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تظاهرات پوستي در مبتاليان به نارسايي مزمن کليه تحت درمان هموديالي ز
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خالص ه
مقدمه :تظاهرات پوستي متنوعي در مرحله نهايي نارسايي مزمن کليه وجود دارد که ممکن است نماي عرضه
کننده بيماري نيز باشد .اين مطالعه با هدف بررسی تظاهرات پوستی در م بتاليان به نارسايی مزمن کليه تحت
درمان با همودياليز انجام شده است .
روش کار :اين مطالعه توصيفي طي نيمه اول سال  1341در بيمارستان قائم (عج)  ،امام رضا (ع)  ،موسی بن
جعفر (ع) انجام شده است .تظاهرات و عالئم پوستي  42بيمار با نارسايي مزمن کليه مورد مطالعه قرار گر فت.
 12بيمار از مطالعه حذف شدند .سطح سرمی  ، PTHکلسيم و فسفر تعيين و ارتباط آن با خارش مورد مطالعه
قرار گرفت .مشخصات فردی ،تظاهرات بالينی ،نتايج آزمايشگاهی در پرسشنامه ای جمع آوری گرديد و اطالعات
به دست آمده با استفاده از آمار توصيفی ،جداول توزيع فراوانی پردازش شد .
نتايج :شايع ترين عالمت خارش بود که در  %03بيماران مشاهده شد .نشانه ها شا مل خشکي پوست در ، %83
تغيير رنگ پوست در  %01 / 8و ناخن نيمه شده در  %33موارد مشاده شد .سطح سرمي PTHدر بيماران با
خارش بيشتر از بيماراني که خارش نداشتند بود (  )p= 3 /31اما اختالف بارزي بين سطح کلسيم و فسفر سرم
در دو گروه مشاهده نشد ( .)p< 3 /38
نتيجه گيري :گر چه فراواني تظاهرات پوستي در مرحله نهايي نارسايي کليه مشابه سا ير مطالعات در
کشورهاي غر بي بود اما در بعضي موارد اختالف وجود دارد عواملي مثل نژاد ،آب و هوا ،وضع يت اجتماعي و
اقتصادي و  ...ممکن است در اين اختالف ها سهيم باشند .
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