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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 فراتر از کالس میباشد(آناتومی کلیه)توضیحات 

ا٘ذ. ٔحُ  ا٘سب٘ی، یه جفز ارٌبٖ ِٛثیبیی ضىُ اسز وٝ در ٘بحیٝ خّف غفبلی )رسرٚدریشٛ٘ئبَ( لرار ٌرفشٝوّیٝ 

ی  ٚ لسٕز سحشب٘ی سب سٛٔیٗ ٟٔرٜ 12ی  ٞب ثٝ غٛرر طجیؼی در لسٕز فٛلب٘ی سب ٔحبرار د٘ذٜ لرارٌیری آٖ

اسز. ؾخبٔز  gr155-115ٖ ٚ در ز٘ب gr170-125ٞب در ٔرداٖ  وٕری لرار ٌرفشٝ اسز. ٚزٖ سمریجی وّیٝ

ثبضذ وٝ ٘سجز ثٝ سٗ ٚ جٙس فرق دارد. ػرؼ وّیٝ  ٔی cm12-11ٞب  ٚ طَٛ آٖ cm3-5/2ٞب در حذٚد  وّیٝ

cm5/7-5  ًؾخبٔز وٛرسىس حذٚدا ٚcm1 سٛاٖ اثؼبد وّیٝ را ا٘ذازٜ ٌرفز. در ٘برسبیی  اسز. در سٌٛ٘ٛرافی ٔی

( چٖٛ زٔبٖ طٛال٘ی اسز سبیس وّیٝ CRFرسبیی ٔسٔٗ وّیٝ )( سبیس وّیٝ ٘رٔبَ اسز ِٚی در ٘بARFحبد وّیٝ )

 ضٛد. وٛچه ٔی

ٔشر  سب٘شی1سر یب وٛرسىس، حذٚد  ضٛد. ٘بحیٝ ثیرٚ٘ی وٕرً٘ ٞب، دٚ ٘بحیٝ ٔجسا ٔطبٞذٜ ٔی در ثرش ػٕٛدی وّیٝ

ٚطی ضىُ ( سبخشٕبٖ ٔخر8)ثٝ طٛر ٔیبٍ٘یٗ  15سب  6رً٘ داخّی ٔذٚال ٘بْ دارد ٚ از  ؾخبٔز دارد. ٘بحیٝ سیرٜ

( ٚ وبِیس ٔیٙٛر 4اِی  3سؼذادی دیرأیذ جٕغ ضذٜ) سحز ػٙٛاٖ ٞرْ )دیرأیذ( سطىیُ ضذٜ اسز

وبِیس ٔیٙٛر ٕ٘بی  وبح ضىُ دار٘ذ. وبِیس ٞبی ٔبشٚر ثٟٓ ) سؼذاد  وبِیس ٔبشٚر ٔی سبزد.

 (دیٛسشٝ ٚ ٍِٙچٝ را سطىیُ ٔیذٞٙذ

لرار ٌرفشٝ ٚ رأس آٖ، دبدیال، ثٝ سٕز ٘بف وّیٝ أشذاد  ٞب در ٔحُ اسػبَ وٛرسىس ٚ ٔذٚال . لبػذٜ ٞریه از ٞرْ

ٞبی خبرجی ٚ داخّی ٔذٚالی خبرجی اسز ٚ یه  یبثذ. ٔذٚال ٘یس ٔشؼبلجبً ثٝ دٚ ٘بحیٝ خبرجی وٝ حبٚی رضشٝ ٔی

 ضٛد. ایٗ سٕبیس وٝ از ٘ظر ظبٞری ٚاؾح اسز ٌیرد سمسیٓ ٔی ٘بحیٝ داخّی وٝ دبدیال را درثر ٔی
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ٔیّی ٔشر دیبٔشر دار٘ذ.از ٍِٙچٝ ثٝ سٕز  3سب٘شی ٔشر اسز ٚ  30اِی  25ازٜ آٟ٘ب : ا٘ذ.حالب ها

ٛ٘ذ. دا٘سشٗ ٔسیر اٟ٘ب ٔخػٛغب دردبییٗ ضرٚع ٔیط IVP ٟٔٓ اسز. حبِجٟب از وٙبر ثٛردر  

ٔیطٛ٘ذ ٚثب  ٚ ٚارد ٍِٗرسیذٜ سر٘سٛرس درٚسس ٟٔرٜ ٞبی وٕری ضرٚع ضذٜ سب ثٝ ثبَ سبورْٚ 

 یه لٛس لجُ از ٔثب٘ٝ ثٝ داخُ آٖ ٔیریس٘ذ.

ثبریه ضذٌی در حبِت ٚجٛد دارد: 3  

 ٔحُ اسػبَ ٍِٙچٝ ثٝ حبِت (1

 ٍٞٙبْ ػجٛر از رٚی ػرٚق ایّیبن (2

 ٔحُ ٚرٚد حبِت ثٝ ٔثب٘ٝ (3

 ٔحُ ٌیر وٙٙذ. 3ایٟٙب از ایٗ ٘ظر ٟٔٓ ا٘ذ وٝ سٍٟٙب ٕٔىٗ اسز ٍٞٙبْ ػجٛر از
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ٔثب٘ٝ: ا٘ذازٜ ٚ ضىُ ٔثب٘ٝ ثسشٝ ثٝ در ثٛدٖ ٔثب٘ٝ ٔشغیر اسز. ٍٞٙبْ خبِی ثٛدٖ ٕ٘بی 

اثر  فیجرٚٔیْٛ ٚ...چٟبرٌٛش دارد. رحٓ ثٝ غٛرر ا٘بسٛٔیه رٚی ٔثب٘ٝ لرار ٌرفشٝ اسز ٚ ٍٞٙبْ 

فطبری رٚی ٔثب٘ٝ دارد .حبِجٟب در ٔحُ سریٍٖٛ ٚارد ٔثب٘ٝ ٔیطٛ٘ذ. درٚسشبر زیر ٔثب٘ٝ لرار 

 .دارد
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IVP ٘فرٌٚراْ ثؼذ از سسریك  یه فبز یه دلیمٝ ای یب  ": در زٔبٟ٘بی خبغی ا٘جبْ ٔیطٛد. ٔؼٕٛال

 10ٚ  5ٔیٍیر٘ذ.وّیٝ ٞب در ایٗ فبز ضرٚع ثٝ ثرداضشٗ ٔبدٜ حبجت ٔیىٙٙذ. ثؼذ از اٖ یه فبز 

ْ فبزٞب جیٙیٓ زٔبٖ سٕبخٛاسشٝ ضذٜ را در ایٗ زٔبٟ٘ب ٘اٌر ٔٛارد . دلیمٝ ای ٔیٍیر٘ذ 20ٚ 15ٚ

 ثؼذی دٚ ثراثر ٔیطٛد. ٚػىس ٞبی

 

 

 

 

 

 ٕٔىٗ اسز ٔٛارد زیر در وّیطٝ دیذٜ ضٛد:

در ایٗ وّیٝ ٞب فبز ٘فرٌٚراْ را ٕ٘یجیٙیٓ یب ثب  زیرا ثیطشر اٚلبر وّیٝ ٞب سرضح خٛثی ٘ذار٘ذ -1

 سبخیر ٔیجیٙیٓ.
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یىی ٘سجز ثٝ دیٍری سبخیر دارد)ثؼّز ا٘سذاد ٚ  "یٝ ثب ٞٓ اسز. ٔثالٔمبیسٝ دٚ وّ -2

 وٛچىی ٔبدرزادی ٚ....( 

ثؼذ از وّیٝ ٞب ٔبدٜ حبجت داخُ وّیٝ ٞب ٔی آیذ. حبِجٟب یه حروز خبظ ٔٛجی دار٘ذ.دس 

ٔٛرد دبسِٛٛشی  ،ٚ در غٛرر دیذٖ سٕبْ آٖ  جیٙیٓ٘یٓ سٕبْ طَٛ حبِت را در یه ٕ٘ب ثٔب ٕ٘یشٛا

ٔی خٛاثب٘یٓ. در ایٗ غٛرر فطبر ثٝ   PRONEٚجٛد دارد. ثرای دیذٖ حبِت ٌبٞی ٔریؽ را 

 سر ضذٜ ٚ سخّیٝ درٖٚ حبِت سریؼشر غٛرر ٔیٍیرد. وّیٝ ٞب ثیص

 

 

 

 

 حروز وردٜ ا٘ذ.-2ٖ وّیٝ ٞسشٙذ  درٚ -1: سٍٟٙبی ادراری : دٚ حبِز دار٘ذ

LONG ACSSES  خبرج اسز. وّیٝ چخ  یؼٙی دبییٗ  سٛآوّیٝ ٞب سٕز ػؿّٝ دس ٚ

ٔحٛر  LONG ACSSESدیذٜ ٔیطٛد چٖٛ ثبالسر اسز. ٞب CUTثیطشر خیّی زٚدسر در
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لرار ٔیٍیرد. دُ سحشب٘ی  ثٝ سٕز داخُ  .LONG ACثّٙذ وّیٝ اسز .در وّیٝ ٘ؼُ اسجی 

سب٘ز اسز أب در  11وّیٝ ٞب جّٛسر از دُ فٛلب٘ی اسز. ا٘ذازٜ ٘رٔبَ وّیٝ در ثسرٌسبالٖ 

وّیٝ   ٌرافیدر سٛ٘ٛ "رٚی ٕ٘ٛدار ٔیجریٓ سب ا٘ذازٜ اٖ ٔطخع ضٛد. ٔؼٕٛالرا  ا٘ذازٜ  وٛدوبٖ

سب٘ز ثبضذ.)وّیٝ  5/1وٛچه اسز.اخشالف سبیس وّیٝ ٞب ٘جبیذ ثیص از در ثبِغیٗ  سب٘ز  9زیر 

 ثطٛر دلیك  ا٘ذازٜ وّیٝ را ٔیذٞذ. ٌرافیراسز وٛچىشر از چخ اسز.(  ٕ٘بی سٛ٘ٛ

ثبضذ وٝ ثٝ اٖ   )ضىُ(فشبَ ِٛثِٛیطٗ وٝ در سٕز چخ ٕٔىٗ اسز ثسرٌشر ثبضذ ٚ ثػٛرر 

SPELENICHUMP  (DERMEDARY HUMP)   ٚ ٔیٍٛیٙذ وٝ اثر فطبری طحبَ اسز

چرثی اطراف  ثجیٙیٓ  X-RAYایٟٙب ٘رٔبَ ٚریطٗ ٞسشٙذ.ػّز ایٙىٝ وّیٝ ٞب را ٔیشٛا٘یٓ در 

ٛیٙذ وٝ ٌبٞی ٕٔىٗ اسز ٔیٍ "فبسیبی ش٘ٛسب"وّیٝ اسز .وّیٝ ٞب وذسِٛی دار٘ذ وٝ ثٝ اٖ 

 .ٚ سٛ٘ٛ ٔٛثرسر ٞسشٙذCTوٕه چٙذا٘ی ٕ٘یىٙذ IVPٚ         ؾخیٓ ضٛد 

از دُ سحشب٘ی وّیٝ ػجٛر ٔیىٙذ. اِجشٝ  ،وجذوجذ: در غٛرر ثسري ضذٖ  آناتومی اطراف کلیه

سر٘س ثرش در خبٕٟ٘ب ٚجٛد دارد وٝ ٔشفبٚر اسز. درNORMAL VARIATION یه 

از ٔبدٜ  IVPٚرس در سٕز راسز وجذ ٚ در سٕز چخ طحبَ ٚجٛد دارد. ٍٞٙبْ ا٘جبْ 

ػٛارؼ ٔٛاد حبجت حبجت ثرای حبِجٟب ٚ ٔثب٘ٝ اسشفبدٜ ٔیطٛد. ایٗ ٔٛاد ػٛارؾی دار٘ذ وٝ 

درسیذٜ ضٛد  دس زٔیٙٝ ٚجٛد حسبسیز یب ٔػرف دارٚٞبی خبظ از ثیٕبر.یٛ٘ی ثیطشر اسز 

ٌرفشٝ ضذٜ ٚ ثرای ٔثُ سبثمٝ آسٓ. ایٗ ٔٛاد ثبیذ از وّیٝ دفغ ضٛ٘ذ.دس ثبیذ از ثیٕبر وراسیٙیٗ 

٘بضی از ٔبدٜ . ٘فرٚسٛوسی وّیٝ اٖ ٔطىُ داردا٘جبْ ضٛد چٖٛ  IVP٘جبیذ  5/1وراسیٙیٗ ثبالی 

ز فٛرٔیٗ اسشفبدٜ وٝ ٔ حبجت ٔٛجت سطذیذ ثیٕبری زٔیٙٝ ای ٔیطٛد.در افراد دیبثشی

دارٚ لطغ ضذٜ ٚ  احشٕبَ وشٛاسیذٚز ٚجٛد دارد .دس ثبیذا٘جبْ ٘طذٜ چٖٛ IVPٔیىٙٙذ 

ا٘جبْ IVPا٘سِٛیٗ سجٛیس ضٛد.دس فرد ا٘سِٛسٗ ٔػرف وردٜ ٚ دس از وٙشرَ لٙذ خٖٛ 

ز ثؼذ ٞٓ ٔز فٛرٔیٗ ٔػرف سبػ 48چٙذ رٚز لجُ از ا٘سِٛیٗ اسشفبدٜ وٙذ ٚ سب  ٔیطٛد.) دس

 اسشفبدٜ از ا٘سِٛیٗ ٟٔٓ ٘یسز أب ثخبطر وٙشرَ لٙذش ثبیذ ٔػرف وٙذ. ٘ىٙذ. لجّص 
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چٖٛ ٔبدٜ حبجت حبٚی یذ اسز ٚ ثؼؿی افراد وٓ وبری  وٝ ٔطىُ سیرٚییذ دار٘ذدر افرادی 

سیرٚییذ دار٘ذٚدر غٛرر ٔػرف اٖ ٕٔىٗ اسز ٞبیذرسیرٚییذ وٙٙذ . دس فرد ثبیذ ٔطبٚرٜ 

 داخّی ضٛد.

 فرد را ٞیذراسٝ ٔیىٙٙذ ٚ دارٚٞبی اؾبفی ٔیذٞٙذ وٝ ٘فرٚسٛوسی  ٔبدٜ حبجت وبٞص یبثذ.

٘ذاضشٝ ثبضذ در ٘فرٌٚراْ ٔطخع ٔیطٛد. وّیٝ ای وٝ سرضح خٛثی ٘ذارد  اٌر وّیٝ سرضح خٛثی

،٘فرٌٚرأص خٛة ٘یسز یب ثب سبخیر اسز. ٔمبیسٝ وّیٝ ٞب ثب ٞٓ در سطخیع وٕه ٔیىٙذ. 

وٛچه ثبضذ یب ثػٛرر ٔبدرزادی ٚجٛد ٘ذاضشٝ  وّیٝ ای وٝ خٛة ثرداضز ٕ٘یىٙذ،ٕٔىٗ اسز

ثبضذ یب ثٝ خبطر سٍٙی ٞبی ػرٚلی وٛچه ضذٜ ثبضذ. یب در ٔسیرش ا٘سذاد اسز وٝ ثبػث 

جٕغ وٙٙذٜ ٔیریسد .  ٔبدٜ حبجت را ثٝ سیسشٓثرداضز وّیٝ ٔیطٛد. فبز سرضحی سبخیر در 

 دار٘ذ )حروز ٔٛجی ضىُ (   crustal cystحبِجٟب حروبر 

یه ٕ٘ب دِیُ ٕ٘یشٛاٖ سٕبْ طَٛ حبِت را در یه ٕ٘ب دیذ. اٌر سٕبْ طَٛ حبِت را در ثٝ ٕٞیٗ 

 از ثیٗ رفشٝ اسز.  crystal cystدیذیٓ ثیٕبر دبسِٛٛشی دارد وٝ ایٗ حروبر  

 سٍٟٙبی ادراری اسز.    IVPیىی از ضبیؼشریٗ ٔٛارد 

ثبیذ ثٝ ایٗ ٔٛارد سٛجٝ ورد: حذٚد وّیٝ را ٍ٘بٜ ٔیىٙیٓ ٚ ثٝ ٚجٛد دا٘سیشٝ   KUB در 

 غیرطجیؼی سٛجٝ ٔیىٙیٓ. ثٝ ٔسیر حبِت سٛجٝ ٔیىٙیٓ. ٔمبیسٝ دٚ طرف ثب ٞٓ.

سًٙ ٞبی حبجت ٚ غیر حبجت داریٓ.اوثر سٍٟٙبی وٝ وّسیٓ ٚ ... دارد حبجت ا٘ذ ٚ  .1

ذ. ٔٙیسیٓ آٔیٙٛ فسفبر در  ػفٛ٘ز اٚریه اسیذ اسز غیر حبججٙاٟ٘بیی وٝ ٔٙطبضبٖ 

 رر ٘مع درضذٌی  در وّیٝ دیذٜادراری دیذٜ ٔیطٛد. غیرحبجت ٞب ٕٔىٗ اسز ثػٛ

 ضٛ٘ذ. 

 سًٙ درد ضذیذی را ٍٞٙبْ راٜ رفشٗ ایجبد ٔیىٙذ. .1

 سبخیر در سرضح دار٘ذ. .2
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 .ثبػث دیذٜ ضذٖ سٕبْ طَٛ حبِت ضٛد  .3

% 15ٔیّی ٔشر  5-8ذ .سٍٟٙبی % خٛدضبٖ دفغ ٔیط95٘ٛٔیّی ٔشر  5سًٙ ٞبی وٕشر از 

ثٝ خٛد ٔیّی ٔشر ا٘شظبر ٘ذاریٓ وٝ خٛد  8احشٕبَ دفغ ضذٖ ٘طبٖ ٚجٛد دارد . ٚ ثبالی 

 ثرداضشٝ ٔیطٛ٘ذ. PCNLیب SERGICALدفغ ضٛ٘ذ ٚ ثب 

ثبریه ضذٌی وٝ درٌٚسیٕبَ  "ٔمبیسٝ دٚ طرف در سطخیع سًٙ خیّی وٕه ٔیىٙذ یب ٔثال

اٟ٘ب ثٝ سٕز داخُ اسز( حبِجٟب  LONG AXISحبِت راسز ثٛد.در وّیٝ ٞبی ٘ؼُ اسجی ) 

رٚثرٚی ٞٓ لرار ٔیٍیر٘ذ ٘ٝ ثػٛرر داخُ دس اسشبز ادرار داریٓ ٚ ایٗ وّیٝ ٞب ٔسشؼذ سًٙ 

 ٞسشٙذ.

 

 

CROSS FIUS RENAL ECTOPY: ٟچسجیذٜ ٚ در یه سٕز ا٘ذ أب دٚ وّیٝ ث ٓ

ایجبد ٕ٘یىٙذ در سٕز طجیؼی خٛدش ٔیریسد. ایٗ ٘ٛع وّیٝ ٔطىُ خبغی  حبِت وّیٝ ٘ب ثجب

أب ٔثُ وّیٝ ٘ؼُ اسجی اسشبز ادرار  دارد ٚ ٔسشؼذ رفالوس ٚ سًٙ ٞسشٙذ . ایٗ در ٔٛالغ یه 

ABNORMALLY .از ایٗ اخشالَ اسز()ضىُ زیر ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔخشّفی اسز 
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MEDULARY SPONCH KIDNEY : .ٔذٚال دچبر وّسیفیىیطٗ ٔیطٛد 

 وّسیفیشبسیٖٛ ٞبیی وٝ ٔذٚالی وّیٝ را در ثر ٔیٍیرد ٚ ثذٖٚ سسریك ٔبدٜ حبجت اسز.
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DUBLICATION URITER  ٗوٝ حبِت دٚسب ضذٜ .ٌبٞی ایDUBLICATION 

 ثػٛرر ٘بلع اسز ٚ لذری دبییٙشر ثٟٓ ٔشػُ ٔیطٛ٘ذ. ایٟٙب ٔسشؼذ ریفالوس ٞسشٙذ.

حبِجی وٝ دُ فٛلب٘ی وّیٝ را سخّیٝ ٔیىٙذ ثٝ لسٕز سحشب٘ی سر ٔثب٘ٝ ٚ حبِجی وٝ دُ سحشب٘ی را 

 سخّیٝ ٔیىٙذ ثٝ لسٕز فٛلب٘ی ٔثب٘ٝ ٔی چسجذ.

جت داخُ ویسز ٕ٘یرٚد أب در فرق وّیٝ دّی ویسشیه ٚ وّیٝ ای وٝ ثسري اسز وٝ ٔبدٜ حب

 یىٙٛاخز ثخص ٔیطٛد.وّیٝ ثسري ضذٜ 

URETRO PELVIC JUNCTION OROFRACTION: UPJO 

 سٍٙی ٔبدرزادی درٌٚسیٕبَ حبِت اسز ٚ ثبػث اسشبز ادرار در وّیٝ ٔیطٛد.

رار جٕغ ٔیطٛد. رٚش سٍٟٙبی ضبخ ٌٛز٘ی ثٟٓ ٔشػُ ضذٜ ٚ در ٔسیر ٔجبری جٕغ وٙٙذٜ اد

 : سطخیع 
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ٚ در دٚ حبِز ٔمبیسٝ وردٜ  IVPلجُ از سطخیع ٔبدٜ حبجت یه وّیطٝ ٔیٍیریٓ .سذس ثب 

 یه ٕ٘بی سًٙ ضبخ ٌٛز٘ی اسز(-ٚجٛد دارد.)سػٛیر زیر

 

 

 ٔمبیسٝ وردٖ دٚ طرف  ثب یىذیٍر وٝ وٕه وٙٙذٜ اسز.

اسشفبدٜ ٔیىٙٙذ. أىبٖ سبخشٗ ٕ٘بی  CT IVPخیّی اسشفبدٜ ٕ٘یطٛد  ثّىٝ از  IVPأرٚزٜ از

زدٜ  axialٔمبطغ   CTسٝ ثؼذی در اٖ ٚجٛد دارد ٚ ٔیشٛاٖ ثخٛثی ٔمبیسٝ ورد.  در ایٗ 

ٔیطٛد. ثؼذ از ایٟٙب یىی از وّیطٝ ٞبیی وٝ سٟیٝ ٔیىٙیٓ ٔثب٘ٝ در اسز وٝ در اٖ دلز ٔیىٙیٓ 

ؿالر ٔٙمجؽ  ٚ جذارٜ وٝ حذٚد ٔثب٘ٝ غبف ثبضذ . در افراد ثب ثسري ضذٌی درٚسشبر ،ػ

 دیذٜ ٔیطٛد. سراثیىِٛٝ ثػٛررCRUBؾخیٓ ضذٜ ٚ ثجبی

 ٌبٞی دس از سخّیٝ ٞٓ یه ٕ٘ب ٌرفشٝ ٔیطٛد. 

یب خرٚج ٔبدٜ   EXRTAVASATIONسرٚٔب ثؼّز  ،IVP٘ىشٝ: یىی از ا٘ذیىبسیٟٛ٘بی 

ضذٜ ثبضذ،اٌر از  ٖٛ ضه دار٘ذ وٝ ثٝ وّیٝ اسیت ٚاردحبجت از سیسشٓ جٕغ وٙٙذٜ اسز.چ

 ایٗ ٔسیر خبرج ضذٜ ٚ دخص ضذٖ ٔبدٜ حبجت یب خرٚج اٖ را ٔیجیٙیٓ.
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 در جراحی ٞبی ز٘بٖ احشٕبَ زدٖ)ثریذٖ( حبِت خیّی ثبالسز. 

 اسب٘شر ٚ وبرثردیشر اسز. CTأرٚزٜ اسشفبدٜ از 

IVP   : ٘ىبسی در ٔٛرد سرضح ٔبدٜ حبجت ٚ 

 20ٚ 15ٚ 10٘فرٌٚراْ ٚ  .1

 سطخیع سًٙ .2

 ا٘سذاد .3

 وبرورد وّیٝ را ٕ٘بیص ٔیذٞذ .4

 

 ٔٛفك ثبضیذ.......

 ٌرٜٚ جسٜٚ ٘ٛیسی

 

 

 


