـیم آب و سدیم میزان سدیم و آدفع توانایی کلیه هاي بیمار در بر اساس  •

 نمایید

 هن و ویتامین در صورت وجود کم خونی داده میشود.آمکمل هاي  •

 سیستوکسیک در صورتی که بیماري شدید باشد. یا داروهاي کورتیزونی •

هـم مطلـوب فیزیکـی بیمـار .جلـوگیري از بدر مراحل اولیه دوره بیماري دیالیز به منظور شرایط  •

 والکترولیت و تقلیل خطر پیدایش و عوارض نارسایی کلیه صورت میگیرد. بآخوردن تعادل 

Nephrotic Syndrome 

برابـر نسـبت بـه  15سندرم نفروتیک به صورت اولیه بیماري کودکـان محسـوب مـی شـود و در کودکـان 

سـاعت در  24گـرم در  5/3مسـیو (بیشـتر از  رت پروتئینیـوريبزرگساالن شایع تر است. این بیماري بـه صـو

میلی گرم به ازاي هر مترمربع سطح بدن در ساعت در کودکان)، هیپوآلبومینمی (کمتـر از  40بزرگساالن و یا 

نفـر بـه ازاي  3تا  2گرم در هر دسی لیتر)، ادم و هایپرلیپیدمی تعریف می شود که شیوع آن در کودکان  5/2

وابسـته بـه  minimal changeنفر در سال می باشد.اکثر کودکان مبتال به این بیماري بـه نـوع  100000هر 

کودکان مبتال به سندرم نفروتیک به فرم ایدیوپاتیک مبتال می شـوند کـه علـل  %90استرویید دچار می شوند.

) و 5%( minimalchange ،mesangialproliferation) %85آن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــامل   (

focalsegmentalglomerulosclerosis )10% .بــافی مانــده کودکــان میــتال بــه ســندرم  %10) مــی باشــند

 membranous nephropathyنفروتیـک بـه فـرم ثانویـه ایـن بیمـاري مبـتال هسـتند کـه علـل آن شـامل 

اي ترین آزمایش در تشخیص بیمـار دارمی باشند.اصلی membranoproliferative glomerulonephritisیا

 درخواسـت پزشـک کنـارآن در و بیماراسـت ساعته24درادرار پروتئین میزان گیري   اندازه٬ سندروم نفروتیک

ــایش ــون آزم ــاهی و خ ــورت گ ــاز درص ــی٬ نی ــه و بیوپس ــرداري نمون ــت از ب ــه باف ــدداد) گلومرول(کلی . خواه

الکتروفروز تسـت سـرمخودایمنی همچون  ها و مارکرهايکلیه توان به اکوگرافیمی تشخیصی هايازدیگرروش

 فیلتراسـیون نرخ(کلیـه فعالیـت و پالسـمایی هـايمایع ٬اشاره نمود.در روند درمان عالوه بر مانیتورینـگ ادرار

)، کاهش ترشح پروتئین در ادرار، جلوگیري از عفونت و کـم شـدن ادم مـد نظـر مـی باشـد. در GFRگلومرال
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پردنیزولون) می باشد که اغلب دفع پروتئین طی دو تا سه هفته مراحل اولیه، درمان با کورتیکواستروئید(مانند 

مهار می شود اما در صورت عدم پاسخ بیمار به ایـن دارو، از داروهـاي تضـعیف کننـده سیسـتم ایمنـی ماننـد 

تنفسـی، از -ادم شدید و بـراي جلـوگیري از عـوارض گوارشـی هايسیکلوفسفامید استفاده می شود. در حالت

 ند فوروزماید استفاده می شود.داروهاي مدر مان

HUS 

اورمیک سندروم شایع ترین علت نارسایی حاد کلیوي در اطفال می باشد.این بیماري به صورت  همولیتیک

 وقوع همزمان میکروآنژیوپاتی، آنمی همولیتیک، ترومبوسیتوپنی و آسیب حاد کلیوي تعریف می شود.

HUS  روع ایـن بیمـاري بـه صـورت گاسـتروانتریت شـامل سال بسیار شایع می باشد.ش 4در کودکان زیر

عالیم تب،استفراغ، درد شکم و اسهال می باشد که اسهال در ابتداآبکی بوده اما سپس به اسهال خـونی تبـدیل 

) می باشـد.در بیشـتر E-COLIوروتوکیسن، عامل ایجاد اسهال(شیگال، می شود.در این فرم عامل بروز بیماري

) ایجـــاد مـــی شـــود.در بعضـــی از مطالعـــات O157:H7انتـــر(E-COLIمـــوارد بیمـــاري بوســـیه

درجـه سـانتیگرادو همچنـین آنتـی  38، تب بیشتر از CRP>1.2mg/dl،(WBC>11000/mm3)لکوسیتوز

 را افزایش داده است.  HUSانتروهموراژیک ریسک ابتال به E-COLIبیوتیک درمانی در ابتداي عفونت با 

ل عفونت دستگاه تنفسی فوقانی بـروز کنـد کـه ابـن فـرم بـروز با شیوع کمتر ممکن است بیماري به دنبا 

بیماري به فرم غیر کالسیک مشهور است.وقوع ناگهانی رنگ پریدگی، تحریک پذیري،ضعف، لتارژي و الیگوري 

روز بعد از ابتال به گاستروانتریت و یا عفونت دستگاه تنفسی اتفاق می افتد.در معاینـه بـالینی ممکـن  10ال  5

د دهیدراتاسیون،ادم، پتشی و هپاتواسپلنومگالی مشاهده شود.در طی بررسـی هـاي انجـام شـده تـا است شواه

امروز، براي برخی بیماري هاي کلیوي عـوارض عصـبی اي مشـاهده شـده اسـت کـه مـی تـوان از آن هـا بـه 

تیـک و تـب اورمیک سندروم و گلومرولونفریت، ترومبوآمبولی براي سـندروم نفرو انسفالوپاتی براي همولیتیک

 تشنج براي عفونت دستگاه ادراري اشاره کرد.

8 
 



FC 

تب تشنج ،شایع ترین نوع بیماري هاي تشنج در کودکان، پروگنوز بسیار خوبی دارد.هر کودکی که بـا تـب 

د بررسی قرار گیرد، به خصوص به دنبال تشج مراجعه کند باید به طور کامل و دقیق از نظر علت ایجاد تب مور

سال بسـیار ناشـایع  5ماه و بعد از  9وابسته به سن می باشد و در سنین قبل از  FC.تشنج باشدوبت اول ناگر 

در کودکان می باشد.سـابقه  %4تا  3ماه و شیوع این بیماري  18تا  14است.شایع ترین سن شروع این بیماري 

 در این بیماري می باشد. قوي در خانواده در خواهر ، برادر و یا والدین کودك بیان کننده دخیل بودن ژنتیک

می باشد.به صورت جنرالیـزه شـروع  C°39≥بیماري به طور معمول مرتبط با دماي مرکزي SIMPLEنوع

دقیقه طـول مـی کشـد، بـا دوره کوتـاه  15کلونیک می باشد ، کمتر از چند ثانیه و بسیار کم تا -شده ،تونیک

POSTICTAL  ـــا ـــی باشـــد و تنه ـــراه م ـــار در  1هم ـــن  24ب ـــوعی از ای ـــه ن ـــی دهد.ب ســـاعت رخ م

دقیقـه باشـد، در  15می گویند که طول مـدت آن بیشـتر از  COMPLEXو یا COMPLICATEDبیماري

عصبی رخ دهد. برخی از کودکـان بـه  FOCALتظاهرات  POSTICTALساعت تکرار شود و یا در دوره  24

تشنج مبتال هستند که در هنگام تعداد تب، تشنج هاي کودك افزایش مییابد، بـه انواع دیگري از بیماري هاي 

 نمی شود بلکه به این تشنج ها تشنج همراه با تب می گویند. اتالق FCاین انواع تشنج 

دقیقـه ادامـه داشـته  30به تشنجی گفته می شـود کـه بیشـتر از  STATUS EPILEPTICUSتشنج  

کرار شود بدون اینکه کودك هوشیار شود.این نوع تشنج معمـوال بـه تین نوبت دقیقه چند 30و یا در طی باشد

 علت عفونت سیستم عصبی مرکزي رخ می دهد.

Encephalopathy 

انسفالوپاتی اختالل کلی عملکرد مغز است که ممکن است حاد و یا مزمن، پیشرونده و یا ثابت باشـد. علـل 

یت ها (منوکسیدکربن،داروها و سرب)، علل متابولیـک و علـل این بیماري در کودکان شامل عفونت ها، مسموم

ایسکمیک هستند. انسفالوپاتی به طور کلی به چندین سندرم حرکتی ماژور تقسیم می شود کـه بـا توجـه بـه 

). همچنین این بیماري به صـورت شـایع بـا 1الگوي درگیري عصبی، نوروپاتی و علت ابتال تفاوت دارند(جدول 
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ی هاي شناختی که شـامل عقـب مانـدگی، اپیلپسـی، مشـکالت شـنیداري، رفتاري،دیـداري و طیفی از ناتوانای

 گفتاري در ارتباط است.

 1جدول 

Major Causes Neuropathology Motor Syndrome 

Prematurity Periventricular 
Leukomalacia (PVL) Spastic Diplegia 

Ischemia   

Infection   

Endocrine/Metabolic (e.g., 
Thyroid)   

Ischemia, Infection PVL Spastic Quadriplegia 

Endocrine/Metabolic, 
Genetic/Developmental MulticysticEncephalomacia  

 Malformations  

Thrombophillic Disorders Stroke: in Utero or 
Neonatal Hemiplegia 

Infection   

Genetic/Developmental   

Periventricular 
Hemorrhagic Infection   

Asphyxia 
Pathology: Putamen, 
Globus Pallidus, Thalamus, 
Basal Ganglia 

Extrapyramidal 
(Athetoid, dyskinetic) 

Kernicterus   

Mitochondrial   

Genetic/Metabolic   
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 Sagital Sinus Thromboembolism and Thrombosis 

ساژیتال عالئم بالینی بسیار متغیري دارد. شروع آن می تواند حاد، نیمه حاد و یا مـزمن  سینسوس ترومبوز

) گزارش هم شده است که حمله ایسکمی گذرا را شـبیه سـازي CVTباشد. یک مورد ترومبوز وریدي مغزي (

 می کرد.

 ) را می توان به سه گروه عالئم مشخصه (سندرم) دسته بندي کرد.:TEعالئم و نشانه هاي ترومبوآمبولی (

پاپی و مشکالت  سندرم فشار خون باال تنها داخل جمجمه (سردرد به همراه یا بدون استفراغ، ادم •

 بینایی)

 سندرم کانونی(موضعی) (کمبود (ناتوانی، ضعف) کانونی (موضعی)، تشنج یا هر دو) •

 منطقه اي، تغییرات وضعیت روانی، بیهوشی (گیجی)، یا کما) انسفالوپاتی (نشانه هاي چند •

یاهمیپاراسیس، گاهی دو طرفه، شایع ترین کمبود (نـاتوانی، ضـعف)  اسیسرضعف موتوري همراه با مونوپا

دورا سـینوس  المللی ترومبوز) است. در مطالعات بینCVTکانونی (موضعی) مرتبط با ترومبوز وریدي مغزي (

فازي، به طور خـاص از نـوع آدرصد از بیماران مشاهده شد.  37 )، ضعف موتوري درISCVTو وریدي مغزي (

روان، ممکن است به دنبال ترومبوز سینوس ظاهر شود، مخصوصا اگر سینوس جانبی چـپ تحـت تـاثیر قـرار 

 گرفته باشد. (کمبود (ناتوانی، ضعف) هاي حسی و کاستی هاي میدان بینایی کمتر متداول هستند.

HUS و Encephalopathy 

اورمیک سندروم مکررا  مورد از بیماران مبتال به همولیتیک 52ناتانسون و همکاران در طی بررسی  سیلویه

پلژي گزارش کرده اند کـه پارزي و همیعوارضی همچون تشنج، استیوپور کما، سندروم اکستراپیرامیدال، همی

 همگی از نشانه هاي انسفالوپاتی هستند.
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Glomerulonephritis  وEncephalopathy 

 برن و بیتز در تحقیقات خود دریافتند که انسفالوپاتی می تواند عارضه اي بر اثر گلومرولونفریت باشد.

همچنین انسفالوپاتی ممکن است نتیجه مستقیم اثر سمیت باکتري استرپتوکوك بر روي سیسـتم عصـبی 

 مرکزي باشد.

Nephrotic Syndrome  وSagital Sinus Thrombosis 

ترومبوز سینوس وریدي در کودکان مبتال به سندرم نفروتیک با عالئمی همچون سردرد، استفراغ، کمـا یـا 

تشنج بروز می کند. این عارضه معموال در طول دوره هاي عود در سندرم نفروتیک مقاوم بـه اسـترویید اتفـاق 

کبد و از دست دادن سریع آنتـی تـرومبین از راه می افتد که نتیجه افزایش سنتز مهار کننده هاي انعقادي در 

 cو  sادرار است.  همچنین در کودکان در سندرم نفروتیک مقاوم به استرویید افزایش سـطح سـرمی پـروتیین

 گزارش شده است.

در کودکـان مبـتال بـه سـندرم نفروتیـک بـه عنـوان  TEدر مطالعه اي که برایس و همکاران انجام دادنـد 

درصد کودکان در این مطالعه به ترومبوآمبولی  10یا ثانویه شناخته شد. نزدیک به  اتی اولیهپیامدي گلومرولوپ

 TEدرصد آنها تهدید کننده حیات و یا اندام ها بودند. بیشـتر از نیمـی از  20عالمت دار دچار شدند، بیشتر از 

بـا شـدت  TEدن ها در مدت ماه هاي اول تشـخیص سـندرم نفروتیـک مشـاهده شـدند. ریسـک اتفـاق افتـا

، SLEپروتیینیوري در ارتباط بوده است و در بیماران مبتال به گلومرولوپاتی ثانویه، بیماري هاي ممبرانـوس یـا

 سال و یا سابقه بیماري ترومبولیتیک قبلی بیشتر بوده است. 12سن باالي 

 UTI  وFC 

درصد  56مشاهده کردند که کودك بستري شده به علت تب تشنج، لی و وریر  403در مطالعه اي بر روي 

نمونـه ادراري  228به دلیل عفونت دستگاه ادراري به این عارضه دچار شده بودند.در این مطالعه در کل تعداد 
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 1و mid streamدرصـد بـه روش  33درصد بـه روش کیسـه اسـتریل،  66کشت داده شدند که از این تعداد 

 بودند. سوپراپوبیک جمع آوري شده درصد به روش آسپیراسیون
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 3فصل 

 اهداف

 طرحهدف اصلی 

کودکـان بسـتري در بیمارسـتان در کودکان هاي کلیوي بیماريرولوژیک وتظاهرات ن میزان شیوع تعیین  

 .1392الی  1390هاي قزوین طی سال

 اهداف فرعی

 1392و  1391،  1390تعیین تعداد بیماران بستري در سال هاي  .1

 در بین بیماران مورد بررسی UTIشیوع بیماري میزان تعیین .2

 در بین بیماران مورد بررسی GLUMEROLONEPHRITISشیوع بیماريمیزان تعیین  .3

 در بین بیماران مورد بررسی NEPHROTIC SYNDROMشیوع بیماري میزان تعیین .4

 ورد بررسیمدر بین بیماران  HUSشیوع بیماري میزانتعیین  .5

 بیماران مورد بررسیدامنه سنی تعیین  .6

 میانگین و میانه سن بیمارانمرکزي شاخص هاي  تعیین  .7
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 سندرم اورمیک شیوع انسفالوپاتی در بیماران مبتال به همولیتیک میزان تعیین .8

 شیوع انسفالوپاتی در بیماران مبتال به گلومرولونفریت میزان تعیین .9

 شیوع ترومبوآمبولی در بیماران مبتال به سندروم نفروتیک میزان تعیین .10

 شیوع تب تشنج در بیماران مبتال به عفونت دستگاه ادراري میزانتعیین  .11

 سواالت

 ؟چقدر است 1392و  1391،  1390تعداد بیماران بستري در سال هاي  .1

 در بین بیماران مورد بررسی چقدر است؟ UTIبیماريفراوانی  .2

 در بین بیماران مورد بررسی چقدر است؟ GLUMEROLONEPHRITISبیماري فراوانی .3

 در بین بیماران مورد بررسی چقدر است؟ NEPHROTIC SYNDROMبیماري فراوانی .4

 در بین بیماران نورد بررسی چقدر است؟ HUSبیماري فراوانی .5

 حداقل و حداکثر سن بیماران مورد بررسی چند بوده است؟ .6

 میانگین و میانه سن بیماران چند بوده است؟ .7

 چقدر است؟سندرم اورمیک  درصد شیوع انسفالوپاتی در بیماران مبتال به همولیتیک .8

 انسفالوپاتی در بیماران مبتال به گلومرولونفریت چقدر است؟ فراوانی .9

 ترومبوآمبولی در بیماران مبتال به سندروم نفروتیک چقدر است؟ فراوانی .10

 تب تشنج در بیماران مبتال به عفونت دستگاه ادراري چقدراست؟ فراوانی .11

 تعریف کاربردي واژه ها

1. UTI (URINARY TRACT INFECTION) عفونــت دســتگاه ادراري کــه بــه ســه فــرم :

 آسمپتوماتیک وجود دارد.  پیلونفریت، سیستیت و باکتریوري

15 
 



2. NEPHROTIC SYNDROMمسیو (بیشـتر از  : سندروم نفروتیک که به صورت پروتئینیوري

ساعت میلی گرم به ازاي هر مترمربع سطح بدن در  40ساعت در بزرگساالن و یا  24گرم در  5/3

گرم در هر دسی لیتر) ، ادم و هایپرلیپیـدمی تعریـف  5/2در کودکان) ، هیپوآلبومینمی (کمتر از 

 شد.

3. GLUMEROLONEOHRITIS گلومرولونفریت که به صـورت مجموعـه اي از عالئـم شـامل :

 شد.هماچوري، ادم و معموال هایپرتنشن تعریف 

4. HUS (HEMOLYTIC UREMIC SYNDROM)ندروم کـه بـه کاورمیـک سـ : همـولیتی

صورت وقوع همزمان میکروآنژیوپاتی، آنمی همولیتیـک، ترومبوسـیتوپنی و آسـیب حـاد کلیـوي 

 تعریف می شود

5. THROBOSISدرون عروق خونی که باعث انسداد خون در سیستم گردش خون  لخته : تشکیل

 می شود.

6. FC(FEBRILE CONVULSION) سال 5ماه و  6: تشنج به دنبال تب در کودکان بین 

7. ENCEPHALPATHYبه طور کلی به اختالل عملکرد مغز گفته می شود : 

 متغیرها

 ) FC,EN,TE( رولوژیکوتظاهرات ن,) UTI,GN,NS( بیماریهاي کلیويسن ، جنس ، 

 جامعه مورد مطالعه

الـی  1390در بیمارستان قدس قزوین در طی سال هـاي کلیه کودکان مبتال به بیماریهاي کلیوي بستري 

1392 
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 4فصل 

 مواد و روش ها

رولوژیـک  ونظـر فراوانـی تظـاهرات ناز  بیماري هاي کلیـوي  مبتال به کودك  634مطالعه توصیفی   دراین

در این مطالعه  در بیمارستان کودکان قزوین وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قـزوین مورد بررسی قرار گرفتند. 

) انجام شد.  نمونه گیري بطـور سرشـماري انجـام 1390-92( سال 3در طی کلیه پرونده هاي بیمارن بستري 

مـورد توسط نفرولوژیست اطفال که  بیماري کلیوي تمام بیمارانی که با تشخیص نهائی  مطالعه جامعه . گردید

 براي بیماریهـاي مـورد بررسـی تعـاریف زیـر منظـور گردیـد.نـدقـرار گرفت بررسـیتایید قرار گرفته بود مورد 

)inclusion criteria :( 

 :عفونت ادراري    -1

Urinary tract infection was considered  as a positive urine culture (urine culture 

more than105  colonies of  a single pathogen in  a midstream urine sample or clean catch 

method or 104 colonies of  a single pathogen  via urinary catheterization, or presence of 

any number of colonies of an organism in urine culture taken by suprapubic method)(4). 

 :سندروم نفروتیک -2 
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Nephroticsyndrome was defined as generalized edema, massive proteinuria (>40 

mg/m2/hr), hypoalbuminemia (<25 g/L) hypercholesteremia (>6 mmol/L) and increase 

of triglyceride (5). 

 گلومرولونفریت حاد: -3

Acute glomerulonephritis was considered as a pathological process that may be 

manifested clinically as an acute nephritic syndrome or rapidly progressive 

glomerulonephritis. Acute poststreptococcal glomerulonephritis (APSGN) is a classic 

example of the acute nephritic syndrome characterized was defined by the sudden onset 

of gross hematuria, edema, hypertension, and renal insufficiency (6). 

4-HUS: 

HUS was defined as a thrombotic microangiopathy that is characterized by three 

primary symptoms: hemolytic anemia with fragmentocytes, low platelet count and acute 

renal failure (7). 

 : تب تشنج  -5

Febrile seizure was defined as a type of seizure accompanied by fever (t≥38℃) 

which is seen in children aged 6 months to 5 years with no history of electrolyte 

imbalance, infection in central nervous and metabolic disorders.Simple febrile seizures 

are generalized, last for <15 min, and do not recur within 24 h. Complex febrile seizures 

are more prolonged (>15 min), focal, and recur within 24 h (8). 

 : مغزي مبولیآرومبوت -6

Thrombosis was defined as intravascular blood coagulation that leads to thrombus 

formation. Embolismwas defined as a portion of the thrombus that breaks free and 

flows downstream in the circulation and blocks flow to vital organs. Collectively these 

phenomena wereconsidered as thromboembolism (9). 

 :انسفالوپاتی -7
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The encephalopathy was defined  the reversible global change in brain function 

manifesting with attentional impairment, sleep-wake cycle disturbances, deficits in 

memory and mental data processing, and changes in arousal (hyper- or hypoactive)(10).  

 بـود ،نوع عارضه عصبی شامل سواالتی در راستاي عالیم بالینی ، نوع بیماري کلیويابتدا فرم اطالعاتی  در 

بیمـاري  مبـتال بـه عالئم بالینی و تشخیص نهـائی  تمـام کودکـانی ,اطالعات دموگرافیکسپس   .گردیدتهیه  

ــایج  و کلیــوي اســتخراج  ــا  نت ــزار   Chi-square testمــاريآ تســتاســتفاده ازثبــت شــد.نتایج ب ــرم اف ون

SPSS(version 16) نالیز شد.آ 

 مالحظات اخالقی

 نگهداري شد.نه محرمابطور  تمام اطالعات بیماران 

 مشکالت و محدودیت ها

 و کـافی مـدارك به دسترسی ها،عدم نوشته بودن ها،ناخوانا از مشکالت این طرح نواقص موجود در پرونده

 در این مطالعه شد. تورش اطالعاتیاین محدودیت ها موجب .بود بستري دقیق علت نشدن مندرج
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 5فصل 

 نتایج

-1392سـال هـاي  سـال ( 3 کودك بستري در بیمارستان کودکـان قـدس در طـی  22535از مجموع  

در  )% 8/27کودك(  177از این تعداد  .بیماري هاي کلیوي بودند)  مبتال به %8/2کودك ( 634تعداد  )1390

کل (شـ بسـتري بودنـد 92در سـال  ) % 5/33 کـودك ( 213و 91در سـال  )% 7/38 کودك (244، 90سال 

) مذکر بودند( %6/17کودك ( 111) مونث و %4/82کودك ( 523کودك مبتال به بیماري کلیوي  634از .)1و2

 ).4ماه بود(شکل Median±IQR=30±50با  ماه 144ماه، حداکثر سن  1 بیماران حداقل سن ). 3شکل 

بـه مبـتال )%4/1( کودكرنف 9، عفونت ادراري به  ) مبتال %8/89کودك ( 571بیماري کلیوي 634از میان 

) مبـتال بـه سـندروم %5/8کـودك  (54و  مـزمن ) مورد گلومرولونفریت 2و  PSGNمورد  7( گلومرولونفریت

 . )2(جدول  یافت نشدHUSاز. در این بررسی هیچ  موردي )minimal change( اکثرا بودند  نفروتیک

مـورد تـب  15رولوژیک بودند. از این تعداد و)  داراي تظاهرات ن%8/2مورد ( 18کلیوي مورد بیمار  634از 

 مورد انسفالوپاتی  بود. 1ومغزي  مبولیمورد  ترومبوآ 2 ,تشنج

 نفـر ( 2 سندروم نفروتیکبیمار مبتال به  54از ،  تب تشنج ) با % 6/2نفر( UTI 15بیمار مبتال به  571از 

 انسـفالوپاتیمبـتال بـه  ) %1/11نفـر ( 1 ریـتگلومرولونفبیمار مبتال بـه  9از و  مبولیبوآ) مبتال به تروم% 7/3

 بودند.
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تب تشـنج اولـین تظـاهر عفونـت .بودنـدمبتال به عفونـت ادراري  تمام  بیماران با تظاهر بالینی  تب تشنج

 ماه با 60و ماه  7   مبتال به تب تشنج حداقل و حداکثر سن بیماران  بیماران بود.این ادراري و علت بستري 

19.1±Mean±SD=27.7  نفر مونـث بودنـد.  13نفر مذکر و 2  مبتال به تب تشنج    بیمار 15ماه بود. از

ك مبتال به عفونت ادراري مبتال به تب تشـنج کود 15در از نوع ساده  بودند.تب تشنج   تمام بیماران مبتال به 

مـورد عفونـت ادراري بـدون  557مورد سایر ارگانیسم ها مشاهده شد. این میزان در  5مورد ایی کوالي و  10

 ). P=0.78مورد بود( 22مورد و  535تشنج به ترتیب 

 2یـک مـورد  از  . )6و  5(شـکل  بودند  مبولی مغزي مبتال به  سندروم نفروتیکبا تظاهر ترومبوآبیمار  2

ماه بود. هـر دو بیمـار  133ماه  و یک مورد  مونث با سن  61مورد بیمار مبتال به ترومبوامبولی  مذکر  با سن 

 غیر طبیعی داشتند. MRIعالئم همی پارزي  و 

  . انسـفالوپاتیبـود PSGNماه مبـتال بـه  60مونث داراي  سن  انسفالوپاتی بالینیمورد بیمار با تظاهر  یک 

 بود.  انسفالوپاتیهیپرتانسیوبود. علت انسفالوپاتی  بیمار بیمار بستري  ت عل

 

 . نمودار میزان بستري کل بیماران1شکل 
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 مورد بررسی بیماران بستري زمانیتوزیع . نمودار2شکل 

 

 

 جنسی بیماران  کلیوي مورد بررسی  توزیع. نمودار3شکل 
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 توزیع سنی بیماران کلیوي مورد بررسی . نمودار 4شکل 
 
 

 

 

 توزیع جنسی و نوع بیماریهاي کلیوي مورد بررسی  . 2جدول 

 درصد تعداد 

 % 6/17 111 مجموع بیماران مرد

 % 4/82 523 مجموع بیماران زن

 % UTI 571 8/89 مجموع بیماران

 % HUS 0 0,0 مجموع بیماران

 % GN 9 4/1 مجموع بیماران

 % NS 54 5/8 مجموع بیماران
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 توزیع انواع بیماریهاي کلیوي مورد بررسی . نمودار 5شکل 

 

 
 مورد بررسی کلیوي بیماران عصبی در فراوانی تظاهرات توزیع  . 6شکل 
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 6فصل 

 بحث و نتیجه گیري

تظـاهرات  داراي کلیـوي  کودکـان مبـتال بـه بیمـاري  %8/2نشـان داد کـه  طالعـه نتایج حاصل از ایـن م

و همکـاران   Leeانجام شـده توسـط مطالعه .میباشدرولوژیک وتظاهر نشایعترین  تب تشنج بوده و رولوژیک ون

عفونـت ) مبـتال بـه %7/1کـودك ( 7است کـه نشان داده تب تشنج ماهه مبتال به  1-71کودك  403روي بر 

کـودك مبـتال بـه تـب  137و همکـاران بـر روي   Momenدر مطالعه دیگري که توسط  .)3(میباشندادراري 

 %6/6تشنج انجام شده نشان داده شـده اسـت کـه شـیوع عفونـت ادراري در کودکـان مبـتال بـه تـب تشـنج 

عفونـت ادراري از نظـر کودکان مبتال به تب تشنج باید تمام ) . این نویسندگان اعالم نموده اند که  11میباشد(

در  .بودنـدتـب تشـنج مبتال به کودکان مبتال به عفونت ادراري   %6/2در مطالعه  ما  . مورد بررسی قرار گیرند

 بیمـاران مبـتال بـه گلومرولونفریـت  %7انجام شده نشان داده است کـه  برن و بیتزدیگري که توسط مطالعه  

بـرایس و مطالعه بود. %1/11مطالعه ما ). شیوع انسفالوپاتی در 12( میباشند انسفالوپاتیتظاهرات بالینی داراي 

بیمـاران درصـد  2/9سال مبتال به سندروم نفروتیک نشان داده اسـت  21بیمار کمتر از  326بر روي همکاران 

ناتانسـون و  سیلویه بررسیبوده است. %7/3ما  ). این میزان در مطالعه 9(میباشندمغزي آمبولی مبتال به ترومبو

نشـان داده اسـت کـه شـایعترین تظـاهرات  اورمیـک سـندروم همولیتیکبیمار مبتال به  52بر روي همکاران 

سـندروم پیرامیـدال  و سـندروم ,تشـنج ,بـه ترتیـب اخـتالل هوشـیاري مورد مطالعـه رولوژیک در بیماران ون
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تفـاوت   .پیـدا نشـد HUSهیچ مـوردي از در مطالعه حاضر  . )13(میباشد اکستراپیرامیدال به همراه هیپرتونی

مـورد بیمـاران حجـم  ,میتواند مربوط به اخـتالف در نـوع  و روش مطالعـه تظاهرات نرولوژیک در این شیوع  

عفونت ادراري یکـی از بیماریهـاي شـایع باشـد.)ریفرال یا غیـر ریفرالو نوع بیمارستان مورد مطالعه (  بررسی 

هیپرتانسـیون و ,اسـکار کلیـه میتواند باعث عوارض دائمی ماننـد تاخیر در تشخیص و درمان میباشد. کودکان 

ه هـاي وگـر سـایربیشتراز  young infantدر کلیـه  شانس بروز اسـکار با توجه به اینکه  نارسائی کلیه گردد. 

لذا پسندیده است که در هـر ) 8(شایع میباشد نین تب تشنج هم در این س شیوع و از طرفی  )4(میباشدسنی 

و بـا تشـخیص مراجعه مینماید ازمایش ادرار جهت بررسی عفونت ادراري انجام گردد.با تب تشنج  ی که کودک

-1,3جلـوگیري نمـود(مانند اسـکار کلیـه  کلیوي خطرناك یتوان از عوارض مدر این گروه سنی  سریع درمان 

. شیوع سـندروم همراه باشد رولوژیک وعوارض ن با سندروم نفروتیک از بیماریهاي دیگري است که میتواند ).4

ادم و ,پروتئینـوري ). ایـن بیمـاري بـا تریـاد14میباشد( children annually 16/100,000نفروتیک حدود  

 مبـولیآترومبور عـوارض کودکان مبتال به سندروم نفروتیک دچا %2-5هیپوالبومینمی مشخص میشود. حدود 

میکانیســـم هـــاي مختلفـــی در ایجـــاد ).15میشـــوند(CVTCerebral venous thrombosis)(ماننـــد 

hypercoagulable state  فیبرینـوزن و فاکتورهـاي  افـزایش تولیـدنقش دارند کـه از ان جملـه میتـوان بـه

و  Cو پـروتئین  IIIافـزایش دفـع ادراري انتیتـرومبین,افـزایش چسـبندگی پالکتـی,ترومبوسـیتوزیز,انعقادي 

). متاسـفانه مـارکر 16اشـاره نمـود( inherited thrombophiliasمصرف دیوریتیـک و ,بی آکم  ,S پروتئین 

افـزایش فیبرینـوژن و کـاهش وجـود نـدارد ولـی  در ایـن بیمـاران  قطعـی بـراي تشـخیص زودرس ترومبـوز

 .(17)باشد prothrombotic stateبر وجود  دال  میتواند S و کاهش پروتئین  IIIانتیترومبین

با عالئم بالینی اختالل هوشیاري و عالئم کورتیکال مراجعه نموده  PSGNدر مطالعه ما یک بیمار مبتال به 

خون و  هیپرتانسیوانسفالوپاتی بود. لذا در هرکودك مراجعه کننده بـا  رفشا بود. علت عالئم مغزي بیمارافزایش

 نظر داشت. د را مدعالئم انسفالوپاتی باید گلومرولونفریت حا

 پیشنهاد براي کارهاي آینده

 شاهدي انجام شود. -در راستاي موضوع مورد بررسی مطالعه مورد
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 تر و جامع تري انجام گیرد.ثبت اطالعات موجود در مراکز درمانی با روش هاي دقیق 
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8 فصل  

 ضمائم

هاي شایع کلیوي کودکان  بستري در بررسی عوارض عصبی  بیماريفرم اطالعاتی 

 1392الی  1380هاي بیمارستان قدس قزوین  طی سال

 شماره پرونده                   سال بستري   نام خانوادگی   نام

 ............یماري کلیويببه علت تعداد بستري    تعداد بستري در همان سال..........

 سن به ماه  ........       جنس .....

 نوع عالئم عصبی : 

ترومبوامبولی  -4 سندروم اکستراپیرامیدال -3  تشنج  -2  انسفالوپاتی-1

 سایر   -5

 نوع بیماري:

ـــت -HUS   4-  PSGN5-3 سندروم نفروتیک-2 عفونت ادراري-1 نفری

 سایر بیماریها  -6 کالژن و واسکولیتناشی از بیماري 
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Abstract 

Background: Kidney disease is one the most primary reasons for children's 

admission in hospitals. Knowing about neurologic manifestation of these diseases is of 

great importance. 

Objective: This study has been done due to determine neurologic manifestations of 

kidney diseases. 

Materials & methods: In this study 633 children who has been admitted due to 

kidney diseases among 3 years in Qods hospital in Qazvin have been assessed. 

Neurologic manifestations of these children’s diseases were extracted and results were 

analyzed using statistical tests. 

Results: 18(2.8%) children of total 634 children who had kidney diseases had 

neurologic manifestations. 15 of these children were case of FC, 2 of them had 

THROMBOEMBOLISM, and 1 of them was case of ENCEPHALOPATHY. 2.6% of 

children who had UTI were presented with FC, 11.1% of those who had 

GLUMEROLONEPHRITIS were presented with ENCEPHALOPATHY, and 3.7% of 

children with NEPHROTIC SYNDROM had CEREBRAL THROMBOEMBOLISM . 

Conclusion: Findings of this study showed that 2.8% of children with kidney 

diseases were admitted with neurologic manifestations. FC was the most common 

neurologic manifestation in these children. 

Key Words: Kidney Diseases, Febrile Convulsion (FC), Thromboembolism, 

Encephalopathy 
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