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کند.  یم یریاوره در نمونه خون را اندازه گ زانیم( Blood Urea Nitrogen) خون اوره نیتروژن آزمایش

 میزان BUN آزمایش. دهد می نشمممان شمممما های کلیه خوب عملکرد مورد در را مهمی اطالعاتاین آزمایش 

ش کیاوره . کند می گیری اندازه را شما خون در موجود اوره نیتروژن ست که به عنوان بخ  ندیاز فرا یماده زائد ا

شکل م نیپروتئ هیتجز یعیطب سط کل ردیگ یها در بدن   شدن خالص نحوه شود. یها از خون خارج م هیو تو

 :است زیر شرح به اوره نیتروژن از بدن

ستفاده مورد های پروتئین تجزیه از پس شما کبد ست نیتروژن حاوی که - آمونیاک ، بدن های سلول در ا  - ا

 .کند می تولید

 محصول یک که کند می تولید را اوره و شود می ترکیب اکسیژن و هیدروژن ، کربن مانند دیگر عناصر با نیتروژن

 .است شیمیایی زائد

 .شود می منتقل ها کلیه به کبد از خون جریان طریق از اوره

 .کنند می خارج شما خون از را زائد مواد سایر و کرده فیلتر را اوره سالم های کلیه

 .کنند می ترک را شما بدن ادرار طریق از شده فیلتر زائد مواد

سممالم  ها هیکل یها کمک کند. وقت هیعملکرد کل یابیشممود تا به ارز یم ریتفسمم نینیاغلب با کرات BUN شیآزما

 هیموارد، کل شتریگذارند. اما در ب یمباقی از آن را در خون  یکنند و معموالً مقدار کم یم دفعرا  BUNهستند، 

 شوند. یادرار از شر آن خالص م قیها با دفع آن از طر

 گذارند. یم باقیاز آن را در خون  یشتریمشکل دارند و مقدار ب BUN دفع، در ستندیها سالم ن هیکل یوقت

 یعیاز محدوده طب آنکند. اگر سطح  یم یریرا اندازه گشما موجود در خون  اوره نیتروژن زانی، مBUN شیآزما

برای انجام این آزمایش  کنند. یکار نم یکبد به درسممت ایها  هیباشممد که کل یمعن نیتواند به ا یشممود، م بیشممتر

 مراجعه کنید. بهترین آزمایشگاه شهر تهرانحتما به 

 این آزمایش چه زمانی درخواست میشود؟

 دهد.  چکاپ روتین درخواستاز  یرا به عنوان بخش BUN شیزشک ممکن است آزماپ

قبل از شمممرور درمان.  BUN زانیم یبررسممم یاسمممت برا یراه شیآزما نی، ادیدار یویکل یماریب اگرهمچنین 

 .برای افراد بستری در بیمارستان نیز درخواست میشود BUN شی، آزمانیهمچن
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 دهد. درخواسترا  BUN شیممکن است آزما است نیز یویمشکالت کل بهپزشک مشکوک  اگر

 :باشد ها هیاز مشکل در کل ییتواند نشانه ها یم ریعالئم ز

 ادرار کردن  زانیدر م رییتغ 

 تغییر رنگ ادرار یا وجود خون در ادرار 

 کردن ادرار هنگام درد 

 شکم ایتها، پاها، مچ پا، اطراف چشم، صورت دس بازوها، در تورم 

 هنگام خواب قراریب یپاها 

 ها در آن قرار دارند هیکه کل ییکمر جا یانمی قسمت در درد 

 احساس خستگی مداوم 

 :BUNنحوه آمادگی برای آزمایش 

BUN شخص فقط  شیآزما کی ست. اگر  شتایی نداردخون متداول ا . باید این آزمایش را انجام دهد، نیازی به نا

ست  ضافی های آزمایش برایاما اگر نمونه خون قرار ا س زین گرید ا شتا یبرر ست به نا از  شیپ ییشود، ممکن ا

 از یکی ، BUN آزمایش طول در فرد قرار خواهد داد. اریباشممد. پزشممک دسممتورالعمل الزم را در اخت ازین شیماآز

 گیرد می را خون از ای نمونه شما بازوی ورید در سوزن یک دادن قرار با همکاران ما در بهترین آزمایشگاه تهران

 .بازگردید خود معمول فعالیتهای به بالفاصله توانید می و شما

 :BUNعوامل موثر بر نتیجه آزمایش 

 باشد: ریگذارد ممکن است شامل موارد ز یم ریتأث BUNکه بر سطح  یموارد

 ممکن است باعث افزا نیبا پروتئ ییغذا میرژ( سطح  شیباالBUN )شود 

 diet ممکن است باعث کاهش سطح  نیکم پروتئ میرژ(BUN )شود 

  افزا کیوتیب یو آنت دهای، از جمله استروئهادارو برخی( کاهش سطح  ای شیهاBUN) 

 یباردار 

 سن شیافزا 

 ؟به چه معناست BUN یباال سطوح

 باشد.  ها هیتواند نشان دهنده مشکالت مختلف در کل یم BUN یباال سطوح
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 را نشان دهد: ریتواند موارد ز یم BUN یباال سطوح

 بدن آب کاهش 

 یادرار یانسداد مجار  

 کند( یخون را به بدن شما پمپ نم دیکه قلب شما آنطور که با یقلب )هنگام یاحتقان یینارسا 

 شوک 

 یسوختگ جراحات 

 استرس 

 یقلب حمله 

 (یمر ایدر دستگاه گوارش، مانند معده، روده  یزیدستگاه گوارش )خونر یزیخونر 

 ممکن اسممت سممطح نیز ها  کیورتیها و د کیوتیب یمانند آنت ییداروهاBUN یهادهند. دارو شیرا افزا 

 :دهندیم شیرا افزا  BUNمعموال سطح  زیر

 Bنیسیآمفوتر •

 نیکاربامازپ •

 نیسفالوسپور •

 دیماسفورو •

 متوترکسات •

 دوپا لیمت •

 نیفامپیر •

 رونوالکتونیاسپ •

 نیکلیتتراسا •

 یدیازیت یها کیورتید •

 نیسینکوماو •

 باشد: ریتواند نشان دهنده موارد ز یم نییپا BUNسطح  امانادر است.  BUN نییپا سطوح
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 یکبد یماریب 

 هتغذی سوء  

 از حد  شیب ونیدراتاسهی 

 ایو  شمممود یدرمان عفونت چشمممم و گوش اسمممتفاده م یکه معموال برا ییدارو کل،یمصمممرف کلرامفن 

 شود یتر مانند سل استفاده م یجد یکه در درمان عفونت ها نیسیاسترپتوما

 .باشد ازین یشتریب شاتیممکن است به آزما نی، بنابراستیمسائل ن نیا صیتشخ یبرا یراه BUN شیآزما اما

 :نینیکرات آزمایش

 یگریخون د شیدهد، که آزما درخواسممتنیز را  نینیکرات شیآزما BUNهمراه با آزمایش  ممکن اسممت پزشممک

 کند.  یم یرا بررس هیاست که سالمت کل

افتد  یاتفاق م ها هیاز آنچه در کل یکامل تر ریشود، تصو یم سهیمقا نینیبا سطح کرات BUNکه سطح  یهنگام

 شود. یشناخته م نینیکرات/BUNبه عنوان نسبت  نیدهد. ا یارائه م

 یباال، سممطوح BUNشممود. مانند  یم لتریف زیها ن هیاسممت که توسممط کل ها چهیماده زائد از ماه کی نینیکرات

ها حذف نشده  هیوجود دارد که توسط کلدر بدن مواد زائد  یادیباشد که مقدار ز یمعن نیتواند به ا یم نینیکرات

 است.

 است. 1به  20و  1به  10 نیب نینیبه کرات BUNآل  دهیا نسبت

و  مختل شدهها  هیبه کل مناسب خون انیباشد که جر یمعن نیتواند به ا یمحدوده م نینسبت باالتر از ا داشتن

 .وجود داشته باشددستگاه گوارش  یزیخونر ایبدن  یقلب، کم آب یاحتقان ییمانند نارسا یطیممکن است شرا

 باشد. هیسوء تغذ ایکبد  یماریب یتواند به معن یم یعیمحدوده طب کمتر از نسبت

 کراتینین به دالیل زیر رخ میدهد: شیافزا

 تیگلومونفر 

 تیلونفریپ 

 یحاد توبول نکروز 

 یآب کم 

 یابتید ینفروپات 
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 ادرار یمجار انسداد 

 قلب  یاحتقان یینارسا 

 دیروئیت یکم کار 

 کراتینین به دالیل زیر رخ میدهد: کاهش

 دوریکتواس 

 دوشن یماریب 

 یابتید زدویاس کتو 
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