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  در بیماران دیالیـزيبررسی عوارض عصبی ناشی از همودیالیـز 
  29دکتر مجتبی عظیمیان،  28دکتر محمود غالمرضا میرزایی

  
  464- 1388،458بهار ،  25م، شمارههشتفصلنامه علوم مغزواعصاب ایران، سال 

  چکیده
علیرغم . باشد درمان معمول فعلی همودیالیز می) ESRD( نارسایی مزمن کلیه  در بیماران با:و هدف سابقه

استفاده زیاداز این روش درمانی و نتایج مفید براي بیماران، این شکل درمان داراي عوارض عصبی زیادي میباشد که 
لذا بر آن . یزي  است آن دمانس دیالسو عارضه مرگبار دیرر... از آن منجمله  سردرد تهوع  و استفراغ ، تشنج و 

  .شدیم تا در بیماران دیالیزي این عوارض را بررسی تا بتوانیم راهکارهایی جهت کم کردن آنها پیدا نمائیم
بدین صورت که معاینات عصبی .  بیمار دیالیزي به صورت مقطعی مورد بررسی قرار گرفتند120 :روش بررسی

دو  در BUNیز به همراه ارسال نمونه خون جهت بررسی سدیم و قبل و بعد از هر دوره دیالیز و در طول مدت دیال
  معاینه کلینیکی و بررسی آزمایشگاهی همگی در پرسشنامه هايجنوبت یکی قبل و دیگري بعد از دیالیز ارسال و نتای

رار تهیه شده ثبت و نتایج مورد بررسی نرم افزاري و با استفاده از آموزش هاي اختصاصی مورد تجزیه و تحلیل ق
  .گرفت

هیچگونه عارضه عصبی ناشی از دیالیز پیدا نکردند و در بقیه %) 7/46( نفر 56 بیمار مورد مطالعه 120از : یافته ها
%) 8/25( نفر 31، تهوع و استفراغ %)45( نفر 54دچار عوارض عصبی شدند، عوارض پیدا شده به ترتیب سردرد 

%) 8/2( نفر 3و دمانس %) 2/4( نفر 5، تشنج %)10( نفر 12، اختالل سطح هوشیاري %)5/17( نفر 21بیقراري 
بین مدت زمان .  ماه تحت درمان همودیالیز بوده اند52افراد مبتال به دمانس دیالیزي همگی بیشتر از . باشد می

 ماه و میانگین 75/31میانگین مدت دیالیز از شروع ). >05/0p(دار بود  دیالیز و عالئم عصبی ارتباط معنیشروع 
 پس از دیالیز به تقریباً نصف تقلیل پیدا نمود ولی BUNهمچنین مقدار .  بوده استml/min78/220سرعت دیالیز 

 قبل و بعد از دیالیز و عالئم عصبی BUNبین میانگین سدیم و . میانگین سدیم پس از دیالیز افزایش نشان داد
  ).<05/0p(ارتباط معنی داري بدست نیامد 

وگیري از عوارض زودرس ناشی از همودیالیز بهتر است در کسانی که استعداد ابتال به این  جهت جل:نتیجه گیري 
جهت کفایت دیالیز در این بیماران، بررسی و برنامه ریزي مناسب تري . عوارض را دارند سرعت دیالیز کمتر گردد

زي که جزء عوارض دیررسی در مورد دمانس دیالی. طراحی و طول مدت دیالیز کوتاه و تعداد جلسات بیشتر گردد
 را در ایجاد آن دخیل می دانند نیاز به بررسی هاي بیشتر ماین نوع درمان میباشد، علیرغم اینکه یون آلومینیو

  .دراین زمینه الزم است
  .نارسایی مزمن کلیه، همودیالیز، عوارض عصبی :واژگان کلیدي

                                                
  استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  متخصص مغزواعصاب 1

  mazimian@yahoo.com تهران-عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   متخصص مغزواعصاب- 29
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  مقدمه
 ESRD1همودیالیز یک روش درمانی در بیماران

د که در آن خون از بدن خارج شده و ترکیب باش می
شیمیایی آن در جهت حذف مواد زائد توسط انتشار 
در غشاهاي نیمه تراوا تغییر یافته و مجددا به بدن 

در این روش عالوه بر حذف مواد زائد )1(.گردد برمی
 اغلب بیماران )2(.گردد مواد ضروري به خون اضافه می

یز نیاز دارند که به  ساعت دیال9-12در طول هفته به 
 البته امروزه پیوند )3(.چند جلسه تقسیم می گردد

 ESRDکلیه عملی رایج و نقطه اتکایی براي بیماران 
 در حال حاضر موارد استفاده از دیالیز )4(.شده است

آنسفالوپاتی اورمیک، التهاب پرده هاي سروز، : شامل
ناشی ) نروپاتی( حرکتی –آسیب هاي عصبی حسی 

ه باال، تجمع مایع به طور شدید و غیر قابل دفع از اور
در بدن، افزایش پتاسیم خون و اسیدوز متابولیک 

  )4(.باشد می
 فعال به ESRDتجویز دیالیز گر چه در بیماران 

  عنوان رایج ترین و عملی سهل الوصول توصیه 
شود، داراي عوارضی روي ارگانهاي مختلف بدن  می

این عوارض کالً به . منجمله سیستم عصبی می باشد
  .شوند دو گروه تقسیم می

1 :syndrome  Dialysis Disequilibrium که در
گرچه ممکن است در . شود شروع درمان دیده می

این . طول مدت دیالیز یا به دنبال آن ایجاد گردد
سندرم در بیماران جوان شایع تر و در کسانی که 
 اختالل عصبی زمینه اي مثل ضربه مغزي یا سکته

  )2(.مغزي اخیر داشته اند بیشتر است
عالئم این سندرم شامل سردرد، تهوع و استفراغ، 
کرامپ عضالنی، بیقراري، اختالل سطح هوشیاري و 

سردرد ممکن است دو طرفه و  )5(.باشد تشنج می
شدید یا مثل یک میگرن معمولی باشد که تقریباً در 

یگر  درصد بیماران مشاهده می گردد ولی عالئم د70

 درصد بیماران دیده می شود و معموالً به 5-10در 
  )5،6(.همراه دیالیز سریع و اوائل درمان است

و وفور ) GMS(2تشنج بیشتر به شکل صرع بزرگ 
البته در .  درصد موارد گزارش شده است2-5آن در 

) EEG)3 درصد موارد اختالل در نوار مغزي50
 گرفته اند کودکانی که تحت درمان با همودیالیز قرار

همچنین انسفالوپاتی ورنیکه به  )7(.دیده شده است
 گزارش شده B1طور نادر به علت کم شدن ویتامین 

که جزء سندرم عدم تعادل قرار نمی گیرد و خونریزي 
 درصد بیماران ممکن 3-4در  که 4زیر سخت شامه

است دیده شود هم نبایستی به این سندرم منسوب 
  )5،8(.گردد

 این سندرم را اثر معکوس اوره علت پیدا شدن
در این فرضیه عقیده بر این است که قبل از . میدانند

عمل همودیالیز غلظت اوره در مایع مغزي نخاعی و 
با همودیالیز سریع پاکسازي اوره . پالسما مشابه است

 انجام می گیرد و این امر باعث کاهش تر پالسما سریع
نخاعی نسبت به مایع مغزي  اسمواللتی پالسما

در نتیجه حرکت آب از پالسما به طرف مغز . گردد می
 امروزه )5،2(.گردد غزي میو نهایتاً منجر به ورم م

عقیده بر این است که انتقال مایع به داخل مغز بر اثر 
 نیز Antidiureticمسمومیت با آب بوده و هورمون 

  )3(.در آن نقش دارد
 ،جهت جلوگیري از این سندرم همودیالیز آهسته

هموفیلتراسیون قبل از دیالیز و تنظیم سدیم ماده 
  )4٫9(.دیالیز توصیه میشود

2- Dialysis encephalopathy   :(Dialysis 
Dementia)  این اختالل به طور پیشرونده و در

اند دیده  که حداقل سه سال دیالیز شدهبیمارانی 
 عالئم اولیه عبارتند از اختالل تکلم و لکنت )10(.شود می
ان که به تدریج اختالل شخصیتی، تشنج و دمانس زب

 ماه پس از 6اضافه می گردد و مرگ به طور متوسط 

  459 / 25 شماره -                                    سال هشتم           فصلنامه علوم مغزواعصاب ایران

1 End stage renal Disese     3 Electroencephalogram 
2  Grand mal seizure     4 Subdural hematoma 
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 علت ایجاد دمانس به خوبی )5،2(.شروع عالئم است
 در مغز بیماران م ولی مقدار آلومینیو)5(مشخص نیست

مبتال به دمانس دیالیزي سه برابر بیمارانی است که تحت 
عالوه . )2(.اشند ولی دمانس ندارنددرمان با همودیالیز می ب

 ممکن است این عارضه بر اثر در معرض قرار مبر آلومینیو
گرفتن مغز در محیط اوریک باشد و احتماالً عناصر دیگري 

  )11(.هم ممکن است در ایجاد بیماري دخیل باشند
با توجه به عوارض عصبی مشروحه و اختالف آماري 

رسی دقیق آماري زیاد در منابع مختلف و نداشتن بر
در رابطه با مشکالت فوق الذکر بر آن شدیم تا 

 که تحت عمل همودیالیز می باشند ESRDبیماران 
در این . را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم

راستا ارتباط بین سرعت دیالیز، مدت دیالیز تأثیر 
بیماریهاي زمینه اي مثل سکته مغزي، هیپوناترمی و 

ییرات اوره و سدیم خون در طول دیالیز ارتباط بین تغ
در رابطه با ایجاد عوارض عصبی ناشی از آن مورد 
بررسی و نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار 

  .گرفت
 

  روش بررسی
 تحلیلی از نوع –این مطالعه به صورت توصیفی 
 بیمار مبتال 120مقطعی می باشد و در مورد 

یزدر بخش  که تحت درمان با همودیالESRDبه
همودیالیز بیمارستان هاجر شهرکرد  بودند به روش 

این بیماران در . نمونه گیري غیر احتمالی انجام شد
.  جلسه تحت درمان قرار می گیرند1-3طول هفته 

در هر جلسه قبل از شروع درمان از بیماران شرح 
حال گرفته شد، مورد معاینه نرولوژیک قرار گرفتند و 

 خون جهت بررسی پاراکلینیک به نتایج ثبت و نمونه
در طول مدت دیالیز بیماران . آزمایشگاه ارسال شد

تحت نظارت مستقیم و از نظر عالئم مختلف پی 

هاي  گیري شدند و در صورت بروز عالئم یا نشانه
از کلیه . پرسشنامه ثبت گردیدجدید، آن عالئم در 

بیماران اعم از آنهایی که مشکل عصبی ناشی از دیالیز 
داشتند یا بیمارانی که با مشکل خاصی در این رابطه 
روبرو نشدند، پس از تمام دیالیز مجدداً نمونه خون اخذ 

 پس از ترخیص هر .و جهت بررسی مجدد ارسال شد
بیمار همراه او را از نظر بروز عالئم آگاه کردیم و در 

 که نمونه آنها در فصورت بروز نشانه هاي مختل
ادداشت شده بود، عالمت پرسشنامه اي مخصوص ی

در پرسشنامه فوق . زده تا در جلسه بعد ارائه گردد
که در .. سواالتی از قبیل تهوع، استفراغ، تشنج و

بررسی و حصول به اهداف مطالعه می باشد گنجانده 
  .شده است

در مورد دمانس دیالیزي نیز با توجه به نشانه هاي 
  وICD10این سندرم بر اساس معیارهاي 

DSM-IV موارد مبتال به دمانس مشخص گردید و 
  نهایتاً اطالعات به دست آمده توسط 

  t وX2 و با استفاده از آزمونهاي SPSSنرم افزار 
تست مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و 

  .. معنی دار در نظر گرفته شد05/0 کمتر از pمیزان 
 

  یافته ها
ر هفته اي  نف10از یکصد و بیست بیمار مورد مطالعه 

  نفر به 38 مرتبه و 2 نفر هفته اي 72سه مرتبه، 
. طور هفتگی تحت درمان با همودیالیز قرار داشتند

پس از انجام مطالعه و آنالیز آماري نتایج زیر حاصل 
هیچ گونه عارضه عصبی %) 7/46( نفر 56: شده است

دچار %) 3/53( نفر 64نداشتند و بقیه موارد یعنی 
 شده اند که موارد داراي عارضه زیالیعارضه ناشی از د

به ترتیب نوع عارضه و درصد در کل بیماران دیالیزي 
  .در جدول زیر آمده است

  

  يـزیالی دمارانی در بـزیالی از همودی ناشی عوارض عصبیبررس / 460
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قابل ذکر است که گاهی .  بیمار مورد مطالعه120توزیع فراوانی نسبی عوارض عصبی ناشی از دیالیز در : 1جدول شماره 

  .*دریک بیمار چند عالمت دیده شده است

  

  

  

  

  
  
  .بوده است  (confusion)توضیح اینکه اختالل سطح هوشیاري در حد خواب آلودگی و کنفیوژن*
  
  

 نتایج به دست آمده از شاخص هاي 2در جدول شماره 
طبق این  .توصیفی متغیرهاي مورد بررسی آمده است

 ماه و میانگین سرعت 75/31جدول میانگین مدت دیالیز 
همچنین .  بوده استml/min 78/220 دیالیز

 بعد از دیالیز به حدود نصف تقلیل پیدا BUN1مقدار
 بعد از دیالیز مدیدر حالی که میانگین س. کرده است

باشد بیشتر از میانگین آن نسبت به قبل از دیالیز می

.  

   بیمار تحت درمان با همودیالیز120شاخص هاي توصیفی متغیر هاي مورد بررسی در : 2جدول شماره 
  حداکثر  حداقل   معیارفانحرا  میانگین  متغیر

  75  15  38/16  78/45  سن
مدت زمان از شروع 

  )ماه(دیالیز 
75/31  97/33  5/0  146  

  250  180  9/35  78/220  سرعت دیالیز
BUN183  17  65/22  98/74   قبل از دیالیز  
BUN111  4  52/14  88/31   بعد از دیالیز  

  156  120  27/6  54/139  سدیم قبل از دیالیز
  160  118  58/6  12/142  سدیم بعد از دیالیز

  

تعداد موارد داراي   عارضهنوع 
  عارضه

درصد نوع عارضه در کل 
  بیماران

  45  54  سردرد
  8/25  31  تهوع و استفراغ

  5/17  21  بیقراري 
  10  12  اختالل سطح هوشیاري

  2/4  5  تشنج
  8/2  3  دمانس

  461 / 25 شماره -                                    سال هشتم           ه علوم مغزواعصاب ایرانفصلنام
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١ Cerebro vascular accident 

 از نظر سرعت دیالیز با توجه به اینکه سه مورد دیالیز
 مورد 2در هر کدام از بیماران بررسی شده است، در 

 مورد ml/min 200 ،4 مورد ml/min 180 ،6با سرعت 
ml/min 250 مورد  با سرعت 348 و ml/min 220 

بوده است که مورد اخیر بیشترین درصد را به خود 
در مجموع بین شیوع %). 7/96(اختصاص داده است 

 دیالیز تفاوت  و سرعتزعوارض عصبی ناشی از دیالی
  ).<05/0p(معنی داري پیدا نشده است 

از نظر مدت زمان شروع دیالیز و بروز عوارض عصبی 
افراد دیالیزي که مبتال به : نتایج به شرح زیر می باشد
 ماه تحت درمان با 52دمانس شده اند باالي 

همودیالیز بوده و بقیه عالئم سندرم عدم تعادل بیشتر 
 بوده است ولی گاهاً حتی در در ماههاي اول دیالیز

نهایتاً بین عالئم . سال دوم دیالیز هم دیده شده است
عصبی ایجاد شده و مدت زمان شروع دیالیز ارتباط 

  ).>05/0p(معنی دار بود 
ت درمان با همودیالیز قرار از بین بیمارانی که تح

قبلی ) CVA(1اند، سه موردسکته مغزي  گرفته
 سردرد و تشنج بود داشتند و عوارض عصبی شامل

و از ) GMSیک مورد سر درد و یک مورد تشنج نوع (
 بیمار دچار سردرد و یک 5 بیمار هیپوناترمیک 11

  . بیمار دچار تشنج گردید
 و سدیم قبل و بعد BUNهمچنین در بررسی مقدار 

داري نشان  از دیالیز شیوع عوارض عصبی تفاوت معنی
  ).=72/0p(نداد 

  بحث
 که تحت ESRD بیمار مبتال به120در این مطالعه 

درمان با همودیالیز بودند از نظر بروز عوارض عصبی 
این عوارض . ناشی از دیالیز مورد بررسی قرار گرفتند

کالً به دو گروه زودرس که معموالً حین دیالیز یا به 
فاصله کوتاهی پس از دیالیز پیدا می شود و دیررس 

ت پیدا شود که چند سال از شروع دیالیز ممکن اس
  )5،3(.شوند تقسیم می

 درصد بیماران 3/53در مطالعه فوق این عوارض در 
 درصد ذکر 50مشاهد شد که در کتب مرجع بیش از 

 با هم هم و که از نظر وفور عوارض این د)10(شده است
در این مطالعه نتایجی که در رابطه با . خوانی دارند

، %45عوارض زودرس حاصل شده است شامل سردرد 
 درصد، 5/17 درصد، بیقراري 8/25تهوع و استفراغ 

 درصد 2/4 درصد و تشنج 10اختالل سطح هوشیاري 
در بررسی متون که توسط محققین انجام . می باشد

گرفت درصد مشخصی براي عوارض فوق مشاهده 
 درصد موارد 60-70نگردید و تنها در مورد سردرد 

  )12،5(.گزارش شده است
درد احتماالً بستگی به سرعت علت شیوع باالي سر

دیالیز در بیماران دارد که در بررسی ما ارتباط 
داري بین سرعت دیالیز و سردرد پیدا نشده  معنی

علت این امر را میتوان به این ). <05/0p(است 
صورت توجیه نمود که اکثریت قریب به اتفاق بیماران 
. با سرعت یکسان تحت درمان با دیالیز قرار می گیرند

نکته قابل ذکر اینست که بکار بردن محلولهایی با 
سدیم پائین باعث مستعد شدن فرد به سندرم عدم 

در حالی که به کار بردن محلولهایی . تعادل می گردد
 )2(.شود با سدیم باال باعث پیشگیري از این سندرم می

البته غلظت سدیم در محلولهاي غلیظ اعم از محلول 
 می باشد که این mmol/L 4725 2 یا 1شماره 

به . شوند  بار رقیق می35محلول ها قبل از استفاده 
هر حال در صورت بروز عالئم این سندرم جهت رفع 

هاي هیپرتونیک به خصوص  عالئم استفاده از محلول
  )4(.سالین هیپرتونیک توصیه شده است

بیماران ما مشاهده % 8/2دمانس ناشی از دیالیز در 
صدي در این خصوص شد که در کتب مرجع در

 متوسط مدت زمانی که )13،10،5(.مشاهده نگردید
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بیماران مبتال به دمانس تحت درمان با دیالیز بوده اند 
در منابع مختلف . باشد  ماه می52در این مطالعه 

عنوان شده است که سندرم دمانس دیالیزي در 
 سال مورد دیالیز 3شود که بیش از  بیمارانی دیده می

  )5،2(.ندگیر قرار می
 ماه پس 8 مورد ظرف 2 ساز سه بیمار مبتال به دمان

از شروع عالئم دمانس فوت کردند و یک بیمار پس از 
در .  ماه از شروع عالئم فوت نمود14گذشت حدود 

صورتی که مرگ این بیماران را پس از پیدا شدن 
  )4٫10(.اند  ماه ذکر کرده5-6عالئم 

ور وسیعی در توضیح اینکه این سندرم قبالً به ط
بیماران همودیالیزي دیده می شد ولی امروزه بدلیل 
دقت زیاد در تهیه مایع دیالیز و عدم استفاده از 

 در محلول فوق این سندرم مترکیبات حاوي آلومینیو
با توجه به اینکه محلول  )4(.افتد بطور نادر اتفاق می

باشد انتساب پیدایش  می مدیالیز ما فاقد آلومینیو
 مقدور 1ه دیالیز یا سیردمانس ناشی از سندمانس ب

به هر حال علت پیدایش دمانس در این . نمی باشد
بیماران فعال مبهم میباشد و این سئوالی است که 
الزم است در بررسی هاي بعدي به آن جواب داده 
شود و در بیماران ما طول عمر بیشتر از حد ذکر شده 

   .شاید دلیلی بر این ادعا باشد
 زمان شروع دیالیز و بروز عوارض مختلف بین مدت

داري وجود دارد  عصبی چنانچه دیدیم ارتباط معنی
که این نتیجه با نتایج دیگر محققین همخوانی دارد 
چنانچه در این منابع عنوان شده است سندرم دمانس 
دیالیزي در کسانی دیده میشود که حداقل سه سال 

عدم تعادل اند ولی سندرم   قرار گرفتهزمورد دیالی
  )5،4،2(.شود بیشتر در اوائل دیالیز دیده می

اینکه در بیماران ما سندرم عدم تعادل گاهی تا 
چندین ماه پس از دیالیز دیده می شود شاید به این 

علت باشد که بیماران از برنامه دیالیزي خوبی 
  .اند یا جلسات دیالیز نا کافی بوده است برخوردار نبوده

اي و نقش آن در  د بیماري زمینهدر ارتباط با وجو
ایجاد عوارض عصبی در بیماران دیالیزي، در گروه 

 2 قبلی CVAمورد بررسی ما از سه بیمار مبتال به 
مورد آنها دچار عوارض ناشی از سندرم عدم تعادل 

و نقش ) یک مورد سردرد و یک مورد تشنج(شدند 
CVA در مستعد ساختن فرد دیالیزي به سندرم 

  )3(.باشد ل مورد تائید کتب مرجع هم میعدم تعاد
  قبل و بعد Na. و BUNدر این مطالعه بین تغییرات

از دیالیز و ارتباط آنها با سندرم فوق ارتباط 
  ).<P 05/0(داري مشاهده نشده است  معنی

  :گردد که هاي فوق پیشنهاد می با توجه به یافته
چنانچه بیماران دیالیزي دچار عوارض عصبی  -1

ر می گردند بهتر است که در جلسات فوق الذک
بعدي سرعت دیالیز کمتر شود تا از بعضی 

  .عوارض جلوگیري به عمل آید
 در بیمارانی که مدت زیادي مورد دیالیز قرار می  -2

گردد،  گیرند و هنوز هم عوارض فوق مشاهده می
 آنها بررسی و برنامه بایستی کفایت دیالیز در

 . تري طراحی گردد ریزي مناسب
گردد  هت جلوگیري از این سندرم پیشنهاد می ج -3

که طول مدت دیالیز کوتاه تر و تعداد جلسات 
بیشتر گردد تا از تکرار سندرم فوق جلوگیري 

 .شود
  قدردانی

از همکاران ارجمند آقاي دکتر منصور  رمضانی 
کوچکی و پرسنل صدیق و فداکار بخش 
همودیالیز بیمارستان هاجر شهرکرد صمیمانه 

  .گردد   میقدردانی
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