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 لملخصا

 
      ه الدراسة الي معرفة مدى انتشار الحكة اليوريمية عند المرضى الخاضعين للغسيل الكلوي بمنطقة مصراتةذهدفت ه

, وتقييم بعض االعراض السريرية وبعض المؤشرات الكيموحيوية والدموية المرجح عالقتها بحدوث الحكة, ومعرفة 

شخصا من مرضى الفشل الكلوي  170. أجريت الدراسة على عدد  فصائل الدم توزيعا لدى مرضى الحكة اليوريميةاكثر 

سنة, في الفترة من شهر  80-20ليبيا, تراوحت أعمارهم بين  - المترددين على مركز عالج وغسيل الكلى مصراته

السريرية الالزمة وكذلك إجراء التحاليل المخبرية  م. حيث تم جمع جميع البيانات واالستقصائيات2017فبراير الى مارس

% بين المرضى 60.59للمؤشرات الكيموحيوية والدموية. أظهرت النتائج ان نسبة انتشار الحكة اليوريمية قد بلغت 

% حكة شديدة. كما أظهرت النتائج 28.16% حكة متوسطة, و49.51% منها حكة خفيفة, 22.33الخاضعين للدراسة, 

, جفاف الجلد, واالدوية المستعملة لعالج الفشل ليوريمية وكل من الحالة النفسيةاط طردي معنوي بين الحكة اوجود ارتب

. وكذلك وجود  على التوالي 0.00, 0.00, 0.021تساوي   Pالكلوي, حيث كانت قيم الدالالت المعنوية المحسوبة

ومعدل  (MCHC)لهيموجلوبين في الكرية ارتباط عكسي معنوي بين الحكة اليوريمية وكل من معدل تركيز ا

على التوالي. كما  0.02, 0.01تساوي    Pكانت قيم الدالالت المعنوية المحسوبة ((MCHالهيموجلوبين في الكرية

اظهرت النتائج عدم وجود ارتباط معنوي بين الحكة اليوريمية وكل من جنس المريض, االمراض المصاحبة, المؤشرات 

 0.05اكبر من مستوى المعنوية   Pالمؤشرات الدموية, حيث كانت قيم الدالالت المعنوية المحسوبةالكيموحيوية, وبعض 

%, يليها 78.95بنسبة  AB. أما بالنسبة لفصائل الدم فإن أعلي نسبة انتشار للحكة كانت بين المرضى ذوي الفصيلة 

%, مع تساوي نسبة 53.63بنسبة  Aة %, وأقلها الفصيل61.67بنسبة  O%, ثم الفصيلة 63.64بنسبة   Bالفصيلة

 .-)Rh أو السالب )(+)Rhانتشار الحكة بين المرضى من ذوي العامل الريزيسي الموجب 

 

 : الحكة اليوريمية, الفشل الكلوي, الغسيل الكلوي, المؤشرات الكيموحيوية, المؤشرات الدموية . الكلمات المفتاحية

 

  Introductionالمقدمة  -1

ليوريمية على أنها نوع من أنواع الحكة تصنف الحكة ا

البدائية أو األساسية والتي تعرف بمصطلح 

(Uraemic pruritus) ]1[ ترتبط هذه الحكة .

شكل بأمراض الكلى في المرحلة النهائية حيث تؤثر ب

هذا المرض  ويعتبرالمريض سلبي على صحة و حياة 

 Inflammatory systemic)مرض التهابي جهازي

disease)  وليس ناتجا عن اضطراب الجلد

. وعادة ما ]Local skin disease) ) ]2الموضعي

,  تكون االضرار الجلدية غير موجودة في هذه الحكة

 والتي قد تتمثل في التغيرات الثانوية مثل سحجات

Excoriations) )مع أو بدون القوباءImpetigo) ) ,

, تقرحات ((Linear crustsالقشور الخطية 

(Ulceration) حطاطات ,Papules) )  أو بثرات

(Pustules) ]3[. 
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ومن المظاهر الفسيولوجية التي يعاني منها مرضى 

المرحلة النهائية للفشل الكلوي المزمن وجود اعتالل في 

, سمك ( Microangiopathy) األوعية الدقيقة

 Thickening of basement) الغشاء القاعدي

membrane)  ضمور البشرة ,(Epidermal 

atrophy) و الغدد الدهنية(Atrophy of 

sebaceous glands) ويرجع ذلك إلي انخفاض ,

نسبة الدهون و الماء في الطبقة القرنية للجلد ويعتبر ذلك  

أحد اسباب حدوث الحكة عند المرضى الخاضعين 

للغسيل الكلوي, كما ان فرط التعرق يعتبر عامال اخر 

بينت احدى الدراسات  , حيث]4[يزيد من تفاقم تلك الحكة

ان مرضى الحكة اليوريمية تظهر لديهم أعراض جفاف 

في الجلد مما يسهم في زيادة شدة الحكة عند المرضى 

 . ]5[الخاضعين للغسيل الكلوي 

   اط شديد بين الحكةأوضحت عدة دراسات وجود ارتب

اليوريمية ومستويات بعض االمالح في المصل مثل 

,  والماغنسيوم ت, الفوسفانيومااللومو  .]6[الكالسيوم 

فالماغنسيوم يمكن أن يحفز الخاليا العصبية أو ينشط 

في حين أن  مركب الهستامين لإلفراج عن الخاليا البدينة

 و (Hypercalcemia)زيادة مستويات الكالسيوم 

في دم  (Hyperphosphatemia) الفوسفات زيادة 

 مرضى الفشل الكلوي يعمالن علي ترسيب ثانوي

مما يسبب تكلسات جلدية  بلورات فوسفات الكالسيومل

 . ]4[ وتحفيز مستقبالت الحكة

اقترحت احدى الدراسات أن اضطراب الغدة الجار  

قد تكون من ضمن   (Parathyroid gland)الدرقية

األسباب المحتملة لحدوث الحكة اليوريمية عند مرضى 

 , في حين]4[المرحلة النهائية للفشل الكلوي المزمن

اشارت دراسة اخرى الى وجود ارتباط شديد بين 

وشدة الحكة  )PTH( مستويات الغدة الجار الدرقية

اليوريمية و بالتالي يجب السيطرة على مستويات 

(PTH)  للتغلب على الحكة في المرضى الخاضعين

 . ]7[للغسيل الكلوي المزمن 

تعتبر زيادة بعض المؤشرات الكيموحيوية في المصل 

 2, الفوسفور, وبيتا  ات الكرياتيين , اليوريا مثل مستوي

, أحدى  (Microglobulin)- β2الميكروجلوبولين 

عوامل الخطورة المهيئة لحدوث الحكة اليوريمية, 

باإلضافة لعوامل أخري تسهم في حدوث هذه الحكة مثل 

, قصور في ((Aluminumزيادة مستوى االلومنيوم

رتفاع الفريتين , ا( (Erythropoietinاالرثروبويتين

Ferritin)) انخفاض الترانسفيرين ,(Transferrin) 

وقد يصاحب هذه الحكة ;  ( (Albuminوكذلك الزالل

جفاف متكرر في الجلد نتيجة لالنخفاض في حجم 

العرق, وكذلك ضمور الغدد الدهنية, وجفاف الطبقة 

, واعتالل األعصاب (stratum corneum)القرنية

ت دراسة حديثة أن مستويات كما أظهر ]4[المحيطية

 (Complete blood cell)تعداد الدم  الكامل 

كانت  Immunoglobulin))والجلوبيولين المناعي 

منخفضة في المرضى الذين يعانون من الحكة اليوريمية 
]8[  . 

ومن األسباب المحتملة أيضا للحكة اليوريمية هو خلل  

المزمن, في التمثيل الغذائي لذى مرضى الفشل الكلوي 

  ( (Mediatorsالوسيطةوكذلك افراز بعض المواد 

 T-Helper (TH) -1 Cytokineلاللتهابات مثل ) 

and inter Leukin (IL) -2 باإلضافة لوجود  ,)

 مادة غير مرغوب بها من مواد الغسيل الكلوي والتي قد

. كما بينت نتائج ]4[ تلعب دور ما في احداث تلك الحكة

في مستويات الهستامين  دراسة اخرى ارتفاع

Histamine)) وهرمون الكورتيزولCortisol)  )

 . ]8[في المرضى الذين يعانون من الحكة اليوريمية 

أظهرت إحدى الدراسات ارتباط الحكة اليوريمية بكفاءة 

الغسيل الكلوي في إزالة اليوريا من دم المرضى 

اال إن وسائل العالج ,]9[الخاضعين للغسيل الكلوي

متابعة مستويات الكالسيوم و الفوسفات في  تتضمن

المصل, وكذلك تعديل النظام الغذائي في محاولة لخفض 

مستويات تلك الحكة, باإلضافة الستخدام بعض األدوية 

 Crotamiton)مثل كريم كروتاميتون )يوراكس( 

(cream (eurax)  كريم غنى بحمض جاما ,

 Cream rich in gamma llinolenic)اللينولينيك 

acid جابابنتين ,(Gabapentin)  أو الركبه

(Pregabalin)  قد تكون مفيدة أحيانا للتخفيف من ,

 .]10[ الحكة

نظرا لتضاعف وزيادة انتشار عدد حاالت الفشل الكلوي 

الى أكثر من  ]11[ 2012مريض عام  2417من 

, ونظرا لعدم ]12[ حالة في مختلف أنحاء ليبيا 4000

انتشار الحكة اليوريمية وما  وجود بيانات حول مدى

تشكله من اعباء نفسية وجسدية اضافية لذى المرضى 

الخاضعين للغسيل الكلوي في ليبيا, فان هذا البحت 

يهدف الى  دراسة مدى انتشار الحكة اليوريمية عند 

المرضى الخاضعين للغسيل الكلوي بمدينة مصراتة, 

وعالقتها ببعض األعراض السريرية, وكذلك بعض 

 لمؤشرات الكيموحيوية والدموية وفصائل الدم.ا
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 Materials and المواد وطرق العمل - 2

methods  

شخصا  170أجريت هذه الدراسة على عدد العينات: 

إناث( من المرضى المترددين على  82ذكور,  88)

وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى عالج وغسيل الكلى 

النهائية للفشل ليبيا, ممن يعانون من المرحلة  -مصراته

سنة وذلك  80الى  20الكلوي, تراوحت أعمارهم من 

م. ثم 2017في الفترة من شهر فبراير الى شهر مارس 

مل من الدم الوريدي من كل مريض قبل اجراء 10جمع 

عملية الغسيل وذلك لدراسة بعض المؤشرات 

الكيموحيوية والدموية, كما تم جمع البيانات الخاصة 

تاريخ المرضي لكل مريض وفقا بالوضع الصحي وال

 معدة لهذا الغرض.Questioner) )الستبانة 

تم استخدام المقياس اللفظي والعددي لتعيين شدة الطرق: 

 0حيث تعبر درجة  10الى  0الحكة عند المريض من 

 10ودرجة  (No pruritus)عن عدم وجود الحكة 

وبتفاوت  Severe pruritus))عن وجود حكة شديدة 

 .(10,13)لى أسواءمن سيء ا

تم اخضاع عينات المصل لقياس المؤشرات الكيموحيوية 

(, انزيم ناقلة ALTانزيم ناقلة امين االنين  )  الثالية:

(, انزيم الفوسفاتيز القاعدي ASTامين االسبارتات )

(ALK( الكرياتينين ,)Crea اليوريا ,)(Urea) ,

(, البروتين Alb(, االلبومين )UAحامض اليوريك )

(, الكالسيوم ++Mg(, الماغنسيوم )TPلكلى )ا

(Ca++ الحديد ,)Iron)( الفوسفات ,)Phos هرمون ,)

(. كما تم اخضاع عينات الدم PTHالغدة جار الدرقية  )

(, وكذلك Blood groupالكامل لتحديد فصائل الدم)

والذي اشتمل على  CBCإلجراء اختبار عد الدم الكامل 

حساب خاليا  الدم المؤشرات الدموية الثالية: 

(, Hb(, تقدير هيموجلوبين الدم)WBCالبيضاء)

(, حساب RBCحساب خاليا الدم الحمراء)

(, حساب معدل حجم HCTالهيماتوكريت)

(, حساب معدل الهيموجلوبين في MCVالخاليا)

(, حساب معدل تركيز MCHالكرية)

(, حساب توزيع خاليا الدم MCHCالهيموجلوبين)

 (.   PLTالصفائح الدموية)(, حساب RDWالحمراء)

تم قياس المؤشرات الكيموحيوية بواسطة المحاليل 

 (Roche) المصنعة من قبل شركة  Kits))الجاهزة 

 (Cobas e411)وذلك باستخدام جهاز االلمانية 

 (Cobas integra)وجهاز  (PTH)لقياس هرمون 

لقياس بقية المؤشرات الكيموحيوية
]14[

كما تم اجراء .

بواسطة المحاليل  ((CBCلدم الكاملاختبار عد ا

 (Samsung – Hungary)المصنعة من قبل شركة 

 Samsung labgeo HC)وذلك باستخدام جهاز

. كما تم تعيين فصائل الدم والعامل الريزيسي (10

 Slide method))بطريقة الشريحة الزجاجية 

وباستخدام المحاليل المصنعة من قبل شركة 

(Fortress diagnostics). 

تم اجراء التحليل االحصائي للبيانات التحليل االحصائي: 

 SPSS17 Inc.Chicago)بواسطة برنامج 

,USA)  حيث تم استخدام اختبار ,( T T-test)  أو

لقياس الفروق المعنوية بين  ((ANOVAاختبار

المتوسطات. أيضا تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان 

(Spearman's Correlation coefficient)  

لقياس قوة ونوع العالقة بين المتغيرات المختلفة.  وقد 

اذا كانت  اعتبرت الفروق معنوية وذات داللة إحصائية

 . 0.05( ≥  Pقيمة الداللة المعنوية المحسوبة )

&  Discussionالنتائج والمناقشة  - 3

Results 

 88شخصا ) 170أجريت هذه الدراسة على عدد   

ددين على وحدة الغسيل إناث( من المتر 82ذكور, 

ليبيا  -الكلوي بمستشفى عالج وغسيل الكلى مصراته

ممن يعانون من المرحلة النهائية للفشل الكلوي, 

سنة وذلك في الفترة  80الى  20تراوحت أعمارهم من 

 م.2017من شهر فبراير الى شهر مارس 

    Resultsالنتائج -1.3

لمرضى مدى انتشار الحكة اليوريمية عند ا  -1.1.3

 الخاضعين للغسيل الكلوي 

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن عدد الحاالت التي تعاني  

ذكور,  59مريض ) 103من الحكة اليوريمية قد بلغ 

إناث( من بين مرضى الفشل الكلوي الذين شملتهم  44

%, في حين بلغ عدد الذين  60.59الدراسة  أي بنسبة 

إناث  38,  ذكور 29مريض ) 67ال يعانون من الحكة 

%, وقد استخدمت هذه الفئة 39.41( أي بنسبة 

كمجموعة ضابطة. وقد توزعت مستويات الحكة الى 

أي  23ثالث درجات علي التوالي, حكة خفيفة عددهم 

أي بنسبة  51%, حكة متوسطة عددهم 22.33بنسبة 

أي بنسبة  29%, وحكة شديدة عددهم 49.51

 (.1%, كما هو موضح في الجدول )28.16
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( : معدل انتشار وتوزيع الحكة اليوريمية لذى 1جدول)
 المرضى الخاضعين للغسيل الكلوي.

 

عالقة الحكة اليوريمية مع بعض األعراض  -2.1.3

 السريرية 

في هده الدراسة تم دراسة العالقة بين الحكة اليوريمية  

وبعض األعراض السريرية منها الحالة النفسية, وجفاف 

 الجلد لذى المرضى. 

 العالقة بين الحكة اليوريمية و الحالة النفسية 3.1.3 

إن من بين المرضى الذين شملتهم  أوضحت النتائج 

مريضا يعانون من حالة نفسية  61الدراسة كان هناك 

منهم يعانون من الحكة اليوريمية أي  44متعصبة, 

آخرين ال يعانون من الحكة أي  17%, و72.13بنسبة 

%. كما بلغ عدد المرضى الذين ال 27.87بنسبة 

مريضــا, من  109يعانون من حالة نفسية متعصبة 

يعانون من الحكة اليوريمية أي بنسبة  59ينهم ب

آخرين ال يعانون من الحكة أي بنسبة  50%, و54.12

(. كما أظهرت 2%, كما موضح بالجدول)45.88

النتائج وجود ارتباط طردي معنوي بين الحكة اليوريمية 

معامل ارتباط للمريض وذلك حسب  و الحالة النفسية

  Spearman correlation coefficientسبيرمان 

(P = 0.021  ,0.177 rs= كما هو موضح في ,)

 (.3الجدول)

 لذى الحكة اليوريميةانتشار وتوزيع  معدل( : 2جدول)
, حسب كل من الحالة النفسية  مرضى الغسيل الكلوي

جفاف الجلد, جنس المريض, وكذلك األدوية المستعملة 

 .للعالج
 

أعداد )%(  المتغير
المرضى الذين 

يعانون من 
لحكة ا  

أعداد )%( 
المرضى الذين 
ال يعانون من 

 الحكة 

 االجمالي

 الحالة
 النفسية

%(72.13)44 متعصبة  17(27.87)%  61(100)%  

غير 
 متعصبة

59(54.12)%  50(45.88)%  109(100)%  

%(85.72)72 نعمجفاف   12(14.28)%  84(100)%  

%(36.04)31 ال الجلد  55(63.96)%  86(100)%  

جنس 
 المريض

%(67.04)59 ذكر  29(32.96)%  88(100)%  

%(53.65)44 أنثى  38(46.35)%  82(100)%  

استعمال 
 األدوية

%(75.32)58 نعم  19(24.68)%  77(100)%  

%(48.38)45 ال  48(51.62)%  93(100)%  

 

 العالقة بين الحكة اليوريمية و جفاف الجلد  4.1.3

مريضا من الذين شملتهم  84ان عدد نتائج أظهرت ال 

 72دراسة كانوا يعانون من جفاف الجلد, من بينهم ال

مريضا يعانون من الحكة اليوريمية أي بنسبة 

مريضا آخرين ال يعانون من الحكة  12, و 85.72%

. ومن جهة أخرى فان عدد %14.28أي بنسبة 

حالة,  86الحاالت التي ال تعاني من جفاف الجلد قد بلغ 

ليوريمية أي مريضا يعانون من الحكة ا 31من بينهم 

ال يعانون من الحكة أي  55%, وعدد 36.04بنسبة 

 كما (.2في الجدول)هو موضح  كما %,63.96بنسبة 

أظهرت النتائج وجود ارتباط طردي بين الحكة 

سبيرمان  عامل ارتباطمحسب   اليوريمية و جفاف الجلد

Spearman correlation coefficient (P = 

0.000  , 0.508 rs= موضح في هو (, كما

 (.3الجدول)

وكل من  ( : العالقة بين الحكة اليوريمية3جدول)

الحالة النفسية, جفاف الجلد, جنس المريض, وكذلك 

األدوية المستعملة للعالج لذى مرضى الغسيل الكلوي 

 . معامل ارتباط سبيرمانباستخدام 

 

عالقة الحكة اليوريمية مع جنس المريض,  -5.1.3

ض المصاحبة لمرض , األمرا األدوية المستعملة للعالج

   الفشل الكلوي

 عالقة بين الحكة اليوريمية وجنس المريض ال1.5.1.3 

 88لدراسة هذه ااجمالي عدد الذكور الخاضعين لبلغ  

يعانون من الحكة أي  امريض 59, من بينهم ضمري

ال يعانون من مريضا  29عدد و ,%67.04 بنسبة

ان أما بالنسبة لإلناث فك .%32.96 أي بنسبة الحكة

 
 المتغير

 

 
 حكة خفيفة

 
حكة 

 متوسطة

 
 حكة شديدة

 
ال يعانون 
 من حكة

 

 
المجم
 وع

عدد 
 العينات 
)%( 

23 
(22.33)%  

51 
(49.51)%  

29 
(28.16)%  

67 
(39.41

)% 

170 
 

 103 اإلجمالي
(60.59)%  

67 
39.41 

% 

170 
(100

)% 

 
 المتغير

Spearman's Correlation 
Coefficient 

P value Rs 

لنفسيةالحالة ا  *0.021  0.177 

0.000* جفاف الجلد  0.508 

 0.137 0.075 جنس المريض

0.000* األدوية المستعملة  0.274 

 0.005 0.948 األمراض المصاحبة

P قيمة الداللة المعنوية المحسوبة  *   ≤  0.05 
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مريضة,  82لدراسة ا لواتي خضعن لهذهعدد ال اجمالي

بنسبة أي مريضة تعاني من الحكة  44 بينهن من

أي مريضة ال تعاني من الحكة  38و   ,53.65%

(. 2)موضح في الجدولهو %, كما 46.35بنسبة 

عدم وجود ارتباط بين الحكة أيضا وأظهرت النتائج 

 ل ارتباطعامموذلك وفقا لاليوريمية وجنس المريض 

  Spearman correlation coefficientسبيرمان 

(P = 0.075  , 0.137 rs=) ,هو موضح كما 

 (.3)الجدولب

دوية األ بعضالعالقة بين الحكة اليوريمية و2.5.1.3

 المستعملة لعالج الفشل الكلوي

تناولت هذه الدراسة أيضا عالقة الحكة اليوريمية  

بشكل  ض المرضىلبع ىدوية التي كانت تعطاألببعض 

في األدوية التالية  منتظم, وقد تمثلت

(Erythropoietin injection  . capsules) 

One alpha (injection , Venofer injection 

 ,B complex Calcium carbonate   ,

Mimpara  ,Renagel  ,Folic acid ).  وقد

 يتناولون عدد المرضى الذيناجمالي  أظهرت النتائج ان

يعانون  58مريضا,  من بينهم  77قد بلغ   الدويةا تلك

ال يعانون من  19, و %75.32من الحكة أي بنسبة 

بلغ عدد  ومن جهة أخرى .%24.68الحكة أي بنسبة 

مريضا, من بينهم  93 االدوية تلك الذين ال يتناولون

 ,%48.38أي بنسبة  حكةمريضا يعانون من ال 45

أي بنسبة  ةحكالال يعانون من مريضا  48 عددو

أظهرت كما (. 2لجدول)با هو مبين كما  ,51.62%

 النتائج وجود ارتباط طردي بين الحكة اليوريمية و

 عامل ارتباطموذلك حسب  االدوية المستعملة للعالج

 Spearman correlation coefficientسبيرمان 

(P = 0.000  , 0.274 rs= كما ,) موضح في هو

 .(3الجدول)

بعض و  اليوريمية بين الحكةالعالقة 3.5.1.3 

  مرض الفشل الكلوياألمراض المصاحبة ل

تناولت هذه الدراسة أيضا العالقة بين الحكة اليوريمية 

وبعض االمراض المصاحبة  لمرض الفشل الكلوي عند 

أولئك االشخاص الخاضعين لعملية الغسيل الكلوي, 

حيث بلغ اجمالي االشخاص الذين يعانون من أحد تلك 

مريضا  32مريضا, من بينهم  51اض المصاحبة االمر

آخرين  19,  و %62.75يعانون من الحكة  أي بنسبة 

. ومن جهة %37.25ال يعانون من الحكة أي بنسبة 

أخرى فقد أظهرت النتائج  إن إجمالي االشخاص الذين  

ال يعانون من أي من تلك االمراض المصاحبة قد بلغ 

يعانون من الحكة مريضا   71مريضا, من بينهم  119

مريضا آخرين ال يعانون  48, و %59.66أي بنسبة 

( 4. ويبين الجدول رقم)%40.34من الحكة أي بنسبة 

توزيع المرضى حسب اصابتهم باألمراض المصاحبة 

أظهرت النتائج عدم وجود ارتباط للفشل الكلوي. كما 

للفشل بين الحكة اليوريمية واالمراض المصاحبة 

سبيرمان  عامل ارتباطما لالكلوي وذلك وفق

Spearman correlation coefficient (P = 

0.948  , 0.005 rs= لموضح في الجدوهو (, كما 

(3 .) 

مرضى ال لذى الحكة اليوريميةحدوث  معدل( : 4جدول)

حسب األمراض المصاحبة  لغسيل الكلويالخاضعين ل

 .للفشل الكلوي

 
 
 

بعض  العالقة بين الحكة اليوريمية و -6.1.3

 المؤشرات  الكيموحيوية  

بعض المؤشرات  من خالل هذا البحث تم أيضا دراسة

حدوث ب على عالقة ان تكون يرجح  التي كيموحيويةال

: انزيم ناقل ما يلي هذه المؤشراتومن  ,الحكة اليوريمية

, انزيم ناقل امين االسبرتات  (ALT)النين امين ا

AST) )  انزيم الفوسفاتيز القاعدي ,(ALK)  ,

, اليوريا  TP)), البروتين الكلي  (ALb)االلبومين 

(Urea)  حمض اليوريك ,(UA)  الكرياتينين ,

(Crea) الماغنسيوم ,( Mg++) ,  الحديد(Iron) , 

ن هرمو , (++Ca), الكالسيوم  Phos))الفوسفات 

وأظهرت النتائج اإلحصائية  .(PTH)الغدة جار الدرقية 

 ANOVA(  واختبار T-test)Tاختبار  باستخدام 

اإلصابة 
باألمراض 
 المصاحبة

الذين أعداد المرضى 
 يعانون من الحكة

أعداد المرضى 
الذين ال يعانون 

 من الحكة

 المجموع

 
 
 
 

 نعم
 
 

أمراض 
 الكبد

12 12 24 

أمراض 
 العظام

10 3 13 

أمراض 
 القلب

6 3 9 

أمراض 
الغدد 
 الصماء

2 1 3 

أمراض 
القلب 
 والعظام

2 0 2 

%(62.75)32 المجموع  19(37.25)%  51 
 

%(59.66)71 ال  48(40.34)%  119 
 

)170 67 103 اإلجمالي
100)%  
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 Spearmanسبيرمان عامل ارتباطموكذلك 

correlation coefficient , فروق أو عدم وجود

جميع قيم المؤشرات  بين داللة معنوية ارتباط ذو

 قيم ع لكيموحيوية والحكة اليوريمية, حيث ان جميا

مستوى  كانت أكبر من  Pالدالالت المعنوية المحسوبة

 (. 5) هو موضح بالجداول, كما  0.05 المعنوية

وبعض  الحكة اليوريميةالعالقة بين (: 5جدول)

الخاضعين  مرضىال المؤشرات الكيموحيوية لذى

, اختبار Tباستخدام كل من اختبار لغسيل الكلويل

ANOVAمان, وكذلك معامل ارتباط سبير. 

 
 المتغير

Spearman's 
Correlation 
Coefficient 

 
T-test       

P 
value 

 
ANOVA       
P value 

 P 
value 

rs   

Alanine 
aminotransferase 0.69 0.030 -  0.254 0.676 

Aspartate 
aminotransferase 

0.60 0.041 -  0.181 0.438 

Alkaline 
phosphatase 

0.93 0.006 0.941 0.850 

Albumin 0.35 0.071 0.267 0.580 

Total protein 0.10 0.127 0.101 0.441 

Urea  0.51 0.051 0.377 0.601 

Uric acid  0.99 0.001 -  0.525 0.784 

Creatinine  0.09 0.127 -  0.126 0.126 

Magnesium 0.65 0.034 -  0.233 0.109 

Iron  0.65 0.035 0.184 0.502 

Phosphate 0.38 0.067 0.516 0.221 

Calicum  0.28 0.082 0.265 0.125 

Parathyroid 
hormone 

0.46 0.057 -  0.514 0.256 

  
 

العالقة بين الحكة اليوريمية وبعض  -7.1.3

  المؤشرات الدموية

بعض المؤشرات  تم أيضا خالل هذا البحث دراسة كما

الحكة ب ون على عالقةان تك يرجح  التي دمويةال

 CBCالدم الكامل  عدفي تحليل  ة وقد تمثلتاليوريمي

والذي يشمل المؤشرات التالية : كريات الدم البيضاء 

(WBC) وبين , الهيموجلHB))  كريات الدم الحمراء ,

(RBC)  , الهيماتوكريت HCT معدل حجم الخاليا ,

(MCV)  معدل الهيموجلوبين في الكريه , (MCH) ,

, توزيع خاليا  ((MCHCمعدل تركيز الهيموجلوبين 

 . (PLT), والصفائح الدموية   (RDWc)الدم الحمراء

 طعامل ارتباوأظهرت النتائج اإلحصائية باستخدام م

 Spearman correlation coefficientسبيرمان 

جميع المؤشرات الدموية ليست لها ارتباط معنوي  أن

 كانت أكبر من P قيم بالحكة اليوريمية, حيث ان جميع 

 لوبين في الكريةجمعدل تركيز الهيمو , ما عدا0.05

(MCHC)  و معدل الهيموجلوبين في الكرية(MCH) 

حيت  ,سي مع وجود الحكةارتباط عك واللذان يرتبطان 

 كانت قيمهما االحصائية حسب معامل ارتباط سبيرمان  

 (rs= -  0.186 , P= 0.015)و (rs= - 0.173 , 

 P= 0.024) موضح في هو , كما على التوالي

( تبين ان جميع T)استخدام اختباروب(. 6الجدول )

الفروقات المتعلقة بالمؤشرات الدموية لم تكن ذات داللة 

قيم الدالالت المعنوية  حيث ان جميع  ة احصائيا,معنوي

اكبر من مستوى المعنوية  كانت أكبر من P المحسوبة

 لوبين في الكريةجمعدل تركيز الهيمو , ما عدا0.05

(MCHC) و معدل الهيموجلوبين في الكرية(MCH)  

حيت كانت  واللذان كانت فروقهما ذات داللة احصائية,

و  0.04تساوي Pلمحسوبة قيمة الدالالت المعنوية ا

 ( .6) على التوالي, كما هو موضح بالجدول رقم 0.02

وبعض  الحكة اليوريميةالعالقة بين ( : 6جدول) 

غسيل الخاضعين للمرضى ال المؤشرات الدموية لذى

, ANOVA, اختبار Tباستخدام كل من اختبار الكلوي

    . وكذلك معامل ارتباط سبيرمان

 

أظهرت النتائج  ANOVA))استخدام اختباروب

أيضا ان جميع الفروقات المتعلقة بالمؤشرات  اإلحصائية

 
 المتغير

Spearman's 
Correlation 
Coefficient 

 
T-test       

P 
value 

 
ANOVA       
P value 

 P 
value 

Rs 
  

WBC 0.40 0.064 
0.403 0.696 

HB 0.54 0.047 
0.408 0.421 

RBC 0.31 0.078 
0.155 0.294 

HCT 0.44 0.060 
0.311 0.333 

MCV 0.42 
0.062 

- 

0.498 0.789 

MCH *0.024  
0.173 

- 

*0.021 0.07 

MCHC *0.015  
0.186 

- 

*0.004 *0.041 

RDWc 0.62 0.038 
0.933 0.537 

PLT 0.76 0.023 
0.948 0.448 

* قيمة الداللة المعنوية المحسوبة    P   ≤  0.05 
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الدموية بين مستويات الحكة المختلفة لم تكن ذات داللة 

 قيم الدالالت المعنوية المحسوبة حيث ان جميع  معنوية,

P معدل تركيز  , ما عدا0.05 كانت أكبر من

له فروق كانت   (MCHC) لوبين في الكريةجالهيمو

, حيت مستويات الحكة المختلفة ذات داللة معنوية بين

, 10.04تساوي Pكانت قيمة الداللة المعنوية المحسوية 

 (.6) كما هو موضح بالجدول رقم

 لذى الحكة اليوريميةانتشار وتوزيع  معدل - 8.1.3

 فصائل الدمحسب كل من  الكلويمرضى الغسيل 

 والعامل الريزيسي .

أظهرت نتائج الدراسة ان عدد األشخاص المنتمين 

% و هي أعلي 40.6بنسبة  مريضا أي A 69لفصيلة ل

و O بين فصائل الدم, ثم يليها الفصيلة توزيع نسبة 

%, و من ثم 35.3ة نسبب مريضا أي 60 دهمعد

%, 12.9 بنسبة مريضا أي 22هم وعدد Bالفصيلة 

بنسبة  أي عينة 19 همو عدد ABالفصيلة  أخيراو

(. أما بالنسبة 7الجدول)ب هو موضح %  كما11.2

فقد أظهرت النتائج ان عدد األشخاص  سيزيللعامل الري

 142 كان  (+) Rhذوي العامل الريزيسي الموجب 

من بين األشخاص الذين شملتهم الدراسة, أي  ,عينة

عدد االشخاص ذوي  بينما كان , %83.53 بنسبة

بنسبة أي عينة  Rh (-) 28العامل الريزيسي السالب 

 (.7الجدول)ب هو موضح% كما 16.47

والعامل الريزيسي  توزيع فصائل الدمنمط ( : 7جدول )

 لغسيل الكلوي.الخاضعين لمرضى البين 

 فصائل الدمل طبقاوقدرت نسبة انتشار الحكة اليوريمية 

فصيلة  كالتالي: بين المرضى الذين شملتهم الدراسة 

AB   أي بنسبة عينة  19من أصل  15عدد العينات

عدد   Bيليها الفصيلة ,توزيعا كثروهي األ% 78.95

%, 63.64 أي بنسبة عينة 22من أصل  14العينات 

عينة  60من أصل  37عدد العينات  Oالفصيلة  ثم تليها

عدد العينات  A%, و أقلها الفصيلة 61.67أي بنسبة 

%. أما بالنسبة 53.63بنسبة عينة  69من أصل  37

ي نسبة كانت أعلفقد حكة الللمرضى الذين ال يعانون من 

من أصل  32عدد العينات A  فصائل الدم الفصيلة  بين

 O ة%, يليها الفصيل46.38أي بنسبة  عينة 69

%, 38.34أي بنسبة  عينة 60من أصل  23دهم عدو

أي عينة  22من أصل  8 همعددو  Bالفصيلة تليها 

من  4 همو عدد AB%, وأقلها الفصيلة 36.37بنسبة 

 (8الجدول ) ضحويو. %21.06ة سببنعينة  19أصل 

نسبة توزيع وانتشار الحكة اليورمية بين المرضى 

 .الخاضعين للغسيل الكلوي وفقا لفصائل الدم المختلفة

أما بالنسبة للعامل الريزيسي فقد أظهرت النتائج ان من 

 فان +Rh بين المرضى ذوي العامل الريزيسي الموجب

 بنسبة مريضا يعانون من الحكة اليوريمية أي 86

أي  ال يعانون من الحكة مريضا 56بينما  %,60.57

بالنسبة لذوي العامل الريزيسي  و أما .%39.43 بنسبة

مرضى الذين يعانون من فكان عدد ال -Rh  السالب

, % 60.71 ةنسبب مريضا أي 17 الحكة اليوريمية

 11 فقد كانالذين ال يعانون من الحكة بينما عدد 

 (. 8) ل% كما في الجدو39.29بنسبة  مريضا أي

( : معدل انتشار وتوزيع الحكة اليوريمية لذى 8جدول)

المرضى الخاضعين للغسيل الكلوي حسب كل من 

 فصائل الدم والعامل الريزيسي.

 
  Discussionالمناقشة -2.3

 ى من نوعهااالول من حيث أنها هذه الدراسة هميةأتي أت

لدراسة مدى انتشار الحكة  في ليبياالتي يتم اجراؤها 

لغسيل الفشل الكلوي الخاضعين ل مرضىاليوريمية بين 

ان  رجحبعض العوامل التي ي , وكذلك دراسةالكلوي

ها, وذلك نظرا لما تسببه تلك الحكة في حدوث اتكون سبب

كما  فسية إضافية ألولئك المرضى.من متاعب جسدية ون

فصائل  تدرس عالقة  التيعالميا  ىولاألالمحاولة تعد 

 وانتشار الحكة اليوريمية. بمدى حدوث  الدم 

 
 فصائل الدم

العامل 
 (Rhالريزيسي)

A B O AB سالب موجب 

عدد 
 العينات

69 22 60 19 
142 28 

النسبة 
 المئوية%

40.6
% 

12.9
% 

%35
.3 

11.2
% 

83.53
% 

16.47
% 

 170( 100%) 170( 100%) اإلجمالي

االصابة 
بالحكة 
 اليوريمية

 العامل الريزيسي فصائل الدم

A B O AB سالب موجب 

 مصاب
النسبة 
 المئوية

37 
53.63

% 

14 
63.64

% 

37 
61.67

% 

15 
78.95

% 

86        
60.57%  

17 
60.7

1%  

غير 
 مصاب
النسبة 
 المئوية

32 
46.38

% 

8 
36.37

% 

23 
38.34

% 

4 
21.06

% 

56 
39.43%  

11 
39.2

9%  

المجموع  
النسبة   

 المئوية%

69 
%100 

22 
%100 

60 
%100 

19 
%100 

142 
100%  

28 
100
% 

 170( 100%) 170( 100%) اإلجمالي



586 
ICTS32830112020-MD2007 
 

مرضى ال لذى انتشار الحكة اليوريمية  -1.2.3

 لغسيل الكلويالخاضعين ل

أظهرت  , حيثعينة 170أجريت هذه الدراسة على   

قد بلغ لحكة اليوريمية نتائج أن نسبة انتشار اال

التالي : حكة خفيفة على النحو زعه و%  م60.59

%, حكة شديدة 49.51%, حكة متوسطة 22.33

التي أجريت  سابقةالدراسات الب لمقارنةوبا %,28.16

نتائج هذه الدراسة  أن العالم تبينمختلفة من في بلدان 

, ]7[ايران  –دراسة أجريت في طهران  نتائجشابهة لم

 ا معوأيض, %62.1نت نسبة انتشار الحكة كاحيث 

معدل  حيث كان, ]9[ دراسة في البوسنة و الهرسك

 كالتالي: هزعو% م58.44انتشار الحكة اليوريمية 

%, حكة 40.0%, حكة متوسطة42.22حكة خفيفة 

 اال انها تعتبر منخفضة بالمقارنة%, 17.78شديدة 

ة نسب حيث كانت, ]15[في ايران  أجريت دراسة أخرىب

ثالث مستويات: موزعة على  %76.7انتشار الحكة 

 .%27.9%, شديدة 38.0%, متوسطة 34.1خفيفة 

من جهة أخرى فإن نتائج هذه الدراسة تعتبر مرتفعة و

ى كتلك اللتان أجريتا في خرأ اتدراسب بالمقارنة

كانت نسبة انتشار الحكة اليوريمية حيث  البرازيل

جريت في أأخرى و, ]17[ %39.0 و ]16[ 30.7%

 انتشار الحكة كانت نسبة حيث مصر –مستشفى بنها 

 %, متوسطة28.57 كالتالي: خفيفة موزعه  42.0%

السبب في  ويرجى. ]18[%33.33 %, شديدة38.0

مختلف اختالف نسبة انتشار الحكة اليوريمية بين 

الى اختالف العوامل الصحية والبيئية المؤدية  الدراسات

 حكة, باإلضافة الي احتمالالى حدوث وانتشار تلك ال

 لكل دراسة. صاحبةاختالف مقاييس تقييم شدة الحكة الم

عالقة الحكة اليوريمية مع بعض االعراض  -2.2.3

 السريرية 

وقد تم دراسة بعض العوامل التي قد تؤثر على نمط  

حياة المريض وتساعد في حدوث الحكة أو تزيد من 

مثل )الحالة حدوثها المتمثلة في االعراض السريرية 

 النفسية , جفاف الجلد( . 

العالقة بين  الحكة اليوريمية و الحالة 1.2.2.3 

 النفسية 

عالقة طردية بين نتائج هذه الدراسة وجود  أظهرت 

الداللة ان قيمة , حيث الحكة اليوريمية والحالة النفسية

أي اقل من  0.021تساوي  Pالمعنوية المحسوبة

السبب  المرجح أن يعود من, و0.05مستوى المعنوية 

في ذلك الي وجود اضطرابات في النهايات العصبية 

الموجود في الجلد و أيضا وجود اضطرابات في الجهاز 

هذه النتيجة مع وتتوافق  .العصبي المركزي أو المحيطي

الداللة كانت قيمة  حيث ,]19[أجريت في إيران  دراسة

رت والتي أظه ,0.006تساوي   Pالمعنوية المحسوبة

 ان االعتالل العصبي يلعب دور في وجود الحكة

جراء المزيد من الدراسات يتطلب األمر إ. واليوريمية

 لذى حول وظيفة االعصاب و الناقالت العصبية

 الحكة عالج بهدف لغسيل الكلوي,الخاضعين لمرضى ال

 . ]20[ن الحالة النفسية لديهم يوتحس

 اف الجلد العالقة بين الحكة اليوريمية و جف2.2.2.3

أظهرت ارتباطا طرديا من االعراض السريرية التي 

 , حيث كانتمباشرا مع الحكة اليوريمية هو جفاف الجلد

تتفق و 0.000تساوي  Pالداللة المعنوية المحسوبةقيمة 

عالقة سريرية  أظهرت مع دراسة مشابهةنتائج ال هذه

ترجع و]13[مباشرة بين جفاف الجلد و الحكة اليوريمية

العوامل المناخية مثل  سة سبب ذلك الي تأثيراتالدرا

وكذلك الى و انخفاض الرطوبة,  درجات الحرارة

العرقية و اعتالالت في االوعية وضمور الغدد الدهنية 

فقدان في المحتوي المائي , باإلضافة الى الدقيقةالدموية 

 عزىوقد ي ,في طبقة القرنية بسبب ضعف حاجز الجلد

في التمثيل الغذائي  لى خللا ضطراباتاال هسبب هذ

 . ]A ]13لفيتامين 

 , عالقة الحكة اليوريمية مع جنس المريض –3.2.3

لفشل لعالج و االمراض المصاحبة للاالدوية المستعملة 

  الكلوي

العالقة بين الحكة اليوريمية و جنس  1.3.2.3

 المريض 

تشير نتائج هذه الدراسة الى إن نسبة انتشار الحكة 

ين الذكور كانت أعلى من اإلناث اليوريمية ب

على التوالي, اال انه ال  %(53.65)  و %(67.04)

توجد عالقة  احصائية تربط بين الجنس ونسبة حدوث 

الداللة المعنوية كانت قيمة الحكة اليوريمية حيث 

وهي أكبر من مستوى  0.075تساوي  Pالمحسوبة

 وتتفق هذه النتائج مع دراسة مشابهة .0.05المعنوية 

 وأخرى في البوسنة والهرسك, ]21[أجريت في إيران
 عندحيث كانت نسبة انتشار الحكة اليوريمية  ,]9[

و يرجح ذلك الي االختالف  ,من االناث أعلىالذكور 

طبقات الجلد  ىالبسيط بين الجنسين من حيث مستو

ما يتعرض  , باإلضافة الىعدد الغدد الدهنية, والعميقة

مختلفة بسبب طبيعة العمل  له الذكور من ظروف بيئة

على العكس من ذلك توصلت دراسة أجريت و .اليومي
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في تركيا إلى ان نسبة انتشار الحكة بين االناث كانت 

على  %(38.88) و %(65.0)أعلى من الذكور 

 لجنس عالقة و تأثيرالتوالي, باإلضافة الى وجود 

  .]22[اليوريمية  الحكةالمريض على نسبة حدوث 

االدوية المستعملة لعالج الفشل الكلوي  2.3.2.3 

 وعالقتها بالحكة اليوريمية 

قيد  عالج المناسب للحكة اليوريميةدوية والزال األتال 

الكامل آللية  فهمالو يرجع ذلك الي عدم  الدراسة

أوصت باستخدام بعض الدراسات  اال ان, المرض

  Pregabalinأو الركبه  Gabapentinجابابنتين ال

ونظرا لعدم توفر أي دواء  .]10[من شدة الحكةللتقليل 

يعطى كعالج للحكة للمرضى الخاضعين لهذه الدراسة, 

لمرضى  ةالمستعمل األدويةالتطرق الي دراسة فإنه تم 

ومن هذه وعالقتها بالحكة اليوريمية, الغسيل الكلوي 

 . Erythropoietin injectionاألدوية 

capsules) One alph (injection , Venofer 

injection    B – Complex ,Calcium 

carbonate   ,Mimpara  ,Renagel  ,Folic 

acid  .دراسة ان هناك هذه المن خالل قد اتضح و

, االدوية و الحكة اليوريمية استعمال هذه بين  ارتباط

 Pقيمة الداللة المعنوية المحسوبة كانتحيث 

هذه  قد يعزى السبب الى إسهام أحدو , 0.000تساوي

ناتج عن التدخالت  أومنفردا حدوث الحكة  في االدوية

لمعرفة  األمر الذي يتطلب المزيد من الدراسة الدوائية,

اال ان احدى  .لحدوث هذه الحكة السبب الحقيقي

الدراسات التي أجريت في السودان أظهرت عدم وجود 

ارتباط بين األدوية المستخدمة للمرضى الخاضعين 

لحكة اليوريمية, وقد اشتملت تلك للغسيل الكلوي وا

-Anti أدوية ضغط الدم    األدوية على

hypertensive , أدوية السكريAnti-diabetes 

drugs  الصمغ العربي ,Arabic gum  ,كالسيوم ال

Calciumحمض الفوليك , Folic acid  الحديد ,

Ferrous ]23[  . 

االمراض  العالقة بين الحكة اليوريمية و 3.3.2.3 

  الفشل الكلوي لمصاحبة لمرضا

الخاضعين لهذه الدراسة  مرضى متابعة ال من خالل 

أخرى مزمنة غير  من أمراضيعاني  بعضهمأن تبين 

الفشل الكلوي مما يترتب عليه أعباء صحية جسدية 

من هذه االمراض ما يلي: أمراض ونفسية إضافية, و

الكبد, أمراض العظام, أمراض القلب, أمراض الغدد 

 ارتباطالدراسة عدم وجود أي . وقد أظهرت هذه ماءالص

حيث  االمراض المصاحبة و الحكة اليوريميةتلك بين 

, 0.534تساوي  Pالداللة المعنوية المحسوبةقيمة  كانت

سبب عن ن هذه الحكة ناتجة إ ىالذلك  وقد يعزى

القيام بوظائفها بشكل عن  ىجهازي وهو عجز الكل

. فضالتالسموم و الطرح  ىطبيعي وعدم قدرتها عل

وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة سابقة 

, ]24[في نيجيريا أخريو ,]17[البرازيلأجريت في 

بين االمراض المصاحبة  ارتباط عدم وجودا أظهرت

 والحكة اليوريمية. الكلويلفشل ل

 

العالقة بين الحكة اليوريمية و بعض  –4.2.3

  كيموحيويةالمؤشرات ال

مؤشرات ال بعض مدى عالقة دراسةهذا البحث  تم خالل

 هي الحكة اليوريمية وهذه المؤشراتالكيموحيوية ب

Urea , Crea (ALT , AST, ALK , ALB 

,TP, UA , Mg ++ , Phos , Ca++ , Iron , 

PTH)  , قد أظهرت النتائج عدم وجود ارتباط بين و

هذه المؤشرات والحكة اليوريمية حيث كانت جميع قيم 

أعلى من  مستوى  Pالالت المعنوية المحسوبةالد

, أي غير ذات داللة معنوية  إحصائية. 0.05المعنوية 

وبالمقارنة بالدراسات السابقة أظهرت دراسة أجريت في 

 , PTHعدم وجود عالقة بين المؤشرات " البرازيل

ALB , Iron , Pho, Crea , Urea , Ca++  "  

دراسة أجريت في . كما أظهرت ]17[والحكة اليوريمية

كل بين الحكة اليوريمية و ارتباط وجودعدم  البرازيل

 ALT , AST , ALB, PTH:"المؤشرات التالية من 

, Urea  Crea  Phos , Ca++" ]16[  , باإلضافة

لم تظهر أي   البوسنة و الهرسكأجريت في سة ادرالى 

 , PTHاحصائية بين الحكة اليوريمية وكل من عالقة 

ALB , Phos""]9[. في  دراسة أجريت  وأوضحت

و آخرون عدم  Ghassan قام بها 2015سنة العراق 

 , Urea , Crea , ALK , Phosبين  عالقة وجود

Ca++, PTH .دراسةكما أظهرت  والحكة اليوريمية 

أيضا عدم وجود عالقة بين الحكة أجريت في تركيا 

 , Crea , ALT , ALB , ALK اليوريمية وكل من 

Iron , Mg++  Ca++, PTH   ارتبطت الحكة , بينما

 في ايرانأما  .(22)بالدم  Phosفقط بمستوى الفوسفات 

ففي الوقت الذي أظهرت فيه احدى الدراسات عالقة 

  PTHاحصائية للحكة اليوريمية مع مستوى هرمون

 , Ca++  ,ALK ونفي أي ارتباط لها مع كل من 

Crea , ALB [7] ,  عدم أشارت دراسة مناظره الى

وكذلك عنصر  PTHإرتباط الحكة اليوريمية بهرمون 
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Phosالكاليسوم , فيما أكدت ارتباط الحكة بعنصر Ca 

ومن خالل استعراض الدراسات السابقة .  ]6[ ++

نالحظ ان بعضها تتوافق مع نتائج هذه الدراسة في عدم 

 Urea , Creaوجود ارتباط للحكة اليوريمية بكل من 

ALT , AST, ALK , ALB , Mg ++ , Phos , 

Ca++ , Iron , PTH  اال إنها تتعارض مع نتائج ,

هذه الدراسة وكذلك مع بعضها البعض حول ارتباط 

وعنصري  PTHالحكة اليوريمية بكل من هرمون

, االمر الذي يؤكد   Phosوالفوسفات ++Caالكالسيوم

الحاجة لمزيد من الدراسات حول ارتباط هذه المؤشرات 

 الحكة اليوريمية.الكيموحيوية ب

العالقة بين الحكة اليوريمية و بعض  -5.2.3

 المؤشرات الدموية 

داللة  أظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود ارتباط ذو

الدموية  مؤشراتبين الحكة اليوريمية والإحصائية 

, كريات الدم  WBCكريات الدم البيضاء  التالية:

يا , حجم الخال HB, الهيموجلوبين  RBCالحمراء 

, معدل حجم الخاليا  HCT"الهيماتوكريت"  المكدسة

MCV  توزيع خاليا الدم الحمراء ,RDWc  ,

. أشارت بعض الدراسات  PLTالصفائح الدموية 

السابقة الى وجود ارتباط معنوي احصائيا بين الحكة 

وكذلك مع  ]HB ]15,17اليوريمية والهيموجلوبين 

رض مع نتائج , وهو ما يتعا ]HCT ]15الهيماتوكريت 

هذه الدراسة, فيما أظهرت دراسة أخرى عدم وجود أي 

. ومن ]HCT ]19ارتباط بين الحكة والهيماتوكريت 

الحكة جانب اخر أظهرت نتائج هذه الدراسة ارتباط 

معدل الهيموجلوبين في الكريه  بكل من اليوريمية

MCH  و معدل تركيز الهيموجلوبين ,MCHC , 

فقر الدم المنتشر  ذلك الي السبب في ح أن يعودويرج

هرمون في تخليق  عجزالو الفشل الكلوي بين مرضى

, مما قد يؤدي الى  Erythropoietinاالروثربوتين 

في  سؤءربما وانتاج كريات الدم الحمراء,   قصور في

 .  Ferritin مخزن تخزين الحديد

 مرضىال لذى الحكة اليوريميةانتشار  معدل – 6.2.3

 فصائل الدمحسب كل من  الكلوي غسيلالخاضعين لل

   والعامل الريزيسي

 لدى لفصائل الدم انتشارأعلي نسبة أظهرت النتائج ان 

  Aالفصيلة  الخاضعين لهذه الدراسة كانت مرضى ال

%, ثم 35.3بنسبة Oليها الفصيلة ت%, 40.6بنسبة 

 ABالفصيلة  آخرها%, و12.9بنسبة  Bالفصيلة 

 (+)Rh الموجب سيزي%, أما العامل الري11.2بنسبة

 )السالبسي زيوالعامل الري ,%83.53فكانت نسبته 

Rh (- تتشابه هذه النتائج مع و. %16.47كانت نسبته

دراسة أجريت في األردن على المرضى الخاضعين 

 Aنسبة انتشار للفصيلة  ىعلأكانت حيث  لغسيل الكلويل

%, ثم 30.4بنسبة  Oيليها الفصيلة  %,45.7بنسبة 

 ABالفصيلة آخرها %, و 17.3 بنسبة  Bالفصيلة

دراسة أجريت تختلف عن  ها. ولكن]25[% 6.6بنسبة 

 Oلفصيلة ل انتشاركانت أعلي نسبة  حيث سوريا في

% , ثم 30.7بنسبة  A%, يليها الفصيلة 51.1 بنسبة

بنسبة   ABفصيلة ال هاقلأ%, و14.7بنسبة  Bالفصيلة 

خرطوم الي أجريت ف ىو أيضا دراسة أخر (26)% 3.5

علي نسبة توزيع أأظهرت النتائج أن  بالسودان حيث

ليها ي,  %60.0بنسبة   Oلفصيلةللفصائل الدم كانت 

 B%, ثم الفصيلة 21.0بنسبة A الفصيلة 

, %04.بنسبة ABالفصيلة  هاآخر%, و015.بنسبة

 Rh  الموجب سيزيكانت نسبة انتشار العامل الريبينما 

الحكة اليوريمية  شارالنتأما بالنسبة  .[27]86.0%(+)

إن هذه الدراسة طبقا لفصائل الدم فقد أظهرت نتائج 

لفصيلة انتشار كانت بين المرضى ذوي اأعلي نسبة 

AB  يليها الفصيلة ,%78.95بنسبةB   بنسبة

%, وأقلها 61.67بنسبة  O%, ثم الفصيلة 63.64

نسبة انتشار الحكة أما   .%53.63بنسبة  Aالفصيلة 

 (+)Rh الموجب سيزيالعامل الريبين المرضى ذوي 

 )السالب  سيزيالعامل الري ذويو %60.57فكانت 

Rh(-  ونظرا لعدم وجود دراسة %60.72فكانت .

 سابقة مماثلة فال مجال لمقارنة هذه النتيجة بنتائج سابقة,

اختالف نسبة انتشار الحكة اليوريمية السبب في  حويرج

ض الصفات بين فصائل الدم المختلفة الى اختالف بع

الوراثية بين األشخاص باختالف فصائل الدم وكذلك 

 .المختلفة االجناس العرقيةالتباين بين 

 Conclusionاالستنتاج  -4

ارتفاع معدل انتشار الحكة هذه الدراسة  أظهرت نتائج

الحالة سة, وارتباطها بكل من اليوريمية في مجتمع الدرا

الفشل  لعالجاالدوية المستعملة , جفاف الجلد,النفسية

وعدم ارتباطها معنويا بكل  .الكلوي, وكذلك فصائل الدم

المؤشرات , االمراض المصاحبة المريض, جنس من

 مؤشرات الدم. كيموحيوية, ومعظم ال

 Recommendationsالتوصيات         5

من البحوث على باقي المؤشرات  اجراء المزيد – 1

ذا البحث و ية و الدموية التي لم تدرس في هويكيموحال
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ذلك لغرض معرفة المزيد من األسباب الكامنة وراء 

 حدوث الحكة اليوريمية . 

اجراء بحوث حول وظائف االعصاب و النواقل  - 2

العصبية التي تسبب اعتالالت عصبية في مرضى 

لتوصل الي عالج يستهدف   ESRDالغسيل الكلوي 

 التقليل من حدوث الحكة اليوريمية .

راهم المرطبة بانتظام للحد من جفاف استخدام الم – 3

 للجلد و التقليل من حدوث الحكة اليوريمية .
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