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 پیوند با اند شده منجر کبد نارسائی به که کبدي مزمن بیماریهاي از بسیاري شده ایجاد علمی پیشرفت و عمر طول شافزای به توجه با
 کرده ایجاد کبد نارسائی با سیروز بیماران براي تازه امیدي و داشته توسعه به رو روندي نیز ایران در کبد پیوند میشوند درمان کبد
 علتی عنوان به چه، نیز چاقی و وزن اضافه ولی است غذایی مواد کمبود نوع از ویژه به تغذیه سوء،  کبد نارسائی مشکالت از.  است
 مسائلی از پیوند از بعد مشکالت عنوان به چه و نماید الزامی را کبد پیوند که آن از ناشی سیروز و استئاتوز و چرب کبد ایجاد براي
 به امروزه میشود ایجاد چاقی و وزن اضافه دلیل به عمدتاً که ( NASH ) الکلی غیر استئاتوهپاتیت گیرد قرار توجه مورد باید که است
 علت ترین شایع آینده دهه چند در احتماالً،  چاقی افزایش به رو روند به توجه با و است آمریکا در کبد پیوند شایع علت سومین عنوان
  . بود     خواهد کشور این در کبد پیوند

 پیوند از بعد شایع شکل به)  خون چربی سطح بودن مختل و بون باال و پرفشاري – انسولین به مقاومت – اقیچ(  متابولیک سندرم
 سن چه هر شده انجام هاي بررسی در بودند شده مبتال سیندروم این به بیماران% 50 تا گزارشات بعضی در که شود می دیده کبد
 بررسی بعضی در و بود باالتر نیز متابولیک سندرم شیوع بود باالتر پیوند از قبل وزن و کمتر پیوند تا بررسی بین فاصله،  باالتر بیمار
 کاهش و فیبر و فولیک اسید،  پتاسیم – کلسیم کافی غیر مصرف،  پیوند از بعد متابولیک سندرم شیوع در موثر عوامل از دیگر هاي

 چه ایمنی کننده مهار داروي نوع اینکه ولی.  اند شده ذکر نیز دکب پیوند علت عنوان به الکل مصرف سوء و پیوند بعد بدنی فعالیت
  . باشد نمی مشخص دقیقاً دارد متابولیک سندرم شیوع بر تاثیري

 از بعد اول روز 30 مشکالت در قطعی هاي کننده بینی پیش از دیابت با همراه ویژه به و تنهائی به چاقی،  گرفته صورت مطالعات در
 و یکسال از بعد و پیوند از روز 30 از بعد ماندن زنده بر ولی بودند پیوند از بعد بیمارستان در بیمار اقامت مدت لطو تعیین در و پیوند
  .نداشتند تاثیري پیوند ماندگاري بر همچنین و پیوند از سال پنج بعد
 با% 90(دارند وزن اضافه بیماران% 70- 60 پیوند از بعد سال 3 و دارند چاقی% 20 و وزن اضافه بیماران% 60 پیوند بعد اول سال در

 فعالیت و تغذیه کیفیت و کمیت ویژه به زندگی روش لذا میشود دیده پیوند بعد ماه 6 حدود در وزن اضافه باالترین و) شکمی چاقی
 هاي تیم توسط هشد پیوند کبد ماندن فعال و پیوند زدن پس از جلوگیري در آنچه مشابه، گرفته قرار ویژه توجه مورد باید بدنی هاي

  .دهند قرار آموزش و نظر تحت را بیمار تخصصی چند تیم یک نیز ارتباط این در میشود انجام پیراپزشکی و پزشکی
 18-2 کودکان در را کبد پیوند 1706 که مرکز 39 از شده آوري جمع اطالعات حاصل مطالعه یک در کودکان سنی گروه با ارتباط در

 چاق بعد سال پنج% 11 و بعد سال سه%  18 و پیوند بعد یکسال، کودکان% 19 که رسیدند تیجهن این به، داده گزارش ساله
 اضافه و پیوند بعد اول هاي ماه در استروئید مصرف، موثر فاکتورهاي مهمترین که) کبدي مشکل بدون و مشابه کودکان از باالتر(بودند
  .بودند پیوند از قبل چاقی و وزن
 که مسائلی عنوان به همچنین و میشود کبد پیوند و کبد نارسائی باعث که مشکالتی عنوان به چاقی و وزن هاضاف به باید مجموع در
 و تغذیه بر تاکید با زندگی روش آموزش، مورد دو هر در و داشت مبذول ویژه توجه شوند می دیده شایع صورت به  پیوند از بعد

  .است گذار تاثیر و موثر عوامل مهترین از مناسب بدنی فعالیت


