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الشجرة التقريرية

كيف اأت�صرف اأمام
بيلة بروتينية ؟

البيلة البروتينية )protéinurie( هي فرط تواجد البروتينات في البول. يتم اكتشافها عادة بواسطة 
جمع  عند  البروتينات  مستوى  حتديد  بواسطة  وتأكيدها   )bandelettes urinaires( بولية  رقائق 

 .)h24 protéinurie( البول ملدة 24 ساعة
األخيرة  هذه  ودائمة.   ،)orthostatique( انتصابية  مؤقتة،  البروتينية:  البيلة  من  أنواع  ثالث  هناك 

تستلزم القيام بفحوصات أخرى للبحث عن السبب وعالجه مبكرا.

ذ. محمد الريحاني
أخصائي طب الكلي وأستاذ مساعد 
بكلية الطب والصيدلة بفاس

امللحق اللغوي :

protéinurie  بيلة بروتينية

رقائق بولية
 bandelettes urinaires

فرط نفاذية   
hyperperméabilité

glomérules  كبيبات الكلية

albumine  ألبومني

 glomerulaire  كبيبية

 tubulaire  أنبوبية

النبيبات الدانية
tubules proximaux
أمراض النبيبات اخلاللية

 tubulo interstitielles
maladies

النقوي الشائع
myélome multiple

اخلزعة الكلوية
biopsie rénale 

محمد الريحاني)1،2(، أسامة الياغموري)1(، رندة اليوبي)1(، طارق صقلي حسيني)1،2(

)1( مصلحة طب الكلي، املركز االستشفائي اجلامعي احلسن الثاني، فاس

)2( كلية الطب والصيدلة، جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل، فاس

protéinurie

كلمات مفتاحية : بيلة بروتينية، اعتالل كلوي، وقاية.
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كيف أتصرف أمام بيلة بروتينية ؟

1. ما هي البيلة البروتينية )proteinurie(؟

البول.  فــي  ــدم  ال بروتينات  فائض  أو  ــرط  ف مــن  حالة  هــي 
نفاذية  فرط  من  حالة  عام،  بشكل  البروتينية،  البيلة  تعكس 
والتي   ،)glomérules( الكلية  )hyperperméabilité( كبيبات 
في  عادة  تظهر  ال  التي  األلبومني  مثل  كبيرة  جزيئات  مبرور  تسمح 

البول. 

2. كيف يتم فحص وجود بروتين في البول؟ 

األكثر  الطريقة  البول.  في  البروتني  وجود  لفحص  طرق  عدة  هناك 
 bandelettes( البول  لفحص  رقائق  بواسطة  تكون  استعماال 
ألبومني  وجــود  تقصي  من  الفحص  هذا  ميكن   .)urinaires
)albumine( في البول وال يساعد في الكشف عن وجود جزيئات 
ملدة  البول  جمع  في  تتمثل  أدق  أخرى  طرق  هناك  ذلك.  من  أصغر 
24 ساعة وفحص مستوى البروتني الذي يحتوي عليه، أو احتساب 
العالقة بني البروتني والكرياتينني في البول في الصباح دون احلاجة إلى 
جمع البول ملدة 24 ساعة )إذا كانت القيمة تزيد عن 0.3 غ/غ فهي 

غير سليمة(.

3. ما هو نوع البروتين المفرز؟ 

يتعلق نوع البروتني املفرز بنوع اإلصابة الكلوية:

بيلة بروتينية كبيبية )glomerulaire( : يعتمد جهاز تصفية  �
احلجم.  بحسب  وتصفية  كهربائية  تصفية  مبدأين:  على  الكلي 
كهربائية  شحنة  ذات  جزيئات  عبور  الكهربائية  التصفية  متنع 
احملايدة  البروتينات  بعبور  تسمح  بينما  مثال،  كاأللبومني  سالبة، 
املناعية  كالغلوبولينات  املوجبة،  الشحنة  وذات  املشحونة(  )غير 
الكبيبية  البروتينية  البيلة  فإن  وعليه   .)immunoglobulines(
تنجم عن إصابة في مبنى الكبيبات التي تؤدي إلى تضرر التصفية 

الكهربائية و توسيع ثقوب التصفية.

العادية،  � احلاالت  في   :)tubulaire( أنبوبية  بروتينية  بيلة 
بيتا،  املكروغلوبولني  )مثل  منخفض  جزيئي  وزن  ذات  البروتينات 
الرابط  البروتني  املناعية،  الغلوبولينات  من  اخلفيفة  السالسل 
الكلية  كبيبات  خالل  من  ترشح  األمينية(،  األحماض  أو  للرتينول 
 proximaux( الدانية  النبيبات  في  كلي  بشكل  تقريبا  متتص  و 
subulet(. البيلة البروتينية األنبوبية تنجم عن األمراض التي تضر 
باالمتصاص األنبوبي مثل األمراض األنبوبية وأمراض النبيبات اخلاللية 
هذه  إفراز  تسبب  والتي   ،)maladies tubulo-interstitielle(

البروتينات الصغيرة مع البول.

جزيئي  � وزن  ذات  البروتينات  إنتاج  فرط  بسبب  بروتينية  بيلة 
منخفض  جزيئي  وزن  ذات  ببروتينات  األمر  يتعلق   : منخفض 
احلاالت  بعض  في  البول  في  تفرز  قد  التي  و  اخلفيفة  كالسالسل 

.)myélome multiple :املرضية )كاملرض النقوي الشائع

4. ما هي الحاال ت التي تظهر فيها البيلة البروتينية؟

تصنف البيلة البروتينية إلى ثالثة مجموعات : مؤقتة، انتصابية أو 

دائمة.

البيلة البروتينية املؤقتة : أفادت التقارير بظهورها لدى %4 إلى  �

%7 من الرجال أو النساء املعافني في الفحص األولي، واختفائها في 
الفحوصات املوالية. و تظهر عادة في احلاالت التالية : ارتفاع درجة 

حرارة اجلسم، بعد نشاط رياضي مفرط، عدم توازن السكري، تعفن 

بولي أو فشل البطني األمين.

تظهر  �  :  )orthostatique( االنتصابية  البروتينية  البيلة 

بشكل عام لدى الشباب وتتميز بظهور بروتني في البول وقت الوقوف 

واختفائه وقت اإلستلقاء. ال يوجد تفسير كامل لهذه الظاهرة، لكن 

الفرضية هنا أن املسبب هو تأثير بعض الهرمونات. 

خانة  في  تدخالن  ال  االنتصابية  والبيلة  املؤقتة  البروتينية  البيلة 

البيالت البروتينية املرضية وال تستلزمان أي عالج أو أي فحص إضافي.

البيلة البروتينية الثابتة : هي بيلة بروتينية مرضية تابثة تستلزم  �

أمراض  وجود  على  مؤشرا  تكون  الغالب  في  واملعاجلة.  االستيضاح 

كلى أولية أو ثانوية.

5. ما هي التدابير الواجب اتخاذها عند ظهور البيلة 
البروتينية؟ 

البولية  � الرقائق  البول بواسطة  التأكد من وجود بروتني في  يجب 

ملرتني على األقل، وفي مناسبتني مختلفتني. إذا تأكد استمرار وجود 

ساعات  )في  ساعة   24 ملدة  البول  جمع  فيجب  البروتينية،  البيلة 

اليقظة وساعات النوم( وفحص مستوى البروتني الذي يحتوي عليه. 

بعد ذلك يجب القيام بفحص سريري للمريض للتأكد من عدم وجود 

بيلة بروتينية مؤقتة )ارتفاع درجة حرارة اجلسم، تعفن بولي...(، أو 

بيلة بروتينية انتصابية )التي تختفي عند االستلقاء(.

القيام مبجموعة  � تابثة يجب  بروتينية  بيلة  التأكد من وجود  بعد 

من الفحوصات نذكر منها: قياس ضغط الدم، البحث عن وجود بيلة 

في  الكرياتنني  قياس   ،)hématurie microscopique( دموية 

 échographie( الدم وإجراء فحص الكلي باملوجات فوق الصوتية

rénale( لتحديد نوع اإلصابة الكلوية.

كما يجب تأكيد أو نفي وجود مرض السكري، حاالت سابقة من  �

أمراض الكلى أو بعض األمراض التي تؤدي إلى مضاعفات كلوية.

في أغلب احلاالت يتم اللجوء إلى أخصائي طب الكلي قصد إجراء  �

اخلزعة الكلوية )biopsie rénale( لتحديد نوع اإلصابة النسيجية.
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سلبية كاذبة = سالسل خفيفة من 
سلبية حقيقية اإلمونوكلوبلين

بيلة بروتينية مؤقتة :
نشاط رياضي مفرط ▪
ارتفاع درجة حرارة الجسم ▪
تعفن بولي ▪
فشل البطين األيمن ▪

قياس كمي للبيلة البروتينية

بيلة بروتينية انتصابية

بيلة بروتينية قليلةبيلة بروتينية كثيرة
بيلة انبوبية

تواجد بروتينات ذات وزن جزئي 
منخفض )البحث عن المرض 

النقوي الشائع(

أكثر من 2غ في اليوم 
التحقق من اعتالل الكلية الكببي

أقل من 2غ في اليوم 
جميع اعتالالت الكلي ممكنة

بلية بروتينية ثابتة :
قياس ضغط الدم ▪
تحديد نوع البروتينات البولية ▪
الراسب البولي/تقصي وجود بيلة دموية  ▪

وخاليا أخرى
قياس الكرياتنين في الدم ▪
قياس السكر في الدم ▪
فحص الكلي بالموجات فوق الصوتية ▪

الشجرة التقريرية
كيف أتصرف أمام بيلة بروتينية ؟

الملحق اللغوي

protéinurie : بيلة بروتينية

 bandelettes urinaires : رقائق بولية

hyperperméabilité  : فرط نفاذية

glomérules : كبيبات الكلية

albumine : ألبومني

 glomerulaire : كبيبية

 tubulaire : أنبوبية

tubules proximaux : النبيبات الدانية

tubulo interstitielles maladies : أمراض النبيبات اخلاللية

myélome multiple : النقوي الشائع

 échographie rénale  : فحص الكلي باملوجات فوق الصوتية

biopsie rénale : اخلزعة الكلوية

ايجابية

شجرة تقريرية أمام بلية بروتينية

غمائس لفحص البول
)مرتين على األقل(


