
 

  

 (Kidney removalنفرکتومی )

 تعریف

َفرکتٕيی)ثرداشتٍ کهیّ( یک  ؤ  ررایکی ثکّ 

 يُظکککککککککٕو ثرداشکککککککککتٍ کهیکککککککککّ ا ککککککککک  

ثسوگ َفرٔکتٕيی  يی تٕاَذ تٕ ط ایجبد شکبفی 

دو َبییّ شکى یب پٓهٕ)َفرکتٕيی ثبز( اَجبو شٕد 

ٔ یب از طریك ایجبد چُذ شککب  کٕچک  دو َبییکّ 

 شککککى)َفرکتٕيی رپبوا ککککٕپی( یکککٕو   یکککرد 

َفرکتٕيی اْذایی ثّ فرآیُذی اطالق يکی شکٕد 

کّ طی آٌ کهیکّ ای  کبنى رٓک  پیَٕکذ زدٌ ثکّ 

شخص َیبزيُذ از ثذٌ فکرد  کبنى ثرداشکتّ يکی 

 شٕد 

 رد کلیاااااااااااااااااااااااااا کاااااااااااااااااااااااااا  ک

ثیشتر يردو دٔ کهیکّ داوَذعضوکْٕبیی ثکّ اَکذازِ 

خهفکی -يش  د   کّ تمریجکب دوَبییکّ فٕلکبَی

یفرِ شکى ٔالع شذِ اَذ کهیکّ ْکب چُکذ ٔهیفکّ 

 يٓى ثر ضٓذِ داوَذ کّ شکبيم يکٕاود زیکر ا ک  

 تصفیّ ًَٕدٌ يٕاد زائذ ٔ يبیعب  اضبفی از خٌٕ• 

 تٕنیکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککذ ادواو• 

دو  کک    یفککم يککٕاد يعککذَی رریککبٌ خککٌٕ• 

 يُب کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککت

تٕنیککذ ْٕويککٌٕ ْککبی يککٕود َیککبز رٓکک  تُظککیى • 

  خَٕسککککبزت ا کککک فشککککبو خککککٌٕ ٔ يککککٕ ر دو 

 َفرکتککککککککککککککککککککککککٕيی اْککککککککککککککککککککککککذایی

فردی  کبنى ثکب کهیکّ ْکبیی ککّ ضًهککرد خکٕثی 

داوَذ ٔ ایتًبل ایجبد اختالنکی خب،ميلکم فشکبو 

خٌٕ ثبر یب دیبث مدو آَٓب کى ا  عاَتخبة ْکبیی 

َیبزيُکذ پیَٕکذ  يُب ت ثرای اْذای کهیّ ثّ افکراد

ْستُذ شبَس ثمبی  یرَکذِ پیَٕکذی ککّ از یک  

اْذاکُُذِ زَذِ کهیّ دویبف  يی کُکذ َسکج  ثکّ 

فردی کّ کهیّ فردی ٔفکب  یبفتکّ وا دویبفک  يکی 

 .کُذ ثیشتر ا  

 خطرات احتمالی

ْرچُذ کبوکرد کهی کهیّ پس از َفرکتٕيی کًتکر 

يی شٕد ايب ًْیٍ يمذاو ثبلیًبَذِ از کهیّ ثرای 

 ادايّ ی  زَذ ی  بنى کبفی ا   

دو ا ر ککبْ  ککبوکرد يشکالتی کّ يًکٍ ا   

کهیّ دو طٕرَی يذ  وخ دْکذ شکبيم يکٕاود زیکر 

 ا ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک  

 فشکککککککککبو خکککککککککٌٕ ثبر)ْی رتبَسکککککککککیٌٕ(• 

  پرٔتئُٕوت• 

 عمل نفركتومي

فکرد پکی  از اَجکبو ضًککم ثکی ْٕشکی ضًککٕيی 

دویبف  يی کُذ ٔ طی اَجبو ضًم ثّ طٕو کبيکم 

نٕنکّ -ثی ْٕ  ا   ایتًبر ثّ فرد کبتتر ادواوی

َصکت يکی شکٕد    -واو از يلبَکّای ثرای تخهیکّ اد

ررایککی ثککبز ا ر فککرد تاکک  اَجککبو ررایککی ثککبز 

َفرکتٕيی لراو يکی  یردمرکراب ثرشکی ثکّ طکٕل 

 بَتی يترمدو پٓهکٕ یکب شککى ثکبز يکی  02تب  02

کُککذ يًکٍ ا کک  رزو شککٕد کککّ آخککریٍ دَککذِ 

 تاتککککککککککککککبَی ثرداشککککککککککککککتّ شککککککککککککککٕد 

 

ررایککی رپبوا کککٕپی  ا ککر فککرد تاکک  اَجککبو • 

 کککٕپی لککراو يککی  یردمرککراب َفرکتککٕيی رپبوا

تعذادی ثر  کٕچ  دو شکى ایجبد يی کُکذ ککّ 

از طریك آَٓب اثساوْکبیی ضصکبيبَُذ ککّ يجٓکس ثکّ 

دٔوثیٍ فیهى ثکرداوی ٔ اثساوْکبی ررایکی کٕچک  

 ا   وا ٔاود ثذٌ يی کُُذ 

   رکککراب تًکککبيی دويٕلکککع ضًکککم َفر تکککٕي

کهیّمثبف  چرثکی اطکرا  کهیکّ ٔ ثخشکی از 

هیّ ثّ يلبَکّ )يیسَکبی( وا نٕنّ يتصم کُُذِ ک

  ثريی داود

 

 

 

 پککککککککککککککککس از اَجککککککککککککککککبو ضًککککککککککککککککم

دٔوِ َمبْ  ٔ يذ  ثستری شذٌ دو ثیًبو کتبٌ 

ثسککتّ ثککّ  ککالي  کهککی فککرد ٔ َککٕ  َفرکتککٕيی 

 اَجبو شذِ يتفبٔ  ا   

ثستّ ثّ تٕاَبیی فرد ثکرای ثرخب کتٍ از تخک  ٔ  

 24تکب  02َٕ  ضًم اَجبو یبفتّمکبتتر ادواوی طی 

  بض  أل پس از ررایی ثرداشکتّ يکی شکٕد 

فکککرد پکککی  از تکککری ًَکککٕدٌ ثیًبو کککتبٌ ثبیکککذ 

د ککتٕوانعًم ياککذٔدی  ْککبی وککعایی ٔ فعبنیکک  

رسککًی وا دویبفکک  ًَبیذ ثککّ طککٕو کهککی ثیًککبو 

چّ زٔد تر اَجکبو فعبنیک  تشٕیك يی شٕد تب ْر 

ْبی رسًبَی  ج  ٔ ؤزاَّ وا شرٔ  کُکذ ٔ از 

اَجبو فعبنی  ْکبی شکذیذ رسکًبَی ٔ ٔوزشکی 

 ثکککککّ يکککککذ  چُکککککذ ْفتکککککّ ارتُکککککبة کُکککککذ 

 چگونه آماده شوید

ٔ اضوبی دیگر تکیى پی  از اَجبو رراییمثب رراب 

دويکککبٌ دو يکککٕود اَتخکککبة ْکککبی يٕرکککٕد  فتگکککٕ 

کُیذ  ککٕارتی کککّ يککی تٕاَیککذ ث ر ککیذ شککبيم 

 يکککککککککککککککککٕاود زیکککککککککککککککککر ا ککککککککککککککککک  

ررایی ثبز اَجبو يی شٕد یب ضًم دو يٕود يٍ • 

 رپبوا کٕپی؟

 ثرَبيّ ویسی ثکرای ثسکتری شکذٌ دو ثیًبو کتبٌ

ثستّ ثّ َٕ  ضًمميکذ  ثسکتری دو ثیًبو کتبٌ 

   از رراب یکب اضوکبی دیگکر تکیى دٔ یب  ّ ؤز ا

دويککبٌ دو يککٕود يککذ  زيککبٌ دٔوِ َمبْکک   ککٕال 

 کُیکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککذ 

 آماااااااا دا  اااااااا    اااااااار    ر  اااااااای

يعًکککٕر يسکککئٕنیٍ ثیًبو کککتبٌ د کککتٕوانعًهی 

يجُی ثر آَچّ کّ ثبیذ طکی ؤز لجکم از ررایکی ٔ 

ؤز ررایی اَجبو دْیذ ثّ شکًب يکی دُْکذ يی 

 تٕاَیذ  ٕار  زیر وا ث ر یذ 
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 نفركتومي

  

 

 پيوند كليه بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیگیااااااااااااار  کااااااااااااا  کرد کلیااااااااااااا 

تٍ یک  کهیکّ شکثیشتر يردو يی تٕاَُذ فمط ثب دا

داشککتّ ثبشُذ شککخص ثبیککذ  ککبوا   يُب ککج  

 ککبنی یکجککبو ثککرای ثرو ککی ضٕايککم يرثککٕط ثککّ 

 دو زیکککر آيکککذِ الکککذاو کُکککذ  ککککبوکرد کهیکککّ ککککّ

فشککبو خککٌٕ  پیگیککری دلیککك فشککبو خککٌٕ يٓککى • 

ا   چرا کّ کبْ  کبوکرد کهیّ يی تٕاَذ يُجر 

ثّ افسای  فشبو خٌٕ شٕد ککّ آٌ ْکى ثکّ َٕثکّ 

 خککٕد يککی تٕاَککذ ثبضککه آ ککیت ثککّ کهیککّ شککٕد 

 کک   پککرٔتئیٍ ادواو   کک   ثککبری پککرٔتئیٍ • 

ادواو)پرٔتئیُککٕوی(يًکٍ ا کک  َشککبَگر آ ککیت 

 کهیککککٕی یککککب کککککبوکرد ضککککعی  کهیککککّ ثبشککککذ 

 وعاْبی کى چرثی پیرٔی کُیذ 

يصر  ؤزاَکّ ًَک  وا ککبْ  دْیذ ثکّ يیکساٌ • 

ًَ ) ذیى(يٕرٕد دو يٕاد وعایی ثسکتّ ثُکذی 

 شکککککذِ تٕرکککککّ ٔیکککککیِ ای داشکککککتّ ثبشکککککیذ 

از وعاْبی  رشبو از پرٔتئیٍ ارتُبة کُیذ چکرا • 

ککّ ثبضکه تاًیکم ثکبو اضککبفی ثکّ کهیکّ ْکب يککی 

 شٕد 

       ازيصر  انكم خٕدداوت  ُیذ 

 ثکککککککّ طکککککککٕو يرتکککککککت ٔوز  کُیکککککککذ • 

از آ یت ثّ کهیّ ْب ارتُبة کُیکذ از ٔوز  • 

ْبی يٓبرًی ث رْیسیذ ٔ ُْگکبو شکرک  دو 

ٔوز  ْبیی کّ ایتًبل تصکبدو یکب افتکبدٌ دو 

آَٓب ٔرٕد داود از اثساو ْکبی يابفظک  کُُکذِ 

 ا تفبدِ کُیذ 

 

 

 از چککککککّ زيککککککبَی ثبیککککککذ َبشککککککتب ثًککککککبَى؟• 

 آیکککب يکککی تکککٕاَى داؤْکککبیى وا يصکککر  ککککُى؟• 

 مچّ زيبَی لجم از ررایی يکی ا ر چُیٍ ا • 

 تککککککککٕاَى داؤْککککککککبیى وا يصککککککککر  کککککککککُى؟

 ککککذاو یککک  از داؤْکککب وا َجبیکککذ يصکککر  ککککُى؟• 

 چککّ زيککبَی ثبیککذ دو ثیًبو ککتبٌ یبضککر شککٕو؟• 

 ثرَبيککککککّ ویککککککسی ثککککککرای اْککککککذای کهیککککککّ

ا ر لصذ داویذ کهیّ اْذا کُیذمآزيبیشکب  دلیمکی 

ثککّ يُظککٕو يشککخص ًَککٕدٌ ایُکککّ آیککب اَتخککبة 

ٍ ککبو ْسکتیذ یکب خیکر ثکر ؤی يُب جی ثکرای ایک

شککًب اَجککبو يککی شککٕد يعیبو ْککبی رزو ثککرای 

 اْککککذای کهیککککّ شککککبيم يککککٕاود زیککککر ا کککک  

  ککککککککککککککبل ٔ ثککککککککککککککبرتر 84 ککککککککککککککٍ • 

  ککرِٔ خککَٕی ي ککبثك ثککب فککرد  یرَککذِ پیَٕککذ• 

  ککککککککککککالي  ضًککککککککککککٕيی يُب ککککککککککککت• 

 داوای دٔ کهیکککککککّ ثکککککککب ککککککککبوکرد خکککککککٕة• 

ضذو داوا ثٕدٌ  کبثمّ پرفشکبوی خٌٕمثیًکبوی • 

ضٕايم خ ر ثیًبوی لهجکی ضرٔلکی کهیٕیمدیبث م

 یکککککککککککککککب  کککککککککککککککرطبَی يشکککککککککککککککخص

  الي  ؤاَی يُب ت• 

 نتایج
 

 ٕارتی کّ يًکٍ ا   ثخٕاْیذ پکس از اَجکبو 

اضوککبی دیگککر تککیى دويککبٌ   ککب َفرکتککٕيی از رککراب

 ث ر یذمشکککککککبيم يکککککککٕاود زیکککککککر ا ککککککک  

ْر چُذ ٔل  یکجکبو رزو ا ک  ککبوکرد کهیکّ او • 

 پیگیری شٕد؟
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