 تعطیف:

قی هیکٌس .تعالٍُ اتػاالت عؿالًی زض پطت حالة ًقص تکیِ
گاُ زاضز .تطکیة ایي عَاهل هَجة پیسایص اثط زضیچِ هاًٌس

ضیفالکس ٍظیکَیَضتطال عثاضت است اظ جطیاى غیطقثیعی ازضاضاظ

ضسُ،کِ سَضاخ حالة ضا زض حالت شذیطُ یا ترلیِ ازضاض

هثاًِ تِ سوت زستگاُ ازضاض ی فَقاىی ( حالة ٍ کلیِ ).زستگاُ

هیثٌسز.ضیفالکس ٍظیکَیَضتطال اٍلیِ ًاضی اظ ًقع اساسی زض

ازضاضی ضاهل زٍ کلیِ ،زٍ حالة ،یک هثاًِ ٍ یک هجطا هیثاضس.

عولکطزهکاًیسن ؾس ضیفالکس هحل اتػال حالة تِ هثاًِ

ازضاض تَسف کلیِ ّا تَلیس ضسُ ٍ اظ قط یق لَلِ ّا ی تاضیکی تِ

است؛ زضحالیکِ ضیفالکس ٍظیکَیَضتطال ثاًَیِ تِ زًثال زضّن

ًام حالة تِ هثاًِ اًتقال م ی یاتس .سپس ازضاض زضٍى عؿَی

ضکستي هکاًیسن ؾس ضیفالکس ًطهال هحل اتػال حالة تِ

ّسف اظ زضهاى ض یفالکس ،جیطگیطی اظ عفًَت ٍ آس یة کلیِ

تازکٌکی ضکل عؿالىی ،تِ ًام هثاًِ شخ یطُ میطَز  .تِ زًثال پط

هثاًِ هیثاضس .اذتالل کاضکطز هثاًِ اغلة علت ضیطِ ای

است .استاًساضز زضهاى ض یفالکس ٍظ یکَیَضتطال ،زضهاى فَض ی

ضسى اظ ازضاض ،هثاًِ تِ هغع جیام اضسال میکٌس  .سپس هغع تػنین

ضیفالکس ٍظیکَیَضتطال ثاًَیِ است .زضیچِ هجطای ذلفی ،

عفًَت ازضاض ی ٍ آًتی بیَتیک جیطگیطاًِ زضاظهست زض ضاستا ی

میگیطز چِ ظهاى ازضاض کطزى ضطٍع ضَز .زض ٌّگام ازضاض کطزى،

تٌگی هجطا،هثاًِ عػثی اظ سایط علل ضیفالکس ٍظیکَیَضتطال

یَتیک
جلَگیطی اظ عفًَتْا ی ازضاض ی تعس ی است .عَاضؼ آًتی ب

ازضاض اظ قط یق هجطا ترلیِ میگطزز  .زض ا یي ح یي زضیچِ ازضاض ی

ثاًَیِ هیثاضس.

پیطگیطاًِ زضاظهست ضاهل تَْع ،استفطاغ ،زضز ضکن ٍ ،افعا یص

 اقساهات زضهاىی:

ضل ٍ سپس هثاًِ هٌقثؽ م یطَز  .زض ض یفالکس ٍظیکَیَضتطال،

هقاٍهت ًسثت تِ آًتی بیَتیک میثاضس  .تَظیِ میطَز کَزکی

ازضاض اظ هثاًِ تِ زاذل حالة یا کلیِ تطگطت هیکٌس  .ض یفالکس

کِ آهَظش ازضاض کطزى ز یسُ است؛ ّط  2-3ساعت یکثاض ازضاض

ٍظیکَیَضتطال میتَاًس یک یا زٍقطفِ تاضس .ضیفالکس میتَاًس زض

کٌس .یثَست م یثایس اغالح گطزز .تغص یِ ًقصی زض جیطگیطی

حیي شخ یطُ ازضاض زض هثاًِ یازض حیي ترلیِ آى اظ هثاًِ ضخ

اظعفًَت ازضاض ی ًساضز .تِ جع زض ضیطذَاضاًی کِ اظ ضیط هازض

زّس.شیَع تطگطت ازضاض اظ هثاًِ تِ کلیِ %0.4-1.8کَزکاى سالن

تغصیِ هیکٌٌس احتوال عفًَت ازضاضی کوتط است .کطت ازضاض ّط

میثاضس  .ض یفالکس ضا یع تط یي ًاٌّجاض ی ازضاض ی زض کَزکاى

سِ هاُ تکطاض میطَز .اضظیاتی ّای ضازیَلَغیک تِ غَضت زٍضُ ای

است .ض یفالکس زض سي یي پا ییي تط ضا یع تط است .زض زٍضاى

اًجام میگطزز  .کطت ازضاض ّط سِ هاُ ٍ یا زض غَضت تطٍظ عالئن

شیطذَاضی ض یفالکس زض پسطّا ٍ پس اظ آى زض زذتطّا ضایع تط

 عالین ،عَاضؼ ٍ تطدیع :
یفالکس عالهتی ًساضز .عال ین

است.زض غَضت اتتال یک کَزک احتوال اتتال ی کَزک  %تعسی زض

زض اکثط هَاضز کَزک هثتال تِ ض

آى ذاًَازُ  % 35است .ض یفالکس تِ تاکتطی اجاظُ م یسّس اظ

عفًَت ازضاض ی ضا یع تط یي ضکل هَاضز عالهت زاض م یثاضس .زض

هثاًِ تِ کلیِ تطسس .ازضاض تكَض قةیعی استطیل است .ض یفالکس

غَضت تطٍظ عفًَت ازضاض ی تة زاض  ،هوکي است جا

ی ظذن

ظهاىی هطکل ساظ است کِ ازضاض زضٍى هثاًِ عفَىی تاضس..

زضکلیِ پس یس آ یس .اسکاض زض کلیِ تِ ًَتِ ذَز م یتَاًس هٌجط تِ
پطفطاضی ذَى ،زفع پطٍتییي اظ کلیِ ٍ زض ًْا یت ًاضسا یی کلیِ
ضَزّ .طچٌس زض اکثط هَاضز عفًَت ازضاض ی تة زاض تسٍى عَاضؼ
زضاظهست تْثَز می یاتس.
ضیفالکس تِ کوک عکس ( ضاز یَگطافی ) هثاًِ زض حال ازضاض کطزى
یا اسکي هثاًِ تطد یع زازُ میطَز  .تْتط است قثل اظ عکس یا

 علت:

اسکي هثاًِ پسطّا ذتٌِ ضسُ تاضٌس؛ ٍ کطت ازضاض م یثایس هٌفی
یااسکي

ضیفالکس ٍظیکَیَضتطال میتَاًس اٍلیِ یا ثاًَیِ یاضس .ضیفالکس

تاضس.زٍظ آًتی بیَتیک اظ  2ضٍظ قثل اظ اًجام عکس

زض اکثط هَاضز اٍلیِ است.زض افطاز ًطهال حالة تِ غَضت هایل

هثاًِ تا یک ّفتِ تعس افعایص یافتِ تا ذكط پیسایص عفًَت

ٍاضز هثاًِ ضسُ ٍ ،هسافتی ضا تِ ضکل هایل ظیط هراـ هثاًِ

ازضاضی تِ حساقل ضسس.

تکطاض میطَز .اضظیاتی ّا ی ضاز یَلَغیک تِ غَضت زٍضُ ا ی اًجام
میگطزز .

 ؾطٍضت ّای جطاحی عثاضتٌس اظ:
 -1عفًَت ازضاضی تة زاض -2جیسایص اسکاض کل یَی  -3عسم
یَتیک زضهاىی پیطگیطاًِ  -4ض یفالکس تا ضست
پاسد تِ آًتی ب
تاال-5عسم تْثَز ض یفالکس تا گصضت ظهاى  -6فقساى ضضس
کلیِ  -70آلطغ ی تِ آًتی بیَتیک ّای جیطگیطاًِ هتعسز -8
توایل تِ ذتن آًت ی بیَتیکپیطگیطاًِ .جطاحی هَجة کاّص
میعاى اًتقال عفًَت اظ هثاًِ تِ

کلیِ م یطَز .جطاحی

اًسٍسکَجیک ٍ جطاحی تاظ تحت بیَْضی عوَمی اًجام میطًَس .
میعاى هَفقیت زض جطاحی اًسٍسکَجیکٍ %80-%85 ،جطاحی
تاظ%85-%90میثاضس .
.

ازضاضکطزى پس اظ ذطٍج سًَس م یثایست تا پعضک ذَز تواس
تگیطیس .عَاضؼ کَتاُ هست جطاح ی تاظ ضاهل عفًَت ٍ ذًَط یعی
است.عَاضؼ زضاظهست جطاح ی تاظ ،ضیفالکس ٍظیکَیَضتطال،
ضیفالکس ٍظ یکَیَضتطال زض سوت هقاتل ٍ ،تٌگ ی حالة است.
اًجام جطاحی تاظ زضسيیي ظ یط  2سال تِ غالح ًثَزُ ٍ ظ یط سي
یک سال هوٌَعیت هكلق زاضز .سًََگطافی یک هاُ پس اظ عول

مركسآموزشي درماني نمازي

زض جطاح ی اًسٍسکَجیک تِ غَضت تستِ ٍ تِ ضکل تعض یق غل

اًجام م یطَز  .زض هَاضز ض یفالکس ٍظ یکَیَضتطال ثاًَیِ ،عاهل

واحد آموزش ضمن خدمت

هیطَز هست ظهاى جطاح ی

ایجاز کٌٌسُ م یثایس تطقطف ضَز .جطاح ی تاظ زض ا یي هَاضز تِ

زض هحل ٍضٍز حالة تِ هثاًِ اًجام

اًسٍسکَجیک حسٍز ىین ساعت هیثاضس  .تِ زًثال تعض یق غل،
سَضاخ حالة تطجستِ ضسُ ،تِ ًحَی کِ هاًع اظ تطگطت ازضاض اظ
هثاًِ تِ کلیِ م یطَز  .هست ظهاى جطاح ی اًسٍسکَجیک کَتاُ
است ٍ تطا ی بیواض هَقتأ سًَس گصاضتِ م یطَز  .زضز ذفیف زض
ٌّگام ازضاض کطزى تِ زًثال عول یک یافتِ ًطهال است ٍ بیواض
میتَاًس زض ّواى ضٍظ زض غَضت غالحسیس جطاح اظ بیواضستاى
یَتیک ذَضاکی تِ
هطذع ضَزٍ سپس تِ هست یکسال اظ آًتی ب
عٌَاى جیطگیطی استفازُ ًوایس  .زض غَضت تة ،زضز ضس یس ٍ
استفطاغ م یثایست تا پعضک ذَز تواس تگ یطیس  .هْوتط یي
عاضؾِ جطاحی اًسٍسکَجیک اًسساز است کِ زض  %1-%5هَاضز
زیسُ ضسُ ٍ اًسساز زض  %80هَاضز گصضا است .زض هَاضز اًسساز
پایساض اتتسا ّ 6فتِ سًَس زض حالة گصاضتِ ضسُ ٍ زض غَضت عسم
پاسد جطاحی تاظ اًجام هیپصیطز.

عٌَاى ذف اٍل زضهاى تَظیِ ًنیطَز .

 پیگیطی:
تَغیِ تِ کٌتطل سال یاًِ فطاضذَى ،قسٍ ،ظى ،آظها یص ازضاض،

برگشت ادرار از مثانه به کلیه

(ریفالکس وزیکویورترال)

ٍسًََگطافی م یگطزز .زض غَضت اذتالل ضضس گاظّای ذًَی ٍ
اٍضُ ٍ کطاتیٌیي ًیع چک ضَز جیگیطی تػَ یطی تا سًََگطافی
تَزُ ٍ زض غیاب عفًَت ازضاض ی تثساض ىیاظی تِ عکس یا اسکي
هثاًِ تعس ی ًویثاضس  .اٍلیي سًََگطافی ّ 2فتِ پس اظ جطاح ی ٍ
یَتیک تا زٍظ جیطگیطی ضثاًِ تا
سپس ّط 5هاُ میثاضس  .آًتی ب
سي 3سالگی یا  6هاُ پس اظ جطاح ی تَظیِ م یطَز  .آًتی
یَتیک پیطٌْازی سفالکسیي تا زٍظ 15میلی گطم تِ اظا ی ّط
ب
کیلَگطم ٍظى ّط ضة م یثاضسکَزک م ی تا یس ّط  3-2ساعت
ازضاض کٌس.تَغیِ تِ ضعایت تْساضت میطَز

جطاحی تاظ ىیاظهٌس ا یجاز تطش جطاح ی ظ یط ضکن است .هست
ظهاى جطاح ی تاظ حسٍز 2-3ساعت م یثاضس  .کَزک چٌس ضٍظ
تستطی م یثاضس؛ ٍزض ا یي هست سًَس ذَاّس زاضت .تِ زًثال

PT-HO-144

جطاحی تاظ فعالیت ّ4-6فتِ هحسٍز میطَز  .تِ قَض ضایع پس اظ
عول تاظ کَزک ضوا عال یوی ًظ یط اسپاسن هثاًِ ،ازضاض ذَىی،
تکطض ازضاض ٍ حوالت بی اذتیاضی ازضاض ذَاّس زاضت .زض تطخ ی
هَاضز ا یي عال ین  -3ضٍظ قَل م یکطس  .تِ کَزک ذَز اقنیٌاى
زُ یس کٌتطل ازضاض ازضاض پس اظ التیام هثاًِ تاظ هیگطزز
.زض غَضت تة ،ذًَط یعی بیص اظ حس اظ هحل تطش جطاح

تهیه کننذه :اشرف معماریساده کارشناس ارشذ NICU
هٌثع:
.1پطستاضی زاذلی ٍ جطاحی تطًٍط ٍسَزاضث

ی،

زضزضسیس،عسم تحول ها یعات ،استفطاغ هساٍم ٍ ًاتَاى ی زض

.2پطستاضی هاضلَ

استاد علمی  :دکتر علی درخشان فوق تخصص کلیه کودکان

1395

