
 پیوند کلیه
 

 :معموال دو نوع اهدا کننده کلیه وجود دارد
 ..1.اهدا کننده زنده که به درخواست خود کلیه اش را اهدا می کند.

 2. اهدا کننده ی فوت شده یعنی  کلیه کسی که فوت شده ولی کلیه او هنوز سالم است و قابلیت کار کردن را دارد .
 

 عوارض پیوند کلیه:
 

 چون در پیوند کلیه از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن استفاده میشود گیرندگان پیوند کلیه در معرض ابتال به
 عفونت و برخی از بدخیمی ها هستند. عالوه بر موارد فوق ممکن است بافت پیوندی دچار پس زدگی شود. برای پیشگیری

 از عوارض مطرح شده قبل از پیوند آزمایشات کامل فیزیکی برای تشخیص و درمان مواردی که می تواند پس از عمل
 پیوند باعث بروز مشکالتی در بیمار شود انجام می شود. تعیین نوع بافت- گروه خونی و کنترل آنتی بادی برای تعیین

 هماهنگی بین بافتها و سلول های دهنده و گیرنده ضروری است.
 

 چرا پیوند کلیه پس میزند:
 

 در صورتیکه ناسازگاری ژنتیکی بین فرد اهدا کننده و فرد گیرنده کلیه وجود داشته باشد سیستم ایمنی فرد گیرنده .کلیه
  پیوندی را به عنوان بافت مهاجم شناسایی میکند.

 به همین دلیل قبل از پیوند کلیه از فرد گیرنده و دهنده آزمایشات متعددی گرفته می شود تا میزان سازگاری ژنتیکی
 بررسی شود.

 
 مراقبت های بعد از عمل پیوند کلیه:

- 
 حداقل ۶ تا ٨ هفته بعد از عمل جراحی پیوند کلیه اجازه ندارید جسم سنگینی را بلند کنید و یا فعالیت بدنی شدید-

 داشته باشید.
 از بستن کمربند های تنگ خودداری کنید.-
  رعایت بهداشت محیط و بهداشت فردی بسیار حائز اهمیت میباشد.-
 شستن مکرر دستها برای پیشگیری از عفونت های احتمالی بسیار حائز اهمیت است .-
 رعایت کردن بهداشت مواد غذایی ازبروز بسیاری از بیماری ها جلوگیری می کند.سبزی ها و میوه ها باید به-

 خوبی شسته شوند.
  غذای شما باید کم نمک و کم چرب باشد. از خوردن غذاهای آماده مثل سوسیس- کالباس- پیتزا و غذاهای-

 رستورانی پرهیز کنید. همچنین خوردن غذاهای کنسرو شده مثل تن ماهی و کله پاچه توصیه نمی شود.
 به دلیل افزایش حساسیت پوست به نور آفتاب در نتیجه مصرف داروهای پیوندی بهتر است در معرض نور-

 مستقیم آفتاب قرار نگیرید و اگر مجبور به بودن در آفتاب هستید می توانید از کاله نقاب دار استفاده کنید و حتما
  ضد آفتاب بزنید.

 از افزایش وزن پرهیز کنید. چون میزان برخی از داروها بر اساس وزن شما محاسبه می شود و با افزایش وزن-
 باید به مقدار زیاد تری استفاده شوند  که قطعًا به دنبال آن عوارض داروی خیلی بیشتر خواهد شد .

 عالیم و  نشانه های پس زدگی کلیه از جمله کاهش ادرار- ورم- تب- افزایش فشار خون- افزایش وزن و احساس-
 سفت شدن کلیه پیوندی را همواره به خاطر داشته باشید.



 نکته مثبت پیوند کلیه:
 

 نکته مثبت پیوند این است که شما محدودیت کمتری در خوردن و آشامیدن دارید. اما بعد از پیوند کلیه الزم است که رژیم
 غذایی و سبک زندگی خود را به نحوی تغییر دهید که قلب شما سالم تر بماند.

 
 نکته منفی پیوند کلیه:

 
 نکته منفی پیوند کلیه این است که بیمار باید تا آخر عمر داروهای مخصوصی مصرف کنند تا بدن کلیه پیوند شده را پس
 نزند که قطعًا مانند همه داروها ممکن است عوارض داشته باشد. به همین دلیل بیمار پیوندی ممکن است راحت تر دچار

 عفونت شود. همچنین در برخی موارد احتمال ابتال به برخی سرطان ها باال می رود.
 

 چه کسانی نمی توانند پیوند کلیه کنند؟
 

 کسانی که به اندازه کافی در برابر جراحی و تاثیرات آن مقاوم نیستند.1.

 افرادی که نمی توانند داروهای ضد ایمنی بدن را بعد از جراحی به صورت مداوم مصرف کنند.2.

  در بیمارانی که پیوند کلیه پر خطر است مثل وجود عفونت شدید در بدن- بیماری قلبی شدید- سرطانی که به3.
 چندین جای بدن گسترش پیدا کرده است و یا بیماران مبتال به ایدز

 
 عمل پیوند کلیه معموًال بین ٢ تا ٣ ساعت طول می کشد.

 
 پیوند کلیه چند سال دوام می آورد؟

 
 زمان مشخصی برای اینکه بگوییم پیوند کلیه چقدر دوام می آورد وجود ندارد. وضعیت هر بیمار منحصر به فرد است.
 متوسط عمر کلیه پیوند شده بین ١٢ تا ١۵ سال است. پیوند کلیه برای کسانی که کلیه خود را از بستگان خود گرفته اند

  بیشتر دوام می آورد.
 
 


