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همودیالیزي مزمن

میزان مرگ و میر نسبت به سایر افراد بسیار باال است که CKDدر بیماران همودیالیزي مزمن و :مقدمه

بررسی مطالعه هدف از این .عروقی و عفونت ها می باشد–شایع  ترین علت آن بیماري هاي قلبی

.در مرگ و میر بیماران همودیالیزي مزمن بودIهیپرتروفی بطن چپ و سطح سرمی تروپونین ارتباط بین 

اردبیل بر روي بیماران همودیالیزي بیمارستان بوعلیدر یک مطالعه کوهورت که در :مواد و روشها

و کانسر بودند از مطالعه Sepsisال به بیمار همودیالیزي مزمن انتخاب و بیمارانی که مبت85انجام دادیم،

با اکوکاردیوگرافی بطن چپMassبیمار همودیالیزي مزمن دنبال شد و76این مطالعه با .حذف شدند

را با روش الیزا به دست Iاندازه گیري شده و سطح سرمی تروپونینPenn-cubeو توسط فرمول 

در مرگ و میر بیماران همودیالیزي Iتروپونین هیپرتروفی بطن چپ و سطح سرمیارتباط بین .آوردیم

در مورد متغیرهاي کمی و آزمون رابطه مجذور داده هاي بدست آمده.مزمن را مورد بررسی قرار دادیم

SPSSکاي یا آزمون دقیق فیشر و با استفاده از نرم افزار آماري  مورد بررسی و تجزیه و تحلیل 15

ل بقا به روش کاپالن مایر براي سنجش میزان بقاي بیماران استفاده همچنین از تحلی.دادیمآماري قرار 

.از لحاظ آماري معنی دار تلقی گردید05/0کمتر از Pدر این مطالعه مقدار .گردید

فـوت  %)1/46(نفـر 35کـه از ایـن تعـداد    آنها زن بودنـد %)1/42(نفر 32مرد و %)9/57(نفر 44:نتیجه 

بصورت معنـی داري کمتـر از میـانگین سـن بیمـاران      زنده مانده مورد مطالعهمیانگین سن بیماران.شدند

بیماران بر اساس مورتالیتـه وجـود   Iتروپونین داري بین میانگین معنیتفاوت.)>001/0P(فوت شده بود

بطن چپ بیمـاران براسـاس مورتالیتـه وجـود     Massداري بین میانگین تفاوت معنی.)P=39/0(نداشت

هاي زندگی تحت دیالیز در بیماران زنده مانده مورد مطالعه  بصـورت  میانگین کل ماه.)P=23/0(نداشت

هــاي زنــدگی تحــت دیــالیز در بیمــاران فــوت شــده       داري بیشــتر از میــانگین کــل مــاه    معنــی

ـ   .)>001/0P(بود صـورت معنـی داري بیشـتر از    ه میانگین مدت بقادر بیماران زنده مانده مـورد مطالعـه ب

بیماران Iداري بین میزان تروپونین معنیرابطه خطی).P=001/0(قا بیماران فوت شده بودمیانگین مدت ب

مسـتقیمی  داررابطه خطی معنـی .بطن چپ ، سن بیماران ،طول مدت همودیالیز وجود نداشتMassبا 

.بطن چپ بیماران و سن بیماران مورد مطالعه وجود داشتMassبین میزان 

بطن چپ، همودیالیز، هیپرتروفی بطن چپI ،Massسطح سرمی تروپونین :کلید واژه ها
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:ضرورت انجام طرحاهمیت مسئله و -1-1

میزان مرگ و میر نسبت به سایر افراد بسیار بـاال اسـت   ،CKDو در بیماران همودیالیزي مزمن 

بـه طـوري کـه در    .عروقی و عفونت ها می باشـد –که شایع  ترین علت آن بیماري هاي قلبی

هــاي میوکــارد علــت اصــلی مــرگ بــوده ولــی ســایر بیمــاري بیمــاران انفــارکتوس 50-30%

شـوك  ،، آریتمی هاي خطرناك و کشنده، پریکاردیـت HFکاردیوواسکولر از جمله ادم ریوي، 

).1-4(حتی مرگ ناگهانی در این بیماران دیده می شود میوپاتی و کاردیو،کاردیوژنیک

Overبه علت  load هایپرتروفی بطن چپ در ایـن  نشن و تمایع و احتباس آب و نمک هایپر

بیماران شایع بوده اما تغییرات ساختاري بطن چپ و فیبرهـاي میوکـارد بـه علـت فاکتورهـایی      

، هورمون پاراتیروئید، اندوتلین، آلدوسترون و افزایش کاتکوالمینها نیـز، از  IIمانند آنژیوتانسین 

بیمـاري هـاي عفـونی    .ی باشدعلل مهم ایجاد کننده بیماري هاي قلبی عروقی در این بیماران م

شایع در این بیماران عفونت هاي کاتتر دیالیزوفیستول می باشد کـه بـه علـت سیسـتم دفـاعی      

در راستاي بهبود و .بدتري برخوردار استoutcomeناکارآمد این بیماران بوده و در نتیجه از 

بـا بهینـه سـازي    .کاهش وضعیت مورتالیتی در این بیماران مطالعات زیادي انجـام شـده اسـت   

کیفیت دیالیز از نظر مدت زمان دیالیز استفاده از فیلترهایی با سازگاري بیشـتر و دسـتگاه هـاي    

دیالیز پیشرفته میزان مرگ و میر این بیماران کاهش یافته است از طرفـی،  کنتـرل دقیـق فشـار     

رواسـکروز  خون، بهبود وضعیت و کیفیت تغذیه این بیماران و اصالح آنمـی و جلـوگیري از آت  

با افـزایش مـرگ و میـر بیمـاران     در صورت عدم کنترل زودرس از جمله مشکالتی هستند که

بیومارکرهایی که در آسیب حاد میوکـارد و بیمـاري هـاي کرونـري انـدازه گیـري       .همراه است


