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   الملخص 

الكلية عن أداء دورها بصورة الفشل الكلوي هو الحالة التي تفشل فيها 
طبيعية، حيث تنخفض قدرة الكليتين على تصفية وطرح الفضالت من الدم 
ومراقبة توازن الماء واألمالح في الجسم. يعتبر الغسيل الكلوي عالجاً داعماً 
فقط للذين يعانون من خلل حاد في وظائف الكلى أو الفشل الكلوي المزمن. 

ئي خطورة كبيرة على مرضى الفشل الكلوي ويمثل االلتهاب الكبد الوبا
 تقييم أثر الغسيل الكلويهذه الدراسة إلى  هدفتالخاضعين للغسيل الكلوي.

تركيزالبولينا، الكريلتينين، حمض البوليك، أيونات الصوديوم،  على
في مصل الدم قبل وبعد  البوتاسيوم، الكلوريد، الكالسيوم والفوسفور والحديد

للمرضى المصابين وغير المصابين بااللتهاب الكبدي  يعملية الغسيل الكلو
) بمستشفى الزاوية التعليمي. وقد تم جمع عينات الدم HBV,HCVالوبائي (

 12من المرضى قبل وبعد الغسيل الكلوي مباشرة وبعد شهر، وثالث شهور و
شهراً منذ بدء عملية الغسيل الكلوي إلستخدامه لتعيين المتغيرات الدموية 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر المرضى غير المصابين حيوية. والكيمو
) عاماً، والمرضى 59- 50بااللتهاب الكبدي الوبائي كانوا في الفئة العمرية (

- 40المصابين بااللتهاب الكبدي الوبائي الجيمي كانوا في الفئتين العمريتين (
ً بنسبة (59-50) و(49 تهاب %)، والمرضى المصابين باالل30) عاما

%). 37) عاماً بنسبة (39-30الكبدي الوبائي البائي كانوا في الفئة العمرية (
 وجود ارتفاع معنوي في مستويات البولينا والكرياتنين، حمض البوليك

أيونات  وجود انخفاًض معنوًي في تركيزبينما وأيونات البوتاسيوم والفوسفور 
رضى الفشل الكلوي الصوديوم والكالسيوم والحديد في مصل الدم عند م
هذه نتائج نستنتج من المصابين وغير المصابين بااللتهاب الكبدي الوبائي. 

حدوث تغيرات متباينة في معظم المتغيرات الكيموحيوية عند  الدراسة
المرضى المصابين وغير المصابين بااللتهاب الكبدي الوبائي في كال 

، 1ترات الزمنية المختلفة (الجنسين بعد الغسيل الكلوي مباشرة وكذلك بعد الف
  شهراً) مقارنةً مع قبل الغسيل. 12، 3

، وظائف الكلى، اإللكتروليتات، الغسيل الكلوي الدموي :المفتاحية الكلمات
اإللتهاب الكبدي الوبائي ، اإللتهاب الكبدي الوبائي البي

 .السي

Abstract 
Renal failure is the condition in which the kidney fails to 
perform its role normally.Theability of kidneys to filter and 
excrete waste products from the blood, monitor the balance 
of water and salts in the body were decreased. 
Hemodialysis is considered a supportive treatment only for 
those suffering from acute kidney impairment or chronic 
kidney failure. Hepatitis B&C is a major risk for patients 
with kidney failure undergoing hemodialysis. This study 
aimed to evaluate the effect of hemodialysis on the serum 
concentration of Urea, creatinine, uric acid, sodium, 
potassium, chloride, calcium, and  phosphorous ions and 

iron before and after hemodialysis for patients with and 
without hepatitis (HBV, HCV) infection at Zawia Teaching 
Hospital. Blood samples were collected from patients 
before and immediately after hemodialysis after one, three, 
and 12 months from the start of the hemodialysis process, 
to be used to determine biochemical parameters. The results 
of the study showed that most of the patients without 
hepatitis B&C were in the age group (50-59) years, and the 
patients with hepatitis C were in the two age groups (40-49) 
and (50-59) years at a percent (30%). And the patients with 
hepatitis B were in the age group (30-39) years (37%). 
There was a significant increase in the levels of urea, 
creatinine, uric acid, potassium and phosphorous ions, 
while there was a significant decrease in the concentrations 
of sodium, and calcium ions, and iron in the blood serum of 
renal failure patients with and without hepatitis. It can be 
concluded that the results showed different changes in most 
of the biochemical parameters in patients infected and not 
infected with Hepatitis B&C in both sexes immediately 
after hemodialysis and also after different time periods (1, 
3, and12 months) compared with before hemodialysis.                                                                        
Keywords: Hemodialysis, Kidney function, Electrolytes, 
Hepatitis B, Hepatitis C. 

   Introduction:المقدمـــــــــة  .1

تعمل الِكْلية في حالتها الطبيعية على إزالة الفضالت والسموم من مجرى 
اء  وازن نسبة الم ى ت ة عل افظ الِكْلي الدم والتخلص منها عبر البول وأيضاً تح
فور،  يوم، الفوس د، الكالس يوم، الكلوري وديوم، البوتاس الح (الص واألم

  ).  Clase et al.,2004(الماغنسيوم والكبريت) 
الفشــــــــل الكلـــــــــوي هو الحالة التي تفشل فيها الكلية عن أداء دورها 

ة  ورة طبيعي ث تصبح  ،(Alghythan and Alsaeed,2012)بص حي
ون  د يك دة وق ورة جي الت بص ن الفض تخلص م ي ال ادرة عل ر ق ة غي الكلي

زمن ، والف)2019(النور& الدرزي، المرض مزمناً أو حاداً  وي الم شل الكل
هو متالزمة تشتمل على خلل وظيفي متقدم وغير قابل للعودة للحالة الطبيعية 

ة  يج الكلي ي نس يء ف ف البط بب التل ك بس ل   )،Alpers,2004(وذل ويمث
ل السكري،  راض مث ن األم ببه مجموعة م ا تس ي ليبي رة ف مشكلة صحية كبي

زمن ة الم ات الكلوي اب الكبيب ة الته راض الوراثي دم، األم غط ال اع ض ، ارتف
ى ( يس الكل رض تك ، Meyer and Hastetler, 2007وم

Akkari,2013 ،ا زب و الباش ية  )،2015، ع ة األيض منة والمتالزم والس
)Goleg et al., 2014.(  ة، والتشخيص األعراض تتطور بصورة بطيئ

ض  ي بع ى وف ائف الكل ة لوظ ارات المعملي ى االختب د عل يعتم
ـية  تم عمل خزعة نسيجــــــ ـيان ي  ,Schnackenberg(األحــــــــــــــــ
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زمن  ).2002 وي الم ي الفشل الكل اكل ف ر المش ن أكب حموضة الدم واحدة م
ادة مر ى زي افة إل ا باإلض ل البولين دم مث ي ال الت ف روجين والفض ات النيت كب

  ).  Alpers,2004(والكرياتين 
ن أيضاً  يوجـــه العـــــــــالج في المقــــام األول إلى مسبب المرض ولك
ك  د ذل ة وبع الح المعدني وائل واألم ـيم الس ي تنظـــــــــ ـمل عل يشتــــــــ

ون دموي أو البريت ـلى ال ـيل الكــ ـيغســــــــــ ة الكــــلـــــ  ي أو زراع
Schnackenberg, 2002 & Alghythan and 

Alsaeed,2012) .( دة ن السوائل الزائ تخلص م ة ال غسيل الكلي هو عملي
ك من  و النواتج األيضية السامة مثل البولينا من البالزما وتنظيم الشوارد وذل

وي خالل معالجة دم المريض ضد سائل ال يحـــتوي علي البولينا ولك ــن يحت
ي دم  ز الطبيعي ف نفس التركي على أمالح معدنية مثل البوتاسيوم والكالسيوم ب

ويمكن استخدامه للذين يعانون  ).Ahmad et al., 2008( الشخص السليم
  ).Pendse et al., 2008(من الفشل الكلوي المزمن 

ام  دل  2012أظهرت بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية في ع أن مع
ن  انتشار ى  282مرض الفشل الَكلَِوي عالمياً قد زاد م مريض لكل  624إل

وقد بلغ عدد المصابون في الشرق  )،Goleg et al., 2014( مليون نسمة
دل  100000األوسط حوإلى  ون نسمة  430مريض، بمع مريض لكل ملي

)Najafi, 2009،(  ام وي ع دل حدوث مرض الفشل الكل وفي ليبيا كان مع
ى  2007لكل مليون نسمة ثم زاد في عام  مريض 200هو  2003  350إل

لقد زاد عدد المرضى ). Goleg et al., 2014(مريض لكل مليون نسمة 
ن  ا م ى  2116الخاضعين للغسيل الكلوي في ليبي مريض  2417مريض إل

ام  ن ع رة م ي الفت ام  2007ف ى ع دد 2009إل ل ع ع أن يص ن المتوق ، وم
ام  ي ع ا ف ي ليبي وي ف ى حوإلى  2024مرض الفشل الكل مريض  7667إل

(Akkari, 2013).  ى ات غسيل الِكلَ وللمحافظة على نسبة المرضى لماكين
دل  ي مع ن 3.4: 1ف ى م يل الِكلَ ات غس دد ماكين ادة ع ر زي ب األم ، يتطل

ام  2255إلى  2014في عام  1045 وب 2024في ع دد المطل ل الع ، ويمث
سريراً باإلضافة إلى  468حوإلى  2014من األَِسٌرة لمرضى الِكلَى في عام 

 547سريراً لمرضى زراعة الِكلَى، ومن المتوقع أن تصبح هذه األعداد  59
ام  69،  ي ع وإلى ف ى الت رير عل ـني  .(Akkari, 2013) 2024س يع

د الفيروسي  اب الكب اب  (A, B, C, D, Eمرضى االلته ن حدوث الته ) م
ا ألول في الكـبد نتيجة اإلصابة بأحـد هذه الفـيروسات، التـ ي تم التعرف عليه

ام  رة ع ن  ).Ryan, 2004(  1989م روس م انة الفي رة حض راوح فت تت
ام المضادة، Bشهر إلى ستة أشهر، ويصيب الخاليا اللمفاوية ( ) فتنتج األجس

ان،  التقيؤ ويصاب بإلىرق الظهور فيشعر المريض ب وتبدأ أعراض المرض ب
تخلص حوإلى  ن المصابون بشكل % 20تستمر هذه الحالة ستة أشهر. وي م

اعي و از المن ل الجه روس بفع ن الفي ل م تطيع 80كام االت ال تس ن الح % م
دوى  أجسامهم القضاء عليه ويبقى فى الدم محتفظاً بقدرته الفعالة على نقل الع

رين  ادفة  ).Johnson, 2011(لآلخ المرض بالمص ابة ب ف اإلص وتكتش
ام المضادة ا ى األجس اً عل د الكشف أساس ي غالبا، ويعتم ي ال تكتشف إال ف لت

ة،  ة وبائي ردة وال تحدث بطريق ة منف أخرة. تحدث اإلصابة بطريق مراحل مت
ة  ي الطريق الفيروس وه وث ب دم المل ر بال اك المباش دث إال باإلحتك وال تح
ة فالوسائل  دول النامي ي ال ا ف دم، أم الم المتق األساسية النتقال الفيروس في الع

ى أسباب األساسية إلنتقاله هي نقل الدم وا ة. تبق ر اآلمن ة غي إلجراءات الطبي
% من الحاالت. تؤكد الدراسات أن ذلك 20االنتقال غير معروفة في حوإلى 

م  دي والوش ن الوري اقير والحق اطي العق ل تع ة مث ات الخاطئ بب الممارس بس
  ). Thuluvath, 2010(باستخدام معدات غير معقمة 

د     اب الكب اب بااللته ائي (تؤدي اإلصابة بااللته ور Cي  الوب ى ظه ) إل
ض  ي بع د وف مع الكب ى تش ؤدي إل د ت نوات ق دة س د ع د وبع ى الكب دوب عل ن
د  دي  أو سرطان الكب اب الكب ن الفشل بااللته الحاالت يعاني مرض التشمع م

اة  ى الوف ؤدي إل ديد ي ف ش ى نزي ؤدي إل ا ي رئ مم ى الم ن دوإل راهيم أوم (إب
ل Cالكبدي  الفيروسي (ومرض االلتهاب بااللتهاب  ).2012وآخرون،  ) يمث

ه  وي، ونسبة اإلصابة ب خطورة كبيرة على المرضى الخاضعين للغسيل الكل
رة  أعلى بين مرضى الغسيل الكلوي مقارنة مع األصحاء، ويعتقد أن أعدد كبي
وي  يل الكل دات الغس ق وح ن طري روس ع م الفي ل إلىه د انتق نهم ق م

(Berenguer, 2008).    
  ):Objectivesهداف الدراسة (أ

ة راً ألهمي ذا  نظ ول ه ه ح ات كافي ود دراس دم وج ة ولع ات العلمي الدراس
ى  دف إل ذي يه ث وال ذا البح ري ه ة أج ي المنطق وع ف أثير الموض ة ت دراس

ات  ك، أيون ض البولي ريلتينين، حم ا، الك ى تركيزالبولين وي عل يل الكل الغس
ي مصل الدم الصوديوم، البوتاسيوم، الكلوريد، الكالسيوم والفوسفور والحديد ف

اب  اب بااللته ر المصابين بااللته وي المصابين وغي عند مرضى الغسيل الكل
  .والبي) السيالكبدي  الفيروسي(

  Materials and Methodsالمـــــواد وطـــــــرق العمـــل  2.
ن        اً م عين شخص ن تس ة م ة مكون ى عين ة عل ت الدراس أجري

ال ز ع ن مرك ارين م وي المخت يل الكل ى الغس ذين مرض ة ال ى بالزاوي ج الِكلَ
م  60و 20تجرى لهم عملية الغسيل الكلوي، وتتراوح أعمارهم بين  سنة. وت

ون  ل واحدة ثالث تقسيم مرضى الغسيل الكلوي إلى ثالث مجموعات تشمل ك
شخصاً: مجموعة من مرضى الغسيل الكلوي، ومجموعة من مرضى الغسيل 

د الفيروسي  ن مرضى الكلوي المصابين بااللتهاب الكب ي)، ومجموعة م (الب
د  م التأك د ت دي الفيروسي (السي). ق اب الكب الغسيل الكلوي المصابين بااللته
ن  النوع األخر م في كل مجموعة أنها مصابة بالفشل الكلوي وغير مصابة ب

ـ  ع مجموعة HIVاإللتهاب الكبدي والوبائي والـــــ ائج م ة النت . وتمت مقارن
 ً د  ضابطة مكونة من ثالثين شخصا ائي، ق غير مصابين باإللتهاب الكبدي الوب

راض  ن أي أم انون م م ال يع ن أنه د م اً للتأك ريريا ومعملي هم س بق فحص س
. وتم تجميع معلومات المرضي  (HIV&HCV, HBV)أو فيروسية مزمنة

  من خالل إستبيان يشتمل على الجنس، العمر،  وفصيلة الدم.
  جمع العينات 1.2

اح الباكر من غير المصابين باإللتهاب أخذت عينات الدم في الصب  
ل إجراء الغسيل  وي قب ذين يجرون الغسيل الكل الكبدي الوبائي والمرضى ال
ات. وُجمعت  ع العين ة تجمي ذ بداي ام من ة شهور وع الكلوي وبعد شهر، وثالث
دم  ى مصل ال العينات في حاويات ال تحتوي على مضاد للتجلط للحصول عل

ة الط إجراء عملي دة بعد فصله ب ة وبسرعة  20رد المركزي لم  3000دقيق
 دورة في الدقيقة وذلك الستخدامه في التحاليل الكيموحيوية. 

  المتغيرات الكيموحيوية تعيين 3.2  
  

ا،  ز البولين ملت تركي ي ش ة والت رات الكيموحيوي اس المتغي م قي ت
يوم،  وديوم، الكالس يوم، الص ات البوتاس ك، أيون ض البولي اتينين، حم الكري

از الفس دم. إستخدام جه ي مصل ال د ف  Vitros- 350فور، الكلوريد، والحدي
  في مختبر التحإلىل في مركز عالج أمراض الكلي بالزاوية.  

  التحليل اإلحصائي:  4.2
اإلنحراف و تم التعبير عن النتائج التي تم الحصول عليها بالمتوسط      

ا ائج إحصائيا باستخدام برن ل النت م تحلي ة اإلحصائية المعياري، وت مج الحزم
ة ( وم االجتماعي ين SPSSللعل ات ب ة الفروق م مقارن وبي. وت ) الحاس

ـ  ار ال اري باختي راف المعي يم واالنح طات الق ة  ANOVAمتوس بطريق
ـوى  د مست ة عن رات معنوي ـبر التغي ان، ويعت اإلتجاهين، باستخدام اختبار دانك

  ) في كل االختبارات اإلحصائية.P>0.05االحتمإلىـة (
  
   Results. النتائــــــج 3
ين من مكونة عينة على الدراسة أجريت        ً  ثالث ة أصحاء، شخصا  ومجموع

رى ة أخ ن مكون عين م ن تس ى م يل مرض وي الغس ارين الكل ن المخت ز م  مرك

الج ى ع ة الكل ذين بالزاوي رى وال م تج ة له يل عملي وي الغس الث الكل رات ث  م

ى ويالكل الغسيل مرضى تقسيم وتم باألسبوع. الث إل ل تشمل مجموعات ث  ك

ن مجموعة شخصاً: ثالثين واحدة وي الغسيل مرضى م راوح الكل ارهم تت  أعم

ين ً  60 و ، 20 ب ا ط  عام ارهم ومتوس اً، )46.03( أعم ة عام ن ومجموع  م

ى يل مرض وي الغس ابين الكل اب المص د بااللته ي الكب ي) الفيروس  (B) (الب

راوح ارهم تت ين أعم ً  57 و ،32 ب ا ارهم وسطومت  عام اً، )46.00( أعم  عام

وي الغسيل مرضى من ومجموعة اب المصابين الكل دي بااللته  الفيروسي الكب

ي) راوح (C) (الس ارهم تت ين أعم ً  57 و ،32 ب ا ط عام ارهم ومتوس  أعم

  عاماً. )45.25(

 توزيع المرضى تبعاً للفئات العمرية .1.3
م ( دول رق ح الج ابين بااللته1يوض ر المص ى غي ر المرض اب ) أن أكث

ة ( ات العمري ي الفئ انوا ف ائي ك دي الوب بة (59-50الكب ا بنس %)، 30) عام
بة (30-39( ا بنس دي 27) عام اب الكب ابين بااللته ى المص %)، والمرض

ة ( ات العمري ي الفئ انوا ف ي) ك ائي (الس بة (49-40الوب ا بنس %)، 30) عام
ا بنسبة (39-30%)، (30) عاما بنسبة (50-59( ى 23) عام %)، والمرض

ة (الم ات العمري ي الفئ انوا ف ي) ك ائي (الب دي الوب اب الكب -30صابين بااللته
  ).1%) (شكل.33) عاماً بنسبة (49-40%)، (37) عاما بنسبة (39

ض  .1.2.3 اتينين وحم ا، الكري ز البولين ى تركي وي عل يل الكل أثير الغس ت
  المختلفة البوليك في مصل الدم في المجموعات

دول  ي الج ودة ف ائج الموج كال ( )2(النت أثير 4-2واألش ح ت ) توض
ل دم  ي مص ك ف الغسيل الكلوي على تركيز البولينا والكرياتنين وحمض البولي

  المرضى المصابون وغير المصابين بااللتهاب الكبدي  الوبائي.
وي ( اض معن دوث انخف ظ ح ي P>0.01نالح ا ف ز البولين ي تركي )  ف

ابين ) بعد الغسيل الكلوي عند الذكور mg/dlمصل الدم ( ر المص اث غي واإلن
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ائي ( دي الوب اب الكب ذكور 5.14±51.33)، (5.63±48.21بااللته )، وال
ي) ( ائي (الس دي الوب اب الكب ابين بااللته اث المص )، 6.15±51واإلن

ائي 42±5.75( دي الوب اب الكب ابين بااللته اث المص ذكور واإلن ذلك ال ) وك
ي) ( ل ا1.30±27.23)، (2±32.73(الب ا قب ع م ة م وي ) مقارن يل الكل لغس

)94.47±5.79) ،(102.33±5) ،(114.53±6.29 ،(
ى 120.07±6.44)، (115.67±6.91)، (126.1±8.60( ) بالترتيب عل

  ).2 .، شكل2.التوالي (جدول 
دم ( ل ال ي مص اتنين ف توى الكري اض مس اً mg/dlانخف ) معنوي

)0.05<Pدي اب الكب  ) بعد الغسيل الكلوي عند اإلناث غير المصابات بااللته

ائي 0.59±8.77الوبائي ( دي الوب اب الكب ابين  بااللته ذكور المص )، وعند ال
ي) ( وي 0.59±9.10(الس يل الكل ل الغس ا قب ع م ة م ) مقارن

م يحدث أي 10.95±0.61)، (11.33±0.76( والي. ول ى الت ) بالترتيب عل
دول ات (ج اقي المجموع ي ب ر ف كل2.تغي د 3.، ش ك فق ض البولي ا حم ). أم

ائي P>0.05انخفض معنوياً ( دي الوب اب الكب ابات بااللته اث المص ) عند اإلن
وي (0.35±6.06(السي) ( ل الغسيل الكل )، 0.35±7.14) مقارنة مع ما قب

دول وي (ج يل الكل د الغس ات بع اقي المجموع ي ب ر ف دث أي تغي م يح ، 2.ول
  ).4شكل.

  :  توزيع المرضى تبعاً للفئات العمرية1جدول. 

الفئات العمرية 
 بالسنوات

مرضى غير المصابين بااللتهاب بااللتهاب الكبدي  ال
الوبائي

المرضى المصابون بااللتهاب بااللتهاب الكبدي  
الوبائي السي

المرضى المصابون بااللتهاب بااللتهاب الكبدي  الوبائي 
 البي

 (%)النسبة المئوية  عدد المرضى النسبة المئوية (%) عدد المرضى النسبة المئوية (%) عدد المرضى
29-20  4 13 3 10 3 10 

39-30 8 27 7 23 11 37 

49-40 5 17 9 30 10 33 

59-50 9 30 9 30 4 13 

60≤ 4 13 2 7 2 7 

  : يوضح تأثير الغسيل الكلوي على تركيز البولينا، الكرياتينين و حمض البوليك في مصل الدم في المجموعات المختلفة2جدول. 
 الكلويقبل الغسيل  بعد الغسيل الكلوي

 المتغيرات المجموعة الجنس
 الخطأ القياسي± المتوسط  الخطأ القياسي± المتوسط 

المرضى غير المصابين  بااللتهاب الكبدي   ذكور ±5.79  94.47 ±5.63  **48.21
 الوبائي

 )mg/dlتركيز البولينا  في مصل الدم (

 إناث ±5.00  102.33 ±5.14 **51.33

المرضى المصابون  بااللتهاب الكبدي   ذكور ±6.29  114.53 ±6.15  **51.00
 إناث 8.60±  126.10 5.75±  **42.00 الوبائي (السي)

المرضى  المصابون  بااللتهاب الكبدي   ذكور ±6.91  115.67 ±2.00  **32.73
 إناث 6.44±  120.07 1.30±  **27.23 الوبائي (البي)

المرضى غير المصابين  بااللتهاب الكبدي   ورذك ±0.59  10.01 ±0.75  8.48
 الوبائي

دم  ل ال ي مص اتينين  ف ز الكري تركي
)mg/dl( 

 إناث ±0.76  11.33 0.59* ± 8.77

المرضى المصابون  بااللتهاب الكبدي   ذكور ±0.61  10.95 0.59* ± 9.10
 إناث 0.74±  11.36 0.90±  9.24 الوبائي (السي)

المرضى  المصابون  بااللتهاب الكبدي   ذكور ±0.78  10.51 ±0.71  9.29
 إناث 0.90±  10.02 0.91±  9.24 الوبائي (البي)

المرضى غير المصابين  بااللتهاب الكبدي   ذكور ±0.34  6.19 ±0.24  5.39
 الوبائي

دم  ل ال ي مص ك  ف ض البولي ز حم تركي
)mg/dl( 

 إناث ±0.30  5.84 ±0.28  5.95

المرضى المصابون  بااللتهاب الكبدي   ذكور ±0.30  5.93 ±0.21  5.47
 إناث 0.35± 7.14 0.35*±  6.06 الوبائي (السي)

المرضى  المصابون  بااللتهاب الكبدي   ذكور ±0.41  5.73 ±0.33  5.89
 إناث 0.40±  6.96 0.40±  6.11 الوبائي (البي)

)P<0.01، **: تغير معنوي ملحوظ مقارنة بقبل الغسيل الكلوي عند ( )P<0.05الغسيل الكلوي عند ( *: تغير معنوي مقارنة بقبل            
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بي ائي ال دي الوب اب الكب ابين بااللته ى المص المرض

 
ي مصل 2شكل. ا ف : يوضح تأثير الغسيل الكلوي على تركيز البولين

 في المجموعات المختلفة الدم
 توزيع المرضى في الفئات العمرية:  1شكل.
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ائي دي الوب اب الكب ابين باإللته وي وغير المص ل الكل ابون بالفش ذكور المص ال ائي ( السي)   دي الوب اب الكب ابين باإللته وي والمص ل الكل ابون بالفش ذكور المص ال
ائي ( البي)   دي الوب اب الكب ابين باإللته وي والمص ل الكل ابون بالفش ذكور المص ال ائي دي الوب اب الكب ابات باإللته ير المص وي وغ ل الكل ابات بالفش اث المص اإلن
ائي ( السي)   دي الوب اب الكب ابات باإللته وي والمص ل الكل ابات بالفش اث المص اإلن ائي ( البي)   دي الوب اب الكب ابات باإللته وي والمص ل الكل ابات بالفش اث المص اإلن

  لوي على تركيز حمض البوليك: يوضح تأثير الغسيل الك4شكل.
 في مصل الدم في المجموعات المختلفة

 : يوضح تأثير الغسيل الكلوي على تركيز الكرياتينين  في3شكل.
 مصل الدم في المجموعات المختلفة

  
   والحديد  في مصل الدم : يوضح تأثير الغسيل الكلوي على تركيز أيونات الصوديوم، البوتاسيوم و الكلوريد، الكالسيوم،الفوسفور3جدول.  

  في المجموعات المختلفة             
 قبل الغسيل الكلوي بعد الغسيل الكلوي

 المتغيرات المجموعة الجنس
 الخطأ القياسي± المتوسط  الخطأ القياسي± المتوسط 

 ذكور ±1.56  140.33 ±1.19  137.13
 المرضى غير المصابين  بااللتهاب الكبدي  الوبائي

وديوم  تركي ز أيونات الص
دم  ل ال ي مص ف

)mmol/L( 

إناث ±1.68  143.13 ±1.70  138.40

 ذكور ±1.40  139.71 1.06* ± 135.14
 المرضى  المصابون  بااللتهاب الكبدي  الوبائي (السي)

 إناث ±1.44  142.79 1.10**± 134.79

 ذكور ±1.41  135.20 ±1.30  134.93
 لتهاب الكبدي  الوبائي (البي)المرضى  المصابون  باال

 إناث ±0.67  134.86 ±1.55  136.77

 ذكور ±0.22  4.67 0.26** ± 5.71
 المرضى غير المصابين  بااللتهاب الكبدي  الوبائي

ات  ز أيون تركي
ل  ي مص يوم  ف البوتاس

 )mmol/Lالدم (

 إناث ±0.26  5.01 ±0.35  5.10

 ذكور ±0.16  5.37 0.19**± 4.58
 مرضى  المصابون  بااللتهاب الكبدي  الوبائي (السي)ال

 إناث ±0.26  5.03 ±0.28  5.64

 ذكور ±0.25  5.07 0.37**± 6.32
 المرضى  المصابون  بااللتهاب الكبدي  الوبائي (البي)

 إناث ±0.34  5.51 ±0.33  5.21

 ذكور ±0.64  105.13 0.67** ± 100.67
 اللتهاب الكبدي  الوبائيالمرضى غير المصابين  با

د   ات الكلوري ز أيون تركي
دم  ل ال ي مص ف

)mg/dl( 

 إناث ±0.94  104.98 0.82* ± 102.36

 ذكور ±1.11  102.72 1.40* ± 98.33
 المرضى  المصابون  بااللتهاب الكبدي  الوبائي (السي)

 إناث ±0.67  104.36 ±0.55  103.79

 كورذ ±1.62  104.93 ±1.53  102.73
 المرضى  المصابون  بااللتهاب الكبدي  الوبائي (البي)

 إناث ±0.66  104.07 ±0.68  104.62

 ذكور ±0.25  8.57 **±0.25 6.95
 المرضى غير المصابين  بااللتهاب الكبدي  الوبائي

ي  يوم  ف ز الكالس تركي
 )mg/dlمصل الدم (

 إناث ±0.24  8.73 **±0.28  7.33

 ذكور ±0.29  8.69 **±0.17  7.47
 المرضى  المصابون  بااللتهاب الكبدي  الوبائي (السي)

 إناث ±0.35  9.66 ±0.34  8.88
 ذكور ±0.34  8.89 ±0.47  9.03

 المرضى  المصابون  بااللتهاب الكبدي  الوبائي (البي)
 إناث ±0.36  9.78 ±0.29  9.64

 ذكور ±0.53  5.59 ±0.45  6.64
 المصابين  بااللتهاب الكبدي  الوبائيالمرضى غير 

ي  فور  ف ز الفوس تركي
 )mg/dlمصل الدم (

إناث ±0.64  5.32 ±0.51  4.90

 ذكور ±0.50  5.57 ±0.56  6.37
 المرضى  المصابون  بااللتهاب الكبدي  الوبائي (السي)

 إناث ±0.69  4.74 ±0.63  5.96
 ذكور ±0.59  4.91 ±0.58  5.59

 المصابون  بااللتهاب الكبدي  الوبائي (البي)المرضى  
 إناث ±0.65  4.94 ±0.63  5.72

 ذكور ±9.63  74.67 ±7.68  62.53
 المرضى غير المصابين  بااللتهاب الكبدي  الوبائي

ي مصل  د  ف تركيز الحدي
 )mg/dlالدم (

إناث ±15.33  139.87 ±14.45  104.53

 ورذك ±6.21  59.93 ±5.30  53.07
 المرضى  المصابون  بااللتهاب الكبدي  الوبائي (السي)

 إناث ±3.80  65.21 ±3.22  59.36
ذكور ±5.19  59.93 ±4.42  49.27

 المرضى  المصابون  بااللتهاب الكبدي  الوبائي (البي)
 إناث ±2.82  67.57 ±3.56  65.00

  )P<0.01، **: تغير معنوي ملحوظ مقارنة بقبل الغسيل الكلوي عند ( )P<0.05قبل الغسيل الكلوي عند (*: تغير معنوي مقارنة ب                          
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يوم  2.2.3 وديوم، البوتاس ات الص ز أيون ى تركي وي عل يل الكل أثير الغس ت
ات  ي المجموع دم ف ل ال ي مص د  ف فور والحدي د، الكالسيوم،الفوس والكلوري

  المختلفة
ي ال ودة ف ات الموج دول (البيان كال (3ج ح 10-5) واالش ) توض

د  ات الصوديوم والبوتاسيوم والكلوري ز أيون ى تركي وي عل تاثير الغسيل الكل
د  ل وبع ى قب ل دم المرض ي مص د ف فور والحدي يوم وللفوس ز الكالس وتركي

وي ( اض معن د انخف د وج وي لق يل الكل ات P>0.01الغس ز أيون ي تركي ) ف
ا ابات بااللته اث المص د اإلن وديوم عن ي) الص ائي (الس دي الوب ب الكب

د ( )،134.79±1.10( اب P>0.05عن ابين بااللته ذكور المص د ال ) عن
ي) ( ائي (الس دي الوب يل  )1.06±135.14الكب ل الغس ا قب ع م ة م مقارن

وي ( والي.   )1.40±139.71،( )1.44±142.79الكل ى الت ب عل بالترتي
  ).5، شكل. 3ولم يحدث أي تغير في باقي المجموعات (جدول. 

وي (3بين النتائج الموجودة في جدول (ت ي P>0.01) حدوث ارتفاع معن ) ف
دم ( ل ال ي مص يوم ف ات البوتاس د mmol/Lأيون وي عن يل الكل د الغس ) بع

ائي ( دي الوب اب الكب ابين بااللته ر المص ذكور غي ، )0.26±5.71ال
ي) ( ائي (الب دي الوب اب الكب ابين بااللته اض  )0.37±6.32والمص وانخف

د ( وي عن ائي P>0.01معن دي الوب اب الكب ابين بااللته ذكور المص ي ال ) ف
ي) ( وي ( )0.19±4.58(الس يل الكل د الغس ع بع ة م )، 0.22±4.67مقارن

دث أي  )5.37±0.16) (5.07±0.25( م يح والى. ول ى الت ب عل بالترتي
  ).6تغير في باقي المجموعات بعد الغسيل الكلوي ( شكل.

وي ( ص معن وحظ نق يل P>0.01ل د الغس ات )  بع ز أيون ي تركي وي ف الكل
دم  ل ال ي مص د ف اب (mg/dlالكلوري ابين بااللته ر المص ذكور غي د ال ) عن

ائي ( دي الوب د (0.67±100.67الكب ر P>0.05)، وعن اث غي ي اإلن ) ف
ائي ( ذكور المصابين 0.82±102.36المصابات بااللتهاب الكبدي الوب ) وال
ي) ( ائي (الس دي الوب اب الكب ل ) مق1.40±98.33بااللته ا قب ع م ة م ارن

يل ( ) 1.11± 102.72)، (0.94± 104.98)، (0.64±105.13الغس
د الغسيل  بالترتيب على التوالي. ولم يحدث أي تغير في باقي المجموعات بع

  ).7، شكل. 3 الكلوي (جدول.
دم ( ل ال ي مص يوم ف ز الكالس ض تركي د انخف اً mg/dlلق ) معنوي

)0.01<Pى ا د المرض وي عن يل الكل د الغس ر )  بع اث غي ذكور واإلن ل
ائي ( دي الوب د 0.28±7.33( )0.25±6.95المصابين بااللتهاب الكب ) وعن

ائي (السي) ( دي الوب ة 0.17±7.47الذكور المصابين بااللتهاب الكب ) مقارن
وي ( يل الكل ل الغس ا قب ع م )، 0.24±8.73)، (5.25±8.57م

اقي8.69±0.29( ي ب ر ف دث أي تغي م يح والي. ول ى الت ب عل  ) بالترتي
  )8، شكل 3المجموعات بعد الغسيل الكلوي (جدول.

ي  ز الفوسفور ف ي تركي وي ف ر معن لم يؤد الغسيل الكلوي إلى حدوث أي تغي
وي  يل الكل ل الغس ا قب ع م مصل دم المرضى في جميع المجموعات مقارنة م

ل دم 9(الشكل  ي مث د ف ي مستوى الحدي وي ف ر معن ). كذلك لم تحدث أي تغي
د الغ وي (جدول.جميع المرضى بع د الغسيل الكل ا بع ع م ة م ، 3 سيل مقارن

 ).10 .شكل
  

128

130

132

134

136

138

140

142

144

146

وي قبل الغسيل الكلوي  بعد الغسيل الكل

 (m
g

/d
l )

دم 
ل ال

ص
ي م

م ف
ديو

و
ص

ت ال
ا

يون
ز أ

ي
رك

  ت

ائي دي الوب اب الكب ابين باإللته وي وغير المص ل الكل ابون بالفش ذكور المص ال ائي ( السي)   دي الوب اب الكب ابين باإللته وي والمص ل الكل ابون بالفش ذكور المص ال
ائي ( البي)   دي الوب اب الكب ابين باإللته وي والمص ل الكل ابون بالفش ذكور المص ال ائي دي الوب اب الكب ابات باإللته ير المص وي وغ ل الكل ابات بالفش اث المص اإلن
ائي ( السي)   دي الوب اب الكب ابات باإللته وي والمص ل الكل ابات بالفش اث المص اإلن ائي ( البي)   دي الوب اب الكب ابات باإللته وي والمص ل الكل ابات بالفش اث المص اإلن

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

وي قبل الغسيل الكلوي  بعد الغسيل الكل

 (m
g

/d
l )

دم 
 ال

ل
ص

ي م
م ف

يو
اس

وت
الب

ت 
ا

ون
 أي

يز
رك

  ت

ائي دي الوب اب الكب ابين باإللته وي وغير المص ل الكل ابون بالفش ذكور المص ال ائي ( السي)   دي الوب اب الكب ابين باإللته وي والمص ل الكل ابون بالفش ذكور المص ال
ائي ( البي)   دي الوب اب الكب ابين باإللته وي والمص ل الكل ابون بالفش ذكور المص ال ائي دي الوب اب الكب ابات باإللته ير المص وي وغ ل الكل ابات بالفش اث المص اإلن
ائي ( السي)   دي الوب اب الكب ابات باإللته وي والمص ل الكل ابات بالفش اث المص اإلن ائي ( البي)   دي الوب اب الكب ابات باإللته وي والمص ل الكل ابات بالفش اث المص اإلن
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  : يوضح تأثير الغسيل الكلوي على تركيز الكالسيوم في8شكل.
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 : يوضح تأثير الغسيل الكلوي على تركيز الفوسفور في مصل9شكل.

  ةالدم في المجموعات المختلف
  : يوضح تأثير الغسيل الكلوي على تركيز الحديد  في10شكل.

  في المجموعات المختلفة مصل الدم
  

ي  .1.3.3 وي عل يل الكل أثير الغس ض ت اتينين وحم ا والكري ز البولين تركي
وي  ل إجراء الغسيل الكل البوليك في مصل الدم في المجموعات المختلفة قب

  يشهراً من الغسيل الكلو 12، 3، 1وبعد 
دول ( ح الج كال (4يوض ا 13-11) واالش ز البولين ) تركي

ر  ى غي حاء والمرض د األص دم عن ل ال ي مص ك ف ض البولي اتنين وحم والكري
راء  ل إج ي) قب ي، والب ائي (الس دي الوب اب الكب ابين بااللته ابين والمص المص

  شهراً من الغسيل الكلوي . 12، 3، 1الغسيل الكلوي وبعد 
ود ا ات وج ذه البيان ين ه وي (تب اع معن ا P>0.01رتف توى البولين ي مس ) ف

dl/mg  ائي دي الوب اب الكب ابين بااللته ر المص ذكور غي في مصل الدم عند ال
هر،  وي ش يل الكل د الغس ل وبع ي) قب ي والب هور،  3(الس ة  12ش هراً مقارن ش

ابين ( ر المص ذكور غي د ال ان عن ث ك حاء حي )، 8.98±119.7باألص
اب 76.5±9.66)، (106.1±9.2)، (70.7±4.76( ابين بااللته )، والمص

ي) ( ائي (الس دي الوب )، 4.99±68.8)، (9.82±142.6الكب
ائي 79.9±11.36)، (107.8±11.38( د الوب اب الكب )، والمصابين بااللته

ي) ( )، 11.56±112.4)، (5.35±62.6)، (9.35±141.8(الب
) 1.42±14.3). بالترتيب على التوالي مقارنة باألصحاء (88.1±10.77(

  ).11ل.(شك
وي ( اع معن دم P>0.01وكذلك وجد ارتف ي مصل ال ا ف توى البولين ي مس )  ف

ي  ائي (الس دي الوب اب الكب ابات بااللته ابات والمص ر المص اث غي د اإلن عن
هر،  وي بش يل الكل د الغس ل وبع ي) قب هور، 3والب ة  12ش هراً مقارن ش

ابات  ر المص اث غي د اإلن ا عن توى البولين ان مس ث ك حاء، حي باألص
)92.9±5.66) ،(76.6±8.45) ،(91.5±8.43) ،(69.6±9.12 ،(

ائي (السي) ( )، 7.03±101.5وعند اإلناث المصابات بااللتهاب الكبدي الوب
ابات 104.7±18.94)، (98.3±8.49)، (83.4±11.12( د المص )، وعن

ي) ( ائي (الب دي الوب اب الكب )، 5.61±53.5)، (7.22±105.5بااللته
ة ) 108.2±20.44)، (97.5±9.60( والي مقارن ى الت ب عل بالترتي

  ). 12) (شكل.1.22±10.8باألصحاء (
د P>0.01لقد وجد انخفاض معنوي ( دم عن ي مصل ال ) في مستوى البولينا ف

وي  ن الغسيل الكل الذكور غير المصابين بااللتهاب الكبدي الوبائي بعد شهر م
د 70.7±4.76( وي ( 12)، وبع يل الكل ن الغس هراً م ) 9.66±76.5ش

وحظ 8.98±119.7مع ما قبل الغسيل الكلوي ( مقارنة ذلك ل د ك ذلك فق ). وك
اث p>0.05انخفاض معنوي ( د اإلن دم عن ل ال ي مص ا ف ي مستوى البولين ) ف

د  ائي بع هراً ( 12غير المصابات بااللتهاب الكبدي الوب ن 9.12±69.6ش ) م
  ).5.66±92.9الغسيل الكلوي مقارنة مع ما قبل الغسيل الكلوى (

 ً د  ولوحظ أيضا وي عن اض معن ي مصل  p>0.01انخف ا ف ي مستوى البولين ف
د  ي) بع ائي (الس دي الوب اب الكب ابين بااللته ذكور المص د ال دم عن  1،3،12ال

وي ( يل الكل ن الغس هراً م )، 11.38±107.8)، (4.99±68.8ش
اض 79.9±11.36( وحظ انخف ذلك ل وي وك ل الغسيل الكل ا قب ) مقارنة مع م

ذكور المصابين ) في مستوى p>0.01معنوي ( د ال دم عن البولينا في مصل ال
وي  يل الكل ن الغس هر م د ش ي) بع ائي (الب دي  الوب اب الكب بااللته

وي (62.6±5.35( يل الكل ل الغس ا قب ع م ة م ). 9.35±141.8) مقارن
د p>0.05وحدوث انخفاض معنوي ( دم عن ي مصل ال ) في مستوى البولينا ف

دي ا اب الكب ابات بااللته ر المص اث غي د اإلن ائي بع يل  12لوب ن الغس هراً م ش
وي ( وي. (  )9.12±69.6الكل يل الكل ل الغس ع قب ة م ) 5.66±92.9مقارن

د P>0.01وجود ارتفاع معنوي ( دم عن ل ال ) في مستوى الكرياتينين في مص
الذكور غير المصابين والمصابين بااللتهاب الكبدي الوبائي (السي والبي) قبل 

د )، وب1.66±10.8الغسيل الكلوي ( وي  12، 3، 1ع ن الغسيل الكل شهراً م
وي 11.5±0.96)، (10.6±0.85)، (7.9±0.54( اع معن ود ارتف ) وج
)0.01<P ابات ر المص اث غي ل دم اإلن ي مص اتينين ف توى الكري ي مس ) ف
يل 7.4±0.65( ل الغس ي) قب ائي (الب دي  الوب اب الكب ابات بااللته ) والمص

د  وي ، وبع يل ال 12، 3، 1الكل ن الغس هراً م وي (ش ) 0.56±6.5كل
)6±0.59) ،(6.9±0.66 ) ،(9.4±0.73) ،(4.7±0.35 ،(
اث 10.7±0.93)، (6.5±0.38( دا اإلن والي، ماع ي الت ب عل ) بالترتي

اً  اع معنوي ان االرتف ث ك ي) حي ائي (الس دي الوب اب الكب ابات بااللته المص
)0.05<P د وي ( 3) بع يل الكل ن الغس هور م ة 0.64±7.4ش ) مقارن

حاء ( وي (0.04±0.9باألص اض معن ود انخف توى p>0.05) وج ي مس ) ف
ائي  الكرياتنين في مصل الدم عند الذكور غير المصابين بااللتهاب الكبدي الوب

وي ( يل الكل ن الغس هر م د ش يل 0.54±7.9بع ل الغس ا قب ع م ة م ) مقارن
ة (10.8±1.66( د إحتمالي د p>0.05)، وارتفاع معنوي عن هراً  12)، بع ش

ائي من عملية الغسيل ال دي الوب اب الكب كلوي عند االناث غير مصابات بااللته
يل (9.4±0.73( ل الغس ا قب ع م ة م اض 0.65±7.4) مقارن ود انخف ) وج

د ( وي عن لp>0.05معن ي مص اتنين ف توى الكري ي مس ذكور  ) ف دم ال
د  ائي بع دي الوب اب الكب ابين بااللته وي  12المص يل الكل ن الغس هراً م ش

ا ق )13.0±0.70( ع م ة م وي (مقارن يل الكل ل الغس ا 0.56±11.0ب ). كم
توى ( د مس وي عن اض معن وحظ انخف ي p>0.05ل اتنين ف ز الكري ي تركي ) ف

ن  هر م د ش ي) بع دي (الب اب الكب ابات بااللته اث المص د اإلن دم عن ل ال مص
وي (0.35±4.7الغسيل الكلوي ( د p>0.01). وعند مستوى معن  12)، وبع

وي ) مق0.93±10.7شهراً من الغسيل الكلوي ( ل الغسيل الكل ا قب ع م ة م ارن
  ).13) (شكل.6.5±0.56(

د ( وي عن اض معن وحظ انخف ا ل ي p>0.05بينم اتنين ف توى الكري ي مس ) ف
ن  هر م د ش ائي بع مصل الدم عند الذكور غير المصابين بااللتهاب الكبدي الوب

ا 1.66±10.8) مقارنة مع ما قبل الغسيل (0.54±7.9الغسيل الكلوي ( ) كم
كل ( ي الش د (59.3ف وي عن اض معن وحظ انخف توى p>0.05). ول ي مس ) ف

د  ائي بع دي الوب اب الكب ابات بااللته ر المص الكرياتنين في مصل دم اإلناث غي
ل الغسيل 0.73±9.4شهراً من عملية الغسيل الكلوي ( 12 ) مقارنة مع ما قب

وي ( وي (0.65±7.4الكل اض معن وحظ انخف ا ل توى p>0.01) كم ي مس ) ف
د  د شهر الكرياتنين عن ي) بع ائي (الب دي الوب اب الكب ذكور المصابين بااللته ال

وي ( وي (0.41±6.6من الغسيل الكل توى معن د مس د p>0.05) وعن )، وبع
وي ( 12 يل الكل ن الغس هراً م يل 0.70±13.0ش ل الغس ا قب ع م ة م ) مقارن

 ).0.56±11.0الكلوي حيث بلغ (



International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST) 
ISSN: 2528-9810 

Vol. 6 Issue 8, August - 2021 

www.imjst.org 
IMJSTP29120575  3951 

د م دم عن ل ال ي مص ك ف ض البولي ي حم اض ف اً انخف وحظ أيض توى ل س
)0.05<p هر د ش ائي بع دي الوب اب الكب ر المصابين بااللته ذكور غي ) عند ال

وي ( يل الكل ن الغس وي 0.12±4.7م يل الكل ل الغس ا قب ع م ة م ) مقارن
)، كما لوحظ انخفاض حمض البوليك في مصل الدم عند الذكور 5.7±0.24(

د  ة  12المصابين بااللتهاب الكبدي الوبائي (السي) بع ن عملي هراً م الغسيل ش
وي (7±0.5( يل الكل ل الغس ا قب ع م ة م اً 0.22±6) مقارن وحظ أيض ). ول

توى ( د مس ك عن ض البولي اض حم ابين p>0.05انخف ذكور المص د ال ) عن
د  ي) بع ائي (الب دي الوب اب الكب وى  12بااللته يل الكل ن الغس هراً م ش

  ).0.23±5.9) مقارنة مع ما قبل الغسيل الكلوي (6.8±0.52(
وي (وجود ارتفاع مع دم P>0.01ن ي مصل ال ك ف ز حمض البولي ي تركي ) ف

ي  ائي (الس دي الوب اب الكب ابات بااللته ابات والمص ر المص اث غي د اإلن عن
د  يل ، وبع ل الغس ي) قب وي،  12، 3، 1والب يل الكل ن الغس هراً م ش

والي 5.8±0.54)، (5.5±0.46)، (5.6±0.31( ى الت ب عل ) بالترتي
حاء.(  ة باألص ر ). كم0.22±3.4مقارن اث غي د اإلن ه عن وحظ انخفاض ا ل

وي ( يل الكل ن الغس هر م د ش ابات بع ل 0.51±4.4المص ا قب ع م ة م ) مقارن
  .)60.3) (شكل.0.31±5.6الغسيل الكلوي (

وي ( دم P>0.01وجود ارتفاع معن ي مصل ال ك ف ز حمض البولي ي تركي ) ف
ي  ائي (الس دي الوب اب الكب ابين بااللته ابين والمص ر المص ذكور غي د ال عن

د وا ي)  بع وي ( 12لب يل الكل ن الغس هراً م )، 0.5±7)، (0.39±6.4ش

د 6.8±0.52( ائي بع دي الوب  3)، وعند الذكور غير المصابين بااللتهاب الكب
وي ( يل الكل هور الغس ذكور )0.27±5.9ش د ال وي عن يل الكل ل الغس ، وقب

ة باألصحاء 0.22±6.0المصابين بااللتهاب الكبدي الوبائي (السي) ( ) مقارن
وي (4.7±0.33( اع معن ك P>0.05) وجود ارتف ز حمض البولي ي تركي ) ف

ابين ( ر المص ذكور غي د ال دم عن ل ال ي مص ابين 0.24±5.7ف ) والمص
ي) ( ائي (الب دي الوب اب الكب د 0.23±5.9بااللته وي، وعن يل الكل ل الغس ) قب

د  شهور الغسيل  3، 1الذكور المصابين  بااللتهاب الكبدي الوبائي (السي) بع
ود 0.33±4.7) باألصحاء (0.26±5.7) (0.2±5.9ي مقارنة (الكلو ). وج

ذكور p>0.05انخفاض ( د ال دم عن ي مصل ال ك ف ز حمض البولي ي تركي ) ف
هر ( د ش ائي بع دي الوب اب الكب ابين بااللته ر المص اث غي ) 0.12±4.7واإلن

دي 4.4±0.51( اب الكب ) من الغسيل الكلوي، وعند الذكور المصابين بااللته
ائي  د الوب ي) بع ي والب يل ( 12(الس ة الغس ن عملي هراً م )، 0.5±7ش

وي (6.8±0.52( يل الكل ل الغس ا قب ع م ة م )، 0.22±6.0) مقارن
)5.9±0.23. ( 
 

  

  
  ،1: يوضح تركيز البولينا، الكرياتينين وحمض البوليك في مصل الدم  في المجموعات المختلفة قبل إجراء الغسيل الكلوي وبعد 4جدول. 

  من الغسيل الكلوي شهراً  12، 3
راء  بعد إجراء الغسيل الكلوي لمدة ل إج رض قب الم

 الغسيل الكلوي
 األصحاء

شهر ثالثة شهور شهراً  12 المتغيرات المجموعة الجنس

 الخطأ القياسي± المتوسط  الخطأ القياسي± المتوسط 
ط  أ ± المتوس الخط

 القياسي
ط  أ ± المتوس الخط

 القياسي
ط  أ ± المتوس الخط

 ياسيالق
ابين   ذكور ±1.42    14.3 ±8.98    **119.7 ±4.76    ##**70.7 ±9.2    **106.1 ±9.66      ##**76.5 ر المص ى غي المرض

 بااللتهاب الكبدي  الوبائي

ا   ز البولين تركي
دم  ل ال ي مص ف

)mg/dl( 

 إناث 1.22  ±  10.8 ±5.66    **92.9 ±8.45    **76.2 ±8.43    **91.5 ±9.12    # **69.6

ابون   ذكور ±1.42    14.3 ±9.82    **142.6 ±4.99    ##**68.8 ±11.38   ##**107.8 ±11.36      ##**79.9 ى  المص المرض
ائي  دي  الوب اب الكب بااللته

 إناث 1.22±    10.8 7.03±    **101.5 11.12±    **83.4 8.49±   **98.3 18.94±    **104.7(السي)

ابون   ذكور ±1.42    14.3 ±9.35    **141.8 ±5.35    ##**62.6 ±11.56    **112.4 ±10.77    ##*88.1 ى  المص المرض
ائي  دي  الوب اب الكب بااللته

 إناث 1.22±    10.8 7.22±    **105.5 5.61±   ##**53.5 9.60±    **97.5 20.44±    **108.2 (البي)
ابين   ذكور ±0.05    0.9 ±1.66    **10.8 ±0.54    #**7.9 ±0.85    **10.6 ±0.96    **11.5 ر المص ى غي المرض

 بااللتهاب الكبدي  الوبائي
ز  تركي
الكرياتينين  في 
دم  ل ال مص

)mg/dl( 

9.4** #    ±0.73 6.9**    ±0.66 6**    ±0.59 7.4**    ±0.65 0.9    ±0.04  إناث
13.2**    ±0.75 10.9**    ±0.59 11.5**    ±4.06 11.4**    ±0.53 0.9    ±0.05 ابون   ذكور ى  المص المرض

ائي  دي  الوب اب الكب بااللته
 إناث 0.04±    0.9 0.57±    6.9 5.37±    **11.2 0.64±    *7.4 0.86±    **10.6 (السي)

ابون   ذكور ±0.05    0.9 ±0.56    **11.0 ±0.41      ##**6.6 ±0.61    **10.7 ±0.70    # **13.0 ى  المص المرض
ائي  دي  الوب اب الكب بااللته

 إناث 0.04±    0.9 0.56±    **6.5 0.35±    # **4.7 0.38±    **6.5 0.93±    ##**10.7(البي)

ذكور ±0.33    4.7 ±0.24    *5.7 ±0.12   4.7# ±0.27    **5.9 ±0.39   **6.4 ابين   ر المص ى غي المرض
 ب الكبدي  الوبائيبااللتها

ض  ز حم تركي
ي  ك  ف البولي
دم  ل ال مص

)mg/dl( 

 إناث ±0.22    3.4 ±0.31    **5.6 ±0.51     4.4# ±0.17    **5.3 ±0.43    **5.4
7** #    ±0.5 5.7*    ±0.26 5.9*    ±0.2 6**    ±0.22 4.7    ±0.33 ابون   ذكور ى  المص المرض

ائي  دي  الوب اب الكب بااللته
 إناث 0.22±    3.4 0.46±    **5.5 0.55±    **5.2 0.32±    **5.4 0.31±    **5.4 السي)(

6.8** #    ±0.52 5.6    ±0.23 5.6    ±0.21 5.9*    ±0.23 4.7    ±0.33 ذكور ابون   ى  المص المرض
ائي  دي  الوب اب الكب بااللته

 إناث 0.22±    3.4 0.54±    **5.8 0.32 ±   **5.2 0.34±    **5.4 0.30±    **5.3(البي)
P<0.01سيل الكلوي عند (: تغير معنوي ملحوظ مقارنة بقبل إجراء الغ##)          P<0.05: تغير معنوي مقارنة بقبل إجراء الغسيل الكلوي عند (#     )P<0.01**: تغير معنوي ملحوظ مقارنة باألصحاء عند (        )P<0.05*: تغير معنوي مقارنة باألصحاء عند (
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ائي ( السي)   اب الكبدي الوب اإلناث المصابات بالفشل الكلوي والمصابات باإللته ائي ( البي)   اب الكبدي الوب اإلناث المصابات بالفشل الكلوي والمصابات باإللته
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ائي اب الكبدي الوب الذكور المصابون بالفشل الكلوي وغير المصابين باإللته ائي ( السي)   الذكور المصابون بالفشل الكلوي والمصابين باإللتهاب الكبدي الوب
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ائي ( السي)   اإلناث المصابات بالفشل الكلوي والمصابات باإللتهاب الكبدي الوب ائي ( البي)   اإلناث المصابات بالفشل الكلوي والمصابات باإللتهاب الكبدي الوب

 
  : يوضح تركيز البولينا في مصل الدم في المجموعات قبل إجراء11شكل. 

 شهراً من الغسيل الكلوي 12، 1،3الغسيل الكلوي وبعد 
  : يوضح تركيز الكرياتينين  في المجموعات المختلفة قبل إجراء12شكل. 

  من الغسيل الكلويشهراً  12 ،1،3الغسيل الكلوي وبعد 
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ائي اب الكبدي الوب الذكور المصابون بالفشل الكلوي وغير المصابين باإللته ائي ( السي)   اب الكبدي الوب الذكور المصابون بالفشل الكلوي والمصابين باإللته
ائي ( البي)   الذكور المصابون بالفشل الكلوي والمصابين باإللتهاب الكبدي الوب ائي اب الكبدي الوب اإلناث المصابات بالفشل الكلوي وغير المصابات باإللته
ائي ( السي)   اب الكبدي الوب اإلناث المصابات بالفشل الكلوي والمصابات باإللته ائي ( البي)   اإلناث المصابات بالفشل الكلوي والمصابات باإللتهاب الكبدي الوب

  
  شهراً من الغسيل الكلوي 12، 1،3: يوضح تركيز حمض البوليك  في مصل الدم في المجموعات المختلفة قبل إجراء الغسيل الكلوي وبعد 13شكل. 

  

يوم،.  2.3.3 د، الكالس يوم والكلوري وديوم، البوتاس ات الص ز أيون  تركي
  بل إجراء الغسيلالفوسفور والحديد في المجموعات المختلفة ق

 شهراً من الغسيل الكلوي 12، 3، 1الكلوي وبعد 
دول ( كل (16.3الج ود 66.3 – 61.3) والش حان وج ) يوض

) في مستوى تركيز أيونات الصوديوم في مصل P<0.01انخفاض معنوي (
وى  يل الكل ل الغس ائي قب دي الوب اب الكب ابين بااللته ر المص ذكور غي دم ال

وي ()، وبعد شهر 135.6±1.24( ن الغسيل الكل د 1.17±136.1م )، وبع
هور ( 3 وي  12)، و1.43±134.7ش يل الكل ن الغس هراً م ش
حاء (136.1±1.21( ة باألص ر 1.08±141) مقارن اث غي د اإلن ا عن ). أم

وي ( اض معن د انخف د وج ابات فق يل P<0.01المص ن الغس هر م د ش ) بع
وي ( د 2.83±132.5الكل هراً ( 12) ، وبع و1.65±134.5ش ي )، ومعن

(P<0.05) ) وي يل الكل ل الغس حاء 0.96±135.3قب ة باألص ) مقارن
)141.6±2.23.(  

ائي  دي الوب اب الكب اث المصابات بااللته ذكور واإلن أما بالنسبة لل
وي  يل الكل د الغس ل او بع ة قب رات معنوي د أي تغي ي) ال توج (الس

دول كل، 16.3(ج وديوم 61.3، ش ات الص توى ايون ض مس د انخف ). ولق
ائي P<0.01معنوياً ( ) في مصل دم الذكور المصابين بااللتهاب الكبدي الوب

وي ( يل الكل ل الغس ي) قب هر 0.87±133.6(الب د ش )، وبع
هور ( 3)، 135.8±0.93( هراً  12)، 1.26±136.1ش ش
حاء (135.6±1.53( ة باالص ض 1.08±141) مقارن ذلك انخف ). وك

اً  ل دم معنوي ي مص وديوم ف ات الص توى أيون د  (P<0.05)مس اث عن اإلن
وي  يل الكل ل الغس ي) قب ائي (الب دي الوب اب الكب ابات بااللته المص

د 136.4±1.40( هور ( 3)، وبع د 1.37±135.9ش هراً  12)، وبع ش
حاء (136.4±1.85( ة باالص دول.2.23±141.6) مقارن ، 16.3) (ج

  )61.3شكل
يوم P>0.01وجود ارتفاع معنوي ( ات البوتاس ز أيون ي تركي ) ف

ذ د ال د في مصل الدم عن ائي بع دي الوب اب الكب ر المصابين بااللته  3كور غي
هور ( اب ) 0.31±5.8ش ابين بااللته ذكور المص وي، وال يل الكل ن الغس م

ل الغسيل(الكبدي الوبائي  د )0.14±5.4 (السي) قب ن  12، 3، وبع شهراً م
وي  يل الكل ابين 0.23±5.5)، (0.44±5.4(الغس ذكور المص )، وال

ائي (ا دي الوب اب الكب د بااللته ي) بع هراً ( 12، 3لب )، 0.42±5.47ش
حاء (5.44±0.22( ة باألص وي مقارن يل الكل ن الغس ا 0.14±4.4) م ). أم

د  ائي بع دي الوب اب الكب ابات بااللته ر المص اث غي د اإلن هور  3عن ش
اب 5.3±0.34( ابات  بااللته اث المص د اإلن وي، وعن يل الكل ن الغس ) م

د   ي) بع ائي (الب دي  الوب ن ال 12الكب هر م وي (ش يل الكل ) 0.32±5.2غس
حاء ( ة باألص وي (0.10±4.2مقارن اع معن ود ارتف ي P>0.05). وج ) ف

تركيز أيونات البوتاسيوم في مصل الدم عند الذكور غير المصابين بااللتهاب 
وي ( يل الكل ل الغس ائي قب دي الوب ر 0.26±5.1الكب اث غي د اإلن )، وعن

د  ائي بع دي الوب اب الكب وي  12، 1المصابات بااللته يل الكل ن الغس شهراً م
ائي 5±0.15)، (5±0.45( دي الوب اب الكب )، وعنداإلناث المصابات بااللته

وي ( يل الكل ن الغس هر م د ش ي) بع حاء 3.1±8.0(الس ة باألص ) مقارن
)4.2±0.1.(  

وي ( اض معن ز  )p>0.05هذا وقد لوحظ انخف ي مستوى تركي ف
ر المص ي غي د المرض دم عن ل ال ي مص يوم ف ات البوتاس اب أيون ابين بااللته

وي ( يل الكل ن الغس هور م ة ش هر وثالث د ش ائي بع دي الوب )، 0.2±4.4الكب
وي (5.8±0.31( يل الكل ل الغس ا قب ع م ة م وحظ 0.26±5.1) مقارن ) ول

د مستوى  ائي عن دي الوب اب الكب انخفاضه عند اإلناث غير المصابات بااللته
)0.05<p) وي يل الكل ة الغس ن عملي هور م ة ش د ثالث ) 0.34±5.3) بع

وي ( يل الكل ل الغس ا قب ع م ة م اض 0.17±4.4مقارن وحظ انخف اً ل ) وأيض
وى ( د P>0.05معن دم عن ل ال ي مص يوم ف ات البوتاس توى أيون ي مس ) ف

وي  ن الغسيل الكل د شهر م ي) بع دي (الب اب الكب المرضي المصابين بااللته
وي (4.59±1.43( يل الكل ل الغس ا قب ع م ة م ) 0.15±5.34) مقارن

دول. وي (62كل.، ش16(ج اع معن ود ارتف ز P>0.01). وج ي تركي ) ف
دي  اب الكب أيونات الكلوريد في مصل الدم عند الذكور غير المصابين بااللته

من الغسيل  )0.45±108.5، ()0.76±106.1شهراً ( 12، 1الوبائي بعد 
د  ائي (السي) بع شهراً  12الكلوي، والذكور المصابين بااللتهاب الكبدي الوب

يل ال ن الغس وي (م اب 1.03±106.8كل ابين بااللته ذكور المص د ال )، وعن
د  ي) بع ائي (الب دي الوب هراً ( 12، 1الكب )، 0.04±106.9ش

ة باألصحاء (107.0±1.05( ). 0.98±101.6) من الغسيل الكلوي مقارن
د  ائي بع دي الوب اب الكب ابات بااللته ر المص اث غي د اإلن هراً  12وعن ش
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وي، 109.6±0.54( يل الكل ن الغس اب ) م ابات بااللته اث المص د اإلن وعن
وي 0.74±107.3شهراً ( 12الكبدي الوبائي (السي) بعد  ن الغسيل الكل ) م

 ).0.98±104.1مقارنة باألصحاء (
دم P>0.05وجود ارتفاع معنوي ( ) في تركيز أيونات الكلوريد في مصل ال

وي يل الكل ل الغس ائي قب دي الوب اب الكب ابين بااللته ر المص ذكور غي د ال  عن
د 104±0.97( هور ( 3)، وبع وي. 0.78±104.2ش يل الكل ن الغس ) م

ن  هر م د ش ي) بع ائي (الس دي الوب اب الكب ابين بااللته ذكور المص د ال وعن
  ).0.98±101.6) مقارنة باألصحاء (1.14±105.1الغسيل الكلوي (

وي ( اع معن د ارتف د p>0.01وج دم عن ي مصل ال د ف توى الكلوري ي مس ) ف
ر ا اث غي ي اإلن ائي المرض دي الوب اب الكب ابات بااللته ابات والمص لمص

د  ي) بع هراً ( 12(الس يل 0.74±107.3)، (0.54±109.6ش ن الغس ) م
وي ( اع معن وي، وارتف اب  )p>0.05الكل ابات بااللته اث المص د اإلن عن
د  وي ( 12الكبدي الوبائي (البي) بع ن الغسيل الكل ) 0.97±106.8شهراً م

وي يل الكل ل الغس ا قب ع م ة م دول.0.74±104.0(مقارن ، 16.3) (ج
  ).63.3شكل،

دم p>0.01وقد حدث انخفاض معنوي ( ي مصل ال ز الكالسيوم ف ) في تركي
ن الغسيل  د شهر م ائي بع دي الوب اب الكب ر المصابين بااللته عند الذكور غي

اض 0.26±8.8) مقارنة مع األصحاء (0.26±7.1الكلوي ( ). حدوث انخف
وي ( يوp>0.05معن ز الكالس ي تركي ر ) ف ذكور غي د ال دم عن ي مصل ال م ف

د  ائي بع دي الوب اب الكب ابين بااللته وي  3المص يل الكل ن الغس هور م ش
ر المصابات 0.26±8.8) مقارنة باألصحاء (8±0.36( اث غي د اإلن ) وعن

ة 0.28±7.9بااللتهاب الكبدي الوبائي بعد شهر من الغسيل الكلوي ( ) مقارن
حاء (  ع األص ن 0.15±9م س م ى العك وي ). وعل اع معن وحظ ارتف ك ل ذل

)0.05<p ر المصابات اث غي د اإلن ) في تركيز الكالسيوم في مصل الدم عن
د  ائي بع دي الوب اب الكب وي ( 12بااللته يل الكل ن الغس هراً م ) 0.48±10ش

وي ( يل الكل ل الغس ا قب ع م ة م ذكور 0.3±9.2مقارن د ال ذلك عن ). وك
شهراً من الغسيل الكلوي  12المصابين بااللتهاب الكبدي الوبائي (السي) بعد 

وي (9.4±0.34( وحظ 0.25±8.7) مقارنة مع ما قبل الغسيل الكل د ل ). وق
اث p>0.01انخفاض معنوي ( د االن ) في تركيز الكالسيوم في مصل الدم عن

هر ( د ش ائي بع دي الوب اب الكب ابات بااللته ر المص ن 0.28±7.9غي ) م
وي ل الغسيل الكل ا قب ع م ة م د 0.3±9.2( الغسيل الكلوي مقارن ذلك عن ) وك

ع  ي) ارتف ائي (الس دي  الوب اب الكب ابين بااللته ذكور المص ال
ة 0.34±9.4شهراً ( 12بعد  )p>0.01معنويا ً( ) من الغسيل الكلوي مقارن

وي ( يل الكل ل الغس ا قب ع م ابات 0.25±8.7م اث المص د اإلن اً عن ) وأيض
ن ) 0.04±8.3بااللتهاب الكبدي (البي) لوحظ انخفاض معنوي ( بعد شهر م

وي ( ل الغسيل الكل ا قب ع م ة م ، 16.3) (جدول 0.45±10.3الغسيل مقارن
ي) 64.3شكل. ائي (الب دي الوب اب الكب ) وكذلك عند الذكور المصابين بااللته

توى ( د مس وي عن اع معن وحظ ارتف د p>0.01ل هراً  12)، وبع ش
د (9.4±0.33( وي عن اض معن وحظ انخف هر p>0.01). ول د ش ) بع
حاء () 8.3±0.04( ة باألص ز 0.26±8.8مقارن اع تركي ذلك ارتف ) وك

دي الفيروسي  اب الكب اث المصابات  بااللته د اإلن دم عن الفسفور في مصل ال
د  ي 0.53±5.3)، (0.49±5.5شهراً ( 12(السي والبي) بع ب عل ) بالترتي

اع 0.21±3.8التوالي من الغسيل الكلوي مقارنة باألصحاء ( ). وحدث ارتف
ر ) فP>0.05معنوى ( ذكور غي د ال دم عن ي مصل ال ي تركيز الفوسفور  ف

وي ( يل الكل ل الغس ائي قب دي الوب اب الكب ابين بااللته ) 0.51±6.2المص
وي ( 12، 1وبعد ن الغسيل الكل ذلك 0.35±5.2)، (0.48±5شهراً م ). وك

ي  ائي (الس دي الوب اب الكب ابين بااللته ذكور المص د  ال وي عن اع معن ارتف
د  ي) بع ن ا 3والب هور م وي (ش يل الكل ) 0.53±5.1)، (0.55±5.2لغس

حاء ( ة باألص اب 0.23±3.7مقارن ابات بااللته ر المص اث غي د اإلن ) وعن
د  ائي بع دي الوب وي ( 12الكب يل الكل ن الغس هراً م ة 0.5±5.1ش ) مقارن

حاء ( وي (0.21±3.8باألص اض معن وحظ انخف توى P>0.01) ل ي مس ) ف
ذكور ال د ال دم عن ل ال ي مص فور ف ز الفوس دي تركي اب الكب ابين بااللته مص

ل 0.42±4الوبائي (السي) بعد شهر ( ا قب ع م ة م ) من الغسيل الكلوي مقارن
). ولوحظ ارتفاع معنوي عند الذكور المصابين 0.52±5.9الغسيل الكلوي (

ة ( د احتمالي ي) عن ائي (الب دي الوب اب الكب د P>0.01بااللته هراً   12) بع ش
وي (5.7±0.33( يل الكل ل الغس اض 0.49±5.9)، وقب وحظ انخف ) ول

ل الغسيل 0.32±4.1) بعد شهر (p>0.05معنوي عند( ا قب ع م ة م ) مقارن
وي (0.49±5.9الكلوي ( ز p>0.05). وجد ارتفاع معن ي مستوى تركي ) ف

ائي  دي الوب اب الكب ابات بااللته اث المص د اإلن دم عن ل ال ي مص فور ف الفوس
د  ي) بع ي والب وي ( 12(الس يل الكل ن الغس هراً م )، 0.49±5.5ش

وي (5.3±0.53( يل الكل ل الغس ا قب ع م ة م )، 0.6±4.2) مقارن
  ).65، شكل.16.3) بالترتيب علي التوالي.(جدول.3.7±0.63(

دول ( ين الج دلك يب كل (16.3ك اع 66.3) والش ود ارتف ) وج
ر المصابين  (P<0.05)معنوي  ذكور غي في تركيز الحديد في مصل الدم ال

د  ائي بع دي الوب اب الكب وي  12بااللته يل الكل ن الغس هراً م ش
وي (150.8±38.78( ذكور المصابين P<0.01). وانخفاض معن د ال ) عن

وي ( د 4.56±63.7بااللتهاب الكبدي الوبائي (السي) قبل الغسيل الكل )، وبع
وي ( 3 يل الكل ن الغس هور م د 4.96±67.8ش ل  (P<0.05))، وعن قب

وي ( يل الكل د 4.56±63.7الغس هور ( 3)، وبع د 4.96±67.8ش )، وعن
(P<0.05) ) د 1.94±75.8بعد شهر من الغسيل الكلوي شهراً  12)، وبع

حاء (74.8±5.33( ة باألص ر 5.69±89.6) مقارن دث أي تغي م يح ). ول
دي  اب الكب اث المصابات بااللته ي مصل دم اإلن معنوي في مستوى الحديد ف

  الوبائي (السي) قبل أو بعد الغسيل الكلوي مقارنة باألصحاء.
د أما بال ي) فق نسبة للذكور المصابين بااللتهاب الكبدي الوبائي (الب

وي ( اض معن ود انخف وحظ وج وي P>0.01ل يل الكل ل الغس ) قب
هر (65.6±4.03( د ش د 4.5±69.9) وبع هور ( 3) وبع ) 4.0±70.6ش

) ولوحظ ارتفاع معنوي 5.69±89.6من الغسيل الكلوي مقارنة باألصحاء (
د ( د p>0.05عن ن ا 12) بع هراً م وي (ش يل الكل ة 4.7±78.3لغس ) مقارن

وي ( ل الغسيل الكل ا قب ع م ابات 4.03±65.6م اث المص بة لإلن ا بالنس ). أم
وي ( اض معن د انخف د وج ي) فق ي P<0.01بااللتهاب الكبدي الوبائي (الب ) ف

وي ( يل الكل ل الغس دم قب ل ال ي مص د ف توى الحدي د  4.40±46.5مس )، وبع
هر ( هور ( 3)، 4.49±53.6ش هراً  12)، 4.57±53.6ش ش

حاء (59.8±4.27( ة باألص وي مقارن يل الكل ن الغس ) 4.48±76.5) م
  ).66، شكل  16(جدول 
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ائي الذكور المصابون بالفشل الكلوي وغير المصابين باإللتهاب الكبدي الوب ائي ( السي)   الذكور المصابون بالفشل الكلوي والمصابين باإللتهاب الكبدي الوب
ائي ( البي)   الذكور المصابون بالفشل الكلوي والمصابين باإللتهاب الكبدي الوب ائي اإلناث المصابات بالفشل الكلوي وغير المصابات باإللتهاب الكبدي الوب
ائي ( السي)   اإلناث المصابات بالفشل الكلوي والمصابات باإللتهاب الكبدي الوب ائي ( البي)   اإلناث المصابات بالفشل الكلوي والمصابات باإللتهاب الكبدي الوب

  
كل.  ات 14ش ي المجموع دم ف ل ال ي مص وديوم  ف ات الص ز أيون ح تركي : يوض

د  وي وبع يل الكل راء الغس ل إج ة قب ن  12، 1،3المختلف هراً م ش
  الغسيل الكلوي

كل  ات الب15ش ز أيون ح تركي ي : يوض دم ف ل ال ي مص يوم  ف وتاس
 12، 1،3المجموعات المختلفة قبل إجراء الغسيل الكلوي وبعد 

  شهراً من الغسيل الكلوي
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  الفوسفور والحديد في المجموعات المختلفة قبل إجراء : يوضح تركيز أيونات الصوديوم، البوتاسيوم والكلوريد، الكالسيوم،16.3جدول. 

 هراً من الغسيل الكلويش 12، 3، 1الغسيل الكلوي وبعد 
راء  بعد إجراء الغسيل الكلوي لمدة ل إج رض قب الم

 الغسيل الكلوي
 األصحاء

 شهر ثالثة شهور شهراً  12 المتغيرات المجموعة الجنس
 الخطأ القياسي±المتوسط الخطأ القياسي±المتوسط الخطأ القياسي±المتوسط الخطأ القياسي±المتوسط الخطأ القياسي±المتوسط

ابين   ذكور ±1.08    141 ±1.24    **135.6 ±1.17    **136.1 ±1.43    **134.7 ±1.21    **136.1 ر المص ى غي المرض
ات  بااللتهاب الكبدي  الوبائي ز أيون تركي

الصوديوم  في 
دم  ل ال مص

)mEq/L( 

 إناث ±2.23    141.6 ±0.96    *135.3 ±2.83    **132.5 ±1.06    137.6 ±1.65    **134.5
ذكور ±1.08    141 ±1.91    137.2 ±1.78    137.3 ±2.2    139.6 ±2.5    139 اب  ابون  بااللته المرضى  المص

 إناث 2.23±    141.6 1.28±    137.4 1.42±    136.8 1.59±    137.2 1.88±    137.2 الكبدي  الوبائي (السي)
ذكور ±1.08    141.0 ±0.87    **133.6 ±0.93    **135.8 ±1.26    **136.1 ±1.53    **135.6 اب  ابون  بااللته المرضى  المص

 إناث 2.23±    141.6 1.40±    *136.4 1.31±    138.2 1.37±   *135.9 1.85±    *136.4 الكبدي  الوبائي (البي)
ابين   ذكور 0.14 ±   4.4 ±0.26    *5.1 ±0.2    4.4# ±0.31    #**5.8 ±0.23    *5.3 ر المص ى غي المرض

ات  بااللتهاب الكبدي  الوبائي ز أيون تركي
يوم   البوتاس
دم  ل ال في مص

)mEq/L( 

 إناث ±0.1    4.2 ±0.17    4.4 ±0.45   *5 ±0.34    #**5.3 ±0.15    *5
5.5**    ±0.23 5.4**    ±0.44 4.8    ±0.16 5.4**    ±0.14 4.4    ±0.14 اب المر ذكور ابون  بااللته ضى  المص

0.29±    5 3.1±    *8 0.27±    5.1 0.28±    5.2 الكبدي  الوبائي (السي) 4.2    ±0.1  إناث
5.44**    ±0.22 5.47**    ±0.42 4.59#    ±0.17 5.34*    ±0.15 4.4    ±0.14 اب  ذكور ابون  بااللته المرضى  المص

إناث 0.10±    4.2 0.32±    *4.9 0.24±    4.3 0.29±    4.7 0.32±    **5.2 الكبدي  الوبائي (البي)
ابين   ذكور ±0.98    101.6 ±0.97    *104 ±0.76    **106.1 ±0.78    *104.2 ±0.45    **108.5 ر المص ى غي المرض

ات  بااللتهاب الكبدي  الوبائي ز أيون تركي
ي  د  ف الكلوري
دم  ل ال مص

)mg/dl( 

 إناث ±0.98    104.1 ±0.81    105 ±0.84    105 ±0.86    105.9 0.54 ± ##**109.6
اب  ذكور ±0.98    101.6 ±1.14    104 ±1.14    *105.1 ±1.27    104.2 ±1.03    **106.8 ابون  بااللته المرضى  المص

 إناث 0.98±    104.1 0.75±    103.3 0.77±    103.9 0.77±    102.8 0.74±  ##**107.3 الكبدي  الوبائي (السي)
ذكور ±0.98    101.6 ±0.26    104.7 ±0.04    **106.9 ±1.24    104.1 ±1.05    **107.0 اب  ابون  بااللته المرضى  المص

 إناث 0.98±    104.1 0.74±    104.0 0.76±    105.4 0.85±    103.4 0.97±    #*106.8 الكبدي  الوبائي (البي)
ابين   ذكور ±0.26    8.8 ±0.15    8.4 ±0.26   **7.1 ±0.36    *8 ±0.31    9 ر المص ى غي المرض

ز  بااللتهاب الكبدي  الوبائي تركي
ي  الكالسيوم  ف
دم  ل ال مص

)mg/dl( 

10*    ±0.48 8.8    ±0.32 7.9*##    ±0.28 9.2    ±0.3 9    ±0.15  إناث
9.4*##    ±0.34 8.8    ±0.25 8.2    ±0.16 8.7    ±0.25 8.8    ±0.26 اب  ذكور ابون  بااللته المرضى  المص

0.37±    9.8 6.02±    14.9 0.4±    8.9 0.58±    9.9 الكبدي  الوبائي (السي) 9    ±0.15  إناث
اب المرضى  المص ذكور ±0.26    8.8 ±0.26    8.8 ±0.04      **8.3 ±0.24    8.7 ±0.33      **9.4 ابون  بااللته

إناث 0.15±    9.0 0.45±    *10.3 0.04±    ##8.3 0.45±    #9.2 0.65±    9.7 الكبدي  الوبائي (البي)
ابين   ذكور ±0.23    3.7 ±0.51    *6.2 ±0.48    *5 ±0.63    **5.6 ±0.35    *5.2 ر المص ى غي المرض

ز  بااللتهاب الكبدي  الوبائي تركي
ي الفوسفور  ف

دم  ل ال مص
)mg/dl( 

إناث ±0.21    3.8 ±0.52    4.2 ±0.3    4 ±0.46    3.9 ±0.5    *5.1
اب  ذكور ±0.23    3.7 ±0.52    **5.9 ±0.42    4## ±0.55    *5.2 ±0.3    **5.5 ابون  بااللته المرضى  المص

 إناث 0.21±    3.8 0.6±    4.2 0.42±    3.8 0.39±    4.1 0.49±    #**5.5 الكبدي  الوبائي (السي)
ذكور ±0.23    3.7 ±0.49    **5.9 ±0.32      4.1## ±0.53    *5.1 ±0.33      **5.7 اب  ابون  بااللته المرضى  المص

 إناث 0.21±    3.8 0.63±    3.7 0.31±    3.6 0.41±    3.7 0.53±    #**5.3 الكبدي  الوبائي (البي)
150.8*   ± 38.78 142    ±16.87 88.7    ±8.82 139    ±16.16 89.6    ±5.69 ابين   ذكور ر المص ى غي المرض

 بااللتهاب الكبدي  الوبائي
د   ز الحدي تركي
دم  ل ال في مص

)mg/dl( 

93.1    ±13.78 81.6    ±12.28 58.1    ±9.19 75.6    ±11.98 76.5    ±4.48  إناث
ذكور ±5.69    89.6 ±4.56    **63.7 ±1.94    *75.8 4.96 ±   **67.8 ±5.33    *74.8 اب  ابون  بااللته المرضى  المص

 إناث 4.48±    76.5 9.15±    56.8 9.45±    71.8 10.34±    63 10.68±    69.5 الكبدي  الوبائي (السي)
اب  ذكور ±5.69    89.6 ±4.03    **65.6 ±4.5  **69.9 ±4.0  **70.6 ±4.7     78.3# ابون  بااللته المرضى  المص

 إناث 4.48±    76.5 4.40±   ** 46.5 4.49±    **53.6 4.57±    **53.6 4.27±    **59.8 الكبدي  الوبائي (البي)
  )P<0.01: تغير معنوي ملحوظ مقارنة بقبل إجراء الغسيل الكلوي عند (##         ) P<0.05ر معنوي مقارنة بقبل إجراء الغسيل الكلوي عند (: تغي#     )P<0.01**: تغير معنوي ملحوظ مقارنة باألصحاء عند (    )    P<0.05*: تغير معنوي مقارنة باألصحاء عند (
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ائي ( السي)   اإلناث المصابات بالفشل الكلوي والمصابات باإللتهاب الكبدي الوب ائي ( البي)   اإلناث المصابات بالفشل الكلوي والمصابات باإللتهاب الكبدي الوب

  

ي المجموعات 16شكل.  دم ف ي مصل ال د  ف ات الكلوري : يوضح تركيز أيون
د  وي وبع يل الكل راء الغس ل إج ة قب ن  12، 1،3المختلف هراً م ش

  الكلوي الغسيل

كل.  ات 17ش ي المجموع د ف دم عن ل ال ي مص يوم  ف ز الكالس ح تركي : يوض
وي يل الكل راء الغس ل إج ة قب د  المختلف ن  12، 1،3وبع هراً م ش

  الغسيل الكلوي
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ائي اب الكبدي الوب الذكور المصابون بالفشل الكلوي وغير المصابين باإللته ائي ( السي)   اب الكبدي الوب الذكور المصابون بالفشل الكلوي والمصابين باإللته
ائي ( البي)   اب الكبدي الوب الذكور المصابون بالفشل الكلوي والمصابين باإللته ائي اب الكبدي الوب اإلناث المصابات بالفشل الكلوي وغير المصابات باإللته
ائي ( السي)   اب الكبدي الوب اإلناث المصابات بالفشل الكلوي والمصابات باإللته ائي ( البي)   اب الكبدي الوب اإلناث المصابات بالفشل الكلوي والمصابات باإللته

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

وي األصحاء  بعد شهر من الغسيل قبل الغسيل الكل
الكلوي

 بعد 3 شهور من
الغسيل الكلوي

بعد 12 شهراً من
الغسيل الكلوي

 (m
g

/d
l )

دم 
 ال

ل
ص

 م
ي

د ف
حدي

 ال
يز

رك
  ت

ائي اب الكبدي الوب الذكور المصابون بالفشل الكلوي وغير المصابين باإللته ائي ( السي)   اب الكبدي الوب الذكور المصابون بالفشل الكلوي والمصابين باإللته
ائي ( البي)   اب الكبدي الوب الذكور المصابون بالفشل الكلوي والمصابين باإللته ائي اب الكبدي الوب اإلناث المصابات بالفشل الكلوي وغير المصابات باإللته
ائي ( السي)   اب الكبدي الوب اإلناث المصابات بالفشل الكلوي والمصابات باإللته ائي ( البي)   اب الكبدي الوب اإلناث المصابات بالفشل الكلوي والمصابات باإللته

  

كل.  ات 18ش ي المجموع د ف دم عن ل ال ي مص فور  ف ز الفوس ح تركي : يوض
د  وي وبع يل الكل راء الغس ل إج ة قب ن 12، 1،3المختلف هراً م  ش

  الغسيل الكلوي

ل 19شكل.  ة قب ات المختلف ي المجموع دم ف : يوضح تركيز الحديد في مصل ال
  شهراً من الغسيل الكلوي 12، 1،3إجراء الغسيل الكلوي وبعد 

  
  Discussion . المـناقشة

ل  كل جذري، ب كلة بش يُعد الغسيل الكلوي عالجاً داعماً فقط، فهو ال يعالج المش
ناعياً ن ديالً ص وفر ب ن ي تخلص م ى ال ادرة عل ر ق ون غي ى تك راً ألن الِكلَ ظ

دم  الفضالت والسوائل المتراكمة في الجسم، ولكن الفضالت تعود لتتراكم في ال
ين 2016سيف الدين, بين الجلسات ( ة ب ة قوي ك عالق ). أشارت دراسة أن هنال

اً  C&Bكل من فيروس  زداد طردي ووظيفة الكلى، حيث وجد أن هذه العالقة  ت
  ).Castos  et al., 2008(تدهور الوظيفي للكلية مع ال

ر  وي غي يل الكل ى الغس ة أن مرض ة الحالي ائج الدراس ين نت تب
ين  ارهم ب راوح أعم ي تت اً  60، و20المصابين بااللتهاب الكبدي  الفيروس عام

ابين 10.44±46.03ومتوسط أعمارهم  عاماً، ومرضى الغسيل الكلوي المص
ً  57، و 32عمارهم بين تتراوح أ (B)الكبد الفيروسي  ارهم  عاما ومتوسط أعم

اب 46.00±12.77( ابين بااللته وي المص يل الكل ى الغس اً، ومرض ) عام
ي  دي  الفيروس ين  (C)الكب ارهم ب راوح أعم ً  57، و32تت ا ط   عام ومتوس

) عاماً. وهذه النتائج تتفق مع العديد من الدراسات 11.85±45.25أعمارهم (
ابقة  ,Alashek et al., 2012  ،Sankalia and Tanna( الس
يل  ).2013 ى الغس ى مرض العراق عل ل ب ي أربي ت ف ة أجري ت دراس د بين فق

ان ( ذكور ك ر ال ط عم وي أن متوس اث 53.44±13.45الكل ) واإلن
)12.94±50.46  ()2017Kakey and Abdoulrahman,.(  

رت       ة أظه ة الدراس ر أن الحالي ى أكث ر المرض ابين غي اب المص  بااللته

ديال ائي كب انوا الوب ي ك ات ف ة الفئ ا )59 -50( العمري بة عام  %)،30( بنس

ا )39 -30( بة عام ى %)،27( بنس ابين والمرض اب المص دي بااللته  الكب

ائي ي) الوب انوا (الس ي ك ات ف ة الفئ ا )49-40( العمري بة عام  %)،30( بنس

 والمرضى %)،23( بنسبة عاما )39 -30( %)،30( بنسبة عاما )50-59(

ة الفئات في كانوا (البي) الوبائي الكبدي بااللتهاب بينالمصا  )39-30( العمري
ا بة عام ا )49 -40( %)،37( بنس بة عام ل %).33( بنس بة وأق ى نس  مرض

ائي الكبدي بااللتهاب المصابين غير انوا الوب ي ك ات ف ة الفئ  )29 -20( العمري
 صابينم مرضى نسبة وأقل %)،13( بنسبة عاما 60 ≥ %)،13( بنسبة عاما

اب دي بااللته ائي الكب ي) (السي الوب ي والب ة ف ة الفئ ا 60 ≥ العمري بة عام  بنس

ذه  %)،7( ائج وه ابه النت ع تتش ائج م ض نت ات بع ي الدراس ت الت ى أجري  عل

ة منها الكلوي الغسيل مرضى ت دراس ى أجري وي الغسيل مرضى عل ي الكل  ف

زمن لكلويا الفشل لمرض معدل أعلى أن تبين 2013 عام في نشرت الهند  الم

ان ط ك ة وس ة المجموع ن( العمري ا )50-41م بة عام ـوعا %)،26( بنس  متب

ـمجموعة ة بال ن( العمري ً  )60-51م ا م %).24( عام ة ث ة المجموع  العمري

ً  )40-31من( ن أقل األعمار في موجود معدل أقل وكان %)،20( عاما  20 م

 ً ا المعدل هذا وكان %)،6( بنسبة عاما ابه تقريب ة مش ة جموعاتالم لبقي  العمري

  ).Sankalia and Tanna, 2013( المتبقية

ارات  دم كاختب يستخدم تركيز البولينا والكرياتينين وحمض البوليك في مصل ال
ى     (et al.,  2013, Singh et al., 2006تشخيصية لوظائف الكل

Rajagopalan,،ا زب والباش ع  .)2015، ع روف أن إذا ارتف ن المع وم
ز البولي دل الطبيعي مستوى تركي ن المع ر م دم أكث ل ال ي مص اتينين ف ا والكري ن

يم  ين الق ياً ب باً عكس يدل ذلك على حدوث خلل في وظائف الكلى، وقد وجد تناس

دم  ل ال ي مص اتينين ف ز الكري ة وتركي زب  (Rodwell, 2003الدموي ، ع
  .) 2015والباشا،

توىات  ي مس وي ف اع معن ود ارتف ة وج ة الحالي ائج الدراس ين نت تب
د الب دم عن ل ال ي مص يوم ف ات البوتاس ك وأيون ض البولي اتنين وحم ا والكري ولين

ائي.  دي الوب اب الكب ابين بااللته ر المص ابين وغي وي المص ل الكل ى الفش مرض
ع نتائ ق م ائج تتف ده النت ـوه ـج العديــــــ ن الدراســـــ ـد م  ات ـــــ

Jumaah,2013  Zilva, 1989) ,اج د، وخم ارف، 2019أبوزي , ع
ام ). 2013يد ،وخورش ة ع ت دراس ث أجري ذين  2013حي ى المرضى ال عل

العراق.  وي بمستشفى كركوك ب دة الغسيل الكل ي وح وي ف يجرون الغسيل الكل
) في تركيز P>0.05وأظهر التحليل االحصائي للنتائج وجود ارتفاع معنوي (

حاء.  ة باألص وي مقارن يل الكل ل الغس ك قب ض البولي اتينين وحم ا والكري البولين
توىات و اع مس ى ارتف ؤدي إل وي ي ل الكل رى أن الفش ة أخ رت دراس ذلك أظه ك

اء  وازن الم ظ ت ى حف ى عل درة الكل دم مق دم، وع ي ال اتين ف ا والكري البولين
يوم  وديوم والبوتاس ل الص ة مث واد الكيميائي اض والم  ,Kumar(واألحم

ية  )،2004 ي أغش ف ف ى تل ؤدي إل وي ي ل الكل ى أن الفش ك إل ع ذل د يرج وق
ول الكبي ز الب ع وتركي ى تجمي ة عل درة الكلي دم ق ؤدي لع ا ي ة، مم ات الكلوي ب

تويات  اع مس ى ارتف ؤدي إل ه ي ا أن ة، كم الت النيتروجيني ن الفض تخلص م وال
دم  ي ال اض ف ات واألحم اء والهرمون وازن الم ي ت ل ف دم وخل ي ال يوم ف البوتاس

)Kumar, 2004 ،Robinson et al., 2012.(  ا راكم البولين إن سبب ت
ي ن  ف ية م ة األساس ادة النيتروجيني ي الم ا ه ون البولين ى ك ع إل د يرج دم ق ال

ق  ارج عن طري ى الخ المخلفات األيضية التي تتكون أساساً في الكبد وتطرح إل
ة  ى قل ك إل ؤدى ذل ة ي ة الكلي ي وظيف ل ونقص ف دوث خل ة ح اإلدرار، وفي حال

ا  ع تركيزه دم ويرتف ي ال راكم ف ع وتت ا فتتجم رح البولين ، Zilva, 1989(ط
يد ، ارف، خورش ض  ).2013ع اتنين وحم اع الكري بب ارتف ع س ذلك يرج وك

ن  اً ع ي تطرح طبيعي واتج األيضية الت البوليك في مصل الدم إلى كونهم من الن
ام  ن القي ا م طريق اإلدرار وفي حالة العجز الكلوي يحدث خلل في الكلية يمنعه

ل ا ي مص ا ف ز هم ع تركي الت فيرتف رح الفض يح وط دم  بالترش ارف، ل (ع
 ).2013خورشيد ،

ا  ي مستويات البولين وى ف تبين نتائج الدراسة الحالية حدوث انخفاض معن
يل  ل الغس ا قب ع م ة م وي مقارن يل الكل د الغس ك بع ض البولي اتنين وحم والكيري

ة ع دراس ق م ائج تتف ذه النت وي وه طفي، ( الكل مص
ن على المرضى الدين يجرو 2013عام  ), 2012Jumaah,2013وخلف,

ر  د أظه الغسيل الكلوي في وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كركوك بالعراق. وق
ا P>0.05( التحليل اإلحصائي للنتائج وجود ارتفاع معنوي ) في تركيز البولين

ل  د قب ز والحدي ي تركي وي ف اض معن ك، وانخف ض البولي اتينين وحم والكري
ز الغسيل الكلوي مقارنة باألصحاء. وكذلك حدوث زيادة غير مع ي تركي ة ف نوي

وي  يل الكل رون الغس ذين يج ى ال ل دم المرض ي مص فور ف وز والفوس الجلوك
ل  ي مص يوم ف ز الكالس ي تركي مقارنة باألصحاء، وحدوث نقص غير معنوي ف

حاء. ة باألص وي مقارن يل الكل ل الغس دم قب وي ال اض معن د انخف  ووج
)0.05<P (ر في تركيزات البولينا، الكرياتنين، حمض البوليك، الفو فور غي س

ا وجدت  ه، بينم ا قبل ع م ة م وي مقارن د الغسيل الكل العضوي في مصل الدم بع
يل  د الغس دم بع ل ال ي مص د ف يوم، والحدي زات الكالس ي تركي ة ف ادة معنوي زي
ي  ة الت رت الدراس وي. أظه ل الكل ين مرضي الفش ه ب ا قبل ع م الكلوي مقارنة م
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رات  ود حدوث تغي وي الهن ي أجريت على مرضى الفشل الكل رة ف ة كبي معنوي
رات  د تغي تركيزات أيونات البوتاسيوم والكرياتنين والبولينا في الدم بينما التوج
وي يل الكل ة الغس راء عملي د إج دم بع ي ال وديوم ف زات الص ي تركي ة ف  معنوي

)Sankalia and Tanna,2013.( 
ام  وي  2019أظهرت دراسة نشرت ع ي مرضى الغسيل الكل عل

ي وا روس الس ابين بفي ا المص ز اليوري ي تركي وي ف اع معن دوث ارتف ي ح لب
ابون  د المرضى المص فور والكالسيوم عن اتين والفس ك والكري وحمض اليوري

ع األصحاء ة م  Masoodi)وغير المصابين بااللتهاب الكبدي الوبائي مقارن
et al.,2019)اتين . و ا والكري ز اليوري اع تركي رى ارتف أظهرت دراسة أخ

ى ال د مرض ك عن ض اليوري وي وحم يل الكل رون الغس ذين يج وي ال ل الكل فش
ابين ر المص ي وغي ائي الس دي الوب اب الكب ابون بااللته  Horoz et)المص

al.,2006) 
وديوم  ات الص توىات أيون يم مس ي تنظ ما ف ب دورا حاس ى تلع والكل
ة  ق بوظيف ك يتعل إن ذل دم ف ي ال توياتها ف طراب مس إن اض ذلك ف يوم ول والبوتاس

ى. و ائج الدالكل رت نت ات أظه ز أيون ي تركي اض ف دوث انخف ة ح ة الحالي راس
فور  يوم والفوس ات البوتاس ز أيون ي تركي الصوديوم والكالسيوم والحديد، وزيادة ف
في مصل الدم  قبل وبعد الغسيل الكلوي عند المرضى غير المصابين والمصابين  

ي سجل)، B&Cبااللتهاب الكبدي  الوبائي ( ائج الت ع النت ت وهذه النتائج تماشى م
  2015وفي ليبيا عام  2012بين مرضى الفشل الكلوي المزمن في العراق عام 

Al-Abachi et al.,2012) ،El–Zawhry et al.,2013 ، زب ع
وي فقد . )2015 والباشا، أظهرت الدراسة التي أجريت على مرضى الفشل الكل

ي ا ف اتين و البولين دم  فى الهند حدوث تغيرات معنوية كبيرة في تركيزات الكري ال
 ,Sankalia and Tannaبعد إجراء عملية الغسيل الكلوي لهؤالء المرضى 

ة ). (2013 رت دراس ذلك أظه ا (وك زب والباش ات 2015ع ود ارتفاع ) وج
معنوية ملحوظة في كل من تركيز البولينا وحمض البوليك والكرياتينين، وتركيز 

ي تركي وي ف اض معن فات وانخف يوم والفوس ات البوتاس ن أيون ل م ات ك ز أيون
دى  دم ل ات الكالسيوم بمصل ال ز أيون ي تركي الصوديوم وانخفاض غير معنوي ف

ة باألصحاء.  ات الصوديوم مرضى الفشل الكلوي بالمقارن د يرجع نقص أيون وق
ا  تيرون مم ون األلدوس ى نقص هرم وي إل في مصل الدم بين مرضى الفشل الكل

ول ي الب زب (Al-Abachi et al.,2012 يزيد من فقد أيونات الصوديوم ف ، ع
ا، يوم ، )2015 والباش وديوم والكالس ات الص ز أيون ي تركي اض ف ذا االنخف وه

اص  ادة االمتص ى إع ى عل درة الكل عف ق بب ض ون بس د يك د ق –El(والحدي
Zawhry et al.,2013,Agrawal et al., 2008 .( ص دت أن نق وج

اء ، أو  وازن الم طرابات ت ل اض دم يمث وديوم ال رط ص دم وف وديوم ال بب ص بس
)ADH توى ادة مس دم. وزي وديوم ال ص ص ي نق ا ف ب دورا هام ذي يلع ) ال

ع  وي م ل الكل وي والفش ل الكل ابين بالفش ى المص ي المرض دم ف ي ال يوم ف البوتاس
ع )التهاب الكبد (السي والبي ي توزي وازن ف ، وهذه الزيادة قد تكون بسبب عدم الت

ي البوتاسيوم بين داخل وخارج الخاليا. ووجود انخفاض ف ي مستوى الكالسيوم ف
اص الدم ، وهذا االنخفاض  ادة امتص قد يكون بسبب انخفاض قدرة الكلى على إع

 ,.El–Zawhry et al.,2013, Kinder and Stewart)الكالسيوم  
ب . (2002 راض القل ر ألم ل خطي دم عام فات ال ي الفوس ص ف دوث نق وح

د بب الت ى أو بس يل الكل ى غس اة عل ة  والوف ة الدموي ي واألوعي دريجي ف هور الت
  ..(El–Zawhry et al.,2013, Nagano et al., 2003) وظيفة الكلى

رون وي  )Sabry et al.,2007( وجد صبري وآخ اع معن ارتف
وي في  ر معن اض غي تركيز أيونات الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور، وانخف

ابون  وي المص د مرضى الغسيل الكل دم عن ي مصل ال ز الكالسيوم ف ي تركي ف
 لتهاب الكبدي الفيروسي (السي) مقارنة مع غير المصابين به.باال

وارد  وين ش الل تك ن خ إن التغير الكيميائي الوظيفي للحديد له تأثيرات مؤذية م
ير  ى تكس ؤدي إل ا ي ة مم ات الحيوي ل الجزيئ اجم ك د ته امة ق رة س جينية ح أكس

ى  مكونات الخلية، وللحديد تأثيرات كبيرة على المناعة الخلوية وذلك بتأثيره عل
ة عن  ا البلعمي اعي للخالي إنتاج وتمايز الخاليا اللمفاوية بالتأثير على الدور المن
ا  ة للخالي طريق عملية تثبيط اإلنتيرفيرون المعتمدة على الحديد كاستجابة مناعي
البلعمية، ولهذا يجب توازن الحديد عند المعدل الطبيعي للمحافظة علي وظائف 

ا ات العصبية  الخلية األساسية، كم ن الهرمون ين م اتيكول أم ات الك د هرمون تع
ة  دورة الدموي وازن ال ي ت ياً ف اً وأساس المهمة في الجسم التي تلعب دورا محوري

  .(Henry, 2001)عن طريق القلب ولها تأثير مهم على وظيفة الكلية 
ة  ت دراس د أوص ا ( وق زب والباش راءات  )2015ع اذ اإلج راع باتخ باإلس

ة الال  الطـبية راء عملي رض وإج ـطور الم ن ت ـا م زمـة عند إصابة الكلية خوف
وي يل الكل اع  الغس ى اتب افة إل امة، باإلض واد الس الت والم ن الفض تخلص م لل

أن تكون الحمية قليلة حمية خاصة للمحافظة على ما تبقى من وظيفة للكليتين و
ك لتقل وائل وذل ددة الس يوم ، مح وديوم والبوتاس ة الص روتين، قليل ة الب ل كمي ي

يولوجية  رات الفس ل التغي ذلك تقلي ة، وك امة الناتج واد الس الت والم الفض

ابون  حة المص ى ص ارة عل ا الض ل تأثيراته وي وتقلي ل الكل احبة للفش المص
 .بالفشل الكلوي

ي )  Sabry et al.,2007وكذلك وجد صبري وآخرون ( اً ف اً معنوي ارتفاع
ي أيونات الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفو تركيز وي ف ر معن ر، وانخفاضاً غي
ز ابين  تركي وي المص يل الكل ى الغس د مرض دم عن ل ال ي مص يوم ف الكالس

 بااللتهاب الكبدي الفيروسي (السي) مقارنة مع غير المصابين به.
ة  رت دراس ل  )Sadjadi and Pi, 2017(أظه وديوم قب اع الص ارتف

د ل م الغسيل مقارنة مع ما قبل الغسيل واألصحاء ونقص الكلوري ع قب ة م قارن
يوم  ع البوتاس ل الغسيل وارتف الغسيل واألصحاء وارتفع بعد الغسيل مقارنة بقب
ل الغسيل  قبل الغسبل مقارنة مع ما قبل الغسيل واألصحاء  والفسفور ارتفع قب
وي  اض معن دوث انخف ى ح وي إل يل الكل د أدي الغس يل. لق د الغس ض بع وانخف

د  ة p>0.01(عن فور مقارن ز الفوس ي تركي اع ) ف يل ارتف ل الغس ا قب ع م م
الصوديوم والفسفور عند المرضي الفشل الكلوي ويرجع ارتفاع الفوسفور إلى 

  عدم قدرة الكلية علي استخالص الفسفور
 
)Suki&Moor,2016,kirschbaum,1998.Thattel,etal,1995(
ً انخفاض الصوديوم في الدم قد يكون ناتج .  دم بسبب  ا عن ارتفاع السكر في ال

اع دم  ارتف ف ال ا لتخفي ين الخالي ن ب اء م حب الم ك بس دم وذل ي ال االسموزية ف
ات  بة الوفي ع نس وديوم يرف اض الص ه وانخف موزي ل غط االس نخفض الض في
ب  ي القل ا ف ر خطورة كم رة يكون اكث ت لفت وارتفاع سكر الدم واستمراره ثاب
ول  ع الب ه م دل خروج وي بمع ه الق ة الرتباط ة الدموي واألوعي

)Sbrignadello,2016( 
د  ة عن رات الكيموحيوي بعض المتغي ة ل ر الطبيعي دالت غي المع
فات  اع الفوس يوم وارتف مرضي الفشل الكلوي تتمثل في انخفاض تركيز الكالس

امين  اض فيت ون وانخف د هرم دة  Dوالباراثيروي و المول ل النم اع عام وارتف
اف  ى  FGF)Fibroblast growth factor-23إللى ك إل ع ذل د يرج وق
يوم انتقال ال فات ونقص الكالس اع الفوس دم. ارتف ار ال ى تي ام إل فسفور من العظ
ص  ادة  Dونق ى زي ؤدي إل دل  PTHي اض مع ى انخف ؤدي إل ا ي ون مم هرم

د  ادة عن فات ع اع الفوس ي، إن ارتف ذين 40الترشيح الكبيب ي ال ن المرض % م
يوم  اض الكالس وي وانخف يل الكل رون الغس  Azab and(يج

Elsayed,,2017.( 
وحظ د ل اب  لق ي بااللته ذكور ف اث وال د اإلن د عن اض الحدي انخف

ل  ا يقل د مم ي الكب ات عل الكبدي الوبائي (السي والبي) هذا يفسر تأثير الفيروس
د  ة لفق د نتيج د يرجع نقص الحدي اث فق ة اإلن ي حال من تخزين الحديد به .أما ف
ص  بب نق ف بس ديهم نزي ال ان ل هرية واحتم دورة الش دم أثناءال ن ال ة م كمي

د الص وي بع ل الكل ي الفش د مرض د عن ي الحدي ص ف وحظ نق ة؛ ل فائح الدموي
حاء.  د يرجع . )Ishida,2014(الغسيل مقارنة مع ما قبل الغسيل واألص وق

ود  ن وج اتج ع دموي الن ولي ال ف الب ة للنزي وبين نتيج د والهميوجل نقص الحدي
  )2000،مصطفى(عيوب في االوعية الدموية داخل الكلية 

  
 ع العــربــية :أوال : المـراجـ

). األسباب المؤدية لحدوث الفشل 2019النور، سميرة،  & الدرازي عائشة (
 الكلوي النهائي.مستودع جامعة سبها الرقمي، كلية التمريض، ليبيا.

) قسم الباثولوجياالكيميائية 2012إبراهيم، غادة محمد صبور، واخرون(
ض الباطنة واإلكلينيكية كلية الطب،جامعة عين شمس، قسم أمرا

 كلية الطب ،جامعة األزهر.
) دراسة بعض 2019أبوزيد، سكينة أبوزيد سعيد، أسماء محمد أحمد خماج. (

التغيرات الفسيولوجية  المرافقة للفشل الكلوي المزمن وتأثيراتها 
السلبية علي مرضي الفشل الكلوي. مجلة كلية التربية، جامعة 

 .346- 331ص الزاوية. العدد الرابع عشر. الزاوية. 
). دراسة مستوى 2013عارف، سروت بهرام و صباح حسين خورشيد (

إنزيم الرينين وألفا لـفيكوز   بعض المتغيرات الكيموحيوية للمرضى 
المصابين بالعجز الكلوي المزمن قسم الكيمياء، كلية التربية، جامعة 

 تكريت، العراق.
تغيرات ). ال2015عزب، عزب السيد، والباشا، محمد عمر. (

الفسيولوجية المصاحبة للفشل الكلوي عند مرضى الفشل 
الكلوي المزمن بمستشفى الزهراء لعالج و جراحة الكلى. 

 .173- 159: 3مجلة كليات التربية الزاوية، العدد 
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). دور أشعة الشرايين بالصبغة 2000مصطفي، أحمد ممدوح عبداللطيف (
مراض الكلي. بإستخدام جهاز الرقمي    في تشخيص وعالج ا

 رسالة دكتوراه،قسم األشعة التشخيصية، كليةالطب، جامعة أسيوط.

). تأثير الديلزة الدموية في 2012خلف، ظافر صابر .( مصطفي، ليلي عبدهللا,
مستوي بعض مضادات األكسدة في مصل المرضي المصابين 

 135-127),3(17بالعجز الكلوي. مجلة تكريت للعلوم الصرفة.
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