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پیوند کلیه

.از شخصی به شخص دیگرانسانکلیهاست از کارگذاریعبارت 

.کندیک پیوند موفق می تواند عمر فرد دریافت کننده را طوالنی 

.بهبود ببخشدزندگی بیمار را کیفیت 

و از تظاهرات برگشت پذیر اورمی خالص دیالیزبیمار از محدودیت های
.می شود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2


تاریخچه پیوند کلیه

موری، دکتر جوزف ۱۹۵۴دسامبر سال ۲۳

.پیوند کرد برادر دوقلوی همسانش ریچاردرا به کلیه رونالد هریک 

.سال بعد از عمل زنده ماند ۸گیرنده پیوند 

. برنده جایزه نوبل پزشکی شد۱۹۹۰دکتر موری به خاطر این عمل، در سال 

The first kidney transplants between living patients



تاریخچه پیوند کلیه

در ایران

. اولین پیوند کلیه در ایران پیش از انقالب اسالمی توسط آقای دکتر سنادی زاده انجام شد•

و بعد از آن مجموعا تا زمان انقالب در حدود هشتاد مورد عمل پیوند کلیه در شهرهای شیراز و •
.تهران انجام شد

ممنوع اعالم شد1362پس از انقالب تا سال •

• November 1347

• Recipient : a 27-years-old woman

• Donor : a man, 24 years old

• In Namazi Hospital



ایران در پیوند كلیه مقام نخست خاورمیانه را دارا بوده 
.سه كشور نخست جهان استجزو

پیوند کلیه انجام می ۵۰۰هزار و ۲در کشور ما هر سال در حال حاضر 
.شود که این رقم در منطقه و دنیا بی نظیر است

.کندسال عمر می ۱۲-۱٥پیوندی به طور متوسط کلیه 



همه افراد مبتال به نارسایی کلیه می توانند پیوند کلیه انجام بدهند به جز

متاستاتیکسرطان

.اندنشدهدرمانموثرطوربهکهایکنندهعودهایعفونت

محیطیعروقیاقلبیوخیمبیماری

کبدینارسایی

AIDS

Psychiatric illness including alcoholism and drug addiction

Age > 70 years

افراد بسیار چاق



منابع کلیه

زنده با نسبت فامیلی1.

زنده غریبه2.

.3Cadaveric (Brain-dead) 



معیارهای انتخاب اهدا کننده 

.سال مي باشد ۲۵سال، حداقل سن مجاز جهت دختران مجرد ۴۵-۱۸سن 

زوجه در اهداكنندگان مجرد، /مجزا از اهداكننده و زوج( آگاهانه)دو رضایت كتبي اخذ •
.رضایت دوم از والدین اخذ مي گردد

.  تابعیت یكسان مي باشندو گیرنده كلیه الزاما داراي اهداكننده •

.تزریقي اهداكنندگان از موارد منع مطلق اهدا مي باشداعتیاد •

مرجعالزم اهداكنندگان و گیرندگان در محل مركز پیوند یا آزمایشگاه آزمایشات •



پیوند از اهداء کننده جسد چیست؟ 

از نظر پس از انجام آزمايشات ،بيمار در ليست انتظار پيوند قرار مي گيرد تا  كليه منطبق با او•
.بافتي پيدا شود

پیوند به بیمار دچار مرگ مغزی شده است،یك کلیه سالم از فردي كه مرگ مغزی در پیوند كلیه از •
.زده مي شود 

. می باشد انجام پیوند منوط به رضایت خانواده متوفي •



معیار های انتخاب اهدا کننده مرگ مغزی

کارکرد مناسب کلیه

علت مرگ مغزی

نداشتن بیماری قابل انتقال

گروه خونی همسان

Negative cross-match



بافتيآزمون های انطباق 

. بافت مهم ترین عامل در پذیرش یا رد پیوند كلیه است انطباق •

.  هر نوع پیوند كلیه گروه خوني اهداء كننده باید با گروه خوني گیرنده سازگار باشددر •

. صورتي كه گروه هاي خوني سازگار باشد آزمون دیگري بنام تعیین بافت انجام مي گیرد در •

.  آزمون شباهت هاي ژنتیكي بافت اهداء كننده و گیرنده را قطعي مي كنداین •

•Cross-match  مثبت:

نیستاز نظر بافتي سازگار با گیرنده ( زنده یا جسد)به این معني است كه اهداء كننده •

گرفته او در مقاطع زماني مختلف یك نمونه خون است در لیست انتظار پیوند كه گیرنده کلیه در زماني •

تغییر ممکن استاین سطوح در زمان هاي مختلف . بادي هاي سیتوتوكسیك را تعیین كنند آنتي شود تا سطح مي •
کند



Test HLA typing

ن آنتی ژن لکوسیت انسانی نشانگرهایی هستند که می تواند تشخیص دهند کدام سلول به بد
.فرد تعلق دارد و کدام سلول ندارد

.مطابقت نزدیک بین نشانگرهای گیرنده و اهداکننده شانس پس زدن کلیه را کاهش میدهد

جهت تعیین انواع آن در بدن از تستی به نام 

Test HLA typing

.کمک گرفته می شود



مناسب ترین افراد اهداکننده کلیه

.خصوصاً برادران و خواهران هستند/ اعضاء درجه اول خانواده •

ي اهداء كننده باید در سالمت كامل باشد تا بتواند بعدها در زندگ•
. خود با یك كلیه زندگي عادي داشته باشد 



آزمون هایی که جهت تائید سالمت اهدا کننده انجام می گیرد 

سابقه طبي و معاینه بالیني كامل-•

رادیوگرافي قفسه سینه -•

نوار قلب -•

آزمون هاي خوني و ادرار-•

سونوگرافي و آنژیوگرافي كلیه -•

مصاحبه روان پزشك -•



Transplant Tests

 معاینه فیزیکی

 آزمایش خون

 بررسی تاریخچه مشکل کلیه

 سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادرار و بررسی عروق

 مشاوره وبررسی گوارش اندوسکپی وکلونوسکوپی

 تست کراس مچ وپنل

 Chest x-ray

 مشاوره زنان پاپ اسمیر و ماموگرافی

 تستهای بررسی ویروسی

 Echocardiogram مشاوره قلب و

 بررسی وضعیت سالمت دندان ها

 مشاوره روانپزشکی

 مشاوره گوش و حلق بینی



نحوه جراحي پیوند کلیه
شکمدر ناحیٔه ربع تحتانیبرش مایل . 1

قرار نلگایلیاک که درونو در معرض دید قرار گرفتن عروق کنار زدن الیه های پوستی، عضالت و پریتوئن . 2
دارند 

.ایلیاک داخلی، انتخاب اول در پیوند با گرافت محسوب می شوندشریان.3

بولداگقوی مثلکلمپ هایایلیاک خارجی توسطوریدکردن شریان ایلیاک داخلی ومسدود . 4

کلیه شریان و سپس ورید به آناستوموز . 5

(  یورترونئوسیستوستومی)مثانهبهحالبپروگزیمالقسمت . 6

به مثانهانتهای فوقانی حالب را مثانه می دهند و طرفی -در دیواره قدامیبرش کوچک . 7

ثابت می کنندبخیهبا

استفاده از استنت دبل جی جهت پیشگیری از چسبندگی حالب. 8

جهت تخلیه ترشحاتگذاشتن درن در موضع جراحی .  9

فولی جهت کاهش فشار مثانه تعبیه سوند 10

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D9%87


مزایای پیوند کلیه

بازگشت عملکرد نرمال کلیه•

رفع بسیاری از تغییرات پاتولوژیک•

رفع وابستگی به دیالیز•

رفع محدودیت های غذایی•

بازگشت به فعالیت نرمال•



معایب پیوند کلیه

ضرورت استفاده از داروهاي جلوگیري كننده از رد پیوند كه ممكن است عوارض -
 .جانبي داشته باشد

نگراني از پس زدن كلیه -

افزایش احتمال بروز عفونت و انواع خاصي از سرطان -



درپیوندکلیه(ایمونوساپرسیو)داروهای مورداستفاده 

Prednisolone

Anti-Thymocyte Globulin

Rituximab

Azathioprine 

Cyclosporine

Tacrolimus

Mycophenolic Acid

Sirolimus

Everolimus



عوارض داروهای ایمونوساپرسیو
• 1- Malignancy

• 2- Infection

• 3- Side effects of different drugs

Weight gain

osteoporosis

Cataracts

diabetes mellitus

Dermatologic effects (acne, impaired wound healing)

Hypertension

Hyperlipidemia



داروهای ایمونوساپرسیو

• در رابطه با مصرف داروهای پیوندی موارد زیر را باید مدنظر داشته و به بیمار 
آموزش دهیم

• ساعت رعایت شود12بین دوزهای دارویی باید فاصله 

• مصرف آب گریپ فروت و انار به دلیل تغییر بر متابولیسم داروهاممنوع است

• روزی که آزمایش سطح دارویی دارد دارو را بعد از خونگیری مصرف کند



داروهای ایمونوساپرسیو

نی در رابطه با تصمیم بارداری به دلیل تداخالت دارویی و احتمال ناهنجاریهای جنی•
حتما با پزشک مشورت کند

قند عالمتهایی مانند لرز دست ها ریزش مو تاری دید احساس گیجی و اسهال افزایش•
دهدخون را به پزشک اطالع 

از دست زدن به قرص سل سپت خودداری کند•



Renal Allograft Rejection

1- Hyper acute

2- Acute

3- Chronic



Hyper acute Rejection

:درافتد اغلب اتفاق می 

کسانی که خون دریافت کرده اند1.

عضو انجام داده اندپيوند کسانی که 2.

کسانی که بیماری اتوایمیون دارند3.

باعث از دست دادن عضو میشود

ممکن است الزم شود  Plasmapheresis and pulse 

steroid



Acute Renal Rejection

افتدمیاتفاقاولماهششطی1.

اردندالیگوریبیمارحالیکهدرمیابدافزایشکراتینین2.

بيوپسی به تشخيص آن کمک ميکند3.

و پالس کورتون امکان پذير است ATGدرمان با داروی 4.



Chronic allograft Rejection

از بين رفتن تدريجی عملکرد کليه

ماه از عمل ۶بعد از 

:عالمت

پروتيينوری متوسط تا شديد و افزايش تدريجی کراتينين

درمان معموال ناموفق است



نشانه ها و عالئم پس زدن کلیه

شدن به عالئمی مانند عالئم سرماخوردگی از قبیل بدن درد، لرز و سردرددچار •

درجه سانتیگراد یا باالتر38تب •

کمتر از حد معمول ادرار کردن•

فشار خون بسیار باال•

افزایش وزن ناگهانی•

ورم کردن مچ پا•

احساس درد یا حساسیت به لمس در ناحیۀ انجام پیوند•

احساس خستگی شدید•



Treatment Of  Rejection

1. Pulse steroids

2. ATG

3. IVIG

4. Rituximab

5. Plasmaphoresis



medical Complications

• سال است15تا 12ميانگين عمر کليه پيوندی 

 از ميزان مرگ مير در افراد پيوندی است٪ ۳۰علت  Infection 

Pneumonias 50% 

The urinary tract (17%)

 The respiratory tract (14%)

Cytomegalovirus (30%)

 Herpes simplex (23%)

 Herpes zoster (23%)

http://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_cytomegalovirus
http://en.wikipedia.org/wiki/Herpes_simplex
http://en.wikipedia.org/wiki/Herpes_zoster


Surgical Complications

• Bleeding

• infection

• Lymphocele

• Delayed Graft Function

• Arterial renal thrombosis & Renal vein thrombosis

• Renal artery stenosis

• Urinary fistula  /Ureteral obstruction

embolism



مراقبت پس از پیوند کلیه 

ها ری ابتال به انواع عفونت ها و بیمابه دلیل مصرف داروهای ایمونوساپرسیو و آمادگی •
.باید به طور مرتب توسط پزشک ویزیت شودبیمار، 

ی ممکن نکات بهداشتی را رعایت کند تا به بیماری مبتال نشود، زیرا ابتال به بیمارهمه •
.است روی روند پیوند کلیه تاثیر بسزایی بگذارد

.ستشستن مکرر دست ها برای پیشگیری از عفونت های احتمالی بسیار حائز اهمیت ا•

استفاده از ماسک حداقل تا سه ماه برای بیمار الزامی است•



مراقبت پس از پیوند کلیه 

فتاب قرار است در معرض نور مستقیم آبهتر به علت افزایش حساسیت پوست به نور آفتاب •
.بزند، می تواند از کاله نقاب دار استفاده نماید و حتما ضد آفتاببودنگیرد و اگر مجبور 

د و یا هفته بعد از عمل جراحی پیوند کلیه بیمار جسم سنگینی را بلند نکن8تا 6حداقل •
.فعالیت بدنی شدید نداشته باشد

ه کار با گل و گیاه و نگهداری از گیاهان در منزل بیمار پیوندی به دلیل احتمال ابتال ب
بیماریهای قارچی ممنوع است

تنگهداری از حیوانات خانگی به دلیل احتمال انتقال بیماری حداقل تا شش ماه ممنوع اس•

.کمربندهای تنگ ممنوعبستن •



مراقبت پس از پیوند کلیه 

پس از پیوند (هفته6تا 4حدود )شروع فعالیت جنسی پس از دوره نقاهت و احساس بهبودی بیمار •
استبالمانع 

شوداگر دریافت کننده کلیه خانم باشد حداقل یک سال بعد از عمل جراحی پیوند کلیه نباید باردار•

مصرف میوه جات و سبزیها حتما پس از ضدعفونی و شستشوی دقیق انجام شود•

در رابطه با ویزیت سالیانه چشم پزشک و دندان پزشک معاینه و ویزیت زنان و ماموگرافی •

و پاپ اسمیردر زنان و معاینه پروستات در مردان به بیمار پیوندی توصیه اکید میشود•



مراقبت پس از پیوند کلیه 

افزایش بسیاری از بیماران پس از پیوند کلیه، اشتهای بهتری پیدا می کنند و به طور ناخواسته دچار•
وزن می شوند؛ 

کننداز غذاهای کم کالری استفاده باید بنابراین•

بنوشندمایعات بسیار •

کنندکمتر نمک مصرف •

از خوردن غذاهای آماده مثل سوسیس، کالباس، پیتزا و غذاهای رستورانی پرهیز کنند•



مراقبت پس از پیوند کلیه 

زدن انواع واکسن حاوی ويروس زنده ممنوع است

آبله سرخک سرخجه اوريون تب زرد:مانند

واکسن های بی خطر پس از پيوند کليه•

آنفلوآنزا•

سه گانه•

فلج اطفال•

•B هپاتيت



موفقیت در پیوند کلیه

.میزان موفقیت در پیوند در كل بسیار باال است 1.

.است % 90تا 95موفقیت پیوند از اهداء كنندگان زنده 1.

.سال هم دوام و عملكرد دارند25بعضي كلیه ها تا 2.

.نشوددر صورت از کار افتادن کلیه پیوندی انجام ممکن است نفرکتومی کلیه پیوندی 3.

.ممكن است پس از مدتي و در صورت صالحدید پزشك بیماربراي انجام پیوند دیگر واجد شرایط باشد4.



معرفی و گزارش یک مورد 

.  ویزیت منظم بیماران پیوند کلیه به منظور تشخیص زودرس و کنترل سریع عوارض می باشد1.

متاهل دارای دو فرزندساله 42خانم ترک زبان 2.

با کلیه پلی کیستیک 3.

شدند چهار ماه قبل پیوند کلیه 4.

با شکایت از بی اختیاری و تکرر ادرار مراجعه کرده اند5.

لیترگرم در دسی میلی 2.1کراتینین آزمایش اخیر 6.

در سونوگرافی نمای کلیه و جریان خون طبیعی 7.

عالیم حیاتی نرمال 8.

پس از ارسال آزمایشات با تشخیص عفونت ادراری تحت درمان قرار گرفتند9.



تشخیص پرستاری 

اختالل در دفع ادرار در رابطه با بی اختیاری ادرار

هبيگاناختالل در برقراری ارتباط در رابطه با ناتوانی برای صحبت به زبان 

در ارتباط با بی اختياری ادراریاختالل در تماميت پوست در معرض 

در معرض خطر ابتالی مجدد به  عفونت  در رابطه با مصرف داروهای 
ايمونوساپرسيو

کليهدر معرض اضطراب در رابطه با اختالل در کارکرد 



برایند مورد انتظار

عد از اطالعات صحيح و کافی در رابطه با بيماری روشهای درمان و نحوه پيگيری ب
باشدترخيص داشته 

منفی شدن جواب کشتها

عدم تب و لرز

طبیعی بودن دفع ادرار و بدون تکرر و سوزش و فوریت

wbcطبیعی شدن مقادیر 



اقدامات پرستاری

پایش جذب و دفع
پایش عالیم حیاتی

بررسی توانایی بیمار برای صحبت به زبان رایج
کمک گرفتن از مترجم

تشویق به مصرف مایعات
آموزش رعایت بهداشت فردی 

آموزش نحوه صحیح شستشوی دست
آموزش عالیم عفونت ادراری

استفاده از تکنیکهای آرامبخشی
پیگیری پس از ترخیص



جواب کشت.شروع به کاهش کرد روزه کراتینین 10پس از درمان آنتی بیوتیک 
.ادرار منفی شد

شدندمرخص 1.7با کراتینین ایشان 
.نحوه مراقبت در منزل و رعایت بهداشت فردی را به خوبی فراگرفتند

لپیگیری پس از پیوند توسط پرستار مربوطه طبق پروتکل انجام و در حا

حاضر کلیه بیمار کارکرد مناسب دارد



معرفی مورد

د کلیه ا زمینه فشارخون و ابتال به نارسایی کلیه تحت جراحی پیونبمتاهل دارای یک فرزند ساله 38بیمار آقای 1.
.قرار گرفتند

فته ای سه بار فقط از سال گذشته پس از تعبیه فیستول ه.در شرح حال سابقه بیماری دیگرو بستری را ذکر نکرده بودند
.و چهار ساعت دیالیز می شدند

.میدادندپزشک طی این مدت دستور دیالیز موردی. پس از عمل کارکرد کلیه تا روز بیستم پس از عمل مناسب نبود1.

ه به طوری که در طول روز به سختی جواب تلفن خانواد.هر روز که می گذشت شرایط روحی بیمار بدتر می شد2.
.ترجیح میدادند در اتاق تنها باشند.شان را میدادند

.پزشک بیمار جهت اختالل در خواب قرص آلپرازوالم برای بیمار تجویز کرده بودند که موثر نبود3.

سال قبل به دلیل 6بالخره مشاوره روانپزشکی در روز سی ام پیوند انجام شد و به روانپزشک عنوان کردند که 1.
.عدم موافقت پدر همسرشان با ازدواج ایشان سابقه خودکشی ناموفق نیز داشته اند



معرفی مورد

تشخیص پرستاری

اختالل در ارتباطات در رابطه با ترس و اضطراب 1.

اختالل در الگوی خواب در رابطه با ترس و اضطراب2.

سابقه خودکشی ناموفقدر معرض  آسيب يا صدمه به خود و ديگران در ارتباط با 3.

اختالل در خلق و افسردگی در رابطه با سیر منفی عالیم و نشانه های بیماری 4.

در خانواده(پیوندی)بیمارتغییر در روند زندگی خانواده در رابطه با فرد 5.



انتظاربرایند مورد 

مددجو بتواند آگاهی از احساس خود را به زبان آورد1.

ظاهر آرام داشته باشد2.

راههای سالم کنار آمدن با اضطراب را بشناسد3.

خواب آرام داشته باشد4.

اطالعات صحیح و کافی در رابطه با بیماری روشهای درمان و نحوه پیگیری بعد از ترخیص داشته باشد5.

خانواده بیمار هم در برنامه مراقبت از بیمار شرکت کنند6.

از سیستم های حمایتی قابل دسترس استفاده کنند7.



اقدامات پرستاری

قرار دادن بیمار نزدیک به استیشن پرستاری1.

چک کردن وسایل بیمار از نظر نداشتن وسایل تیز و برنده2.

آرامبخشیاز تکنيکهای استفاده 3.

...دادن اطالعات کافی به بیماردر رابطه با بیماری و 4.

تشویق خانواده به مشارکت در برنامه های مراقبتی5.

معرفی موسسات حمایتی6.

آموزش در رابطه با مراقبت در منزل7.



نتیجه اقدامات 

.روحيه بيمار تقويت شد و همچنين  ظاهر آرام داشتند1.

مددجو تکنيک های آرامبخشی را به خوبی فراگرفته و خوابشان نيز تنظيم شد2.

در ادامه پيگيری های پس از ترخيص توسط پرستار مربوطه طبق پروتکل انجام شد3.

نظرو معالجهدر حال حاضر شرايط روحی و جسمی بيمار مساعد و کارکرد کليه مناسب است و تحت 4.

.می باشندروانپزشک پزشک 



تشکر از همراهی شمابا 1.


