تدوین راهکارهای مناسب برای ایجاد شبکه حمایتی از اهدا کنندگان
کلیه در ایران

عزتا ...عبدی

طاهره ملكوتيان

علي نوبختحقيقي

بهروز برومند وايرج فاضل

چكيده
اهداء كليه از دهندگان زنده در حال حاضر يك روش اهداء عضو ثابت شده و شناخته شده در جهان است .اين نوع اهداء كليهه در
دهه گذشته سير روبه رشد داشته و به عنوان يك منبع مهم براي پيوند كليه در بيماران با نا رسايي پيشرفته مهممن كليهه قل هي مهي
شود زيرا طول زمان انتظار بيمار براي به دست آوردن كليه كم ميشهود .عههوه بهراين ب هاء عمهر  5و  01سهاهه كليهه پيونهدي در
پيگيريهاي درازمدت نسبت به پيوند از جسد بهتر است .اما اهداء كليه يك جراحي بمرگ محسوب ميشهود و خررههاي خها
خودش را دارد .هذا در حاهي كه منافع و فوايد پيوند كليه براي يك گيرنده كليهه مشه ا اسهتط خرهرات و عهوارز درازمهدت
احتماهي اهداء كليه در دهنده زندهط ممكن است بررسي كامل نشده باشد .دهندهها قبل از انجام عمل پيوند از نظهر اينكهه داوطله
مناسبي براي اهداء كليه هستند به دقت  screenمي شوند اما پس از اهدا در قاه

يهك برنامهه منهين و مهنظم از نظهر سههمتي و

عوارز درازمدت احتماهي پس از نفركتومي پيگيري نميشوند.
 ايران از جمله كشورهايي است كه در دو دهه گذشته در امر اهداءكليه از دهنده زنده غيرفاميلط فنال ميباشد .دهندهگان كليهه درايران در ساههاي گذشته پيگيري از نظر بررسي وضنيت سهمتي نميشدند و اطهعات مربوط به دهندهها از زمان اههداء عضهو بهه
طور منظم در يك مركم مش ا ثبت نميشد .هدف از اجراي مراهنه فوق ثبت اطهعات دهندههاط قنيين وضنيت سهمتي پس از
اهداء كليه و قنيين پيش آگهي دراز مدت آنها پس از نفركتومي بود قا بتوان در جهت قدوين راهكارهايي بهرا ي انت هاب دهنهده
مناس

و حمايت از انها پس از اهداي كليه گامي كوچك برداشت  .در طي اين مراهنه كه به مدت  64مهاه بهه طهول انجاميهد طاز

قمامي دهندگاني كه پس از اخذ رضايتنامه كتبي قمايلشان را به همكاري با طرح اعهم كردند پس از اخذ اطهعات دمو گرافيك
و مناينه فيميكي قوسط پرسشگرط آزمايشات بيوشيمي و ادرار به عمل آمده و در پرسشنامه ثبت ميشد و با دادن يك كارتط قاريخ
مراجنه بندي مش ا ميشد.
در طي اين مراهنه  0404دهنده كليه كه در طي سالهاي  0836-0811كليهشان را اهدا كرده بودنهد مهورد بررسهي قهرار گرفتنهد .
ميانگين سني اين افراد  81/68 ± 4/04سال بود % 18/5.جمنيت مورد مراهنه را مردان و  %03/5را زنان قشكيل ميدادند.
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از ميان اين افراد  5بيمار افمايش فشار خون شرياني دياستوهيك يا ستيوهيك داشهتند 055 .شهركتكننهده  BMIكمتهر از  %01/5و
 061شركتكننده  BMIبيشتر از  %81داشتند 381 .نفر كمخوني داشتند805 .نفر هيپرهيپدمي داشتند.
قنداد افرادي كه اسيداوريك باال داشتند  881نفر بود و  82نفر قند باالي  100mg/dlداشهتند GFR .كمتهر از  45ml/minدر 6
فرد گمارش شد .يك مورد بيمار  ESRDكه قحت دياهيم خوني قرار گرفته استط ثبت شد .در طول مراهنهط اطهعات  43فرد كهه
بيش از  5سال از زمان اهداءشان گذشته و حداقل  8نوبت با فاصله بيش از يك سال مراجنه كرده بودند بررسي شد كه در م ايسه
ميانگين فشار خونط GFRط BMIط قندط هموگلوبينط چربي و اسيد اوريك اين افرادط ارقباط مننيداري يافهت نشهد .بها قوجهه بهه
نتايج يافت شده به نظر مي آيد دهندگان زنده كليه در ايران پس از اهداط در وضنيت مناسبيط قابل م ايسه با دهندگان كليهه در دنيها
قرار دارند .با قوجه به يهافتن مهواردكم خهوني

هيپراوريسهيط هيپرگليسهي

افهمايش وزن و افهمايش فشهار خهون شهرياني در

شركت كنندگان و با علم به اينكه عوامل فوق در بروز و يا قسريع روند اختهل كاركرد كليهه ن هش مهمهي ايفها مهيكننهدط قوصهيه
ميشود اوالً ارزيابي اين افراد در زمان اهدا از نظر قنيين وضنيت كامل سههمتي قمهامي اعضهاء بهه طهور دقيها و براسها
پروقكل واحد انجام بگيردط ثانياً اطهعات قما

يهك

دهندهها در يك مركم ثبت شده و  Follow upمنظمي جهت حصول اطمينان از

سهمتي اين افراد در ساههاي پس از اهدائ كليه صورت گيرد

مقدمه
بيماران با ناراسايي مممن پيشرفته كليه ( (ESRD- End-Stage Renal Diseaseط براي ادامه زندگي بايد يكي از درمان هاي
جايگميني كليه ( (RRT-Renal Replacement Therapyط شامل دياهيم يا پيوند را انت اب كنند .آنهايي كه پيونهدرا انت هاب
مي كنندط ميتوانند كليه را از منابع مرگ مغميط دهنهده زنهده خويشهاوند و يها دهنهده زنهده غيرخويشهاوند (living unrelated
) donor – LURDقهيه كنند .فوايد پيوند كليه از دهنده زنده شامل ميمان ب اء طهوالنيقهر كليهه پيونهديط حهذف هيسهت انتظهار
بيماران دياهيمي براي پيوند كليه ميباشد و امكان پيوند كليه  preemptiveرا ممكن مهيسهازد ( .)0-8از دو دههه گذشهته قنهداد
اعمال پيوند كليه از دهنده زنده در جهان رو به قمايد است به گونهاي كه در سال  8110در آمريكا براي اوهين بارط قنداد پيوند كليه
از دهندگان زنده از قنداد پيوند كليه از جسد پيشي گرفت ( .)6در ايرانط پيوند كليه از سال  0243شروع و در طي بيست سال اول
عمدقاً پيوند كليه از دهندگان زنده و از بيست سال گذشتهط قنداد پيوند كليه از دهندگان زنده غيرخويشهاوند رونهد روبهه افهمايش
داشتهط به طوري كه در حال حاضر بيش از  %11قنداد پيوندهاي كليه انجام شده در سال از  LURDاست (.)5
 .اما اهداء كليه يك عمل جراحي  Majorمحسوب ميشود .عوارز اهداء كليه را بهه عهوارز حهين عمهل و عوارضهي كهه در
طوالني مدت ممكن است بروز كنندط ق سيم ميكنند .عوارز حين عمل نفركتومي در دهندگان كليه قري

به 1/18درصد گهمارش

شده است (6).مراهنات متنددي در دنيا بر روي پيش آگهي دراز مدت دهند گان كليه صورت گرفته است ( )3-01در ايران اگر چه
مراهنات متنددي در زمينه دهندگان كليه شده است()00

اكثر مراهنات به بررسي وضهنيت سههمتي دهنهدگان در درازمهدت و

پيش آگهي اهداء كليه از نظر كاركرد كليه باقيمانده در سالهاي پس از اهداء نپرداخته است و بيشتر به بررسي وضنيت اجتماعي ه
اقتصادي و روحي ه رواني دهندگان قوجه شده و مورد بحث قرار گرفته شد.

( )08-06

در اين مراهنه قصد داريم عوارز و خررات پس از نفركتومي در دهندگان زنده كليه در ايران را به مدت  64ماه بررسهي كهرده و
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راهكارهاي به نظر رسيده براي انت اب مناس

دهنده كليه و حمايت از آنها پس از اهدا را پيشنهاد كنيم.
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گــزارش نهــايـي

4

مواد و روشها

مراهنه بصورت

 Cohortواينده نگر به مدت  64ماه از ارديبهشت  0815اهي اسفند  0811به طول انجاميد .كليه اهداكننهدگان

كليه در ايران كه با پر كردن فرم رضايتنامه عهقهمندي خويش را به همكاري با طرح نشان دادندط وراد مراهنهه شهدند و پهس از
ثبت دادههاي دموگرافيكط باهيني و آزمايشگاهي در پرسشنامهط ساهيانه به مدت قري

به چهار سال پيگيري شدند.

قوضيح اينكه دهنده كليه در ايران ش صي است كه پس از انجام مناينات فيميكي طآزمايشات خهون طادرارطسهونوگرافي كليهه ههاو
پهس از حصهول اطمينهان از وضهنيت سههمت جسهمي قوسهط

بررسي شرايين كليه بها روش ههاي قصهوير بهرداري مناسه
نفروهوژيست به اوروهوژيست جهت نفركتومي منرفي مي شود.

دهندگاني كه پس از اهداي كليه از بيمارستان مرخا مي شدند در هفته دوم پس از اهدا جهت دريافت هديه ايثار بهه يهك بنيهاد
خيريه به نام مركم پمشكي خا

مراجنه ميكنند.اطهع رساني و دعوت به همكاري با طرح براي اهدا كننهدگان قهديمي از طريها

همين مركم و است رار كلينيك دهنده انجام شد.مراهنه مورد قاييد كميته اخهق پمشكي فرهنگستان علوم پمشكي ايران قرار گرفت.
همكار پرسشگر طرح كه پمشكي عمومي آموزش ديده مست ر در كلينيك دهنده بودط سئواالت دموگرافيك و اقتصادي هه اجتمهاعي
مندرج در پرسشنامه را پرسيده و قكميل ميكرد .با قوجه به نوع مراهنه آدر

و قلفن اهداءكننده و حهداقل يكهي از نمديكهان وي

يادداشت ميشد .پس از آن فردط مورد مناينه فيميكي قرار ميگرفت و فشار خون سيتوهيك و دياستوهيك دست راسهت و چه
دو نوبت با حد اقل پنج دقي ه فاصله در حاهي كه فرد به مدت پانمده دقي ه در وضنيت نشسته قرار داشت
ميانگين فشار خون در دو نوبت با در نظر گرفتن فشار خون غاه

دست هها ثبهت مهي شهد .قهد

در

اندازه گيهري شهده و
وزن و BMI

فهر د

محاسبه ميگرديد.
آزمايشات خون شامل  Chol, TG, Cr, BUN, FBS, HDL, LDL, uric acid, Hbو آزمايش ادرار ازنظر دفع پروقين(
 (Albumin-Creatinin Ratio or ACRطدرخواست ميگرديد .بيماران جهت انجام آزمايشات خون  08ساعت ناشتا بودنهد.
اندازه گيري سرح كراقينين پهسما با روش

 Jaffeانجام شد .نمونه پهسما بهراي انهدازه گيهري قنهد بهه روش آنميماقيهك

كاهريمتريك با استفاده از گلوكم اكسيداز صورت گرفت  .سرح قري گليسريد و كلسترول پهسما با ري آجنت هاي آنميماقيهك در
دستر

قجاري اندازه گيري شد.

 ACRبه روش  Immuno-nephelometic assayاز يك نمونه ادرار صبحگاهي انجام ميشد.
men
women
men
women
وجود  RBCدر ادرار هماچوري قل ي گرديد.

17-249 mg/g
25-354 mg/g
250-2,999 mg/ g
355-2,999 mg/g

Micro Albumin uria :
Macro Albuminuria :

 (GFR) glomerular filtration rateبا فرمول  (C-G) cockroft-gaultمحاسبه شد.
)GFR(C-G) = (140-age)×BW/ 72 ×plasma creatinin (if male
)GFR × 0/85 (if female
 GFRمساوي و كمتر از  21ميلي هيتر در دقي ه نارسايي كليه قنريف شد.
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فشار خون شرياني سيستوهيك و دياستوهيك به قرقي

مساوي يا باالقر از  061و 21ميلي متر جيوه هيپرقانسيون در نظر گرفته شد.

قند خون ناشتاي بمگتر يا مساوي  126mg/dlو  8ساعت بند از غذاي بمرگتر يا مساوي  811ديابت قل ي شد.
و قندهاي بين  100و 125mg/dlط به عنوان  (IFG) Impaired Fasting GLCدر نظر گرفته شد .
قنريف هيپرهيپيدمي به صورت  LDLبيشتر ا ز  130mg/dlهحاظ شد.
هموگلوبين طبيني در زنان  11-13g/dlو در مردان  13-15g/dlدر نظر گرفته شد.
و زنان با هموگلوبين كمتر از  00و مردان با هموگلوبين كمتر از  08كم خون در نظر گرفته شدند.
 BMIبا محدود ه بمرگتر يا مساوي  01/5كيلو گرم بر متر مربع و كوچكتر يا مساوي  81كيلو گرم بهر متهر مربهع طبينهي در نظهر
گرفته شد.
اسيد اوريك باالي  6/5mg/dlدر زنان و باالي  7/5mg/dlدر مردان هيپراوريسمي قل ي شد.
قمامي داده ها بصورت فركانس و در صد گمارش شد .درآناهيم قوصهيفي قمهامي پهارامتر ههاي بهاهيني و آزمايشهگاهي بصهورت
 Mean±SDبيان شد.براي م ايسه ميانگين متغير ها در گروههاي م تلف از  Paired T Testاستفاده شد .انجام قحليل اماري
با نرم افمار )Version( 13) SPSS, Inc., Chicago,III, USA) SPSSانجام گرفت P Value .كمتر از  0.05از هحاظ
آماري منني دار در نظر گرفته شد .مراهنه مورد قاييد كميته اخهق پمشكي فرهنگستان علوم پمشكي ايران قرار گرفت.
پس از ثبت اطهعات فوقطبه قمامي افراد شركت كننده در طرحط كارقي كه در آن قاريخ مراجنه بندي ش ا هحهاظ شهده جههت
پيگيري ساهيانه داده ميشد.
كليه اطهعات مربوط به طرح نمد مجري طرح محفوظ ميماند و قنها دادههاي مربوط به اهداف ذكر شده بررسهي مهي شهد .بهراي
قدرداني از همكاري افرادط مبلغ ثابت ن دي بهه صهورت هديهه در ههر ويميهت بهه اهداكننهدگان از محهل بودجهه طهرح واقهع در
فرهنگستان علوم پمشكي جمهوري اسهمي ايران از طريا مددكار اجتماعي مست ر در مركم پمشكي خا

پرداخت ميگرديد.

يافته ها
در طي اين مراهنهط  0404نفر دهنده كليه كه در طي سالهاي  0836-0811كليهشان را اهدا كرده بودندط مورد بررسي قرار گرفتند.
ميانگين سني اين افراد در زمان مراجنه  81/68 ± 4/04سال بود .قنداد مردان و زنان وارد شهده در مراهنهه  0888نفهر ( )%18/5و
 818نفر ( )%03/5به قرقي

بودند.

متوسط فاصله زماني بين زمان اهدا و اوهين زمان وراد شدن به طهرحط  804/38روز بهود %85 .افهراد در كمتهر از  83روز از زمهان
اهداء و  %35افراد در عرز كمتر از  015روز از زمان اهداء به طرح پيوستند.
اهداء كنندگان سالهاي  0813و  0814به قرقي

بها  402نفهر ( )%81/8و  866نفهر ( )%80/8بيشهترين شهركت كننهدگان طهرح را

قشكيل ميدهند و  23نفر ()%4از افراد طرحط به اهداكنندگان قبل از سال  0818اختصا
قشكيل ميدهند.
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دارد كه كمترين درصد شركت كننهده را

جدول شماره يك ميانگين پارامترهاي باهيني و آزمايشگاهي شركت كنندگان در طرح را نشان مي دهد
جدول شماره 0
.
Mean

Parameters

BMI

23.54 ± 4.42 kg/m2

فشار ستيوهيك

107 ± 12.22mmHg

فشار دياستوهيك

75.30 ± 7.73mmHg

اسيد اوريك

5.86 ± 1.30 mg/dl

قند خون

92.83 ± 12.81 mg/dl

سرمLDL

98.12 ± 32.19 mg/dl

هموگلوبين

13.64 ± 1.48 g/dl

GFR

87.66 ± 24.06 ml/min

آهبومين به كراقينين ادرار

6.19 ± 9.14 mg/g

چهار دهنده ()%1/8ط فشار سيتوهيك باالي  140mmHgداشتند.
 04نفر ( )%0از دهندگانط فشار دياستوهيك باالي  90mmHgداشتند.
 BMIكمتر از  18.5kg/m2و بيشهتر از  30kg/m2بهه قرقيه
اختصا

 055نفهر ( )%2/4و  )%1/3( 061از دهنهدگان كليهه را بهه خهود

داد.

از ميان كل افراد شركت كنندگان در طرح  380نفر ()%65/8ط كم خوني داشتند.
در  881نفر ()%81/8ط هيپراوريسمي يافت شد IFG .در 823نفر ( )%01/6گمارش شد.
 0811نفر ()%28/6ط  GFRبيشتر از  60ml/minداشتند كه در ميان آنها  528نفر ()%81/0ط  GFRبيشهتر از  90ml/minو 166
نفر ( GFR )%56/8در محدوده  60-90 ml/minدارند 6 .نفر ( GFR )%./8كمتر از  45ml/minداشتند.
 LDLبيشتر از  130mg/dlدر  805نفر ( )%02/5گمارش شد.
از ميان افراد شركت كننده در طرحط افرادي كه حداقل  5سال از زمان اهداء كليهشان ميگهذرد و دوبهار جههت انجهام آزمايشهتات
ساهيانه مراجنه كرده اندط انت اب شدند كه  43نفر بودند .متوسط فشار خون ستوهيك دياستوهيكط BMIط قند خهون ناشهتاط اسهيد
اوريكط GFRط LDLط هموگلوبين و نسبت آهبومين به كراقينين ادرار در هر ويميت محاسبه شد.
اما هيچ ارقباط مننيداري در م ايسه ميانگينها يافت نشد.
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قنها يك مورد ( )%0/5از افراد با زمان اهداء بيش از  5سال ط فشار خون دياستوهيك باالي  140mmHgو فشهار خهون سهيتوهيك
باالي  90mmHgداشتند.
2

 BMIكمتر از  18.5kg/m2در  3نفر ( )%01/6و  BMIبيشتر از  30kg/mدر  1نفر ( )%00/2اين گروه محاسبه شد.
 80نفر از اين افراد ()%80/8ط كم خون بودند.
هيپراوريسمي و  IFGقرقي

در  01نفر ( )%84/2و  05نفر ( )%88/6گمارش شد.

 45نفر ( )%24/2اين گروه  GFRبيشتر از  60ml/minدارند و  8نفر از اين افراد ()%8ط  GFRكمتر از  60ml/minداشتند.
 LDLباال در  1نفر ( )%00/2افراد به دست آمد.
يك نفر از كل بيماران  ESRDشده و قحت درمان با دياهيم خوني قرار گرفت.

بحث
از زمان شروع مراهنهط  %35افراد در عرز كمتر از  015روز از زمان اهدا به طرح پيوستند.
اين نكته بيانگر اين است كه طرح در فراخواني اهداكنندگان جديد موفا بوده است .با قوجه به اينكه قريه

بهه  %41اهداكننهدگان

مربوط به سالهاي  0815اهي  0813ميباشندط طرح در شركت دادن دهندگان كليه سالهاي گذشته (قبهل ازسهال  )0815قوانمنهد
نبوده است.
ميانگين BMIدرافراد قحت مراهنه 23.54 ± 4.42 kg/ m2مي باشهد .در مراهنهه اي در ايهران متوسهط  BMIدر 05683فردبها
ميانگين سني  58سال  81كيلو گرم بر متر مربع گمارش شد)05( .
در مراهنه ديگري بيش از  8111نفر از جمنيت ايران با ميانگين سني  60/5سال مورد بررسي قهرار گرفتنهد و ميهانگين BMI
 85/4±1/0كيلو گرم بر متر مربع گمارش شد )04(.اگر چه متوسط  BMIافراد شهركت كننهده در طهرح  23.54 kg/m2بهوده
است اما  055نفر  BMIكمتر از  18.5kg/m2داشتند .از آنجايي كه قوده عضهني ههر شه ا ارقبهاط مسهت يم بها  GFRداردط
بايستي روند قغييرات  GFRاين افراد با  BMIكمتر از  01/5كيلو گرم بر متر مربع را با گذشت زمان بررسي كهرد 061 .نفهر از
افراد طرح  BMIباالي  30kg/m2داشتند .در يك مراهنه در يك مراهنه  cohortكه  811111نفر مهورد بررسهي قهرار گرفتنهد
يك ارقباط قوي بين افمايش  BMIو نارسايي كليه وجودداشت)03(.
در يك مراهنه گذشته نگر كه در ژاپن انجام شد با افمايش  BMIريسك پيشرفت نارسايي كليه بيشتر شد)01( .
با قوجه به اينكه يك ارقباط قوي و مست ل از ساير فاكتورهاي مر قبط با نارسايي كليه بين افمايش BMI

و نارسايي مهممن كليهه

وجود دارد ) (19بررسي وضنيت كليه افراد فوق در ساههاي آينده و قنيين ارقباط  BMIآنها با عملكرد كليهوي شهان مههم بهه
نظر مي رسد.
ميانگين فشار خون شرياني سيتوهيك و دياستوهيك اين افراد به قرقي

013±08/88ميلي متر جيوه و 35/ 8 ± 3/38ميلي متر جيهوه

ميباشد .فشار خون سيتوهيك باالي  140mmHgدر  %1/8و دياستوهيك باالي  90mmHgدر  %0دهندگان يافت شهد .در يهك
مراهنه در ايران كه در سال  8112انجام شد

شيوع افمايش فشار خون شرياني

 %03/8گمارش گرديد)81(.

در بررسي ديگري در ايران در محدوده سني  81-82سال  %3افراد قحت مراهنه افمايش فشار خهون شهرياني داشهتند )80(. .در
مراهنه  Sommererبر روي دهندگان كليه افمايش فشار خون در اين افراد گمارش نشهد  )6( .در حهاهي كهه در مراهنهه Sahay
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 %64دچار افمايش فشار خون شرياني شدند )88( .
ميانگين سرح اسيد اوريك پهسما  5.86 ± 1.30 mg/dlبودو  %81/8افراد هيپراوريسمي داشتند.
هيپراوريسمي در ايران در يك مراهنه  %81گمارش شده است )88(.در مراهنه ديگري شيوع هيپراوريسهمي در مهردان و زنهان بهه
قرقي  %85/8و %1/3گمارش شده است )86( .در مراهنه اي در قايوان افرادي كه هيپراوريسهمي داشهتند 6/184برابهر

افهمايش

ريسك براي نارسايي مممن كليه داشتند كه اين رقم در گروه كنترل مراهنه  8 /462ميباشد)85(.
هيپراوريسمي طوالني مدت ط با بروز افمايش فشار خون شريانيط قصل
بافت بينابيني كليه ارقباط دارد .هيپراوريسي موج

شرائين كليهط گلومروهواسهكلروز و آسهي ههاي قوبهول و

ان باز عروقي در عروق واقع در قشر كليهه شهده و  GFRنفهرونط Single

) Nephron GFR (SNGFRرا ميكاهد و موج

افمايش فشار داخل گلومروهي ميشود ( .)84كهه بها پيگيهري ايهن افهراد و

بررسي ارقباط قغييرات اسيد اوريك خون با ميمان  GFRميقوان قضاوتهاي مرقبط را انجام داد.
ميانگين قند خون پهسماي اهدا كنندگان  92.83 ± 12.81 mg/dlگمارش شد و قند خون ناشتاي بهاالي )IFG) 100mg/dl
در  %01/6افراد به ثبت رسيد .در ايران با مراهنه بيش از  8111نفر

 IFGدر  % 08/6گمارش شد)04(.

با قوجه به شيوع و بروز رو به فماينده ديابتط بايستي از يك سو در ان اب دهنده كليه و عدم وجهود هيپرگليسهي در فهرد دهنهده
اطمينان داشت و از سوي ديگر دهنده را از نظر بروز ديابت در سالهاي بندي پس از اهداء و اثرات آن روي كليه باقيمانده قحهت
نظر قرار داد.
ميانگين  GFRاين بيماران  87.66 ± 24.06 ml/minميباشد .در مراهنهاي كه قوسهط  Sahayو همكهاران در سهال  8113در
هند بر روي اهداكنندگان كليه كه مدت  8ماه قا  81سال قبل از انجام مراهنهط كليه اهدا كرده بودندط صورت گرفتط متوسط GFR
 74.54 ± 14.64 ml/minبوده است ( .)88در سال  8114يك  systematic reviewقوسط  Gargو همكاران انجام شد كه
شامل  61مراهنه از  83كشور بود و در آن  5161دهنده به مدت  3سهال پهس از نفركتهومي پيگيهري شهدند .متوسهط  GFRايهن
اهداكنندگان  86ml/minبود)83( .
اكثر افراد شركت كننده در طرح در عرز كمتر از  015روز از زمان اهداء به طرح پيوستند .هذا قوجه به اين فاصهله زمهاني نسهبتاً
كوقاه به نظر ميرسد شايد  GFRپايه اين افراد در زمان اهدا در محدوده طبيني كه  GFR ≥ 90ml/minميباشدط قرار نداشته و
كمتر بوده باشد.با افمايش سن

ساهيانه  GFRكم ميشود.ميانگين سني اهدا كنندگان در اين مراهنه  81سال بود هذا با قوجه بهه

 GFRپايه آنهاط بايستي روند قغييرات  GFRاين افراد در سالهاي آينده مورد بررسي قرار گيرد.
از ميان كل افراد شركت كنندگان در طرح  380نفر ()%65/8ط كم خوني داشتند .كم خوني ممكهن اسهت بهر روي وضهنيت همهو
ديناميك كليه فرد قاثير منفي بگذارد زيرا كم خوني ميتوانهد م اومهت عروقهي كليهه را افهمايش داده و باعهث افهت filtration
 fractionدر انسان شود)81(.
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افرادي كه از زمان اهداء كليه آنهاط بيش از  5سال ميگذرد و حداقل  8نوبت در فاصهله بهيش از  0سهال مراجنهه كهرده و مهورد
بررسي و آزمايش قرار گرفته بودند  43نفر ميباشند .در م ايسه ميانگين فشهار خهونط GFRط BMIط قنهد خهونط اسهيد اوريهكط
 LDLو هموگلوبين اين افرادط با روش  paired T-Testط هيچ ارقباط مننيداري يافت نشد .اهبته حجم نمونه اين گروه كم بود.
در طول مراهنه يك بيمار  ESRD %1/15يافت شد كه قحت درمان دياهيم خوني است .كه اين رقم در م ايسهه بها بهروز ESRD
در ساير مراهنات كه بين  1/8-1/5درصد گمارش ميشود

محدوديتهاي

پايينقر است)6( .

طرح :اگر چه شيوع افمايش فشار خون شرياني

نارسهايي مهممن كليهه هيپراوريسهمي

IFG

كهم

خوني در جوامع امروزي مش ا است اما وجود يك گروه كنترل كه به موازات افراد مورد مراهنه در طول قح يا قحت بررسهي
قرار مي گرفتند

به نظر كمك كننده بود.

دسترسي به دهندگان سالهاي گذشته (قبل از  )0815به راحتي امكان پذير نبود .با قوجه به شهرايط خها
دهندگان كليه در ايرانط يافتن اين افراد از طريا قما

اجتمهاعي ه اقتصهادي

قلفني با منملط محيط كار و يا فاميل درجه يك آنها س ت بود .زيرا بسياري

از اين افراد قمايل به اعهم اهداء كليهشان به جامنه ندارند (.)06
اگر چه در مراهنات  Cohortاينده نگر ريمش در قنداد شركت كنندگان در ادامه مراهنهه وجهود دارد

قريه

بهه  %41افهراد

شركت كننده در طرح در پيگيري ساهيانه علي رغم قوجيه فرد و دادن كارت و قنيين قاريخ مراجنه بنديط مراجنه نكردهاند.
از وضنيت قغذيهاي اين بيماران شامل ميمان مصرف مواد پروقيني و رفتارها و اهگوهاي غذايي ايهن افهراد بها قوجهه بهه وضهنيت
اقتصادي ه اجتماعيشان اطهعات علمي در دستر

: Conclusion

نداريم.

در نهايت اين كه با بررسي اين قنداد دهنده در طي  64ماه مراهنهط اكثهر دهنهدههها در وضهنيت مناسه

سهمتي از نظر كليويط ميباشند.اما به نظر مي ايد با ادامه طرح و پيگيري اهدا كنندگان به مدت طوالني قر و جذب و شركت دادن
قنداد بيشتري از آنها مي قوان ارزيابي نهايي را با حجم نمونه مناس

توصيه

به عمل آورد.

ها :در ارزيابي و انت اب داوطلبين ا هداي كليه بهتر است يهك پروقكهل واحهد قهدوين شهده و بهه سيسهتم بهداشهتي و

سهمتي كشور ارائه گردد .به طوريكه مراكم خدمات درماني مكلف به اجراي آن گردند .با ارزيابي و گمينش صحيح اين افراد شايد
بتوان از بروز عوارز احتماهي در آينده كه سهمتي آنها را به م اطره مي ا ندازد جلوگيري كرد.يكي از مهمترين نكاقي كه بايسهتي
در برر سي اوهيه به طور جدي مورد قوجه قرار بگيرد اندازه گيري ميمان عملكرد كليوي و قنيين  GFRحداقل بها روش محاسهبه
 C-Gاست .در صورقيكه  GFRفرد كمتر از 21ميلي هيتر در دقي ه باشد براي اهدائ كليه در نظر گرفته نشود.پيشهنهاد مهي شهود
افراد با قند خون ناشتاي بيشتر از 011ميلي گرم در دسي هيتر با قوجه به شيوع رو به فماينده ديابت در جوامع به عنوان اههدا كننهده
كليه در نظر گرفته نشوند.
قوصيه ميشود با در نظر گرفتن ن ش هيپر اوريسمي به عنوان يك فاكتورخرر ساز در بروز نارسايي مممن كليه افراد با سرح اسهيد
اوريك باالي سرم

كليه اهدا نكنند.

در صورقيكه فرد داوطل

اهداي كليه فشار خون شرياني سيستوهيك و دياسنوهيك به قرقي

بيشتر از 081و  11ميلي متر جيوه

داشته باشد فرد مناسبي براي اهداي كليه نيست.
با قوجه به اثرات منفي كم خوني بر روي عملكرد كليوي صهح است افراد كم خون كليه اهدا نكنند.
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 كيلو گرم بر متر مربع كنترا انديكاسيون اهداي كليه در نظر گرفته81  بمرگتر يا مساويBMI  داوطلبين محاسبه شود وBMI
.شود
يك بانك اطهعاقي كامل

 بدين قرقيي.پيشنهاد مي شود در يك مركم مش ا ثبت دقيا اطهعات قمامي دهنده گا ن انجام شود
.فراهم ميگردد

تقدير و تشكر
در پايان از زحم ات بي دريغ مسئوهين فرهنگستان علوم پمشكي كشور كه بهه طهور قرهعط بهدون پشهتيباني آن مركهمط طهرح پهيش
.نميرفت قشكر و قدرداني ميكنيم
. فرهنگستان علوم پمشكي جمهوري اسهمي ايران قمام همينههاي ماهي طرح را ق بل و پرداخت نمودند
.جهت است رار طرحط سپاسگماري ميكنيم

به علت فراهم كردن محيط فيميكي مناس

از بنياد امور بيماريهاي خا

:
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