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 مقدمه

این  اگر به یک ارگان دهنده نیاز دارید، احتماال با احساسات زیادی روبرو خواهید شد.

 ر می رود کمک خواهد کرد.مقاله به شما در درک آنچه انتظا

جراحی حذف یک عضو سالم از یک فرد و پیوند آن به فرد دیگری که  -پیوند اعضا 

ارگان آن شکست خورده یا مجروح شده است، اغلب در حال نجات زندگی است و به 

 بیمار دریافت می کند که اجناس فوق العاده جدیدی در زندگی است.

 اما پیوند عضو نیز یک عمل جراحی بزرگ است که دارای خطرات 

 بالقوه مانند احتمال رد پیوند است

  پیوند عضو بدن شامل

 ریه  کلیه ،قلب ، کبد ، پانکراس 

روده  یک حداقل پیوند های تک عضو شایع ترین نوع جراحی پیوند است. کلیه پیوند

 . هستند

و  خون با توجه به ارگان مورد نیاز، ارگان ها با استفاده از چند ویژگی، از جمله نوع

  اندازه ارگان مورد نیاز، همسان می شوند.
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صله همچنین در نظر گرفته شده است که چه کسی در لیست انتظار، چقدر بیمار و فا

 بین اهدا کننده و گیرنده بالقوه بوده است.
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 پیوند استخوان

Bone transplant 

 بازسازی و تعمیر برای شده پیوند های استخوان از که است جراحی روش یک استخوان پیوند

  کند. می استفاده دیده آسیب یا بیمار های استخوان

 شما جراح شما. بدن از جایی هر در تقریبا استخوانها تعمیر برای است انتخابی استخوان پیوند

  کند. استفاده استخوان پیوند انجام برای خود های دنده یا پاها ها، استخوان از است ممکن

 انجام برای اند، آمده دست به اوگ از که استخوانی بافت از استفاده با نیز جراحان اوقات، گاهی

 شوند. می استفاده استخوان پیوند

 کند می کمک که است سخت مواد این است. استخوان ماتریکس شامل شما اسکلت بیشتر

 ا کنند. می زندگی استخوانی سلولهای ماتریکس درون را. خود قدرت ها استخوان

 

 صورت در توانند می ماتریس این ایه سلول شود. می ماتریس این نگهداری و ایجاد باعث ین

 کنند. کمک استخوان بهبودی و تعمیر به لزوم

 استخوان شکستن که زمانی تا شود. می شروع شفا روند شکستن، را خود استخوان که هنگامی

  کنند. تعمیر را آن توانند می استخوانی های سلول نیست، زیاد خیلی شما
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 استخوان یک که زمانی مانند شود، می استخوان رفتن دست از باعث شکستگی اوقات، گاهی

 کامال شما استخوان است ممکن استخوان استخوان بدون موارد، این در رود. می بین از بزرگ

 یابد. بهبود

 به نیاز استخوان که جایی در را استخوانی جدید قطعه یک شما جراح استخوان، پیوند طول در

  است. داده قرار دارد پیوستن یا زدن التیام

 کنند. متصل قدیمی استخوان به را خود توانند می جدید استخوان داخل های سلول

 انجام دیگر پزشکی های روش از برخی از بخشی عنوان به را استخوان پیوند اغلب جراحان

 های مراقبت دهنده ارائه دارید، ران استخوان ناگهانی شکستگی اگر مثال، عنوان به دهند. می

 در الزم تعمیرات سایر از بخشی عنوان به را استخوان گرافت است کنمم شما بهداشتی

 شکسته شما لگن در است ممکن شما بهداشتی های مراقبت کننده ارائه دهد. انجام استخوان

 عمل انجام برای آن از استفاده با و برداشته را خود لگن استخوان از کوچکی قطعه تا شود

 جراحی.

 پیوند یک این اما شود، می استفاده مشابهی روش به یمصنوع مواد موارد، برخی در

 قرار روش این برای عمومی بیهوشی با معمول طور به شما نیست. سنتی معنای به استخوانی

 گیرید. می

 دالیل از تعدادی برای استخوان رشد و زخم بهبود برای را استخوان پیوند است ممکن شما

  ببرید. بکار پزشکی مختلف

 

www.takbook.com



Pg. 07 
 دانشنامه پیوند عضو 

   

 

 از: عبارتند استخوان پیوند به نیاز است ممکن که خاص یطشرا از برخی

 بود نخواهند پیوند بدون شما بهداشتی های مراقبت دهنده ارائه مظنونین که اولیه شکست 

 نشد درمان خوبی به و بود نشده درمان پیوند با قبال که شکستگی 

 سرطان یا استئوئکوسیس مانند استخوانی، های بیماری 

 ناپایدار فقرات ستون داشتن به نیاز شما است ممکن )که فقرات نستو همجوشی جراحی 

 باشید( داشته

 جایگزین خواهید می اگر باشید، داشته نیاز شما است ممکن )که دندانی ایمپلنت جراحی 

 شود( شده گم های دندان

 در استخوان رشد به کمک برای زانو، جایگزین کل مانند شده، کاشته جراحی های دستگاه 

 کند می کمک ساختار اطراف

 ایجاد زنده و جدید های استخوان رشد برای چارچوبی تواند می استخوانی های پیوند این

 است ممکن اما هستند، استخوان پیوند برای رایج های مکان فقرات ستون و زانو باسن، کند.

 باشید. داشته خود بدن مختلف های استخوان برای استخوان پیوند به نیاز

 از استخوان یک از خواهید می آیا اینکه مورد در خود بهداشتی های مراقبت ندهده ارائه با

 استخوان از اگر کنید. صحبت کنید، استفاده بدن دیگر جاهای از استخوان یک یا کننده اهدا یک

 از اگر باشید. داشته استخوان این حذف برای اضافی جراحی است الزم کنید، می استفاده خود

 خطرات دارای شده اهدا استخوان اما ندارید، این به نیازی نکنید، استفاده هشد اهدا استخوان
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 است منطقی شما برای آنچه درمورد خود بهداشتی های مراقبت دهنده ارائه با است. کوچک

 کنید. صحبت

از خطرات نادر است یبرخ یاست اما دارا منیا یاستخوان به طور کل وندیپ  

 عفونت

یزیر خون  

خون لخته  

یعصب بیآس  

یهوشیاز ب یناش عوارض  

(نادر اریاز استخوان اهدا شده )بس عفونت  

 یاری. بسابدیشما بهبود  یاستخوان وندیبا پ یممکن است خطر ابتال به استخوان شما حت نیهمچن

 لیدال نیمتفاوت خواهد بود. ا یاستخوان وندیپ قیدق لیاز خطرات خاص خود را با توجه به دل
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 ی. برادیکن یو سن شما استفاده م یپزشک طیشرا ریز بافت اهدا کننده، ساشما ا ایآ نکهیشامل ا

 یشما به خوب یاستخوان وندیممکن است پ د،یدار ابتیاگر د ای دیدیکش گاریمثال، اگر شما س

باشد. افتهیبهبود ن  

 یخود، از جمله خطرات یها یخود در مورد تمام نگران یبهداشت یبا ارائه دهنده مراقبت ها 

.دیشود صحبت کن یبه شما مربوط م شتریکه ب  

 وندیپ یعمل جراح یآماده ساز یخود درباره چگونگ یبهداشت یبا ارائه دهنده مراقبت ها

.دیاستخوان صحبت کن  

خون را مصرف  تروژنیقبل از زمان مصرف هر نوع دارو، مانند ن دیشما با ایکه آ دیبپرس 

 د،یکمک به سرعت بهبود بخور یود را براروش خ نکهیقبل از ا د،یهست یگاری. اگر سدیکن

.دیرا متوقف کن دنیکش گاریس دیکن یسع  

به  ن،یریاز جمله هر دارو بدون دارو مانند آسپ د،یکنیکه مصرف م ییدر مورد تمام داروها 

به  ر،یخود، مانند تب اخ یدر سالمت کل رییبه هرگونه تغ ن،ی. همچندیپزشک خود اطالع ده

.دیپزشک خود اطالع ده  

 یس کس،یمانند اشعه ا یاضاف یربرداریتصو یشهایبه آزما ازیاز عمل شما ممکن است ن قبل

یسیرزونانس مغناط یربرداریتصو ایاسکن  یت  
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دیداشته باش (MRI)   

 وندیبسته به علت پ د،یرا قبل از زمان انجام ده یشتریب بیاست الزم باشد ترت ممکن

وزن خود را پس از عمل  دیشما قادر نخواه یجراحاستخوانتان. به عنوان مثال، اگر بعد از 

.دیده رییخود را تغ یزندگ ماتیممکن است الزم باشد تنظ د،یقرار ده یجراح  

خود انتظار  یپس از جراح دیتوان یخود در مورد آنچه که م یبا ارائه دهنده خدمات بهداشت

.دیبا پزشک صحبت کن د،یداشته باش  

از  یدرد ممکن است برا یاما داروها د،یداشته باش یکمترممکن است بعد از عمل خود درد  

بردن درد کمک کنند.  نیب  

از  ی. شما ممکن است برخدیبه سر ببر عایسر ار یمعمول ییغذا میرژ کی دیبتوان دیشما با

شما موفق  یعمل جراح دیتا مطمئن شو دیبه دست آور کس،یاشعه ا کیمانند  ،یربرداریتصو

در همان روز  دیشما ممکن است بتوان گرید یپزشک طیو شرا بیآس زانیبوده است. بسته به م

.دیبه خانه برس  

تا از لخته شدن خون  دیبخور یاز داروها را بعد از عمل جراح یاست الزم باشد بعض ممکن

شود. یری)"نازک کننده خون"( جلوگ  
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بدون نسخه را  یاداروه یکه برخ دیشما ممکن است بخواه یبهداشت یارائه دهنده مراقبت ها 

مواجه شوند.  استخوانتوانند با بهبود  یها م نیاز ا یبعض رایز د،یریدرد در نظر بگ یبرا

با  ییغذا میرژ کیکند که  هیشما ممکن است به شما توص یبهداشت یارائه کننده مراقبت ها

نیتامیو و میکلس  D 

 زیشما ن یبهداشت یقبت هاارائه دهنده مرا د،یدیکش گاری. اگر سدیدر بدن خود داشته باش 

ممکن است باعث  راید، زیرا متوقف کن دنیکش گاریکند که س یم هیممکن است به شما توص

.استخوان شود یبهبود  

دینکن دنینوش ای دنیشب قبل از عمل، نوش مهیاز شب ن بعد  
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 پیوند قرنیه

Corneal transplant 

آن با  ینیگزیشکل و جا یعیطب ریغ ای یابر هیاز قرن یبخش ایحذف تمام  ندیفرآ هیقرن وندیپ

اهدا کننده را  یها هیکند، قرن یچشم برداشت م یرهایاهدا کننده سالم است. قرص ش هیقرن

کند یم رهیکند و ذخ یها آماده م وندیپ یبرا  

 ای یماریبه علت ب هیحال اگر قرن نیشود، با ا یانجام م یینایبهبود ب یبراعمدتا  هیقرن وندیپ

 یکپارچگیحفظ  یبه سوراخ شدن( شود، برا دیتهد ایبه سوراخ سوراخ سوراخ ) بیآس

.است یچشم ضرور یساختار  

آنها؛ نیعتریاست؛ شا یمختلف چشم ضرور طیشرا یبرا هیقرن وندیپ  

شود،  لیتبد یبه تورم و ابر هیدارد که ممکن است قرنوجود  یاریبس طی: شرا هیقرن فیفخ

زیقلوه انگ یفوچ و کراتوپات الیاندوتل یستروفیمانند د  pseudophakic bullous 

 اریتواند بس یشود که م جادیسطوح کوچک ا یممکن است بر رو هیقرن د،یدر موارد شد

 دردناک باشد
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 دیشد یباشد. عفونت ها یروسیو ای یچقار ،یممکن است باکتر هی: عفونت قرن هیقرن عفونت

 مپلکسیشود. هرپس س هیسوراخ شدن قرن ایشدن و  میممکن است باعث التهاب، ضخ هیقرن

.است که ممکن است منجر به زخم شود یروسیعفونت و نیتر عیشا  

 ایشکسته  هیشود که قرن یباعث م زایستروفیبه نام د یارث طیاز شرا ی: برخ هیقرن یستروفید

.داشته باشد هیقرن وندیبه پ ازیشود و ممکن است ن نامنظم  

شود  هیچشم، ممکن است باعث بروز زخم قرن یدگید بیمانند آس ه،ی: صدمات قرن هیقرن بیآس

.دارد هیقرن وندیبه پ ازیگذارد و ن یم ریتاث یینایب یکه بر رو  

 یعموم یموضع یحس یکشد و تحت ب یساعت طول م کیمعموال حدود  هیقرن وندیپ یجراح

شود.  یانجام م  

شود  یاستفاده م دهید بیآس هیبرداشتن قرن یبرا بایز یابزارها  

 یوتوپالستشود. در مورد کرئ یدر محل استفاده م یریجفت گ یبرا بایز یلونینا یها هیبخ

شود.  یبه محل استفاده م وندیاتصال پ یحباب هوا برا کی ال،یاندوتل  
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شب  کیاز آنها به مدت  یهرچند ممکن است برخ روند،یم یدر روز عمل جراح مارانیاکثر ب

.اقامت داشته باشند  

 یو در روز بعد چشم را بررس ردیگ یچشم قرار م یپس از عمل رو یکیسپر پالست ایک پد ی

شود تا احتمال عفونت و رد شدن را  یم زیچند ماه تا چند سال تجو یکند. قطره چشم برا یم

ممکن  دهایمدت چهار هفته برداشته خواهند شد، اما حذف اکساز نخ ها به  یکاهش دهد. بعض

بکشد ولسال ط کیاست تا   

 ریغ اریبس دیدرد شد رایوجود دارد، زتا متوسط  فیخف یناراحت ،یپس از جراح معموال

 حیچشم انداز شما را توض تیفیو ک یزمان بهبود قیدق اتیمعمول است. چشم پزشک شما جزئ

.دهد یم  

  یمدرن، خطرات کوچک هستند اما با هر روش جراح یجراح یها کیتکن با استفاده از

در مورد خطرات و  شتریکسب اطالعات ب یرا تجربه کنند. برا گاهیتوانند عوارض گاه و ب یم

دیقرار مالقات داشته باش کیاز چشم پزشکان ما  یکیبا  دیتوان یم ،یعوارض احتمال  
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قابل انتقال، از جمله یها یماریب یبه طور کامل برا هیهر قرن  

شود یم یبررس HIV تیو هپات  B و C 

 

 

 

www.takbook.com



Pg. 18 
 دانشنامه پیوند عضو 

   

 

REFERENCES: 

1.Maltby JR, Pytka S, Watson NC, Cowan RA, Fick GH. 

Drinking 300ml of clear fluid two hours before 

surgery has no effect on gastric fluid volume and PH in fasting 

and non-fasting obese patients. Can J 

Anaesth 2004; 51: 111-5. 

2.Brady M, Kinn S, Stuart P. Preoperative fasting for adults to 

prevent perioperative complications. Cochrane Database Syst 

Rev 2003; 4:4423. 

 

www.takbook.com



Pg. 19 
 دانشنامه پیوند عضو 

   

 

3.Scarlett M, Crawford-Sykes A, Nelson M. Preoperative 

Starvation and pulmonary aspiration. 

New perspectives and guidelines. West Indian Med J 2002; 

51(4): 241-5. 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



Pg. 20 
 دانشنامه پیوند عضو 

   

 

 

 پیوند دست

Hand transplant 

 گریکدیسازد تا با  یبدن است و انسان ها را قادر م یقسمت ها نیتر دهیچیاز پ یکیدست 

 ارتباط برقرار کنند.

 یاطراف ما است. دست و مچ دست دارا یکیزیما در تعامل با جهان ف یروش اصل زیدست ن 

الت است که فقط در دست عض ای" یعضله "ذات 19 یاست و دست دارا یاستخوان اصل 27

شود.  یم انیپا وشروع   

 ایساعد در دست  یها چهی" وجود دارد که از ماهیرونی"ب یریسیگل یتر 24 ن،یعالوه بر ا

کند  یم جادیرا ا یا دهیچیپ ی"، جنبشیعضالت "ذات 19 بیشود، که با ترک یانگشتان اجرا م

قادر به انجام آن هستند. یعاد یکه دستها  

آن در شناختن جهان که با آن ارتباط  ییاناتو نیلکرد موتور از دست و همچنعم ایجنبش  

خواهند  یکه عضالت را به آنچه م یسه عصب اصل لیکنند، ممکن است به دل یبرقرار م

 انجام دهند و اطالعات حساس را از دست به مغز ارسال کنند. 
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 یسپس از دست خارج م رگ از خون گرفته و نیو چند یدو عروق اصل یاکثر افراد دارا

حاصل شود که تمام استخوان ها، اعصاب، تاندون ها، عضالت، پوست و  نانیشوند تا اطم

 یکاف زانیبه م یکاف زانیرا به م یو مواد مغذ ژنینرم به طور معمول اکس یبافت ها گرید

.کنند یم افتیدر  

خطرات  نیهمچن روش وجود دارد و نیمدت مرتبط با ا یکوتاه مدت و طوالن یهر دو خطر

.شود وجود دارد یاز رد استفاده م یریجلوگ یبدن که برا یمنیمربوط به پروتکل ا  

کوتاه مدت خطرات  

دهیچیپ اتیعمل ،یطوالن  

است  یلیاز دال یکی نیخون به دست. ا انیبرود"، توقف جر نیممکن است "از ب یخون عروق

ژهیو یهادر واحد مراقبت  قیدق یپس از عمل جراح مارانیکه چرا ب  (SICU)  تحت نظارت

و  میده یم صیعارضه رخ دهد، ما آن را زود تشخ نیکه اگر ا یبه طور رند،یگ یقرار م

.میرا دار آناصالح  یشانس برا نیبهتر  

 عفونت
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شفا زخم مشکالت  

 درد

یزیر خون  

یمشکالت پزشک ریسا توسعه  

 خطرات بلندمدت

  یباق رندهیگ کی یزندگ هیبق یبرا شود و یشروع م یدر زمان جراح نیا دیرد اندام جد

ماند یم  

دوم داشته باشد و بعدا  یبه جراح ازیاستخوان، که ممکن است ن یبا بهبود یاحتمال مشکالت  

رسد نادر است یبه نظر م نیکند، اما ا یم جادیخون ا انیرا در جر یمشکالت دشوار  
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یمنیمرتبط با سرکوب ا خطرات  

 عفونت

سرطان توسعه  

ابتید  

هیکل بیآس  

یقلب یماریب  

تا  رندیگ یقرار م وندیپ میت شیشوند، تحت آزما یمنتقل م مارستانیبه ب وندیپ یکه برا یمارانیب

 یرا تحمل کنند. نمونه ها یسالم هستند تا بتوانند جراح یمطمئن شوند که آنها به اندازه کاف

عاتیقرار داده خواهد شد و ما IVخون گرفته خواهد شد،   IV شی"پ یداروهااز  یو بعض 

شود.  ی" داده مندرما  

هر دو دست از اهدا  ای کیکند که  دییتا وندیپ میت نکهیمهم قبل از ا یروش ها اینکته: داروها 

وجود ندارد، اتفاق نخواهد افتاد وندیپ یمناسب برا یشده" بوده و اندامها هیکننده "ته . 
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شوند در شانه  یلوک" استفاده م"ب ای" دهی"خم تیعصبان یکه برا یکیکوچک پالست یکاتترها

.کمک کنند یتا درد و درد در طول و بعد از عمل جراح رندیگ یقرار م یجانب  

کننده استفاده  افتیاتصال به پوست در ینشان دادن رگها یبرا یدستگاه سونوگراف کی  

مورد استفاده قرار یمنیکمک به تحمل ابتال به سرکوب ا یکه برا ییشود و داروها یم  

شود یاستفاده م رندیگ یم   

به  ازیکه ن یتوریمان ای یرود تا هر خط تهاجم یقبل از شروع مراحل به اتاق عمل م ماریب

مورد  یبحران یبه زمان ها ازیبدون ن دیتوان یم دنیشود قرار داده شود پس از خواب یآنها م

دیشده دور قرار ده وندیپ یاندام ها وندیپ یبرا ازین . 

 یهر عضو برا یجراحان به طور همزمان برا میشود، دو ت یا( وارد مکه اندام )ه یهنگام

 میکند، و ت یآماده م وندیپ رشیپذ یرا برا ماریمحل قطع شده ب میت کیکنند.  یعمل م وندیپ

کند. اگر هر دو دست  یکننده آن است، آماده م افتیدر دیاندام دونر را که دست جد گر،ید

دارد ازیر مقدار جراح نبه دو براب نیا ند،خور یم وندیپ  

شده اند، استخوان ها با  هیاهدا شده ته یکننده و اندام ها افتیدر یها تیکه تمام سا یهنگام

شوند. یها متصل م چیصفحات سخت و پ  
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ها، رگ ها  انیاتصال شر یبرا یجراح کروسکوپیتاندون ها قبل از آوردن م شتریسپس، ب 

شوند یمتصل م یوسکوپکریم یها کیو اعصاب با استفاده از تکن  

اعصاب  ایکند، هر گونه تاندون، عضالت  یگردش م وندیکه خون در سراسر دست پ یهنگام

شوند ینرم بسته م یماند و پوست و بافت ها یم یباق  

نظارت که به جراحان کمک  یدستگاه ها نیها و همچن نتیو اسپل یمحافظت یها پانسمان  

.شود یاعمال م دیخارج از دست بسپارخون را به داخل و  انیکند سطح جر یم  

را حرکت  دیکند و مفاصل دست جد یرا شروع م یوتراپیزیف ماریبعد از چند روز، ب  

دهد.  یم  

دهد.  یادامه م یمنیا ستمینظارت بر س یخون برا شیهمچنان به مصرف داروها و آزما ماریب

ترک  یتا زمان آماده شدن برارا  شترینظارت کمتر و انجام درمان ب ماریب ندهیدر طول هفته آ

مارستانیب  

خون  انیجر نیو همچن یاتیشود تا عالئم ح یمتصل م تورهایبه چند نوع مختلف از مان ماریب

کنند. یرا بررس دیجد یبه دست ها  
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 نکهیقبل از ا تورهایشوند. مان یم یاغلب در طول زمان بررس یها در ابتدا و در موارد نیا 

حذف خواهد شد دیایب رونیب مارستانیاز ب ماریب  

شامل پرستاران فشرده،  نیدست مراقبت خواهد شد. ا وندیپ میت یاز اعضا یاریتوسط بس ماریب

، روانپزشکان  هیها، متخصصان تغذ ستیوتراپیزیو درمانگران، ف مارستان،یپرستاران بخش ب

دارو هستند. نیو متخصص  

 کانپزش ک،یدست، جراحان پالستاز جمله جراحان  ماریدر مورد ب زیپزشکان مختلف ن 

دخواهند کر یبررس نیروانپزشکان و ساکن ،یعفون  

شوند و از  ی" مواجه میبه عنوان "خارج وندیکننده با دست تازه پ افتیدر یمنیا یسلول ها

 نیهستند. ا وندیحمله / رد پ یها برا روسیو ای یضد باکتر کیبه  هیخود شب یعیواکنش طب

تواند در عرض چند  یموارد رد حاد م نیقابل توجه شود. چن یتواند منجر به واکنش التهاب یم

.شود جادیا وندیماه پس از پ دروز تا چن  

دست است وندیرد پ یجزء پوست هدف اصل  

 

www.takbook.com



Pg. 27 
 دانشنامه پیوند عضو 

   

 

لکه دار باشد، معموال  ایتواند لکه دار، لکه دار  یبثورات است که م کیمعموال  ینیبال عالئم

 بدون درد است

تماشا و  وستهیتوان به طور پ یکبد، پوست را م ای هیعضو جامد مانند کل وندیخالف پ بر

 نظارت کرد

پوست، مداخله به  یصیتشخ یها یوپسیزود هنگام رد، ب صیتشخ یدهد تا برا یاجازه م نیا

 موقع و درمان

کند رییتواند با دارو تغ یدست م وندیپس از پ وندیرد پ یقسمت ها تمام  

 

www.takbook.com



Pg. 28 
 دانشنامه پیوند عضو 

   

 

 

Reference 

 

1- Stoelting R., Dierdorf S., Anesthesia 

and co-existhing disease, 3rd ed., 

New York, Churchill Livingstone,1993, pp: 

www.takbook.com



Pg. 29 
 دانشنامه پیوند عضو 

   

 

137-148. 

2- Choi, Jong-Ho, MD Rooke, G. Alec, MD 

PHD. Reduction in Post-intubation respiratory 

resistance by isoflurane and Albuterol, Canadian 

journal of Anesthesia, July 1997, 44, (7): 717. 

 

3- Kim, Eun, S. MD, Bishop, Michael, J. MD. 

Cough During Emergence From Isoflurence 

Anesthesia, Anesthesia & Analgesia, November 

1998, 87, (5):1170. 

www.takbook.com



Pg. 30 
 دانشنامه پیوند عضو 

   

 

 

 پیوند قلب

Heart transplant 

قلب  کیبا  ریشکست ناپذ ای دهید بیقلب آس کی ینیگزیجا یبرا یراحقلب عمل ج وندیپ کی

.درگذشت رایاهدا کننده است که اخ کیسالم از   

قلب  رایز رد،یگ یفرد در معرض خطر قرار م کی یکه زندگ یشود زمان هیاست توص ممکن

.ستیآن ها موثر ن  

 یشود و درمان هاقلب ممکن است در نظر گرفته  وندیپ د،یشد یقلب ییدر صورت نارسا

.کند یبه آنها کمک نم یپزشک  

داشته باشند عبارتند از ازیقلب ن وندیبه پ تیکه ممکن است در نها یطیشرا  
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کنند، که  یم نیکه قلب را تام ییها انیمواد چرب در شر جادیا - یعروق یقلب یها یماریب

شود یخون به قلب م انیمانع جر  

Cardiomyopathy 

سفت ایو  میشده اند کشش، ضخ لیقلب تبد یها وارهیکه در آن د -   

گذارد یم ریقلب تأث یعیکه بر عملکرد طب یمادرزاد صینقا - یمادرزاد یقلب یها یماریب  

 دیبا رد،یقلب کمک کننده در دسترس قرار گ کی نکهیدر اسرع وقت بعد از ا دیقلب با وندیپ

.انجام شود  

(دیکه در خواب هست ییشود )جا یانجام م یعموم یهوشیروش تحت ب نیا  

حفظ غلظت خون  یبرا هیقلب و ر یابیدستگاه رد کیشود،  یعمل انجام م نیکه ا یحال در

.شود یاستفاده م ژنیاز اکس یخود با خون غن  
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ساخته شده است. قلب خود را پس از آن برداشته، و قلب کمک کننده به  نهیدر وسط س برش

.شود یعاد دیبا دیقلب جد شود. سپس یمتصل م یاصل یرگ ها و رگ ها  

 ی. اکثر مردم در طدیبمان مارستانیدر ب دیقلب با وندیسه هفته بعد از پ ایدو  یشما معموال برا

.خود هستند یعاد یها تیاز فعال یاریچند ماه قادر به بازگشت به بس  

 یها تیاز فعال یریجلوگ یتواند به شما در مورد مدت زمان الزم برا یشما م وندیپ میت

.کند هیتوص دیدار ازیشما ن یابیکه در طول باز یخاص  

دیکن یبه طور منظم بررس دیشما با وند،یاز پ پس  

شود، به عنوان  یم دهیشما نام یزندگ یبرا یرا که به مدت طوالن ییداروها دیبا نیهمچن شما

. دیمصرف کن یضد التهاب یداروها  

شناخته و به آن  یرا به عنوان خارجخود  دیداروها، بدن شما ممکن است قلب جد نیبدون ا

(حمله کند )به عنوان رد  

و خطرناک است دهیچیروش پ کیقلب  وندیپ  
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عبارتند از یاحتمال عوارض  

(و حمله به آن )رد یرا به عنوان خارج وندیقلب پ صیتشخ یمنیا ستمیس  

(وندیپ یکار کند )شکستگ یاهداء نتواند به درست قلب  

(آلوترفت یقلب یکنند )واسکولوپات یفراهم م که قلب را یشدن شریان تنگ  

وزن و  شیبه عفونت، افزا تیحساس شیضد سرطان مانند افزا یاز داروها یجانب عوارض

یویمشکالت کل  

 یگریقلب د وندیاوقات ممکن است پ یمشکالت قابل درمان هستند، هرچند گاه نیاز ا یاریبس

.ممکن باشد زین  
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 پیوند کلیه

Kidney transplant 

را انجام  یتا کار ردیگ یسالم در داخل بدن شما قرار م هیکل د،یکن یم افتیدر هیکل وندیپ یوقت

انند انجام دهندتو ینم گریشما د یها هیدهد که کل  

وجود  دن،یو نوش دیبخور دیتوان ینسبت به آنچه شما م یکمتر یها تیحال، محدود نیع در

. دیقلب سالم را دنبال کن ییغذا میرژ دیدارد، اما شما با  

ممکن است به شما اجازه  هیکل زیآم تیموفق وندی. در واقع پابدیبهبود  دیشما با یسالمت و انرژ

دهد که  یرا بدهد. مطالعات نشان م یویکل یماریقبل از ب یزندگ ینوع یدر زندگ یزندگ

مانند یم یباق زیالیاست که د یتر از کسان یدارند طوالن هیکل وندیکه پ یافراد . 

شما در حال کار است،  دیجد هیکه کل یوجود دارد. تا زمان یخطرات جراح ،یسمت منها در

از  یخطر ابتال به عفونت و نوع خاص. شما دیداشته باش زین یممکن است عوارض جانب

.دیسرطان را دار  

انجامند، چه مدت  یبه طول م یادیز یسال ها یها موفق بوده و برا وندیاز پ یاریبس اگرچه

 شیعمر ب کی یاز مردم ط یارینفر به بعد متفاوت باشند. بس کیتوانند از  یکشند م یطول م

.دارند ازین هیکل وندیپ کیاز   
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دهد تا شما را به اجتناب  یاجازه م نیاست. ا رانهیشگیپ وندیپ ز،یالیل از شروع دقب وندیپ وندیپ

( زیالیدر د ی)اما با مدت هیکل یمدت پس از شکستگ یطوالن وندیپ افتیدر مجموع. در زیالیاز د

شود. یم دهینام هیاول وندیپ کیبه عنوان   

زود  ای رانهیشگیپ وندیپ کیدهد که  یم ننشا قاتیتحق یمنافع هستند. برخ یهر دو دارا 

 یتواند منجر به بهبود سالمت یشود، م یصرف م زیالید یبدون زمان برا ای یهنگام، با کم

در وقت و پول و  ییممکن است به شما اجازه ادامه کار، صرفه جو نیدرازمدت شود. همچن

بهتر را بدهد یزندگ تیفیک  

کنند افتیدر وندیتوانند پ یم -دان از کودکان تا سالمن - نیدر تمام سن یویکل مارانیب  

از سرطان و عفونت آزاد  دیبا نی. شما همچندیسالم باش یبه اندازه کاف دیبا اتیانجام عمل یبرا

. دیباش  

 یو اجتماع یو روان یکامل پزشک یابیشود، ارز یدر نظر گرفته م وندیپ یکه برا یهر فرد

خواهد کرد. افتیاست، در ندویپ یمناسب برا دیکاند نکهیاز ا نانیاطم یرا برا  

اصالح کرد.  وندیتوان قبل از پ یم نیکند، بنابرا دایرا پ یکند تا هر مشکل یم مکک یابیارز 

.انتخاب مناسب درمان باشد کیتواند  یم وندیپ وندیاکثر افراد، پ یبرا  
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تند، هس ابتیمانند د گرید یبهداشت طیشرا یدارا ایکه مسن تر و  یموارد، افراد یاریدر بس

داشته باشند. یرا در پ هیکل وندیتوانند پ یهنوز م  

است. از شما ممکن است  ازیدرک و مقابله با خطرات خاص مورد ن یبرا قیدق یابیارز 

 وندیکاهش دهد و شانس پ اتواند خطرات خاص ر یکه م دیانجام ده یخواسته شود کار

را بهبود بخشد.  زیآم تیموفق  

دیرا ترک کن گاریس ای دیز شما خواسته شود وزن کم کنبه عنوان مثال، ممکن است ا  

 یبهداشت یدهند، پرونده ها یرا ارائه م یکیزیکامل ف نهیمعا کیبه شما  یپزشک نیمتخصص

 یاطالع از سالمت کل یرا برا کسیها و اشعه ا شیآزما یسر کیو  دیکن یخود را مرور م

. دیده یخود م  

 وندیپ یابیارز ندیخواهد شد. فرآ یبگذارد، بررس ریأثتواند بر سالمت شما ت یکه م زیهمه چ

کمک به  یبه دانستن در مورد شما برا ازیشما ن یبهداشت یمراقبت ها میاست. ت قیدق اریسب

نه. ایشما مناسب است  یبرا وندیپ ایکه آ دیریگ یم میو شما تصم -آنها   

است که تمام  نیا دیام دهبه روند انج دنیسرعت بخش یبرا دیتوان یکه م ییزهایاز چ یکی 

. دیریقرار گ وندیپ میبا ت کیو در ارتباط نزد دیانجام ده ممکنسرعت  نیشتریرا با ب شاتیآزما

از شما  دینگران نباش د،یمناسب نباش وندیپ کی یاگر به شما گفته شده است که ممکن است برا

 طیواجد شرا گریز دمرک کیدر  ای ندهیموارد آ یاگر ممکن است در برخ ای -چرا  دیبپرس

www.takbook.com



Pg. 39 
 دانشنامه پیوند عضو 

   

 

حفظ  یراه ها نیاز بهتر یکیدر مراقبت از خود  بودنکه فعال  دیداشته باش ادی. به دیباش

.سالمت است  

 قیاز طر دیبا زیفرد ن نیرا به شما اهدا کند، ا هیداند دوست دارد کل یکه م یکس اگر

 زیجوا یسالم به اهدا یمسابقه است و به اندازه کاف کیاو  ایآ نکهیکردن ا دایپ یبرا یغربالگر

.دارد ازین  

 یبرا وندیپ یابیارز یبرا یتفکر جد دیخواه یاست، م یویکل یماریکودک شما مبتال به ب اگر

.دیاو داشته باش  

خود به طور  یمتماد یدهد که کودکان و نوجوانان در سالها یاجازه م وندیکه پ ییاز آنجا 

.آنها باشد یدرمان برا نیبهترتواند  یبه همان شکل ممکن رشد کنند، م یعیطب  

 روسیها و و کروبیاز خود است، مانند م یکه بخش یزیبه طور معمول، بدن شما از هر چ

کند. یها مبارزه م  

متوقف ساختن بدن خود از حمله به  یشود. برا یم دهیشما نام یمنیا ستمیحفاظت س ستمیس نیا 

ضد  یبدن خود را کمتر فعال )داروها یمنیا یستمهایس دیرد کردن آن، با ایاهدا شده  هیکل

( باشد.  یروسیضدو یداروها ای یعفونت  
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 ستمی. بدون آن، سدیشما در حال کار است، آنها را مصرف کن دیجد هیکه کل یتا زمان دیشما با

کند یداند و آن را حمله و نابود م ی" میاهدا شده را "خارج هیبدن شما کل یمنیا  

داشته باشند. مهم است که با ارائه دهنده  یعوارض جانب ید برختوانن یضد انعقاد م یداروها

چه انتظار دیدان یکه م یبه طور د،یخود در مورد آنها صحبت کن یبهداشت یمراقبت ها  

دوز  رییمعموال قابل کنترل هستند. تغ یاکثر مردم، عوارض جانب یرود. خوشبختانه، برا یم 

.را کاهش دهد یباز عوارض جان یاست بعض مکننوع دارو م ای  

گرفت. شما  دیرا خواه گرید یداروها نیشما همچن ،یمنیسرکوب کننده ا یبر داروها عالوه

کرد.  میمحافظت از شما از عفونت مصرف خواه یبرا زیداروها را ن  

 وندیکنند که پ دایپ یزندگ تیفیو ک یآزاد یرا برا یزیتجو یتوانند داروها یاکثر مردم م

.تواند باشد یآن م زیآم تیموفق  

را تجربه کنند  ینداشته اند ممکن است بهبود یجنس تیرضا یویکل یماریکه از نظر ب یافراد

کنند.  یشروع به احساس بهتر م رایز  

است. مردان مبتال به  شیبه افزا لیتصور کردن کودکان( تما یی)توانا یبارور ن،یعالوه بر ا

موفق داشته اند.  یها یحاملگ هیوند کلیو زنان با پ آورده اند ایفرزندان سالم را به دن هیکل وندیپ

.دیکودک با پزشک متخصص خود صحبت کن کیبهتر است با توجه به داشتن   
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 ای کیخواهند زنان  یشوند. اکثر مراکز م یزودتر از زود هنگام باردار م وندیپس از پ زنان

ند.شو یزیبرنامه ر دیها با یمنتظر بمانند. همه حاملگ گریچند سال د  

باردار  نکهیقبل از ا دیبرسند، با بیتوانند به کودک مبتال به آس یکه م ییاز داروها یبعض 

کنند. وقفشش هفته را مت دیشوند، با  

 یماریباشد. مهم است که از خودتان در برابر ب دیکنترل تولد ممکن است مف نهیمشاوره در زم 

دیمحافظت کن یمنتقله از راه جنس یها  (STDs). تیکه در طول فعال دیحاصل کن اننیاطم 

.دیاز حفاظت استفاده کن یجنس  
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 پیوند کبد

Liver transplant 

 گریفرد د کیسالم از  یجزئ ایکبد کامل  کیرا با  ماریاست که کبد ب یاتیعمل یکبد وندیپ

کند یم نیگزیجا  

 گریفرد د کیسالم از  یجزئ ایکبد کامل  کیرا با  ماریاست که کبد ب یاتیعمل یکبد وندیپ

کند.  یم نیگزیجا  

کند.  یتواند زندگ یکه بدون آن نم یمعن نیاست، به ا یاتیعضو ح کیکبد   

بردن  نیمواد مخدر و سموم است، از ب سمیاز توابع مهم از جمله متابول یاریکبد در خدمت بس

از خون(،  نیروب یلیو ب اکی)به عنوان مثال دفع آمون یعیبدن طب سمیمتابول بیمحصوالت تخر

(لخته شدن خون یمهم )مانند عوامل الزم برا یها مین ها و آنزیاز پروتئ یاریو سنتز بس  

را  ژنیو اکس یشود، و مواد مغذ یپورتال م دیو ور یکبد انیوارد کبد از دو کانال، شر خون

کند.  یوارد م ،یصفراو یها و مجار تیبه عنوان هپاتوس نیهمچن ،یکبد یسلول هابه   
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 یتر وارد م نییکبد پا دیبرد که به داخل ور یم نیکبد را از ب یکبد یرگها قیخون از طر

کند  یاست که کمک م عیشود که صفرا، ما یشود. کبد باعث م یقلب م ردشود و بالفاصله وا

.روده برطرف کند قیو سموم را از طر کیمتابول عاتیو ضا ببرد نیرا از ب یتا چرب  

 وندیزمان، پ نیکند. در ا یم نیگزیو سالم جا یعاد کیرا با  بیمارکبد  کی یکبد جراح وندیپ

دستگاه به طور قابل  ای لهیوس چیه رایاست ز یکبد یینارسا ای یکبد یینارسا یتنها درمان برا

دهد. یام نمکبد را انج یاعتماد تمام عملکردها  

.را دارند ریز طیاز شرا یکیکبد دارند، معموال  وندیبه پ ازیکه ن یافراد   

یحاد کبد اختالل  

یکبداختالل  به عنوان نیهمچن ،یحاد کبداختالل   

که عالئم  یمیعظ بیکبد سالم سالم به علت آس کیافتد که  یاتفاق م یشود ، زمان یشناخته م

دهد.  یکند، رخ م یتجربه م را یکبد ییو عالئم نارسا ینیبال  

نوفنیعلل استام نیعتریمنجر شود، اما شا یحاد کبد ییهر کدام از موارد ممکن است به نارسا  

هنوز ناشناخته(،  ایشناخته شده  روسی)و یروسیو یاز حد، عفونت ها شیب  
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.خاص است ییدارو یواکنش ها ای یقارچ سم لیمصرف سم از قب  

 

یکم خون یکبد یمارینشانه ها و عالئم ب  

خون پورتال  انیشدت کبد، مقاومت در برابر جر شیدستگاه گوارش: با افزا یها یزیخونر

شود. یپورتال م ستمیفشار داخل س شیمنجر به افزا  

 یم یبازگشت خون به قلب را ضرور یبرا نیگزیجا یرهایخون پورتال، مس یپرفشار نیا 

 سازد. 

 واره،یشدن و نازک شدن د گکبد، پس از بزر کوچک در سراسر شکم، اما خارج از یرگها

 یها دیور نی. اابدی یم شیآنها تحت فشار افزا قیخون از طر یعیطب ریمقدار غ لیبه دل

و معده،  یدستگاه گوارش، به خصوص مر یخط یها، اغلب بخش ها سیشکننده، به نام وار

 یدهد، م یرخ مبه داخل روده  یزیکه خونر یهستند. هنگام یزیو خونر زشیو مستعد ر

باشد یکننده زندگ دیتهد واندت  

خون، از  انیموجود در جر یها نیاز پروتئ یاریعملکرد از کبد، سنتز بس کی:  عیما احتباس

خون، با استفاده از آنچه  انیموجود در جر یها نیپروتئ گریو د نیاست. آلبوم نیجمله آلبوم
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 یعروق حفظ م یرا در فضا عید، ماشو ی( شناخته میاسمز ای) یکه به عنوان فشار انکوش

توان  یکند که نم یخون منتقل م انیرا از جر عیکم ما نیسطوح آلبوم ،یکبد ییاکند. در نارس

 دوباره جذب کرد. 

 یم دهی" نامتیکه "آس یبدن اغلب در حفره شکم یدر بافت ها و حفره ها االتیس ن،یبنابرا

نهیدر حفره قفسه س ایپدال(  ای یطیمح یدم جانبتواند در پاها )ا یم الی. سابدی یشود، تجمع م  

(hydrothorax) میمصرف نمک رژ دیشد تیدر ابتدا با محدود عیما یانباشته شود. نگهدار 

ها  هینمک و آب در کل زانیم شیها( که باعث افزا کیورتی)د یشود و دوم داروها یدرمان م

 یسوزن در حفره شکم کیدن قرار دا قیمتناوب از طر یتوسط زهکش تیشود و در نها یم

نهیقفسه س ای  

مواد را  نیسموم از خون، ا ریو سا اکیپاک کردن آمون ی: عدم وجود کبد برا یانسفالوپات

دهد. یتجمع م  

شود  یمختل م داریب-چرخه خواب یشوند که از حالت ها یم یسموم باعث اختالل شناخت نیا 

تا کمر فیخف یتا سردرگم  

 یمولکول ن،یهموگلوب بیاست که محصوالت تخر نیکبد ا یاصل فیاز وظا یکی:  یزدگ خی

 یاز محصوالت معدن یکی نیروبیلیببرد. ب نیکند را از ب یرا در خون ما حمل م ژنیکه اکس

شود و  یاز بدن پاک نم نیروب یلیب ،یکبد ییشود. در نارسا یاست که توسط کبد دفع و دفع م
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بدن رنگ زرد را  یسپس پوست و تمام بافت ها. ابدی یم شیخون افزا رد نیروب یلیسطح ب

ردیگ یم  

( در هشت هفته پس از زرد شدن پوست یاختالل )انسفالوپات جادیا ط،یشرا نیا مشخصه

  زهیسموم متداول است که توسط کبد متابول رایافتد ز یاتفاق م ی( است. سردرگمی)زرد

شود. یم  

توانند از هفته ها تا ماه ها تا سال در  یمکه  ،یمزمن کبد یماریمبتال به ب مارانیبر خالف ب 

ممکن است در عرض چند  یحاد کبد ییمبتال به نارسا مارانیب رند،یکبد قرار گ وندیمعرض پ

 روز جان خود را از دست بدهند.

شود یکبد شناخته م وندیبه عنوان مخالفت مطلق با پ یبه طور کل ریذکر شده در ز طیشرا  

کند یکوتاه مدت را محدود م یبه زندگ دیکه ام ریناپذبرگشت  یپزشک د،یشد یماریب  

(وهیج متریلیم 50از  شیب هیر انیشر)فشار متوسط  دیشد یویخون ر یپرفشار  

است افتهیکه در خارج از کبد گسترش  سرطان  
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قابل کنترل ریغ ای کیستمیس عفونت  

(الکل ایمصرف مواد )مواد مخدر و /  سوء  

(الکل ایمصرف مواد )مواد مخدر و /  سوء یقابل قبول برا ریغ خطر  

قیدق یپزشک میرژ کیاز  یرویپ ییعدم توانا ایعدم انطباق،  خیتار  

کنترل نشده یروانپزشک دیشد یماریب  

 یاریعمل ممکن است در کنار بس نیعوارض مربوط به ا ،یهمانطور که با هر روش جراح

از مشکالت  یرخ دهد. برخشود،  یبستر ماریکه ممکن است به هر ب یاز عوارض احتمال

باشند ریکبد که ممکن است شامل موارد ز وندیمربوط به پ  

رخ  دیجد یها وندی٪ پ5تا  1 بایدر تقر وندیکبد تازه پ فیعملکرد ضع ای هیعملکرد اول عدم  

 ماریاست، ب افتهیبهبود ن یو به سرعت به اندازه کاف یدهد. اگر عملکرد کبد به اندازه کاف یم

.داشته باشد تا زنده بماند ازیدوم ن وندیورا به پممکن است ف  
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را از قلب به  ژنیکه خون اکس ی)رگ خون یلخته شدن سرخرگ کبد ای یکبد انیشر ترومبوز

 نیدهد. ا یرخ م یاهدا کننده متوف یها وندیدرصد از همه پ 5تا  2کند( در  یکبد وارد م

شود.  یکنند دو برابر م یم افتیدر یاهدا کننده زندگ وندیکه پ یمارانیخطر در ب  

 یرنج م یکبد انیخون از شر انیبه طور معمول از از دست دادن جر یکبد یخود سلولها

. ابدی یم انیپورتال توسط خون جر انیآنها توسط خون جر رایبرند؛ ز  

دارد و از دست  یبستگ هیتغذ یبرا یکبد انیشر یبه شدت بر رو یصفراو یدر مقابل، مجار

 یاتفاق م نیا اگرو عفونت شود.  یصفراو یتواند منجر به زخم مجار یخون م انیدادن جر

.ممکن است الزم باشد یگرید وندیافتد، پ  

)روده،  یشکم یبزرگ که خون را از ارگانها دیلخته شدن ور ایپورتال  دیور ترومبوز

دهد.  یخ مکه متعلق به گردش پورتال هستند( به کبد به ندرت ر ییارگانها -پانکراس و طحال 

دوم کبد نداشته باشد وندیبه پ یازیممکن است ن ایعوارض ممکن است  نیا  

. یسفت ایوجود دارد: نشت  یدو نوع مشکالت صفراو ،ی: به طور کلیصفراو عوارض

اهدا کننده  وندی٪ تمام پ40تا و  یاهداکنندگان متوف وندی٪ از تمام پ15 بایتقر یعوارض صفراو

دهد یرار مق ریرا تحت تاث یزندگ  

و داخل حفره شکم خارج  یصفراو یآن است که صفرا از لوله مجرا یبه معن یصفراو نشت

 گریکدیبا  رندهیکننده و گ افتیدر یصفراو یافتد که در آن مجار یاتفاق م نیشود. اغلب ا یم

در سراسر  یکیپالست یلوله ها ایاستنت  کیاغلب توسط قرار دادن  نیشده اند. ا بیترک
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دهد اتصال به درمان.  یشود و سپس اجازه م یو روده کوچک درمان م همعد قیاز طراتصال 

تواند از لبه برش كبد نشت كند. به  یم زیكبد، صفرا ن وندیپ میتقس ایدر مورد اهداكننده زنده 

شود و به سمت  یقرار داده م هیدر طول لبه برش، تخل وندیپ اتیعمل نیطور معمول، در ح

شود. نشت  ینم ماریب ماریشود، ب یصفرا در شکم جمع نم هک یتا زمان افتد. یم یچپ زخم

داشته باشد یدرمان اضاف یبه روش ها ازیاما ممکن است ن ابند،ی یها اغلب با زمان بهبود م  
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 پیوند ریه

Lung transplant 

ملی با توجه به موسسه   در سال های اخیر بهبود یافته است.میزان بقای بیماران پیوند ریه 

درصد  80، میزان زنده ماندن یک ساله پیوند تک ریه تقریبا  (NHLBIقلب، ریه و خون )

یار پایین تر سال پیش بس 20این تعداد   درصد است. 50نرخ بقای پنج ساله بیش از   است.

  بود.

هنگام تحقیق در مورد جراحی خود، مهم است که   نرخ زنده ماندن با امکانات متفاوت است. 

 درباره میزان بقای این مرکز بپرسید

است هیر ییدرمان نارسا یبرا نهیگز نیآخر هیر وندیپ  

بار مورد  نیاول یبرا شهیهم بایتقر یزندگ وهیش راتییروش ها و تغ ریسا

ردیگ یقرار م شیآزما   

 

دارند وندیبه پ ازیبرساند، ن بیشما آس یها هیکه ممکن است به ر یطیشرا : 
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 (COPD) هیر یمزمن انسداد   

•cystic fibrosis کیستیک بروزیف   

•emphysema زمیآمف   

•pulmonary fibrosis یویر بروزیف   

•pulmonary hypertension یویفشار خون ر   

•sarcoidosis دوزیسارکوئ  

هیر دونیخطر پ   

همراه است یادیبا خطرات ز .. بزرگ است یجراح هیر وندیپ .  
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روش  نیخطرات مربوط به ا ایآ نکهیبا شما در مورد ا دیشما با زشکپ ،یقبل از جراح .  

کاهش  یبرا دیتوان یدرباره آنچه م دیبا نیشما همچن کند یاست، بحث م ایاز مزا شتریب .

  دیخطرات خود صحبت کن

 

رد پیوند است. هیر وندیپ یخطر اصل  

 کی ندک یاهدا کننده شما حمله م هیبدن شما به ر یمنیا ستمیکه س یافتد زمان یاتفاق م نیا

دا شوداه هیتواند منجر به شکست ر یم دیرد شد  

 

شوند،  یاز رد شدن استفاده م یریجلوگ یکه برا ییتوانند از داروها یم یعوارض جد ریسا

ندیآ یبوجود م .  

 هیشود که بدن شما به ر یباعث م نیو ا کنند یبدن کار م یمنیآنها با کاهش پاسخ ااین 

حمله میکند  یخارج  
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عبارتند از دیمصرف کن دیکه بعدا با ییو داروها هیر وندیپ یجراح گریخطرات د  

 

•bleeding and blood clots و لخته شدن خون یزیخونر   

یمنیا یبه علت سوءمصرف کنندهها هایمیو بدخسرطان   

•cancer and malignancies due to immunosuppressants 

•diabetes ابتید   

•kidney damage هیکل بیآس   

•stomach problems مشکالت معده  

 ( osteoporosis ) (استخوان یشما ) پوک ینازک شدن استخوان ها   
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لمعدهلوزواپیوند   

Pancreas transplant 

پانکراس  کیاست که در آن  یمراکز پزشک یروش انجام شده در برخ کیلوزالمعده  وندیپ

شود.  یداده م وندیپ رندهیگ کیاهدا کننده به   

 ما به ندرت مي تواند بخشي از اهداكننده زنده است، اسالمپانكراس اهدا كننده معموال كامال

 باشد.

است  1نوع  ابتیمبتال به د مارانیدر ب یسمینوروگل جادیبه منظور ا وندیپ   

1نوع  ابتید ای یابتیمبتال به عوارض د مارانیها معموال در ب وندیپ  

شود. یانجام م   

و  یاز عوارض جراح دیبا ماریب ابتیخطرات و عوارض د وند،یپ یبرا دایکاند کیبه عنوان  

اطالع یابد یمنیا ستمیپس از آن سرکوب س  
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انجام شود، اگر چه در  2و نوع  1نوع  ابتیهر دو نوع د یپانکراس ممکن است برا وندیپ 

شود. یانجام م 1نوع  یبرا شتریحال حاضر ب  

در حال تکامل است.  مایمستق هیکل وندیلوزالمعده و همزمان لوزالمعده و پ وندیپ عالئم   

یعوارض جانب  

است 3است و شامل  هیکل وندیمشابه پ یلوزالمعده به طور مفهوم وندیپ یعروق عوارض  

وندیپ رد  

یزیآناستوموز و خونر یشکستگ  

یدیخروج ور ای یانیشر یترومبوز خروج ای یتنگ  

ممکن است رخ دهد  زین یروده ا عوارض  
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روده کوچک انسداد  

کیآناستوموت ندیناخوشا نشت  

روسیتومگالوویو س یروسیو تیکول ژهیبه و ت،یکول  

شامل  گرید عوارض   

ییغشا عیما یجمع آور ژهیبه و ع،یما یآور معج  

وندیپس از پ ونیفراسی/ لنفوپرول ویفراتیلنفوپرول ختاللا  (PTLP) 

ممکن است وندیپس از پ تیپانکرات  
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پوستپیوند   

Skin transplant 

پیوند پوست یک روش جراحی است که شامل برداشتن پوست از یک ناحیه بدن و انتقال آن یا انتقال 

 آن به یک ناحیه دیگر بدن است.

آسیب یا اگر بخشی از بدن شما پوشش محافظ پوست شما را به علت سوختگی، این جراحی   

 شید انجام میشودبیماری از دست داده با

بیشتر پیوند های پوست با استفاده از بیهوشی عمومی   پیوند پوست در بیمارستان انجام می شود. 

 انجام می شود، بدین معناست که شما در تمام مراحل خواب می بینید و احساس درد نمی کنید.

دالیل   یک پیوند پوست در ناحیه ای از بدن که پوست از بین رفته است قرار می گیرد.

  متداول برای پیوند پوست عبارتند از:

  عفونت های پوستی  

  عمیق سوختگی های  

 بزرگ،  زخم باز  

  وبی بهبود نیافته انددیگر بر روی پوست که به خ زخم هایو یا  زخم بستر  

  جراحی سرطان پوست  

 

اگر شما یک پیوند ضخیم   آغاز می کند.یک عمل جراح، با برداشتن پوست از محل اهداء، 

 شکسته دارید، پوست از ناحیه بدن شما برداشته می شود که معموال توسط لباس 
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 ران یا خارج از ران میشود مانند پنهان 

 باشد بهتر است از اگر دچار ضخامت 

  شکم، کشاله ران، ساعد و یا ناحیه باالی کالوچل )کلفتون(. 

هنگامی که پوست از محل اهداء برداشته می شود، جراح آن را به دقت محل آن را در محل  

  پیوند قرار می دهد و آن را با یک پانسمان جراحی، اساسی یا بخیه می پوشاند.

  

دکتر همچنین ناحیه اهدا کننده را با یک پانسمان پوشش می دهد که زخم را پوشش می دهد  

  بدون اینکه به آن چسبیده شود.
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