


Urinary system 



 مقدمه
 مواد  –آب محيط اطراف سلول هاي بدن ما از نظر ميزان

بايد شرايط  ...... وگازهاي تنفّسي و  مواد زايد –غذايي 
ويژه اي داشته باشد تا سلول ها بتوانند فعاليت هاي حياتي  

 .خود را انجام دهند و دچار مشكل نشوند
  پس بايد در بدن ما دستگاهي وجود داشته باشد كه بتواند

مقدار آب و الكتروليت ها را در اطراف سلول ها تنظيم كند 
و مواد زايد حاصل از سوخت و ساز سلول ها را دفع كند 

 .مي باشددستگاه دفع ادرار اين كار بر عهده ي 

 



يكي از اعمال مهم كليه ها كمک به ثبات تركيب و حجم مايعات  •
 .بدن مي باشد

هر سي دقيقه كل حجم خون بدن جهت تصفيه از كليه ها عبور مي  •
 .كند

درصد از برون ده قلبي در هر دقيقه به كليه ها  25الي  20تقريبا •
 .مي رسد

 

 



 ساختمان دستگاه دفع ادرار
دو لوله ي  –كليه ها : دستگاه دفع ادرار در انسان شامل 

مجراي خروج و  (bladder)مثانه –( uretersحالب)ميزناي
 .مي باشد( urethra)ادرار

 نكته

 كليه ها اصلي ترين قسمت دستگاه دفع ادرار(Kidney )مي باشند. 
  كليه ها در در دو طرف ستون مهره ها در پشت پرده صفاق، در

در محدوده دوازدهمين مهره  . )فضاي خلفي حفره شكم قرار دارند
 (سينه اي تا سومين مهره كمري

كليه راست پايين تر از كليه چپ قرار گرفته است. 
هستندنفرون ها  واحدهاي تصفيه كننده ي خون د داخل كليه ها. 
 وجود دارديک ميليون نفرون در هر كليه ي انسان حدود. 

 



 
 
 
سيستم پيچيده اي از مويرگ ها، سرخرگ ها و  : هر نفرون شامل•

 .لوله هاست
نفرون ها؛ ادراري را كه از خون جدا كرده اند داخل محفظه اي به •

حالب )لوله هاي ميزنايمي ريزند تا از طريق  لگنچه كليهنام 
Ureters )از كليه ها خارج شده به مثانه بريزد. 

 تمام مواد تصفيه شده توسط گلومرول به عنوان ادرار تلقي نمي شود•
درصد از مواد تصفيه شده توسط گلومرول به درون   99در حدود •

 .پالسما بازجذب شده و تنها يک درصد به عنوان ادرار تلقي مي شود
پروتئين هاي بزرگ و سلول هاي خوني نمي توانند از گلومرول عبور  •

 .كنند
 
 

 



از ماهيچه صاف تشكيل شده و به عنوان مخزن : Bladderمثانه •
 .ادرار مي باشد

 عضله مثانه را عضله دتروسور مي گويند•
 دتروسور بوسيله سيستم اعصاب خودكار عصب دهي مي شود•
پيام هاي عصبي سيستم سمپاتيک منجر به شل شدن ماهيچه •

ادرار در مثانه باقي مي  )دتروسور و انقباض اسفنگتر داخلي مي شوند 
 (ماند

پيام هاي عصبي سيستم پاراسمپاتيک منجر به انقباض ماهيچه •
كمک به تخليه  )دتروسور و شل شدن اسفنگتر داخلي مي شوند

 (ادرار
 .كنترل عضله مثانه و اسفنگتر داخلي غير ارادي است•

 

 





 (urethra)مجراي ادرار•
 انتقال ادرار از مثانه به خارج از بدن•
اسفنگتر خارجي مجراي ادرار شامل ماهيچه مخطط بوده وتحت •

 .كنترل ارادي است
 

 



Anatomy & Physiology 

 

Kidneys 

Ureters 

Bladder 

Urethra 



 اعمال کلیه
 اعمال تنظیمي•

 كنترل و تنظيم مايعات و الكتروليت ها•
 دفع مواد نيتروژني و سمي از خون•
 تعادل اسيد و باز•
 دفع و متابوليزه داروها•

 اعمال هورموني•
 توليد پروستاگالندين و رنين•
 توليد اريتروپوئتين •

 (تنظيم فسفات و كلسيم)Dفعال سازي ويتامين •
  
 



 عمل دفع ادرار
 

 .يا ادرار كردن نام دارد Micturition: فرايند تخليه ادرار•
 .مركز عصبي دفع ادرار در مغز و طناب نخاعي قرار دارد•
دفع ادرار يک عمل بازتابي غير ارادي وسيع مي باشد ولي كنترل آن •

 .قابل يادگيري است
 تحريک گيرنده ها و تمايل به دفع ادرار: در اثر پر شدن مثانه•
سي   300تا  200سي سي و در بزرگساالن 200تا  100:در كودكان•

 .سي ادرار در مثانه باعث تمايل به دفع ادرار مي شود

 نياز به دفع شديد: سي سي ادرار در مثانه 600تا  500•

ميلي ليتر در روز مي   1600تا  1500برون ده ادراري در بزرگساالن •
 .باشد

 دفع غير ارادي ادرار(: urinary incontinence)بي اختياري ادرار•

 

 

 



 تعداد دفع ادرار

 بستگي به ميزان ادرار توليد شده دارد•
 افراد سالم در طول خواب نياز به دفع ادرار ندارند•
اولين ادرار در طي روز غليظ تر مي باشد زيرا حاصل چندين ساعت  •

 برون ده كليوي است
 بعضي افراد ادرار كم طي دفعات بيشتر دارند•
عادت، محدوديت  )بعضي افراد تعداد دفعات كمتري ادرار دارند•

 ..(حركتي، مسافرت، بيماري و
 .ساعت يكبار ادرار كردن طبيعي است 4تا  3هر •

توليد ادرار طبيعي است ولي  (: urinary retention)احتباس ادرار•
 .بطور كامل از مثانه تخليه نمي شود

 

 



 عوامل موثر در دفع ادرار
 عوامل مربوط به تكامل •
  نوزادان بدون داشتن كنترل ادراري و توانايي كم در تغليظ ادراري

 .  متولد مي شوند
  در هفته ششم زندگي نفرون ها توانايي بازجذب مايعات را به دست

 .آورده و مي توانند ادرار را تغليظ كنند
  دختران زودتر .  سالگي كنترل ادرار، ارادي مي شود 5تا  2در سن

 .اين توانايي را به دست مي آورند
  شب ها به دليل كاهش جريان خون كليه ها، ادرار كمتر مي شود و

مي شود بنابراين بزرگساالن به ندرت شب ها براي تغليظ ادرار بيشتر 
 .  دفع ادرار بيدار مي شوند

  در سالمندان ادرار كمتر تغليظ مي شود و تون عضالت كاهش مي
 افزايش دفعات ادرار در طي شب و ناكچوري: يابد

 



 عوامل موثر در دفع ادرار

 عوامل مربوط به تکامل 
تغييرات فيزيولوژيک در سالمندي: 

 كاهش تغليظ ادرار و ايجاد :تغيير در دفع ادرارnocturia ،
، كاهش  Frequency كاهش تون ماهيچه مثانه و تكرر ادرار

قدرت انقباضي مثانه و احتباس ادرار، مشكالت عصبي ماهيچه 
، افزايش  (بي اختياري ادرار)اي، اختالل در فرايند تفكر و ضعف
 حجم باقيمانده ادرار و ايجاد عفونت

اغلب زنان در ميانسالي به واسطه ضعيف شدن عضالت كف لگن به •
دليل زايمان دچار مشكالت ادراري مي شوند لذا هنگام سرفه،خنده  

 شديد و يا عطسه مقدار كمي از ادرار از مثانه نشت مي كند  

 .در مردان نيز بزرگي غده پروستات سبب بروز تكرار ادرار مي شود•



 عوامل مؤثر در دفع ادرار

 متغیر هاي روان شناختي•
در , افزايش دفعات و كاهش ميزان ادرار و تخليه ناكامل مثانه: استرس و تنش•

 .اضطراب شديد احتباس ادراري اتفاق مي افتد
 فعالیت و انقباض ماهیچه•

 توليد ادرار: افزايش متابوليسم با ورزش•
 كاهش قدرت انقباضي مثانه و ركود ادرار: بي حركتي•
 كاهش قدرت انقباضي مثانه : سونداژ ادراري•
 (اختالل در انقباض مثانه)كاهش استروژن و آتروفي: يائسگي•

 

 

 



 بیماري ها•
 ...عفونت ادراري، ديابت، نارسايي مزمن كليه و•

؛ مصرف داروهاي مخدر و  ..سميت كليوي و:مصرف نابه جابرخي داروها : داروها•
 ديورتيک ها, (احتباس ادراري)بيهوشي

 غذاها و مايعات دريافتي•
 عوامل فرهنگي اجتماعي•

 



 فرایند پرستاری دفع ادرار

 (Assessment)بررسي و شناخت
تاريخچه پرستاري: 
 الگوي دفع ادرار•
-سن: داروها، فاكتورهاي فيزيولوژيک)عوامل موثر بر دفع ادرار•

 (استرس -حاملگي-اختالالت حسي حركتي، تغييرات هورموني

 



بررسي حساسيت قسمت دنده اي مهره : بررسي فیزيکي
 اي، لمس مثانه، بررسي دهانه خروجي مجراي ادرار

 



اندازه گیري برون ده ادراري 
بيماري كه قادر به دفع ادرار باشد 
بيماري كه سوند فولي دارد 
جمع آوري نمونه هاي ادراري 

نمونه گيري از نوزادان و كودكان 
نمونه ادرار تميز وسط 
تهيه نمونه استريل از سوند فولي 
 ساعته 24نمونه ادرار 

سي   10( urine analysis)براي انجام آزمايش تجزيه ادرار: نكته
سي سي نمونه  3( urine culture)سي و براي انجام كشت ادرار

 .مورد نياز است
 

 

 

 

   

 



 خصوصیات ادرار

pH( :4/6-8 ) 6متوسط 
 Specific gravity :1.010 – 1.025(  غلظت ذرات موجود در

 (ادرار

Color :yellow 
appearance :clear 
 ،فاقد پروتئين، گلوكز، باكتريcast  
WBC(4-0عدد)(عدد 2)،گلبول قرمز 

 

 



تست هاي تشخیصي 
 آنژيوگرافي، آندوسكوپي: تهاجمي•
عكسبرداري، سي تي اسكن، پيلوگرام داخل  : غير تهاجمي•

 وريدي، اسكن كليه، سونوگرافي
گرفتن رضايت نامه كتبي، بررسي حساسيت : وظايف پرستاري

، تجويز داروهاي شستشوي دهنده روده، (يد)به غذاهاي دريايي
 بودن قبل از آزمايش NPOرژيم غذايي مناسب يا 



 اصطالحات در سیستم ادراری  
• Dysuria: painful or difficult urination سوزش ادرار    

• Nocturia: waking at night to urinate 

• Oliguria: urinary output less than 30 mL per hour or 100 
-300 cc per day 

• Polyuria: urinary output greater than 3,000 mL per day 

• Anuria: urinary output less than 100 mL per day 

• Frequency:تكرر ادرار 

• Enuresis : .زمانيكه فرد قادر به كنترل ارادي شبانه و در هنگام خواب نباشد   

• Retention احتباس ادراري    

• Glycosuria وجود قند در ادرار 
• Hematuria خون در ادرار 

• emergency :فوريت در دفع ادرار 
 

 



تشخیص های پرستاری در رابطه با مشكالت دفع 
 (Nursing diagnosis)ادرار

 تغيير در الگوي دفع ادراري•

بي اختياري ادراري عملي در رابطه با اجتناب از دفع  •
 فوري ادرار و نقص حركتي ثانويه به آرتريت

احتمال بروز احتباس ادراري در رابطه با بي حسي  •
 نخاعي و صدمه مثانه به دنبال جراحي لگن 

 كاهش اعتماد به نفس در رابطه با بي اختياري•
 خطر عفونت•
 اختالل در تماميت پوست•
 نقص در مراقبت از خود•

 تصوير ذهني آشفته•

 



برنامه ريزي مراقبت ها در بیماران مبتال به 
 (Planning)مشكالت دفع ادرار

بیمار بتواند عاليم بي اختیاري و معیار هاي دفع  •
 .آن را بیان كند

 .بیمار بتواند طي شب ادرار خود را كنترل كند•
بیمار عالئم عفونت ناشي از سونداژ را نداشته  •

 .باشد
بیمار ورزش هايي را كه موجب تقويت عضالت كف  •

 .لگن مي شود توضیح دهد
بیمار مراقبت از خود را در سونداژ به طور عملي •

 .نمايش دهد



 اهداف و برآيندها

احتباس ادراري پس از عمل جراحي: مشکل  
:اهداف  

o   ساعت بايستي مثانه را تخليه كند 8مددجو ظرف 
oمثانه مددجو نبايد در لمس متورم باشد 
o ميلي ليتر يا بيشتر در هر تخليه  300برون ده ادراري

 داشته باشد

 



Implementation 
آموزش مددجو 
ارتقاي دفع طبیعي ادرار 

نشستن در آب، وضعيت بدني مناسب،  )تحريک رفلكس دفع ادرار
 (ضربه زدن به ران ها

حفظ عادات دفع ادرار 
دريافت كافي مايعات 
تخليه مثانه بطور كامل 
پيشگيري از عفونت 
ادرار اسيدي 

 

 

 

 



 (urinary incontinence)بي اختیاری ادراری

 
 
 بي اختیاري استرسيstress incontinence 

, هنگام سرفه) ادرار متعاقب افزايش فشار شكمي: (بي كفايتي اسفنگتر پيشابراهي) 
گاهي در اختالل . و در زنان مولتي پار شايع است( برخاستن از صندلي, خنده

 نوروپاتيک مثانه ديده ميشود

بي اختیاري اورژانسيurge incontinence: بي : )ميل شديد به تخليه ادرار
 (كفايتي عضله دتروسور مثالً در سيستيت حاد يا ضايعه عصبي

Overflow incontinence (بي اختیاري لبريزي :) در اين حالت از فرد بطور
شود و معموال همراه با تكرر ادرار است، در حالي كه  دائم قطرات ادرار خارج مي 

 .شود رود مقدار كمي ادرار خارج ميهربار به توالت مي

 ناتواني در نگه داري ادرار در مثانه پس از يادگیري كنترل ادرار



 مداخالت بي اختیاری

 ورزش هاي كف لگنKegel  :  انقباضات تكراري ماهيچه هاي كف
 لگن

آموزش زمان توالت رفتن 
كم كردن مصرف چاي، قهوه، الكل و نوشيدني هاي كافئيني 
كاهش وزن 
ناديده نگرفتن ميل به دفع ادرار 
محافظت از پوست 
استفاده از پدهاي حمايتي 
سونداژ ادراري به عنوان آخرين راهكار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Urinary Catheterizationسونداژ ادراری 

 :كاربرد
 احتباس ادرار

خالي كردن مثانه قبل از جراحي به منظور پيشگيري از آسيب 

اندازه گيري حجم باقيمانده 

كنترل جذب و دفع مايعات 



 
Urinary Catheterizationسونداژ ادراری 

 :مداخالت
فيكس كردن كامل سوند 

برقراري كامل جريان ادراري 

تشويق به مصرف مايعات 
حفظ ادرار در وضعيت اسيدي 
توجه به عاليم عفونت 

سوند گذاري توسط خود بيمار 



 
Urinary Catheterizationسونداژ ادراری 

 عوارض
افرادي كه سونداژ مي شوند دچار عفونت مي شوند% 85: عفونت 
  بي اختياري به دليل كاهش تون عضالت و اسفنگترها 
آسيب مجاري ادراري 

اسپاسم مثانه 

آبسه 

التهاب 



 
 پیشگیري از عفونت ادراري ناشی از سونداژ

 
  رعايت نكات استريل 

بستري بيمار در اتاقي كه در آن خطر ابتال به عفونت كمتر باشد 

  توجه به شكايات بيمار در مورد مشكالت ادراري مثل درد كليه توجه
 به رنگ و ظاهر ادرار

اگر بيمار دچار تب و لرز شد انجام آزمايش كشت ادرار 

 ساعت  8تخليه كيسه ادراري حداقل هر 

افزايش ميزان مايعات دريافتي بيمار در صورت عدم وجود محدوديت 

 افزايش مصرف مواد غذايي حاوي ويتامين ث 

 



 
 عفونت ادراري

UTI(urinary tract infection) 

 
اغلب استافيلوكوک، استرپتوكک و :عاملE coli 
تب،لرز،سوزش ادرار،تكرر ادرار:عاليم 
10سي سي و براي كامل  3:ساعته، براي كشت 24كشت ادرار،ادرار :آزمايشات  

 سي سي
 مراقبت

دريافت مايعات 
آموزش رعايت نكات بهداشتي 
عادت به دفع به موقع 

عدم استفاده از وان 

 



Evaluation 

احساس راحتي در هنگام دفع ادرار 
تعداد كافي دفعات ادرار كردن 
كاهش عالئم فوريت ادرار 
برطرف شدن عالئم عفونت ادراري 
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