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خالص ه
مقدمه :رد حاد پيوند در ماه هاي اول پس از پيوند کليه يکي از مهمترين علل شکست پيوند مي باشد .عالوه بر
اين حمالت رد حاد اثر منفي در طول عمر بلند مدت کليه پيوندي دارد و يک ريسک فاکتور مهم براي رد مزمن
کليه محسوب مي شود .ه دف از اين مطالعه بررسي تاثير آنتي بادي ضدگيرنده  IL2در گيرندگان پيوند کليه از
اهداکننده زنده مي باشد .
روش کار :اين مطالعه کارآزمايی بالينی از سال  1851 – 58در بخش پيوند کليه بيمارستان امام رضا (ع) مشهد
انجام شده است 14 .بيمار در گروه مورد و  14بيمار که از نظر سن ،جنس و نوع اهدکننده با گروه مورد همسان
بودند به عنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند .از نظر رژيم درماني کليه اين بيماران تحت اينداکشن با
سيکلوسپورين ،ميکوفنوالت موفتيل و متيل پردنيزولون قرار گرفتند .در بيماران گروه مورد عالوه بر سه داروي
فوق ،داکلی زوماب[ ]1نيز تجويز گرديد .مشخصات فردی و نتايج آزمايشگاهی پيوند کليه در پرسشنا مه جمع آوری
گرديد .اطالعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصيفی و جداول توزيع فراوانی پردازش شد .
نتايج :در بيماراني که جهت اينداکشن از داکلی زوماب استفاده کردند ،هيچ گونه عارضه حاد در هنگام تزريق و
يا پس از آن از نظر واکنش هاي موضعي و يا واکنش هاي سيستميک ديده نشد .ميزان رد حاد پيوند کليه در
گروه درمان  1مورد و در گروه کنترل  5مورد ( 5 /81درصد در مقابل 14/12درصد) بود .پيش آگهی پيوند در گروه
درماني 111درصد ودر گروه کنترل  94 / 1درصد بود .در گروه درماني 8مورد (  )%11 /11و درگروه کنترل نيز 1مورد
( )%5 / 88عفونت جدي که نياز به بس تري داشت ،ديده شد .در هيچ کدام از دو گروه در مدت مطا لعه ،بدخيمي و
يا مرگ وم ير ديده نشد .
نتيجه گيری :استفاده از آنتي بادي ضد  IL2در رژيم درماني گيرندگان پيوند کليه م يزان رد حاد پيوند رادر  6ماه
اول کاهش مي دهد .استفاده از اين دارو آسان است و هيچ گونه عارضه جدي در کوتاه مدت ندارد .
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