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 هاي آسیب پذیر پرستاري گروه فصلنامه ي

 پرستاري و مامایی ي دانشکده

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 )1394 پاییز(  46 - 54، صفحه 4، شماره دومسال 

 

  ، دانشکده پرستاري و ماماییعلوم پزشکی بوشهر، دانشگاه بوشهر *

بررسی فراوانی بیماري هاي زمینه ساز نارسایی مزمن کلیه در مراجعین به بخش همودیالیز بیمارستان شهداي 

 خلیج فارس بوشهر

 2*، شریف شریفی1زینب قربانی مقدم
 ، بوشهر، ایراندانشگاه علوم پزشکی بوشهر، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی ارشد پرستاري یکارشناسجوي دانش1

 بوشهر، ایران، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،پرستاري و مامائی ي دانشکده، گروه پرستاريمربی *2

 )02/09/1394پذیرش:  – 13/05/1394(دریافت:  

 چکیده

نارسایی مزمن کلیه امروزه یکی از مسائل عمده ي بهداشت عمومی در دنیاست که روند رو به رشدي را دارد. با توجه به این که  :مقدمه
را به تاخیر انداخته و راه   ESRDوقوعقابل کنترل می باشد لذا بررسی و شناسایی زودرس این عوامل می تواند   CRFبسیاري از عوامل 

 گشاي سیستم بهداشتی در کنترل بهتر این بیماري باشد.

این مطالعه با هدف بررسی علل نارسایی مزمن کلیه در بیماران مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان شهداي خلیج فارس  :هدف
 بوشهر انجام شده است. 

نفر بیمار مراجعه کننده به بخش همودیالیز که حداقل سه ماه تحت درمان با  همودیالیز  93مقطعی  -توصیفی ي در این مطالعه :روش
ه پزشکی بیمار مندرج در پرونده بیماران گردآوري گردید. داده ها ب ي دایم بودند شرکت داده شده اند. اطالعات الزم از طریق تاریخچه

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.توصیفی  رو با استفاده از آما SPSSV.19وسیله ي نرم افزار 

 8/10، دیابت و فشار خون باال درصد9/12، علل ناشناخته درصد 9/26، دیابت درصد 2/34ا نتایج نشان داد که فشار خون بال :یافته ها
رزادي، کم خونی و سندرم از نمونه ها عللی مانند لوپوس، سنگ کلیه، بیماري هاي ماد درصد 9/10و هم چنین  درصد 3/4، عفونت درصد

 آلپورت و گلومرولونفریت علت زمینه ساز نارسایی مزمن کلیه را تشکیل می دادند.

شایع ترین علل نارسایی مزمن کلیه فشار خون باال و دیابت می باشد. هم چنین در مردان، دیابت و فشارخون باال و در  :نتیجه گیري
ع ترین علل بود. با توجه به قابل کنترل بودن این عوامل می توان با اتخاذ تدابیر و راهکارهاي زنان، فشار خون باال و دیابت به ترتیب شای

 مناسب از ابتال به نارسایی مزمن کلیه پیشگیري نمود و یا شروع آن را به تاخیر انداخت.

 نارسایی مزمن کلیه، همودیالیز، بیماري مرحله ي انتهایی کلیوي :کلید واژه ها
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 و همکاران شریفی 47... /بررسی فراوانی بیماري هاي زمینه ساز نارسایی مزمن کلیه در

 مقدمه:

بهداشت  ي نارسایی مزمن کلیه یکی از مسائل عمده

) و به نقص غیرقابل برگشت 1( عمومی در دنیاست

رونده در عملکرد کلیه  همراه با کاهش تدریجی و پیش

ها گفته می شود که در نهایت منجر به بیماري مرحله 

میزان بروز بیماري مرحله ي ي انتهایی کلیوي می شود. 

 در مرحله )2امروزه رو به افزایش است. ( انتهایی کلیوي

درصد  90انتهایی بیماري کلیوي، کلیه ها بیش از  ي

عملکرد خود را از دست می دهند. در چنین شرایطی  

درصد، باعث افزایش  15تر از  فیلتراسیون گلومرولی کم

یمار براي تجمع سموم در بدن به حدي می شود که ب

اجتناب از اورمی و عوارض تهدید کننده ي حیات به 

وابسته  "درمان جایگزینی کلیه"یکی از روش هاي 

در بیماري مرحله ي  ) درمان جایگزینی کلیه3(است. 

بخش عمده و در حال رشدي از هزینه هاي  انتهایی کلیه

بهداشتی را در کشورهاي مختلف به خود  -درمانی

) امروزه شایع ترین روش درمان 4اختصاص می دهد. (

استفاده  )5جایگزینی کلیه، همودیالیز است. (

یکی ازمداخالت  ESRDدیالیز در بیماران مبتال به همواز

) مسلماً تعداد 6درمانی گران قیمت محسوب می شود. (

فزاینده ي این دسته از بیماران درصد بیشتري از بودجه 

اگر این  )4(هاي درمانی را به خود اختصاص خواهد داد. 

روند بروز و شیوع ادامه یابد؛ پس سطح منابع مراقبت 

ن هاي بهداشتی که در حال حاضر به مراقبت از ای

بیماران اختصاص داده خواهد شد قادر به پاسخگویی 

لذا شناخت مهم ترین علل  )7( .تقاضاي این افراد نیست

این بیماري و درمان به موقع و جلوگیري از پیشرفت آن 

ها بروز نارسایی کلیه را کاهش و یا به تعویق خواهد 

انداخت. در کشورهاي پیشرفته با شناسایی زودرس علل 

ESRD  ان به موقع آن ها، عللی که باعث بروز و درم

ESRD  می شود به حداقل رسیده است عللCRF  در

کشورهاي مختلف بر حسب شیوع بیماري ها در آن 

منطقه ي جغرافیایی، روش زندگی، زمینه ي خانوادگی 

نارسایی کلیوي، جنس، نژاد و امکانات بهداشتی درمانی 

وي موجود براي تشخیص و درمان بیماري هاي کلی

در مطالعه اي  که در سال هاي  )8. (متفاوت است

 در کشورمان انجام شده است بیش 1390تا  1381

ترین سابقه ي بیماري زمینه اي که منجر به نارسایی 

می شود، فشارخون باال،  ESRDمزمن کلیه و در نهایت 

) با توجه به اینکه 9دیابت و یا هر دو بیماري می باشد. (

، از جمله دیابت، پرفشاري خون CRFبسیاري از عوامل 

و سنگ هاي متعدد کلیوي قابل کنترل می باشد؛ 

کنترل درست، به موقع و مستمر آن ها می تواند وقوع 

ESRD  ) .لذا بررسی عوامل 8را به تاخیر بیندازد  (

در بین بیماران مراجعه کننده به مرکز   CRFزمینه ساز 

از این همودیالیز ضمن مشخص نمودن شیوع هر یک 

علل، می تواند راه گشاي سیستم بهداشتی در کنترل 

بهتر این پدیده باشد. بنابراین هدف این مطالعه بررسی 

در افراد تحت درمانی بوده که به این مرکز  CRFعلل 

 مراجعه نموده اند.

 روش مطالعه:

 crossمقطعی (  -در این مطالعه ي توصیفی  

sectional  ي شد کلیهانجام  1393) که در سال 

بیماران مراجعه کننده به مرکز همودیالیز بیمارستان 
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شهداي خلیج فارس بوشهر که تحت همودیالیز دایم 

نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. اطالعات الزم  93بودند، ( 

از طریق تاریخچه ي پزشکی و نیز برگه ي خالصه 

ي بیماران اخذ گردید. این اطالعات شامل سابقه  پرونده

کلیه، دیابت، پرفشاري خون، عفونت ادراري و  ي سنگ

 ادم و .... بود.

در این مطالعه بیمارانی که سابقه ي فشارخون باال را از 

مدت ها قبل از بروز نارسایی مزمن کلیه داشتند (فشار 

میلی متر جیوه ) به عنوان  90/140خون باالتر از 

 پرفشاري خون در نظر گرفته شدند و بیمارانی که سابقه

ي پروتئینوري به همراه فشارخون باال و هماچوري 

) 10داشتند، به عنوان گلومرولونفریت شناخته شدند. (

هم چنین بیماران مبتال به نارسایی حاد کلیه، تحت 

درمان موقت با همودیالیز، و بیماران مهمان، از مطالعه 

خارج شدند. پس از تکمیل پرسشنامه، داده ها به 

و با آزمون هاي آماري  SPSSV.19ي نرم افزار  وسیله

 توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .

 یافته ها :

نفر آن  44و  درصد) 7/52 ( بیمار مرد 49دراین مطالعه، 

بودند. میانگین سنی افراد مورد  درصد) 3/47(ها زن 

سال بود. در این مطالعه اکثریت  07/55±15/ 63مطالعه

هم  .) متاهل و مابقی بیوه و مجرد بودندددرص 4/77افراد (

) و درصد9/41چنین اکثریت واحدهاي پژوهش بی سواد (

 66تحصیالت دانشگاهی داشتند و نیز  درصد 2/3تنها 

در صد بیماران  9افراد بیکار و خانه دار بودند و تنها  درصد

 شاغل بودند.

) درصد 2/34نفر ( 32نفر افراد مورد مطالعه، در  93ازکل  

نفر  10) دیابت، در درصد 9/26نفر ( 25فشار خون باال، 

) درصد3/4نفر ( 4) دیابت و فشار خون باال ،درصد8/10(

) از بیماران، درصد9/10نفر ( 10عفونت و هم چنین در 

عللی مانند لوپوس، سنگ کلیه، بیماري هاي مادرزادي، 

کم خونی و سندرم آلپورت و گلومرولونفریت ( سایر) علت 

 12ساز نارسایی مزمن کلیه را تشکیل می داد و در زمینه 

 )1) علت نارسایی ناشناخته بود. (نمودار درصد9/12نفر (

هم چنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که شایع 

ترین علل نارسایی مزمن کلیه در مردان، دیابت 

) در حالی که در درصد5/26) و فشارخون باال (درصد6/28(

) درصد2/27) و دیابت (درصد4/36باال (زنان، فشار خون 

بود که حاکی از ارتباط معنی دار علل نارسایی مزمن کلیه 

 )2نمودار>P). (.05/0و جنس می باشد (

این مطالعه هم چنین نشان داد که هیچ ارتباطی بین 

میزان ابتال به این بیماري و عواملی مانند میزان درآمد، 

ندارد. هم  سطح تحصیالت، وضعیت شغلی فرد وجود

چنین بیشترین تعداد مبتالیان در جنس مذکر و در 

 )3سال بود. (نمودار  70محدوده ي سنی باالتر از 
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 و همکاران شریفی 49... /بررسی فراوانی بیماري هاي زمینه ساز نارسایی مزمن کلیه در

 ): توزیع علل نارسایی مزمن کلیه1نمودار (

 
 

 

 ): علت نارسایی مزمن کلیه به تفکیک جنس2نمودار( 

DM(Diabet militus)-HTN(Hypertension)-GN(glomerulonephritis) 
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): توزیع سنی بیماران با نارسایی مزمن کلیه مورد مطالعه3نمودار(  

 

 

 بحث:

بر اساس نتایج این تحقیق حداقل سن افراد مبتال به  

ESRD ،19  درصد 68/52سال بود.  87و حداکثر 

زن بودند. مطالعه ي  درصد 31/47مبتالیان مرد و 

Maduell  36به  64و همکاران در اسپانیا این نسبت را 

) هم چنین در مطالعه اي که 11گزارش می کند. (درصد 

در بین بیماران کشورهاي غربی انجام  Snouberتوسط 

در مقابل  درصد 7/57شد نسبت مبتالیان مرد به زن را 

ي مظفري و  ) مطالعه12ی کند. (بیان م درصد 4/42

اعالم  10به  90همکاران در اردبیل نسبت مرد به زن را 

هاي این پژوهش قابل  ) که در مقایسه با یافته13(می کند. 

 توجه است.

ي ما نشان داد که فشار خون باال  هاي مطالعه یافته

) از علل اصلی نارسایی درصد9/26) و دیابت (درصد2/34(

یماران همودیالیز شهر بوشهر می باشد. در مزمن کلیه در ب

حالی که بر اساس مطالعاتی در آمریکا شایع ترین عوامل 

دیابت و درصد  50-80دیابت و  درصد 50در بروز بیماري

) در مطالعه اي بر 14فشار خون باال توأمان می باشد. (

نفر بیمار مبتال به نارسایی مزمن کلیه در ساحل  800روي 

و پرفشاري خون  درصد 1/49نفریت مزمن عاج، گلومرولو

مهم ترین علل زمینه ساز بیماري مزمن کلیه  درصد 4/25

) و در مطالعه اي که در بین بیماران 15گزارش شده (

 درصد 5/22کشورهاي غربی انجام شد علت بیماري را 

دیابت و  درصد 6/10فشارخون باال،  درصد 1/11دیابت، 

علت ناشناخته براي بروز این  درصد 6/27فشار خون و 

اي در بین  نتایج مطالعه )12بیماري اعالم شده است. (

بیماران همودیالیزي شهر مشهد نیز بیانگر این نکته است 

و  درصد 2/32ترین علت بیماري فشار خون باال  که شایع

)  آن چه از این گزارش ها 16است. ( درصد 3/22دیابت 

عوامل مختلفی از قبیل  که است می توان دست یافت این

تواند در بروز این  محل زندگی، نژاد، رژیم غذایی و غیره می

مشکل نقش داشته باشد که باید به طور مشخص مورد 

 مطالعه قرار گیرد.

و  درصد 6/28چنین در مطالعه ي ما در مردان، دیابت  هم

کمترلز 
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 4/36درصد و در زنان، فشار خون باال  5/26فشارخون باال 

به ترتیب علل اصلی بیماري  درصد 2/27ت درصد و دیاب

ي منفرد و همکاران شایع ترین علل  بودند. در مطالعه

درصد  3/20ن نارسایی مزمن کلیه در مردان، پرفشاري خو

حالی که در خانم بوده، در  درصد 4/15و گلومرولونفریت 

از  درصد 9/10 و دیابتدرصد  7/31 ها پرفشاري خون

 )17ودند. (علل عمده ي این بیماري ب

نتایج این پژوهش نشان داد که بیش ترین آمار مبتالیان 

بود که با نتایج  درصد 41/77در بین بیماران متاهل 

) و شریعتی و 18، (درصد 7/78ي مسلم و همکاران  مطالعه

خوانی دارد، که می تواند م ) ه19، (درصد 5/80همکاران 

وه هاي به این دلیل باشد که طیف وسیعی از افراد در گر

سنی باال قرار دارند و اکثر این افراد در سنین ازدواج 

با توجه به مشکالت شغلی و درآمد ناکافی،  هستند و نیز

ابتال به این بیماري در افراد نان آور  می توانند نقش بسیار 

مخربی در وضعیت اقتصادي، بهداشتی و روانی خانواده ها 

 داشته باشد.

ه اي است که باید به صورت شرایط سنی بیماران نیز نکت

خاص توجه نمود، چرا که بیماري نارسایی کلیوي به عنوان 

بیماري مزمن، افراد مسن را با شرایط خاص زندگی و 

روحی درگیر می کند. در مطالعه ي حاضر میانگین سنی 

در بین  Fernandesبود. مطالعه ي   07/55بیماران 

 52یماران راسیاهان آمریکا و انگلستان میانگین سنی ب

سال  55) و مطالعه ي برزو و همکاران آن را  20سال (

 60) و مطالعه اي در بارسلوناي اسپانیا این عدد را 21(

) در مطالعه ي ما بیش ترین 22سال گزارش کرده اند. (

سال  60درصد مبتالیان در محدوده ي سنی باالتر از 

ن کم درصد بیمارا 07/1) قرار داشتند و تنها درصد 9/34(

سال سن داشتند که حاکی از آن است که  20تر از 

نارسایی کلیه ناشی از بیماري هاي مادرزادي که عالیم آن 

ها در سنین کم بروز می نماید چندان قابل توجه نیست. 

در افراد کشورهاي  Snouberدر مطالعه اي که توسط 

-64افراد در محدوده ي سنی  درصد 45غربی انجام شد 

ي  ) هم چنین نتایج مطالعه12سال قرار داشتند. ( 45

درصد افراد بین  4/32حجت و همکاران نیز نشان داد که 

) این نکته می تواند به دلیل 23ساله بودند. ( 70-60

افزایش درصدي رشد جمعیت افراد پیر به دلیل پیشرفت 

س و افزایش تکنولوژي و درمان هاي گسترده در دستر

از امید به زندگی و بهبود و ارتقاء خدمات بهداشتی باشد. 

طرف دیگر کاهش در عملکرد کلیه ممکن است به واسطه 

ي تغییر در ساختار کلیه همراه با باال رفتن سن باشد و نیز 

در افراد پیر ممکن است تا حدي به دلیل بیماري هاي 

دیابت باشد. عروقی و یا  ـزمینه اي مانند بیماري قلبی 

درصد بیماران کم تر از  65) در مطالعه ي ما بیش از 7(

سال سن داشتند. از آن جا که پایین بودن سن شروع  60

دیالیز می تواند به علت عوامل متعددي از جمله عدم 

کنترل کافی بیماري هایی باشد که منجر به آسیب کلیه 

)، در 14ها می شوند مانند دیابت و فشار خون باال(

پیشگیري، درمان و آموزش این گروه از بیماران باید 

 اهتمام جدي به عمل آید.

  نتیجه گیري نهایی:

از آن جا که در این مطالعه دیابت و فشار خون باال به 

عنوان شایع ترین علل ابتال به نارسایی مزمن کلیه 

تشخیص داده شده اند با اتخاذ تدابیر مناسب و آموزش 
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و کاهش عوامل خطر ساز  از  عمومی از طریق کنترل

جمله رژیم غذایی نامناسب، بی تحرکی، چاقی و هم چنین 

با کنترل منظم فشار خون نهایتا از ابتال به نارسایی مزمن 

کلیه پیشگیري نمود و یا آن را به تعویق انداخت. به 

خصوص با شناخت علل شایع نارسایی مزمن کلیه در هر 

عوامل زمیته ساز قدم  جغرافیایی با تمرکز بر ي منطقه

 مهمی در کاهش ابتال به این بیماري برداشت.

 تشکر و قدردانی:

پژوهشگر نهایت سپاس و قدردانی خود را از معاونت 

محترم پژوهشی و نیز مسئولین، کادر درمانی و بیماران 

بخش دیالیز بیمارستان شهداي خلیج فارس بوشهر ابراز 

 می دارد .
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Abstrac 
Introduction: Chronic renal failure (RF) is a major health issue with an increasing 

prevalence throughout the world. Since many CRF risk factors are controllable, their early 

detection can delay the incidence of end-stage renal disease (ESRD) and facilitate the 

management of the condition. 

Objective: To investigate the causes of CRF in patients undergoing dialysis in Shohada 

Hospital, Bushehr, Iran. 

Method: This cross-sectional study was performed on 93 patients undergoing continuous 

hemodialysis at the Hemodialysis Center of Shohada Hospital. The history of kidney stones, 

urinary tract infections, diabetes mellitus, hypertension, and edema was extracted from patient 

files. Data were analyzed using SPSS 19.0. 

Results: The main causes of CRF in the studied population were hypertension (34.2%), 

diabetes (26.9%), an unknown agent (12.9%), diabetes plus hypertension (10.8%), infection 

(4.3%), and other factors such as lupus, kidney stones, congenital diseases, anemia, and 

Alport syndrome (10.9%). 

Conclusion: The most common causes of CRF in male patients were diabetes (28.6%) and  

hypertension (26.5%). While the same two conditions were the main causes of CRF in 

women, hypertension had a higher frequency than diabetes (36.4% vs. 27.2%). Since the 

identified factors are treatable, relevant strategies need to be adopted to prevent CRF or delay 

its onset. 
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