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زندگی کردن با یک کلیه
داشـتن یـک کلیـه موضـوع نگـران کننـده ای اسـت .امـا بـا کمـی احتیـاط و حفظ سلامت در
شـیوه زندگـی ،یـک فـرد دارای یـک کلیـه میتوانـد بطـور عـادی زندگـی کند.

یک فرد دارای یک کلیه احتمال دارد با چه مشکالتی در زندگی عادی روبرو شود؟ چرا؟
تمامـی افـراد بـا  2کلیـه متولد میشـوند .امـا بعلت ظرفیـت باال و ذخیـره زیاد ،حتـی یک کلیه
نیـز قابلیـت برابـر با عملکـرد دو کلیه سـالم را دارا میباشـد .بنابراین هرشـخص دارای یک کلیه
هیـچ مشـکلی در فعالیتهـای روزمره ،جنسـی و فعالیت شـدید ندارد.
تنهـا یـک کلیـه بـرای زندگی عـادی و فعـال در طول زمـان کفایت میکنـد .در اکثر مـوارد این
بیمـاران فقـط بـا یـک کلیـه بدنیـا میآینـد و تشـخیص تـک کلیه بـودن بطـور اتفاقـی در طی
انجـام تسـتهای رادیولوژیـک بـه علـل دیگر ،داده میشـود.
در تعـدادی از افـراد کـه تـک کلیه هسـتند پـس از طی زمـان طوالنـی (چندین سـال) ،احتمال
ایجـاد اثـرات نامطلـوب نظیـر فشـارخون باال و یا از دسـت دادن پروتئیـن در ادرار وجـود خواهد
داشـت.کاهش عملکـرد کلیه بسـیار نادر میباشـد.
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علل تک کلیه بودن چیست؟
 3نوع توجیه در افرادی که یک کلیه دارند وجود دارد که شامل:
1 -1بیمار موقع تولد فقط یک کلیه دارد.
2 -2یکی از کلیهها با روش جراحی برداشته شده باشد .دالیل مهم برداشتن یک کلیه شامل
سنگ ،بدخیمی ،انسداد ،تجمع چرک در کلیه یا آسیب شدید ناشی از ضربه میباشد.
3 -3کلیـه فـرد بـه علـت بیماریهـای کلیوی نظیـر برگشـت ادراری دچار آسـیب شـده و به
تدریج کوچک شـده اسـت.

چقدر احتمال دارد که فرد هنگام تولد یک کلیه داشته باشد؟

برخی از افراد با یک کلیه بدنیا میآیند .احتمال داشتن فقط یک کلیه در زمان تولد حدود  1نفر از هر
 750نفر میباشد .تک کلیه بودن در مردها شایع تر است و در این مواقع معموال کلیه چپ وجود ندارد.

چرا افراد دارای یک کلیه نیازمند احتیاط و مراقبت هستند؟

افراد دارای یک کلیه با عملکرد نرمال را به یک وسیله ای دوچرخ که بدون چرخ زاپاس باشد
میتوان تشبیه کرد .درصورت عدم وجود کلیه دوم ،اگر آسیب ناگهانی و شدید برای تنها کلیه
دارای عملکرد رخ دهد ،نارسایی حاد کلیه قطعا اتفاق میافتد و عملکرد کلیه سریعا افت میکند.
نارسایی حاد کلیه میتواند موجب مشکالت و عوارض زیادی شود که نیاز به توجه فوری دارد.
در طی مدت زمان کوتاهی شدت اختالالت به حدی افزایش مییابد که میتواند عوارض تهدید
کننده حیات را بوجود آورد .چنین بیمارانی نیازمند دیالیز اورژانسی هستند .برای پیشگیری از
آسیب کلیوی و عواقب بعدی آن ،احتیاطات الزم باید در مورد افراد دارای یک کلیه رعایت گردد.

درچه شرایطی احتمال آسیب ناگهانی به تک کلیه وجود دارد؟

شرایط بالقوهای که میتواند بطور ناگهانی و شدید برای تک کلیه آسیب زا باشد عبارتند از:

1 -1انسـداد ناگهانـی جریـان ادرار بوسـیله سـنگ یـا لختـه خـون در حالـب (مجرایی کـه رابط
میـان کلیـه و مثانـه میباشـد) انسـداد موجـب قطـع جریـان ادرار از کلیـه خواهد شـد.
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2 -2در طـی جراحـی شـکم ،بسـتن حالـب تـک کلیـه بطـور اتفاقـی ،از جریـان ادرار به سـمت
مثانـه جلوگیـری کـرده و موجـب افزایـش فشـار درکلیـه میگرددکـه همین امر آسـیب به
تـک کلیـه را در پـی خواهد داشـت.
فردی که یک کلیه دارد به شرطی که کلیه سالم باشد و کار کلیه دیگر را
انجام دهد ،زندگی و فعالیت عادی خواهد داشت.
3 -3ترومـا بـه تـک کلیه.احتمـال آسـیب بـه کلیـه در برخوردهـای شـدید ورزشـی نظیـر
بوکس،هاکـی ،فوتبـال ،هنرهـای رزمـی و کشـتی وجـود دارد .تـک کلیـه بـرای بـرآورده
کـردن نیازهـای بـدن ،نسـبت بـه کلیههـای معمولـی بزرگتر و سـنگین تر میشـود .چنین
کلیههـای بزرگـی در برابـر ضربههـا آسـیب پذیرتـر میباشـند.

چه احتیاطاتی برای محافظت از تک کلیه توصیه میشود؟
افـراد دارای یـک کلیـه در صورتـی کـه کلیـه طرف مقابل سـالم باشـد ،بـه درمان نیـازی ندارند
؛ ولـی مـواردی کـه بـه نظـر میرسـد بـرای حفاظـت از تک کلیه سـودمند اسـت را بایـد رعایت
نمایند.مهـم ترین مـوارد عبارتنداز:
•نوشیدن آب زیاد
•اجتنـاب از ضربـه بـه تـک کلیـه بـا دوری از انجـام ورزشهـای تماسـی نظیـر بوکس،هاکی،
فوتبـال ،ورزشهـای رزمی و کشـتی
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•پیشگیری و درمان زود هنگام سنگ کلیه و عفونت مجاری ادراری
•قبـل از شـروع هردرمـان جدیـد یـا جراحـی شکم،پزشـک بایـد از وضعیـت تک کلیـه بودن
بیمـار اطلاع پیـدا کند.
•کنتـرل فشـارخون ،ورزش منظـم ،رژیـم غذایـی سـالم و متعـادل و اجتنـاب از مصـرف
مسـکنها ،اجتنـاب از رژیـم غذایـی پرپروتئیـن و محدودیـت در مصـرف میزان نمـک روزانه
(سـدیم) در صـورت توصیـه پزشـک.
•بررسـی منظـم از نظـر پزشـکی :اولین و مهـم ترین توصیه به فـردی که با یـک کلیه زندگی
میکنـد انجـام معاینـات و بررسـی منظـم پزشـکی اسـت .پیگیـری عملکـرد کلیـه بوسـیله
سـنجش فشـارخون و آزمایـش ادرار و خـون بطور سـالیانه صورت میگیرد .چـک آپ منظم
پزشـکی بـه یافتـن نشـانههای اختلال کلیـه و پیشـرفت نارسـایی کلیـه در مراحـل ابتدایی
کمـک میکنـد .پیداکـردن اختلاالت کلیه درمراحـل اولیه فرصـت درمان و بهبـود به موقع
آن را فراهـم میآورد.
افرادی که یک کلیه دارند نباید نگران باشند ولیکن نیازمند رعایت احتیاطات
مناسب و بررسی منظم پزشکی خواهند بود.

چه موقع بیمار دارای یک کلیه باید به پزشک مراجعه نماید؟
بیماران دارای یک کلیه در موارد زیر باید فورا به پزشک مراجعه نمایند:
•کاهش ناگهانی ویا قطع کامل خروجی ادرار
•ضربه اتفاقی به کلیه سالم

•نیاز به استفاده از مواد حاجب اشعه  Xبرای تستهای تشخیصی
•تب ،سوزش ادرار یا قرمز شدن ادرار

کاهش ناگهانی و یا قطع کامل خروجی ادرار معموال به خاطر انسداد ثانویه به
سنگ ایجاد میشود.
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