
 

 

 انواع گلومرونفریت

گلَهزًٍفزیت حاد:ػفًَت استزپتَکَکی اس ػلل هْن 

در ایي تیواری است.کِ گلَ ٍ پَست اس ضایغ تزیي 

ًَاحی خطز پذیز تِ ضوار هیزًٍد,تؼد اس ایجاد ایي 

ػفًَت ظاّز هیگزدد .ایي ّفتِ تؼد ػالین 3تا2ػفًَت 

تیواری ضاهل تَرم گلَهزٍل ّاست کِ ًاگْاًی ضزٍع 

  ضدُ ٍ هیتَاًد تِ سوت ًارسایی کلیِ پیص تزٍد

گلَهزًٍفزیت پس اس ػفًَت,ٍجَد یک ًَع تاکتزی در 

تدى کِ در صَرت ػدم درهاى فزد تا ًارسایی کلیِ 

هَاجِ هیطَد,در گلَهزًٍفزیت ػفًَی ػفًَت ّای 

,  ٍیزٍسی یا اًگلی ػاهل تیواری تَدُ تاکتزیال 

   ,تیواری تؼد اس ػفًَت اٍلیِ تزٍس هیکٌد

گلَهزًٍفزیت هشهي:تا ػَاهلی غیز اس ػفًَت ایجاد 

هیطَد ٍ در افزاد تستِ تِ تزخی ضزایط تا ػالین 

هتفاٍتی تزٍس هیکٌد ,تا استیي رفتي گلَهزٍل ّاٍ 

ت تَتَل ّای کلیَی ,کلیِ ّا کَچک هیطَد ٍتِ سزػ

جوغ هیگزدًد,تافت فیثزٍاسکار تجای تافت ّای کلیَی 

قزار هیگیزد ,کِ در ًْایت فزد اسکلزٍس ػزٍق خًَی 

 کلیَی ٍ ػفًَت کلیِ هثتال هیطَد

 

  

 علت های بیماری :

ػفًَت ّای ٍیزٍسی ,آًدٍکاردیت 

تاکتزیال,گلَدردّای چزکی دٍراى 

کَدکی,دارٍّایی ًظیز پٌسیالهیي ٍسرد سخن 

 پَستی .

 عالیم بیماری:

تَْع,استفزاؽ,کسالت ,کاّص حجن ادرار,ادم هچ 

ًفس,تة,ادم چطن پا,ادرار تیزُ یا قزهش,تٌگی 

 ّا,درد پْلَّا,احساس طؼن فلش در دّاى,

 عالیم بالینی:

ّواچَری,یا ادرار خًَی,ٍجَد پزٍتیي در ادرار 

 ,افشایص فطار خَى,افشایص کزاتٌیي پالسوا.

 عوامل تشذیذ کننذه:

قزارگیزی در هکاى ّای ػوَهی کِ احتوال اًتقال 

ایي . ػفًَت ّای استزپتَکَکی ضایغ است

هوکي است در ّز سٌی رخ دّد ٍلی تیواری 

  سال ضایغ است11اغلة در کَدکاى سٌیي یک تا 

 

 

 

 

 

 

 

 گلومرونفریت

95تابستان   

 

 

التْاب گلَهزٍل ّای کلیِ را گلَهزًٍفزیت هی 

ًاهٌد.ایي تیواری تا ًام ّای سٌدرم ًفزیت حاد ٍ 

 گلَهزًٍفزیت تؼد اس ػفًَت ًیش ضٌاختِ هیطد

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

يالدیه گرامی جُت پیگیری 

درمان فرزودتان پس از ترخیص 

می تًاوید ريزَای شىبٍ 

يديشىبٍ صبح بٍ درماوگاٌ 

 َمیه مرکس آقای دکتر رضًی ي

دارالشفا  میدان امام درماوگاٌ

آقای دکتر 8تا 4عصر ساعت 

.اخًان مراجعٍ کىىد  

 عواقب مورد انتظار :

ػالیمن در ػممزو دٍ ّفتممِ تمما چٌمد همماُ رفممغ هیطممًَد   

درصد کَدکماى تمدٍى تمزٍس ّمیچ ػاریمِ ای      90.حدٍد 

سمیز   گساالى ًیش تْثمَد هیاتٌمد اهما    تْثَد هیاتٌد.تشر

   تْثَدیطاى آّستِ تز است

 وصیه هایی برای بیماران :ت

کاّص هصزف غداّای پزپزٍتیي هثل گَضمت ,تممن   

هزؽ,حثَتممممات,در صممممَرت ادم کمممماّص هصممممزف   

هصممزف هممَاد غممذایی یمما دارٍّممای  sهایؼات,کمماّص 

حاٍی پتاسین هاًٌد هَس.هصزف غداّای گیاّی هثمل  

هاًٌممد رٍغممي گیمماّی 3سممَیا ٍاسممیدّای چممزب اهگمما

.پایص ٍسى رٍساًمِ ,اجتٌماب اس حرمَر در هکماى ّمای      

ػوَهی کِ احتوا اًتقمال ػفًَمت هیثاضمد .در صمَرت     

 تزٍس ّزگًَِ ػالین ػفًَت هزاجؼِ تِ پشضک  

 هْدٍی فز .کارضٌاس پزستاری تْیِ کٌٌدُ :سحز

 95تاتستاى -هزکش آهَسضی درهاًی حرزت هؼصَهِ 

 2016ًلسَى مهٌثغ :

 تست های تشخیصی:

ضوارش کاهل سلَل ّای خًَی,آًالیش 

ادرار,اًداسُ گیزی تیتز پادتي ّای ید 

 استزپتَکَکی ,اًداسُ گیزی کزاتیٌیي

 پالسوا,درًْایت ًوًَِ تزداری اس کلیِ 

 درمان:

اٍلیي هزحلِ رفغ ػفًَت ادراری تا آًتی 

تیَتیک است.,کٌتزل فطار خَى, هحدٍدیت 

سدین در رصین غدایی,در هَارد حاد هصزف 

کَرتَى ّا ٍ دارٍّای ایوٌَساپزسیَهاًٌد 

سیکلَفساهاید,تجَیش پزٍتیي ّای دارای ارسش 

تیَلَصیک,جْت کاّص تار هایؼات هصزف 

دارٍّای ادرارآٍر تَصیِ هیطَد,در هَارد کن 

 خًَی هصزف هکول ّای آٌّی,اًجام

دیالیشٌّگاهی کِ کزاتیٌیي پالسوا تسیارتاالست 

تزای جلَگیزی اس تْن خَردى تؼادل آب 

ٍالکتزٍلیت ّا. تجَیش پٌیسیلیي تِ اطزافیاى فزد 

 هثتال تِ ػفًَت استزپتَکَکی

 

 


