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  انو همکار محمدجواد يزدانپناه            دکتر             حت درمان همودياليزتظاهرات پوستی در مبتاليان به نارسائی مزمن کليه ت ١٦٧

  

  

  
  

  مقاله اصلی
  

  زياليه تحت درمان همودي مزمن کلييان به نارساي در مبتاليتظاهرات پوست
  

*
  ۳MD راديميمحمد ابراه، MD ۲يمحمد جواد مجاهد، MD ۱زدان پناهيمحمدجواد 

  MD ۴يجنديمحسن ب
  

 پزشک عمومي۴ ،رزيدنت پوست۳ ،دانشيار گروه داخلي۲استاديار، ۱
 ۱۳/۳/۸۵ :ريخ پذيرش تا‐ ۳۰/۹/۸۴: تاريخ دريافت

  

  
  خالصه
اين مطالعه با هدف . ز باشدي نيماري عرضه کننده بيه وجود دارد که ممکن است نماي مزمن کليي نارسايي در مرحله نهاي متنوعي تظاهرات پوست:مقدمه

  .بررسی تظاهرات پوستی در مبتاليان به نارسايی مزمن کليه تحت درمان با همودياليز انجام شده است

تظاهرات و عالئم . انجام شده است) ع(، موسی بن جعفر )ع(، امام رضا )عج(در بيمارستان قائم  ١٣٨١مه اول سال ي ني طيفيمطالعه توصاين : کار روش

تباط آن با خارش ن و ارييتع، کلسيم و فسفر PTHسطح سرمی .  بيمار از مطالعه حذف شدند١٢. مورد مطالعه قرار گرفته ي مزمن کلييبا نارسا ماريب ٨٢ يپوست

گرديد و اطالعات به دست آمده با استفاده از آمار  پرسشنامه ای جمع آوری  مشخصات فردی، تظاهرات بالينی، نتايج آزمايشگاهی در. مورد مطالعه قرار گرفت

  .توصيفی، جداول توزيع فراوانی پردازش شد

در نيمه شده و ناخن % ٥/٧١ر رنگ پوست در يي، تغ%٥٠ پوست درينشانه ها شامل خشک. ماران مشاهده شديب% ٧٠ن عالمت خارش بود که در يعتري شا:جينتا

م و فسفر سرم ين سطح کلسي بياما اختالف بارز) p=٠١/٠( که خارش نداشتند بود يمارانيشتر از بيماران با خارش بي در بPTHيسطح سرم. موارد مشاده شد% ٣٠

  ). p<٠٥/٠(در دو گروه مشاهده نشد 

 موارد اختالف وجود ي بود اما در بعضي غربير مطالعات در کشورهايه مشابه ساي کليي نارسايي در مرحله نهاي تظاهرات پوستي گر چه فراوان:يريجه گينت

  .م باشندين اختالف ها سهيممکن است در ا...  و ي و اقتصاديت اجتماعي، وضع مثل نژاد، آب و هوايدارد عوامل

  ز يالي، هموديه، تظاهرات پوستي کليينارسا ييمرحله نها: يدي کلواژه هاي
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  ٤٩ سال ‐٩٢شماره   ‐ ٨٥تابستان                                                                  مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد  ١٦٨

  مقدمه

ه ي مزمن کلييان به نارساي در مبتالي متنوعيتظاهرات پوست

نه يعا باشند گزارش شده است و ميز مياليکه تحت درمان همود

     را آشکار ي عالئمنارسائی مزمن کليهمار مبتال به يپوست ب

ز آغاز شود و ياليا پس از شروع دي تواند قبل يمي کند که م

ن عالمت و علت اصلي مراجعه به پزشک بوده ي اولي حتيگاه

. )۲،۱( مار گردديه بي مزمن کلييص نارسايکه منجر به تشخ

ح و يص صحي سبب تشخعاتين ضاي مناسب اي و بررسيابيارز

       به حداقل رسانيدن عوارض ناخواستهي برايدرمان مقتض

 توان به خارش، يها ميمارين عالئم و بياز جمله ا.  شوديم

.  و اشاره کرديالکسيفيون و کلسيکاسيفيون، کلسيگمانتاسيپ

ه امروزه ب)  پوستيزه رويستاليرسوب اوره کر(ک يشبنم اورم

   ده يه ندرتا دي مزمن کليير نارسال کنترل زودرس و موثيدل

ماران ي که در اکثر بين عالمت پوستيمهمتر). ۳(  شوديم

ر بوده و در ي باشد که شدت آن متغي شود خارش ميمشاهده م

ماران يب% ۸۰د وجود دارد و حدودي خارش شديتعداد کم

ندرت به درمان ه  باشند که بي مي از خارش شاکيزياليهمود

ک هنوز ي خارش اورميولوژيات). ۴( دهند ز پاسخ ميياليد با

 خارش يولوژيزيکامال شناخته نشده است و در مجموع پاتوف

گزورزيس  ).۴(  باشديال مي فاکتوريماران مولتين بيدر ا

 ي است که پوست خشک و توام با درجاتيگريع ديعالمت شا

 ي پوستياختالل در رسپتورها.  شودياز پوسته پوسته شدن م

ش سطح ين افزاي و همچنAن يتامين وي ناقلاي Aن يتاميو

اختالالت  ).۵(ل بوده اند ينه دخين زميهورمون پاراتورمون در ا

، زرد ي از کم خوني ناشيدگيصورت رنگ پره ون بيگمانتاسيپ

 يون قهوه ايگمانتاسيپرپيشدن پوست به دليل كاروتنمي، ه

ر يين تغين و همچني از احتباس کروموژنها و رسوب مالنيناش

علت اختالل عملکرد ه  پورپورا ب.)۴(  باشديرنگ ناخنها م

 با يف که ممکن است مقداري خفيتوپنيا ترومبوسي و يپالکت

 االستوز، ).۴(  باشدي ميگر عالئم پوستيز بهتر شود از دياليد

عات ي شنت آرتروونوس، ضاي پوست، عوارض پوستيريپ

گر ي دک ازيبروزه نفروژني في، درموپاتيري شبه پورفيتاول

از  ).۴(  باشديماران مين بي شناخته شده در اي پوستيهايماريب

ن ي و همچني و شناخت تظاهرات پوستين فراوانيي تعاين مطالعه

گر از جمله سطح ين خارش با عوامل دي ارتباط بيبررس

  .ماران بودي سرم بهورمون پاراتورمون، کلسيم و فسفر

  

   کارروش   
 ماه ۶مدت ه  ب۱۳۸۱ول سال مه اي ندر يفين مطالعه توصيا

) ع(و امام رضا ) ع( بن جعفر ي، موس)عج(مارستان قائم ي ب۳در 

که نارسائی مزمن مار مبتال به يب ۸۲ .انجام شده استمشهد 

از  .مورد مطالعه قرار گرفتندز بودند ياليهمودبا تحت درمان 

کليه بيماران قبل از ورود به مطالعه معاينه فيزيکی به عمل آمد و 

 نارسائی مزمن ز، عاملياليز، نوع دياليمدت دمشخصات فردی، 

. پرسشنامه ای جمع آوری گرديد در ي و تظاهرات پوستکليه

 يوع خارش و شدت آن، ارتباط خارش با خشکين شيهمچن

م، فسفر و يرات سطح کلسيين ارتباط آن با تغيپوست و همچن

تفاده از ج حاصله با اسينتا.  شديسرم بررسهورمون پاراتورمون 

ل قرار يه و تحلي مورد تجزمن ويتينیو   کای اسکوئريتست  ها

  .گرفت

  

  نتايج

ماران در يشتر بي سال بود و ب۱۵ ‐۷۳ماران ي بيف سني   ط

.  سال بود۵/۴۰ماران ي بين سنيانگيو م  بودنديدهه چهارم زندگ

بودند، %) ۳/۴۴( نفر زن ۳۱و %) ۷/۵۵( نفر مرد ۳۹مار ي ب۷۰از

ن يانگي سال و م۱۲ هفته، حداکثر ۲ز ياليشروع دحداقل مدت 

 کردند يه را ذکر ميوند کليمار سابقه پيتنها دو ب.  ماه بود۳۸آن 

ز قرار گرفته بودند، دو ياليوند مجددا تحت ديعلت رد په که ب

مدت کمتر از دو سال داشتند ه  بيز صفاقياليز سابقه ديمار نيب

ه تحت درمان کسال بود کيکه در زمان مطالعه حداقل 

گزارش %) ۷۰(مار ي ب۴۹خارش در . ز قرار گرفته بودندياليهمود

که فرد  يطوره د بوده بيخارش، شد%) ۲۰(مار ي ب۱۴شد که در 

خارش %) ۵۰(گر يمار دي ب۳۵ کرد و يدار ميرا از خواب ب

زه يصورت لوکاله موارد ب% ۵۷خارش در .  داشتنديف تريخف

زه يموارد ژنرال% ۴۳دامها و در نه و انيه پشت و قفسه سيدر ناح
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  انو همکار محمدجواد يزدانپناه            دکتر             حت درمان همودياليزتظاهرات پوستی در مبتاليان به نارسائی مزمن کليه ت ١٦٩

مار ي ب۲۲ از خارش در ي ناشيتظاهرات پوست. در تمام بدن بود

مپلکس و يکن سي بود و ليدگيصورت خراشه ب%) ۴/۳۱(

ماران با يب% ۸/۴۲خارش در .  ندولر مشاهده نشديگويپرور

% ۸/۳۶ شد و در يز بدتر مياليموارد با د% ۴/۲۰ز بهتر و در ياليد

هورمون سطح .  نداشتيز ارتباطياليت آن با دموارد هم شد

      زيالي سرم قبل از انجام همودفسفر و کلسيم ،پاراتورمون

  .ج ثبت شده استي نتا١ شد که در جدول شماره يرياندازه گ

  
   فراوانی مطلق شدت خارش و سطح هورمون پاراتورومون و کلسيم و فسفر در بيماران مورد مطالعه‐۱جدول 

  

داد تع  خارش  سطح سرمی فسفر  سطح سرمی کلسيم PTHسطح سرمی 
  بيش از حد طبيعی  طبيعی  بيش از حد طبيعی  طبيعی  بيش از حد طبيعی  طبيعی  )نفر(

  ۲  ۱۲  ۰  ۱۴  ۱۰  ۴  ۱۴  خارش شديد

  ۰  ۳۵  ۰  ۳۵  ۲۵  ۱۰  ۳۵  خارش خفيف تا متوسط

  ۰  ۲۱  ۰  ۲۱  ۷  ۱۴  ۲۱  خارش ندارند

  ۲  ۶۸  ۰  ۷۰  ۴۲  ۲۸  ۷۰  جمع

  

 طبيعیباالتر از حد %) ۶۰( بيمار ۴۲رم در  سPTHسطح 

ن سطح ياز خارش شاكي بودند كه ب)  نفر۳۵(آنها % ۸۴بود كه 

PTHخارش با افراد بدون خارش تفاوت ي سرم در افراد دارا 

ن سطح ي بيول) p=۰۱/۰( وجود داشت ي داري معنيآمار

 خارش با افراد بدون ي در افراد دارافسفر و کلسيم يسرم

 ۳۵ پوست در يخشک . مشاهده نشدي داريت معنخارش تفاو

با خارش %) ۷/۳۵( نفر آنها ۲۵ده شد که در يد%) ۵۰(مار يب

ن حالت پوست ي بي داري تفاوت معنياز لحاظ آمار. همراه بود

با وجود خارش در آنها وجود ) يعيا طبيخشک (ماران يب

ماران يچ کدام از بي در هيوز اکتسابيکتيا). p=۳/۰(نداشت 

مار ي ب۱۱ در يکاهش واضح تورگور پوست. ده نشدمشاه

مار ي ب۳ک در ين شبنم اورميوجود داشت و همچن%) ۷/۱۵(

ز يالي سال سابقه همود۵ش از ي نفر ب۳ده شد که هر يد%) ۳/۴(

مشاهده شد که %) ۵/۷۱(مار ي ب۵۰ر رنگ پوست در ييتغ .داشتند

ه  باکثرا(ون يگمانتاسيپرپيصورت هه ب%) ۲/۴۷(مار ي ب۳۳در 

ه ب%) ۱/۱۷(مار ي ب۱۲، )زه در صورت و دستهايصورت لوکال

صورت ه ب%) ۱/۷(مار ي ب۵صورت زرد شدن رنگ پوست و در 

 در رنگ يرييز تغين%) ۶/۲۸(مار ي ب۲۰ بود و در يدگيرنگ پر

ماران با يز بيالين مدت زمان ديب. پوست مشاهده نشد

 يت آمارون تفاويگمانتاسيپرپيا عدم هيون و يگمانتاسيپرپيه

شتر يون بيگمانتاسيعني هيپرپي) p=۰۱/۰( مشاهده شد ي داريمعن

     ز يالي هموديشتري مشاهده شد که مدت زمان بيمارانيدر ب

کالر يو تينا ورس%) ۳۰(مار ي ب۲۱ناخن در تغيير رنگ .  شونديم

، ي پرفوران اکتسابيدرماتوزها. مشاهده شد) ۳/۱۴(مار ي ب۱۰در

 ي، درماتوز تاوليالکسي فيک و کلسيون متاستاتيکاسيفيکلس

نگ و عوارض يبروزي في کوتانئاتاردا، درموپاتيريه پورفيشب

ماران در زمان يچ کدام از بيمربوط به شنت آرتروونوس، در ه

  ).٢جدول ( مطالعه مشاهده نشد

  
   همودياليزفراوانی مطلق و نسبی تظاهرات پوستی بيماران مرحله نهائی نارسائی مزمن کليه تحت – ٢جدول 

  

  )درصد(تعداد کل   )درصد(تعداد   تظاهرات پوستی
  %)٣٠ (٢١  %)۳۰ (۲۱ نيمه شدهناخن 

  خارش  %)٢٠ (١٤  شديد
  %)٥٠ (٣٥  خفيف و متوسط

٧٠ (٤٩(%  

  %)٤/٣١ (٢٢  %)٤/٣١ (٢٢  خراشيدگی ناشی از خارش

  خشکی پوست  %)٧/٣٥ (٢٥  همراه با خارش
  %)٣/١٤ (١٠  بدون خارش

٥٠ (٣٥(%  

  %)٣/٤ (٣  %)٣/٤ (٣  شبنم اورميک

  %)٧/١٥ (١١  %)٧/١٥ (١١  کاهش تورگور پوستی

  %)٢/٤٧ (٣٣  هيپرپيگمانتاسيون

  %)١/١٧ (١٢  زرد شدن

  تغيير رنگ پوست

  %)١/٧ (٥  رنگ پريدگی

٥/٧١ (٥٠(  
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  ٤٩ سال ‐٩٢شماره   ‐ ٨٥تابستان                                                                  مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد  ١٧٠

 يي بيماران مرحله نهاي تظاهرات پوستي مطلق و نسبياوانفر

  .نشان داده شده استز را يلايه تحت همودي مزمن کليينارسا

 
  بحث

ه  بيمدت طوالنه  که بيماراني در بي متعدديتظاهرات پوست

 شوند گزارش شده يز مياليد) CRF(ه ي مزمن کلييعلت نارسا

 ممکن نارسائی انتهائی مزمن کليهمار با ينه پوست بي معا.است

ا پس از شروع ي تواند قبل ي را نشان دهد که مياست عالئم

ن عالمت و علت مراجعه به ي اولي حتياز شود و گاهز آغياليد

ون يگمانتاسيرات پييتغ. ه باشدي کلييمار با نارسايپزشک در ب

ماران با ي نزد بين اختالالت پوستيعتري از شايکيپوست 

عنوان نشانه ه  بيدگيرنگ پر . باشديه مي مزمن کليينارسا

ه ه به است کي کلييع در نارسايافته زود رس و شايک ي يآنم

                        شود يجاد ميز ايش هموليتروپوئز و افزايعلت کاهش ار

ماران ي از بياريز در بسي پوست نيون قهوه ايگمانتاسيپ). ۴(

 يويکل عملکرد علت اختالل دره  شود که احتماال بيده ميد

نها ز است که باعث احتباس کرومو١هورمون محرک مالنوسيت

ز و يالين مدت زمان همودين بيو همچن د شوين ميو رسوب مالن

که در  ) ۷،۶( وجود دارد يون پوست ارتباطيگمانتاسيش پيافزا

ون ناخن در يگمانتاسيش پيافزا. ز مشاهده شديمطالعه ناين 

   مال باعث ي آن در قسمت پروگزيديستال و سفيقسمت د

     ماران مشاهده يب% ۱۰ شود که در يمنيمه نيمه   يناخن ها

 رنگ پوست، به چشم فرد مشاهده يابي البته ارز.)۸(ود  شيم

ک ي نزديط وابستگين به نوع و شدت نور محيگر و همچن

نه بهتر ين زمين براي به حد اقل رساندن خطا در ايدارد، بنابرا

که  ٢اندازه گيری رفلکس رنگاست رنگ پوست با روش 

ن يدر ا ).۹(رد ي قرار گي است مورد بررسيق تريروش دق

 يعه پوستيا چند ضايک و ي حداقل يماران داراي، همه بيسبرر

ون پوست بود که يگمانتسيرات پيين عالمت، تغيعتريبودند و شا

ن يعتريون شايگمانتاسيماران مشاهده شد و هيپرپيب% ۵/۷۱در 

و  و همکارانش در اهواز يعقوبيج مطالعه ينوع آن بود که با نتا

                                                 
1MSH: Melanocyte Stimulating Hormone   
2 color reflectance meter 

و  ٤هميدا و همکارانش و مطالعه دکتر ٣پيکون مطالعه يهمچن

 يافته بود، همخوانين يعترير رنگ پوست شاييهمکارانش که تغ

نصف و  يماران دچار ناخن هايب% ۳۰ ن مطالعهيدر ا. داشت

% ۸/۵ و همکارانش يعقوبي که در مطالعه ي بودند در حالنصف

 .)۱۰ – ۱۲ (گزارش شده است %۳۶ و % ۱۰گري ديو در مطالعات

ماران با ي بين تظاهرات پوستين و مهمتريعتري از شايکيخارش، 

 شوند مي باشد که علت يز ميالي که همودنارسائی مزمن کليه

گزارش شده است % ۸۰ آن تاي باشد و فراواني مچند عاملیآن 

   ماران از خارش رنجيب% ۷۰زين مطالعه نيدر ا). ۱۴، ۱۵، ۱۶(

% ۳/۷۷، %۳/۵۸ات که گر مطالعيج ديبا مشابه نتاي بردند و تقريم

ه شتر موارد بيخارش در ب. ماران خارش داشتند بوديب% ۷۸و 

دار و ي ممکن است پاي باشد ولي ميصورت گذرا و موضع

ماران يب% ۳۰د و منتشر فقط در حدوديمنتشر باشد و خارش شد

د يماران خارش شديب% ۲۰زي شود که در اين مطالعه نيمشاهده م

و % ۸د در يگر که خارش شدي دداشتند که نسبت به مطالعات

% ۵۷ن در ي همچن).۱۴ – ۱۷ (گزارش شده بود فراوانتر بود% ۱۰

  يا بر روي اندامها و يزه بر رويصورت لوکاله موارد خارش ب

و  ٥فريگانه بود که با آمار مطالعه دکتر يپشت و قفسه س

 يبر روموضعی صورت ه موارد ب% ۵/۶۰همکارانش که در 

ز از يالي که در ديمارانيب . مطابقت داشتاندامها و پشت بود

         سولفان استفاده يشتر مانند پلي با نفوذپذيري بيغشاء ها

 کمتر يري با نفوذ پذي که از غشاء هايکنند نسبت به کسان يم

 برند يم رنج کنند، از خارش کمتري ي استفاده مکوپروفانمانند 

روش درماني  هاز به عنوان تنياليندرت با درمان ده و خارش ب

 تواند باعث يز ميالي اوقات دي در بعضيابد و حتي يبهبود م

ک مطالعه حداکثر شدت يدر . د خارش شوديا تشديشروع و 

ک مطالعه يا روز بعد از آن و در يز و ياليخارش، در روز همود

ز گزارش ياليگر حداکثر شدت خارش در شب قبل از هموديد

موارد خارش با % ۸/۴۲ز در ين مطالعه نيدر ا. )۱۶(شده است 

ج ي شد که با نتايم ز بدترياليموارد با د% ۴/۲۰ز بهتر و در ياليد

% ۲۴ز بهتر و در ياليموارد خارش با د% ۱۶ که در يعقوبيمطالعه 

                                                 
3 Pico 
4Hamida 
5 friga 
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  انو همکار محمدجواد يزدانپناه            دکتر             حت درمان همودياليزتظاهرات پوستی در مبتاليان به نارسائی مزمن کليه ت ١٧١

 و همکارانش که فريگان با مطالعه ي شد و همچنيموارد بدتر م

 نداشت يز ارتباطياليشتر موارد به هموديشدت خارش در ب

 يپرکلسمي و هيديروئيپرپاراتين خارش با هيب. نداشت يوانهمخ

  وجود دارد و در مطالعه فريگاي ارتباط نامطمئنيو هيپرفسفاتم

و هورمون پاراتورمون  ين سطوح سرميز بيو همکارانش ن

 وجود نداشت و ي داريم و فسفر با خارش ارتباط معنيکلس

ر مطالعه  دي ول).۱۶ – ۱۹ (بودطبيعی ن عوامل ي ايسطح سرم

 ارتباط هورمون پاراتورمون ين خارش و سطح سرمي بحاضر

 ممکن يزياليماران هموديپوست ب.  مشاهده شدي داريمعن

ن ييتع. ک باشديوتيکتيدتر ايا در موارد شدياست خشک و 

 مانند رطوبت، يطير عوامل محي پوست تحت تاثيشدت خشک

ک يکه  باشد ين وابسته به مشاهده گر مي هوا  و همچنيدما

   تواند استفاده ازي پوست مي خشکي کميابيروش جهت ارز

coated adhesive discs (D-Squames) ن يي و تع

 پوست با خارش ين خشکيب). ۵(  باشديکيت الکتريمقدار هدا

 يز که خشکين مطالعه ني در ا.)۱۸( وجود دارد يارتباط نامطمئن

ا خارش  پوست بين خشکيماران مشاهده شد بيب% ۵۰پوست در 

در مطالعه ). p=۳/۰( مشاهده نشد ي داري معنيارتباط آمار

ماران يب% ۱/۶۰ پوست در يز خشکي و همکارانش نيعقوبي

، ي پرفوران اکتسابيدرماتوزها. مشاهده شده بود

 شبه ي، درماتوز تاوليالکسيفيک و کلسيون متاستاتيکاسيفيکلس

چ کدام از ينگ در هيبروزي في کوتانئاتاردا و درموپاتيريپورف

 در استان يعقوبيج يمشاهده نشد که مشابه نتافوق ماران يب

 مورد ۲جز ه  بيمار ب۱۰۸ز در بين ي باشد که آنها نيخوزستان م

ن ي از ايچ مورديه%) ۸/۱ (ي درماتوز پرفوران اکتسابيمارياز ب

ج مطالعات يج با نتاين نتايا. ها را گزارش نکرده بودنديماريب

ن ي از اي بعضيا انجام شده و حتيگر دني ديگر که در جاهايد

مطابقت ندارد ) ۲۰(گزارش شده است % ۱۱ها تا حدود يماريب

 يط اقتصادي مانند نژاد، آب و هوا، شرايليخاطر داله د بيکه شا

 ي جلدي تظاهرات اختصاصيباشد كه فراوان...  و يو اجتماع

. ستا متفاوت ايگر دنيزي کشور ما با مناطق دياليماران هموديب

ن ي در ايشتريد مطالعات مشابه بينه باين زمي اظهار نظر در ايبرا

   .گر کشور نيز انجام شودينه در مناطق ديزم

  
  يري گجهينت

ماران ي در بيعات پوستي عالئم و ضاي بااليبا توجه به فراوان

 ي و بررسيابيارز، زيالي تحت درمان همودنارسائي انتهائي کليه

ح و درمان يص صحي سبب تشخعاتين عالئم و ضايق ايدق

 .  شوديدن عوارض ناخواسته مي به حداقل رسانيمناسب برا

  
  تشكر و قدرداني

ن و پرسنل محترم يمسئولوسيله از زحمات و همكاري  بدين

و ) ع(، امام رضا )عج( قائم يمارستانهايز بيالي ديبخش ها

  . گرددتشكر و قدرداني مي ) ع( بن جعفر يموس

********** 
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