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  . العملهذا  إلنجاز لهام ووفقنيواإلأمدني بالصحة  الذيسبحانه وتعالى  الشكر هلل

الى الدكتور محمد على الغزال الذي مد لي يد العون و  االحترامبجزيل الشكر ووافر كما أتقدم 

 المساعدة وكان لي السند و المرشد في هذا العمل . 

، وعلى رأسهم  مصراتة –في مركز عالج وغسيل الكلى  العاملين وأتقدم بخالص الشكر الي كل

، على مساعدتهم لي  صطفي الغيرانيو الدكتور مفتاح م دنفريةزياد محمد الكال من الدكتور 

هللا العزيز أل نس، المرضى الذين أجريت عليهم الدراسة  بالشكر، وأخص  خيرا   وجزاهم هللا عني

 عليهم بالشفاء العاجل . ميزان حسناتهم و يمنذا العمل في أن يجعل ه القدير

          على دعمهاخصائي جلدية  رفان الي الدكتور عمران أبوزريبةو أيضا أتقدم بالشكر و الع

الدكتور ضياء الشيباني الذي كان لي يد العون  ىالو ، فجزاه هللا عني خير الجزاء لي ، و توجيهاته 

لي االكاديمية الليبية فرع و أتوجه أيضا بالشكر افي الجانب االحصائي من البحث جزاه هللا خيرا ، 

انسى أيضا صديقاتي ال  ، وعادل األجطل  الدكتورعلوم الحياة ى رئيس قسم و خاصة ال مصراتة

و حواء المبقع اللتان وقفتا معي و كانتا لي يد العون في خطواتي فجزاهم هللا عنى  ابتهال دمونه

  خير جزاء .
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الذين  الغسيل الكلويمعرفة مدى انتشار الحكة اليوريمية عند مرضى هدفت الدراسة الي 

المؤشرات  وتقييم بعض االعراض السريرية و ،ة ون للغسيل الكلوي في منطقة مصراتيخضع

و دراسة بعض العوامل التي قد تؤثر البيوكيميائية و الدموية التي يمكن ان تكون لها عالقة بالحكة 

 عند مرضى الحكة اليوريمية .توزيعا ، و أيضا معرفة أكثر فصائل الدم علي وجود الحكة 

 01الي  01ا بين و تراوحت أعمارهم م فشل كلويمريض  071أجريت هذه الدراسة على 

جمعت بعض و  ةبمركز عالج و غسيل الكلي مصرات  0107سنة ، من شهر فبراير حتى مارس 

على مستويات شدة الحكة ، الحالة  بياناتضع للبحث ، وشملت هذه الاعن كل مريض خبيانات ال

الجنس ، االدوية المستعملة للعالج ، االمراض  ،النفسية ، اضطرابات النوم ، جفاف الجلد ، العمر

 موية .و الد المصاحبة ، و أجريت معها بعض التحاليل المخبرية للمؤشرات البيوكيميائية

 071مريض من  011أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة انتشار الحكة اليوريمية كانت في 

، حكة خفيفة عت هذه النسبة على ثالث مستويات ، وتوز  %(91.06) نسبتهم مريض

و الذين ال يعانون من هذه  %(07.19%( ، حكة شديدة )11.11%( ، حكة متوسطة )01.01)

 .  %(16.90نسبتهم ) مريض 071مريض من   67في  الحكة كانت

العمر ، الجنس ، االمراض  أيضا أظهرت الدراسة عدم وجود فروق معنوية في كال من

حيث كانت القيم االحتمالية البيوكيميائية ، و بعض من المؤشرات الدموية  المصاحبة ، المؤشرات

     اليوريمية ارتباط طردية بين الحكةعالقات  و وجدنا فروق معنوية و، P > 0.05 ) ) أكبر من 



 

 ف
 

اضطرابات النوم  و ،(  ( P value = 0.021و األعراض السريرية المتمثلة في الحالة النفسية 

P value = 0.00 ) )  وجفاف الجلد( P value = 0.00 )  عالقة ارتباط و وجود فروق معنوية

   (  ( P value = 0.00 الحكة اليوريمية الفشل الكلوي و طردية بين االدوية المستعملة للعالج

   عالقة عكسية بين الحكة اليوريمية والمؤشرين من المؤشرات الدموية  و وجود فروق معنوية و ،

 ،MCHC معدل تركيز الهيموجلوبين( P value = 0.01)   ،MCH  معدل الهيموجلوبين في

 .(  P value = 0.02 )الكرية 

بنسبة  ABتوزيعا بين مرضى الحكة اليوريمية الفصلية  BGكانت أكثر فصائل الدم 

%( وأقلها 61.67بنسبة ) O%( ويليها الفصلية 63.64بنسبة )  B%( ثم الفصيلة78.95)

      %( 60.57فكانت نسبته ) (+) Rhالموجب %( ، أما العامل الريسي 53.63) Aالفصيلة 

 %( .  60.72فكانت النسبة )-) Rh ) السالب و العامل الريسي

 



 ص
 

Abstract 

This study aims at identifying to what extent uraemic pruritus is common among patient 

with ESRD in misurata city , and to evaluate some clinical symptoms and biochemical 

and hematological parameters that may have connection to uraemic pruritus and further, 

to study some factors that likely affects existence of uraemic pruritus , besides ; to 

identify more distribution  type of blood group among patients of uraemic pruritus. 

This sample of the study is made up to 170 patients of HD , their ages range between 20 

to 80 year old , as it covers the period frorm February to March 2017 . Data has been 

collected from each patient under this research , focusing on the level of uraemic 

pruritus, state of mood , sleep disorders , skin dryness , age , sex , drugs used for 

treatment associated diseases , along with some lab analyses for the biochemical 

hematological parameters.                                                                                                    

The findings of this study showed that the spread of the uraemic pruritus was (%60.59) 

among 103 patients out of 170 , distributed between three levels , mild (%13.53) , 

moderate (%30.00) , and severe pruritus (%17.06) those not who suffer from this 

pruritus were around (%39.41), i.e., 67 patients out of 170 . 

Also , this study showed that there is no statistical significance in age , sex , associated 

diseases , biochemical parameters and some hematological parameters as the P  values 

were bigger than 0.05., there are statistical differences and a correlation between 

uraemic pruritus and the clinical symptoms represented in the state of mood P value = 

0.021 , sleep disorders , P value = 0.00 , skin dryness P value = 0.00 , furthermore ;there 

are statistical differences and correlation between the drugs used for treatment and 

uraemic pruritus P value = 0.00, also ;there are statistical differences and reverse 

relation between uraemic pruritus and two of hematological parameters MCHC " P 

value = 0.01"  , MCH" P value = 0.02  " . 

The study indicated that the most distribution blood group among patients with uraemic 

pruritus was AB group (%78.95) , than B group (%63.64) , followed by O group 

(%61.67) , the less spreading group was A (%53.63) . The rhesus factor Rh (+) was 

(%60.57) , the rhesus factor Rh (-) was (%60.72) . 

 



1 
 

 Introductionالمقدمة                 1

 خارجية رغبة شكل على يظهر عند المريض داخلي شعور أنها على Pruritus الحكة تعرف     

 الجلدية بالحكة متخصصة نهائية مستقبالت عصبية توجد ال الوقت هذا و إلى ، الجلد لتخديش

 الجلد أخرى في لمستقبالت العصبية النهايات مع تشترك للحكة العصبية ولكن النهايات انفراد على

      . )Ameen & Faeiz (2011 ,. واألدمة البشرة طبقة بين الفاصل الخط على واقعة وهي

الحكة من األعراض الجلدية الشائعة التي تصيب الجسم والتي تنتج من مسببات  تعتبر      

حيث  ، غير واضحة المعالموأمراض جلدية عديدة واضحة المعالم أو تنتج من مسببات باطنية 

 الكتشافأو نسيجية(  ةأو مختبري ةيتطلب الكشف عن مسبباتها إجراء عدة فحوصات طبية )سريري

، ومن المسببات الباطنية للحكة الجلدية أمراض المرحلة النهائية  المسبب الحقيقي لهذه الحكة

يؤدي  مما ،المزمن  الكلويإلي الفشل تنتهي التي  و  End stage renal diseaseىلمرض الكل

 . (6002 السموم في أنسجة الجسم )الزاير،معدل الفضالت و ارتفاع  ىإل

بعض  وقد اعتقد ، الكلىمرضى غسيل  ىأعراض الحكة الشديدة عل وكثيرا ما لوحظت     

ما أن يكون جفاف الجلد الذي يعرف بمصطلح ااألسباب وراء حدوث هذه الحكة  المختصين أن

Xerosis  أو انخفاض التعرقDecreased sweating اضطراب في  أو، المريض  ىلد

أو زيادة في عدد خاليا Parathyroid الدرقية لسيوم أو زيادة في نشاط الغدة جار استقالب الكا

 و أسباب كامنة وراء حدوث هذه الحكة غير واضحة ىومن بينها أمور أخر ،  Mast cell البدينة

)., 1990 et al Kaku & Fujita)             . 
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كانت تسمى سابقا و  ESRD  مرتبطة بمرضى المرحلة النهائية لمرض الكلىهذه الحكة 

، وحاليا تعرف بالحكة المرتبطة بمرضى المرحلة النهائية  Uraemic pruritus اليوريميةبالحكة 

 . ESRD((Mettang & Kremer ., 2015 الكلي  لمرض

        ESRDالمرحلة النهائية لمرض الكلى  بعض مرضىان هذه الحكة تؤثر على نمط حياة       

تكون أما اضطرابات في النوم و الحكة  تسببه من إزعاج شديد وقلق واكتئاب و ، بسبب ما

 .Generalized   (Aramwit & Supasyndh ., 2015)أو عامة  Localized موضعية 

و شبكة   Glomeruliالكبيبات  ىالكلية بأداء وظائفها عن طريق عدد من الوحدات تسمتقوم      

ويتم  ، الضارة لتخرج مع البولتفصل المواد ثم  ،هائلة من األنابيب يتم من خاللها مرور الدم 

فتحفظ  ،الكبيبى  تخليص الجسم من السوائل و العناصر الزائدة عن حاجته عن طريق الترشيح

     و ال تسمح بمرورها مثل البروتينات و الجلوكوز وغيرها ،المواد الضرورية بإعادة امتصاصها 

 ( .6002غيرها )شريك ، و  ياتنينالكر الضارة  مثل البولينا و السامة و  وتسمح بمرور المواد ،

مرور كميات كافية من الدم فيها وسالمة الكبيبات الحيوية  ويشترط لقيام الكلى بهذه الوظائف      

حدى او األنابيب الترشيحية ، وضمان مرور البول المفرز خارج الجسم بسهولة ، فإذا لم تتوفر 

 الدم و سوائل الجسم وأنسجته تختل وظيفة  كليتين و بالتالييختل عمل الأو جميعها هذه الشروط 

عجز في وظائف  خطيرة إذا حدث خلل أووفي هذه الحالة يصاب الجسم بأعراض و مضاعفات  ،

 ( .6002 )شريك ، الكليتين

يض أن في حين أن عجز أو فشل الكلى و عدم قدرتها بالقيام بوظائفها ، يستدعي من المر      

الغسيل الكلوي  :و يوجد نوعان من الغسيل الكلوي  ، Dialysis يبدأ في عمل الغسيل الكلوي

جزيئا و يحل هذا الغسيل ،  Hemodialysisالغسيل الكلوي الدموي و  Peritonealالبريتوني 
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زالة السوائل الزائدةمحل العديد من وظائف الكلى لتنقية الدم ) كمية ( وموازنة  إزالة الفضالت ، وا 

البد من تكرار هذه ، نقاذ حياة المريض إل Electrolytes الحرة االيوناتالمواد الكيميائية مثل 

 ( .6002العملية ثالث مرات أسبوعيا للمريض الواحد )ديافيرم ، 

    الخمول اسهال ، ، الوزن نقصيصاحب مرضى الغسيل الكلوي أعراض مرضية و منها :      

 تجمع بسبب انتفاخ في الجسم وخاصة اليدين و الرجلين ،الشهية  فقدان ، الغثيان ،الهزال  ،

      تغير لون الجلد ،جفاف الجلد  ، الحكة ،الشد العضلي  التنفس ، ضيق ،الجسم  في السوائل

 ( .6000 )السويداء ،أحيانا ، و ارتفاع ضغط الدم و غيرها الرعاف  ،التشنجات العصبية  ،

بعض عند  لوحظحيث  ، الدمويشملت هذه الدراسة الحكة المصاحبة لمريض الغسيل الكلوي      

أعراض و يعانون من  تظهر عليهم ، الكليالمرضى الذين يعانون من المرحلة النهائية لمرض 

وجود الحكة المشتركة و التي تعرف في   Problem studyتكمن مشكلة الدراسة هنا  والحكة ، 

الغسيل الكلوي و التي تعتبر  ىمرضلبعض  المصاحبة Uraemic pruritusاليوريمية بالحكة 

اضطرابات لمرضى الغسيل الكلوي  معروفة السبب تماما و التي تسبب إزعاج و مشكلة غير

 .المزمن 

وفهم  ، الحكةاألسباب الكامنة وراء حدوث هذه على بعض  التعرف وتناولت هذه الدراسة     

        العالج المناسب لهذه الحكة ى ل إلللوصو لها  Pathophysiologyالفسيولوجية المرضية 

  .  التخفيف منها و
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  The aim of the studyالهدف من الدراسة                 1.1

 

 . ةمرضى الغسيل الكلوي الدموي في مصرات ى انتشار الحكة اليوريمية عندمدالتعرف على  -

  . السريريةتقييم عالقة الحكة اليوريمية مع بعض األعراض  -

، األدوية المستعملة لعالج  المريض عمر ، تقييم عالقة الحكة اليوريمية مع جنس المريض -

 .لمرضى  األمراض المصاحبة،  الفشل الكلوي

 تقييم العالقة بين الحكة اليوريمية وبعض المؤشرات  البيوكيميائية  . -

 تقييم العالقة بين الحكة اليوريمية وبعض المؤشرات الدموية  . -

 . بين مرضى الحكة اليوريمية توزيعا Blood Groupمعرفة أكثر فصائل الدم  -
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   Literature reviewالدراسات السابقة       1

  The skinالجلد         1.1

بل هو عضو نشيط و فعال حيث ، حاجز خامل يفصلنا فقط عن المحيط  الجلد ليس مجرد      

  أهمها:يقوم بالعديد من الوظائف 

 . يعتبر الجلد خط الدفاع األول للجسم ضد الميكروبات Immune functionوظيفة مناعية  -

 .  تعمل الطبقة الدهنية كعازل للحرارة Regulate body temperatureتنظيم حرارة الجسم  -

 يقلل من فقدان الماء .  -

   يحتوي الجلد على مستقبالت عصبية لإلحساس بالحرارة Sensory functionوظيفة حسية  -

 . واللمسوالبرودة والضغط 

نتاجتكوين و  يلعب الجلد دورا أساسيا في -  .  Vitamin Dفيتامين د ا 

الميالنين  مادة إفراز ، Ultra violet rays البنفسجية الضارةالوقاية من أثار األشعة فوق  -

Melanin  ( . 6006) بدران ،  البنفسجيةفوق يقي الجلد من األشعة الذي ة في البشر 

 لألسفل: األعلى طبقات رئيسية من من الجلد ويتألف     

   Epidermis  البشرة    1.1.1 

 Basal cellالقاعدية  الطبقة وهي: األعلى إلى األسفل من عدة طبقاتمن  البشرة تتألف     

layer   الشائكة  ، الطبقةPrickle cell layer  الحبيبية  ، الطبقةGranular layer  الطبقة ، 
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      Melanocytes، الخاليا المالنية  Keratin layerالمتقرنة ، الطبقة Clear Layerالرائقة 

  . (6006)بدران ،  Langerhans cells يا النغرهانس، و خال

 

     Dermo epidermal junction          دمى البشرى األ الموصل  1.1.1

الطبقة عدة طبقات  هذهوتشمل  Basement membraneالغشاء القاعدي بتعرف أيضا      

  كالتالي:وهي 

 القاعدي القسم من بشروى يتألف داخل : مستوى  Lamina basalis القاعدية الصفيحة -

 القاعدية . للخاليا

 يحوي و القاعدية الصفيحة بعد يأتي فارغا يبدو مستوى   Lamina lucida :النيرة الصفيحة -

 اإلرساء . خيوط

النوع الرابع   الكوالجين من رئيسي بشكل وتتكون Lamina densa : الكثيفة الصفيحة  -

Collagen IV . 

 . اإلرساء ألياف : تحوي   Lamina reticularis الشبكية الصفيحة -

    أهمهايتضمن عدة وظائف  الغشاء القاعديو  Basement membrane : الغشاء القاعدي -

شفاء الجروح  في دورا و يلعب نفوذ ، نصف كحاجز يعمل و األدمة ، و البشرة بين التماسك، 

Healing Wounds  ، ( . 6006)بدران 
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     Dermis األدمة   2.1.1

 أساسية ومادة وألياف خاليا من مؤلف داعم ضام نسيجون من ـتتكالبشرة و  تقع مباشرة تحت     

 Millimeter ليميترم 1 ل تصل قد ، Millimeterمليميتر 2 حوالي سماكتها، تتراوح  الخاليا بين

الكوالجين التي  أليافتحتوي علي  الصالبة ، و ،الميكانيكي  الدعم األدمة تمنح طبقة، الظهر يف

 ألنها مناعية خواص لها المرونة ، المرنة تمنح األلياف بينما ، )الشد قوة( التوترية  القوةتمنح 

 الخاليا و Macrophage الخاليا األكولة و Lymphocytes الليمفاوية الخاليا تحتوى على

 علي األوعية األدمةأيضا تحتوي و  Dendritic cells التغضنية والخاليا Mast cells البدينة

 بالكامل الجلد تغذي التي Lymphatic vesselsاالوعية اللمفاوية  و  Blood vessels الدموية

 مزودة أنها كما،  المناعية واالستجابة الجروح وشفاء الجسم حرارة تنظيم في لدورها باإلضافة

 توجد، و )ألم  اهتزاز، حرارة ، ضغط، لمس ، مثل ) حسية ومستقبالت وأعصاب ذاتية بأعصاب

العرقية  الغدد وكذلك ، الناتجة العرقية الغدد ، الزهمية أو الغدد الدهنية الغدد أيضا ، األدمة في

 . (6006)بدران ،  المفرزة

الشبكية   ، األدمة Papillary dermis الحليمية منطقتين : األدمة األدمة من تتألف      

Reticular dermis  النوع االولكوالجين  هو األدمة في الكوالجينو І من والقليل أساسي ، بشكل 

 ( .6006 )بدران ،  Шالنوع الثالث  كوالجين

  Subcutaneous Tissueنسيج تحت الجلد    2.1.1

 حرارة حفظ على تساعد و الجلد تصيب التي الصدمات تمتص الشحمية، السبلة أيضا وتسمى     

 و الشبكية األدمة كما تربط أيضا بينللطاقة  مستودعا تشكلالظروف البيئية و في جميع  الجسم

 ( .0.6( . كما موضحا في الشكل )6006العضالت )بدران ،  صفاق
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 ( .1226،  حاجوج( : تركيب الجلد )1.1شكل )

 

  The pruritus   الحكة    1.1

في الحك  مستمرة و هي رغبة ملحة ، Itchو المعروفة أيضا بمصطلح   Pruritusالحكة      

(Ikoma et al ., 2006 و الغرض من هذا الحك هو إزالة المسبب . ) Pruritogen  ، فالحكة

%( من المرضى قد  20 – 00حوالي )في ، ولكن يمكن أن تنشأ من مسببات مرضية جلدية 

 ( . Weisshaar & Kucenic et al ., 2003أمراض جهازية )يكون المسبب 

البدائية أو األساسية وهي حكة مستقلة عن الحكة : النوع األول نوعان رئيسيان هما لها الحكة     

األمراض الجلدية ، و في هذه الحالة ال تعتبر عرضا بل تكون مرضا  أو تكون العرض و المرض 

هذا النوع من الحكة في سرطان الدم و سرطان العقد اللمفية )هودجكين( ، وفي  حدث، و ي معا

 ، و في الداء السكري  دوائية و الغذائيةت التسممامرض االضطرابات العصبية و النفسية و في ال

 ( . 0990اليوريمية )شحادة ،  و في اليرقانات و في
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و هي تشكل  و تدعي الحكة العرضية أيضا ، أو التاليةالحكة الثانوية ب النوع الثاني فتعرف أما 

 األكزيما  ،Scabies يرافق كثيرا من األمراض الجلدية أو يكون تاليا لها ، كالجرب  مهما عارضا

Eczema  الشرى ،Urticaria  ، (0990)شحادة  . 

 Spots or، بقع أو بثور  Rednessتترافق هذه الحكة مع بعض العالمات : مثل االحمرار      

blisters نتوء على الجلد ،Bump on skin  ،  متشققةبشرة جافة وDry & Cracked  skin   

، وأحيانا تستمر لفترة طويلة   Leathery scaly texture to the skinقشور بنية على الجلد ،

إلي فرك أو خدش منطقة بصورة متقطعة أو مستمرة المريض فيها ويمكن أن تكون شديدة أو يلجأ 

 .( Mayo ., 2016)الحكة 

 Skin، أمراض جلدية  Xerosisومن األسباب المحتملة للحكة في الجلد : جفاف الجلد       

conditions  ،  داخليةأمراضInternal disease  ، مرض فقر الدم بالحديدIron deficiency 

anemia   اضطرابات الغدد الصماء ،Disorders endocrine  أمراض االلتهابات الفيروسية ،

Diseases of viral infections  أمراض الفشل الكلوي ،Renal failure  (Tarikci et al ., 

2015   . ) 

     The mechanism of pruritus        آلية الحكة          1.1.1

      Peripheral nervous systemيمكن أن تنشأ الحكة في الجهاز العصبي المحيطي       

   Central nervous system عن طريق الجهاز العصبي  المركزي  ( أو الجلد أو األعصاب )

 يمكن  و Pruritoceptive  ـتحدث في الجلد تسمى ب فالحكة التي، (  الحبل الشوكي أو الدماغ )

 المحفزات  و Mechanicalمجموعة متنوعة من المحفزات ، مثل المحفزات الميكانيكية  تسببهاأن 
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  Electrical، و المحفز الكهربائيThermal الحرارية المحفزات  و Chemicalالكيميائية 

الهستامين مركب الحكة المسببة من قبل ية الواردة الرئيسية المسؤولة عن فالخاليا العصب

Histamine هي ألياف عديمة الميالنين نوع سي Unmyelinated C - fibres   ويوجد ،

المسؤولة عن نقل  C - Fibre nociceptor سي نوعين رئيسيين  لأللياف العصبية الحسية

األلياف أن يكي وغير الحساسة للمؤثر الميكانيكي ، وقد ثبت ، المستجيبة للمؤثر الميكان هي األلم

، والمستقبالت غير الحساسة  المستجيبة للمؤثر الميكانيكي لها رد فعل  معظمها على األلم

، فإن ذلك ال يفسر الحكة الناجمة  تستجيب في الغالب إلى الحكة الناجمة عن الهستامين ومع ذلك

لياف يكون لألحكة دون رد فعل للهستامين ، وبالتالي فمن الممكن أن  ميكانيكًيا أو عندما يتم إنتاج

 ( .Ikoma et al ., 2006مختلفة من األلياف ) مجموعة Pruritoceptive  العصبية 

قد أثبتت الدراسة أن مستقبالت الحكة توجد فقط على اثنين من أعلى طبقات الجلد، وهما      

 أجرى كل من وقد ، Dermal transition layers ، و الجلد االنتقالية  Epidermisالبشرة 

(Shelley & Arthur ) عن طريق حقن مسحوق شوكيات مسبب للحكة )شجر البلسم(فوجدا     

        و وجدا أن الحساسية القصوى هي في طبقة الخاليا القاعدية أو الطبقة األعمق من البشرة 

يمكن  الطبقات الجلدية أزالت قدرة المريض على إدراك الحكة ، و ال ، فاالستئصال الجراحي لتلك

الشعور بالحكة أبدا في العضل أو المفاصل ، مما يوحي بقوة بأن األنسجة العميقة قد ال تحتوي 

 . (Schmelz et al ., 1997) أجهزة استشعار للحكة

لعصبي نتيجة لتلف في ويمكن أن تنشأ الحكة العصبية في أي نقطة على طول المسار ا     

الجهاز العصبي ، ويمكن أن تشمل أمراض أو اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي أو الجهاز 

  Neurasthenicالعصبي المحيطي ، و تكون هذه الحكة  أما عصبية المنشأ  وتعرف بمصطلح 
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زيادة تراكم  ليس لها وجود ضرر عصبي ، وترتبط في الغالب معوهذه الحكة  تسببها حكة مركزية 

المنشأ تعرف بمصطلح  ةالمواد األفيونية الخارجية وربما المخدرات االصطناعية ، أو حكة نفسي

Psychokinesis  وترتبط هذه الحكة أيضا مع بعض االضطرابات النفسية مثل الهلوسة عن

الحال طريق اللمس ، واألوهام من الطفيليات ، أو اضطرابات الوسواس القهري المتعلقة كما هو 

  Akhyani دراسة أكياني( . و في  2003 et alTwycross ,.) Neurotic scratchingفي 

هو   Clinical neuropathyأظهرت أن االعتالل العصبي السريري 6002في سنة و أخروون 

      السبب في حدوث الحكة اليوريمية وهذا يبرر اجراء مزيد من البحوث على وظيفة االعصاب

   و النواقل العصبية في مرضى غسيل الكلى و ادخال ادوية جديدة تستهدف االعتالل العصبي

(2005 ., et al Akhyani . ) 

       Uraemic pruritusالحكة اليوريمية  1.1.1

تصنف الحكة اليوريمية على أنها نوع من أنواع الحكة البدائية أو األساسية والتي تعرف      

( . وتكون هذه الحكة مرتبطة بأمراض Bishop et al ., 2013) Uraemic pruritusبمصطلح 

الكلى في المرحلة النهائية و تؤثر بشكل ملحوظ على نوعية حياة المريض و يمكن أن تؤثر سلبا 

التي كثيرا ما تواجه المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى  فالحكة اليوريمية صحتهم ،على 

 Inflammatory systemic diseaseللمرحلة النهائية ويعتبر هذا المرض مرض التهابي جهازي

. وعادة ما  ((Local skin disease  Kuypers , 2009من اضطراب الجلد الموضعي ليسو 

و هذه االضرار متماثلة في التغيرات الثانوية  ، ةالحكتكون االضرار الجلدية غير موجودة في هذه 

، القشور   Excoriations with or without impetigoمثل سحجات مع أو بدون القوباء
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 Pustulesأو بثرات   Papules، حطاطات  Ulceration، تقرحات  Linear crustsالخطية 

(Suzuki et al ., 2015. ) 

لمرضى الفشل الكلوي ومن المظاهر الفسيولوجية التي يعاني منها مرضى المرحلة النهائية 

 ، سمك الغشاء القاعدي Microangiopathyوجود اعتالل في األوعية الدقيقة المزمن ، 

Thickening of basement membrane   ضمور البشرة ،Epidermal atrophy  أو

، و يرجع سبب هذا الضمور إلي  Atrophy of sebaceous glandsضمور في الغدد الدهنية  

انخفاض مستويات نسبة الدهون و الماء في الطبقة القرنية الموجودة في الجلد و لذلك يعتبر أيضا 

عرق يعتبر عامال اخر يزيد من تسببا في تواجد الحكة عند مرضى الغسيل الكلوي ، و أيضا فرط ال

مع ذلك فان طبقات القرنية في جلد مريض الغسيل  لوي وتفاقم الحكة عند مرضى الغسيل الك

 Aramwit & Supasyndh)الكلوي هي اقل في المحتوي المائي مقارنه مع جلد الشخص السليم

., 2015)  . 

بأن مرضى الحكة  6002في سنة  و أخروون Chorążczewska كارتفزكا ووفقا لدراسة

شدة الحكة في في الجلد و ساهم هذه الجفاف في زيادة  تظهر لديهم أعراض جفافاليوريمية 

 ( . Chorążczewska et al ., 2016) الكلوي مرضى الغسيل

    Calciumمثل الكالسيوم االنسان  امالح مصلأثبتت عدة تقارير أن بعض مستويات 

تكون مرتبطة   Magnesiumوالماغنسيوم  Phosphateوالفوسفات  Aluminumو االلومنيوم 

الهستامين لإلفراج عن مركب يمكن أن يحفز الخاليا العصبية أو ينشط  فالماغنسيوم، بوجود الحكة

في حين أن الكالسيوم و الفوسفات يمكن أن تحفز مستقبالت الحكة ، و تسبب  الخاليا البدينة

  Tajbakhsh  تاجبخش أوضحكما .  (Aramwit & Supasyndh ., 2015)تكلسات جلدية 
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الحكة اليوريمية التي تتواجد ين الكالسيوم و عالقة كبيرة تربط بوجود  6002و أخروون في سنة 

 ( .  Tajbakhsh et al ., 2013عند مرضى الغسيل الكلوي )

قد تكون من ضمن األسباب المحتملة    Parathyroidالغدة الجار الدرقية ت الدراسة أناقترح     

الفشل الكلوي المزمن  ىاليوريمية في مرضى المرحلة النهائية لمرضالتي تؤدي إلى حدوث الحكة 

Aramwit & Supasyndh ., 2015)) ماكلوك . وفي احدى الدراسات التي قام بها 

Makhlough  أتضح من خالل هذه الدراسة وجود عالقة ارتباط كبيرة بين  6002و أخروون

وريمية و بالتالي يجب السيطرة على مع شدة الحكة الي PTH مستويات الغدة الجار الدرقية

  et alMakhlough  ,.) المزمن  للتغلب على الحكة في مرضى الغسيل الكلوي PTHمستويات 

2013 . ) 

            Creatinine مثل مستويات الكرياتيين في المصل المؤشرات البيوكيميائيةبعض وتعتبر زيادة 

، واالضطرابات في  Magnesiumالماغنسيوم ،   Phosphor، الفوسفورUrea ، اليوريا 

، أحدى عوامل  Microglobulin- β2جلوبولين كرو يالم 6، وبيتا  Calciumمستويات الكالسيوم 

الخطورة المهيئة لحدوث الحكة اليوريمية ، وهناك عوامل أخري مساهمه في هذه الحكة مثل زيادة 

وارتفاع الفريتين   Erythropoietinاالرثروبويتينو قصور في   Aluminumمستويات االلومنيوم 

Ferritin  وانخفاض الترانسفيرينTransferrin وانخفاض الزاللAlbumin   واعتالل األعصاب

 Xerosis، وقد يصاحب هذه الحكة جفاف في الجلد  Peripheral neuropathyالمحيطية 

 ضمور الغددلك وكذ Sweat volumeجدا نتيجة لالنخفاض في حجم العرق  متكرر

 Dehydration of theنيةوجفاف الطبقة القر   Atrophy of the sebaceous glandsالدهنية

 stratum corneum  و قد تكون لها دور في حدوث الحكة اليوريمية ،Aramwit & 
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Supasyndh  ., 2015)  . ) التي قام بها الباحثان الشافعي اثبتت االكتشافات الحديثةكما     

والجلوبيولين  CBCتعداد الدم  الكامل  أن مستويات 6002سنة  Alshafei & Nour و نور

، كانت منخفضة في المرضى الذين يعانون من الحكة اليوريمية  Immunoglobulinالمناعي 

(Alshafei & Nour ., 2016   . ) 

ي )خلل أيضي ( وكانت افتراضات أخري بان سبب الحكة اليوريمية هو خلل في التمثيل الغذائ     

، حيث أشارت بعض الدراسات إلي أن ذلك ينطوي على انتشار المزمن لمرضى الفشل الكلوي 

و غيرها من المواد  Cytokines، و أيضا السيتوكينات  Cutaneous nerveالعصب الجلدي 

  Hyperparathyroidismالكيميائية وانتشار الخاليا البدينة وارتفاع مستويات الغدة الجار الدرقية 

مسئولة عن الحكة  قد تكون  من مواد الغسيل امادة غير مرغوب فيهوجود  هأن أيضا ، يعتقد

إلى زرع في هذه الحالة الي اليوريمية و تسبب تراكم جهازي و ال يوجد حل غير أن يلجا المريض 

المزمن ، قد يكون سبب االمراضية في مرضى الفشل الكلوي Kidney transplantationالكلى 

- T-Helper (TH)مثل )    Mediatorsد وسيطه لاللتهابمواافراز هي االلتهابات الناتجة من 

1 Cytokine and inter Leukin (IL) -2)  ، وقد تلعب دور في الحكةAramwit & 

Supasyndh ., 2015) ا الشافعي و نور( . بينت نتائج دراسة اخرى قام بهAlshafei & 

Nour   اك زيادة في مستويات الهستامين ، أن هن 6002في سنةHistamine  وهرمون

 ,. Alshafei & Nourفي المرضى الذين يعانون من الحكة اليوريمية )  Cortisolالكورتيزول

2016   . ) 

       في دم مرضى الفشل الكلوي  Hypercalcemiaكما أن زيادة مستويات الكالسيوم 

يعمالن علي ترسيب ثانوي لبلورات فوسفات اللذان Hyperphosphatemia  و الفوسفات
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  في الجلد و يمكن أن يساهم هذا في تواجد الحكة  Calcium phosphate crystalsالكالسيوم 

، وعليه ينبغي تقييم اضطرابات الغدد الصماء و االكزيما واالضطرابات النفسية و التهاب الجلد 

 . ((Dialysate Aramwit & Supasyndh ., 2015التماسي والحساسية للديالة 

( أن معدل قياس كفاءة 6002أخروون )و   Resicرسيكو أظهرت  دراسة قام بها  

ه عالقة في وجود الحكة ( الذي يوضح كفاءة الغسيل في إزالة اليوريا لKt\V)الغسيل

  . (Resic et al ., 2007)اليوريمية

 

 Treatment of uraemic pruritusعالج الحكة اليوريمية          2.1.1

في مرضى الفشل الكلوي يوصى بإتباع نهج تدريجي لعالج الحكة اليوريمية و من المفيد أن      

 حيث ،00عشرة إلي  0صفر نسأل المرضى إلي درجة شدة الحكة و ذلك باستخدام درجة من 

 بشكلعن وجود الحكة و تعبر  00درجة عشرة تعبر على عدم وجود الحكة ، و  0درجة  صفر

 . (  Rayner., 2013)  األسوأ من سيء الي 

 ويمكن استخدام بعض االدوية للتخفيف من الحكة منها: 

 :  Review serum calcium and phosphateالكالسيوم و الفوسفات في المصل  متابعة-0

المزمن  متابعة مستويات الكالسيوم و الفوسفات في مصل المرضى الخاضعين للغسيل الكلوي      

الكالسيوم و الفوسفات ، و ايضا تعديل النظام الغذائي و محاولة خفض ستويات ، و تعديل م

 . ( Rayner ., 2013 مستويات الفوسفات لوقف الحكة )
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 : Topical emollientsالمطريات الموضعية      - 6

بعض الذي هو شائع في  Xerosisللحد من جفاف الجلد التي تفيد كريمات ترطيب تستخدم      

 يلي:و من هذه الكريمات المرطبة ما المزمن  مرضى الفشل الكلوي

عالج العادة لستخدم في الذي ت Crotamiton cream (eurax)كريم كروتاميتون )يوراكس( 

كريم غنى بحمض اللينولينيك غاما  في بعض الحاالت و أحيانا قد يستخدم كون فعالةقد يالجرب 

Cream rich in gamma llinolenic acid أحيانا ، قد تكون مفيدة( Rayner ., 2013 . ) 

 : Anti-histamines   مضادات الهستامين - 2

ولكن هناك تجارب سريرية أجريت  ، استخدام مضادات الهستامين للحكة الخفيفة او المعتدلة     

فعالة للحكة المصاحبة لمرضى  باستخدام مضادات الهستامين ال يدل على أن مضادات الهستامين

 . ( Rayner ., 2013الكلي ) 

 : Gabapentinجابابنتين  - 4

% من 82في  00\0إلي  00\ 8يقلل شدة الحكة من  ،  Pregabalinجابابنتين أو الركبه      

 . ( Rayner., 2013 المرضى المصابين بشدة  ) 

 :  Pregabalinالركبه  - 2

 ,.Raynerاعطاء جرعة منخفضة من الركبه للمرضى الغير قادرين على تحمل جابابنتين )     

2013.) 
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 :   Differential diagnosisالتشخيص التفريقي   - 2

اعادة النظر في التشخيص الحكة اليوريمية في المرضى الذين ال يستجيبون للجابابينتين أو      

، و الحكة يمكن أن يكون أحد اعراض الجرب أو سبب كامن وراء سرطان الغدد  بريحابالين

لغشاء قد تكون ذات صلة بفرط الحساسية  الليمفاوية أو أمراض الكبد، في مرضى الغسيل الكلوي

 Dialysis  (Rayner ., 2013  .)الغسيل 

2 - Specialist advice  : 

األمراض الجلدية  على فوق البنفسجية و يقتصرعالجات معقدة أكثر مثل العالج بالضوء     

Rayner ., 2013 ) .) 

 

     Evaluation of  pruritusتقييم الحكة                  2.1.1

للمرضى الذين يعانون من  Clinical examination يشمل تقييم الحكة أوال الفحص السريري      

 Physical examinationو الفحص البدني   Medical history الحكة و التاريخ الطبي 

) كامنة وراء  Systemicأو جهازيه   Dermatologicلتحديد ما إذا كانت أسباب الحكة جلدية 

 ( .  Bunt & Fietche  ., 2011مسبب جهازي( ) 

 

مزمنة    Durationمختلفة علي سبيل المثال ، مدة الحكة  طبيةم تقييم الحكة وفقا ألبعاد يت     

موضعي أو عامة ، و حتى اآلن لم يتم أدارج أي طريقة   Distributionأو حادة ، توزيع الحكة 

واحدة لقياس الحكة كمعيار قياسي و مقبول على نطاق واسع و يمكن تقسيم طرق تقييم الحكة إلي 

 عدة مجموعات : 
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 Unidimensional scales for pruritusالموازين ذات الوجهة الواحدة لقياس شدة الحكة )  -

severity measurement)  . 

 ( : توفر إمكانية تقييم خصائص مختلفة للحكة . Questionnairesاالستبيانات  ) -

 ( : قد يوفر بيانات قيمةMeasurement of scratching episodesقياس خدش الحلقة ) -

 عن شدة الحكة . 

 ( .   Imaging of brain activityتصوير نشاط المخ  )  -

 (  .  Measurement  of pruritus threshold قياس عتبة الحكة )  -

 Scales assessing theاستخدام جداول تقييم الحالة النفسية للمريض تتعلق بالحكة ) -

psychosocial  ). 

( لتعبير عن The verbal rating scale enables the patientاستخدام المقياس اللفظي ) -

 مدي شدة الحكة التي يشعر بها المريض . 

    0( من Numerica scalel of pruritusاستخدام مقياس العددي في تعيين شدة الحكة  ) -

(No pruritus  إلي )00  (Severe pruritus  ) Reich & Szepietowski ., 2014 ) . ) 
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 The kidneyالكلية          2.1
 

تتواجد الكليتان في جسم اإلنسان واحدة في كل جانب من العمود الفقري تحت أضالع الصدر      

 أو مصفيات تسمي الكبيباتو كل كلية مكونة  ت لون بني داكن السفلية  من الخلف ، وهي ذا

Glomerulus  النبيباتو Tubules ما يضخ إليها من الدم و تصفية  و أوعية تعمل على تنقية

و إعادة الدم النقي إلي   الكلية على إزالة الفضالت و األمالح و السوائل الزائدة من الدمتعمل كما 

، و عند إزالة  Renal arteryالجسم ، حيث يدخل الدم إلي الكليتين عن طريق الشريان الكلوي

تعتبر الكلية ، كما   Renal veinالفضالت يعاد الدم النقي إلي الجسم عن طريق الوريد الكلوي

والتخلص من داخل الجسم  التحكم في مستوي الماءبضبط و الجسم لكونها تقوم   ن أهم أعضاءم

 ( . 6000جسم ) السويداء ، الفضالت و األمالح الزائدة عن حاجة ال

 بعض الهرمونات تفرز الكلية مواد كيميائية لتحكم في وظائف الخاليا الجسم تسمي      

Hormones  مثل هرمون الرينينRenin  .صل إلي خاليا الجسم عن طريق الدم ا الهرمون يهذ

تكوين  في الكليتانو تساهم   Blood pressureلكي تتحكم في بعض وظائف الجسم كضغط الدم

 Erythropoietinوبوتين االرثر عن طريق افراز هرمون  Erythropoiesisكريات الدم الحمراء 

وتعمل الكلي على امتصاص الكالسيوم  الحمراءيحفز نخاع العظم علي تكوين كريات الدم الذي 

الذي  ( ،النشطإلي الشكل الفعال )  Vit Dفيتامين دعلى تحويل الكلية تقوم وكذلك من األمعاء ، 

علي نشاط الكلي أيضا حافظ كما ت،  العظام وصحة سالمةيحتاجه الجسم الي المحافظة على 

 ( . 6000بشكل متزن ) السويداء ،   PTHالغدة الجار درقية
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 ( .1212تركيب الكلية ) األسهم ، ( : 1.1شكل )

 

 في الدم  لمعرفة مستوي وظائف الكلي و هي مستوي البوليناالمعملية  طرقهناك العديد من ال     

Blood urea nitrogen   و الكرياتنين Creatinine ففي حالة وجود قصور  و البول الدم في ،

ؤشرات في وظائف الكلى فان هذه المواد تبدأ بالتجمع في الدم و ترتفع مستوياتها ، و أدق الم

الذي  Glomerular filtration rateالترشيح الكبيبي قياس معدل  لمعرفة مستوي عمل الكلية هو

 .   ( 6000يعبر عن كمية الدم الذي تم تنقيتها من السموم ) السويداء ، 

رشح من الدم الى الذى يت Ultrafiltratesمعدل الترشيح الكبيبي عبارة عن كمية الراشح      

يستخدم كمؤشر في مجال  جوف االنابيب الكلوية في مدة زمنية محددة ومعدل الترشيح الكبيبي

تم تجميعه  بولالطب لمعرفة عمل الكلية ، ويتم عن طريق قياس اليوريا والكرياتنين في الدم وال

  ( Ganong ., 1983 ) ساعة ويقاس بالمليلتر في كل دقيقة باستعمال المعادلة اآلتية 64خالل 

:- 



21 
 

Clearance(ml/min) = [urine creatinine conc. X Volume of Urine(ml/min)] /Blood 

creatinine conc. 

                                                       or                                                                                          or 

                                                      Urea                                                                                       Urea 

 

، في حين يقية دق /( مليلتر 062 –  82للذكور من )  الترشيح الكبيبي ل الطبيعييبلغ المعد

( مليلتر/ دقيقة و يقل هذا المعدل في  002 – 22بين )  لإلناث الترشيح الكبيبي المعدل الطبيعي

( . ومن Calora et al ., 1990)  Renal Failureحاالت القصور الكلوي مثل العجز الكلوي 

الطبيعة الفيزيائية للغشاء الكبيبي ، محصلة  هو:العوامل التي يعتمد عليها معدل الترشيح الكبيبي 

 الضغط عبر الغشاء الكبيبي ، المساحة السطحية للغشاء الكبيبي الذي يعكس عمل الكبيبة

(Whitby et al ., 1988) .  

( ، حيث 0.6تم تقسيم مراحل القصور الكلوي إلي خمس مراحل كما موضح في الجدول )     

المرحلة تعتبر الدقيقة و  \ يلترمل 02تعتبر المرحلة الخامسة عندما تقل كمية المصفى إلي اقل من 

  البدء في الغسيل الكلويضرورة  ، و في هذه المرحلة يحتاج المريض إلى لمرض الكلي النهائية  

 . ( 6000) السويداء ، 
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 ( . 1212ور الكلوي ) السويداء ، ( : مراحل القص1.1جدول )

 

 المراحل

 

 الكمية المصفاة

 

 

 ماذا يجب عليك فعله

 

 المرحلة االولي

 

 

 دقيقة \مل  90أكثر من 

 

 المتابعة مع الطبيب المعالج

 

 المرحلة الثانية

 

 دقيقة \مل  90 – 20

 الطبيب المعالجيجب المتابعة مع 

، إلبقاء وظائف الكلي في هذا 

 المستوي

 

 المرحلة الثالثة

 

 دقيقة \مل  20 – 20

يجب المحافظة على مستويات 

االمالح والهيموجلوبين في المستوي 

 المطلوب وااللتزام بالحمية

 

 المرحلة الرابعة

 

 دقيقة \مل  20 – 02

إضافة الي الخطوات السابقة يجب 

أي البدائل لوظائف أخذ القرار عن 

الكلي والبدء في االعداد لذلك ويفضل 

 الزراعة من األقارب

 

 المرحلة الخامسة

 

 دقيقة \مل  02أقل من 

البدء في الغسيل الدموي أو البروتيني 

 أو زراعة الكلى
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 Kidney failureالفشل الكلوي (    العجز أو  القصور الكلوي )  1.2.1
 

  الفشل الكلوي ، هو عجز الكليتين عن تنقية الدم بصورة كافية العجز أو القصور الكلوي أو     

الجسم  و عن الترشيح و االسترجاع التالي للمواد الهامة ، و في حالة عدم عالج فيض السموم في

و يعد مرض الفشل الكلوي  ( .6002)حاجوج ، ، يؤدي الي الموت يوريمية (  الناجم عن ذلك )

مريض بالفشل الكلوي في  4000من االمراض المنتشرة بشكل كبير في ليبيا ، و وجد أكثر من 

 ( .6002مختلف أنحاء ليبيا ) الوسط ، 

القصور  و  Acute Renal Failureيصنف القصور الكلوي الي: القصور الكلوي الحاد      

 Chronic Renal Failure(  Haslett et al ., 1999.) الكلوي المزمن 

يعرف القصور الكلوي الحاد بأنه حالة مفاجئة يحصل فيها نقصًا عكسيًا في وظائف الكليتين       

للجسم مسببًا تجمع وتراكم المركبات يؤدي الي حدوث اضطراب كبير في البيئة الداخلية  مما

النيتروجينية الضارة داخل الجسم ، والقصور الكلوي الحاد يستمر خالل ايام أو اسابيع قليلة وبعدها 

. ومن اسباب القصور الكلوي  (0996تسترجع وظائف الكلية بشكل كامل )اصفري و اخروون ، 

لتعرض لإلصابة بالتهابات الشديدة ، االصابة الحاد تكمن وراء االصابة بقصور القلب الحاد ، بعد ا

بارتفاع ضغط الدم الخبيث ، فقدان الدم أو البالزما ، كما يحصل في الحروق و الجروح ، في 

حاالت نقل الدم غير المتوافق ، اصابة الكليتين بالتهاب ، تكون الخثرة الدموية ، انسداد الحالب أو 

كلوريد الزئبق ، و من  أو التسمم الكلوي ببعض المعادن مثلالمثانة بالحصى أو االورام الخبيثة ، 

       مليمتر يوما ، ظهور دم في البول  400تكون أقل من  البولالقصور قلة كمية  أعراض هذا

    ، ظهور الوذمة في االطراف السفلي ، فقدان الشهية ، تسارع نبضات القلب ، الشعور بالوهن 

 ( .6004سبب ارتفاع الضغط في الرئتين ) الحسينى ، التنفس بصعوبة القوى ،  ضعفو 
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يحدث قصور كلوي دائم في   Chronic renal failureو أما القصور الكلي المزمن      

  Internalحفظ البيئة الداخلية للجسملحد الذي يجعلها غير قادرتين على وظائف الكليتين الي ا

environment  في الحدود الطبيعية ، و قد يحدث هذا بسبب قصور الكلي الحاد نتيجة للتخزين

التدريجي في الكليتين ، مما يؤدي بالتالي الي فقدان وظيفة الكلى الدائم ، و تظهر أعراض هذا 

القصور على أجهزة الجسم المختلفة االسباب ان أي مرض يتلف جزءا كبيرا من النسيج الكلوي 

الي قصور كلوي مزمن و أهم هذه االمراض هي التهاب حوض الكلية المزمن يمكن أن يؤدي 

Chronic pyelonephritis   التهاب النيفرونات المزمن ،Glomerulonephritis   أو التهاب

الكبيبات الكلوية ، و هو أهم االسباب المؤدية الي اصابة الكلية بالقصور المزمن ، ارتفاع 

          Urinary tract obstruction، انسداد المجاري البولية Ioliopathic الضغط الشديد 

، كاالنسداد الناجم عن االصابة بتضخم البروستات عند الرجال ، وعن وجود حصى في أجزاء 

  ، و غيرها من االمراض المناعية  Collagen Diseasesالجهاز البولي ، االمراض الغراوية 

 Polyateritis، التهاب الشرايين المتعدد العجرى  Disseminated الحمراء ئبةو تشمل ، الذ

nodosa    الفرفرية التأقاتية ،Anaphylactoid purua   أو فرفرية شوبالين وهتوك ، التهاب

بنوعية   Amyloid disease، الداء النشواني لمصاحب لاللتهاب الشغاف البكتيريالكلية ا

داء  ، Hydronephrosisلكليتين و سوء الكليتين أمراض اخرى مثل كسل ااالبتدائي و الثانوي ،

تكون و غيرها ، و التهاب الكلية الوراثي ، اصابة الكلية بالتدرن Gout diseases النقرس 

متضمنه هبوط الكلى المزمن شديدة بسبب تراكم المواد السمية في الجسم ، حيث  شديدة االعراض

الي خارج الجسم و تشمل هذه الضارة و الزائدة  الموادو التخلص من تفقد الكلية قدرتها على طرح 

 ( . 6004) الحسينى ،  االعراض كل أجهزة الجسم

 



25 
 

 Classification of kidney failure    تصنيف أسباب القصور الكلوي  1.1.2.1

في هذه الحالة تكون الكلية سليمة ولكن يحدث  Pre renal causesاسباب ما قبل الكلى  -

الكلوي نتيجة اضطراب في الدورة الدموية المسببة الى انخفاض في ضغط الدم  فتسبب  القصور

 قلة في كمية الدم المتدفق الي الكلية مما يؤدي بعد ذلك الى انخفاض في الترشيح الكبيبي

(Braunwald et al ., 1987 )  : والنزف الخارجي كما في حاالت الكسور ومن اهمها

التهاب  و Duodenal ulcerوالنزف الداخلي كقرحة االثني عشر  يدةوالحوادث ، والحروق الشد

 ( . 0996اصفري و اخروون ،  او اثناء العمليات الجراحية ) Pancreatitisالبنكرياس 

تكون الكلية في حالة التهابات شديدة ومن العوامل المسببة  و Renal causesسباب كلوية ا -

، إذ يحدث تغير سريع في وظائف الكلية  Acute tubular necrosisالى التهاب الشديد للكلية 

نتيجة انخفاض الدم الوارد للكليتين وهبوط ضغط الدم ، مما يؤدي الى نخر االنابيب الكلوية ومن 

     لسامة للكلى. واستخدام بعض االدوية ا (Macleod .,1977ثم حدوث الفشل الكلوي الحاد )

 التتراسايكلين و Aminoglycosides االمينية الكليكوسيداتك) الحيويةو منها مثل المضادات 

Tetracycline) ، مثل الرصاص  وكذلك التأثير الُسمي لبعض المذيبات والمعادن الثقيلة 

(Gottschalk ., 1997  &Schrier) . 

ا الكلية سليمة ايضًا لكن االصابة تكون ناتجة فيه تكونPost – renal بعد الكلى  اسباب ما -  

، وهذا االنسداد ناتج عن  أو في االحليل المثانة او الحالبانسداد في مجرى البول سواء في عن 

وجود اورام سرطانية او وجود حصوة في المجرى البول ، او نتيجة لحدوث تلييف او تضخم في 

 . (Macleod ., 1984) البروستات
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الكبيبي  التهاب الكليةهي  المزمنالكلوي  قصورللأهم االسباب االكثر شيوعا أن من 

Glomerulonephritis  والتهاب الكلية المزمنChronic Pyelonephritis،  فضاًل عن انسداد

الناجم عن تضخم البروستات وحصى المجاري و  Urinary Tract Obstruction المجاري البولية 

 Diabetesداء السكرHypertension , ارتفاع ضغط الدم وغيرها،  Urinary Calculiالبولية 

Mellitus  فضاًل عن األمراض الغراويةCollagen Diseases وغيرها من االمراض المناعية 

(Kelley ., 1992) . 

بعض المتغيرات البيوكميائية في مصل دم المرضى المصابين بالقصور الكلوي     2.1.3.2

 المزمن 

patients with of Some Biochemical parameters in blood serum 
chronic renal failure 

 

  Urea         أو البولينا  اليوريا   1.1.1.2.1

البروتينية التي تضم فضاًل عن  غير ا الى صنف المركبات النيتروجينيةاليوري مركب ميينت

إذ يمثل نتروجين يوريا  ، األمينيةواالمونيا واألحماض  اليوريا كاًل من الكرياتنين وحامض اليوريك

 ,. Tietz) البروتينية % من المركبات النيتروجينية غير42تقريبًا  Blood urea nitrogen الدم

1986) . 

تتكون اليوريا داخل جسم اإلنسان في خاليا الكبد من خالل ما يسمى بدورة اليوريا، تعتبر  

 بولاليوريا المادة النيتروجينية االساسية من المخلفات االيضية التي تطرح خارجًا عن طريق ال

(Tietz ., 1986 ويعد تقدير كمية اليوريا في الدم مقياسًا لوظائف الكلية ودائمًا ما يطلب هذا . )
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االختبار جنبًا إلى جنب مع اختبار تقدير الكرياتنين إذ ان كاًل من االختبارين يساعد االخر في 

 ( . Gowenlock et al ., 1988تشخيص امراض الكلية )

           Creatinineالكرياتنين 2.2.1.3.2  

ــــــتفضــــــالت مــــــادة وهــــــو مــــــن مشــــــتقات  ــــــاتين ، إذ ين ــــــة مــــــاء مــــــن الكري ج مــــــن طــــــرح جزيئ

إلى الكلية عن طريق داخل جسم االنسان  ( ، ينتقل الكرياتنين بعد تكونهTietz ., 1986)الكرياتين

 .(  Ivijay et al ., 1996 )الدم 

غيـــر البروتينيـــة تغيـــرًا فـــي الـــدم ، إذ يكـــون  يعـــد الكريـــاتنين مـــن اقـــل المركبـــات النتروجينيـــة 

تركيز كرياتنين البالزما ثابتًا تقريبًا عند االشخاص الطبيعيين وتحت الظـروف الطبيعيـة أو حتـى إذا 

كان هناك خلاًل طفيفًا فـي عمـل الكليتـين وال ترتفـع مسـتويات الكريـاتنين فـي االمـراض الكلويـة عامـة 

       خــارج الجســم ي الكليــة يمنعهــا مــن القيــام بالترشــيح وطــرح الفضــالتاال إذا كــان هنــاك تلفــًا كبيــرًا فــ

(  Whitby et al ., 1988)  . 

                 Albuminااللبومين   2.1.1.2.1
    

، ويتـألف مـن الكلـى فـي جسـم االنسـان  % من مجمـوع البـروتين20يشكل االلبومين حوالي 

 65000حـامض امينـي ويمتلـك وزنـًا جزيئيـًا  580ويحتـوي علـى  نوع واحد من سلسلة متعدد الببتيد

 . (Danishefsky,. 1980 ) دالتون

يعـــد النســـيج الكبـــدي الموقـــع الرئيســـي لأللبـــومين ويتـــوزع بتراكيـــز مختلفـــة فـــي ســـوائل الجســـم    

(Searcy., 1969 ).  و يرتفــع مســتوى االلبــومين عــن المعــدل الطبيعــيHyperalbuminemia 



28 
 

ـــــــــــــدم  ، Shockالصـــــــــــــدمة، Dehydrationفـــــــــــــي عـــــــــــــدة حـــــــــــــاالت مثـــــــــــــل الجفـــــــــــــاف  تركيـــــــــــــز ال

Hemoconcentration (Murray., 1993.) 

كنتيجــة لحــاالت Hypoalbuminemia الطبيعــي  بينمــا يــنخفض االلبــومين عــن المعــدل  

أو امـراض الكبـد الحـاد او المــزمن او نتيجـة لزيـادة التقــويض  Malnutritionعـدة مثـل سـوء التغذيــة 

وهـي حالـة تحطـم النسـيج الـذي يحـدث كنتيجـة  Acute phase reactionفـي التفـاعالت الحـادة 

داخــل وخــارج االوعيــة االلبــومين للجــروح وقصــور القلــب ، او يقــل كنتيجــة لتغيــر فــي توزيــع تراكيــزه 

(Tietz ., 1986) . 

 Urine enzymes                ( االدرار) البول  انزيمات 2.1.1.2.1
 
اهمية كبيرة في تحديد وتشخيص الكثير من االمراض التي  (االدرارالبول )  ألنزيمات  

 Oxidase – reductases، كأنزيمات االكسدة واالختزال  الجهاز البولي تصيب الكلية و

 Transferases الناقلة و Hydrolyses (Bergmeyer ., 1963 )المميئة  و Lysesوالمحللة 

(Hurber., 1968) . 

 : االنزيمات التي تنتشر بصورة واسعة في انسجة الكلية هيو من أهم 

Alanine amino peptidase (AAP)       انزيم الببتيد امين االنين     . 

Lactate dehydrogenase (LDH)         الالكتات انزيم نازعة الهيدروجين.    

Aspartate aminotransferase (AST)   االسبارتات  ة امينلانزيم ناق. 

 Alanine aminotransferase (ALT)     االنين  انزيم ناقلة امين. 

    Alkaline phosphatase (ALP) انزيم الفوسفاتيز القاعدي. 
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       Acid phosphatase (ACP) الحمضيانزيم الفوسفاتيز .  

acetyle - β -D-glucosaminidase (NAG)   جلوكوسامين  -دي –بيتا  –انزيم اسيتيل. 

 Gamma-glutamyltrancferase (GGT)   انزيم ناقلة غاما غلوتاميل. 

(LAP )Leucine amino peptidase    ليوسين  أمينو ببتيد انزيم( Hurber ., 1968  . ) 

                                                                                           

  المتغيرات الدموية لمرضى القصور الكلوي المزمنبعض   3.1.3.2

Some hematological  parameters in blood of patients with chronic 

renal failure 

 مدة مع شدته   وتتناسب Anemia الدم فقر هو المزمن الكلوي القصور مضاعفات أهم من

 إلى ويعود سبب فقر الدم الكلوي،بالغسيل  العالج ومدة والعمر بحسب الجنس وتختلف المرض

 الهرمونات المفرزة أهم من وهو الكلية من يفرز الذي Erythropoietin االرثروبويتين هرمون نقص

 العظم  نخاع في Red blood cells الحمراء خاليا الدم وتطور إنتاج على وهو يحفز الكلية من

Bone marrow  التحلل  من حمايتها و(Levin et al., 2002) . 

وأشارت العديد من الدراسات أن فقر الدم يمثل أحد أهم المضاعفات التي ترافق مرضى 

 ، و أن شدة فقر الدم في المرضى يتناسب طرديا مع حالة التدهور القصور الكلوي المزمن

  . (Costa et al ., 2008  لية )الوظيفي للك

تؤكد وجود فقر دم في مرضى  Berns و برنس Brunelliبرونيلى ففي دراسة قام بها 

القصور الكلوي المزمن وسبب هذا الفقر هو نقص افراز هرمون االرثروبويتين المسؤول عن تحفيز 

في نخاع العظم ، و أن نقص تعداد كريات  Erythropoiesisعملية تكوين الكريات الدم الحمراء 
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و حجم الخاليا المكدسة  MCHCالدم الحمراء يؤدى الي انخفاض كل من تركيز الهيموجلوبين 

HCT (Brunelli & Berns ., 2009) . 

 

        Diagnosis of renal failureلكلوي قصور اطرق تشخيص ال   2.1.2.1

 

في الدم و  Creatinine و الكرياتينين Ureaيتم قيس بعض من االختبارات مثل اليوريا 

 ، و أيضاProtein albumin in urine بروتين االلبومين في البول  اجراء اختبار، و  البول

         Ultrasoundصوتية الفوق الالموجات مثل فحوصات Imaging tests تصويرفحوصات 

 التصويرفحوصات و  Magnetic resonance imagingالرنين المغناطيسي فحوصات و 

من الكلية  Biopsy، وأخذ عينة نسيجية  Computed  tomography (CT) scanالمقطعي 

(Mayo ., 2017 . ) 
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            Hemodialysisالغسيل الدموي      1.2.1

في سنة  Thomas grahamوصف غسيل الكلي ألول مرة من قبل العالم توماس غراهام       

، و في نفس الوقت  Glasgowكيميائي في جامعة غالسكو Graham، و عمل غراهام  0824

بوصف المظاهر السريرية و تشخيص الفشل  Richard brightتقريبا أفادا الطبيب ريتشارد برايت 

 .   (  (Edinburgh Graham ., 1854الكلوي في مدينة ادنبره 

، حيث هناك رشح  Filtersوالغسيل الدموي هو عملية ضخ الدم خالل الكلية الصناعية      

 (.6000)السويداء ، السموم األمالح الزائد في الجسم إلي سائل التنقية 

سائل  والكلية الصناعية هي اسطوانة تحتوي علي أغشية تفصل بين الدم و سائل الغسيل ، و

الغسيل عبارة عن ماء منقى و معالج بإضافة بعض األمالح و المعادن ، و تحتوي أغشية الكلية 

الصناعية علي فتحات صغيرة جدا تعبر من خاللها السموم و األمالح الزائدة من الدم ، و يتم 

ف ، في إعادة الدم المنقى إلي الجسم ، أما سائل الغسيل المحمل بالسموم فيتم ضخه إلي التصري

كل مرة يعبر الدم من خالل الكلية الصناعية يتم فيها إزالة كمية صغيرة من السموم ، لذلك تستمر 

هذه العملية لمدة أربع ساعات لإلزالة كميات أكبر من السموم ، كذلك يتم سحب األمالح و الماء 

خالل األنابيب فانه الزائدين عن حاجة الجسم ، ونظرا إلي وجود الدم خارج الجسم أثناء عبوره من 

، من أكثر   Heparinو يعتبر الهيبارين ط ، لذلك يتم إضافة مسيالت الدم يكون عرضه للتجل

شكل بجود في الدم ال يتم التخلص منها األدوية استخداما لهذا الغرض ، و نظرا الن السموم المو 

من السموم و تستغرق كلي فيتطلب تدوير الدم و إعادته بشكل متكرر حتى يتم إزالة أكبر كمية 

هذه العملية من ثالث إلي خمس ساعات و يجب إن تتم عملية الغسيل الدموي ثالث مرات 

 ( . 6000)السويداء ، ( 2.6بالشكل ) كما موضح ، أسبوعيا علي األقل
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 . (Friedman, 1969) جهاز الغسيل الدموي( : 2.1شكل )

 

   Fistula وتتم عملية وصل المريض بجهاز الغسيل الدموي عن طريق الوعاء الطبيعي 

، أي ربط الشريان بالوريد مباشرة ، أو بالطريقة الصناعية التي يتم فيها ربط الشريان بالوريد ولكن 

 ( .6000 ,.السويداء )(4.6، كما موضحه في الشكل ) Graft يستخدم وصله صناعية تعرف ب

 

 ( . 1212) السويداء ،  تركيب قسطرة الوعاء الدموي ( : 2.1شكل )
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و تعرف ب  أو الفخذبتوصيل الوريد الموجود في الرقبة و عن طريق القسطرة أو يتم التوصيل      

Catheter in Jugular or femoral vein  ( و يعتبر الوعاء الدموي 5.2، كما في الشكل )

 ( .  6000الطبيعي أفضل الطرق لوصل الجسم بالجهاز ) السويداء ، 

 

  
 

 ( . 1212، ) السويداء تركيب قسطرة في الرقبة ( :  2.1شكل رقم )
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               Materials and methods العمل قالمواد وطر   2

 

   Area of the study     منطقة الدراسة  1.2

 مصراته _ ليبيا . نطقةأجريت الدراسة في م -

 .عالج وغسيل الكلى مصراته  بمستشفىمكان العمل : وحدة الغسيل الكلوي   -

 .6002حدود الدراسة : من شهر فبراير حتي مارس  -

      Study sampleعينات الدراسة  1.2

وتم تحديد حجم  Cross sectional studyتم تصميم الدراسة ذات المقطع المستعرض      

في معادلة روبرت ماسون وتم ESRD ( مريض 202من خالل ادخال حجم المجتمع )العينة 

هذه المعادلة موضحة و مريض ( 020)الحصول على حجم العينة المدروسة في هذه الدراسة  

 :  كالتالي

 

 = حجم العينة n                 = حجم المجتمع  N      : أنحيث 

S  على معدل الخطأ  0.92أي قسمة  0.92= قسمة الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة

0.02 . 

P  0.02= نسبة توافر الخاصية وهي . 

 q ( .6002 .، مالحويش،  حميد)  0.02= النسبة المتبقية للخاصية وهي 

    112 


pqNS

N
n
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 )إناث( 86و   Males)ذكور(  88 عينة قسمت الى 020سة كانت لدرات احجم عينا وعليه فإن

 Femalesسنة ، وكال الجنسين 80_  60العمرية كانت ما بين  و أما بالنسبة للفئةFemales 

Males ,    في المرحلة النهائية للمرض الكلي ESRD. 

 : كالتاليجراءها في الدراسة إالتي تم المؤشرات بالنسبة لالختبارات 

 : Biochemical المؤشرات البيوكيميائية 

، انزيم ناقلة امين االسبارتات  Alanine aminotransferase( ALTانزيم ناقلة امين االنين  )   

(AST) Aspartate aminotransferase  ( انزيم الفوسفاتيز القاعدي ،ALK ) Alkaline 

phosphatase  ، الكرياتيين(Crea) Creatinine، اليوريا  Ureaحامض اليوريك ، (UA) 

Uric  acid،  االلبومين(Alb )Albumin  ، البروتين الكلى(TP) Total protein  ،الماغنسيوم 

(Mg++)  Magnesium ،الكالسيوم (Ca++) Calcium الحديد ، Iron الفوسفات ، (Phos) 

Phosphate "Inorganic "  هرمون الغدة جار الدرقية ، (PTH )Parathyroid hormone  . 

 

 :   Hematologicalالمؤشرات الدموية 

 .    Complete blood count(  CBCتعداد الدم الكامل ) 

 .  Blood group( BGفصيلة الدم )
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   Materials and solutionsالمواد و المحاليل                  2.2

   Rocheالمواد الخاصة بشركة   1.2.2

 . Roche - Germany ) األلمانية )محاليل شركة روش تم تحليل العينات بواسطة    

 :( .21كما في جدول ) المتغيرات المؤشرات تركيزات مستوياتلقياس 

 

 Roche( محاليل شركة 1.2)  :جدول 

  المحاليل  الشركةاسم  الصنعبلد 

 

Germany Roche   انزيم ناقلة امين االنينALT)) 

Alanine aminotransferase 

Germany Roche  ( انزيم ناقلة امين االسبارتاتAST )

Aspartate aminotransferase 

Germany Roche ( إنزيم الفوسفاتيز القاعديALK  ) 

ALP IFCC Gen.2 Large 

Germany Roche ( األلبومينALB  ) 

Albumin Gen . 2  Regent 

Germany Roche ( البروتين الكلىTP) 

Total Protein Gen 2 
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Germany Roche (  اليورياUrea ) 

urea / BUN  Regent 

Germany Roche ( حامض اليوريكUA) 

Regent Uric Acid ver.2 

Germany Roche ( الكرياتيينCrea) 

Creatinine Jaffe' Gen.2  Regent  

Germany Roche  ( الماغنسيومMg++ ) 

Regent Magnesium 

Germany Roche  الحديدIron) ) 

Regent Iron Gen.2 

Germany Roche (  الفوسفاتhosP ) 

Regent Phosphate( Inorganic ) ver.2 

Germany Roche ( الكالسيومCa ++) 

Calcium Gen.2  Regent 

Germany Roche  ( هرمون الغدة جار الدرقيةPTH )
Parathyroid Hormone Regent 
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     Samsung labgeo HC 10 المواد الخاصة بشركة   1.2.2

سامسونغ بواسطة محاليل شركة  Complete blood count(  CBCونستخدم لقياس تركيزات )  

(Samsung - Hungary. ) 

 . Samsung( : محاليل شركة  1.2جدول )

 المحاليل الشركةاسم  الصنعبلد 

Hungary Samsung Diluent 20L 

Hungary Samsung Lyse 1L 

Hungary Samsung Cleaner 1L 

 

      Fortress diagnosticsالمواد الخاصة بشركة       2.2.2 

  (  Blood group reagentالمعروفة )تم اجراء االختبار باستعمال كواشف فصائل الدم      

إنتاج و   United kingdomصنع المملكة المتحدة من Anti A , Anti B , Anti Dو هي : 

 ( .3.3أرقام مرجعية موضحه في الجدول ) بأرقام أصناف و ،  Fortressشركة 

 ( : كواشف فصائل الدم .2.2جدول )

Lot  No Reference  No Color Name 

AA - 1601 - 1/1 BGA00010 Blue dye Anti A 

BB - 1601 - 2/1 BGB00010 Yellow dye Anti B 

DD - 1601-1 /1 BGD00010 Uncolored Anti D 



39 
 

 Sample collection          جمع العينات         2.2

 

، حيث تم سحب عينات  " (6002مارس " –) فبراير جمعت العينات من المرضى في شهر      

خاضعين من مرضى  Before hemodialysis قبل خضوع المريض للغسيل ml 00الدم بمقدار 

مريض ، من وحدة الغسيل  020عددهم  ىفي المرحلة النهائية للمرض الكل للغسيل الكلوي الدموي

و تم توزيع كمية الدم علي أنبوبين ، أنبوبة  ، ةمصرات –عالج وغسيل الكلى  بمستشفىالكلوي 

- Plain، وأنبوبة خالية من المواد المانعة للتجلط   EDTA -tube 3mlتحتوي علي مانع تجلط 

tube 5ml  ةمصرات –مستشفى عالج وغسيل الكلى ومن ثم نقلت العينات إلي مختبر  . 

وجمعت البيانات الخاصة بكل حالة من حاالت الدراسة وذلك عن طريق استخدام نموذج      

      المتضمن أسئلة للمريض   Questionnaire)استبانة( خاص بجمع بيانات خاصة بالمريض

ع للحاالت لمعرفة المتاب الطبيبو أسئلة  تقيم شدة الحكة ، العمر ، الجنس ، ديموغرافيةبيانات  و ،

 . ( 0)الموضحة في النموذج بالملحق بيانات و غيرها من ال التاريخ المرضى

          عددهم  وتم تقسيم الحاالت الي مجموعتين : المجموعة االولي تعاني من الحكة اليوريمية  و     

 ( .22تعاني من الحكة و عددهم ) المجموعة الثانية ال ( و002)
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 Equipment and tools    المعدات و األدوات      2.2

 Tools for pull blood    الالزمة لسحب الدم   األدوات  1.2.2

 ( : األدوات الالزمة لسحب الدم .2.2جدول )

 الشركة األدوات

Needle 23G , Syringes  10ml /cc Medeco 
Cotton wool, Silk plaster Phrama plus 

Tourniquet Katch  kuff 
Plain tube ,  Color code red ,  5ml , 

lot 160405, size :13*75 mm 
premium diagnostics 

K3EDTA tube) , Color code green , 
3ml , lot 160405 , size : 13*75 mm 

premium diagnostics 

Gloves Care plus 
Ethyl alcohol 75% Markazia 

  

 Equipment   المعدات الالزمة    2.5.3

 . ( : المعدات الالزمة2.2جدول ) 

 الشركة المعدات 

cups  Sample Roche® analyzers 

Tips yellow , blue Eppendorf style 
Pipettes Glindiag–Eppendorf  -Humapette  

Glass slides Citoplus 
Stik for movement  ( Drop regent and whole blood ) Blood group 
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   Instruments   األجهزة   6.3

 

 . ( : األجهزة المستخدمة6.2جدول )

 رقم الجهاز المنشأ -الشركة   اسم الجهاز

Cobas e 411 Roche - Germany  01 –N : 15D0 \S 

Cobas integra 

400 plus 

Roche - Germany  N  : 403018\S 

Samsung labge 

HC 10 

Samsung - oreaK  N : H001M9ADC00951\S 

 

Eppendorf 

centrifuge 5702 

Eppendorf –Germany  N : 5702CH132675\S 

 

 

    Methods  الطرائق   3.2

 تقدير المؤشرات البيوكيميائية    1.3.2

Determination of  biochemical parameters   

   Biochemical (Crea Urea , , AST , ALT تم قياس المؤشرات البيوكيميائية 

IRON , , ( UA , TP ,  ALB , Ca++ , Mg++ , Phos, ALK  بجهاز كوباس انتيقرا

Cobas  integra 400 plus  مبادئ قياسية ، مبدأ  4الصنع ألماني و هو جهاز يشتغل على
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 substratesو الركائز  Enzymesمثل االنزيمات  Absorbance photometryاالمتصاصية 

، مبدأ وميض  proteinsالبروتينات و  Drugs مثل االدوية  Turbidimetry، مبدأ العكارة

     Therapeutic drugsمثل العقاقير العالجية  Fluorescence polarimetryاالستقطاب 

 Ion-selective electrodeيونيمبدأ الجهد اال Thyroid tests و الغدد الدرقية

potentiometry   مثل الليثيوم و الصوديوم و البوتاسيوم و الكلور، و مبدأ الشغل بالتفصيل كما

 Cobas integra 400 plus (Cobas , 2009. )موضح في كتالوج 

   Biochemical (Crea Urea , , AST , ALT البيوكيميائية مؤشراتال هذه في حالة تقدير     

IRON , , ( UA , TP ,  ALB , Ca++ , Mg++ , Phos, ALK انبوبة في  يتم وضع العينات

 Eppendorf centrifugeفي جهاز الطرد المركزي تحتوي على مانع تجلط وتوضع بعد ذلك  ال

لفصل مصل الدم ، و بعدها يتم سحب المصل في الدقيقة  دورة 2000بسرعة  دقائق 2لمدة   

المخصص لوضع العينة و من  Sample cupsفي   µl200لتوضع كمية بمقدار الماصة بواسطة

، من  Cobas  integra 400 plus انتيقرا كوباس ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة في الجهاز

 of rack IDو من ثم إدخال  ID sampleومنها نبدأ بإدخال  Ordersنختار Statusقائمة 

number  إجراؤهاو إدخال التحاليل المطلوبة  : (Crea Urea , , AST , ALT  IRON , 

UA , TP ,  ALB , Ca++ , Mg++ , Phos , ALK  ) و من ثم اختيارSample type       

من خالل Worklist ثم نختار  و  Sare و من ثم نضغط على األمر  Serumالخيار و تحديد

 Sample نقوم بإدخال الرف الخاص بالعينات  إدخالها،هذا الخيار يتم حفظ البيانات التي تم 

rack المراد قياسها في الجهاز ثم نضغط على األمرStart   و يبدأ الجهاز في شغل العينات    

  Accept allالتحاليل و يتم الضغط على األمر  Resultو بعد نصف ساعة تقريبا تظهر نتائج 

 لطباعة النتائج .
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 (e 411) فيتم عمله علي جهاز كوباس إي PTHأما بالنسبة لمؤشر الغدة جار الدرقية      

    تحاليل الهرمونات و دالالت األورام و الغدد الصماء و القلبجهاز الماني الصنع يشتغل على 

(  Hitachi  - Roche)و دالئل العظام و الفيتامينات و األمراض المعدية ، من إنتاج شركة 

    وهو جهاز أتوماتيكي  العالمية األلمانية ، يتميز بدقة متناهية للنتائج و حساسيته العالية ،

Fully automate analyzer  يعمل هذا الجهاز بتقنية التحفيز الكهربائي الكيميائي

 00 رقم الجهاز المستعمل ، و Electrochemiluminescence  technology  ECLالضوئي

-0 D02 00اختبار في الساعة ، و يحتاج حوالي  88يمكنه إجراء تحليل ألكثر من  ، الجهاز - 

        ميكرولتر من العينة ، و يمكن أن يستخدم عينات مصل أو بالزما أو دم كامل أو بول 20

(Cobas , 2009 و يتم طريقة الشغل بفصل عينات . )Plain -tube  في جهاز الطرد المركزي

Eppendorf centrifuge 570  دورة في الدقيقة لفصل مصل  2000دقائق بسرعة  2، لمدة

و نضع كل المواد الالزمة لالختبار من  Cobas  e 411، نقوم بتجهيز جهاز  Serumالدم 

 Pro cellو محاليل   Clean cellو محاليل التنظيف  Sys washمواد تشغيل و محاليل الغسل 

    PTHكما توضع الكواشف الخاصة باختبار  ،Tipsخاص بالتحاليل وال  Cup، كذلك نضع  

لتوضع كمية  Pipette بواسطة Serumو بعدها يتم سحب المصل  Regent scan، ونعمل 

المخصص لوضع العينة  و توضح العينات في الجهاز   Sample cupsفي   µl200بمقدار

القراءة عند االنتهاء من الشغل و من  إليقاف Stopبشكل متسلسل و قبل أخر عينة توضع عينة 

 Workنضغط على  Utilityمن قائمة   Cobas e 411إدخال البيانات المطلوبة في الجهاز  ثم

place  و نحدد موقع العيناتPosition  و تحدد أيضا ،ID sample  و من ثم نقوم بإدخال ،

       لبداية تشغيل عمل الجهاز Start، وثم   Save، و نضغط على  PTHالتحاليل المطلوب 

دقيقة تقريبا ، وتظهر النتائج على الشاشة االلكترونية الخاصة  18، تستغرق ظهور النتائج حوالي 
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و مبدأ تم اختيارها التي بالجهاز، و من ثم تظهر نسخة مطبوعة بكافة البيانات و نتائج العينات 

 Cobas e 411  (Nawaz ., 2011 . )بالكتالوج  بالتفصيل موضحعمل الجهاز 

 تقدير المؤشرات الدموية  1.3.2

  Determination of hematological parameters 

 انبوبة تحتوي على مادة مانعة للتجلط العينة فيالدموية يتم تجميع  مؤشراتال حالة تقديروفي      

EDTA - tube 3ml   ، توضع على  ثمMixer system  و من ثم نبدأ بتشغيل جهاز

Samsung labgeo HC10   بالضغط على الزر الخلفي للجهاز و من ثم تظهر قائمة نختار

، تظهر  Acceptثم نضغط على  Admin، ندخل كلمة السر الخاصة بالجهاز   Log outمنها 

 . Maintenace، الصيانة Measure ، قياس   Data baseقائمة متكونة من قاعدة البيانات 

قبل إعطاء العينة للجهاز نبدأ بإدخال البيانات الخاصة بالعينة ، نختار من القائمة إيقونة      

Measure   نضغط على ،New sample  تظهر قائمة إدخال البيانات ،Sample ID  

 . Type ( Human , Female , Male)و   Patient IDو

 Mixerبعد االنتهاء من إدخال كامل البيانات الخاصة بالعينة ، يتم أخد العينة من جهاز      

system و نقوم بإزالة غطاء األنبوبة و توضع في المكان المخصص لها في جهازSamsung 

labgeo HC10 و نضغط علي الزر ،Start   يقوم الجهاز بأخذ حجم ،µl62  منWhole 

blood ثانية ، تتضمن النتيجة بعض المؤشرات الدموية   42 تم ظهور النتيجة بعد من العينة وي

Hematology parameters  : وهي 
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.White blood cells   (WBC )   حساب خاليا  الدم البيضاء -                                      

 .   Hemoglobin (Hb)تقدير هيموجلوبين الدم  -

 .  cells (RBC) Red bloodلحمراء ا الدم خاليا  حساب -

 .Hematocrit( HCT)   الهيماتوكريتحساب    -

 .  Mean corpuscular volume (MCV)حساب معدل حجم الخاليا   -

 .  MCH))  Mean corpuscular hemoglobinحساب معدل الهيموجلوبين في الكريه   -

 . Mean cell hemoglobin concentration( MCHCحساب معدل تركيز الهيموجلوبين ) -

  . Red cell distribution width (RDW) توزيع خاليا الدم الحمراءحساب   -

 Platelets (PLT . حساب  الصفائح الدموية  )   -

 

 اختبار فصائل الدم و العامل الريسى 2.3.2

The investigation of ABO and Rh blood groups 

(   Antigensيعتمد مبدأ اختبار فصائل الدم على وجود أنواع من البروتينات )المستضدات      

غشاء الكريات الدم الحمراء و التي تتفاعل مع األجسام المضادة لها مما يشكل تكتل على سطح 

 B ، و المستضد A يمكن مالحظته بالعين ، ويوجد نوعان من هذه المستضدات هما : المستضد 

ا كانت فصيلة الدم من ئهعلى سطح غشا  Aإذا احتوت خاليا الدم الحمراء على المستضد ، ف

 Bكانت فصيلة الدم من المجموعة  B، إذا احتوت خاليا الدم الحمراء على المستضد  Aالمجموعة 

خلت من هذين ، و إذا   ABفان الفصيلة من نوع AB ، أما إذا احتوت على المستضدين  

، و أيضا يوجد نظام  ABO، يعرف هذا بنظام   Oفصلية الدم من المجموعة المستضدين كانت 

وذلك لوجود نوع آخر من البروتينات السكرية   Rh (Rhesus blood group)أخر يعرف بنظام 



46 
 

ى هذا )المستضدات( على سطح غشاء خلية الدم الحمراء ، ويكون الشخص الذي يحتوي عل

% الباقين  02% من سكان العالم ، بينما  82، و هو يشكل  المستضد موجب العامل الريسي

، وجود هذه المستضدات على سطح الخاليا الحمراء مهم لضمان سالمة  سالبي العامل الريسي

غشاء الخلية و المساعدة في نقل الجزيئات خالل الغشاء، و تعمل كمستقبالت ترتبط بالمواد 

 .  ( Reid & Mohandas ., 2004و غيرها ) المختلفة كاألنزيمات و المحاليل المنظمة

ثم نقوم   EDTA -tube خذ عينةتؤ  ،CBC و بعد االنتهاء من عمل تحليل الدم الكامل       

 .  Slid methodباستخدام طريقة الشريحة الزجاجية  Blood groupبإجراء فصيلة الدم 

( لوقت كافي قبل  C º 08- 62يتم وضع الكواشف و العينات بدرجة حرارة الغرفة )  - 0

 االستعمال ، و من ثم يتم وضع الشريحة الزجاجية جديدة ، و توضع  ثالث قطرات ، قطرة من

Anti A   µl)20   في طرف الشريحة ، قطرة من )Anti B (50µlفي منتصف الشريحة )       

 في الطرف اآلخر من الشريحة . Anti D (50µl) ، و قطرة من 

المراد معرفة فصيلته ، على كل قطرة محلول مع  Whole bloodنة الدم نضع قطرة من عي  - 6

 باستعمال أعواد خشبية نظيفة .  Mixerعمل 

نالحظ مواقع حدوث التالزن ، نوع الفصيلة توافق الكاشف الذي حدث فيه التالزن ، فإذا  - 2

( فان فصيلة الدم   ( Anti A , Anti B بين الدم و محلولين  Agglutinationحدث  التالزن  

( فان فصيلة   ( Anti A , Anti B، أما إذا  لم يحدث التالزن بين الدم مع محلولين  ABتكون 

   A( فان فصيلة الدم تكون ( Anti A، و إذا ظهر هذا التالزن بين الدم مع محلول   Oالدم تكون 

، في حالة حدوث  Bتكون ( فان فصيلة الدم  (Anti B، و إذا حدث التالزن بين الدم مع محلول 
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( ، أما في حالة عدم  Positiveيكون )  RH ( فان العامل الريسي (Anti Dن الدم و محلول تالز 

 (  .( Negative يكون العامل الريسي (Anti D )حدوث تالزن بين الدم و محلول 

و يختلف توزيع فصائل الدم في كافة  A ، B ،  AB، O قسمت فصائل الدم إلي أربع مجاميع 

ثم الفصيلة   Aهي الفصيلة األكثر انتشارا يليها الفصيلة   Oأنحاء العالم ، حيث تعد فصيلة الدم 

B  و تعتبر فصيلة الدمAB   ( أقل فصائل الدم انتشاراReid & Mohandas ., 2004  . ) 
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 Statistical analysisالتحليل االحصائي               3.2

 ( (SPSS17 Inc.Chicago ,USAواستخدم برنامج إحصائية،تم وضع البيانات في جداول      

( يعني مستوى المعنوية value  Pالبيانات احصائيا ، مع اإلشارة الى أن مفهوم )هذه لتحليل 

العدم أي مثال احتمال المشاهد من خالل عينة البحث وهو عبارة عن القيمة االحتمالية لقبول فرض 

م وجود ارتباط أو عدم وجود عدم وجود فروق معنوية، ذات داللة احصائية بين المتوسطات أو عد

 . P value ≤ 0.05اذا كانت قيمة  Significant ..إلخ والتي اعتبرت ذات داللة إحصائية تأثير

وفي سبيل ذلك تم استخدام االختبارات االحصائية المختلفة وفقا للشروط واالفتراضات العلمية      

( الختبار معنوية الفرق T-testلكل اختبار فمثال تم استخدام االختبارات المعلمية كاختبار ت )

االختبار  ( ، في الحاالت التي تتوفر فيها شروطANOVAبين متوسطين أو اختبار تحليل التباين )

أو أن تكون تتوزع توزيع طبيعي ) عندما يكون  ون البيانات كمية )عددية ومتصلة(مثال ذلك أن تك

 .(  Central limit theoryعدد الحاالت كبيرة وفقا لنظرية النهاية المركزية ) 

( لقياس قوة ونوع  ( Pearson correlation testأيضا تم استخدام اختبار بيرسون 

( مربع كأي  ن المتغيرات العددية ، كما استخدام االختبارات الالمعلمية كاختبار) العالقة بي

(Chi – square ( الختبار االستقاللية واختبار سيبرمان )Spearman's rho correlation 

test  التي ال تتوفر فيها  ( لقياس قوة ونوع العالقة ، بين المتغيرات )الوصفية ( غير العددية أو

شروط االختبار المعلمي وذلك وفقا لألسس العلمية و اإلحصائية المتعارف عليها لمالحظة الفروق 

 المعنوية و العالقات بين النتائج . 
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 Discussion  &Result   النتائج والمناقشة     2

تم اختيارها عشوائيا من بين حالة مرضية ،  020شملت هذه الدراسة على عينة عددها      

مرضى الغسيل الكلوي في المرحلة النهائية في مدينة مصراته خالل مجتمع الدراسة والذي يمثل 

م ، حيث ثم أخذ عينة دم من جميع مفردات  6002الفترة الزمنية من شهر فبراير الي شهر مارس 

االولي وتمثل الحاالت التي وتم تقسيم الحاالت الي مجموعتين : المجموعة ، المرضى بالعينة 

، أما المجموعة الثانية  ( إناث 44 ذكور، 29) مريض 002تعاني من الحكة اليوريمية وعددهم 

و تعتبر  ( إناث 28،  ذكور 69) مريض 22الحاالت التي ال تعاني من الحكة وعددهم  في فتمثل

 هذه المجموعة كمجموعة ضابطة في الدراسة . 

         Result Analysisتحليل النتائج  – 1.2

 ( .   2بالنسبة للبيانات الوصفية تم اإلشارة اليها في الملحق ) 

  ةى الغسيل الكلوي الدموي في مصراتانتشار الحكة اليوريمية عند مرض  - 1.1.2

       مريض 002عدد الحاالت التي تعاني من الحكة اليوريمية بينت نتائج هذه الدراسة أن      

 ةعالج وغسيل الكلى مصرات الغسيل الكلوي بمستشفى نسبة انتشار الحكة في مرضىو كانت 

%( كما  29.40)بنسبة  مريض 22الذين ال يعانون من الحكة كان عدد %( حيث  20.29)

  .( 0.4والشكل رقم )( 0.4)موضح في كال من الجدول 
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 . الكلوي: نسبة انتشار الحكة اليوريمية في مرضى الغسيل  (1.2جدول )

 

 
 

 . في مرضى الغسيل الكلوينسبة انتشار الحكة اليوريمية  (:1.2شكل )

 

بنسبة  62حكة خفيفة عددهم  التوالي،وتم توزيع مستويات الحكة الى ثالث درجات علي        

بنسبة  69%( ، حكة شديدة عددهم  20.0بنسبة )  20حكة متوسطة عددهم  %( ، 02.22)

 ( .6.4الشكل رقم ) و( 6.4)%( كما في الجدول  02.0)

 

 اإلجمالي ال  نعم  هل يعاني المريض من حكة 

 002 عدد الحاالت 

 

22 

 

020 

 %000 % 29.40 % 20.29 النسبة المئوية % 
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   اليوريمية في مرضى الغسيل الكلوي. ( : نسبة انتشار درجات الحكة1.2جدول )

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 . ( : نسبة انتشار درجات الحكة اليوريمية في مرضى الغسيل الكلوي1.2شكل )

 

 

 

 

 

 

 أنواع الحكة  

 

 اإلجمالي حكة شديدة  حكة متوسطة  حكة خفيفة 

 

 N 62عدد العينات 

 

20 69 002 

 % 02.22 النسبة المئوية %

 

20.00  % 02.02  % 20.29 % 
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 عالقة الحكة اليوريمية مع بعض األعراض السريرية  - 1.1.2

     وجفاف  واضطرابات النومومن االعراض التي تمت دراستها هي الحالة النفسية للمريض      

 الجلد. 

 العالقة بين الحكة اليوريمية و الحالة النفسية  – 1.1.1.2

 44يوريمية ، منهم الحكة المريضا كانوا يعانون من  002أوضحت الدراسة الحالية أن عدد      

نفسية غير متعصبة ، بينما كان عدد الذين ذو حالة مريض  29ذو حالة نفسية متعصبة و مريض

نفسية ذو حالة  مريض 20ذو حالة نفسية متعصبة و  02مريض منهم  22حكة الال يعانون من 

 ( . 2.4والشكل ) ( 2.4) ، كما موضح بالجدول بةغير متعص

 

 . ( : نسبة انتشار الحكة اليوريمية حسب الحالة النفسية في مرضى الغسيل الكلوي2.2جدول )

يعاني المريض 
 من الحكة 

 يعاني المريض من الحالة النفسية       
 

 
 المجموع

  غير متعصب متعصب
 %(26.02)  44 نعم

 
29 (24.06)% 002 (20.29 )% 

 %(62.82) 02 ال
 

20 (42.88)% 22  (29.40)% 

 %(000) 20 المجموع
 

009 (000)% 020 ( 000% ) 
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 .النفسية الحالة الحكة اليوريمية حسب عدد حاالت :  (2.2شكل )

 

( عدم وجود  ) Chi-Square testsكأي وأظهرت نتائج اختبار مربع      

الحكة بين الحكة اليوريمية و الحالة النفسية بمعنى أن  (P value = 0.021استقاللية معنوية )

 ( . 4.4، كما موضح في الجدول ) على الحالة النفسيةتؤثر  اليوريمية 

. للحالة النفسية   Chi-square test ي كأاختبار مربع :  (2.2جدول )   

P value)) Significant  Df Value Chi –square test 

0.060 
 

0 2.208 Chi –square coefficient  
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باستخدام  بين الحكة اليوريمية و الحالة النفسيةوجود ارتباط طردي لنتائج وأيضا أظهرت ا     

وهو أفضل  Contingency coefficientمعامالت التوافق  االرتباط المختلفة وهي اختبارات

سبيرمان مقياس و  Pearson's Rبيرسون مقياس مقاييس االرتباط في مثل هذه الحاالت 

Spearman correlation ( 0.022،  0.022،  0.024حسب قيم كال منها على التوالي )

 ( .2.4( ، كما موضح في الجدول )P value = 0.021وجميعها معنوية )

 

 معامل االرتباط بين الحكة اليوريمية و الحالة النفسية . ( : 2.2جدول )

Significant 

P value ) ) 

 

Vaule 

Correlation coefficients 

0.060 0.024  

Nominal by Nominal    Contingency Coefficient 

Interval by Interval        Pearson's R 

Ordinal by Ordinal     Spearman Correlation 

0.060 0.022 

0.060 0.022 

 

 

 

 العالقة بين الحكة اليوريمية و اضطرابات النوم   1.1.1.2

 

حالة تعاني  22مريض فكانت منهم  002اجمالي عدد الحاالت التي تعاني من الحكة كان     

ال يعانون من اضطرابات في النوم مع وجود الحكة ، و اما  28من اضطرابات من النوم و عدد 
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حالة و الذين ال  02ال يعانون من الحكة ويعانون من اضطرابات في النوم كان عددهم  الذين

 .( 4.4و الشكل ) (2.4حالة كما في الجدول ) 20يعانون من االضطرابات من النوم عددهم 

 

 .( : نسبة انتشار الحكة اليوريمية حسب اضطرابات النوم في مرضى الغسيل الكلوي 6.2جدول )

يعاني المريض 
 من الحكة 

  يعاني المريض من اضطرابات النوم 
 ال نعم المجموع

 %(46.20) 28 %(80.62) 22 نعم
 

002 (20.29)% 

 %(09.22) 02 ال
 

20 (22.20)% 22 (29.40 )% 

 %(000) 020 %( 000) 89 %(000) 80 المجموع
 

 

 
 . الحكة اليوريمية حسب اضطرابات النوم عدد حاالت( : 2.2شكل )
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( عدم وجود  ) Chi-square testsكأي مربع  نتائج اختباروأظهرت       

الحكة النوم بمعنى أن  اضطرابات( بين الحكة اليوريمية و  P value=0.000 استقاللية معنوية )

 ( .2.4موضح في الجدول )، كما اليوريمية تؤثر على اضطرابات النوم 

 .لالضطرابات النوم  Chi-square test( : اختبار مربع كأي 3.2جدول )

P value)) Significant  Df Value 
 

Chi –square test 

0.000 
 

0 62.040 Chi –square coefficient  

 

باستخدام  النوم وأيضا أظهرت النتائج وجود ارتباط طردي بين الحكة اليوريمية و اضطرابات    

و سبيرمان  Pearson's Rوبيرسون  Contingency coefficientاختبارات معامالت التوافق 

Spearman correlation  ( 0.284،  0.284،  0.228حسب قيم كال منها على التوالي )

( ، وبالتالي توجد عالقة  بين اضطرابات النوم و الحكة P value = 0.000وجميعها معنوية )

 . ( 8.4اليوريمية ، كما في الجدول )

 .اضطرابات النوم بين الحكة اليوريمية  و االرتباط معامل ( : 8.4جدول )

Significan (P value )  Vaule Correlation coefficients 

0.000 0.228  

Nominal by nominal contingency coefficient 

Interval by interval      Pearson's R 

Ordinal by ordinal     spearman correlation 

0.000 0.284 

0.000 0.284 
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  العالقة بين الحكة اليوريمية و جفاف الجلد – 2.1.1.2

 

         الكلوييعتبر جفاف الجلد عرض من االعراض السريرية المرافقة لمرضى الفشل  

و أحيانا يوجد جفاف مع الحكة و أحيانا ال يوجد جفاف مع الحكة و لكن في اغلب الحاالت  ،

يكون مصاحب للحكة ، و من خالل نتائج هذه الدراسة تمثلت االعراض في وجود الجفاف من 

       (9.4كما في الجدول )%(  82.26عدمه و كانت نسبة تواجد الجفاف في مرضى الحكة )

  ( .2.4و الشكل )

 

 . ( : نسبة انتشار الحكة اليوريمية حسب جفاف الجلد في مرضى الغسيل الكلوي9.2جدول )

يعاني المريض 
 من الحكة

  يعاني المريض من جفاف الجلد
 ال نعم المجموع

 %(20.29)002 %( 22.04) 20 %( 82.26) 26 نعم
 

 %(29.40) 22 %( 22.92) 22 %( 04.68) 06 ال
 

 %(000) 020 %( 000) 82 %( 000) 84 المجموع
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 . حسب جفاف الجلد الحكة اليوريمية حاالت عدد( : 2.2شكل)

( عدم وجود    = 42.900)  Chi-square testsكأي   اختبار مربعنتائج وأظهرت      

 ( بين الحكة اليوريمية وجفاف الجلد بمعنى أن جفاف الجلد P value = 0.00استقاللية معنوية )

 . (00.4على وجود الحكة من عدمها، كما موضح في الجدول )يؤثر 

 . لجفاف الجلد  Chi – square ( : اختبار مربع كأي12.2جدول )

P value)) Significant  Df Value 
 

Chi –square test 

0.000 
 

0 42.900 Chi –square coefficient 
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 الجلد باستخداموأيضا أظهرت النتائج وجود ارتباط طردي بين الحكة اليوريمية و جفاف      

و سبيرمان  Pearson's Rوبيرسون  Contingency coefficientاختبارات معامالت التوافق 

Spearman correlation ( 0.208،  0.208،  0.422حسب قيم كال منها على التوالي )

 ( .00.4( ، كما موضح في الجدول )P value = 0.000وجميعها معنوية )

 جفاف الجلد .بين الحكة اليوريمية و  االرتباط معامل ( : 11.4جدول )

Significant 

P  value ) ) 

 

Vaule 

Correlation coefficients 

0.000 0.422  

Nominal by nominal    contingency coefficient 

Interval by interval        Pearson's R 

Ordinal by ordinal     spearman correlation 

0.000 0.208 

0.000 0.208 

 

 

، األدوية المستعملة المريض  عمر ، عالقة الحكة اليوريمية مع جنس المريض - 2.1.2
 لمرضى  األمراض المصاحبة ، لعالج الفشل الكلوي

 جنس المريض و الحكة اليوريمية بين عالقة  – 1.2.1.2

يعانون مريض  29، كان من بينهم  مريض 88كان اجمالي عدد الذكور الخاضعين للدراسة      

وباقي الذكور الخاضعين للدراسة الذين ال يعانون من  %(22.04)الحكة أي بنسبة مئوية تبلغ من 

أما بالنسبة لإلناث فكان اجمالي ، %( 26.92) مريض، أي بنسبة مئوية تبلغ  69الحكة وعددهم 

بنسبة مريضة تعاني من الحكة  44مريضة ، منهن عدد  86العدد الخاضعات لدراسة 
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   كما موضح في الجدول ،%( 46.35)بنسبة  مريضة ال تعاني من الحكة 28و   %(53.65)

 ( . 2.4( و الشكل ) 06.4) 

 الجنسين ) الذكور ، االناث ( .( : نسبة انتشار الحكة اليوريمية بين 11.2جدول )

يعاني المريض من 
 الحكة

 اإلجمالي  الجنس  
 إناث ذكور

 %( 60.59) 002 %(53.65) 44 %(22.04) 29 نعم
 

 %(26.92) 69 ال
 

28 (46.35)%  22 (29.40  )% 
 

 %(000) 88 المجموع
 

86 (100)% 020 (000)% 
 

 

 

 الذكور و االناث . حسبالحكة اليوريمية عدد حاالت ( : 6.2شكل )

باستخدام اختبارات  وأظهرت النتائج عدم وجود ارتباط بين الحكة اليوريمية وجنس المريض

   Pearson's Rوبيرسون  Contingency Coefficient: التوافق  معامالت االرتباط المختلفة
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   0.022،  0.022حسب قيم كال منها على التوالي )  Spearman Correlationو سبيرمان 

 ( 0.022،   0.022،  0.024 ) على التوالي P value( وبمستوى معنوية مشاهد  0.022، 

 ( .02.4وجميعها غير معنوية ، كما في الجدول )

 جنس )ذكور ، اناث ( .بين الحكة اليوريمية والاالرتباط معامل ( : 13.4جدول )

Significant( P value )  Vaule 

 

Correlation coefficients 

 

0.024 0.022 Nominal by nominal  contingency coefficient 

Interval by interval    Pearson's R 

Ordinal by ordinal    spearman correlation 
0.022 0.022 

0.022 0.022 

 

أن قيمة    Chi-square كأيكما أكدت ذلك النتائج اإلحصائية باستخدام اختبار مربع 

وهي أكبر  P value = 0.074( وبالتالي وجود استقاللية معنوية  مربع كاي )

، كما موضح في  ، بمعنى أن جنس المريض ال يؤثر في وجود الحكة من عدمها 0.02من قيمة 

 . (14.4الجدول )

 للجنس )ذكور ، أناث ( . Chi –square ( : اختبار مربع كأي12.2جدول )

P value)) Significant  Df Value Chi –square test  

0.024 0 2.082 Chi –square coefficient 
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 العالقة بين الحكة اليوريمية والفئات العمرية  - 1.2.1.2

سنة وتم توزيعهم خمسة فئات  80 – 60تتراوح أعمار المرضى الخاضعين لدراسة ما بين 

    22 – 44، الفئة الثالثة من  44 – 26، الفئة الثانية من  26 – 60الفئة االولي من  ، عمرية

، و كانت أعلي فئة تعاني من  80 – 28، و الفئة الخامسة من  28 – 22، الفئة الرابعة من 

 – 44وبعدها الفئة الثالثة  80 – 28، ثم الفئة الخامسة  28 – 22الفئة الرابعة حكة هي تواجد ال

( 02.4في الجدول ) ، كما 26 – 60و اقلها الفئة االولي  44 – 26، ثم الفئة الثانية  22

 .( 2.4والشكل )

 ( : نسبة انتشار الحكة اليوريمية بين الفئات العمرية .12.2جدول )

يعاني 
المريض 

من 
 الحكة 

  العمر
  المجموع

الي  60من 
26 

 
 26من 
 44الي

 
 44من 
 22الي

 
 22من 
 28الي

 
الي  28من 

80 
  00 نعم

 (46.20)% 
 

62 
(20.22)% 

62 
(26.80)% 

62 
(28.46)% 

06 
(22.02)% 

002 
 (20.29)% 

 02 ال
(22.20)% 

 

02 
(28.24)% 

02 
(22.60)% 

06 
(20.28)% 

2 
(22.82)% 

22 
 (29.40)% 

 62 المجموع
(000)% 

 

44 
(000)% 

42 
(000)% 

28 
(000)% 

09 
(000)% 

020 
 (000)% 
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 . الفئات العمرية حسبالحكة اليوريمية عدد حاالت ( : 3.2شكل )

 

(    = 4.222)  كأي أن قيمة مربع   Chi-square كأيوباستخدام اختبار مربع 

، بمعنى أن  0.02وهي أكبر من قيمة P value = 0.312 وبالتالي وجود استقاللية معنوية 

 .  (16.4عمر المريض ال يؤثر على وجود الحكة من عدمها، كما موضح في الجدول )

   للفئات العمرية .  Chi square (: اختبارمربع كأي16.2جدول )

P value)) Significant  Df Value 
 

Chi – square test  

0.206 
 

4 4.222 Chi – square 
coefficient  
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باستخدام اختبارات  وعمر المريضوأظهرت النتائج عدم وجود ارتباط بين الحكة اليوريمية 

     Pearson's Rوبيرسون  Contingency coefficientالتوافق  المختلفة:معامالت االرتباط 

    - 0.068،  0.022حسب قيم كال منها على التوالي )  spearman correlationو سبيرمان 

        0.092،  0.206) على التوالي P value( وبمستوى مستوى معنوية مشاهد - 0.069، 

 ( . 02.4وجميعها غير معنوية ، كما في الجدول ) (0.094، 

 العمرية .بين الحكة اليوريمية و الفئات  االرتباطمعامل ( : 17.4جدول )

Significant 

P  value ) ) 

Vaule  Correlation coefficients 

0.206 0.022  

Nominal by nominal    contingency coefficient 

Interval by interval        Pearson's R 

Ordinal by ordinal     spearman correlation 

0.092 0.068- 

0.094 0.069- 

 

 

 الفشل الكلويلعالج اليوريمية و االدوية المستعملة  العالقة بين الحكة -2.2.1.2

 Erythropoietin)التالية دوية األفي متمثلة االدوية التي كانت تعطي للمريض بشكل ثابت      

injection  . capsules) One alpha (injection ، Venofer injection  ،B complex 

Calcium carbonate   ،Mimpara  ،Renagel  ،Folic acid يتناولون ( وهناك مرضى ال 

عدد المرضى الذين يعانون من  عليها كان ، فمن خالل النتائج المتحصلةهذا االدوية منذ اشهر

   هذه االدويةمريض و الذين ال يعانون من الحكة و يتناولون  28هذه االدوية حكة و يتناولون 
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مريض و الذين ال يعانون من  42ولديهم حكة  االدويةهذه بينما الذين ال يتناولون  مريض ، 09

 ( .8.4( و الشكل ) 08.4مريض  كما في الجدول )  48حكة 

 .( : نسبة انتشار الحكة اليوريمية واالدوية المستعملة عند مرضى الغسيل الكلوي13.2جدول )

يعاني المريض من 
 الحكة 

  العالج   
أدوية أمراض  المجموع

 الكلي 
 ضابط   

 نعم
 

28 (22.26)% 42 (48.28)% 002 (20.29)% 

 %( 29.40) 22 %(20.26) 48 %(64.28) 09 ال
 

 المجموع
 

22 (000)% 92 (000 )% 020 (000)% 

 

 

 .للعالج  االدوية المستعملةحسب الحكة اليوريمية عدد حاالت ( : 3.2شكل )
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( عدم وجود استقاللية    = 12.801)  Chi-square testsمربع كأي   اختبارنتائج وأظهرت 

بمعنى أن االدوية  ريمية واألدوية المستعملة للعالجبين الحكة اليو  (P value = 0.00معنوية )

 . ( 09.4المستعملة للعالج تؤثر على وجود الحكة من عدمها، كما موضح في الجدول )

 . الفشل الكلوي لعالجلألدوية المستعملة   Chi square كأي مربعاختبار ( : 19.2جدول )

P value)) Significant  Df Value 
 

Chi – square test  

0.000 
 

0 06.800 Chi –square coefficient  

 

االدوية المستعملة للعالج    وأيضا أظهرت النتائج وجود ارتباط طردي بين الحكة اليوريمية و     

    Pearson's Rوبيرسون  Contingency coefficientباستخدام اختبارات معامالت التوافق 

    0.624،  0.622حسب قيم كال منها على التوالي )  Spearman correlationو سبيرمان 

 . (60.4، كما موضح في الجدول ) (P value = 0.000( وجميعها معنوية )0.624، 

 . الفشل الكلوي األدوية المستعملة لعالجبين الحكة اليوريمية و االرتباط معامل ( : 12.2جدول )

Significant 

P  value ) ) 

 

Vaule 

Correlation coefficients 

0.000 0.622  

Nominal by nominal    contingency Coefficient 

Interval by interval        Pearson's R 

Ordinal by ordinal     spearman correlation 

0.000 0.624 

0.000 0.624 
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 العالقة بين الحكة و األمراض المصاحبة للمرضى  - 2.2.1.2  

الغسيل الكلوي في  جدها عند مرضىتمت في هذه الدراسة تقسيم االمراض حسب تو 

، أمراض الغدد  العظام ، أمراض القلب، أمراض  أمراض الكبدكانت كالتالي : ، و المرحلة النهائية 

من المرضى خالل الدراسة ال يعانون من أي ، و كان عدد  االصماء ، أمراض القلب و العظام مع

في المجموعة الضابطة ) أي ال تعاني من أي  متمثلةمرض غير اإلصابة بالفشل الكلوي و هي 

التي تعاني من  ها كانت المجموعةالفشل الكلوي ( ، ومن خالل النتائج المتحصلة علي غيرمرض 

       حالة مصابه بأمراض الكبد 06، ثم يليها ال يعانون من االمراض حالة  20الحكة اليوريمية 

و حالتين  حاالت تعاني من أمراض القلب 2حاالت تعاني من أمراض العظام ، و أيضا  00، و 

مراض القلب و العظام معا ، أما تعاني من أمراض الغدد الصماء ، و أيضا حالتين تعاني من ا

حالة  06حالة ضابطة ، و  48بالنسبة لحاالت التي ال تعاني من الحكة اليوريمية ، فكان عدد 

حاالت اخري تعاني  2حاالت تعاني من أمراض العظام و  2تعاني من أمراض الكبد ، أيضا عدد 

    ( 60.4كما في  الجدول )من أمراض القلب ، و حالة واحدة تعاني من أمراض الغدد الصماء 

 ( .9.4و الشكل )
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 . في مرضى الحكة اليوريمية  ( : نسبة االمراض المصاحبة11.2جدول )

يعاني 
المريض 

من 
 الحكة 

  االمراض المصاحبة 
  المجموع

أمراض 
 الكبد 

 
أمراض 
 العظام

 
أمراض 
 القلب 

 
أمراض 
الغدد 

 الصماء 

 
أمراض 
القلب 
 والعظام

 
ال يعانون 
من أي 
 مرض 

 06 نعم
(20)% 

00 
(22.96)% 

2 
(22.22)% 

6 
(22.22)% 

6 
(000)% 

20 
(29.22    )% 

 

002 
(20.29)% 

 06 ال
(20)% 

2 
(62.08)% 

2 
(22.24)% 

0 
(22.24)% 

0 
(0)% 

48 
(40.24)% 

 

22 
(29.40)% 

 64 المجموع
(000)% 

02 
(000)% 

9 
(000)% 

2 
(000)% 

6 
(000)% 

009 
(000)% 

020 
(000 )% 

 

 

 . للمرضى االمراض المصاحبة عدد حاالت الحكة اليوريمية حسب ( : 9.2شكل )
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(    = 4.009) أن قيمة مربع كأي  Chi-square كأيوباستخدام اختبار مربع 

، بمعنى أن  0.02وهي أكبر من قيمة ( P value = 0.534 ) وبالتالي وجود استقاللية معنوية 

  . (66.4ؤثر على وجود الحكة من عدمها ، كما موضح في الجدول )تاالمراض المصاحبة ال 

 . للمرضى لألمراض المصاحبة Chi square : اختبار مربع كأي (11.2جدول )

P value)) Significant  Df Value Chi –square test 
0.224 2 4.009 Chi –square coefficient  

 

 باستخدامالمصاحبة وأظهرت النتائج عدم وجود ارتباط بين الحكة اليوريمية واالمراض 

وبيرسون  Contingency coefficientاختبارات معامالت االرتباط المختلفة : التوافق 

Pearson's R  و سبيرمانSpearman correlation حسب قيم كال منها على التوالي         

      0.224على التوالي ) P value( وبمستوى معنوية مشاهد 0.002،  -0.006،  0.024)

 ( . 62.4وجميعها غير معنوية ، كما في الجدول ) (0.948،  0.986، 

  . المصاحبة للمرضىبين الحكة اليوريمية و االمراض االرتباط معامل ( : 12.2جدول )

Significant (P value) Vaule 

 

Correlation coefficients 

0.224 0.024  

Nominal by nominal contingency coefficient 

Interval by interval    Pearson's R 

Ordinal by ordinal    spearman correlation 

0.986 0.006- 

0.948 0.002 
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 البيوكيميائية  بعض المؤشرات   و  العالقة بين الحكة اليوريمية -2.1.2

تم تقييم بعض المؤشرات البيوكيميائية التي نعتقد ان تكون احدى هذه المؤشرات سبب من 

، انزيم  ALTانزيم ناقل امين االنين أسباب حدوث الحكة اليوريمية و من هذه المؤشرات ما يلي : 

، البروتين الكلي  ALB، االلبومين  ALK، انزيم الفوسفاتيز القاعدي   ASTناقل امين االسبرتات 

TP  اليوريا ،Urea  حمض اليوريك ،UA  الكرياتينين ،Crea الماغنسيوم ، Mg++ ،  الحديد

Iron   الفوسفاتPhos  الكالسيوم ،Ca++ ، الدرقية  هرمون الغدة جارPTH ،  وأظهرت النتائج

اليوريمية المؤشرات لتقييم العالقة بين الحكة  Spearman's rhoباستخدام اختبار اإلحصائية

البيوكيميائية ، عدم وجود أي داللة معنوية في جميع قيم المؤشرات البيوكيميائية ، الن القيمة 

، و لذلك ال توجد أي عالقة بين الحكة وهذه  0.02كانت أكبر من   P valueاالحتمالية

  . (64.4المؤشرات كما في الجدول )

  .Spearman's rhoاليوريمية و المؤشرات البيوكيميائية باستخدام اختبارالعالقة بين الحكة ( : 12.2جدول )

Spearman's rho  

Variables P value Correlation coefficient 

96.0 969.9 - Alanine aminotransferase 

96.9 969.0 - Aspartate aminotransferase 

960. 9699. Alkaline phosphatase 

96.0 969.0 Albumin 

9609 960.. Total protein 

9600 96900 Urea  

9600 96990 - Uric acid  

9690 960.. - Creatinine  

96.0 969.. - Magnesium 

96.0 969.0 Iron  

96.0 969.. Phosphate 

96.0 9690. Calicum  

96.. 9690. - Parathyroid hormone 

* P value ≤ 0.05 , significant . 
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لتقييم العالقة بين المؤشرات البيوكيميائية و الحكة  T – testوتم أيضا استخدام اختبار 

  اليوريمية ، و أظهرت النتائج اإلحصائية أن جميع المؤشرات البيوكيميائية لسيت ذو داللة معنوية

، أي أن ال توجد عالقة  0.02و ال توجد أي عالقة ، الن جميع القيم االحتمالية كانت أكبر من 

 ( . 62.4بين الحكة و هذه المؤشرات كما في الجدول )

 . T-test تيالعالقة بين الحكة اليوريمية و المؤشرات البيوكيميائية باستخدام اختبار ( : 12.2جدول )

 

T-test for equality of means 
P value  

Variables  

0.982 Creatinine 
0.222 Urea 
0.262 Uric acid 
0.624 Alanine aminotransferase 
0.080 Aspartate aminotransferase 
0.940 Alkaline phosphatase 
0.622 Albumin 
0.000 Total protein 
0.622 Magnesium 
0.202 Phosphate 
0.622 Calcium 
0.084 Iron 
0.204 Parathyroid hormone 

* P value ≤ 0.05 , significant . 
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لتقييم عالقة درجات الحكة اليوريمية مع المؤشرات  ANOVAانوفا  استخدمنا اختبار و   

و أظهرت النتائج اإلحصائية أن جميع المؤشرات كانت أكبر من القيمة االحتمالية  البيوكيميائية ،

ت البيوكيميائية كما في الجدول توجد عالقة بين درجات الحكة اليوريمية و المؤشرااي ال  ، 0.02

(62.4. ) 

 . ANOVA  انوفا العالقة بين الحكة اليوريمية و المؤشرات البيوكيميائية باستخدام اختبار( :  16.2جدول )

ANOVA test 
P value  

Variables  

0.062 Creatinine 
0.200 Urea 
0.284 Uric acid 
0.222 Alanine aminotransferase 
0.428 Aspartate aminotransferase 
0.820 Alkaline phosphatase 
0.280 Albumin 
0.440 Total protein 
0.009 Magnesium 
0.660 Phosphate 
0.062 Calcium 
0.206 Iron 
0.622 Parathyroid hormone 

* P value ≤ 0.05 , significant . 
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 ليوريمية وبعض المؤشرات الدموية العالقة بين الحكة ا -2.1.2

 

و الذي يشمل  CBCفي تحليل تعدد الدم الكامل  ثلةتم تقييم بعض المؤشرات الدموية المتم

  RBC، كريات الدم الحمراء  HB، الهيموجلوبين  WBCالمؤشرات التالية : كريات الدم البيضاء 

، معدل MCH ، معدل الهيموجلوبين في الكريه  MCV، معدل حجم الخاليا HCT الهيماتوكريت 

      PLTالصفائح الدموية و  ،  RDWc، توزيع خاليا الدم الحمراء MCHCتركيز الهيموجلوبين 

أن المؤشرين معدل  Spearman's rho ، وأظهرت النتائج اإلحصائية باستخدام اختبار سبيرمان 

معدل و  MCHC (Sp.rho= - 0.186 , P value = 0.015) في الكرية الهيموحلوبين تركيز

 ارتباطلهما   MCH (Sp.rho = - 0.173 ,  P value = 0.024)الهيموجلوبين في الكرية 

االحتمالية كانت أصغر من  القيمةعكسي مع وجود الحكة وهما ذو داللة إحصائية معنوية ، الن 

          WBCا لم تكن باقي المؤشرات الدموية ) كريات الدم البيضاء ، و بينم 0.02أو تساوي 

، معدل حجم الخاليا HCT ،الهيماتوكريت  RBC، كريات الدم الحمراء  HB، الهيموجلوبين 

MCV توزيع خاليا الدم الحمراء ،RDWc   الصفائح الدموية ،PLT   ذو داللة معنوية ، الن )

 ( .62.4كما موضح في الجدول ) ، 0.02ن القيمة االحتمالية القيم االحتمالية كانت أكبر م
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 . Spearman's rhoالعالقة بين الحكة اليوريمية و المؤشرات الدموية  باستخدام اختبار( : 13.2جدول ) 

Spearman's rho  
Variables 

 
P value Correlation coefficient 

0.40 0.024 WBC 
0.24 0.042 HB 
0.20 0.028 RBC 
0.44 0.020 HCT 
0.46 0.026 - MCV 

*0.064 0.022 - MCH 
*0.002 0.082 - MCHC 

0.26 0.028  RDWc 
0.22 0.062 PLT 

* P value ≤ 0.05 , significant . 

 

و من خالل هذه النتائج أتضح أن المؤشرين الوحيدين في المؤشرات الدموية اللذين لهما 

الهيموجلوبين في الكرية معدل و  MCHCعالقة بالحكة اليوريمية هما معدل تركيز الهيموجلوبين 

MCH . 

        CBCلتقييم العالقة بين المؤشرات الدموية   T – testوتم أيضا استخدام اختبار 

     MCH (P value = 0.021)و الحكة اليوريمية ، و أظهرت النتائج اإلحصائية أن المؤشر 

، كان ذو داللة معنوية أي أن معدل الهيموجلوبين في الكريه له عالقة بالحكة اليوريمية و كان 

أي بمعني هناك عالقة بين معدل  أيضا له داللة معنوية (MCHC value = 0.004) P المؤشر

 WBCالهيموجلوبين و الحكة اليوريمية ، أما بالنسبة لباقي المؤشرات ) كريات الدم البيضاء  تركيز
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، معدل حجم الخاليا  HCT، الهيماتوكريت  RBC، كريات الدم الحمراء  HB، الهيموجلوبين 

MCV توزيع خاليا الدم الحمراء ،RDWc   الصفائح الدموية ،PLT  فكانت جميع القيم )

اليوريمية ، أي أن ال توجد عالقة بين الحكة  0.02يست ذو داللة معنوية و أكبر من االحتمالية ل

 ( . 68.4و هذه المؤشرات كما في الجدول )

 . لتقييم  العالقة بين الحكة اليوريمية و المؤشرات الدموية  T – test تي ( : استخدام اختبار13.2جدول )

T- test    (P value) Variables 
0.403 WBC 
0.408 HB 
0.155 RBC 
0.311 HCT 
0.498 MCV 
*0.021 MCH 
*0.004 MCHC 
0.933 RDWc 
0.948 PLT 

P value ≤ 0.05 , significant .* 
 

     وية لتقييم عالقة درجات الحكة اليوريمية مع المؤشرات الدم  ANOVAأنوفااختبار و في 

له    P value = 0.041))MCHC معدل تركيز الهيموجلوبين  أن ، أظهرت النتائج اإلحصائية 

، اي أن هناك عالقة بين  مستويات الحكة المختلفة فروقات ذات  داللة إحصائية معنوية بين

     ، أما بالنسبة لباقي المؤشرات ريمية و معدل تركيز الهيموجلوبين في الكرية درجات الحكة اليو 

، الهيماتوكريت  RBC، كريات الدم الحمراء  HBلهيموجلوبين ، ا WBC) كريات الدم البيضاء 

HCT  معدل حجم الخاليا ،MCV  معدل الهيموجلوبين في الكريه ،MCH  توزيع خاليا الدم ،
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  P value(  فلم تكن ذو داللة  معنوية الن جميع قيم  PLT، الصفائح الدموية   RDWcالحمراء

 ( .69.4كما في الجدول )تذكر ،  و ال توجد أي عالقة 0.02كانت اكبر من 

  . ANOVA انوفا العالقة بين الحكة اليوريمية و المؤشرات الدموية باستخدام اختبار(  19.2جدول )

ANOVA test  ( P value ) Variables 
0.696 WBC 
0.421 HB 
0.294 RBC 
0.333 HCT 
0.789 MCV 
0.07 MCH 

*0.041 MCHC 
0.537 RDWc 
0.448 PLT  

P value ≤ 0.05 , significant .* 
 

 بين مرضى الحكة اليوريميةتوزيعا معرفة أكثر فصائل الدم  - 6.1.2   

( ، و كانت نسبة فصائل   A , B , AB , O)فصائل  أربعةقسمت فصائل الدم الي 

عينة  29و عدد العينات  Aبين جميع المرضى الخاضعين للدراسة كالتالي : الفصيلة   ABOالدم

و عدد العينات O بين فصائل الدم ، ثم يليها الفصيلة توزيعا %( و هي أعلي نسبة  40.2بنسبة )

بنسبة عينة  66وعدد العينات  B، و من ثم الفصيلة  %( 22.2)كانت نسبتهاعينة و  20

% ( كما في الجدول 00.6بنسبة ) عينة 09و عدد العينات  AB %( ، و ثم الفصيلة06.9)

 .  (00.4( و الشكل )20.4)
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 .  الكلويفصائل الدم المنشرة بين مرضى الغسيل توزيع  : نسبة (22.2جدول )

 

 

 . فصائل الدم في مرضى الفشل الكلوي توزيع( : نسبة 12.2شكل )

عدد  كان كالتالي:وقدرت نسبة انتشار الحكة اليوريمية بين فصائل الدم في المرضى 

  B%( أكثر توزيعا ثم يليها الفصيلة 28.92)بنسبة  AB لفصيلةلعينة  09من أصل  02العينات 

من  22عدد العينات  Oالفصيلة  تليها، %( 22.24) بنسبة عينة 66من أصل  04عدد العينات 

عينة  29من أصل  22عدد العينات  Aالفصيلة أقلها  و،  %( 20.22)بنسبة عينة  20أصل 

 ( .00.4( و الشكل )20.4%( كما في الجدول ) 22.22)بنسبة 

 

 اإلجمالي A B O AB فصائل الدم 

 170 19 60 22 29 عدد العينات 

 %000 % 00.6 %35.3 %06.9 %40.2  النسبة المئوية % 
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 في المرضى الذين يعانون من حكة اليوريمية .ABO فصائل الدم توزيع ( : نسبة 21.2جدول ) 

 

 الفصيلة  فصائل الدمفي  أعلي نسبةأما بالنسبة للمرضى الذين ال يعانون من حكة كانت 

 A  يليها الفصيلة  %(42.28)بنسبة  عينة 29من أصل  26وعدد العينات ، O عدد العينات و

 66من أصل  8عدد العينات و  Bالفصيلة تليها  ،( %28.24)بنسبة  عينة 20من أصل  62

ة سببنعينة  09من أصل  4و عدد العينات  ABالفصيلة  أقلها، و %( 22.22)بنسبة عينة 

 ( .00.4( و الشكل )26.4كما في الجدول ) (% 60.02)

 

 في المرضى الذين ال يعانون من حكة .  ABOفصائل الدمتوزيع ( : نسبة 21.2جدول )

 

 

 A B O AB فصائل الدم 

 02 22 04 22 عدد العينات 

 % 28.92 %20.22 %22.24 %22.22 النسبة المئوية % 

 A B O AB فصائل الدم 

 4 62 8 26 عدد العينات 

 % 60.02 %28.24 %22.22 %42.28 النسبة المئوية % 
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 . الدم فصائلعدد حاالت الحكة اليوريمية حسب ( : 11.2شكل )

%(  82.22)عينة بنسبة 046عدد العينات ب (+) Rhالموجب  أما بالنسبة للعامل الريسي

 في مرضى الغسيل الكلوي %( 02.42عينة بنسبة ) 68كانت  (-) Rhالعامل الريسي السالب و 

  ( .  06.4( و الشكل )22.4كما في الجدول )

 . في المرضى الغسيل الكلوي  Rh العامل الريسيتوزيع ( : نسبة 22.2جدول )

 اإلجمالي Rh Positive Negativeالعامل الريسي 

 N  046 68 020عدد العينات 

 % 000 % 02.42 % 82.22 النسبة المئوية %
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 . في المرضى الغسيل الكلوي  Rh العامل الريسيتوزيع ( : نسبة 11.2شكل ) 

 

 حالة بنسبة  82يعانون من الحكة اليوريمية فكان عددهم  عند المرضى الذين +Rhأما  و

     %(29.42)سبةبن 22 ين ال يعانون من الحكة كان عددهم%( ، و أما المرضى الذ20.22)

الذين يعانون من %( عند المرضى  20.20و نسبتها ) 02فكانت عدد العينات  -Rh  ، و أما

%( كما 29.69بنسبة ) 00و أما المرضى الذين ال يعانون من الحكة كان عددهم  الحكة اليوريمية

 ( . 02.4( و الشكل )24.4في الجدول )

 الحكة اليوريمية .في مرضى  Rh العامل الريسي( : نسبة توزيع 22.2جدول )

يعاني المريض من 

 حكة 

 إشارة الفصيلة

Negative Positive   المجموع 

 %(20.29) 002 % (20.22)82 %(20.20)02 نعم

 %( 29.40)  22 %(29.42) 22 %(29.69) 00 ال

 %( 000) 020 %( 000)046 %(  000) 68 المجموع 
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 . Rhالعامل الريسي  حسب  عدد حاالت الحكة اليوريمية( :12.2شكل )
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  Discussionالمناقشة       1.2 

 

لم نجد أي دراسة سابقة توضح فيها الحكة اليوريمية في ليبيا ، ولكن بالنسبة لبعض الدول 

مثال ، ولذلك تعتبر و سوريا العربية كانت هناك بعض الدراسات التي أجريت في مصر والسعودية 

هذه الدراسة هي الدراسة االولي في ليبيا ، هذه الدراسة أجريت على مرضى الغسيل الكلوي الذين 

و لقد ربطت دراستنا بين بعض العوامل  في المرحلة النهائية للكلى  يميةيعانون من الحكة اليور 

ألسباب ما يلي : ) الحالة التي يمكن لها ان تكون السبب في حدوث الحكة اليوريمية ومن هذه ا

االمراض  –ة المستعملة االدوي –الجنس  -العمر -جفاف الجلد  –اضطرابات النوم  –النفسية 

فصائل الدم ( ، وأيضا تعد هذه  –المؤشرات الدموية  –المؤشرات البيوكيميائية  –المصاحبة 

 .  الدراسة االولي التي حاولنا أن نربط فيها بين فصائل الدم وانتشار الحكة اليوريمية

 الغسيل الكلوي في مستشفي مصراتةانتشار الحكة اليوريمية في مرضى   -1.1.2

 

، وتم تقسيم شدة  6002أجريت هذه الدراسة في الفترة الزمنية من شهر فبراير حتي مارس      

الي ثالث مستويات ) خفيفة ، متوسطة ، شديدة ( ، وشملت هذه    ESRDالحكة في المرضى 

بين  عينة وقد اشارت النتائج المتحصل عليها الي مدى انتشار الحكة اليوريمية 020الدراسة على 

مريض  020يعانون من الحكة اليوريمية من أصل  002أن عدد  المرضى ، فقد أظهرت نتائجنا

   خفيفة حكة كالتالي :  متوزعه% (  20.29سبة انتشار الحكة اليوريمية ) غسيل كلوي و كانت ن

رجع سبب انتشار وربما ي،  %(02.02شديدة ) حكة %( ، 20.0متوسطة )حكة %( ، 02.22)

عدم قدرة الكلية على القيام بوظائفها بشكل طبيعي ، و باالعتماد على النتائج المتحصل لة هذه الحك

عليها و االطالع على نتائج العديد من الدراسات السابقة التي أجريت في مختلف من بلدان العالم 
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طهران تبين لنا أن هناك بعض الدراسات كانت نتائجها متقاربة مع نتائجنا مثل ، دراسة أجريت في 

%( من أصل  26.0( و كانت نسبة انتشار الحكة )Makhlough et al ., 2013ايران ) –

 تاظهر  و ( ، في البوسنة و الهرسك Resic et al ., 2007و أيضا في دراسة )  مريض 022

مريض و كانت مستويات الحكة متوزعة  22%( من أصل  28.44معدل انتشار الحكة اليوريمية )

%(، و لكن 02.28%( ، حكة شديدة ) 40.0، حكة متوسطة ) %(46.66خفيفة )حكة  :كالتالي

( في Melo et al ., 2009)قام بها  التي دراسةالكانت نسبة االنتشار أقل ك ىفي دراسة اخر 

 و أيضا دراسة مريض ، 000%( من أصل  20.2البرازيل ، كانت نسبة انتشار الحكة اليوريمية )

%( من 29.0( كانت نسبة انتشار الحكة اليوريمية )(Gobo et al ., 2017البرازيلأجريت في 

 أن( et al ., 2015) Ghassanفي ايران كانت أخرى وسجلت في دراسة مريض ،  024أصل 

ريض م 002%( من أصل  22.2) يمية بشكل مرتفع حيث كانت النسبةنسبة انتشار للحكة اليور 

%( 62.9%( ، شديدة ) 28.0، متوسطة ) %(24.0)الحكة في ثالث مستويات: خفيفة  وتوزعت

( ، كانت نسبة (Shafei & Nour ., 2016قام بهادراسة مصر  –بنها  مستشفىأجريت في ، و 

، و توزعت  ESRDمريض  20%( من أصل 46.0معدل انتشار الحكة اليوريمية بين المرضى )

     %( 22.22%( ، شديدة ) 28.0، متوسطة ) %( 68.22مستويات الحكة كالتالي: خفيفة )

في بلدان العالم الي  الحكة اليوريمية بين الدراسات يرجع السبب في اختالف نسبة انتشار ربما، 

 اختالف مقاييس تقييم شدة الحكة المتابعة لكل دراسة .
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 عالقة الحكة اليوريمية مع بعض االعراض السريرية  - 1.1.2

ث الحكة نمط حياة المريض وتساعد في حدو  تؤثر علىوقد تم دراسة بعض العوامل التي قد      

، جفاف  ، اضطرابات النوم ثلة في االعراض السريرية مثل )الحالة النفسيةأو تزيد من حدوثها المتم

 .  الجلد(

 الحكة اليوريمية و الحالة النفسية  بين  عالقةال – 1.1.1.2

المرضى الذين يعانون من الحكة اليوريمية يعانون من اعراض متمثلة في اضطرابات الحالة      

النفسية و منها القلق و االكتئاب و العصبية ، و هذه العوامل تساهم في تفاقم الحكة عند المرضى  

ها و مدى ، ولذلك قمنا في دراستنا بتسليط الضوء على الحالة النفسية من ناحية العصبية من عدم

( P value = 0.021عالقتها بالحكة، والنتائج التي تحصلنا عليها أظهرت ان القيمة االحتمالية )

ربما  الحالة النفسية ، والحكة اليوريمية و  أي ان هناك عالقة طردية بينكانت ذو داللة إحصائية ، 

الجلد و أيضا وجود يرجع السبب في ذلك الي وجود اضطرابات في النهايات العصبية الموجود في 

     اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي أو المحيطي ، وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة قام بها

(Akhyani et al ., 2005( في ايران ، كانت قيمة القيمة االحتمالية )P value = 0.006 )

ج هذه الدراسة نتائو من خالل  .أظهرت ان االعتالل العصبي يلعب دور في وجود الحكة  التيو 

يعزى االمر الي اجراء المزيد من الدراسات حول وظيفة االعصاب و الناقالت العصبية في مرضى 

الغسيل الكلوي ، و يجب ان نضع في عين االعتبار أن الحالة النفسية تعتبر عامل مهم لمرضى 

 ,. Schut et alالغسيل الكلوي و يجب وضع عالج و طرق تحسن من الحالة النفسية لديهم )

2016 ) . 
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 الحكة اليوريمية و اضطرابات النوم بين عالقة ال – 1.1.1.2

من االعراض الشائعة في الغسيل الكلوي قلة النوم ، و يعتقد أن السبب في ذلك هو تراكم      

المواد دخل الجسم وعدم القدرة على التخلص منها ، ففي دراستنا أظهرت النتائج أن هناك عالقة 

 ، أي P value = 0.000طردية تربط بين اضطرابات النوم و الحكة و كانت القيمة االحتمالية 

اضطرابات النوم ويرجح السبب في ذلك الي وجود تراكم سوائل غير  وجود الحكة يؤثر على ان

الرغبة بالحك و تجعل نومه مقبول به في الجسم تزيد من شدة الحكة مما يجعل المريض يحس ب

أظهرت فيها  (Scherer et al ., 2017)دراسة قام بها مضطربا ، و التي اتفقت نوعا ما مع 

 . الحكة اليوريمية مرضى % في 20لي % ا 60نسبة انتشار اضطرابات النوم بنسبة تتراوح بين 

 الحكة اليوريمية و جفاف الجلد بين  عالقةال – 2.1.1.2

من االعراض السريرية التي لها دور في حدوث الحكة جفاف الجلد ، ففي دراستنا اتضح 

 تساوي         القيمة االحتمالية الجلد له عالقة طردية مع الحكة اليوريمية حيث كانت أن جفاف

(P value = 0.00 أي كلما ازداد جفاف الجلد ازدادت الحكة ، و بهذا  يتضح أن جفاف ، )

       في حدوث الحكة اليوريمية ، و يرجع السبب في ذلك الي عدة عوامل منها الجلد يلعب دور

المناخية المتغيرة ، وأيضا تقلص نسبة اطراح العرق وفقدان المحتوي المائي في طبقات  : العوامل

الجلد ، و يناسب أيضا الي نقص افراز الغدد الدهنية مما يؤدي الي انخفاض محتوي الدهون في 

( حيث   Szepietowski et al ., 2004الجلد . وقد اتفقت نتائج الدراسة مع ما جاء به )

اك عالقة سريرية مباشرة بين جفاف الجلد و الحكة اليوريمية ، و هذا يعني ان أظهرت ان هن

الناتجة من  التأثيراتذلك الي جلد يؤثر على الحكة اليوريمية و ترجع الدراسة سبب جفاف ال

العوامل المناخية مثل البرودة و انخفاض الرطوبة ، و ضمور الغدد الدهنية و انخفاض في الغدد 
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الالت في االوعية الدقيقة ، و أيضا فقدان في المحتوي المائي في طبقة القرنية بسبب العرقية و اعت

في التمثيل الغذائي  يرجع الي خللالجفاف اضطرابات  اضعف حاجز الجلد و قد يكون سبب هذ

 .  A (Szepietowski et al ., 2004  ) لفيتامين

و االدوية المستعملة المريض  عالقة الحكة اليوريمية مع جنس المريض و عمر – 2.1.2

 للمرضى  و االمراض المصاحبة الفشل الكلوي لعالج

 العالقة بين الحكة اليوريمية و جنس المريض  -1.2.1.2

 29تعاني من حكة وسجلت عدد  002حالة ، منها  020اجمالي حاالت الدراسة كانت 

 إناث 44، وعدد ورذك 88%( يعانون من الحكة من اصل  22.04بنسبة ) Malesورذك

Females   ( من اصل  22.22بنسبة )%حيث كانت نسبة انتشار الحكة اليوريمية  إناث 86 ،

في الذكور اكثر من االناث و يرجح السبب في ذلك الي االختالف البسيط بين الجنسين من حيث 

لدهنية أقل مستوي طبقات الجلد العميقة فسماكة جلد الذكور أكثر من االناث و أيضا عدد الغدد ا

من االناث و أيضا بسبب ما يتعرض له الذكور من ظروف بيئة مختلفة بسبب طبيعة العمل 

اليومي ، ولكن في هذه الدراسة لم نتواصل الي أي تأثير وعالقة تربط بين الجنس والحكة اليوريمية 

( حيث لم  Gatmiri et al ., 2013، و هذه الدراسة اتفقت مع دراسة أجريت في ايران قام بها ) 

 ,. Resic et alأخرى قام بها )الحكة ، و أيضا اتفقت مع دراسة  تظهر أي عالقة بين الجنس و

حالة  62عدد الذين يعانون من حكة من الذكور  حيث كان( في البوسنة و الهرسك ، و 2007 

في ، وأيضا إناث  22حالة من اصل  09وعدد االناث التي تعاني من الحكة  ورذك 40من أصل 

ال توجد أي كما انه  هذه الدراسة أظهرت نسبة الذكور تفوق نسبة االناث في انتشار الحكة ، و

بين الجنس و الحكة اليوريمية ، و لكن اختلفت دراستنا مع دراسة تركية قام  تأثير يربطأو عالقة 
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حيث  ( ، فكانت الحكة منتشرة عند االناث أكثر من الذكور Gokustun et al ., 2016)  بها

 60و الذكور  إناث 40%( من اصل 22.0حالة اناث تعاني من الحكة بنسبة ) 62سجلت عدد 

نس تأثير بين الجو أظهرت ان هناك عالقة و  ورذك 24%( من اصل 28.88) ذكور بنسبةحالة 

 .و الحكة 

 العالقة بين الحكة اليوريمية و الفئات العمرية  – 1.2.1.2

سنة ، أوضحت النتائج أن أعلى  80 – 60العمرية ما بين شملت هذه الدراسة على الفئة 

%( ثم الفئة العمرية   28.46) 28 – 22  نسبة انتشار للحكة اليوريمية كانت في الفئة العمرية

 – 26%( ثم الفئة العمرية   26.80) 22 – 44يليها الفئة العمرية و  %(22.02) 80 – 28

، و يرجع سبب ذلك فقد الجلد %(  46.20) 26 – 60%( و أقلها الفئة العمرية  20.22) 44

مع التقدم في العمر و كذلك يبدأ الجلد Elastin و االلستين Collagen ليونته و ضعف الكوالجين

بفقد الدهون مع التقدم في العمر و أيضا لم تظهر أي عالقة او تأثير للحكة على العمر و هذا 

 أي ان الحكة اليوريمية ال تتوقف على فئة عمرية معينة ر ليس له عالقة مع الحكة ،يؤكد أن العم

( حيث Tajbakhsh et al ., 2013، و لقد اتفقت دراستنا مع دراسة أجريت في ايران قام بها )

سنة و قسمت الي ثالث فئات و كانت اعلي نسبة انتشار  22الي  02كانت الفئة العمرية من 

%( و أقلها الفئة العمرية  24.2) 22 – 22%( ثم يليها الفئة  20.4) 22 – 22للحكة في الفئة 

 %( ، و لم تظهر أي قيمة احتمالية ذو داللة على ان العمر له عالقة بالحكة 02.9) 22 – 02

     في تركيا ( وأخرون (Gokustun قام بها  6002، و أيضا في دراسة أخرى أجريت في سنة 

     سنة ، وأظهرت عدم و جود عالقة بين العمر  88 – 64حيث كانت الفئة العمرية ما بين  ،

كانت  ( ،Melo et al ., 2009و الحكة اليوريمية ، و كما أجريت دراسة في البرازيل قام بها )
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 سنة ، اتفقت مع دراستنا حيث لم تجد أي عالقة تربط بين العمر  90 – 02ئة العمرية ما بين الف

 & Jamalقام بها ) 6000دراستنا الحالية مع دراسة في سنة اتفقت  ايضاو الحكة اليوريمية ، و 

Subramanian و أكثر 42سنة ،  44 – 62سنة ،  62الفئة العمرية أقل من  قسمت( حيث   

    انتشارا في مرضى الحكة اليوريمية  و أكثر هي الفئة األكثر 42رت أن الفئة العمرية ، و أظه

( ال P value = 0.312ولكن اختلفت هذه الدراسة معنا من حيث التأثير، حيث كانت قيمة )

 P vaule = 0.05االحتمالية ة القيمكانت السابقة  و عالقة ولكن في هذه الدراسةايوجد أي تأثير 

 مرتبطة بالحكة اليوريمية  .  و أكثر 42و هذا يعني ان الفئة العمرية  

 

 عالقتها بالحكة اليوريمية الفشل الكلوي و  لعالجاالدوية المستعملة  3.3.2.4 - 

االدوية المستعملة لعالج الحكة اليوريمية غير معروفه و ال يزال العالج قيد الدراسات 

الحديثة التي تحاول للوصول الي العالج الناجح و المناسب للحكة اليوريمية و يرجع ذلك الي عدم 

فهم االلية المرضية للحكة اليوريمية ، ولكن هناك بعض الدراسات السابقة تطرقت الي محاوالت 

  قام بها)فوز(  6004إليجاد عالج او التقليل من هذه الحكة ومنها دراسة أجريت في سورية سنة 

لمرضى الحكة اليوريمية  Gabapentin، حيث توصلت هذه الدراسة الي ان العالج الجابابنتين 

ل يخفف بشكل فعال من الحكة ، ولكن في دراستنا هذه تم التطرق الي دراسة نوعية العالج المستعم

التي تعطى لمرضى الغسيل الكلوي حيث لم نجد أي عالج محدد يعطى لهذه الحكة وكانت االدوية 

لة في أدوية مكملة لمرضى الغسيل الكلوي ومن هذه األدوية للمريض بشكل ثابت متمث

Erythropoietin injection . capsules) One alph (injection ، Venofer injection   

 B – Complex ،Calcium carbonate   ،Mimpara  ،Renagel  ،Folic acid  ومن
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خالل دراسة هذه االدوية اتضح لنا ان هناك تأثير بين هذه االدوية و الحكة اليوريمية ، و كانت 

هذه االدوية و يعانون من حكة ، أما بالنسبة لمرضى المتوقفين عن هذه  تناول%(  22.26نسبة )

%( ، و أيضا كانت هناك عالقة طردية بين  48.28انت نسبتهم )االدوية و يعانون من حكة ك

أحد هذه االدوية تساهم في حدوث الحكة ويرجع السبب في ذلك الي  و ربماهذه االدوية و الحكة 

       لتدخالت الدوائية بين االدويةنوعية المادة المضافة الي عنصر الدواء األصلي أو ناتج عن ا

، ولكن ال نستطيع أن نحدد أي من هذه االدوية هي المسبب في حدوث الحكة اليوريمية و لهذا 

يتطلب مستقبليا تسليط الضوء حول دراسة كل نوع من هذه االدوية على حده لمعرفة السبب 

 Elsheikhقام بها ) التي أجريت في السودانالدراسة التي  الحقيقي  لحدوث هذه الحكة ، و لكن

et al ., 2016ج كانت االدوية المستعملة للعالحيث  ،( اختلفت معنا في النتائج المتحصلة عليها

 أدوية السكري وAntihypertensives    أدوية ضغط الدم ثلة فيمرضى الغسيل الكلوي متم

Antidiabetesdrugs  الصمغ العربي ،Arabic gum  كالسيوم ،Calcium  حمض الفوليك ، 

 Folic acid ،  الحديدFerrous  لم تظهر أي عالقة او تأثير بين االدوية المستعملة للعالج ،

 مرضى الغسيل و الحكة اليوريمية .  

 لمرضى  االمراض المصاحبة العالقة بين الحكة اليوريمية و – 2.2.1.2

و من خالل االطالع على مرضى الغسيل الكلوي ، اتضح لنا أن هناك مرضى يعانون من      

أمراض مصاحبة تشكل لهم مشاكل صحية ، و من هذه االمراض ما يلي : أمراض الكبد، أمراض 

العظام ، أمراض القلب ، أمراض الغدد الصماء ، أمراض القلب و العظام معا ، ومن خالل هذه 

الن القيمة ت عدم وجود أي تأثير وعالقة بين االمراض المصاحبة و الحكة اليوريمية الدراسة أظهر 

( و ربما يرجع السبب في ذلك الي أن هذه الحكة هي حكة (P value = 0.534االحتمالية كانت 
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التخلص ناتجة بسبب جهازي و هو عجز الكلي بالقيام بوظائفها بشكل طبيعي وعدم قدرتها على 

الحكة اليوريمية في االمراض ، و أما بالنسبة لعدد حاالت  أو فضالتها من طرح سمومها

حاالت تعاني من أمراض  00حالة مصابه بأمراض الكبد ، و  06كالتالي ، عدد كانت المصاحبة 

  حالتين تعاني من أمراض الغدد الصماء  وحاالت تعاني من أمراض القلب  2العظام ، و أيضا 

من امراض القلب و العظام معا ، أما بالنسبة لمرضى الذين ال يعانون من ، و أيضا حالتين تعاني 

 .حالة  20الفشل الكلوي كان عددهم  أي مرض مصاحب لهم غير

ومن خالل االطالع على بعض الدراسات السابقة التي أجريت أتضح أن هناك دراسة في  

ث أظهرت هذه الدراسة عدم ( ، حيGobo et al ., 2017البرازيل قام بها ) –والية ساو باولو

وجود عالقة بين االمراض المصاحبة و الحكة اليوريمية و كانت جميع القيم االحتمالية أكبر من 

، أيضا جاءت دراسة أخري اخرمما يؤكد أن هذه الحكة سببها الفشل الكلوي و ليس مرض  0.02

   جنوب غرب نيجيريا – ( في مدينة أوندوAdejumo et al ., 2016موافقة لدراستنا قام بها ) 

   ، أظهرت هذه الدراسة عدم وجود عالقة تربط بين االمراض المصاحبة لمرضى الغسيل  الكلوي

 . 0.02و الحكة اليوريمية و كانت القيمة االحتمالية أكبر من 

 العالقة بين الحكة اليوريمية و بعض المؤشرات البيوكيميائية  – 2.1.2

عدة مؤشرات بيوكيميائية تهيئ او تساهم في حدوث حاولت الدراسة أن تجد عالقة بين 

 ,Urea , Crea ALT , ASTالحكة اليوريمية و قمنا بدراسة بعض هذه المؤشرات ومنها ما يلي )

ALK , ALB ,TP, UA , Mg ++ , Phos , Ca++ , Iron , PTH   وعالقتها بالحكة فأتضح )

لنا من خالل هذه الدراسة أن النتائج كانت غير معنوية أي ال توجد تأثيرات عالقات تربط بين هذه 

المؤشرات و الحكة اليوريمية ، و لكن اتفقت نتائج دراستنا الحالية مع العديد من الدراسات التي تفيد 
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في حدوث الحكة ومن هذه الدراسات مايلي : أن بعض المؤشرات البيوكيميائية ليست لها عالقة 

( حيث أظهرت عدم وجود Gobo et al ., 2017دراسة في والية ساو باولو في البرازيل قام بها )

و الحكة   "  ++PTH , ALB , Iron , Pho, Crea , Urea , Caعالقة بين المؤشرات "

( Gokustun et al ., 2016م بها )التي قاو ، و أيضا الدراسة التي أجريت في تركيا   اليوريمية

 ++Crea , ALT , ALB , ALK , Iron , Mgأظهرت اتفق مع درستنا في ان المؤشرات و التي 

 Ca++, PTH  أي عالقة مع الحكة اليوريمية ، بينما اختلفت هذه الدراسة معنا في ان  يست لهال

كان له عالقة ارتباط مع الحكة بينما في درستنا لم يتواجد أي ارتباط ، و كذلك   Phosالمؤشر

في عدم اتفقت معنا  آخرونو  Ghassan)قام بها ) عراقفي  6002سنة دراسة اخري أجريت 

اختلفت مع  ولكن  Urea , Crea , ALK , Phos , Ca++, PTHعالقة تربط بين وجود أي 

على عالقة   PTH( وكانت فيهاMakhlough et al ., 2013قام بها ) دراسة أجريت في ايران

( ليس ذو عالقة Ca ++ , ALK , Creat , ALBمع الحكة اليوريمية ، اما باقي المؤشرات )

( Tajbakhsh et al ., 2013) ، و لكن الدراسة التي أجريت في ايران من قبل بالحكة اليوريمية

في عدم وجود أي له عالقة مع الحكة اليوريمية ، واتفقت معنا  اختلفت معنا في ان الكاليسوم

 . لها أي ارتباط او داللة إحصائيةلم تكن  و ( PTH , Phos) المؤشراتعالقة في 

 Melo et al ., 2009)تي أجريت  في البرازيل قام بها )دراسة المع الأيضا كما اتفقت درستنا  

 ALT , AST , ALBو بعض المؤشرات التالية )اليوريمية وجود أي عالقة تربط بين الحكة بعدم 

PTH , Urea , Crea , Phos , Ca++ قام بها التي دارسة البوسنة و الهرسكفي  ( ، و أيضا 

(Resic et al ., 2007( لم تظهر أي عالقة تذكر في المؤشرات )PTH , ALB , Phos. ) 
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 العالقة بين الحكة اليوريمية و بعض المؤشرات الدموية 5.2.4 - 

لمؤشرات الدموية و التي تم فيها قياس تحليل إليجاد عالقة بين بعض افي درستنا الحالية   

 ، أظهرت نتائج مؤشرات هذه التحليل مايلي :  الدم الكامل

، كريات الدم  WBC لم تظهر أي عالقة او داللة إحصائية للمؤشرات كريات الدم البيضاء     

، معدل حجم  HCT "الهيماتوكريت" حجم الخاليا المكدسة،  HB، الهيموجلوبين  RBCالحمراء 

التي  دراسةفال،  PLTائح الدموية ف، الص RDWc، توزيع خاليا الدم الحمراء  MCVالخاليا 

وجود عالقة ( أظهرت Gobo et al ., 2017في والية ساو باولو في البرازيل قام بها ) أجريت 

اختلفت مع دراسة أجريت وأيضا  ، ستنادر لم تتفق مع نتائج و ، بين و الحكة بين المؤشر الهيموجلو 

أظهرت وجود عالقة بين  آخرون ، حيث ( وGhassnقام بها) 6002في العراق سنة 

، و الدراسة التي أجريت في ايران قام بها  الحكة اليوريمية الهيماتوكريت مع الهيموجلوبين و

(Akhyani et al ., 2005) اتفقت مع ، بينما  لم تظهر أي عالقة بين الحكة و الهيماتوكريت

 ، وأيضا اتفقت مع نتائج (Gokustun et al ., 2016قام بها )التي تركيا التي أجريت في دراسة 

، و لكن في درستنا هذه Melo et al ., 2009) التي أجريت في البرازيل قام بها )الدراسة 

، و معدل  MCHو معدل الهيموجلوبين في الكريه   أظهرت ان هناك عالقة بين الحكة اليوريمية

وعجز الي  فقر الدم المنتشر بين المرضى في ذلك ويرجع السبب   MCHCتركيز الهيموجلوبين 

علي انتاج كريات الدم  أيضا عدم قدرته وعلى التصنيع  Erythropoietinوتين روثرباالهرمون 

 .  Ferritin في مخزن تخزين الحديدالسبب كمن ربما ي و، أ الحمراء
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   الحكة اليوريمية بين مرضى Rhو  ABOنظام  فصائل الدم توزيع – 6.1.2

    A (40.2%)لفصائل الدم في مرضى الغسيل الكلوي الفصيلة  توزيعكانت أعلي نسبة 

   %AB (00.6 )اقلها الفصيلة %( ، و  06.9) B%( ، ثم الفصيلة  22.2) Oليها الفصيلة ت، 

-) Rh )السالب%( والعامل الريسي 82.22فكانت نسبته ) (+)Rh الموجب ، أما العامل الريسي

في هذه  اليوريميةفصائل الدم بين مرضى الحكة  %( ، أما بالنسبة لتوزيع02.42)فكانت نسبته 

  B%( ثم يليها الفصيلة 28.92بنسبة ) ABالفصيلة  كانت أعلي نسبة في الفصائل هيالدراسة 

%(  22.22بنسبة ) A%( ، وأقلها الفصيلة  20.22بنسبة ) O%( ، ثم الفصيلة 22.24بنسبة )

       السالب و العامل الريسي %( 60.57فكانت نسبته ) (+)Rh الموجب ، أما العامل الريسي

( Rh(-و أيضا  السبب في ذلك الي السمات الموروثة %( ، ويرجع 60.72بة )فكانت النس ،

فصائل الدم  توزيعوبما ان هناك العديد من الدراسات السابقة توضح نسبة  عامل االجناس العرقية .

لدى مرضى الغسيل الكلوي فكانت هناك دراسة مشابه لدراستنا أجريت في األردن قام بها 

(Alhawary et al ., 2015 و كانت اعلي نسبة انتشار لفصائل الدم في الفصيلة )A     

%( ، و أقلها الفصيلة  B (17.3%( ، ثم الفصيلة  20.4) O%( ، و يليها الفصيلة  42.2)

AB (2.2  و لكن اختلفت مع دراسة أجريت في سنة . )%كانت في منطقة الالذقية  6002– 

%( ، ثم  20.0) Oفي الفصيلة  توزيعلي نسبة ( و أخرون ، كانت أع Alananسوريا ، قام بها )

%( ، و اقل فصيلة في االنتشار فصيلة  04.2) B%( ، ثم الفصيلة  20.2) Aيليها الفصيلة 

AB  (2.2 ، )%في مدينة الخرطوم بالسودان قام بها  6004أجريت في  و أيضا دراسة أخري

(Elkhier حيث أظهرت النتائج أن اعلي نسبة )لفصائل الدم كانت في الفصيلة توزيعO 

%( ، و اقلها انتشارا الفصيلة 002.) B، ثم الفصيلة  %A(60.0) ، و تليها الفصيلة  %(20.0)
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AB (.04و كانت نسبة انتشار العامل الريسي )% الموجب  Rh (+)(82.0 )% ويرجع االختالف

 . في النتائج الي عامل االجناس العرقية
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 Conclusionاالستنتاج              1.2

 

بعد مناقشة النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة و مقارنتها بنتائج الدراسات األخرى يمكننا 

 استنتاج ما يلي : 

 في مجتمع الدراسة . Uraemic pruritusارتفاع معدل انتشار الحكة اليوريمية  – 0

 –بين الحكة اليوريمية وبعض االعراض السريرية ) الحالة النفسية  وجود تأثير وعالقة – 6

 جفاف الجلد ( . –اضطرابات النوم 

 –الجنس  –لم يكن هناك أي تأثير أو عالقة بين الحكة اليوريمية وبعض المتغيرات ) العمر  – 2

ة المستعملة بين الحكة اليوريمية و االدوي تأثير وعالقة مراض المصاحبة ( بينما كان هناكاال

 .الفشل الكلوي  للعالج

 لم يكن هناك أي تأثير أو عالقة بين الحكة اليوريمية و المؤشرات البيوكيميائية .  – 4

 (. MCHC,MCHعالقة بين الحكة اليوريمية و بعض من المؤشرات الدموية )وجود تأثير و  – 2

 Bالفصيلة  ثم ABفي مرضى الحكة اليوريمية ، الفصيلة توزيعا كانت أكثر فصائل الدم  – 2

كان العامل الريسي  Rh)و أما بالنسبة للعامل الريسي ) A، و أقلها الفصيلة  Oويليها الفصيلة 

 ( في مرضى الحكة اليوريمية .+Rh) العامل الريسي الموجب من توزيعا( أكثر -Rh)السالب 
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 Recommendations     التوصيات    1.2

 

 ية و الدموية التي لم تدرس في هذااجراء المزيد من البحوث على باقي المؤشرات البيوكيميائ – 0

 األسباب الكامنة وراء حدوث الحكة اليوريمية . المزيد من البحث و ذلك لغرض معرفة 

بحوث حول وظائف االعصاب و النواقل العصبية التي تسبب اعتالالت عصبية في  اجراء - 6

 لتوصل الي عالج يستهدف التقليل من حدوث الحكة اليوريمية .  ESRDمرضى الغسيل الكلوي 

 استخدام المراهم المرطبة بانتظام للحد من جفاف للجلد و التقليل من حدوث الحكة اليوريمية .  – 2
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 . 04السعودية ، ص 

 .  0(. الفشل الكلوي في ليبيا ، طرابلس ، ص6002مجلة بوابة . ) الوسط ،

 –(. خصائص الجلد و تركيبه ، مدرس االمراض الجلدية ، جامعة دمشق 6006أيهم . ) بدران ،

 .  2 – 0سوريا ، ص 
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( : مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر 0(. جسم االنسان و أمراضه ، )ط. 6002الياس . ) حاجوج ،

 .  200، السعودية ، ص  ، الرياض

(. تقييم كفاءة الخدمات التعليمية ، مجلة  6002أبي شوكت .، مالحويش ، لؤي طه . )  حميد ،

 . 8ص  69مدينة هيث ، العدد  –المخطط و التنمية ، جامعة بغداد 

-22(. أمراض الجلد الجزء األول ، جامعة العرب الطبية ، ص 0990عبدالكريم . ) شحاده ،

28.  

( : دار الكتب الوطنية ، بنغازي 0)ط. 6(. الغذاء و األمراض 6002يوسف محمد . ) شريك ،

 . 692ليبيا ، ص

(. تأثير العالج بالغابابنتين في عالج الحكة لدى المرضى الخاضعين 6004حسن . )  فوز ،

 (.4) 22للتحال الدموي في مشفى األسد الجامعي ، سلسلة العلوم الصحية ، 

( . خدمات رعاية مرضى الكلى و الغسيل الكلوي، دار النشر معرض 6002.) يافيرمنشرة شركة د

 .   0االمارات ، ص  –الصحة العربي ، دبي 
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 (1حق )المل

 

 ( Hemodialysis HDالغسيل الكلوي    ىمرض )جمع معلومات عناستبيان 

  

 :  Patientأسئلة خاصة ب 

 

                           .0الي  ..من            ..الي  ..من              ..الي  9.الفئة العمرية :  من 

 09الي  0.من            0.الي   .0 من

    أنثي                                                  الجنس :    ذكر

 

 ال                   ( :   نعم     Uraemic Pruritus)  هل يعاني المريض من الحكة

 

 شديدة      متوسطة                        خفيفة              :  نوع الحكة

 

 ال            نعم                             : هل يعاني المريض من الجفاف

 

 ال        نعم                  :   هل يعاني المريض اضطرابات في النوم

 

        غير متعصب                             متعصب:         الحالة النفسية للمريض 

 

 أسئلة تأخذ من الطبيب المعالج : 

                                                 

 :  االمراض المصاحبة للمريض " المضاعفات " 

أمراض القلب                                           ضابط          أمراض الكبد          أمراض العظام      

 أمراض الغدد الصماء                                    

 العالج :

 

 

 ر

 ر
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 (2الملحق )

 

 نموذج الموافقة 

 

 ةفرع مصرات  –  االكاديمية الليبية للدراسات العليا

 

المؤشرات الحكة اليوريمية وبعض  بين العالقةدراسة لنيل درجة الماجستير بعنوان 

مستشفى عالج وغسيل الكلى  – ةمصراتبوحدة الغسيل الكلوي البيوكيميائية  و الدموية في مرضى 

 6  ةمصرات

 االسم 66666666666666666666666666666666666666666666666666666

من خالل التحاليل الروتينية التي يتم اجرائها شهريا لمرضى الغسيل الكلوي ، سيتم أخذ عينة من 

العينة بواسطة مل من الوريد بواسطة حقنة سحب الدم ، وذلك بعد تعقيم منطقة أخذ 09الدم بحجم 

 المطهر 6 

جميع األدوات المستخدمة ألخذ العينة معقمة ومتبع فيها كل سبل السالمة العلمية وليس هناك أثار 

جانبية للعملية ، و الغرض من أخذ العينة هو البحث العلمي و سيتم االحتفاظ بالنتائج في سرية تامة 

 ، ولكم منا جزيل الشكر و العرفان على تعاونكم معنا 6 

 ه على أخذ عينة الدم إلجراء الدراسة 6أوفق أنا المذكور أعال

 

 التوقيع 66666666666666666666666666666666666666666666

 التاريخ 666666666666666666666666666666666666666666
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 (3الملحق )

 

 الجزء العملي 

 

 (  Plain Tube , EDTA Tubeعينات الدم ) 

 

 Rocheالمحاليل الخاصة بشركة 

 

 Samsungالمحاليل الخاصة بشركة 
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 BG كواشف فصائل الدم

 

 

 أدوات سحب الدم

 

 معدات الشغل الالزمة
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 األجهزة المستخدمة
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 (4الملحق )

 

 الدموية( –المعدالت الطبيعية للمؤشرات )البيوكيميائية 

 

 Alanine aminotransferase( : ALTL)  انزيم ناقلة امين االنين -

Normal value for serum    10 .0 – 41.0  U\L 

 Aspartate aminotransferase( : ASTL)  انزيم ناقلة امين االسبارتات -

Normal value for serum    10 .0 – 38.0  U\L 

 Regent ALP IFCC Gen.2 Large (  :ALP2L) إنزيم الفوسفاتيز القاعدي -

Normal value for serum   35.0 – 129 .0 U \ L 

 Albumin Gen .2  Regent( :  ALB2) األلبومين  -

Normal value for serum    28.0 – 49.5 mg\dl 

 Total Protein Gen 2( : TP 2) البروتين الكلى -

Normal value for serum   6.4 – 8.3 mg\dl 

 urea / BUN  Regent( : URAL)  اليوريا   -

Normal value for serum   15.0 – 45.0  mg\dl 

 Regent Uric Acid ver.2( : UA2)  حامض اليوريك -

Normal value for serum   2.4 – 7.0 mg\dl 

 Creatinine Jaffe' Gen.2  Regent(  : CREJ2) الكرياتيين -

Normal value for serum    0.10 – 1.20 mg\dl 
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 Regent Magnesium( :  MG)  الماغنسيوم -

Normal value for serum   1.3 – 2.1  mg\dl 

 Iron)   : )Regent Iron Gen.2 الحديد  -

Normal value for serum     37.0 – 158.0 mg\dl 

 Regent Phosphate ( Inorganic ) ver.2( :  2PHOS)  الفوسفات  -

Normal value for serum     2.7 – 4.5 mg\dl 

 Calcium Gen.2  Regent( : CA2) الكالسيوم -

Normal value for serum    8.6 – 10.2  mg\dl 

 Parathyroid Hormone Regent( : PTH)  هرمون الغدة جار الدرقية -

Normal value for serum     30.0 – 83.0  ng\L 

 

Normal value for complete count :CBC 

Normal value for WBC        5.00 --- 10.00           

Normal value for RBC          4.00 --- 5.00            

Normal value for   HBG      12. 0 --- 16. 0 g\dl 

Normal value for HCT        36.0 --- 48.0    % 

Normal value for MCV        76 --- 96    fl 

Normal value for MCH        27.0 --- 32.0    pg 

Normal value for MCHC      30.0 --- 35.0    g\dl 

Normal value for PLT             150  --- 400            

Normal value for RDWc        10 ---- 15 % 
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(5الملحق )  
 

    الجزء االحصائي

  

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean  

Minimum Maximum 
  Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Crea 14.1 5.6 10.548 8.669 4531. 2.1732 9.609 23 خفيفة 

 12.0 3.1 8.916 7.696 3035. 2.1675 8.306 51 متوسطة

 13.3 4.6 8.865 7.363 3667. 1.9750 8.114 29 شديدة

 18.3 2.0 9.230 7.842 3476. 2.8453 8.536 67 ال يوجد

Total 170 8.540 2.4527 .1881 8.169 8.911 2.0 18.3 

 Urea  خفيفة 

 

23 134.83 36.881 7.690 118.88 150.77 41 211 

 282 64 154.95 131.13 5.931 42.356 143.04 51 متوسطة

 250 86 161.08 131.54 7.211 38.831 146.31 29 شديدة

 248 81 157.65 137.81 4.969 40.673 147.73 67 ال يوجد

Total 170 144.34 40.271 3.089 138.24 150.43 41 282 

UA  9.7 4.9 7.467 6.420 2524. 1.2105 6.943 23 خفيفة 

 9.9 4.1 7.026 6.327 1742. 1.2443 6.676 51 متوسطة

 9.7 4.0 7.128 6.286 2055. 1.1068 6.707 29 شديدة

 12.7 4.3 7.247 6.508 1852. 1.5159 6.878 67 ال يوجد

Total 170 6.797 1.3268 .1018 6.596 6.998 4.0 12.7 

ALT 47 4 22.52 11.91 2.557 12.262 17.22 23 خفيفة 

 103 4 27.01 14.72 3.060 21.850 20.86 51 متوسطة

 203 3 34.91 6.68 6.889 37.100 20.79 29 شديدة

 68 2 19.98 13.12 1.718 14.060 16.55 67 ال يوجد

Total 170 18.66 21.688 1.663 15.37 21.94 2 203 

AST 30 7 18.59 12.63 1.437 6.894 15.61 23 خفيفة 

 78 4 20.92 12.53 2.087 14.904 16.73 51 متوسطة

 110 7 26.45 11.42 3.669 19.756 18.93 29 شديدة

 45 2 16.40 12.37 1.010 8.268 14.39 67 ال يوجد

Total 170 16.03 12.882 .988 14.08 17.98 2 110 
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ALP 1823 55 370.55 59.97 74.880 359.112 215.26 23 خفيفة 

 1200 54 295.78 167.90 31.833 227.336 231.84 51 متوسطة

 1200 37 260.21 99.03 39.345 211.879 179.62 29 شديدة

 1200 57 275.61 157.07 29.685 242.986 216.34 67 ال يوجد

Total 170 214.58 250.749 19.232 176.62 252.55 37 1823 

ALB 47 37 43.25 40.66 624. 2.992 41.96 23 خفيفة 

 47 33 42.48 40.94 383. 2.737 41.71 51 متوسطة

 45 33 42.30 40.04 551. 2.965 41.17 29 شديدة

 60 33 42.78 37.31 1.372 11.227 40.04 67 ال يوجد

Total 170 40.99 7.396 .567 39.87 42.11 33 60 

TP 7.7 5.8 6.968 6.510 1103. 5289. 6.739 23 خفيفة 

 8.3 5.6 6.887 6.618 0669. 4781. 6.753 51 متوسطة

 7.9 5.4 6.952 6.572 0926. 4989. 6.762 29 شديدة

 8.0 5.6 7.018 6.752 0667. 5456. 6.885 67 ال يوجد

Total 170 6.805 .5155 .0395 6.727 6.883 5.4 8.3 

 Mg
++

 2.8 1.8 2.284 2.090 0468. 2242. 2.187 23 خفيفة 

 3.1 1.6 2.449 2.257 0479. 3420. 2.353 51 متوسطة

 3.4 1.7 2.443 2.191 0616. 3317. 2.317 29 شديدة

 3.3 1.7 2.319 2.177 0355. 2910. 2.248 67 ال يوجد

Total 170 2.283 .3096 .0237 2.236 2.330 1.6 3.4 

Phos 7.2 2.8 5.427 4.269 2792. 1.3389 4.848 23 خفيفة 

 9.9 2.5 6.211 5.123 2708. 1.9341 5.667 51 متوسطة

 8.4 2.2 5.855 4.559 3164. 1.7040 5.207 29 شديدة

 9.8 1.7 5.917 5.140 1944. 1.5914 5.528 67 ال يوجد

Total 170 5.423 1.6987 .1303 5.166 5.680 1.7 9.9 
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Ca
++

 9.8 5.7 8.942 8.136 1944. 9321. 8.539 23 خفيفة 

 10.7 6.5 9.278 8.769 1267. 9050. 9.024 51 متوسطة

 10.7 5.5 9.175 8.398 1896. 1.0211 8.786 29 شديدة

 10.9 6.8 9.229 8.795 1088. 8903. 9.012 67 ال يوجد

Total 170 8.913 .9312 .0714 8.772 9.054 5.5 10.9 

Iron 197 22 112.11 77.02 8.458 40.562 94.57 23 خفيفة 

 217 22 110.91 85.40 6.352 45.360 98.16 51 متوسطة

 217 30 107.93 75.11 8.011 43.143 91.52 29 شديدة

 361 15 122.57 91.90 7.681 62.872 107.24 67 ال يوجد

Total 170 100.12 52.088 3.995 92.23 108.00 15 361 

PTH 4272 39 1086.27 354.07 176.530 846.607 720.17 23 خفيفة 

 4471 49 1062.67 615.76 111.249 794.480 839.22 51 متوسطة

 2603 11 693.66 273.86 102.468 551.808 483.76 29 شديدة

 4033 14 1007.48 582.31 106.473 871.523 794.90 67 ال يوجد

Total 170 745.01 801.616 61.481 623.64 866.38 11 4471 
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N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

  Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

كريات الدم 

 البيضاء

WBC  

 11.2 2.4 7.128 5.489 3952. 1.8952 6.309 23 خفيفة

 13.1 2.5 7.367 6.151 3027. 2.1621 6.759 51 متوسطة

 10.8 2.7 7.558 5.973 3869. 2.0835 6.766 29 شديدة

 16.0 1.8 7.536 6.365 2932. 2.3998 6.951 67 ال يوجد

Total 170 6.775 2.2047 .1691 6.441 7.109 1.8 16.0 

 كريات الدم

 الحمراء

RBC  

 4.3 1.8 3.365 2.722 1551. 7440. 3.043 23 خفيفة

 4.3 1.8 3.315 2.979 0837. 5978. 3.147 51 متوسطة

 4.6 1.7 3.205 2.678 1287. 6931. 2.941 29 شديدة

 6.8 2.1 3.395 3.044 0879. 7197. 3.219 67 ال يوجد

Total 170 3.126 .6856 .0526 3.023 3.230 1.7 6.8 

 الهيموجلوبين

HB  

 14.8 5.4 11.040 8.934 5078. 2.4354 9.987 23 خفيفة

 14.3 5.8 10.642 9.628 2525. 1.8030 10.135 51 متوسطة

 14.1 6.1 10.218 8.706 3691. 1.9877 9.462 29 شديدة

 18.4 6.7 10.657 9.690 2421. 1.9820 10.173 67 ال يوجد

Total 170 10.015 1.9974 .1532 9.713 10.318 5.4 18.4 

يتالهيماتوكر  

HCT 

 40.7 14.0 30.237 24.137 1.4707 7.0533 27.187 23 خفيفة

 39.3 15.2 28.944 25.954 7444. 5.3161 27.449 51 متوسطة

 38.9 16.1 27.553 23.206 1.0612 5.7147 25.379 29 شديدة

 51.1 17.5 29.205 26.294 7290. 5.9670 27.749 67 ال يوجد

Total 170 27.179 5.9042 .4528 26.285 28.073 14.0 51.1 

معدل حجم 

 الخاليا

MCV 

 99 74 89.86 84.83 1.212 5.812 87.35 23 خفيفة

 94 77 87.62 85.16 613. 4.378 86.39 51 متوسطة

 101 62 88.98 83.85 1.252 6.743 86.41 29 شديدة

 98 72 87.23 84.89 586. 4.799 86.06 67 ال يوجد

Total 

 

 

170 86.39 5.173 .397 85.61 87.18 62 101 
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معدل 

الهيموجلوبين 

 في الكرية

MCH 

 خفيفة

 

23 32.239 1.9019 .3966 31.417 33.062 28.5 36.0 

 36.2 21.5 32.417 31.077 3334. 2.3806 31.747 51 متوسطة

 37.9 28.4 33.120 31.604 3699. 1.9918 32.362 29 شديدة

 34.9 22.6 31.761 30.720 2606. 2.1330 31.240 67 ال يوجد

Total 170 31.719 2.1865 .1677 31.388 32.050 21.5 37.9 

 معدل تركيز

 الهيموجلوبين

MCHC 

 39.4 35.0 37.453 36.443 2435. 1.1677 36.948 23 خفيفة

 40.0 33.9 37.295 36.592 1750. 1.2498 36.943 51 متوسطة

 39.4 35.0 37.464 36.681 1911. 1.0292 37.072 29 شديدة

 38.9 30.0 36.750 36.074 1692. 1.3849 36.412 67 ال يوجد

Total 170 36.756 1.2821 .0983 36.562 36.951 30.0 40.0 

ا توزيع خالي

 الدم الحمراء

RDWc 

 19.1 16.2 18.196 17.491 1700. 8151. 17.843 23 خفيفة

 23.8 16.2 18.599 17.793 2006. 1.4323 18.196 51 متوسطة

 22.8 16.4 18.814 17.786 2509. 1.3512 18.300 29 شديدة

 21.2 16.2 18.353 17.910 1109. 9076. 18.131 67 ال يوجد

Total 170 18.141 1.1554 .0886 17.966 18.316 16.2 23.8 

الصفائح 

 الدموية

PLT 

 300 110 219.32 166.94 12.630 60.572 193.13 23 خفيفة

 653 59 252.26 196.10 13.981 99.841 224.18 51 متوسطة

 394 115 248.07 199.10 11.952 64.364 223.59 29 شديدة

 417 33 234.37 198.14 9.072 74.259 216.25 67 ال يوجد

Total 170 216.75 79.796 6.120 204.67 228.83 33 653 


