هقذهه :
پس سزگی ،شایؼتزیي ػارضِ پیًَس است تٌاتزایي
ّز تیوار پیًَسی تزای احتوال تزٍس پس سزگی تایس
آهازگی زاشتِ تاشس ٍ اس فزآیٌس شکل گیزی پس
سزگی هطلغ تاشس آگاّی اس ًحَُ ایداز ٍ زرهاى
پس سزگی تِ تیوار کوک هی کٌس تا ساسگاری
تْتزی تا ایي رذساز زاشتِ تاشس.

 علل و عواهل :
پس سزگی سهاًی رخ هی زّس کِ سیستن ایوٌی
تسى ،کلیِ پیًَسی را تِ ػٌَاى یک خسن ذارخی ٍ
هْاخن شٌاسایی کٌس ٍ زرصسز ترزیة آى تزآیس
فؼالیت سیستن ایوٌی تز ضس کلیِ پیًَسی هٌدز
تِ اس تیي رفتي سلَلْا هی شَز ٍ ػولکزز کلیِ
زچار اذتالل هی شَز.

 عالئن و نشانه ها :
 زرز ٍ تَرم زر هحل پیًَس

 تة (افسایش درجه حرارت بدن
باالتر از  37/7درجه سانتی گراد)
 افشایش ٍسى ًاگْاًی تِ هیشاى
 1-1/5کیلَگزم زر  24ساػت
 کاّش هیشاى ازرار
ٍ رم هچ یا ساق پا
 تی حالی
زر تؼضی هَارز تٌْا ػالهت پس سزگی کلیِ
پیًَسی ،افشایش هیشاى کزاتیٌیي ٍ اٍرُ ذَى
است (فاکتَرّایی کِ ػولکزز کلیِ را ًشاى
هی زٌّس) الثتِ گاّی تغییزاتی زر ٍضؼیت
ذلمی ٍ احساسی فزز ًیش هشاّسُ هی شَز.
 انواع پس زدگی :
پس سزگی غالبا بٍ  3شکل زیسُ هی شَز:
 - 1ياکىش بسیار سریع :هؼوَال تالفاصلِ
پس اس پیًَس رخ هی زّس (زر ػزض چٌس
ثاًیِ تا 48ساػت پس اس پیًَس)  .تِ ًسرت
رخ هی زّس ٍ غالثا ّن زرهاًی تزای آى
ٍخَز ًسارز .زرایي ًَع پس سزگی کلیِ
پیًَسی اس تسى ذارج هی شَز تیوار
زرهاى تا زیالیش را اس سز هی گیزز .
 - 2پس زدگی حاد  :هؼوَال اس ّ1فتِ تا 3هاُ
تؼس اس پیًَس رخ هی زّس ٍ هوکي است ّز

سهاى تؼس اس اٍلیي پس سزگی زٍتارُ اتفاق
تیافتس ایي ًَع پس سزگی غالثا تا افشایش
هیشاى هصزف زارٍّای استزٍئیسی یا
تدَیش سایز زارٍّای سزکَب کٌٌسُ
سیستن ایوٌی زرهاى هی شَز.
 - 3پس زدگی مسمه  :زر ایي ًَع پس
سزگی کِ اس 3هاُ تؼس اس پیًَس تا سالْا
پس اس آى اهکاى تزٍس آى ٍخَز زارز
ترزیة تِ آّستگی اها پیشزًٍسُ صَرت
هی گیزز ٍ کلیِ پیًَسی ػولکزز ذَز را
تِ تسریح اس زست هی زّس ایي ًَع پس
سزگی غالثا تِ زرهاى پاسد ًوی زّس.

 تشخیص :
تِ زلیل تشاتِ ػالین پس سزگی تا هَارزی اس
خولِ تزذی ػفًَت ّا ٍ هسوَهیت ّای
زارٍیی ،تشریص تِ آساًی صَرت ًوی گیزز
اها تِ طَر کلی ػالین ًٍشاًِ ّای تیوار تِ
ّوزاُ تزرسی آسهایشات ذَى اس ًظز اٍرُ ،
کزاتیٌیي ٍ تؼساز گلثَلْای سفیس ٍ زر ًْایت
تزرسی ًتایح ًوًَِ تززاری اس کلیِ ،تشریص
را لطؼی هی کٌس.

 درهان :
پس اس تائیس تشریص پس سزگی ،غالثا تیوار
زر تیوارستاى تستزی هی شَز ٍ زارٍّای
هَرزًیاس تِ صَرت ٍریسی تدَیش هی شَز .
شایؼتزیي زارٍیی کِ استفازُ هی شَز هتیل
پززًیشٍلَى است کِ تِ هست 3رٍس ٍ ّز رٍس 1تار
تشریك هی شَز تزحسة ًیاس ٍ تز اساس ًتایح
ًوًَِ تززاری هوکي است الساهات زیگزی اس خولِ
ً ATGیش
پالسوافزس یا تدَیش زارٍّایی هثل
صَرت گیزز.

هؼزض ذطز تیشتزی تزای اتتال تِ ػفًَت لزار
هی گیزز تٌاتزایي حتی االهکاى تایس اس حضَر
زر هٌاطك شلَؽ ٍ پز رفت ٍ آهس ٍ هَاخِْ تا
افزازی کِ تیواریْای ٍاگیز زارًس (هثل
سزهاذَرزگی ٍ آًفَالًشا) پزّیش کٌس.
 رػایت تْساشت فززی تِ ٍیژُ شستشَیزست ّا لثل ٍ تؼس اس غذا ٍ تؼس اس حوام ٍ
زستشَیی ٍ ّوچٌیي ذشک کززى آًْا زر
پیشگیزی اس اتتال تِ ػفًَت تسیار حائش اّویت
است
 هصزف صحیح ٍ هٌظن زارٍّا اس حوالتپس سزگی تؼسی تا حسٍز سیازی پیشگیزی
هی کٌس(اگزچِ حتی تا رػایت ّوِ احتیاطات،
پس سزگی هوکي است رخ زّس).

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

پس زدگی کلیه پیوندی
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 توصیه های الزم :
 زر طَل هست زرهاى ،سایز زارٍّا تایس تاّواى زستَر لثل هصزف شَز هگز ایٌکِ تا
ًظز پششک تغییزی زر ًحَُ ٍ یا همسار هصزف
آًْا صَرت گزفتِ تاشس.
 اس آًدایی کِ لسرت سیستن ایوٌی تسىتَسط زارٍّا تضؼیف هی شَز ،تیوار زر
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