
   
  

 تغذیھ بعد از پیوند کلیھ  مراقبت ھا و 

بسیاري از بیماران پس از پیوند کلیه، اشتهاي بهتري پیدا می 

کنند و به طور ناخواسته دچار افزایش وزن می شوند؛ بنابراین 

، خودتان را همیشه وزن کنید؛ افزایش وزنبراي جلوگیري از 

رکالري مانند غذاهاي چرب، همچنین از خوردن غذاهاي پ

شیرینی ها، کلوچه و سایر غذاهاي غنی از چربی یا شکر، 

  خودداري ورزید.

با خوردن غذاهاي زیر می توانید، دریافت کالري را کنترل 

  کنید:

  سبزي ها و میوه هاي تازه ▪

  گوشت بدون چربی، مرغ بدون پوست و ماهی ▪

  فرآورده هاي شیري بدون چربی ▪

  هاي رژیمی نوشابهبدون شکر مانند  هاي نوشابه ▪

  

 

  

در این شرایط بعد از پیوند کلیھ بھ پزشک مراجعھ 
   کنید

  درجه سانتی گراد و باالتر دارد. 7/37اگر بیمار تب  

 .اگر عالئمی مشابه بیماري آنفلوآنزا دارد  

 .درد جدیدي در اطراف محل پیوند شروع شده است  

  1ساعت  24افزایش وزن ناگهانی داشته و یا طی 

  کیلوگرم به وزن او اضافه شده است.

 دارد. تجمع مایعات (آب آوردن) در بدن یا ادم و ورم  

 .مقدار دفع ادرار به طور واضحی کم شده است 

  

  

  

  

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 

  درمانی زنجان

  مرکزآموزشی درمانی آیت ا.. موسوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  واحد آموزش همگانی و بیمار

  

  

 



 پیوند کلیھ چیست؟ 

انسان از شخصی  ٔعبارت است از کارگذاري کلیهپیوند کلیه 

فق میتواند عمر را طوالنی کند پیوند موبه شخص دیگر. یک 

و کیفیت زندگی را بسیار بهبود می بخشد. بیمار از 

محدودیت هاي دیالیز و از تظاهرات برگشت پذیر اورمی 

از تمام بیماران در حالی  ٪90خالص می شود. نزدیک به 

پیوند کلیه را دریافت می کنند که کلیه هاي خودشان نیز 

  ایشان قرار دارند .سر ج

 اھدا کننده پیوند کلیھ

  معموال دو نوع اهدا کننده کلیه وجود دارد:  

اهداکننده زنده که به درخواست خود کلیه اش را می  -1

دهد و معموال به اقوام نزدیک خود می تواند کلیه اهدا کند، 

زیرا سازگاري ژنتیکی فرد با اعضاي خانواده اش و یا اقوام 

  زیاد است.نزدیک بسیار 

اهداکننده فوت شده :یعنی کلیه کسی که فوت شده  -2  

ولی کلیه او هنوز سالم است و قابلیت کار کردن را دارد، به 

  بیمار پیوند زده می شود.

 عوارض پیوند کلیھ

چون در پیوند کلیه از داروهاي سرکوب کننده سیستم   

ایمنی بدن استفاده می شود، گیرندگان پیوند کلیه در معرض 

ابتال به عفونت و برخی از بدخیمی ها هستند. عالوه بر موارد 

فوق ممکن است بافت پیوندي دچار پس زدگی شود. براي 

پیشگیري از عوارض مطرح شده، قبل از پیوند آزمایشات 

امل فیزیکی براي تشخیص و درمان مواردي که می تواند ک

پس از عمل پیوند باعث بروز مشکالتی در بیمار شود، انجام 

، آنتی باديوکنترل  گروه خونیمی شود. تعیین نوع بافت، 

اي دهنده و براي تعیین هماهنگی بین بافت ها و سلول ه

   گیرنده ضروري است.

 چرا پیوند کلیھ پس می زند؟

در صورتی که ناسازگاري ژنتیکی بین فرد اهدا کننده و فرد 

گیرنده کلیه وجود داشته باشد، سیستم ایمنی فرد گیرنده، 

به  کلیه پیوندي را به عنوان بافت مهاجم شناسایی می کند.

ده و دهنده همین دلیل قبل از پیوند کلیه از فرد گیرن

گروه آزمایش هاي متعددي (از قبیل خون، تعیین نوع بافت، 

) گرفته می شود تا میزان سازگاري آنتی باديو کنترل  خونی

  ژنتیکی

بررسی شود. اگر چه تا حدي این ناسازگاري ها با سرکوب 

  منی بدن فرد گیرنده تعدیل می شود.دستگاه ای

 اگر پیوند کلیھ پس زده شود، چھ باید کرد؟

اگر پیوند پس زده شود، بیمار باید براي دیالیز مراجعه کند و 

اگر عالیمی مانند تب و درد مشاهده گردد، کلیه پیوند 

خورده، باید درآورده شود. در این صورت فرد می تواند براي 

ام کند.اگر چند روز پس از جراحی، دریافت کلیه جدید اقد

پیوند پس بزند باید کلیه را خارج کرد، ولی اگر چند ماه دوام 

  .بیاورد، به ندرت فرد با مشکلی روبرو خواهد شد

 

 

 


