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  خالصه
 مقدمه

هدف اين مطالعه بررسی ارتباط .سازی می شود  نسبب تحريک خو Dر نشان داده اند که ويتامین مطالعات اخی 

سرمی هموگلوبین واندکس اريتروپويتین در بیماران ديالیز  خونی  و سطوح Dهیدروکسی ويتامین 25بین سطح 

 .شدبامی 

   كار روش

 طور به که بیمار 62تعداد. شد انجام 4384سال در مشهد( ع) رضا امام بیمارستان در مقطعی توصیفی مطالعه اين

اندازه  Dهیدروکسی ويتامین 25 هموگلوبین و ح سرمیوسط .شدند مطالعه وارد بودند، خونی ديالیز تحت منظم

 در مقاومت به اريتروپوئتین .شدمحاسبه ( هماتوکريت/دوز هفتگی اريتروپوئتین)اندکس اريتروپوئتین  گیری شدو

و آزمون پیرسون تجزيه و تحلیل  SPSSار اطالعات با نرم افز .تعريف شد 355 <( EPOI)اندکس اريتروپوئتین

 .شد

 نتايج 

در کل بیماران   Dهیدروکسی ويتامین 25میانگین سطح سرمی .سال بود  12/ 26 ± 23/43میانگین سنی بیماران

ارتباط  معنی داری  پیرسونآزمون همبستگی .مقاومت به اريتروپويتین داشتند (%7/33)بیمار21 .بود 51/26 23/25±

سرمی هموگلوبین واندکس اريتروپويتین  نشان نداد ولی  با سطوح   Dهیدروکسی ويتامین 25سرمی رابین سطح 

هیدروکسی 25ارتباط معنی دار و معکوسی بین سطح سرمی  355اندکس اريتروپويتین باالتر از بادر بیماران 

 .(r ،51/5=p= -12/5) با اندکس اريتروپويتین  مشاهده شد     Dويتامین 

  رینتيجه گي

 در با اين حال يافت نشد، اندکس اريتروپويتین و Dکمبود ويتامین که در اين مطالعه ارتباطی بین  با وجودی

معکوسی بین اين اندکس با سطوح  ممکن است ارتباط ،مقاومت نشان می دهند EPOکه به  بیماران ديالیزی

 .نمونه بیشتر اثبات گرددباحجم درمطالعات  آينده   بايد وجودداشته باشدکه Dسرمی ويتامین 
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 مقدمه

نارسايی مزمن کلیوی معموال با کم خونی متوسط تا شديد  

سطح کم خونی با شدت .ناشی از کاهش تکثیر همراه است 

کم خونی به علت نارسايی در تولید . نارسايی کلیوی ارتباط دارد

زان بقای گلبول قرمز ايجاد مقادير مناسب اريتروپويتین وکاهش می

شدت کم خونی مرتبط با بیماری کلیوی به . (4) می گردد

در مراحل . کند موازات بدتر شدن عملکرد کلیه پیشرفت می

ابتدايی بیماری مزمن کلیه، تولید اريتروپوئیتیــــــن  مشابه قبل 

،لذا تولید ناکـــــافی آن از داليل ابتدائی کم خونی کلیوی  بوده 

در اين مرحله کاهش سنتز گلبول قرمز بدلیل سموم يا . ی باشدنم

 .(2)کوتاهی نیمه عمر آنها مکانیسم اصلی کم خونی است

در مراحل پیشرفته تر نارسايی کلیه، تولید اريتروپوئیتین  کم شده 

که سطوح آن به زير مقادير طبیعی افت کرده و در  طوریه ب

کمبود حقیقی اين  ml/min35کلیرانس کراتی نین کمتر از 

عالوه بر اين کمبود ، در .هورمون عامل اصلی کم خونی است

دلیل اختالل در تولید و طول ه نارسايی کلیه حجم گلبول قرمز ب

 2و اگزوکرين 4عمر آن ثانويه  به اختالل عملکرد اندوکرين

نقائص  ،تحت تاثیر قرار گرفته و کمبود فاکتورهايی نظیر آهن 

نده های اورمیک در شدت  کم خونی نقش تغذيه ای و مهار کن

 Dبا توجه به تنوع عملکردهای بیولوژيکی ويتامین  .(3) ددارن

 رو به  تزايد است Dعالقمندی به عواقب بالینی کمبود ويتامین 

بر متابولیسم استخوان و  Dعالوه بر نقش تنظیمی ويتامین (. 1)

 ند قویمواد معدنی ، طیف ديگری از عملکردهای بیولوژيک مان

پرولیفواسیون سلولی، تعديل سیستم ايمنی ،مهار  ،سازی عضالت

نقش (. 5) مرتبط می باشد Dسنتز رنین و تولید انسولین به ويتامین 

بر روی اريتروپويتین با بسیاری از مشاهدات بالینی  Dويتامین 

با کاهش دوز داروهای  Dويتامین  تجويز(. 6) پیشنهاد شده است

  .بوده است همراه افزايش رتیکولوسیتوز محرك اريتروسیت و

سطوح و  مغز استخوان می شودافزايش فعالیت سبب  Dويتامین 

برابر  455نزديک در مغز استخوان  Dهیدروکسی ويتامین  25

، رغم وجود اين مشاهدات  علی(. 3) پالسما می باشدبیشتر از  

                                                 
1

 Endocrine 
2
 Exocrine      

بر سطوح  Dکمبود ويتامین  نقشدر مورد  اندکیمطالعات 

 .لوبین در بیماران ديالیزی انجام شده استهموگ

 

 روش كار

اين مطالعه توصیفی مقطعی در بیمارستان امام رضا مشهد در 

بیمار ديالیز  62در اين مطالعه تعداد. انجام شد 4384سال 

اطالعات و . گرفتندمورد مطالعه قرار   (مرد36زن و26)خونی

-سشنامه جمعتاريخچه بالینی بر اساس سابقه پزشکی و تکمیل پر

بیماران . گرديدسن، جنس، طول مدت ديالیز، ثبت . شدآوری 

هموديالیزی تحت برنامه منظم هفته ای سه بار درهفته وبا محلول 

. می شدند ساعت ديالیز  1ديالیزی بیکربنات و به مدت حداقل 

، تحت ارزيابی سطح (ماه اول)تمامی بیماران درابتدای بررسی 

، اوره کلسیم ،فسفرن، پاراتورمون، ، فريتیTIBCسرمی آهن، 

و در صد اشباع  گرفتندو هماتوکريت، قرار هموگلوبین 

نیز ( TIBC    × 455 آهن تقسیم بر) TSAT))ترانسفرين

ماه، ماهانه اندازه گیری میزان  3و سپس تا پايان  شدمحاسبه 

و هماتوکريت تکرار و در ماه دوم، هموگلوبین نین یسرمی کرات

 .گرفتمورد ارزيابی قرار  Dیدروکسی ويتامین ه25سطح سرمی 

دوز هفتگی )در پايان هر ماه اندکس اريتروپوئتین  

ماه،  3محاسبه گرديد و میانگین اين ( هماتوکريت/اريتروپوئتین

 .جهت سنجش میزان مقاومت به اريتروپوئتین لحاظ گرديد

 355 <( EPOI)اندکس اريتروپوئتین با  مقاومت به اريتروپوئتین

 3حداقل   :عبارتند از معیارهای ورود و خروج مطالعه. شدعريف ت

ماه  2در بیمار وضعیت ، گذشته باشد ماه از شروع ديالیز خونی

 .بوده باشد(  stable) ثابت  گذشته

 2بستری در بیمارستان در ، مصرف ديورتیک، معیار های خروج

 .وجود بدخیمی، شواهدبالینی نارسايی قلبی، ماه گذشته

 انحراف معیار بیان شده و  ±های توصیفی به صورت میانگین  داده

استفاده از ازمون پیرسون بین متغیرها  همبستگی بررسی برای

   P value.گرديدانجام  SPSSاز  تحلیل اماری با استفاده .شد

 .از نظر اماری معنی دار در نظر گرفته شد 55/5کمتر از 
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 نتايج

. زن بودند( %63)بیمار  26رد و م( %37)بیمار  36بیمار، 62از 

میانگین طول دوره .سال بود  12/ 26±23/43میانگین سنی بیماران

  .ماه بود 5/24±35/43 خونیديالیز

هموگلوبین میانگین وانحراف معیار سطوح سرمی  ،4جدول

تین يآهن،فر،  Dهیدروکسی ويتامین PTH ،25 ، فسفرکلسیم ،،

تحت مطالعه  خونیديالیز رادر بیماران اندکس اريتروپويتین و

هیدروکسی 25ح سرمی وسطازبیماران  % 55در . نشان می دهد

 کمبود ويتامین کهبود نانوگرم دردسی لیتر 35 کمتراز Dويتامین 

D در نظر گرفته شد. 

مقاومت به  و355اندکس اريتروپويتین بیشتراز ازبیماران 37%

مون آز، جهت بررسی هدف اصلی پژوهش.اريتروپويتین داشتند

ح سرمی وبین سطمعنی داری ارتباط   ، پیرسونهمبستگی 

 -53/5)سرمی هموگلوبین سطوحبا    Dهیدروکسی ويتامین 25

=r ،73/5=p) هیدروکسی ويتامین 25بین سطوح سرمی  وD  و

داد ولی در ننشان  (r ،58/5=p= -57/5) اندکس اريتروپويتین

تباط معنی دار و ار 355باالتر از  اندکس اريتروپويتینبابیماران 

اندکس با  Dهیدروکسی ويتامین 25سطح سرمی معکوسی بین 

 .(4نمودار ) (r ،536/5=p= -335/5) مشاهده شد  اريتروپويتین

کلسیم ،فسفر ،  مانند سن،بین اندکس اريتروپويتین با سايرمتغیرها

PTH ارتباط معنی داری مشاهده نشدتین ي،آهن،فر. 

 

 ار متغیرهای آزمايشگاهیمیانگین وانحراف معی -1جدول
 

 انحراف معيار ميانگين واحد متغير

 83/4 23/44 گرم درلیتر هموگلوبین

 23/25 51/26 نانوگرم دردسی لیتر      Dهیدروکسی ويتامین 25

 78/45 76/11  اندکس اريتروپويتین

 37/23 27/54 میلی گرم درلیتر آهن

 33 14 درصد اشباع ترانسفرين

PTH 372 555 میلی لیترپیکوگرم بر 

 83/5 6/3 میلی گرم دردسی لیتر کلسیم

 33/4 57/5 میلی گرم دردسی لیتر فسفر

 

  

 

 

 
 

هیدروکسی ويتامین 25ارتباط اندکس اريتروپويتین با  -1نمودار

D  (نانوگرم دردسی لیتر) 

 

 بحث 

با    Dهیدروکسی ويتامین 25بین سطح سرمی در اين پژوهش 

ن واندکس اريتروپويتین ارتباط معنی سرمی هموگلوبی سطوح

داری مشاهده نشد ولی در بیماران بااندکس اريتروپويتین باالتر از 

هیدروکسی 25ارتباط معنی دار و معکوسی بین سطح سرمی  355

بر اساس . شدبا اندکس اريتروپويتین  مشاهده  Dويتامین 

عوامل محرك مقاومت به اروپايی رهنمودهای تجديد نظر شده 

به صورت شکست در دست يافتن به  ( 4ESA) يتروپوئیزيس ار

واحد به ازای 355بیشتراز  هدف با وجود دريافت Hgbسطح 

 mg/kg 5/4يا   (واحددرهفته25555)هرکیلوگرم اپويتین درهفته

میلی گرم a (455میلی گرم به ازای هرکیلوگرم داربی پويتین 

 هموگلوبینسطح يا نیاز مستمر به اين دوزاژ برای حفظ  (درهفته

 .(8) هدف، تعريف شده است

بیماران  85%و همکارانش عنوان کردند که بیش از  2لوکاتلی

با    اريتروپويتینبه  بیماری مزمن کلیویدچار آنمی ناشی از 

میلی 455کمتراز455يا  واحد اپويتین درهفته25555کمتراز دوز

 .(8) به طور مناسبی پاسخ می دهند aداربی پويتین  گرم درهفته

 و 1گرين وودو  3هورلدر مطالعات مشاهده ای که توسط 

همکاران انجام گرفته است، بیان شده که نیاز به دوز باالی 

                                                 
1

 Erythropoietin Stimulated Agents 
2

 Locatelli 
3

 Ho¨ rl 
4

 Greenwood 
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 باشد با آنمی شديدتر در بیماران ديالیزی مرتبط می اريتروپويتین

(44،45). 

میلی گرم در دسی لیتر  4و همکاران افزايش متوسط  4گويکوچیا

در ماه تزريق داخل وريدی کلسیتريول  43را پس از  هموگلوبین

 2/4افزايش متوسط  و همکاران 2نوس و بیماران ديالیز خونی

ماهه کلسیتريول  42تجويز  را در هموگلوبینگرم در دسی لیتر 

بیماران ديالیز خونی با  ای در  در مطالعه. (43، 42) نشان دادند

 ،در لیتر نانو مول 75کمتر از  Dهیدروکسی ويتامین  25غلظتهای 

% 46درحد  یهمراه با کاهش غیر معنی دار D2تجويز  ويتامین 

 Dويتامین  .(41) است همراه بودهنیاز به اريتروپويتین در میزان 

که با  ايجاد التهاب سبب کم را  یک متستولید سیتوکاينهای سی

در  Dرسپتورهای ويتامین  .(41) خونی می شوند تعديل می کند

غیرکلیوی از جمله  مغز استخوان مشاهده شده بسیاری از بافتهای 

ممکن  Dهیدروکسی ويتامین  25طبیعی شدن بافتی سطوح . است

دی  25و4است سو بسترای کافی برای تولید بافتی موضعی 

را در بافتهای هماتوپويتیک از طريق  Dهیدروکسی ويتامین 

غلظت های باالی . ز ايجاد کندالهیدروکسی آلفا 4فعالیت آنزيم 

بافت های در   Dهیدروکسی ويتامین  25و  4وضعی م

هماتوپويتیک ممکن است مستقیما سبب فعال شدن سلولهای 

اين  .(45)پاراکرين شود با مکانیسم (پره کورسور)پیشساز 

 مطالعات به طورعمده تاثیرتجويز فراورده های ويتامین

Dسطوح هموگلوبین وپاسخ به اريتروپويتین نشان داده ی ورابرر

 Dهیدروکسی ويتامین 25سطوح بین  ارتباط ،حاضردرمطالعه .اند

                                                 
5
Goicoechea 
6

 Neves 

ويژه سطوح هموگلوبین واندکس  بابسیاری ازمتغیرها به

 اريتروپويتین بررسی شده است که باهیچکدام ازمتغیرها ارتباط

 مقاومت به دوتنهادربیمارانی کهشمعنی داری مشاهده ن

سی ويتامین هیدروک25سطوح پايینند داد اريتروپويتین رانشان می

Dاندکس اريتروپويتین باالتری همراه بودبا. 

 

 نتيجه گيری

با  Dهیدروکسی ويتامین 25در اين پژوهش بین سطح سرمی 

سرمی هموگلوبین واندکس اريتروپويتین ارتباط معنی  سطوح

داری مشاهده نشد ولی در بیماران بااندکس اريتروپويتین باالتر از 

هیدروکسی 25ارتباط معنی دار و معکوسی بین سطح سرمی  355

تواند  که می با اندکس اريتروپويتین  مشاهده شد  Dويتامین 

 را Dمین هیدروکسی ويتا25نقش احتمالی سطوح پايین 

با توجه به تعداد کم  ولینشان دهد ،   درمقاومت به اريتروپويتین

انجام مطالعه با  ، 355بااندکس اريتروپويتین باالتر از بیماران  

حجم نمونه باالتردر اين گروه از بیماران جهت تعمیم نتايج 

 . توصیه می شود

 

 و قدرداني تشكر 

 اخذ درجه دکتریاين مقاله برگرفته از پايان نامه جهت  

و طرح تحقیقاتی مصوب به  معصومه حسن زادهتخصصی دکتر 

پیوند کلیه وبا حمايت مرکز تحقیقات عوارض 900881شماره 

 .مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشدوحمايت 
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