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چکيده
مقدمه
اهداء كليه از دهندگان زنده در حال حاضر يك روش اهداء عضو ثابتشده و شناختهشده در جهان است .اين
نوع اهداء كليه در دهه گذشته سير روبه رشد داشته و بهعنوان يك منبع مهم براي پيوند كليه در بيماران با
نارسايي پيشرفته مزمن كليه تلقي ميشود؛ زيرا طول زمان انتظار بيماار باراي باه دسات نوردن كلياه كام
ميشود .عالوه بر اين بقاء عمر  1و  51ساله كليه پيوندي در پيگيريهاي درازمدت نسبت به پيوند از جساد
بهتر است؛ اما اهداء كليه يك جراحاي بازرم موساوي مايشاود و خررهااي خااو خاودش را دارد .لاذا
درحاليكه منافع و فوايد پيوند كليه براي يك گيرنده كلياه مشا ا اساتط خرارات و عاوارز درازمادت
احتمالي اهداء كليه در دهنده زندهط ممکن است بررسي كامل نشده باشد .دهندهها قبل از انجام عمل پيوناد
از نظر اينکه داوطلب مناسبي براي اهداء كليه هستند بهدقت  screenميشوند اما پس از اهداء در قالب ياك
برنامه معين و منظم از نظر سالمتي و عوارز درازمدت احتمالي پس از نفركتومي پيگيري نميشوند.
ايران ازجمله كشورهايي است كه در دو دهه گذشته در امر اهداء كليه از دهنده زنده غير فاميلط فعال است.
دهندگان كليه در ايران در سالهاي گذشته پيگيري از نظر بررسي وضعيت سالمتي نمايشادند و اطالعاات
مربوط به دهندهها از زمان اهداء عضو بهطور منظم در يك مركز مشا ا ثبات نمايشاد .هادف از اجاراي
مرالعه فوق ثبت اطالعات دهندههاط تعيين وضعيت سالمتي پس از اهداء كليه و تعيين پيشنگهي درازمدت
ننها پس از نفركتومي بود تا بتوان در جهت تدوين راهکارهايي براي انت ااي دهناده مناساب و حمايات از
ننها پس از اهداي كليه گامي كوچك برداشت.
روششناسي
در طي اين مرالعه كه به مدت  61ماه به طول انجاميدط از تمامي دهندگاني كاه پاس از اخاذ رضاايتناماه
كتبي تمايلشان را به همکاري با طرح اعالم كردند پس از اخذ اطالعات دموگرافيك و معاينه فيزيکي توسا

پرسشگرط نزمايشهاي بيوشيمي و ادرار بهعملنمده و در پرسشنامه ثبت ميشد و با دادن يك كارتط تااري
مراجعه بعدي مش ا ميشد .در طي اين مرالعه  5151دهنده كليه كه در طاي ساالهااي 5816-5833
كليهشان را اهداء كرده بودند موردبررسي قرار گرفتند.
يافتهها
ميانگين سني اين افراد  81/68 ± 1/51سال بود 38/1 .درصد جمعيت موردمرالعه را مردان و  51/1درصد
را زنان تشکيل ميدادند .از ميان اين افراد  1بيمار افزايش فشارخون شرياني دياستولي يا سيستولي داشتند.
 511شركتكننده  BMIكمتر از  53/1درصد و  561شركتكننده  BMIبيشتر از  81درصد داشاتند181 .
نفر كمخوني داشتند 851 .نفر هيپرليپدمي داشتند .تعداد افرادي كه اسيد اوريك باال داشتند  883نفر بود و
 81نفر قند باالي  511 mg/dlداشتند GFR .كمتر از  61 ml/minدر  6فرد گزارش شد .يك ماورد بيماار
 ESRDكه توت دياليز خوني قرار گرفته استط ثبت شد .در طول مرالعهط اطالعات  11فارد كاه بايش از 1
سال از زمان اهداءشان گذشته و حداقل  8نوبت بافاصله بيش از يك سال مراجعه كرده بودند بررسي شد كه
در مقايسه ميانگين فشارخونط GFRط BMIط قنادط هموگلاوبينط چرباي و اسايد اورياك ايان افارادط ارتبااط
معنيداري يافت نشد.
بحث و نتيجهگيري
با توجه به نتايج يافت شده به نظر مينيد دهندگان زنده كليه در ايران پس از اهاداءط در وضاعيت مناسابيط
قابلمقايسه با دهندگان كلياه در دنياا قارار دارناد .باا توجاه باه ياافتن ماوارد كامخاونيط هيپراوريساميط
هيپرگليسميط افزايش وزن و افزايش فشارخون شرياني در شركت كنندگان و با علم به اينکه عوامل فاوق در
بروز و يا تسريع روند اختالل كاركرد كليه نقش مهمي ايفا ميكنندط توصيه ميشود اوالً ارزيابي اين افراد در
زمان اهداء از نظر تعيين وضعيت كامل سالمتي تمامي اعضاء بهطور دقيق و بار اساا ياك پروتکال واحاد
انجام بگيردط ثانياً اطالعات تما دهندهها در يك مركز ثبت شده و پيگيري منظمي جهت حصول اطمينان
از سالمتي اين افراد در سالهاي پس از اهداء كليه صورت گيرد.
کليدواژه :شبکه حمايتيط اهداءكنندگان كليهط اختالالت كاركرد كليهط پيگيري بيمارط ايران.

