التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للفشل الكلوي عند
مرضى الفشل الكلوي المزمن بمستشفى الزهراء لعالج
و جراحة الكلى
د .محـمد عمر الباشا
د .عزب الســيد عزب
كلية العلوم بالعجيالت -جامعة الزاوية

المقدمة:
تعمل الكلية السليمة على إزالة الفضالالت والسالوالل مالم مجالال الال م وتفازهالا فال
البول ،وأيضا تعمل الكلى على الحفالا علالى التالواز الال ايل للمالا والمعالا لالدالو يوم
والبوتاسيوم والكلوري والكالسيوم والفوسالفور والماغنيساليوم ...إلال ) بالجسال [ .]1والفشالل
الكلوي هو ع م ق رة الكلى على إزالة الفضالالت والمحافةالة علالى التالواز الال ايل للمالا
واألمالالالا المع ةيالالة بالجس ال [ .]2والفشالالل الكلالالوي المالالزمم هالالو متالزمالالة تتد ال بالت ال هور
الت ريج البطئ الذي ال رجعة فيه بو ال الكلى بسبب بط ت ميا بااةشاليما الكلالى [.]3
وياجالالا الفشالالل الكلالالوي المالالزمم إلالالى االةدفالالات ف ال مع ال ل التاجالالين الكبيب ال النالالاج عالالم
مجموعة متنوعة مم األماات ،مثل اعتالل الكلية النالات عالم مالات السالكاي ،و ارتفالا
ضغط الال م والتاالاك كبيبالات الكلالى ،واألمالاات الدلقيالة الوراييالة [ ،]4ومالات التكيسالات
الكلوية [ .]5 & 4ويت تشديص الفشل الكلوي بالفحص المدباي لو ال الكلى ،و أحياةا
بدزعالالة كلويالالة [ .]6والمشالالكلة الاليسالالية عن ال ماضالالى الفشالالل الكلالالوي المالالزمم ه ال زيالالا ة
حموضة الال م مالا إرتفالا مسالتويات البولينالا والماكبالات النيتاوجينيالة ومتالزمالة اليوريميالا
الساياية لالتسم النات مم تااك الفضالت النيتاوجينية فال الال م) [ .]3يالت عالال الفشالل
الكلوي بالمحافةة على التالواز الال ايل للسالوالل واأليوةالات بالجسال عالم رايال الغساليل
الكلوي أو زراعة الكلى [.]6& 2
إ مات الفشل الكلالوي المالزمم مالم المشالاكل الدالحية الاليسالية فال ليبيالا يدوصالا
عن الماضى الذيم يعاةو مم مالات الكلالى السالكاي والتاالاك كبيبالات الكلالى المالزمم ،و
مم األسباك األكثا جيوعا لاذا المات ارتفا ضغط ال م والسمنة ومتالزمة األيض [.]7
والع ال امجمالالال للماضالالى الالالذيم يعالالاةو مالالم مالالات الفشالالل الكلالالوي المالالزمم ف ال الشالالا
األوسط هو حالوال  100 .000مالايض ،وبمعال ل اةتشالار  430مايضالا لكالل مليالو ةسالمة
[ .]8أمالالا ف ال ليبيالالا ف ال عالالام  2003كالالا مع ال ل اةتشالالار المالالات  200مالالايض لكالالل مليالالو
ةسمة ،و ف عام  ،2007زا مع ل اةتشالار المالات إلالى  350مايضالا لكالل مليالو ةسالمة.
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وبيم عام  2007و  ،2009ارتفا ع الماضى الذيم يجالاو الغساليل الكلالوي فال ليبيالا
مالالم  2116مايضالا إلالالى  2417مايضالا ،ومالالم المتوقالالا أ عال ماضالالى الغسالاليل الكلالالوي
سالاليزي مالالم  2417مايضالالا فالال عالالام  2009إلالالى  7667مايضالالا فالال عالالام .]4[ 2024
وأ اات بياةات ةشاتاا منةمة الدالحة العالميالة فال عالام  2012أ معال ل اةتشالار مالات
الفشالالل الكلالالوي عالميالالا  282مايضالا لكالالل مليالالو ةسالالمة ،و زا معال ل اةتشالالار المالالات إلالالى
 624مايضالالا لكالالل مليالالو ةسالالمة] .[7وةةالالاا لقلالالة المعلومالالات المنشالالورة عالالم التغيالالاات
الفسيولوجية المداحبة للفشل الكلوي عن ماضى الفشل الكلوي المزمم ف ليبيا لالذل تال
إجالالاا هالالذا البحالالف لمعافالالة التغيالالاات الفسالاليولوجية المدالالاحبة لمالالات الفشالالل الكلالالوي عنال
ماضى الفشل الكلوي المزمم بمستشف الزهاا ألماات وجااحة الكل ف غاك ليبيالا
ومقارةة هذه التغياات محليا وعالميا.

المواد وطرق العمل :
ق أجايت هذه ال راسة على ماضالى الفشالل الكلالوي فال مستشالفى الزهالاا لعالال
وجااحة الكلى ف الفتاة مالم  2013 /1/1حتالى 2013 /6/1م .وقال جالملت ال راسالة عينالة
مم  60مايضا ل 30ذكور 30 ،إةاث) مدابيم بالفشل الكلوي تتااوا أعماره بيم ، 20
 55عاما ،وعلى  30جددا ل 15ذكور 15 ،إةالاث) أصالحا لغيالا مدالابيم بالضي مالات)
ف ةفس األعمار.

طريقة سحب العينات:
ت سحب كمية  5مل مم ال م الوري ي مم كل جدص مم المشاركيم ف هذه ال راسة
ف الفتاة الدباحية قبل امفطار ،وجمعت ف أةابيب ايتبار ياصة تحتوي على ما ة
ام يتا )  (EDTAالماةعة للتجلط لتعييم المتغياات ال موية .وت سحب  5مل أيال مم
ال م الوري ي مم ةفس األجداص وجمعاا ف أةابيب يالية مم أي موا ماةعة للتجلط
مجاا التحاليل الكيموحيوية ،وبع تجلط ال م ت إجاا عملية الطا الماكزي لم ة 20
قيقة وبساعة  3000لفة ف ال قيقة للحدول على مدل ال م .ي أيذ المدل لحفةه عن
رجة حاارة °20-م لحيم إجاا التحاليل.

تعيين المتغيرات الدموية:
ت تعييم ع كايات ال م الحماا والبيضا و الدفالن ال موية ف مدتبا عل ال م
بالمستشفى باستد ام الايموسايتوميتا وقياس تاكيز الايموجلوبيم حسب رايقة Wong
] ،[9وتح ي ةسبة الايماتوكايت باستد ام األةابيب الشعاية المحتوية على الايباريم.
تعييم المتغياات الكيموحيوية ف مدل ال م:
ت قياس المتغياات الكيموحيوية ف مدل ال م عن األجداص المشاركيم ف ال راسة
ف معمل الكيميا الحيوية بالمستشفى .قياس تاكيز الجلوكوز ف مدل ال م ت باستد ام
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موا مم جاكة  Biconحسب رايقة  ،[10] Trinderالمعتم ة على رايقة GOD-
 . PAPوقياس تاكيز الباوتيم الكلى ف مدل ال م ت حسب رايقة [11] Biuret
وباستد ام موا مم جاكة  ،Biconمستول امتداص الضو ت بواسطة
االسبيكتاوفوتوميتيا .قياس مستول األلبيوميم ف مدل ال م ت باستد م موا مم جاكة
 Biconلقياس تاكيز األلبيوميم كلوريميتاي حسب رايقة Bromocresol green
] .[13,12حساك مستول الجلوبيوليم ف مدل ال م ت راا تاكيز األلبيوميم مم
تاكيز الباوتيم الكلى .قياس تاكيز ال هو الثاليية ف مدل ال م ت بطايقة GPO-
 PAPحسب  .[15] Fossatic and Principe ،[14] Young and Pestanerقياس
تاكيز الكلوليستاول ف مدل ال م ت بطايقة  CHOD-PAPحسب Richmond
] ،[16وت قياس تاكيز ال هو ماتفعة الكثافة حسب رايقة  Bursteinوآيايم ]، [17
وتعييم ال هو مندفضة الكثافة باستد ام معا لة .[18] Friedewald equation
ت تعييم تاكيز البولينا باستد ام إةزي اليوراز] ، [19وتاكيز حمض البولي حسب
رايقة  ،[20] Fossattiو قياس الكاياتنيم ب و تاسيب الباوتيم ] ،[21وقياس
مستويات أيوةات الدو يوم والبوتاسيوم حسب رايقة ، [22] Maruna& Trinder
وتعييم تاكيز الكالسيوم بطايقة  ، [23] Arsenazo IIIوتعييم تاكيز الفوسفور
بطايقة . [24] Fiske and Subbarow
قياس ةشار إةزي االسباتيت امينوتااةسفيااز وإةزي االالةيم أمينو تااسفيايز ف
مدل ال م ت حسب رايقة  .[25] Reitman S and Frankelوق ت تعييم ةشار
إةزي الفوسفاتيز القاع ي ف مدل ال م بطايقة  Kindوآياو ].[26

التحليل اإلحصائي :
ت التعبيا عم النتال بالمتوسط ±االةحاا المعياري ،وت تحليل النتال إحداليا
باستد ام باةام الحزمة امحدالية للعلوم االجتماعية ل  (SPSSالحاسوب  .وتمت
مقارةة الفاوقات بيم متوسطات القي وامةحاا المعياري لألجداص المدابيم بالفشل
الكلوي المزمم واألصحا بايتبار  t-testعن ل . )P > 0.05ويعتبا مستول االحتمالية
ل )P > 0.05ف كل االيتبارات امحدالية معنويا.

النتائج
بع إجاا التحليل امحدال للمتغياات ال مويالة والكيموحيويالة عنال ماضالى الفشالل
الكلوي تبيم مايضت -:
أوال -المتغيرات الدموية :
فقال وجال اةدفالالات معنالالوي ملحالالو فال كالالال مالالم عال كايالالات الال م الحمالالاا وتاكيالالز
الايموجلالالوبيم والايماتوكايالالت وكالالذل ع ال ياليالالا ال ال م البيضالالا و الدالالفالن ال مويالالة ل ال ل
مجلـة كليـات التربيـة

العـدد الثـالث

ديسمبـر 2015

161

 د .عزب الســيد عزب -د .محـمد عمر الباشا

التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للفشل الكلوي

ماضالالى الفشالالل الكلالالوي مقارةالالة باألجالالداص األصالالحا غيالالا المدالالابيم بالفشالالل الكلالالوي
لج ول ،1.الشكليم.)5 -1 :
ج ول  : 1.يوضن التغياات ال موية المداحبة لمات الفشل الكلوي
المتغيرات
المجموعة
المجموعة
السليمة
)المتوسط ±
االنحراف
المعياري(

عدد خاليا الدم
الحمراء
(x106
كرية/مم)3

تركيز
الهيموجلوبين
(جم100/مل)

الهيماتوكريت(
)%

عدد خاليا الدم
البيضاء
(x103
خلية/مم)3

عدد الصفائح
الدموية
(x 103
خلية/مم)3

0.35 ±
4.72

1.01 ±
13.36

4.07
±41.10

0.5 ± 7.9

30.9 ±
307.4

مجموعة الفشل
الكلوي
)المتوسط ±
االنحراف
المعياري(

0.33±3.7
6

النسبة المئوية
للتغير ()%

20.34 -

*

1.04±10.
43

*

21.93 -

3.00±32.
50

*

0.4±6.2

20.92 -

*

20.3±19
7.2

21.52 -

*

35.86 -

ج ول  : 2.يوضن التغياات األيضية المداحبة لمات الفشل الكلوي
المتغيرات
المجموعة

المجموعة
السليمة
)المتوسط ±
االنحراف
المعياري(
مجموعة
الفشل الكلوي
)المتوسط ±
االنحراف
المعياري(
النسبة المئوية
للتغير ()%

تركيز
الجلوكوز
في مصل
الدم
()mg/dl

تركيز
الدهون
الثالثية
في مصل
الدم
()mg/dl

تركيز
الكوليسترول
في مصل
الدم
()mg/dl

تركيز
البروتينات
الكلية في
مصل الدم
()g/dl

تركيز
األلبيومين
في مصل
الدم
()g/dl

تركيز
الجلوبيولين
في مصل
الدم
()g/dl

8.3±10
1.5

6.61
±138.7

9.5
±145

0.31 ±
7.36

0.38 ±
4.35

0.28 ±
3.01

10.7±1
47

*

7.3±
168

*

8.3 ±
179

*

23.44 + 21.16 + 44.87 +
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*

0.31 ±
3.3

*

0.21 ±
3.1

13.04 -

24.14 -

2.99 +

0.29 ±
6.4
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ثانيا -المتغيرات الكيموحيوية:
أ .المتغيرات األيضية:
فق وج ت تغياات معنوية ملحو ة كاةت كالتال :
 -1ارتفا ف تاكيز الجلوكوز وال هو الثاليية والكوليستاول بمدل الال م عنال ماضالى
الفشل الكلوي مقارةة بالمجموعة السليمة لج ول ،2.الشكليم.)8-6 :
 -2اةدفات ف تاكيز الباوتينالات الكليالة واأللبيالوميم فال مدالل الال م باليم ماضالى الفشالل
الكلوي بالمقارةة باألصحا لج ول ،2.الشكليم .)10 ،9
 -3ل ال يح ال ث أي تغيالالا معنالالوي ف ال الجلوبيالالوليم بمدالالل م الماضالالى مقارةالالة باألصالالحا

(شكل.)11.
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ب -وظائف الكلى:
 -1وجالال ت ارتفاعالالات معنوي الالة ملحو الالة فالال ك الالل مالالم تاكيالالز البولين الالا وحمالالض البولي الال
والكايالاتينيم ،وكالذل تاكيالز كالالل مالم تاكيالز أيوةالات البوتاسالاليوم والفوسالفور فال مدالالل م
الماضى عن مقارةتا باألصحا لج ول ،3.الشكليم.)16 – 12 :
 -2لوحظ اةدفات معنوي ف تاكيز أيوةات الدو يوم عن المدابيم بالفشل الكلوي عنال
مقارةته باألصحا لج ول ،3.جكل.)17.
 -3وج اةدفات غيا معنوي ف تاكيز أيوةات الكالسيوم بمدل ال م ل ل ماضالى الفشالل
الكلوي بالمقارةة باألصحا لج ول ،3.جكل.)18.
ج ول  - 3.التغياات ف و ال الكلى المداحبة لمات الفشل الكلوي
المتغيرات
المجموعة

المجموعة
السليمة
)المتوسط ±
االنحراف
المعياري(
مجموعة
الفشل
الكلوي
)المتوسط ±
االنحراف
المعياري(
النسبة
المئوية
للتغير ()%

تركيز البولينا
في مصل
الدم
()mg/dl

تركيز
حمض
البوليك
في مصل
الدم
()mg/dl

تركيز
الكرياتينين
في مصل
الدم
()mg/dl

تركيز
أيونات
الصوديوم
في مصل
الدم
()mEq/L

تركيز
أيونات
البوتاسيوم
في مصل
الدم
(mEq/L
)

تركيز
أيونات
الكالسيو
م
في
مصل
الدم
(mg/dl
)

تركيز
أيونات
الفوسفو
ر
في
مصل
الدم
(mg/dl
)

1.7±18.3

1.41
±4.2

0.53
±0.95

2. 1 ±
140.8

0.34 ±
4.10

0.3 ±
9.5

0.41 ±
3.99

*

*

*

*

*

*

*

257.32+

+
159.62

10.1±65
.4
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ج -وظائف الكبد:
أ اات النتال ارتفاعات معنوية ملحو ة ف كل مم ةشارات امةزيمات الناقلة لمجموعة
األمالاليم لآالةالاليم أمينالالو تالالااةس فيالالااز ،واألسالالباتيت أمينالالو تالالااةس فيالالااز) ،والفوسالالفاتيز
القاع ال ي ،وك الذل تاكيالالز البيليالالاوبيم الكل ال ف ال مدالالل ال ال م عن ال ماض الى الفشالالل الكلالالوي
بالمقارةة باألصحا لج ول،4.ف الشكليم.)22 -19 :
ج ول  - 4.التغياات ف و ال الكب المداحبة لمات الفشل الكلوي
المتغياات
المجموعة
المجموعة السليمة
)المتوسط ±
االةحاا المعياري(

مجموعة الفشل
الكلوي

ةشار إةزي آالةيم
أمينو تااةس فيااز
ل  )ALTف مدل
ال م ل)U/L

ةشار إةزي
األسباتيت أمينو
تااةس فياازل
 )ASTف مدل
ال م ل)U/L

2.26 ± 24.9 2.16 ± 21.7

ةشار إةزي
الفوسفاتيز
القاع ي ف
مدل ال م
ل)U/L

تاكيز البيلياوبيم
الكل ف مدل
ال م
ل)mg/dl

3.25
±85.7

0.55 ±
1.05

0.39±4.65 45.2±397 3.19±34.51 4.12±38.23

)المتوسط ±
االةحاا المعياري(

النسبة المئوية للتغيا
ل)%
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المناقشة :
يتضن مم هذه ال راسة أ الفشل الكلوي بيم الماضى بمستشفى الزهاا ألماات
وجااحة الكلى يكو مدحوبا بنقص ف ع كايات ال م الحماا وياليا ال م البيضا
وتاكيز الايموجلوبيم والايماتوكايت ،وهذه التغياات متوافقة ما ال راسات السابقة الت
توضن أ الفشل الكلوي ق يؤ ي إلى مجموعة متنوعة مم االضطاابات ال موية ،بما ف
ذل فقا ال م و ايتالل و يف ف ياليا ال م البيضا ] .[27ق ياجا فقا ال م وةقص ع
ياليا ال م البيضا بيم ماضى الفشل الكلوي إلى ح وث يلل ف إةتا هامو
امريثاوبويتيم الذي ينت مم الجااز المجاور للكبيبة ف الكلية ،أو ةتيجة ةقص كل مم
عندا الح ي و حمض الفولي  ،وزيا ة تكسيا كايات ال م الحماا وعوامل أيال كتااك
الفضالت النيتاوجينية والموا السامة الت التستطيا الكلية إيااجاا ف حالة امصابة
بالفشل الكلوي الت تؤيا على إةتا كايات ال م الحماا مم ةدا العةام وتؤ ي إلى قدا
عما كايات ال م الحماا وكذل ةزول ال م ف البول ].[29&28
لوحظ ف ماضى الفشل الكلوي اةدفات معنوي ف ع الدفالن ال موية وق يكو
سبب هذا امةدفات ةقص إفااز امرياوبويتيم الذي يؤ ي إلى اةدفات ف ع الدفالن
ال موية ؛ أل مستويات امرياوبويتيم يمكم أ تؤيا على مستول الدفالن ال موية وبسبب
التمايل بيم امريثاوبويتيم والثاومبوبويتيم ،وعمل امريثاوبويتيم كمنة رليس لكتلة
الدفالن ال موية].[30&28
لق وج اةدفات معنوي ف مستول الباوتينات الكلية واأللبيوميم ف مدل م
ماضى الفشل الكلوي المتا يم على مستشفى الزهاا يالل فتاة ال راسة وهذه النتال
متوافقة ما ةتال ال راسة الت أجايت على ماضى الفشل الكلوي ف جنوك الان عام
].[32&31
لق وج ةا إرتفاعات معنوية ملحو ة ف مستويات تاكيز ال هو الثاليية
والكوليستاول بيم ماضى الفشل الكلوي ف هذه ال راسة وهذه النتال تشبه النتال الت
سجلت بيم ماضى الفشل الكلوي ف الان عام  2013 ، 2006عام ].[35&34،31
يستد م تاكيزالبولينا والكاياتينيم وحمض البولي ف مدل ال م كايتبارات تشديدية
لو ال الكلى ،وق وج ت ارتفاعات معنوية واضحة ف كل مم البولينا والكاياتنيم
وحمض البولي ف مدل م ماضى الفشل الكلوي  ،وهذا النتال تتماجى ما الع ي مم
ال راسات السابقة عام ] . [35&31مم المعاو أةه إذا ارتفا مستول تاكيز البولينا
والكاياتينيم ف مدل ال م أكثا مم المع ل الطبيع ي ل ذل على ح وث يلل ف
و ال الكلى ،وق وج تناسب عكس بيم القي ال موية وتاكيز الكاياتينيم ف مدل ال م
].[36
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الكلى تلعب ورا حاسما ف تنةي مستويات أيوةات الدو يوم والبوتاسيوم  ،ولذل فإ
اضطااك مستوياتاا ف ال م يتعل بو يفة الكلى .يتضن مم ةتال راستنا اةدفات مستول
تاكيز أيوةات الدو يوم ف مدل ال م  ،وارتفا مستول تاكيز أيوةات البوتاسيوم  ،وهذه
النتال تمايل النتال الت سجلت بيم ماضى الفشل الكلوي المزمم ف العاا عام 2012
] .[29ق ياجا ةقص أيوةات الدو يوم ف مدل ال م بيم ماضى الفشل الكلوي إلى ةقص
هامو األل وستياو مما يزي مم فق أيوةات الدو يوم ف البول ].[29

التوصـــــــــيات
 -1ةوص بالمحافةة على اللياقة الب ةية والقيام بنشار ب ة
 .2غذا صح والمحافةة على وز مثال أساس للمحافةة على أ ا القلب ،األوعية
ال موية ومنا السكاي ؛ الذي يضا بض ا الكلية  ،أل حوال ةد ماضى السكاي
يعاةو مم ضار بالكلى.
 -3المحافةة على ضغط م ربيع ؛ أل ضغط ال م الماتفا يضا بض ا القلب وق يؤ ي
لسكتة ماغية وهو مسبب جالا لقدور الكلى ،ولذل يجب قياسه بشكل وري
ومعالجته حسب التعليمات حيم يكو ماتفعا.
 -4االمتنا عم استعمال أ وية ب و وصفة ربية  ،أل الع ي مم األ وية ،يدوصا
المنتمية إلى عاللة مضا ات االلتااك غيا الستياوي ية لمثل ةوروفم )Nurofen -
تؤ ي لضار متااك للكلى عن استعمالاا بكميات كبياة وبتا عال.
 -5القيام بفحص م وري ،يمكم بمساع ته اكتشا امصابة بالكلية ف ماحلة مبكاة.
 -6يجب تح ي كمية الباوتينات المتناولة يوميا إلى حوال  0.8 -0.5جاام  /كج مم
وز الجس أي بمع ل  60 - 40جااما يوميا
 -7تح ي كمية الموا الكابوهي راتية الالزمة بحيف ال تقل عم  350-250جااما باليوم
لك تقلل مم ه م الجس للباوتينات كمد ر للطاقة.
 -8يجب الح ق ر اممكا مم تناول األرعمة الت تحتوي على ةسب عالية مم البوتاسيوم
ل الموز والباتقال وعديا الفواكه والسباة ) و الفسفور ل اللحوم و األسماك ) ،حيف
إ الفشل الكلول يقلل مم استداا النسب الزال ة مم البوتاسيوم و الفسفور يدوصا
عبا البول ،مما ق يتسبب ف ع م اةتةام كاابية القلب واضطااك الجااز العدب و
الاضم و التنفس أيضا.
 -9يجب الح مم تناول األرعمة والمشاوبات الت تحتوي على الدو يوم بنسب عالية
ل ملن الطعام واألجبا المالحة والبسكويت ) بحيف ال يزي ذل عم  2جاام مم
الدو يوم يوميا حيف إ زيا ة ةسبة الدو يوم تعمل على زيا ة را ية لكمية سوالل
الجس مما يتسبب ف زيا ة ضغط ال م ومم ي زيا ة العب الواقا على عضلة ال م.
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