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GILTZURRUNEKO TRANSPLANTEA 

Informazio-orria 

NEFROLOGIAKO ZERBITZUA 

 

Giltzurruneko gutxiegitasun kroniko terminala diagnostikatu dizute. Horrek esan nahi du 

zure giltzurrunek behin-betiko utzi diotela funtzionatzeari. Hori dela-eta, dialisi-tratamendu 

bat eman behar dizute, organo horien bizi-funtzioa egiteko; baina dialisiak ez ditu betetzen 

zure giltzurrunek betetzen zituzten funtzio guztiak, eta, ondorioz, medikamentuak hartu, 

dieta egin eta bizimodua aldatu beharko duzu. Beste tratamendu-mota bat transplantea da, 

dialisiaren alternatiba, eta bere osagarria. Giltzurrun transplanteak, ondo funtzionatzen 

badu, gaixotu aurretik zure giltzurrunek betetzen zituzten funtzio guztiak beteko ditu. 

Horrekin, dudarik gabe, zure osasunak hobera egingo du nabarmen, baina egin behar den 

operazioak eta hartu behar diren medikamentuek arriskuak dituzte.   

 

Atentzioa ematen dizugun espezialistok momentu honetan uste dugu giltzurruna jasotzeko 

kandidatu aproposa zu zeu izan zaitezkeela. 

 

Transplantea egin nahi baduzu, balorazioa hobeto egiteko miaketa erradiologiko eta 

analitikoak egingo dizkizugu. Horrez gain, odol-analisi baten bidez, zein emailerekin zaren 

bateragarria aztertuko dugu; horrela, momentua iristen denean, giltzurrunik egokiena 

aurkitzen saiatuko gara.    

 

Miaketa horien emaitzak ikusita, eta kontraindikaziorik sortzen duen gaixotasunik ez 

badago, EAEko Giltzurrun Transplanteko Itxaronzerrendan sartuko zaitugu. Giltzurrun-

emaileren bat sortzen denean, itxaronzerrendatik giltzurrun horiei ondoen egokitzen 

zaizkien pazienteak aukeratuko dira. Giltzurrun Transplanteko Azpibatzordeak jarritako 

irizpideen arabera egiten da aukeraketa.  

 

Horretarako, kontuan izaten dira bateragarritasun immunologikoa (emailearen eta 

hartzailearen zelulak zenbateraino diren antzekoak) eta dialisian dagoen pazientearen 

osasun-egoera. Zenbat eta gaixotasun gutxiago izan (giltzurruneko gutxiegitasunaz gain) 

hobea izango da pronostikoa.    

 

Transplantea egiteko deia: edozein momentutan egingo dizute, Itxaronzerrendan baldin 

bazaude. Transplantea egiteko aukeratzen bazaituzte, etxera deituko dizugu eta 

Gurutzetako Ospitalera joan beharko duzu ahalik eta lasterren.  
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Horregatik, oso komenigarria da etxez aldatzen bazara, edo telefonoa aldatzen badizute, 

nahiz eta denbora gutxirako izan, zure dialisi-zentroan horren berri ematea. Era berean, 

aurretik pentsatuta eduki nola joango zaren Gurutzetako Ospitalera.  

 

Deitzen dizutenean, momentu horretan nola zauden esan behar duzu: infekziorik duzun edo 

duela gutxi izan duzun (katarroa, fistularen infekzioak, peritonitisa, etab.), edo transplantea 

egiteko arazoak sor ditzakeen bete konplikazioren bat.  

 

Bi pertsonei deitzen zaie giltzurrun bat sortzen denean, beraz, baliteke zu aukeratua ez 

izatea. Irizpideak hauek dira: itxaron zerrendan daramazun denbora eta bateragarritasuna. 

 

Gurutzetako ospitalera iritsitakoan, miaketa gehiago egingo dizkizugu; beharrezkoa bada, 

dialisia ere bai, eta handik 6-12 ordura, transplantea egingo dizugun ala ez esango dizugu. 

Ezezkoa bada, etxera itzuli eta berriro deitu arte itxaron beharko duzu.  

 

Transplantea: 3 bat ordu irauten duen operazioa da, anestesia orokorrarekin egiten da, eta, 

arazorik sortu ezean, 2-3 astez egon behar da ingresatuta.  

 

Giltzurruna sabelaldean kokatuko da, eta honen arteriak eta zainak pazientearen 

berezkoekin lotuko dira (iliako, aorta edo baretakoekin). Esnatzen zarenean drainatze-hodia 

eta zunda urologikoa izango dituzu, horiek aste batez mantenduko dira, gutxi gora behera. 

 

Operazioan bertan, edo behin pasa eta gero, beharrezkoa izan daiteke odol transfusioa egin 

behar izatea. 

 

Operazioaren ondoko lehenengo egunetan unitate berezi batean egon beharko duzu, bisitak 

kontrolatuta, zuri infekziorik ez kutsatzeko. 
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Gerta liteke transplantatutako giltzurruna berehala hastea funtzionatzen, edo egun batzuk 

kostatzea; azken hori gertatuz gero, dialisia egingo dizugu eta ingresua luzatu egingo da. 

Giltzurrunak geroago funtzionatzen hasteak ez du esan nahi gero funtzionatuko ez duenik, 

arazo bakarra da ingresua zailagoa eta luzeagoa izango dela.  

 

Baliteke arteriosklerosi larria duten pazienteei giltzurruna transplantatzea ezinezkoa izatea.  

 

Berehalako konplikazioak: operazio honen konplikazioak anestesia orokorra erabiliz egiten 

den beste edozein operaziok dituenak dira (anestesiak sortutako alergiak, zauriaren 

infekzioak, zunda urologikoarenak, zainetako kateterrenak, etab.).     

 

Badaude kirurgia honekin lotuta dauden konplikazio batzuk, hala nola, gernu-fistulak (pisa-

ihesa), mentuaren tronbosia (odol fluxuko buxadura eta galera), linfozelea (linfa-likidoaren 

pilaketa).   

 

Konplikazioak direla-eta, batzuetan operazio gehiago egin behar izaten dira eta (baita 

mentua kentzea ere), ondorioz, ospitalean eman beharreko denbora luzatu egiten da. 

Dialisian daukazun osasun-egoera oso garrantzitsua da horrelako konplikaziorik izan ez 

dadin. Konplikazioak aldakorrak dira eta ezin dira aurreikusi; batzuetan, hiltzeko arriskua  

dakarte. 

 

Pazientearen obesitateak ebakuntza-osteko garapena okertu dezake, beraz, komenigarria da 

aldez aurretik zuzentzea. 

 

Errefusik ez egoteko tratamendua hartuko duzunez, infekzioen kontrako defentsak gutxituko 

zaizkizu eta, ondorioz, errazago eta larriago ager daitezke konplikazio infekziotsuak. 

Bakterioek sortutako infekzioak dira arruntenak eta onberenak. Birusek eta onddoek 

sortutakoek, nahiz eta arraroagoak izan, pronostiko zailagoa daukate. Atendituko zaituen 

transplanteetako taldeak esperientzia handia du horrelako konplikazioetan, 1.700 

transplante baino gehiago egin baititu azken hogei urteetan. 
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Errefusa: Transplantatuko den giltzurrun horretarako dagoen hartzailerik egokiena zu izan 

arren, errefusak gertatu ohi dira. Badago tratamendu bat errefusik ez izateko, eta beste 

batzuk, gertatuz gero, kontrolatzeko. 

 

Hori dela-eta, transplantatu ondoren medikazioa hartu beharko duzu. Medikamentu horiek 

errefusa izateko posibilitateak gutxitzen dituzte, baina bigarren mailako ondorioak ere 

izaten dituzte. Ingresuan eta azterketetan pixkanaka-pixkanaka horiei buruzko informazioa 

emango dizugu,  agertzen badira, ez baitira kasu guztietan ondorio berdinak agertzen, ezta 

modu berean ere. Normalena bigarren mailako ondorio arinak izatea da: gorputzean ilea 

ateratzea, aknea, hortzoiak handitzea, buruko ilea erortzea, begi-lausoa, etab. 

 

Nefrologoak bakarrik aldatu dezake tratamendua edo bertan behera utzi. Gerta daiteke 

beste mediku batzuek emandako beste medikamentu batzuk bateraezinak izatea 

errefusaren kontrako medikazioarekin, konta ezazu zure kasua joaten zaren kontsulta 

guztietan. Tratamendua ez betetzeak ia sistematikoki giltzurrunaren errefusa edo galera 

ematen du. Tratamendua apropos betetzen ez dela baieztatzen bada, geroko transplanteak 

galtzeko arriskua duzu.  

 

Aldizkako kontrolak: Alta hartu ondoren, Gurutzetako ospitaleko kanpo-kontsultetan 

kontrolatuko zaituzte tarteka. Handik bi hilabetera, dena ondo badoa, kontrolen arteko 

denbora luzatuz joango da, hiru hilabetez behin egin arte. Lehenengo urtea pasatutakoan, 

zure jatorriko ospitalean egingo zaizkizu azterketak, eta urtean behin Gurutzetan.  

 

Konplikazioak gerora: Denborarekin beste konplikazio batzuk ager daitezke. Dena den, bere 

garaian informatuko zaizu horretaz, ez baitira transplantatutako paziente gehienetan 

agertzen. Hipertentsio arteriala eta pisua hartzea dira arazorik normalenak, azken honek 

kaloria gutxiko dieta egitea eskatzen du. Beste arazo batzuk gutxiagotan agertzen dira, 

esaterako: diabetea eta tumoreak, batez ere, larruazalekoak.  

 

Inmunosupresioaren (errefusa aurkako tratamendua) eraginez,  baliteke, mentuan 

ureterraren estenosia (buxadura), linfozelea (linfa pilaketa), beranduko pixa-ihesa 

larritasun-maila aldakorreko infekzio bakteriano edo birikoak agertzea. 
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Errefusa aurkako medikazioak edozein motako tumorea agertzen laguntzen du, batez ere 

larruazalekoak. Nahiz eta sendatu izana eta literaturak zentzuzkotzat hartzen duen denbora 

pasa izana, transplante aurretik tumore gaiztoa eduki zuten pazienteek berraktibazioa jasan 

dezakete eta, batzuetan, kontrolgabea izan daiteke. 

 

Nahiz eta mentua bizitza guztirako iraun, baliteke errefus kronikoa gertatzea eta 

diagnostikatzeko giltzurrun biopsia behar izatea. Bestalde, giltzurruneko gutxiegitasun sortu 

zuen gaixotasuna berrager daiteke, edo gaixotasun glomerular berria ager daiteke. 

 

Normala den bezala, transplantearen aurretik zenituen arazoak (bihotzekoak, gibelekoak, 

bronkioetakoak, etab.) ez dira transplantearekin sendatuko, batzuek hobera egingo dute 

agian, baina beste batzuek, errefusaren kontrako medikazioa dela-eta, okerrera egin 

dezakete. Itxaronzerrendan sartzeko medikuek baloratu dituzte gaixotasun hauek, eta 

iruditu zaie eboluzio hobea izango dutela, ziurrenik, transplantatuta dialisian baino.  

 

Transplantearen emaitzak: Giltzurruneko transplantea duten pazienteen biziraupena % 94-

96koa da lehenengo urtean, eta % 97-98 hurrengoetan. Heriotzaren kausa transplantea 

bera izan daiteke edo elkartutako gaixotasunak, aurretik hor bazeuden ere, transplantearen 

momentuan agertzen direnak. Portzentaje hauek Gurutzetako ospitalean egin diren 

1.500etik gorako transplanteetatik ateratakoak dira, eta mundu osoko transplante-talderik 

onenen portzentajeekin bat datoz.  Kontuan izan biziraupen-zenbaki horietan errepide-

istripuak edo transplantearekin zerikusirik ez duten heriotza naturalak ere sartzen direla. 

 

Orokorrean, urtebetean transplanteak funtzionatzeko aukerak % 85-90ekoak dira. Geroago, 

errefus kronikoa edo beste konplikazio batzuk ager daitezke, eta horien ondorioz, bost 

urtera transplanteen % 20 galtzen dira. Hori gertatzen bada, berriro dialisian hasi eta 

hurrengo transplantearen zain egon behar da. Gaur egun, bigarren eta hirugarren 

transplanteak dezentetan egiten dira eta emaitzak onak izaten dira. Egoera kliniko 

batzuetan, glomerulonefritis-mota batzuetan, diabeteetan, etab., transplantearen 

biziraupena txikiagoa izaten da. 
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Beste kasu batzuetan, organismo osoan eragina duten gaixotasunak badaude, -

arteriosklerosia, gibeleko gaixotasunak, etab.- pazientearen biziraupena laburtzen da, nahiz 

eta transplanteak normal funtzionatu. Nefrologoak argituko dizkizu zure kasuaren 

ingurukoak, eta zein diren zure aukerak, bai dialisian, bai transplantatuta.    

 

Gaixotasunak kutsatzea: Transplantatzen diren giltzurrunen emaileek, gehienetan, bat-

bateko heriotza izan dute, istripuarengatik edo garuna afektatzen duen beste patologia 

batengatik, erabatekoa eta atzeraezina. Organoak talde espezializatuek erauzten dituzte, eta 

horretarako baimenduta dauden ospitaleetan bakarrik. Emaileen azterketa zehatza egiten 

da, analisi eta miaketak barne, gaixotasunen bat kutsa lezaketenak baztertzeko. Hala ere, 

transplantatutako giltzurrunarekin gaixotasun infekziotsu edo tumoralen bat kutsatzeko 

arriskua dago. Arrisku hori oso txikia da (% 1 baino baxuagoa) eta ondorioak ez dira beti 

atzeraezinak izaten. Nahiz eta transfunditutako odolari kontrol handiak egin, ezin da 

baztertu gaixotasunak transmitituko direnik (hepatitisa…). Aldi berean, mentua edo 

transfusioaren bidez orain arte detektatu edo ezagutzen ez diren gaixotasunik transmititzeko 

aukerarik badago. 

 

Bizirik den emailearen giltzurrunaren transplantea: Badago ere bizirik den emailearen 

giltzurrunaren transplantea (normalean, zure senidea da). Kasu hauetan emaileari miaketa 

sakona egiten zaio giltzurruna emateak ez diezaiola ekar arazorik baieztatzeko. Epe luzera, 

emailearentzat emaitzak onak ohi dira. 

 

Itxaron-zerrendaren jarraipena: Itxaron-zerrendan sartzen zarenetik transplantea egiten den 

arte denbora luzea pasatzen da normalean. Zure ohiko medikuek zure egoera klinikoa eta 

egindako proben jarraipena egingo dute transplantea eragotziko diren konplikazioak 

agertzen ez diren bermatzeko.  

 

Azken oharra: Ez duzu berehala erantzun beharrik. Zure nefrologoak zure kasuan ematen 

diren zalantzak, biziraupena eta transplantearen onurak baloratzeko, baita gerta litekeen 

konplikazioak ere argituko dizkizu. Horrela gai izango zara dialisian jarraitu edo 

transplantea egin nahiago baduzu erabakitzeko. Zure erabakia lasai hausnartu dezakezu 

eta, nahi izanez gero, zure lagun edo senideekin komentatu. Nahi duzun beste aldiz 

galdetu ditzakezu zalantzak Dialisi Unitatera ohiko bisitak aprobetxatuz.  

 

 

Berrikusita: 2019ko martxoa        IO-NEFROLOGIA-04 
Informazio gehiago nahi baduzu, galdetu artatzen zaituzten profesionalei. 


