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اد سایر مههژن ه نیترس حتباه ا)يکلیهن سیهاکاوش سریع فیلتر)  وا هيد کلناگوانی عملکرل ختالابا ي کلیهد سیب حاآ: مقذمه

 .دونذ يم ننشاي را کلیهد سیب حاآوذ اشهن ستاربیماي در بسترران بیما% 3-7ه سالم جامعه اد فراز ا% 1 .ابذي يمفعی تظاور د

دخیل در  يسپسیس یکی از فاکتهروا .ستي اعلل پس کلیهي ه علل کلیهي، شامل بر علل پیش کلیهي کلیهد سیب حاآعلل 

رخ  ICUدرصذ بیماران بستري در  65الی  35در  AKI.باشذ يم ICUدرصذ بیماران بستري در  20در بیش از  AKIایجاد 

برابر  5تا  3وا اتفاق افتاده  در آن AKIکه  ICUبیماران بستري در  در ريهم که میزان مرگ دوذ يه مطالعات نشان م دوذ يم

 .ابذي يافزایش م

 50ه ( بیماران بستري در بخش قلب)نفر در گرهه شاوذ  79بیمار شرکت داده شذنذ که  129 يطهرکل در این مطالعه به :رهش

 يدر افراد گرهه شاوذ یک نهبت سطح سرم. بهدنذ( بیماران بستري با تشخیص سپسیس در بیمارستان هلیعصر) مارينفر در گرهه ب

NGAL  هCr  ساعت اهل بستري سطح سرمی  24را چک کردیم ه در بیماران با احتمال سپسیس درNGAL  ه براي سه رهز

گرهه شاوذ را با بیماران مبتالبه سپسیس باوم در افراد  NGAL سطح سرمی. متهالی سطح سرمی کراتینین را چک کردیم

 بيعنهان شاخصی از آس در بیماران مبتالبه سپسیس را با افزایش سطح کراتینین سرم به NGALمقایسه نمهده ه سطح سرمی 

اوذاف  ه با تهجه به version 11.5SPSS افزار آماري با استفاده از نرم شذه يآهر واي جمع داده .حاد کلیهي مقایسه نمهدیم

صهرت تعذاد، درصذ، میانگین، انحراف از  وا به وا، در آنالیز تهصیفی دادهبراي آنالیز داده. قرار گرفت ليهتحل هيمطالعه، مهرد تجز

تست  repeatal measureزهجی ه  T testتست ه آنالیز هاریانت ه  T يوا در آنالیز تحلیلی از آزمهن. شذنذ يبنذ معیار دسته

 .استفاده شذ

تفاهت معناداري بین ده  که بهد 95±7/90در گرهه بیمار  ه 74 ±3/35در گرهه شاوذ  NGALفاصله چارکی  ±میانه  :نتایج

سرم با  NGALارتباط بین کراتینین رهز اهل ه سطح ( P <0.001. )در گرهه بیمار باالتر بهد NGALگرهه هجهد داشت ه سطح 

نذاشت  AKIبا ایجاد  يدار يمعنگرهه بیمار بررسی شذ که کراتینین رهز اهل ارتباط  ایجاد آسیب حاد کلیهي در چنذ رهز آینذه در

در چنذ رهز آینذه ارتباط داشت ه در  AKIبا ایجاد  NGALهلی سطح ( P=0.19) .کنذ ينيب شيةرا  AKIه نتهانست ایجاد 

ه  NGALبین سطح ( P<0.0001) .بهد AKI باالتر از بیماران بذهن يدار يمعن طهر به NGALسطح  AKI مبتالبهگرهه 

 (P<0/001 ).در بیمارانی که فهت کرده بهدنذ باالتر بهد NGALهجهد داشت ه سطح  يدار يمعنمهرتالیتی رابطه 

احتمال ایجاد  تهانذ يمسپسیس باالتر بهده ه  مبتالبهدر بیماران  NGALنتایج این مطالعه نشان داد سطح  :نوایی نتیجه

 .داشت دار يمعننیز ارتباط  ريهم مرگبا میزان  NGALسطح  ؛ هکنذ ينيب شيةنارسایی حاد کلیه در چنذ رهز آینذه را 

 NGAL سپسیس،: يديکل کلمات

 


