
 : مقدمه
پس زدگی، شایعترین عارضه پیوند است بنابراین هر 

بیمار پیوندی برای احتماا  بار ز پاس زدگای بایاد      

آمادگی داشته باشد   از فرآیناد شا گ گیاری پاس     

زدگی مطلع باشد آگاهی از نحوه ایجاد   درمان پس 

بهتری باا   گاریزدگی به بیمار کمک می کند تا ساز

 این رخداد داشته باشد.

 

 
 لل و عوامل :ع 

پس زدگی زمانی رخ می دهاد کاه سیماتی ایمنای     

بدن، کلیه پیوندی را به عنوان یک جمی خاارجی    

مهاجی شناسایی کناد   دردادد تیریان آن برآیاد     

فعالیت سیمتی ایمنی بر ضد کلیه پیوندی منجر باه  

از بین رفتن سلولها می شود   عمل ارد کلیاه دراار    

 ختال  می شود.ا

 
 ه ها :عالئم و نشان 

 درد   تورم در محگ پیوند 

  افزایش درجه حرارت بدن باالتر تن(

 درجه سانتی گراد( 7/37از 

   افاااا این  زن ناگهااااانی بااااه میاااا ان             

 ساعت 24کیلوگرم در  5/1-1

 کاهن می ان ادرار 

 رم مچ یا ساق پا  

 بی حالی 

در بعضی موارد تنها عالمات پاس زدگای کلیاه     

نین   ا ره خاون  یکارات پیوندی، اف این میا ان  

است )فاکتورهایی که عمل رد کلیه را نشان مای  

دهند( البته گاهی تغییراتی در  ضعیت خلقی   

 احماسی فرد نی  مشاهده می شود. 

 

 : انواع پس زدگی 

 دیده می شود:شکل  3غالبا به پس زدگی 

معماو  بالفاداله    واکنش بسیاا  ریع:     -1

پس از پیوند رخ می دهاد )در عارچ رناد    

رت باه ناد   . ساعت پس از پیوند(48ثانیه تا 

رخ می دهد   غالباا های درماانی بارای آن     

کلیاه   .دراین ناو  پاس زدگای    جود ندارد 

 پیوندی از بدن خارج می شود بیمار درماان 

 .دیالی  را از سر می گیرد  با

مااه  3هفته تا 1معمو  از  پس زدگی حاد   -2

بعد از پیوند رخ می دهد   مم ن است هار  

بعد از ا لین پس زدگی د بااره اتفااق    زمان

بیافتد این نو  پس زدگی غالباا باا افا این    

صرف دار های استر ئیدی یا تجوی  می ان م

ی سرکوب کننده سیمتی ایمنی دار هاسایر 

 درمان می شود. 

در این نو  پس زدگی  پس زدگی مزمن   -3

ماه بعد از پیوند تا ساالها پاس از آن   3که از 

ود دارد تیریاان بااه  ام ااان باار ز آن  جاا 

آهمتگی اما پیشر نده داورت مای گیارد      

از باه تادری    کلیه پیوندی عمل رد خاود را  

دست می دهد این نو  پس زدگی غالبا باه  

 درمان پاسخ نمی دهد. 

 
 

 : تشخیص 
به دلیگ تشابه عالیی پس زدگای باا ماواردی از    

جملااه برخاای عفوناات هااا   مماامومیت هااای  

ییص به آسانی دورت نمی گیرد اما دار یی، تش

به طور کلی عالیی  نشانه های بیمار باه هماراه   

   کاراتینین  ،یشات خون از نظر ا ره بررسی آزما

تعداد گلبولهای سفید   در نهایت بررسی نتاای   

نمونه برداری از کلیاه، تشاییص را عطعای مای     

 کند.



 
 

 

  : درمان 
در  پس از تائید تشییص پس زدگی، غالبا بیمار

بیمارستان بمتری می شود   دار های موردنیااز  

 .به دورت  ریدی تجوی  می شود 

گ یاامتشااایعترین دار یاای کااه اسااتفاده ماای شااود  

باار  1ر ز   هار ر ز  3 باه مادت   نی  لون است کهدپر

  بر اساس نتای  نموناه   ت ریق می شود برحمن نیاز

از جملااه مم اان اساات اعاادامات دیگااری  باارداری 

نی  دورت  ATGمثگ جوی  دار هایی پالسمافرز یا ت

 گیرد.

 

 : توصیه های الزم 
همان با در طو  مدت درمان، سایر دار ها باید  -

مصرف شود مگر این ه با نظر پ شک دستور عبگ 

در نحوه   یا مقدار مصرف آنهاا داورت    تغییری

 گرفته باشد. 

از آنجایی که عدرت سیمتی ایمنی بدن توسط  -

بیمار در معارچ خطار    دار ها تضعیف می شود،

بیشتری برای ابتال باه عفونات عارار مای گیارد      

بنابراین حتی ا م ان باید از حضاور در منااطق   

افارادی کاه    مواجهه باا  پر رفت   آمد  شلوغ   

بیماریهای  اگیار دارناد )مثاگ سارماخوردگی       

 آنفو ن ا( پرهی  کند.

ه شمتشاوی  رعایت بهداشات فاردی باه  یا      -

د از غااا   بعاد از حماام      دست هاا عباگ   بعا   

دستشااویی   همینااین خشااک کااردن آنهااا در 

به عفونت بمیار حاائ  اهمیات    بتالپیشگیری از ا

 است 

مصرف دحیح   منظی دار ها از حمالت پاس   -

زدگی بعادی تاا حاد د زیاادی پیشاگیری مای       

با رعایت همه احتیاطات، پاس  کند)اگرره حتی 

 زدگی مم ن است رخ دهد(. 
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