
 بوي تند ادرار:
بوی تند ادرار ممكن است ناشي از مصرف برخي غذاها  يا  

داروهايي خاص باشد، اما در صورت وجود  بوي  تند  ادرار 
هاي الزم انجام  الزم است براي ردعفونت ادراري، آزمايش

  شود.از علل ديگر بوی تند ادرار بيماريها متابوليک ارثی است.

 حجم زياد ادرار:
ها نيست   در  حجم زياد ادرارهميشه نشانه كاركرد خوب كليه

هاي جدي كليه به  علت عدم قدرت  تغليظ   بسياري از بيماري
رود در صورتي كه كودك دچار پرنوشي  ادرار،حجم ادرار باال مي

و پر ادراري شده است ، ابتدا  بايد  وجود ديابت قندي رد شود. 
هاي  كليه  يا  مزه كه به  علت  بيماري ولي عالوه بر آن، ديابت بي

تواند باعث  بروز   شود نيز  مي هاي  مغزي  ايجاد مي بيماري 
پرنوشي و  پر  ادراري شود.در نتيجه در صورتي كه حجم 

ادراركودك زياداست و بخصوص در زماني  كه هيچ وقت رنگ 
ادرار به رنگ زرد تيره نيست   ، بايد در اولين فرصت به پزشك 

  مراجعه كرد.
  

 نگه داشتن ادرار:
 3مقاومت كودك در برابر دفع ادرار، بخصوص زماني كه كمتر از 

تواند منجر به  ساعت باشد ، غير طبيعي است و مي 42بار در 
عفونت ادراری يا مثانه عصبی شود. بنابراين  به والدين  توصيه  

ساعت دفع ادرار داشته  3تا  4شود  كودكان در  طی بيداری هر  مي
  باشند.

 :تكرر ادرار

يكي ازعالئم شايع عفونت  ادراري است و الزم است در اين   

ر الوه براين، تكرر ادراعشرايط كشت ادرار انجام شود 
تواندباعلل ديگر ازجمله استرس ،وجود سنگ يا مثانه عصبي  مي

  يا ديابت نيز ايجاد شود.

 شب ادراری :
ادراري اغلب اوليه بوده و  با گذر زمان  بهبود  اگر چه شب

ادراري ثانويه باشد يعنی پس از چند ماه   يابد،اما  اگر شب  مي
خشك بودن  ايجاد شود  ،يا در صورت  تداوم  شب ادراری تا 

سنين باالتر،همراهی شب ادراری باساير عاليم  ذکر شده در  باال 
نياز به بررسی بيشتر را می طلبد.    

 :عاليم غيرکليوی بيماری کليه 
 تب بدون عالمت و منشا مشخص-
 عدم وزن گيری مناسب و اختالل رشد-
 دردهاي شكمي مزمن-
 تورم شكم-
و تومورهاي كليه و مثانه  ورم كليه ناشي از انسداد،كيست-

توانند سبب  تورم  در  پهلوها  يا زير ناف كودك  عصبي مي
 .شوند

 ورم دست و پا  -
 سردرد يا تشنج ناشي از افزايش فشارخون  -
سالگي حداقل سالي يك بار فشار خون  3شود پس از  توصيه مي 

 كودك با دستگاهي مناسب اندازگيري گردد  
 گرفتگی و دردهای عضالنی-
اختالل در رشد وزني يا قدي و عالئم رنگ پريدگي و كم -

 خوني 

بيمارستان تخصصي كودكان شهيد    
 فهميده

ضلع  –نشاني : خيابان هالل احمر 
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