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 الكلوي والفشل الكلى زراعة

 :مقدمه

 الحٌاة الستمرارٌة أساسً مطلب وسالمتها الجسم أعضاء كبقٌة جدا مهم عضو الكلٌة

 لم ما قلٌله أٌام بعد المرٌض حٌاة تنتهً فسوف العمل عن الكلٌتان توقفت أن حدث وإذا

 .بدٌل عضو زراعة أو الكلوي بالغسٌل تعوٌضها ٌتم

 

 

 

 

 

 

 :الكلى أهمٌة 

 لتنقٌة تكفً مناسبه بكمٌات البول تكوٌن وهً الرئٌسٌة وظٌفتهم فً الكلى أهمٌة تكمن

 األساسٌة الفٌزٌولوجٌة بوظائفه ضار هو ما كل واستخراج اإلنسان جسم فً الدم

 بعملٌتٌن للكلٌتٌن المكونة النٌترونات مجموعة تقوم الحٌوٌة األغراض هذه ولتحقٌق

 عملٌة هً الثانٌة والعملٌة منه الضارة المواد كل لطرح مالد ترشٌح هً األولى أساسٌتٌن

 .الجسم لتغذٌة صالح هو ما كل امتصاص

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 :الكلٌة زرع أو غسل



 .الكلٌة زرع أو الكلى غسل بٌن ما ٌختاروا أن الكلى بفشل المصابون المرضى ٌستطٌع

 أكثر وٌعتمد .الجسم فً مالسمو من للتخلُّص الكلٌتٌن بوظٌفة ٌقوم إجراءُ  هو الكلى غسل ُ

 غسل على المثال، سبٌل على المتَّحدة، الوالٌات فً مرٌض ألف وخمسٌن ثالثمائة من

 ذلك، ومع .الكلى مرضى حٌاة ت نقذ معالجة هو الكلى وغسل ُ .الحٌاة قٌد على للبقاء الكلى

 معظم ألنَُّ السلٌمة، الكلٌة وظٌفة من بالمائة عشر خمسة إلى عشرة سوى ٌنجز ال فإنَّه

 ٌعٌش الذي الشخص فإنَُّ وبذلك، .الٌوم فً ساعة 24 لمدة تجري ال الكلى غسل أنواع

 الَمنافِع بعض هناك .الطبٌعٌة الكلٌة وظٌفة من ٪85-50 على ٌحصل واحدة سلٌمة بكلٌة

 المرضى من أطول لفترة عموما ُ ٌعٌشون كلٌة لهم ت زرع الذٌن فالمرضى الكلٌة؛ لزرع

ون الذٌن  أن وٌمكن الجسم، على قاسُ  عالج الكلى غسل ألنَُّ وذلك الكلى، غسل فً ٌستمرُّ

ٌة مشاكل ٌسبِّب  إنَُّ الزرع عملٌةَُ ٌجرون الذٌن المرضى من الكثٌر ٌقول .أخرى طبِّ

نت قد لعملٌةا  .حٌاتهم نوعٌة من حسَّ

 :العالم فً الكلى زراعة عن نبذه

 .النهائً المزمن الكلوي للقصور والناجع األمثل الحل الكلى زراعة الٌوم تعتبر

 بالمقارنة جدا قلٌل وهو المئة فً 4 للكلى (الواهبٌن)المتبرعٌن عدد أن نالحظ فرنسا فً

 .المئة فً 25 األمرٌكٌة المتحدة الوالٌاتو المئة فً 50 اإلسكندنافٌة الدول مع

 نوع حسب ذلك و سنتٌن إلى أشهر 10 بٌن تتراوح كلٌه على الحصول حتى االنتظار مدة

 .األطفال خاصة السن لصغار األولوٌة وتكون,المناعه درجة ,العمر الدموٌة، الزمرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وتارٌخها الكلى زراعة

 كلٌه نقل ٌتم وفٌها النهائً الكلوي الفشل لمرضى الوحٌد الناجح الحل هً الكلى زراعة

 الكلى مقام لتقوم نهائٌا العمل عن كلٌتاه توقفت مستقبل إلى سلٌم متبرع من سلٌمه

 .الفاشلة

 جمٌعا كانت لكنها العشرٌن القرن بداٌة منذ الكلٌة لزرع األولى المحاوالت بدأت وقد

 البدء تم أن إلى المزروعة للكلٌة الجسم لرفض نتٌجة ذلك و النجاح لها ٌكتب لم محاوالت



 القرن من الستٌنات بداٌة فً المزروعة الكلٌة رفض من تقلل التً و األدوٌة استخدام فً

 .الفائت

 :الكلى زراعة أهمٌة

 الكلوي الغسٌل بأجهزة االرتباط من التخلص •

  والسفر التنقل سهولة •

  النواحً كافة من عٌةطبٌ بحٌاة التمتع •

 عن(ج)النوع من الوبائً الكبد التهاب فٌروس انتقال لمضاعفات التعرض تجنب •

 الغسٌل أجهزة طرٌق

 الملوث الدم نقل عملٌات طرٌق عن المعدٌة باألمراض لإلصابة التعرض تجنب •

 الدموٌة واألوعٌة القلب بأمراض اإلصابة خطر تقلٌل •

 والنشاط الطاقة معدالت زٌادة •

   المراهقة سن أثناء خاصه للجسم الطبٌعً النمو زتعزٌ •

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 :الكلى زرع لعملٌات مرفقه صور



 

 

 

 

 

 

 :الكلية زراعة من الهدف

 لدٌه الكلى فقدت لشخص بوظائفها، القٌام تستطٌع كلٌة توفٌر هو الكلى زراعة من الهدف

 الكلوي الداء الى الوصول تسبب التً العوامل من العدٌد بسبب وظائفها، اداء على القدرة

 الدم ضغط فرط السكري، جراء الكلى تضرر المزمن الكلوي الفشل مثل النهائٌة بالمرحلة



 الكلى شراٌٌن تعرض االدوٌة، بسبب بالكلى الضرر الحاق مزمنة، وٌةكل عدوى الكلوي،

 .ذاتٌه مناعة مرض عقب الكلى تضرر الوراثٌة، الكلى امراض للضرر،

 

 

 

 :ومضاعفاتها الكلٌة زرع عملٌة مخاطر

 محتملة ومضاعفات مخاطر هناك ذلك، ومع .نسبٌا ُ آمنة عملٌة هً الكلٌة زرع عملٌةُ 

ٌَّة مرتبطة  ت عَرف أن ٌجب حصولها، المستبَعد من أنَّه من الرغم وعلى .جراحٌة عملٌة بأ

ر أن قبل المضاعفات هذه ٌِّم سوف .الزرع لعملٌة الخضوعَُ المرٌضُ  ٌقرِّ  الجراحة فرٌقُ  ٌق

 :المخاطر هذه وتشمل .للمرٌض وٌشرحونها الجراحٌة، العملٌة هذه مخاطر والتخدٌر

ما طوٌلة، لفترة الحٌوٌة اتالمضادَُّ تناول تتطلَّب قد التً العدوى   .الجراحة وربَّ

ا النزف،  أو الدم نقل إلى الحالة هذه فً المرٌضُ  ٌحتاج وقد .بعدها أو العملٌة أثناء فً إمَّ

  .أخرى عملٌة إلى

  .الرئوي االلتهاب

  .الجراحة بعد الحركة عدم بسبب الساقٌن فً تحدثَُ أن ٌمكن حٌث دموٌة، جلطات

  .ضئٌل احتمال ٌبقى لكنه جدا نادر العملٌة هذه بعد أو خالل الموت

 

 

 

 

 

 

 :حً متبرع من الكلٌة زرع عملٌة منافع

ع من الكلٌةُ  تدوم ع كلٌة من أطول مدةُ  حً متبرِّ ها المٌت، المتبرِّ ع من ت ستأَصل ألنَّ  متبرِّ

ة ٌتمتَّع دة بصحَّ ٌِّ  الكلٌةُ  تدوم .المرٌض سمج فً الفور على وت زرع العملٌات، غرفة فً ج

ع من ٌِّت متبرع من الكلٌة تدوم بٌنما عادة ، سنة 20-15 حً متبرِّ   .سنة 15-10م

 انتظار إلى صدٌق أو العائلة أفراد أحد من كلٌة على ٌحصلون الذٌن المرضى ٌ ضطرُُّ ال

عون ٌكون أن الضروري غٌر ومن .مٌت شخص من كلٌة  الدم أقرباء من األحٌاء المتبرِّ

ع من الزرع عملٌةُ  تجري كما لمرٌض،ل   .عادة بسرعة حً متبرِّ



ع من الزرع عملٌة موعد تحدٌدُ  ٌمكن  ٌصبح وعندما المناسب، الوقت فً حً متبرِّ

ة المرٌض   .أفضل بصحَّ

ع عون وٌستطٌع آمنة، عملٌة هً حً شخص من بكلٌة التبرُّ  طبٌعٌة، حٌاة العٌش المتبرِّ

ة والتمتُّع دة بصحَّ ٌِّ  .الجراحٌة العملٌة بعد ج

 

 :المزمن الكلوي الفشل

 الكلٌة إصابة عند .البول إلى السوائل وفائض الفضالت وافراز الدم بتصفٌة الكلى تقوم

 السوائل وفائض الفضالت تراكم إلى ٌؤدي مما الدم قٌةتن فً الكلٌة كفاءة تقل بالمرض

 االعراض تحتدم حٌث بطٌئا الكلٌة أداء فً التدهور وٌكون الجسم، على خطرا ٌشكل وهذا

 المراحل فً للمرض اعراض اٌة تمٌٌز ٌتم ال حٌانا .المزمن الكلوي الفشل تفاقم كلما

 .متأخرة مراحل فً فقط تكتشف فهً ولذلك األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الكلوي الفشل تشخٌص

 الفضالت مواد مستوى على الوقوف الدم فحوصات خالل من ٌمكن :الدم فحوصات •

 المزٌد و, البوتاسٌوم فوسفور ,الكالسٌوم لدرجة باإلضافه,الكرٌاتٌن الٌورٌا مثل

 الكلٌة اداء مستوى تعكس المؤشرات هذه

 و الكلى اداء بتضرر للشك تؤدي البروتٌنات مثل معٌنه مواد وجود :البول فحص •

 إصابة حدوث على ٌدل جدا منخفض الفضالت تركٌز كان اذا اٌضا

 حدثت اذا وما الكلٌة مبنى بمشاهدة نرغب الحاالت بعض فً :التصوٌر فحوصات •

 أو الصوت فائق تصوٌر فحص بإجراء نقوم ولذلك ,ورم أو مٌكانٌكٌه اصابه

  المحوسب المقطعً ٌرالتصو



 وأخذ ,الصوت فائق تصوٌر جهاز بواسطة توجٌهها و إبره إدخال ٌتم :خزعه •

 مرض تشخٌص و بالمختبر النسٌج هذا فحص ٌمكن,الكلٌه نسٌج من صغٌره قطعه

 .الكلٌة

 

 

 

 

 :الكلوي الفشل خطر وعوامل أسباب

 لفترات بعملها القٌام الكلى من معٌن مرض ٌمنع عندما الكلى بداء اإلصابة تحدث

 أداء النخفاض المتراكم الضرر ٌؤدي و سنوات أو ألشهر تصل طوٌله زمنٌه

 :األمراض أهم من مزمنة لإلصابة و الكلٌة

 (2)ونمط (1)نمط السكري •

 المرتفع الدم ضغط •

 البروستاتة غدة تضخم •

 الكلى حصى •

 لكلٌةبا سرطان •

 البولٌة بالمثانة سرطان •

 

 :الكلوي الفشل أعراض

 البول كمٌة انخفاض •

 وتقٌؤ غثٌان •

 شهٌة نقص •

 النوم فً وصعوبات وضعف تعب •

 التفكٌر حدة انخفاض •

 العضالت انقباض •

 واالرجل بالكاحلٌن وذمات •

 حكه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الكلوي الفشل مضاعفات

 لتطور ٌؤدي مما السوائل فائض افراز على الكلٌة قدرة تتضرر :السوائل احتباس •

 المرتفع الدم لضغط باإلضافة الرئتٌن فً أو األطراف فً وذمات

 الدم فً مستواه ٌرتفع قد و البوتاسٌوم افراز ٌتضرر :(قاتل)القلب نظم اضطراب •

 الموت إلى ٌؤدي أن ٌمكن ي\ال االمر القلب نظم الضطراب مؤدٌا سرٌع بشكل

 فً الكالسٌوم و الفوسفور مستوٌات موازنة على الكلى تعمل :العظام فً سورك •

 المعادن هذه بتركٌز الضرر الحاق ٌؤدي العظام لبناء حٌوٌان عنصران هما و الدم

 كسور حدوث اتاحة و العظام ضعف إلى

 تحفٌز وظٌفة ٌتولى الذي ارٌتروبوٌتٌن ٌسمى مهما هرمونا الكلى تنتج :الدم فقر •

 الهرمون مستوٌات تقل الكلى تضرر عند حمراء دم كرٌات انتاج على العظم نخاع

  الحمراء الدم بكرٌات نقص  وٌحدث

 انخفاض ,بالعنانة اإلصابة و, الجنسٌة الشهوة فً انخفاض :اضافٌه مضاعفات •

  الحمل أثناء مضاعفات التامور التهاب,المناعه جهاز اداء فً



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الكلوي الفشل من الوقاٌة

 قد و الدم ضغط من تقلل ألنها بدنً بنشاط القٌام و البدنٌة اللٌاقة على المحافظة •

 .الكلٌة ألداء حافظه انها اثبتت

 ضرر من ٌعانون السكري مرضى نصف ٌقارب ما السكر قٌم على المحافظة •

 و الكلٌة اداء فً اضطراب الكتشاف دوري فحص بواسطة منعه ٌمكن كان ,بالكلى

 .السلٌم المجال فً سكر قٌم على الحفاظ بمساعدة

 القلب بأداء ٌضر المرتفع الدم ضغط أن ٌعرف الكل_ سلٌم دم ضغط على المحافظة •

 لقصور شائع مسبب أٌضا هو المرتفع الدم ضغط لكن و دماغٌه لسكته ٌؤدي قد و

 ٌكون حٌن التعلٌمات حسب معالجته و دوري بشكل قٌاسه ٌجب لذلك و الكلى

 مرتفعا

 اٌضا ٌضر التدخٌن فان التنفس بجهاز ٌلحقه الذي الضرر الى باالضافه_التدخٌن

 %50 بنسبة الكلٌة بسرطان اإلصابة خطر من ٌزٌد و للكلٌة الدم بتزوٌد

  

 

 

 

 :الخالصة



ة المواد من الجسم تنقًِّ التً الضرورٌة الجسم أعضاء من الكلى تعدُُّ  وٌستطٌع .الضارَّ

ع من كلٌة زرع أو الكلى غسل عالج إجراء كلوي بفشل ٌصابون الذٌن المرضى  متبرِّ

 إلى عشر بٌن ما المزروعة الكلى وتدوم جدا ، ناجحة الزرع عملٌةُ  تكون .حً أو مٌت

 وأكثر أطول حٌاةُ  الزرع جراحة ٌجرون الذٌن المرضى معظمُ  شوٌعٌ .تقرٌبا ُ سنة عشرٌن

ٌة نشاطا ُ  ٌجب كلٌة، بزرع ٌرغب المرٌضُ  كان إذا .الكلى بغسل ٌعالجون الذٌن من وحرِّ

بٌب، استِشارة  .التقٌٌم بإجراءات للبدء األعضاء لزرع بمركز االتِّصال ثم الطَّ

 

 

 

 

 الفهرس

 مقدمه •

 الكلى أهمٌة •

 الكلٌه زرع أو غسل •

  العالم فً الكلى زراعة عن نبذه •

 تارٌخها و الكلى زراعة •

 الكلى زراعة أهمٌة •

 الكلى زرع لعملٌات مرفقه صور •

 الكلى زراعة من الهدف •

 مضاعفاتها و الكلٌة زرع عملٌة مخاطر •

 حي متبرع من الكلية زراعة عملية منافع(10                  

 المسمن الكلوي الفشل(11                         

 المسمن الكلوي الفشل تشخيص(12                         

 الكلوي الفشل خطر عوامل و أسباب  13)

  الكلوي الفشل أعراض (14

  الكلوي الفشل مضاعفات (15

 الكلوي الفشل من الوقاية (16



  الخالصة (17

 الفهرش (18

 

 :المراجع

  الطب وٌب موقع

 ^____________^  أعرفه طبٌب بخبرة استعنت

 


