
 
 

شد یناگهان یویعفونت کل کیحاد  تیلونفریپ ست دیو  ست به طور دائم یها م هیباعث تورم کلکه  ا به  یشود و ممکن ا

 .ه زندگی باشددنکن دیتهدتواند  یم تیلونفریبرساند. پ بیآنها آس

، اما نادر اسکککت بیماری نامند. شککککز مزمن یمزمن م تیلونفریرا پ یماری، بدهد یمداوم رخ م ایمکرر  پیلونفریت یوقت

 افتد. یاتفاق م ،که انسداد ادرار دارند یافراد ایدر کودکان  شتریب

 :تیلونفریپ عالئم

 عبارتند از: جیشوند. عالئم را یدو روز پس از عفونت ظاهر م یمعموالً ط عالئم

 گرادیدرجه سانت 38.9 تب 

 کشاله ران ای، پهلو در شکم، کمر درد 

  ادرار سوزش ایدردناک  ادراردفع 

  خون در ادرار ای چرکوجود 

 تکرر ادرار 

 یماه یبا بو ادرار 

 باشد: ریتواند شامز موارد ز یم گرید عالئم

 لرز 

 تهوع حالت 

 استفراغ 

  دردبدن  

 یخستگ 

 مرطوب پوست 

 احساس گیجی 

در بزرگساالن مسن  احساس گیجی، افراد باشد. به عنوان مثال ریز ساممکن است در کودکان و بزرگساالن متفاوت ا عالئم

 معمول است و اغلب تنها عالمت آنها است.

 یعالئم قابز توجهممکن اسکککت  یحت ایرا تجربه کنند  فیمزمن ممکن اسکککت فعال عالئم خف تیلونفریمبتال به پ افراد

 نداشته باشند.

 



 
 

 :تیلونفریپعلل 

 قیها از طر یشکککود. باکتر ی( شکککروع مUTI) یادرار یعنوان عفونت مجار اب یتحتان یمعموالً از دسکککتگاه ادرار عفونت

 هیحالب به کل قیها از طر یباکتر مثانهکنند. از  یو گسترش به مثانه م ریشوند و شروع به تکث یادرار وارد بدن م یمجرا

 شوند. یها منتعز م

تواند به  یخون م انیدر جر ی، هرگونه عفونت جدحال نیشککوند. با ا یاغلب باعث عفونت م E. coliمانند  ییها یباکتر

 حاد شود. تیلونفریکرده و باعث پ تیسرا زیها ن هیکل

  :عوامل خطر

 کند.  یم جادیا را حاد تیلونفریپ ابتال به، خطر ادرار را قطع کند یعیطب انیکه جر یمشکل هر

امر  نینها راحت تر اسککت. اها به بدن آ یورود باکتر نی، بنابراکوتاه تر از مردان اسککت اریادرار زنان بسکک ی، مجرانیهمچن

 دهد. یحاد قرار م تیلونفریپ از جمله یویکل یدر معرض عفونت ها شتریزنان را ب

 قرار دارند عبارتند از: یشتریکه در معرض خطر ب یافراد ریسا

 مثانه  ای هیکل یها یماریب ریسا ای هیسنگ کل افراد مبتال به 

 سالمندان 

 مبتالیان به  ، یابتی، مانند افراد دسرکوب شده هستند یمنیا ستمیس یکه دارا یافرادHIV / AIDS سرطان ای 

 گردد( یها برم هیادرار از مثانه به حالب و کل یکه معدار کم بیماریی) ادرار فالکسیمبتال به ر افراد 

 پروستات گیبزر مبتال به افراد 

 کنند عبارتند از: ریپذ بیبرابر عفونت آسرا در  فردتوانند  یکه م یعوامل ریسا

 ادراری از سوند استفاده 

 یستوسکوپیس نهیمعا 

 یدستگاه ادرار یجراح 

  خاص یداروهامصرف 

 نخاع ایعصب به  بیآس 

 مزمن تیلونفریپ 

، یتوانند در اثر عفونت ادرار یموارد م نیشککود. ا یمشککاهده م شککتریکه انسککداد ادرار دارند ب یدر افرادمزمن  پیلونفریت

 است.شایع از بزرگساالن  شتریمزمن در کودکان ب تیلونفریشوند. پ جادیا کیآناتوم یها یناهنجار ای ادرار فالکسیر



 
 

 :تیلونفریپ صیتشخ

 ادرار شیآزما

مشکوک  هیکند. اگر آنها به عفونت کل یم یبررس عیعالئم شا ریشکم و سا هیناح در تی، حساساز نظر تب بیمار را پزشک

 کنند. ی، خون و چرک در ادرار را بررسها یباکتر آزمایش ادرار وجوددهند.  یمدرخواست ادرار  شی، آزماباشند

 سونوگرافی

 کند. درخواستدر دستگاه ادرار  گریانسداد د ای، تومور ستیک افتنی یرا برا یممکن است سونوگراف نیهمچن پزشک

 سی تی اسکن

 نیهمچن شیآزما نیشود. ا زیتجواسکن  یت ی، ممکن است سدهند یساعت به درمان پاسخ نم 72که ظرف  یافراد یبرا

 دهد. صیرا تشخ یتواند انسداد داخز دستگاه ادرار یم

 :تیلونفریپ درمان

ستند. با ا تیلونفریاقدام در برابر پ نیها اول کیوتیب یآنت شک انتخاب م یکیوتیب ی، نوع آنتحال نیحاد ه کند به  یکه پز

 دارد.  یبستگ یباکتر ییعدم شناسا ای صیتشخ

 مصرف شود.  روز 14تا  10 یبرا دی، اما دارو باروز عفونت را درمان کنند 3تا  2 یتوانند ط یداروها م رچهاگ

کند.  یبستر مارستانیرا در ب بیمار، پزشک ممکن است هیکل دیعفونت شد یاثر است. برا یب ی، دارو درمانموارد یبعض در

زمان سککاعت باشککد. در  48تا  24به مدت  وریدی کیوتیب یو آنت تجویز سککرمممکن اسککت شککامز  در بیمارسککتان درمان

 10احتماالً  مارستانیکنند. بعد از مرخص شدن از ب یابیکنند تا عفونت را رد یرا کنترل مپزشکان خون و ادرار بستری، 

 .نیز تجویز میکنند یخوراک کیوتیب یروز آنت 14تا 

باشککد.  ازین یبه جراحممکن اسککت ، ها هیدر کل یاصککالم مشکککالت سککاختار ایبردن انسککداد  نیاز ب یبرادر برخی موارد 

 الزم باشد. ی، جراحدهد یها پاسخ نم کیوتیب یکه به آنت یآبسه ا هیتخل یممکن است برا نیهمچن

 ی:بارداردر  تیلونفریپ

پروژسترون  شی. افزایدستگاه ادرار یکیولوژیزیف راتیی، از جمله تغکند یم جادیدر بدن ا یاریموقت بس راتییتغ یباردار

 شود. تیلونفریپ ابتال به خطر شیفزاتواند منجر به ا یفشار بر حالب م شیو افزا



 
 

 دیمادر و نوزاد را تهد یتواند زندگ یم زیرادارد.  مارسکککتانیدر ب یبه بسکککتر ازیدر زنان باردار به طور معمول ن تیلونفریپ

تحت درمان  کیوتیب یآنت ساعت با 24نان باردار حداقز تا دهد. ز شیزودرس را افزا مانیتواند خطر زا یم نیکند. همچن

 .ابدیتا عالئم آنها بهبود  رندیگبقرار 

شت ادرار ب دی، بادر زنان باردار تیلونفریاز پ یریجلوگ یبرا شود. عفونت ادرار یباردار 16تا  12 یهفته ها نیک  یانجام 

 هیتواند از عفونت کل یم UTIبه موقع  صیشکککود. تشکککخ تیلونفریپ جادیتواند منجر به ا ینداشکککته باشکککد م یکه عالئم

 کند. یریجلوگ

 :در کودکان تیلونفریپ

عفونت  یبرابه متخصککص اطفال  مراجعه ونیلیم کیاز  شیبسککاالنه متحده  االتی، در اکایآمر یانجمن اورولوژآمار  طبق

ی هستند. پسرها یشتریسال سن داشته باشند در معرض خطر ب کیاز  شیشود. دختران اگر ب یکودکان انجام م یادرار

 ، به خصوص اگر ختنه نشوند.در معرض خطر هستندزیر یک سال نیز 

قبز از عالئم را  نیا دیدارند. پزشککک با ی، درد و عالئم مربوط به دسککتگاه ادراراغلب تب یمبتال به عفونت ادرار کودکان

 کند. ماندر، شود زیتبد تیلونفریبه پ نکهیا

 شوند. میدرمان  ییبه صورت سرپا یخوراک کیوتیب یبا آنتودکان ک شتریب

 پیلونفریت: عوارض

 یها ممکن است به طور دائم هی، کلاست. در صورت ادامه عفونت هیمزمن کل یماریب ،حاد تیلونفریپ یعارضه احتمال کی

عفونت  کیتواند منجر به  یم امر نیخون شککود. ا انیممکن اسککت عفونت وارد جردر موارد نادر  نیهمچن. نندیبب بیآسکک

 شود. سیبه نام سپس خطرناک

 عوارض عبارتند از: ریسا

 هیمکرر کل یها عفونت 

 هیحاد کل یینارسا 

 هیکل آبسه 

 :تیلونفریاز پ پیشگیری

  ادرار  یاز مجرا یادرار و دفع باکتر دفع شیافزا یبرانوشیدن مایعات 

  ها کمک کند. یتا به دفع باکتر یاز رابطه جنس بعددفع ادرار 



 
 

  جلو به ععب  ازخشک کردن بدن 

 

           http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                       
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