نفرکتومی ()Kidney removal
تعریف
َفزکتٕيی(ثزداضتٍ کهیّ) یک رٔش جزادی ثّ
.
يُظٕر ثزداضتٍ کهیّ است
َفزٔکتٕيی يی تٕاَذ تٕسظ ایجبد ضکبفی ثشرگ
در َبدیّ ضکى یب پٓهٕ (َفزکتٕيی ثبس) اَجبو ضٕد
ٔ یب اس طزیك ایجبد چُذ ضکبف کٕچک در َبدیّ
ضکى (َفزکتٕيی الپبراسکٕپی ) غٕرت گیزد .
َفزکتٕيی اْذایی ثّ فزآیُذی اطالق يی ضٕد
کّ طی آٌ کهیّ ای سبنى جٓت پیَٕذ سدٌ ثّ
ضخع َیبسيُذ اس ثذٌ فزد سبنى ثزداضتّ يی
ضٕد.
کلیه
کارکرد
ثیطتز يزدو دٔ کهیّ دارَذ؛ػضْٕبیی ثّ اَذاسِ
يطت دست کّ تمزیجب درَبدیّ فٕلبَی -خهفی
دفزِ ضکى ٔالغ ضذِ اَذ .کهیّ ْب چُذ ٔظیفّ
يٓى ثز ػٓذِ دارَذ کّ ضبيم يٕارد سیز است :
• تػفیّ ًَٕدٌ يٕاد سائذ ٔ يبیؼبت اضبفی اس خٌٕ
• تٕنیذ ادرار
سطخ
• دفع يٕاد يؼذَی جزیبٌ خٌٕ در
يُبست
• تٕنیذ ْٕريٌٕ ْبی يٕرد َیبس جٓت تُظیى
خَٕسبسي است
فطبر خٌٕ ٔ يٕثز در
َفزکتٕيی اْذایی
فزدی سبنى ثب کهیّ ْبیی کّ ػًهکزد خٕثی
دارَذ ٔ ادتًبل ایجبد اختالنی خبظ،يثم فطبر
خٌٕ ثبال یب دیبثت،در آَٓب کى است؛اَتخبة ْبیی
يُبست ثزای اْذای کهیّ ثّ افزاد َیاسيُذ پیَٕذ
ْستُذ.ضبَس ثمبی گیزَذِ پیَٕذی کّ اس یک
اْذاکُُذِ سَذِ کهیّ دریبفت يی کُذ َسجت ثّ
فزدی کّ کهیّ فزدی ٔفبت یبفتّ را دریبفت يی
کُذ ثیطتز است.

1

خطرات احتمالی
ْزچُذ کبرکزد کهی کهیّ پس اس َفزکتٕيی کًتز
يی ضٕد ايب ًْیٍ يمذار ثبلیًبَذِ اس کهیّ ثزای
ادايّ یک سَذگی سبنى کبفی است.
يطکالتی کّ يًکٍ است در اثز کبْص کبرکزد
کهیّ در طٕالَی يذت رر دْذ ضبيم يٕارد سیز
:
است
)
(ْیپزتبَسیٌٕ
• فطبر خٌٕ ثبال
• پزٔتئُٕري
عمل نفركتومي
فزد پیص اس اَجبو ػًم ثی ْٕضی ػًٕيی
دریبفت يی کُذ ٔ طی اَجبو ػًم ثّ طٕر کبيم
ثی ْٕش است.ادتًبال ثّ فزد کبتتز ادراری-نٕنّ
ای ثزای تخهیّ ادرار اس يثبََّ -ػت يی ضٕد .
جزادی ثبس :اگز فزد تذت اَجبو جزادی ثبس
َفزکتٕيی لزار يی گیزد،جزاح ثزضی ثّ طٕل
 20تب  25سبَتی يتز،در پٓهٕ یب ضکى ثبس يی
کُذ .يًکٍ است السو ضٕد کّ آخزیٍ دَذِ
.
تذتبَی ثزداضتّ ضٕد
• جزادی الپبراسکٕپی :اگز فزد تذت اَجبو
َفزکتٕيی الپبراسکٕ پی لزار يی گیزد،جزاح
تؼذادی ثزش کٕچک در ضکى ایجبد يی کُذ کّ
اس طزیك آَٓب اثشارْبیی ػػبيبَُذ کّ يجٓش ثّ
دٔرثیٍ فیهى ثزداری ٔ اثشارْبی جزادی کٕچک
است را ٔارد ثذٌ يی کُُذ.


جزاح تًبيی
دريٕلغ ػًم َفزكتٕيي
کهیّ،ثبفت چزثی اطزاف کهیّ ٔ ثخطی اس
نٕنّ يتػم کُُذِ کهیّ ثّ يثبَّ (يیشَبی ) را
ثزيی دارد.
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پس اس اَجبو ػًم
دٔرِ َمبْت ٔ يذت ثستزی ضذٌ در ثیًبرستبٌ
ثستّ ثّ ساليت کهی فزد ٔ َٕع َفزکتٕيی
اَجبو ضذِ يتفبٔت است.
ثستّ ثّ تٕاَبیی فزد ثزای ثزخبستٍ اس تخت ٔ
َٕع ػًم اَجبو یبفتّ،کبتتز ادراری طی  24تب 48
سبػت أل پس اس جزادی ثزداضتّ يی ضٕد .
فزد پیص اس تزک ًَٕدٌ ثیًبرستبٌ ثبیذ
دستٕرانؼًم يذذٔدیت ْبی غذایی ٔ فؼبنیت
جسًی را دریبفت ًَبیذ .ثّ طٕر کهی ثیًبر
تطٕیك يی ضٕد تب ْز چّ سٔد تز اَجبو فؼبنیت
ْبی جسًبَی سجک ٔ رٔساَّ را ضزٔع کُذ ٔ اس
اَجبو فؼبنیت ْبی ضذیذ جسًبَی ٔ ٔرسضی
.
ثّ يذت چُذ ْفتّ اجتُبة کُذ
چگونه آماده شوید
پیص اس اَجبو جزادی،ثب جزاح ٔ اػضبی دیگز تیى
دريبٌ در يٕرد اَتخبة ْبی يٕجٕد گفتگٕ
کُیذ .سٕاالتی کّ يی تٕاَیذ ثپزسیذ ضبيم
:
يٕارد سیز است
• در يٕرد يٍ ػًم جزادی ثبس اَجبو يی ضٕد یب
الپبراسکٕپی؟
ثزَبيّ ریشی ثزای ثستزی ضذٌ در ثیًبرستبٌ
ثستّ ثّ َٕع ػًم،يذت ثستزی در ثیًبرستبٌ
دٔ یب سّ رٔس است .اس جزاح یب اػضبی دیگز تیى
دريبٌ در يٕرد يذت سيبٌ دٔرِ َمبْت سٕال
.
کُیذ
آماده شدن برای جراحی
يؼًٕال يسئٕنیٍ ثیًبرستبٌ دستٕرانؼًهی
يجُی ثز آَچّ کّ ثبیذ طی رٔس لجم اس جزادی ٔ
رٔس جزادی اَجبو دْیذ ثّ ضًب يی دُْذ .يی
تٕاَیذ سٕاالت سیز را ثپزسیذ:
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• اس چّ سيبَی ثبیذ َبضتب ثًبَى؟
• آیب يی تٕاَى دارْٔبیى را يػزف کُى؟
• اگز چُیٍ است،چّ سيبَی لجم اس جزادی يی
تٕاَى دارْٔبیى را يػزف کُى؟
• کذاو یک اس دارْٔب را َجبیذ يػزف کُى؟
• چّ سيبَی ثبیذ در ثیًبرستبٌ دبضز ضٕو؟
ثزَبيّ ریشی ثزای اْذای کهیّ
اگز لػذ داریذ کهیّ اْذا کُیذ،آسيبیطبت دلیمی
ثّ يُظٕر يطخع ًَٕدٌ ایُکّ آیب اَتخبة
يُبسجی ثزای ایٍ کبر ْستیذ یب خیز ثز رٔی
.يؼیبر ْبی السو ثزای
ضًب اَجبو يی ضٕد
:
اْذای کهیّ ضبيم يٕارد سیز است
 18سبل ٔ ثبالتز
• سٍ
• گزِٔ خَٕی يطبثك ثب فزد گیزَذِ پیَٕذ
• ساليت ػًٕيی يُبست
• دارای دٔ کهیّ ثب کبرکزد خٕة
• ػذو دارا ثٕدٌ سبثمّ پزفطبری خٌٕ،ثیًبری
ت،ػٕايم خطز ثیًبری لهجی ػزٔلی
کهیٕی،دیبة
یب سزطبَی يطخع
• ساليت رٔاَی يُبست

• يػزف رٔساَّ ًَک را کبْص دْیذ .ثّ يیشاٌ
ًَک(سذیى)يٕجٕد در يٕاد غذایی ثستّ ثُذی
.
ضذِ تٕجّ ٔیژِ ای داضتّ ثبضیذ
• اس غذاْبی سزضبر اس پزٔتئیٍ اجتُبة کُیذ چزا
کّ ثبػث تذًیم ثبر اضبفی ثّ کهیّ ْب يی
ضٕد.

نتایج



پیگیری کارکرد کلیه
ثیطتز يزدو يی تٕاَُذ فمظ ثب دا ش تٍ یک کهیّ
كبرايي يُبسجي داضتّ ثبضُذ .ضخع ثبیذ
سبنی یکجبر ثزای ثزرسی ػٕايم يزثٕط ثّ
:
در سیز آيذِ الذاو کُذ
کبرکزد کهیّ کّ
• فطبر خٌٕ  :پیگیزی دلیك فطبر خٌٕ يٓى
است چزا کّ کبْص کبرکزد کهیّ يی تٕاَذ يُجز
ثّ افشایص فطبر خٌٕ ضٕد کّ آٌ ْى ثّ َٕثّ
.
خٕد يی تٕاَذ ثبػث آسیت ثّ کهیّ ضٕد
• سطخ پزٔتئیٍ ادرار  :سطخ ثبالی پزٔتئیٍ
ادرار(پزٔتئیُٕری )يًکٍ است َطبَگز آسیت
.
کهیٕی یب کبرکزد ضؼیف کهیّ ثبضذ
غذاْبی کى چزثی پیزٔی کُیذ.

اسيػزف انكم خٕدداري كُیذ.
.
• ثّ طٕر يزتت ٔرسش کُیذ
• اس آسیت ثّ کهیّ ْب اجتُبة کُیذ .اس ٔرسش
ْبی يٓبجًی ثپزْیشیذ ٔ ُْگبو ضزکت در
ٔرسش ْبیی کّ ادتًبل تػبدو یب افتبدٌ در
آَٓب ٔجٕد دارد اس اثشار ْبی يذبفظت کُُذِ
استفبدِ کُیذ.

سٕاالتی کّ يًکٍ است ثخٕاْیذ پس اس اَجبو
َفزکتٕيی اس جزاح يب اػضبی دیگز تیى دريبٌ
:
ثپزسیذ،ضبيم يٕارد سیز است
• ْز چُذ ٔلت یکجبر السو است کبرکزد کهیّ او
پیگیزی ضٕد؟
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نفركتومي

بخش پيوند كليه

