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અસહ્ય દુ:ખાળો કરતી કીડનીની પથરીની તકીફ 

                        ાત્રીવ લષના પ્રપુરબાઇ  ની તંદુયસ્તી આભ તો એકદભ વયવ શતી ને ૂયો દદલવ 

કાભભાં ગાડૂફ યશેતાં શતા.. એક દદલવ  અચાકન એભની ીઠની ડાફી ફાજુએ દુ:ખાલો ળરૂ થમો. 
દળ-ંદય મભમનટ મલચાય કયે કે 'આ દુ:ખાલો કેભ થામ છે ? કંઇ લાગ્મુ તો નથી ; સ્નામુ ણ ખંચામો 
નથી. એટરી લાયભાં તો  ીઠના દુ:ખાલાએ એકદભ યૌદ્ર સ્લરૂ ધાયણ કયી રીધંુ. એકદભ ચૂંક ભાયીને 
વખત દુ:ખાલો થલા રાગ્મો,ીઠના બાગથી ળરૂ થમેર દ:ુખાલો છેક જાંઘ વૂધી જતો શોમ એલું રાગલા  

ભાંડંુ્ય. ન ફેવામ કે ન વુલામ. શયતાં પયતાં પ્રપુરબાઇ થયીભાં આભતેભ આોટલા રાગ્મા.  ટંુટીમુ 
લી ગમા. યવેલે યેફઝેફ થઇ ગમા અને એક-ફે ઉલ્ટી ણ થઇ ગઇ. જંદગીભાં  ક્માયેમ વશન ન 
કમો શોમ એલો દ:ુખલો થમાનંુ પ્રપુરબાઇને રાગ્મું.  

                      દુ:ખાલાની વાથે વાથે ેળાફ રારાળ ડતા યંગનો થલા ભાંડ્યો અને ેળાફ કમાષ 
છી ણ શજી ેળાફ થળે એલો અનુબલ પ્રપુરબાઇને થલા રાગ્મો. ીઠનો અવહ્ય દ:ુખાલો અને  

ેળાફની તકરીપ થલાથી તાત્કામરક ડોક્ટયને ફોરાવ્મા. ડોક્ટયે તાવ કયીને જણાવ્મું કે , કીડનીની 
થયીની ળક્મતાઓ છે. અત્માયે દુ:ખાલો ઓછો કયલાની દલાઓ આંુ છંુ. દુ:ખાલો ઓછો  થામ એ 
છી ેટનો એક્ષ-યે પોટો અને ેળાફની તાવ કયાલી રો , જથેી મનદાન ચોક્કવ થઇ  ળકે. દલાઓ 
રેલાથી દુ:ખાલો થોડોક કાફૂભાં આવ્મો. ઉલ્ટી ફંધ થઇ ગઇ. એક્ષ-યે ભાં ડાફી  કીડનીભાંથી 
નીકીને ભૂત્રલાશીની (મુયેટય) ભાં અટકી ગમેરી નાની થયી જોલા ભી. એક  ચણોઠીના દાણા જલેી 
થયી એનાથી અનેક ગણાં ભોટા જુલાનજોધ , અન્મ યીતે તંદુયસ્ત ભાણવને  કેલો યેવાન કયી નાંખે છે 
એ જાણી પ્રપુરબાઇ અને કુટંુફીજનો તો આબા જ ફની ગમા!  ડોક્ટયને આ થયી થલાના કાયણો અને 
ઉચાય અંગે ૂછયછ કયલા રાગ્મા. અશં આ અંગે મલગતે ચચાષ કયી છે.  

પથરી ેની બનેી હોય છે?  

કીડનીની થયી અનેક જાતના જુદાં જુદાં યવામમણક વંમોજનોથી ફનેર શોમ છે. ભોટા  બાગની (૬૫ 

%) થયીઓ કેમલ્ળમભ ઓક્ષેરેટ નાભનાં યવામણથી ફને છે. ૧૫ ટકા જટેરી થયીભાં  એભોનીમભ 
ભેગ્નભેમવમભ પોસ્પેટ , ૧૦ ટકા જટેરી થયીભાં કેમલ્ળમભ પોસ્પેટ , ૫ ટકા  થયીભાં મુદયક એમવડ શોમ 
છે. થયીના પ્રકાય પ્રભાણે એ ફનલાનાં કાયણો ણ મબન્ન મબન્ન  શોમ છે. ઘણાં મકસ્વાઓભાં (આળયે 
અડધોઅડધ મકસ્વાભાં) થયી ફનલાનું ચોક્કવ કાયણ જાણી ળકાતું નથી.  

 પથરી બનળા માટે જળાબદાર પરરબલો કયા?ં  

થયીનો ઉદબલ ળા ભાટે થામ છે એ શજી વુધી ફશુ સ્ષ્ટણે જાણી ળકામું નથી.  યંતુ, કેટરાંક 

દયફો થયી ફનાલાની પ્રદિમા ઝડી ફનાલે છે એલું જણામું છે.  કીડનીનું કાભ ળયીયભાં ાણીનું 
પ્રભાણ જાલી યાખી મફનજરૂયી તતત્લોને ળયીયની ફશાય  કાઢલાનું છે. જ્માયે ળયીયભાં ાણીની ખંચ 
ઉબી થામ ત્માયે કીડની એલો પ્રમત્ન કયે છે  કે ઓછાભાં ઓછંુ ાણી અને લધુભાં લધુ કચયો ેળાફ 
લાટે નીક.ે આને કાયણે જ ેળાફ ઘેયો  થામ છે અને ેળાફભાં નીકતાં તતત્લોની વાંદ્રતા 
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(કોન્વન્ટરેવન) લધી જામ છે. જે  લખતે ેળાફ ખૂફ વાંદ્ર થઇ જામ ત્માયે એભાં િીસ્ટર (કો) થલા 
રાગે છે અને એક લખત  િીસ્ટર ફને છી એની ઉય લધુને લધુ તતત્લો એભાં ઉભેયાતા જામ છે અને 
જોતજોતાભાં થયી ફની જામ છે.  

આ ઉયાંત, ેળાફનો ચે, મલટાભીન એ ની ઉણ લગેયે દયફો ણ થયીની ળરૂઆત કયી  આે 
છે. ળયીયભાં અંત:સ્ત્રાલોનું વંતુરન ખોયલાઇ જામ (દા.ત. ેયાથાઇયોઇડ શોભોન લધી  જામ) ત્માયે 
ેળાફ લાટે લધુ કેમલ્ળમભ ફશાય નીકે છે અને થયી થલાની ળક્મતા લધી જામ  છે. રાંફા વભમ 

વુધી થાયીલળ યશેલાથી શાડકાભાંનંુ કેમલ્ળમભ ઓછંુ થલા રાગે અને ેળાફ  લાટે નીકલા રાગે છે , 

અને થાયીલળ મસ્થમતભાં કીડનીભાં ેળાફનો બયાલો થયી ભાટે જલાફદાય ફને છે.  

ેળાફભાં વાઇટરે ટ અને કોરોઇડર દાથોનંુ પ્રભાણ ઘટે ત્માયે ણ થયી થલાની  ળક્મતા લધી જામ 
છે. ગાઉટ તયીકે ઓખાતી અન્મ એક મફભાયીભાં મુદયક એમવડનંુ પ્રભાણ  ળયીયભાં લધી જામ છે જનેે 

રીધે એક્ષ-યે ભાં ન દેખામ (ણ વોનોગ્રાપીભાં દેખામ) એલી  મુદયક એમવડની થયી ફને છે. આ 
મવલામ ફીજી અનેક જાતની થયીઓ જુદાં જુદાં કાયણોવય ફનતી  શોમ છે.  

 કીડનીમાં પથરી છે એની ખબર કઇ રીતે પડે?  

ઘણાં રોકોને ોતાના ળયીયભાં થયી છે એની ખફય લો વુધી નથી ડતી. જ ેથયી  કીડનીની 
અંદયના બાગભાં યશે અને ખવે નશં એ થયીને કાયણે કોઇ ફાહ્ય તકરીપ વ્મમક્તને  જણાતી નથી. 
જ્માયે થયી કીડનીભાંથી ભૂત્રલાદશની તયપ આલે ત્માયે દુ:ખાલો અને અન્મ  તકરીપો થામ છે. ીઠની 

એક ફાજુથી જંાઘ વુધીનો દુ:ખાલો ભૂત્રલાદશનીની થયીને કાયણે  થામ છે. ભૂત્રાળમ ( બ્રેડય) વુધી 
થયી શંચે ત્માયે લાયંલાય ેળાફ થલો , ેળાફભાં ફતયા થલી અને ેળાફ ભાટે ઝડથી દોડલંુ 
ડે એલી મસ્થમત થામ છે.  

કીડની અને ભૂત્ર ભાગષનો એક્ષ-યે કયલાથી ભોટા બાગની કેમલ્ળમભમુક્ત થયીઓ જોઇ  ળકામ છે. 
ઘણી લખત ફીજા કોઇ કાયણવય એક્ષ-યે કયાવ્મો શોમ અને અકસ્ભાત જ થયી દેખામ  જામ એલંુ ફને 
છે. થયીનંુ ચોક્કવ સ્થાન જાણલા ઇન્ટર ાલીનવ ામરોગ્રાપી નાભની તાવ  કયલાભાં આલે છે. જભેાં 
કીડનીની કાભગીયીનો ણ થોડોક અંદાજ આલે છે.  અલ્ટર ાવોનોગ્રાપીની તાવભાં ણ કીડનીની 
થયીનું કદ તથા થયીને કાયણે ેળાફ  ભાગષભાં ભોટો અલયોધ કયે તો છેલટે કીડનીને બાયે નુકળાન 
થઇ ળકે છે અને આલા દદીઓભાં  થયીને ઓયેળન દ્વાયા કે અન્મ કોઇ યીતે કાઢલી જરૂયી ફની જામ 

છે.  

 પથરીની સારળાર ું?  

જો થયી ેળાફભાં અલયોધ કયતી શોમ , ચે રાગલા ભાટે જલાફદાય શોમ , અવહ્ય લેદના કયતી શોમ 
કે ેળાફ લાટે રોશી જતું શોમ તો એ થયી કાઢલી જરૂયી ફની જામ છે. નાની થયી  લધુ ાણી-
પ્રલાશી ીલાથી નીકી જામ છે. ભોટી થયી કાઢલા ભાટે ઓયેળન કયલંુ ડે અથલા  રીથોટર ીપ્વી 
નાભની દ્ધમતથી થયી તોડીને ેળાફ લાટે કાઢલી ડે. એકસ્ટર ા  કોોયીમર રીમોટર ીપ્વીભાં કીડનીની 
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થયી ઉય ળોક લેવ્વનો ભાયો (ળયીયભાં એકણ કાો  ભૂક્મા લગય) ચરાલલાભાં આલે છે. જનેે રીધે 
થયીનો બૂકો થઇ જામ છે અને એ ેળાફ લાટે  નીકી જામ છે. યક્મુટેમનમવ અલ્ટર ાવોમનક 
રીથોટર ીપ્વભાં એક બંૂગી જલંુે વાધન  કીડની વુધી નાંખલાભાં આલે છે અને બૂકો કયી નાંખેર થયીને 
વીધી ફશાય ખંચી રેલાભાં  આલે છે. રેવય રીથોટર ીપ્વી લામા મુયેટેયોસ્કોની નલી દ્ધમતભાં મુયેટય  

(ભૂત્રલાદશની) ની થયી દૂયફીન (સ્કો) જલંુે વાધન થયી વુધી રઇ જઇ થયી તોડી ફશાય  ખંચી 
રેલાભાં આલે છે.  

એકળાર કાઢ્યા પછી પથરી ફરી ળખત થઇ કે?  

થયીએ લાયંલાય થમા કયતી તકરીપ છે. કેમલ્ળમભની થયી દળ લષના ગાાભાં ૬૦ ટકા  રોકોભાં 
ફીજી લખત થામ છે. જનેે થામ એને વાભાન્મ યીતે વયેયાળ દય ફે-ત્રણ લે એક  નલી થયી ફને છે.  

પથરી ળારંળાર ન થાય એ માટે ંુ કાલજી રાખળી?  

વૌથી અગત્મની કાજી છૂટથી પ્રલાશી ીલાની છે. યોજનો ફે રીટય ેળાફ થામ એટરું  પ્રલાશી 
(ાણી, પનો યવ , નાદયમે ાણી , ળયફત કે અન્મ પ્રલાશી) ીતા યશેલંુ જોઇએ.  થયીથી દૂય 
યશેલાનો એ એક વૌથી અગત્મનો ઉામ છે. કોઇ ણ લખત રાંફા વભમ વુધી તયસ્મા  યશેલંુ નશં. 
આ ઉયાંત, થયીનો પ્રકાય અને આંતદયક તકરીપ જાણી રઇને એ પ્રકાય ભુજફ  વાયલાય કયલી ડે. 
કેમલ્ળમભ ઓક્વેરેટ સ્ટોન ભાટે ારક જલેી બાજીઓ , સ્ટર ોફયી, ચોકરેટ, ફીટ, ચા અને ઘઉંનું 
ફશાયનું ડ ખલાથી દૂય યશેલંુ જોઇએ. મુદયક એમવડ સ્ટોન  ભાટે ભાંવાશાય મફરકુર ફંધ કયલો જોઇએ. 

આભ, થયીના પ્રકાય ભુજફ ડોક્ટયની વરાશથી  ખોયાકભાં દયલતષન અને લધુ પ્રલાશી રેલાથી 
થયીની તકરીપ આગ લધતી અટકાલી ળકામ છે.  

જયારે કકડની ફેઇ થઇ જાય ત્યારે દદીની જીળાદોરી બનતી સારળાર પદ્ધતત: 

મકડની ટર ાન્વપ્રાન્ટ અને ડામામરમવવ 

જમાયે મકડનીનંુ કાભ એટરી શદે ઘટી જામ કે જનેે કાયણે જીલરેણ કોમ્પપ્રીકેળન  (''મુયેમભમા) થલાની 
ળકમતા યશે અને જમાયે ડામામરવીવ કે ટર ાન્વપ્રાન્ટ કમાષ લગય  જીલલાનંુ ભુશ્કેર થઇ જામ એ 

દયમસ્થમતને ''એન્ડ સ્ટેજ દયનર ડીવીઝ કશેલાભાં આલે છે.  ''મુયેમભમા એટરે મકડનીનંુ કાભ વાલ ઘટી 

જલાને રીધે , રોશીભાં મુદયમા-દિએટીનીન લગેયે  અનેક ઉત્વગષદ્રવ્મો જભા થઇ જલાની અને મકડની 
ય આધાદયત ળયીયની ઘણી ફધી આંતદયક  વ્મલસ્થા ખોયલાઇ જલાની પ્રદિમા. મકડની પેઇર થઇ 
જલાના કુર કેવભાંથી ૪૦ ટકા  મકસ્વાભાં ડામામફટીવ અને ૩૦ ટકા મકસ્વાભાં શાઇબ્રડપ્રેળય 
જલાફદાય શોમ છે.  

ળયીયભાં (રોશીભાં) મુદયમાનંુ પ્રભાણ લધી જામ ત્માયે બૂખ ન રાગલી , ફેચેની યશેલી, ઉલ્ટી-ઉફકા 
થલા, અને ભાથુ દ:ુખલુ લગેયે રક્ષણો જોલા ભે છે. આ ઉયાંત , ેયાથાઇયોઇડ શોભોન, ઇન્સ્મુરીન, 

ગ્રુકાગોન, લ્મુટીનાઇઝંગ શોભોન, પ્રોરેકટીન લગેયે જલેા અંત:સ્ત્રાલોનું પ્રભાણ ણ મકડનીનંુ કાભ ન 



www.pgondaliya.blogspot.in                      પુરણ ગંડલયા                              Page-4 

થલાથી લધે છે. ેયાથાઇયોઇડ  શોભોનનંુ પ્રભાણ લધલાથી રોશીભાં કેમલ્ળમભ ઘટે છે અને શાડકાઓને 
બાયે નુકળાન શંચે  છે. મકડની દ્વાયા ઉત્ન્ન થતુ ''એદયથ્રોોઇએદટન નાભનું યવામણ ફનલાનું ફંધ 
થઇ જામ છે  જનેે રીધે રોશીના યકતકણ તથા શીભોગ્રોફીનનંુ પ્રભાણ ઘટે છે દયણાભે થાક રાગલો , 

શાંપ ચઢલો, અળમક્ત રાગલી લગેયે રક્ષણો દેખામ છે. મકડની લાટે ાણી અને ક્ષાય ેળાફ લાટે  

નીકલાની પ્રદિમાભાં મલક્ષે ડલાથી ળયીયભાં ાણી અને વોદડમભનો બયાલો થામ છે જનેે  રીધે 
વોજા આલે છે , અને એની વાયલાય ભાટે ઓછુ વોદડમભ (ભીઠુ / વોડા) ધયાલતો ખોયાક તથા  લધુ 
ેળાફ થામ એલી દલા આલાભાં આલે છે. આ જ યીતે રોશીભાં ોટેમળમભનંુ પ્રભાણ ણ  લધુને લધુ 
''એમવડીક ફને છે.  

આ ઉયાંત ,મકડનીનંુ કાભ ખોયલાઇ જલાથી અને ખોયાકભાં પ્રોદટનનંુ પ્રભાણ  ઘટાડલાનું જરૂયી ફની 
જલાનથી ળયીયના સ્નામુઓ નફા ડલા રગે છે અને કુોણની અવયો  દેખામ છે. ળયીયના ફધા 
કોોની ચમાચમની પ્રદિમાભાં ણ મલક્ષે ડે છે. ત્રાકકણોની  રોશી ગંઠાલલાની પ્રદિમા ણ ધીભી 
થામ છે. ખોયાકના ત્રણ ભુખ્મ ઘટક -  કાફોશાઇડરે ટ, પ્રોદટન અને ચયફીની ચમાચમની પ્રદિમા 
ખોયલામ જામ છે. ખાવ તો, પ્રોટીનભાં યશેર નાઇટર ોજનને ળયીયની ફશાય કાઢલાનંુ ભુશ્કેર ફની જામ છે 

(જ ેમુદયમા-દિમેદટનીન લગેયે સ્લરૂે રોશીભાં જ યશે છે) કાફોશાઇડરે ટ અને ચયફીના  લયાળ છી 
ાણી અને કાફષન ડામોકવાઇડ જ ફચે છે જ ેવશેરાઇથી પેપવા લાટે નીકી જઇ ળકે  છે.  

ડાયાતસીસ અથળા ટર ાન્સપ્ાન્ટની જરૂર કયારે પડે?    

છેલ્લા ૩૫ લષભાં , ડામામરવીવ અને મકડની ટર ાન્વપ્રાન્ટની ભદદથી રાખો દદીના  જીલનભાં દયલતષન 
રાલી ળકામુ છે. ડામમરવીવ કે ટર ાન્વપ્રાન્ટ કયલાની જરૂદયમાતનો  આધાય દદીના રક્ષણો અને 

જીલનની ગુણલત્તા ય યશેરો શામે છે. જમાં વુધી મકડની ઓછુ  કાભ કયતી શોમ એલા દદીને કોઇ 
પ્રકાયના યોમજદંા જીલનભાં તકરીપ કયતાં રક્ષણો ન આલે  ત્માં વુધી ડામામરવીવ કે ટર ાન્વપ્રાન્ટ 
કયાલની જરૂય ડતી નથી. નીચે જણાલેર  રક્ષણોભાંથી કોઇ ણ એકની શાજયી મકડની પેઇલ્મયના 
દદીભાં ડામામરવીવ કે ટર ાન્વપ્રાન્ટની જરૂદયમાત દળાષલે છે.  

   

ેદયકાડાષઇટીવ (હ્રદમની આવાવના આલયણનો વોજો)  

મુયેમભમાને રીધે શાથ-ગના ચેતાતંતુઓનું કાભ ફંધ થઇ જલુ (ન્મયોથી)  

એન્કેપેરોથી (ભગજનું કાભ ખોયલાઇ જલુ-ફેબાન થઇ જલુ)ં  

સ્નામુઓ ખંચાલા (ઇયીટેફીરીટી)  

દલા અને ખોયાકની યેજી છતાં ઉલ્ટી-ઉફકા-બૂખ ભયી જલી  

ાણી અને ક્ષાયોનું વંતુરન ન જલાલંુ. (દલાઓ રેલા છતાં )    

દા.ત. રેવીક્ષ (ફુ્રવેભાઇડ) રેલા છતાં વોજા ન ઉતયલા ; રોશીભાં ોટેમળમભ લધાયે  જ યશેલંુ (યેજી 

યાખલા છતાં) રોશી એમવડીક જ યશેલંુ (આલ્કરાઇન દલા રેલા છતાં)શેકડી  આલલી, ખૂફ અવહ્ય 
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ખંજલા આલલી , વલાયે વલાયે ઉરટી-ઉફકા થલા , સ્નામુઓ ખંચાલા લગેયે  મચન્શોની શાજયીએલુ 
દળાષલે છે કે ટંૂક વભમભાં ડામામરવીવ કે ટર ાન્વપ્રાન્ટની જરૂય ડળે. 

રેફોયેટયી તાભાં મુદયમા , િીએટીનીન લગેયેનંુ કેટરંુ પ્રભાણ શોમ તો  ડામામરવીવ કે ટર ાન્વપ્રાન્ટ 
કયલંુ જોઇએ એલો પ્રશ્ન ઘણાને થતો શોમ છે યંતુ ભાત્ર  રેફોયેટયી દયોટષ ને આધાયે આ મનણષમ રઇ 
ળકાતો નથી. દયેક દદીભાં રેફોેેયેટયી  દયોટષ  અને દદીના રક્ષણો શંભેળ એકફીજા વાથે જ લધે એલુ 
શોતુ નથી. ડામામરવીવને  કાયણે મકડનીને નુકવાન થતુ શોમ તો તકરીપ ઉબી કયે એલા રક્ષણો 

લશેરા આલે છે (અને  દયોટષભાં દિએટીનીન લધલાનંુ ભોડુ થામ છે). દદીનુ કદ , સ્નામુઓનો જથ્થો, 
ાણની મસ્થમત અને અન્મ યોગોની શાજયીના આધાયે દદીના રક્ષણો અને રેફોયેટયી દયોટો  

ફદરામા કયે છે. અભેદયકાભાં , જો રોશીભાં દિએટીનીનનંુ ૮ મભગ્રા/ડે.રી. જટેરુ કે એથી  લધુ શોમ 
અથલા દિએટીનીન કરીમયન્વ ૧૦ મભ.રી./ભીનીટ કયતાં ઓછુ શોમ તો જ ડામામરવીવ કે  

ટર ાન્વપ્રાન્ટનો ભેદડકરેઇભ ાવ થામ છે. અરફત્ત , ઘણાં દદીઓભાં દિએટીનીન આઠ  કયાતં ઓછુ 
શોમ તો ણ ડામામરવીવ કે ટર ાન્વપ્રાન્ટની જરૂય ડી ળકે છે.  

ટર ાન્સપ્ાન્ટેન કોને માટે જરૂરી અને ઉપયોગી હોય છે?  

 જમાયે મકડનીનંુ કાભ કામભ ભાટે વુધયી ન ળકે એટરી શદે ફગડી ગમુ શોમ ત્માયે જ  

ટર ાન્વપ્રાન્ટેળનનો મલચાય કયલો ડે છે. ઘણાં ફધા દદીઓભાં ટર ાન્વપ્રાન્ટેળની  જરૂદયમાત શોમ છે 
યંતુ મોગ્મ દાતા ન ભલાથી ઓયેળનભાં મલરંફ થામ છે કમાયેક મકડની  થોડંુક કાભ કયી ળકળે 
અથલા એનંુ કાભ કદાચ વુધયી ળકે એલી આળાભાં છ એક ભદશના વુધી  ડામામરવીવ કયલાભાં આલે 
અને ત્માય ફાદ ટર ાન્વપ્રાન્ટ કયલાભાં આલે છે. ડામામફટીવને  કાયણે મકડનીને નુકવાન થમુ શોમ તો 

એલા મકસ્વાભાં જીલંત દાતા ભી ળકે ત્માયે રાંફો  વભમ ડામામરવીવ કમાષ લગય મકડની ટર ાન્વપ્રાન્ટ 
કયલાથી પામદો થામ છે. કાયણ કે , રાંફા વભમ વુધી ડામામરવીવ કયલાથી ડામામફટીવને કાયણે 
હ્રદમ અને ધભનીઓ ય થતું નુકવાન લધી ળકે છે.  

વીત્તેય લષથી ભોટી ઉંભયના દદીઓ , ળયીયભાં વ્માક-ણે પેરાઇ ગમેર કેન્વયના  દદીઓ, હ્રદમ-
પેપવાની આગ લધેર ફીભાયી ધયાલતા દદીઓને ઓયેળન દયમ્પમાન અને ત્માય  ફાદ કોમ્પપ્રીકેળન 
થલાની અનેટર ાન્વપ્રાન્ટ મનષ્પ જલાની ળકમતા લધાયે શોમ છે. જભેનંુ  આમુષ્મ ાંચ લષથી લધુ 
અેમક્ષત ન શોમ એલા દદીને અભેદયકાભાં ટર ાન્વપ્રાન્ટ ભાટે  કીડની ભેલલાના લેઇટંગ રીસ્ટભાં 

ભૂકલાભાં આલતા નથી (ત્માં લેઇટંગ રીસ્ટભાં ૩-૪  લે નંફય રાગે છે.) જો હ્રદમની ધભનીને 
ફામાવ ઓયેળનની જરૂય શોમ તો એ ઓયેળન  ટર ાન્વપ્રાન્ટ કયતાં શેરાં કયી નાંખલાભાં આલે 
છે.  

કકડનીનંુ દાન કોણ કરી કે?  

દદીના જ વગા શોમ એલા જંલત દાતા જનેા ળયીયનંુ બ્રડગૃ અને અન્મ 'એશ.એર.એ. એમન્ટજન 
દદીના બ્રડગૃ અને 'એશ.એર.એ. એમન્ટજન વાથે ભે ખાતા શોમ એલી વ્મમક્ત  સ્લૈમછછક યીતે 
ોતાની એક મકડની દાન કયી ળકે. 'એશ.એર.એ. એટરે ળયીયના દયેકે દયેક  કોની ોતાની આગલી 
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ઓખ. દાતા અને દદીના આ કોોની ઓખ (એશ.એર.એ.) એકફીજાને ભતા  આલે તો જ 
ટર ાન્વપ્રાન્ટેળન વપ થામ છે. ખૂફ  ભોટી ઉંભય શોમ , કે દાતાને શીેટાઇટીવ , એચ.આઇ.લી. 
(એઇડ્વ) કે કેન્વયની ફીભાયી શોમ તો મકડનીનુ દાન ન કયી ળકામ. મકડનીનંુ દાન  રેતાં શેરાં 
દાતાની મકડનીનું કાભ ફયાફય ચારે છે એની ચકાવણી કયલી અમનલામષ છે. આ  ઉયાંત મકડનીની 

ધભનીઓની એમન્જમોગ્રાપી કયલી ડે છે જથેી મકડની કાઢલાનંુ ઓયેળન  ટેકનીકરી ળકમ અને વય 
છે એની ખાત્રી થઇ જામ છે. એક મકડની કાઢલાથી વાભાન્મ તંદુયસ્ત  વ્મમક્તને કોઇ મલળે તકરીપ 
નથી થતી. ઘણા દદીઓને જન્ભથી જ એક મકડની શોમ છે ફીજા  અનેક રોકોભાં ચે , થયી કે 
કેન્વયને કાયણે એક મકડની કાઢી નાંખલી ડે એલુ ફનતુ શોમ  છે અને એક મકડની કાઢી નાંખ્મા છી 
આલી ફધી વ્મમક્ત દામકાઓ વુધી કોઇ તકરીપ લગય વાભાન્મ જીલન જીલી ળકે છે.  

ટર ાન્સપ્ાન્ટ ઓપરેન પછી કાયમ દળા ેળી પડે છે?  

ટર ાન્વપ્રાન્ટ કયેર મકડનીને દદીનંુ ળયીય ''યદેળી ઘૂવણખોય તયીકે ઓખીને  એને ળયીયની ફશાય 
કાઢી ભૂકલા ભાટે એની વાભે રડાઇ ન ળરૂ કયી નાંખે એ શેતુથી યોગ  પ્રમતકાયક તંત્રને મનમંત્રણભાં યાખે 
એલી ''ઇમ્પમુનોવપે્રવીલ દલાઓ ટર ાન્વપ્રાન્ટ  ઓયેળન છી રેલી ડે છે. યોગપ્રમતકાયક તંત્રનંુ કાભ 
ઓછુ કયી નાંખતી આ દલાઓ રેલાને  કાયણે કમાયેક કેટરાંક ચેી યોગો થલાની ળકમતા લધી જામ છે 
જ ેભાટે વતત ડોકટયના વંકષભાં યશેલુ જરૂયી શોમ છે.  

ટર ાન્સપ્ાન્ટેનની સફલતા કેટી?   

મકડની ટર ાન્વપ્રાન્ટેળન એ ''એન્ડ-સ્ટેજ દયનર ડીવીઝ ની ઘણી લખત વૌથી ઉમોગી  વાયલાય 

વામફત થામ છે. વાયી યીતે ભેલેર (ભેચ થમેર) મજલંત કંટુમફક દાતા ાવેથી  રીધેર મકડની 
વપતાૂલષક ઓછાભાં ઓછા એક લષ વુધી કાભ કયતી યશે એલી ળકમતા ૭૫ થી ૯૦  ટકા શોમ છે 
જમાયે અન્મ દાતાના ભૃત્મુ છી તયત કાઢેર મકડની એક લષ વુધી વપતા  ૂલષક કાભ કયે એલી 
ળકમતા ૫૦ થી ૬૦ ટકા જટરી યશે છે. જો શેરું લષ વપતા ૂલષક  વાય થઇ જામ તો છી દળ લષ 
વુધી મકડની કાભ કયતી યશે એલી ળકમતા કૌટંુમફક દાતાભાં ૫૪  થી ૭૪ ટકા વયેયાળ અધષ-મજદંગી 
૧૨ થી ૨૪ લષ જટેરુ નંધામુ છે.  

ટર ાન્વપ્રાન્ટ કમાષ છીના પ્રથભ લષભાં જ દદીનંુ ભૃત્મુ થલાની ળકમતા ખૂફ  ઊંચી શોમ છે. ૬૦ 
લષથી ભોટી ઉંભયે ટર ાન્વપ્રાન્ટ કમાષ છી ૧૦ ટકા દદી પ્રથભ  લે જ ભૃત્મુ ાભે એલુ ફને છે. 
ડામામરવીવ ઉયના દદીઓભાં ણ ભૃત્મુનું રગબગ આટરુ  જ પ્રભાણ જોલા ભે છે. જો 
ટર ાન્વપ્રાન્ટ વપ જામ તો ડામામરવીવ કયતા લધુ વાયી  ગુણલત્તા ધયાલતુ અને લધુ રાંફુ આમુષ્મ 
દદી બોગલે છે.  

ડાયાતસીસ કયારે કરાળળ?ુ કઇ પદ્ધતતથી?  

ડામામરમવવ એટરે રોશીના ળુમદ્ધકયણની પ્રદિમા જનેા દ્વાયા મકડનીનંુ ૧૦ થી ૩૦  ટકા જટેરંુ કાભ ાય 

ડે અને મુદયમા - દિએદટનીન લગેયે કચયો દૂય થામ. ભુખ્મ ફે  દ્ધમતથી ડામામરવીવ કયલાભાં આલે 
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છે - (૧) દશભોડામામરવીવ અને (૨) ેદયટોનીમર  ડામામરવીવ. મુલાન દદીઓભાં ઘયે ણ કયી 
ળકામ એલંુ ેદયટોનીમર ડામામરવીવ વંદ  કયલાભાં આલે છે , જભેાં ેટની અંદય ડામામરવીવનંુ 
પ્રલાશી ફોટર દ્વાયા ચઢાલી ેટભાં  યશેર ડદા (ેદયટાનીમભ)ની ભદદથી રોશીનંુ ળુમદ્ધકયણ કયલાભાં 
આલે છે. લધુ લજન અને  ઉંભય ધયાલતાં દદીઓ અને ેટની આવાવ લધુ ચયફી કે કોઇ ઓયેળન 

શોમ તો એલા દદીઓ  ભાટે દશભોડામામરવી વંદ કયલાભાં આલે છે. મલશ્ભાં કુર ડામામરવીવભાંથી 
૮૦% જટેરંુ  ડામામરવીવ આ દશભોડામામરવીવથી થામ છે જભેાં દદીના રોશીને ખાવ ભળીનભાં ળુદ્ધ 
કયીન ેાછુ દદીના ળયીયભાં ભોકરી આલાભાં આલે છે. ભોટાબાગના દદીઓભાં ટંૂકા કે રાંફા  ગાા 
ભાટે મકડની કાભ કયતી ફંધ થઇ શોમ ત્માયે જીલરેણ કોમ્પપ્રીકેળનથી ફચાલલા ભાટે અને  

ગુણલત્તાબમુષ જીલન જાલી યાખલા ભાટે ટર ાન્વપ્રાન્ટ કયતાં શેરાં વાભાન્મ યીતે  ડામામરવીવ 
કયલાભાં આલે છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.pgondaliya.blogspot.in                      પુરણ ગંડલયા                              Page-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


