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 چکیده

 

زي شایع می باشد. سوء تغذیه پیامدهاي بسیاري از جمله افزایش سوء تغذیه در بین بیماران دیالی:  مقدمه و بیان مسئله

مرگ و میر و دیر التیام یافتن زخم ها، افزایش حساسیت به عفونت، خستگی و بی حالی دارد. با توجه به این که مطالعات 

آنها نشان  تهیبا مورتال يزیالیهمود مارانیب یشگاهیآزما يها افتهی ریسوء تغذیه و سا ،نتایج متفاوتی را در مورد ارتباطمختلف 

را بررسی در بیماران همودیالیزي  تهیو مورتال یشگاهیشاخص هاي آزما و BMI انیارتباط م در این مطالعهرو  نیداده اند، از ا

 کردیم.

ه اند. بود همودیالیزدر شهر اردبیل تحت  1389لغایت  1380این مطالعه بر روي بیمارانی است که از سال  : مواد و روش ها

یکسري آزمایشات اولیه شامل  و محاسبه BMIقد و  ،جهت همودیالیز پذیرش می شدند در بدو پذیرش وزن  1380یماران که از سال ب

. بیماران در طول مطالعه تحت از آنها گرفته می شودتري گلیسرید و آلبومین به فواصل یک ماهه تا سه نوبت  ،کلسترول ،کراتینین ،اوره

تمامی اطالعات بیماران به  گرفته از نظر تغییر متغیرهاي آزمایشگاهی اولیه با میزان مرگ و میر  مورد بررسی قرار گرفتند.پیگیري قرار 

لیست ها اطالعات حاصل را وارد  پس از تکمیل چک وارد وهمراه اطالعاتی از قبیل اطالعات دموگرافیک بیماران، در چک لیست هایی 

 و به تحلیل داده ها پرداختیم.کردیم  SPSS v19برنامه آنالیز آماري 

بیماران به  39/65و زنده درصد بیماران در  61/34 بیمار مورد بررسی قرار گرفت که از این میان 260پرونده  در این مطالعه  : نتایج

نتایج نشان داد که هیچ ارتباط درصد زن بودند و  7/42درصد بیماران مرد و  3/57دلیل بیماري زمینه اي( و نه حوادث) فوت نموده اند.  

و  بود سال 39/59 ±48/14). میانگین سنی بیماران P=0.911( نداشتمعنی داري میان جنسیت بیماران و وضعیت حیات آنها وجود 

می  49/24افراد  BMIنرمال داشته و میانگین  BMIدرصد بیماران  9/56بدست آمد. سالگی  61-70سنی بیماران  گروهشایع ترین 

). سطح تري P<0.001بود( g/dL16/4 زنده  و در بیماران در g/dL 83/3در بیماران فوت شده سرمی میزان سطح آلبومین . دباش

در  BUN. سطح می باشد )mg/dL 68/188 )P=0.575زنده بیماران در و در  mg/dL 76/181  گلیسرید در بیماران فوت شده

. نتایج نشان داد میزان سطح کراتینین در می باشد )mg/dL 94/147 )P=0.426  وتبیماران ف و در mg/dL 23/152زنده بیماران در 

همچنین در این مطالعه  .)P=0.034(بود میلی گرم در دسی لیتر mg/dL 61/8 بیماران فوت شدهو در  mg/dL 44/9 زندهبیماران در 

)، تري P=0.044شد که میان میانگین سطح آلبومین( پس از بررسی ارتباط میان جنسیت بیماران و یافته هاي آزمایشگاهی، مشاهده

  ) با جنسیت ارتباط معنی داري وجود دارد.P=0.001) و کلسترول(P=0.003گلیسرید(

سرمی در میان افراد زنده و افراد فوت شده به سطح آلبومین  و مدت زمان همودیالیزنتایج نشان داد که  :گیري نتیجه

در میان دو گروه فوت شده و زنده اختالف معناداري نداشت. از این رو می  BMIولی صورت معنی داري متفاوت می باشد 

 توان احتمال داد که این عوامل بتوانند به عنوان یک عامل پیشگوکننده مورتالیته بیماران به حساب آیند.

 سوء تغذیه، مرگ و میر.، BMIدیالیز، کلمات کلیدي: 
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 مقدمه و بیان مسئله 1-1

کـه نیازمنـد    Cronic kidney disease  (CKD)) یـا  Cronic renal failureنارسایی مـزمن کلیـه (  

) En stage renal disease, ESRDدیالیز یا پیوند کلیه باشد، بعنوان بیماري کلیـوي مرحلـه انتهـایی (   

 ESRDر ایاالت متحده، نفروپاتی دیابتی، هیپرتانسیون و گلومرولونفریـت علـل اصـلی    شود. د شناخته می

می باشند. در برخی مناطق جغرافیایی میزان بروز نفروپاتی ناشی از آلودگی با ویـروس   % موارد75بالغین در 

عـوارض  معمـوال بـا    ESRD) در حد قابل توجهی قرار دارد. بیماران مبـتال بـه   HIVنقص ایمنی انسانی (

). تمامی ارگان هاي اصلی بدن در نارسایی کلیه متاثر می گردند. شروع عالیم 1می کنند ( متابولیک مراجعه 

سی سی در دقیقه می باشد. با سـقوط   120است که در یک فرد عادي بالغ در حدود  GFRوابسته به میزان 

GFR  در  % حد طبیعی، عالیم اورمی ممکن است آغاز گردند.20به کمتر ازGFR   حـد طبیعـی   10زیـر %

این عالیم حتما آشکار می گردند. عالیم و نشانه هاي نارسایی کلیوي ناشی از اخـتالالت شـدید متابولیـک    

باز ایجاد می گردد. -هستند که خود در نتیجه عدم توانایی کلیه در تنظیم الکترولیت ها، مایعات و تعادل اسید

مینه موثر است. ضعف، خستگی و بـی حـالی از جملـه شـایع     همچنین تجمع محصوالت سمی نیز در این ز

ترین شکایات می باشند. اختالالت گوارشی مانند بی اشتهایی، تهوع، استفراغ و سکسکه، ایجاد بیماري زخم 

معده و مشکالت دیورتیکولی نیز دیده می شوند. نوروپاتی محیطی شایع ترین عالیم عصبی هسـتند. آنمـی   

شایع است، چراکه تولید اریتروپوئتین مختل می گـردد. اخـتالالت عملکـرد پالکـت و      در این بیماران بسیار

گلبول هاي سفید خون منجر به افزایش استعداد به عفونت و مشکالت انعقادي می گـردد. خـارش معمـوال    

. تجمع مایعات در بدن وقتی که مصرف آب و نمـک بـر میـزان    استهاي سمی در درم پیگمان بدلیل تجمع

شود. هیپرکالمی یکی از شایع ترین و خطرناك تـرین عـوارض در ایـن    یابد، مشاهده میمی نها فزونیدفع آ


