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چکغده
مقدمی لدف :درهبى جبیگسیٌی کلیِ بب استفبدُ از دیبلیس ٍ پیًَذ ،هَجب افسایش طَل عور بیوبراى هبتال
بِ ًبرسبیی هسهي کلیِ شذُاست .کبّش شٌَایی ،یکی از عَارض هْن ًبرسبیی هسهي کلیهِ اسهت کهِ عللهی
دانشگاه شاهد

رٍی شٌَایی بیوبراى هبتال بِ ًبرسبیی هسهي کلیِ بپردازین.
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مزا

ر شل  :ایي هطبلعِ هقطعی رٍی ً 76فر از بیوبراى بخش دیبلیس بیوبرستبى شْیذ هصهطفی مویٌهی

اًجبمشذ .آزهَى شٌَاییسٌجی تَى مبلص یک ًَبت پیش از دیبلیس ٍ یک ًَبت پس از دیبلیس ٍ یهک ًَبهت
دیگر پس از شش هبُ اًجبمشذ؛ ّوچٌیي سذین ٍ پتبسین ٍ اٍرُ مَى پیش از آغبز دیبلیس ٍ بیدرًگ ،پس از

دریافت1392/7/25 :
آخزین اصالحها1392/9/27 :
پذیزش1392/9/25 :

پبیبى دیبلیس از ّوبى سَزى ٍریذی دیبلیس بذٍى ًیبز بِ مَىگیری اضبفی کٌترلشذ.
ج :هیبى آستبًِ شٌَایی پیش ٍ پس از یک جلسِ ّوَدیبلیس ،امتالفی هعٌبدار ٍجَدداشت؛ ّوچٌیي هیبى
تغییرّبی شٌَایی پیش ٍ پس از دیبلیس بب تغییرّبی ٍزى ،دیببت ،هذت زهبى اًجبم دیبلیس ٍ هذت ّر جلسهِ
دیبلیس ،ارتببطی هعٌبدار یبفتینٍ .لی هیهبى تغییرّهبی سهذین ،پتبسهین ٍ اٍرُ مهَى بهب تغییرّهبی آسهتبًِ
شٌَایی ،ارتببط هعٌبدار ٍجَدًذاشت.
غجیگغیآ :اًجهبم یهک جلسهِ ّوَدیهبلیس بهِ بْبهَد آسهتبًِ شهٌَایی بیوهبراى در فرکهبًسّهبی پهبییي
هٌجرشذُاست؛ ایي ًتیجِ از فرضیِ ّیذرٍپس اًذٍلٌفبتیک در بیوبراى دیبلیسی حوبیتهیکٌذ بهِمصهَ
ایٌکِ ایي بْبَد شٌَایی در افراد زیر  60سبل ،هعٌبدار بَدُاست ٍ ببعث هیشَد ایي فرضیِ تقَیتشَد.
اژگ ن کهغدآً :برسبیی هسهي کلیِّ ،وَدیبلیس ،آستبًِ شٌَایی
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هتفبٍت برای آى بیبىشذُ است .بب تَجِ بِ اّویت ایي هسئلِ ،برآى شذین تب بهِ بررسهی ته ثیر ّوَدیهبلیس
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دانشور
پزشكي

شنزا ی ر بغی ران مب ال بی میحهی ا ه ی ر

ر ی

اثر یک جلسِ ّوَدیبلیس رٍی تغییرّبی آستبًِ شٌَایی در بیوبراى هبتال بِ....
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بیوبراًی کِ بِ ّوکبری بب عزح توبیلداضتٌذ،
رضبیتًبهِ گزفتِضذ .اس بیوبراى ٍاردضذُ بِ هغبلؼِ،
آسهَى ضٌَاییسٌجی تَى خبلع تَسظ یك فزد هبّز ٍ
در فزکبًسّبی  250تب ّ 8000زتش در سِ ًَبت
گزفتِضذ .آسهَى ضٌَایی ،یك ًَبت پیص اس دیبلیش،
ًَبت بؼذی ،پس اس دیبلیش ٍ ًَبت ًْبیی ،ضص هبُ پس
اس ًَبت اٍل اًجبمضذ؛ ّوچٌیي ،اعالػبت بیوبراى در
پزسصًبهِای حبٍی پزسصّبیی ًظیز سي ،جٌسیت،
عَل هذت دیبلیش ،بیوبری سهیٌِایًَ ،ع دارٍّبی
هػزفی ،فطبرخَى پیص ٍ پس اس دیبلیشٍ ،سى پیص ٍ
پس اس دیبلیش ثبتضذ .آسهبیصّبی هَرد ًیبس در قبلب
آسهبیصّبی هبّیبًِ ٍ هؼوَل خَى بیوبراى( ،ضبهل
سذین ،پتبسین ٍ اٍرُ) ،پیص ٍ بیدرًگ ،پس اس دیبلیش،
بذٍى ًیبس بِ خَىگیزی اضبفی اس بیوبراى گزفتِضذ.
رابغِ هیبى هتغیزّبی هختلف ٍ تغییزّبی آستبًِ ضٌَایی
بیوبراى بب کوك آسهَىّبی تیسٍج ،تیهستقل،
ّوبستگی پیزسَى ،آًبلیش ٍاریبًس یكعزفِ ،بزرسی ٍ
ارتببط هیبى آًبى سٌجیذُضذ .در توبهی آسهَىّب P 0/05
< valueاس لحبػ آهبری ،هؼٌیدار درًظزگزفتِضذٍ .جَد
هؼبیٌِ گَش غیزعبیؼی ،سببقِ کبّص ضٌَایی بِدًببل
هَاجِْ بب غذای بلٌذ ،دارابَدى بیوبریّبی ارثی یب
صًتیکی اختالل ضٌَایی .هػزف دارٍّبی اتَتَکسیك ٍ
داضتي ٍسٍس گَش دائوی .تزضح اس گَش ٍ درد گَش،
سبب خبرجکزدى بیوبراى اس هغبلؼِ هیضذ.
ج
در ایي هغبلؼِ 76 ،بیوبر بزرسیضذًذ کِ کویٌِ سي
آًْب  26سبل ٍ بیطیٌِ سي آًْب  86سبل بَد ٍ اس ایي
تؼذاد 38 ،بیوبر ( 50درغذ) هزد دارای هیبًگیي سٌی
 59/26سبل ٍ  38بیوبر ( 50درغذ) سى دارای هیبًگیي
سٌی  61/47سبل بَدًذ؛ ً 34فز اس بیوبراى ،سي کوتز اس
 60سبل داضتٌذ کِ در ایي گزٍُ سٌی 18 ،بیوبر سى ٍ
 16بیوبر هزد قزارداضتٌذ؛ ّوچٌیي 42 ،بیوبر ،سي بیطتز
یب هسبٍی  60سبل داضتٌذ کِ ضبهل  20بیوبر سى ٍ 22
بیوبر هزد بَدًذ .آسهَى ضٌَاییسٌجی پیص اس دیبلیش
ًطبىداد کِ بِعَر هتَسظ در توبم فزکبًسّب کبّص
ضٌَایی ٍجَددارد کِ ایي کبّص ضٌَایی در افزاد ببالی
 60سبل ٍ ًیش افزادی کِ بیطتز اس  36هبُ اس دیبلیشضبى

ر ش بیر ی
ایي هغبلؼِ هقغؼی رٍی  76بیوبر هبتال بِ ًبرسبیی
هشهي کلیِ کِ تحت ّوَدیبلیش قزارداضتٌذ ٍ دستکن
ضص هبُ اس اٍلیي ّوَدیبلیشضبى گذضتِبَد ،اًجبمضذ .اس
Graphe

1

2
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مقدمی
بیوبریّبی کلیَی ،هسئَل تؼذاد بسیبری اس هَارد
ًبتَاًی ّستٌذ ،اهب خَضبختبًِ اس ػلل ػوذُ هزگٍهیز
ًیستٌذ .بیوبراى ّوَدیبلیشی در سًذگی رٍسهزُ خَد،
هطکالتی فزاٍاى دارًذ؛ بسیبری اس ایي بیوبراى ،افزادی
هسي ٍ ًبتَاى ّستٌذ ٍ بسیبری اس آًْب اس افسزدگی
رًجهیبزًذ ( .)2ٍ1ضبیغتزیي ػلل ًبرسبیی کلیِ
بِتزتیب ػببرتاًذ اس :دیببت ،فطبر خَى ببال،
گلَهزٍلًَفزیت ،بیوبری کیستیك (هبدرسادی/اکتسببی)،
ًفزیت بیٌببیٌی ( .)3اٍلیيببر ،گزف 1در سبل ،1924
اختاللّبی ضٌَایی را در بیوبراى هبتال بِ ًبرسبیی هشهي
کلیِ گشارشکزد .ضیَع کبّص ضٌَایی در هیبى بیوبراى
بب ًبرسبیی هشهي کلیِ ،ببالتز اس سبیز افزاد جبهؼِ است
( .)4در هغبلؼبت اًجبمضذُ ،درجبت هختلف کبّص
ضٌَایی در بیوبراى هبتال بِ ًبرسبیی هشهي کلیِ تحت
دیبلیش  20تب  87درغذ بیبىضذُاست( .)6ٍ5ػللی
گًَبگَى درخػَظ کبّص ضٌَایی بیوبراى هبتال بِ
ًبرسبیی هشهي کلیِ هغزحضذُاًذ کِ ػببرتاًذ اس:
اٍرهی ( ،)7اختاللّبی سذین ٍ پتبسین ٍ اختاللّبی
الکتزٍلیتی ( ،)9ٍ8کنخًَی ( ،)11ٍ10استفبدُ اس
دارٍّبی هضز بزای ضٌَایی (هبًٌذ آهیٌَگلیکَسیذّب)،
تغییزّبی هبیغ اًذٍلٌف یب ػلل دیگز هزتبظ بب ػَارؼ
ّوَدیبلیش یب ادم ٍ آتزٍفی سلَلّبی ضٌَایی خبظ (،4
 .)13ٍ 12هغبلؼبتی هختلف ٍجَددارًذ کِ ّوَدیبلیش را
در بْبَد ضٌَایی بیوبراى ،هؤثز هیداًٌذ ٍ ّوچٌیي
هغبلؼبتی ًیش ٍجَددارًذ کِ ّوَدیبلیش را رٍی ضٌَایی
بیوبراى ،بیاثز هیخَاًٌذ .در ایي هغبلؼِ بِ بزرسی تأثیز
اًجبم یك جلسِ ّوَدیبلیش ٍ ّوچٌیي یك دٍرُ ضص
هبِّ اًجبم ّوَدیبلیش رٍی آستبًِ ضٌَایی بیوبراى هبتال
بِ ًبرسبیی هشهي کلیِ ٍ ّوچٌیي بِ بزرسی ارتببط هیبى
تغییزّبی الکتزٍلیتی ٍ ٍسًی ٍ ّوچٌیي بیوبری سهیٌِای
ایي بیوبراى ٍ سبیز ضبخعّب بب تغییزّبی ضٌَایی در
ایي بیوبراى پزداختِاین.

هحوذابراّین یبرهحوذی ٍ ّوکبراى

بحث
در ایي هغبلؼِ ،اثز گَش ،هؼٌبدار ًبَد ٍ هیبى آستبًِ
ضٌَایی گَش راست ٍ چپ ،تفبٍتی هؼٌبدار
ٍجَدًذاضت .در هغبلؼِ هب ،بیوبراى ببالی  60سبل در
آسهَى ضٌَاییسٌجی پیص اس دیبلیش ،کبّص ضٌَایی
هؼٌبداری را در فزکبًسّبی ببال ًطبىدادًذ کِ هیتَاًذ
بِاحتوبل ،تحت تأثیز رًٍذ پیزگَضی در آًبى ببضذ کِ
ایي یبفتِ بب هغبلؼِ جبًسَى ٍ ّوکبراى ٍ هغبلؼِ آًتًَلی
ٍ ّوکبراى تطببِدارد ( .)15ٍ14در ایي هغبلؼِ در
بیوبراى هبتال بِ دیببت در آسهَى ضٌَاییسٌجی پیص اس
دیبلیش ،کبّص ضٌَایی هؼٌبداری در فزکبًس ّ 2000زتش
دیذُضذ .اسآًجبکِ یکی اس ػَاهلی کِ هیتَاًذ سبب
کبّص ضٌَایی در فزکبًس ّ 2000زتش ببضذ ،افشایص
ایوپذاًس دریچِ بیضی است ،ایي احتوبل هغزح هیضَد
کِ دیببت ،رٍی ایوپذاًس دریچِ بیضی تأثیزهیگذارد
کِ بزرسی ایي فزضیِ بِ هغبلؼِای ٍسیغتزی ًیبسدارد.
در هغبلؼِ هب ،هیبى تغییزّبی آستبًِ ضٌَایی پیص ٍ پس
اس دیبلیش بب تغییزّبی سذین ،پتبسین ٍ اٍرُ خَى،
ارتببعی هؼٌبدار ٍجَدًذاضت کِ در بؼضی تحقیقّب،
هبًٌذ هغبلؼِ جبًسَى ٍ ّوکبراى ( ٍ )14هغبلؼِ
ٍیسٌسیَ ٍ ّوکبراى (ً )16تبیجی ،هطببِ ایي یبفتِ
بِدستآهذ؛ یبفتِ حبغل ،ایي احتوبل را هغزحهیکٌذ
کِ ضبیذ تغییزّبی اٍرُ خَى در عی یك جلسِ دیبلیش،
در تغییزّبی اًذٍلٌف ًقطیًذارد ٍ ّوچٌیي اًذٍلٌف اس
ًظز الکتزٍلیتی ،بسیبر بِ هبیؼبت داخلسلَلی ،ضبیِ
است ٍ بًِظزهیرسذ کِ هبًٌذ هبیؼبت داخلسلَلی
بِراحتی ٍ بِسزػت ،تحت تأثیز تغییزّبی هبیغ
خبرجسلَلی قزارًویگیزد؛ اسسَیدیگز در هغبلؼِ اٍسى
ٍ ّوکبراى ( ،)17یبفتِای هغبیز بب ایي هغبلؼِ بِدستآهذ
ٍ هیبى تغییزّبی سذین ،پتبسین ٍ اٍرُ خَى ٍ آستبًِ
ضٌَایی پیص ٍ پس اس دیبلیش ،ارتببعی هؼٌبدار یبفتضذ؛
ایي هغبلؼِ ًطبىداد ،بیوبراًی کِ عی جلسبت دیبلیش،
کوتز اس  1.5کیلَگزم ٍسى کنهیکٌٌذ ،پس اس یك جلسِ
دیبلیش ،بْبَد ضٌَایی هؼٌبداری در فزکبًسّبی هتَسظ
3
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هیگذرد در فزکبًسّبی ببال هؼٌبدار بَد ()p<0/05؛
ّوچٌیي در هزداى ،کبّص ضٌَایی هؼٌبداری در آسهَى
ضٌَایی پیص اس دیبلیش در فزکبًس ّ 8000زتش ًسبتبِ
سًبى ٍجَددارد؛ در افزاد هبتال بِ دیببت ًیش کبّص
ضٌَایی هؼٌبداری در آسهَى ضٌَایی پیص اس دیبلیش در
فزکبًس ّ 2000زتش ًسبتبِ افزاد غیزهبتال بِ دیببت
ٍجَددارد ( .)p<0/05تفبٍت هیبًگیي آستبًِ ضٌَایی
پیص ٍ پس اس یك جلسِ دیبلیش در فزکبًسّبی ،250
ّ 1000 ٍ 500زتش اس ًظز آهبری هؼٌبدار بَد ()p=0/000
ٍ در فزکبًس ّ 2000زتش ًیش اس ًظز آهبری ایي تغییز،
هؼٌبدار بَد ( )p=0/043کِ ایي تغییزّب بِغَرت بْبَد
ضٌَایی در ایي فزکبًسّب بَد ٍلی در فزکبًسّبی
دیگز ،ارتببعی هؼٌبدار ٍجَدًذاضت؛ ّوچٌیي تفبٍت
هیبًگیي آستبًِ ضٌَایی پیص ٍ پس اس دیبلیش در
فزکبًسّبی ّ 1000 ٍ 500 ،250زتش در افزاد سیز 60
سبل اس ًظز آهبری هؼٌبدار بَد ((p˂0.05؛ در ایي هغبلؼِ،
بْبَد آستبًِ ضٌَایی در فزکبًسّبی ٍ 2000 ، 1000
ّ 4000زتش در کسبًی کِ کوتز ٍ هسبٍی  1.5کیلَگزم
در عی یك جلسِ دیبلیش ٍسى کنکزدًذ ،اس ًظز آهبری
هؼٌبدار بَد (.)p<0/05
بیوبراى بزاسبس هذت سهبى اًجبم ّز جلسِ دیبلیش بِ
دٍ گزٍُ تقسینضذًذ کِ در گزٍُ اٍل ،بیوبراًی کِ
کوتز اس  3.5سبػت ،دیبلیش هیضذًذ ٍ در گزٍُ دیگز
بیوبراًی کِ بیطتز اس  3.5سبػت ،دیبلیش قزارداضتٌذ .در
ایي هغبلؼِ ،بْبَد آستبًِ ضٌَایی در فزکبًس ّ 1000زتش
در کسبًی کِ بیطتز اس  3.5سبػت ،دیبلیش هیضذًذ در
هقبیسِ بب افزادی کِ کوتز اس ایي سهبى ،دیبلیش هیضذًذ،
اس ًظز آهبری هؼٌبدار بَد ()p<0/05؛ ّوچٌیي در ایي
هغبلؼِ یبفتین کِ عی یك جلسِ دیبلیش ،بْبَد آستبًِ
ضٌَایی در فزکبًس ّ 8000زتش در افزاد دیببتی در
هقبیسِ بب افزاد غیزهبتال بِ دیببت اس ًظز آهبری هؼٌبدار
است .در هغبلؼِ هب در آسهَى ضٌَایی پیص اس دیبلیش،
افزاد غیزهبتال بِ فطبر خَى ،کبّص ضٌَایی هؼٌبداری را
در توبم فزکبًسّب ًسبتبِ افزاد هبتال بِ فطبر خَى
ًطبىدادًذ ( .)p<0/05عی یك جلسِ دیبلیش ،افزاد
غیزهبتال بِ فطبر خَى ،بْبَد هؼٌبداری در آستبًِ ضٌَایی
فزکبًس ّ 2000زتشً ،سبتبِ افزاد هبتال دارًذ
( .)p<0/05هیبى آستبًِ ضٌَایی بیوبراى پیص ٍ پس اس
دٍرُ ضص هبِّ ّوَدیبلیش در ّیچیك اس فزکبًسّب اس
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ًظز آهبری ،ارتببعی ٍجَدًذاضت؛ ّوچٌیي ،هیبى
تغییزّبی آستبًِ ضٌَایی پیص ٍ پس اس دیبلیش بب
تغییزّبی سذین ،پتبسین ٍ اٍرُ خَى ،ارتببعی هؼٌبدار
ٍجَدًذاضت (.)p>0/05

ِ هغبلؼبتی ٍجَددارًذ کِ اًجبم یك جلس،اسسَیدیگز
ٍ16 ،12(  بیاثز هیداًٌذ،دیبلیش را رٍی ضٌَایی بیوبراى
 دٍرُ ضص هبِّ ّوَدیبلیش رٍی، در هغبلؼِ هب.)21
 اثزی هؼٌبدار ًذاضت کِ ایي،آستبًِ ضٌَایی بیوبراى
)؛24  تب22 ٍ4( یبفتِ بب هغبلؼبتی هختلف ّوخَاًیدارد
 هغبلؼِ یبسیي ٍ ّوکبراى،ِدر هغبیزت بب ایي یبفت
ُ ٍجَد ػَاهل هخذٍشکٌٌذ،)؛ درکل6( قببلاضبرُ است
ُ دخیلاًذ سببضذ،کِ در تؼییي آستبًِ ضٌَایی بیوبراى
کِ ارتببط دقیق هیبى آستبًِ ضٌَایی ٍ ّوَدیبلیش
ٍ هطخع ًطَد ٍ تَغیِهیضَد هغبلؼبت آیٌذًُگز
ٍ عَالًیهذت بزای بزرسی ایي ارتببط عزاحی
.اجزاضًَذ

1.

 رػبیت رصین غذایی ٍ رػبیت افشایص،دارًذ؛ بٌببزایي
ٍسى هیبى جلسبت دیبلیش بِ بْبَد ضٌَایی بیوبراى
 اًجبم ّز جلسِ دیبلیش بیص،ِ در ایي هغبلؼ.کوكهیکٌذ
 سبب بْبَد هؼٌبدار آستبًِ ضٌَایی در، سبػت3.5 اس
 افشایص، ّزتش هیضَد کِ ًطبىهیدّذ1000 فزکبًس
 تأثیزی هفیذ در بْبَد،هذت دیبلیش هیتَاًذ بِاحتوبل
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....ِاثر یک جلسِ ّوَدیبلیس رٍی تغییرّبی آستبًِ شٌَایی در بیوبراى هبتال ب
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Abstract:
Background and Objective: Renal replacement therapy using dialysis or
kidney transplantation increases survival of patients with chronic kidney disease.
Hearing loss is an important complication in chronic renal failure and various
causes have been mentioned for it. Due to the importance of this issue, we have
intended to assess hearing threshold changes in patients with chronic kidney
disease during one session of hemodialysis.
Materials and Methods: This cross-sectional study was enrolled on 76
hemodialysis patients in the hemodialysis ward of Mostafa Khomeini hospital.
We performed pure tone audiometry test before and after one session of
hemodialysis and 6 months later on patients. All the lab exams were sampled
before and immediately after the end of dialysis from the same venous needles
as monthly routine lab exam without any additional sampling.
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Results: There was a significant hearing threshold improvement after one
session of hemodialysis. We found a significant correlation between hearing
threshold changes and weight changes, diabetes, dialysis duration and duration
of session. But there was not any significant correlation between changes in
sodium, potassium, urea and changes in hearing thresholds after hemodialysis.
Conclusion: A significant improvement of hearing threshold at low frequencies
after one session of hemodialysis was observed in the patients under 60 years
old that supports the hypothesis that there is endolymphatic hydrops in dialysis
patients.
Key words: Chronic renal failure, Hemodialysis, Hearing threshold
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