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، وعلي الرغم من ارتباط نقص يعد الفشل الكلوي المزمن أحد أسباب الوفاة بين الليبيين بمدينة مصراتة: الملخص

فيتامين د بقوة بالفشل الكلوي، إال أن الفحوصات التي تعمل لهذا المرض محدودة، لذلك إدخال اختبار فيتامين د في 

مستشفيات مدينة مصراتة لمرضى الفشل الكلوي يساعد في فهم حالة المريض وتساعد في إدارة المرض، هدفت الدراسة 

مصراتة.شملت الدراسة )مجموعة -ين د لدى مرضى الغسيل الكلوي بمركز عالج وغسيل الكلى إلى تقييم مستوى فيتام

إناث(من  81ذكور ــ  88مريض كلى ) 169مرضية ــ مجموعة أصحاء ظاهريا( المجموعة المرضية تحتوي علي 

تيارهم عشوائياً من إناث( تم اخ 15ذكور ــ  15شخصا من األصحاء ظاهريا ) 30مصراتة،  -مركز عالج وغسيل الكلى

في الفترة مابين  المقابلة الشخصية للمرضى واألصحاءب االستبيان المجتمع. وقد تم الحصول على البيانات من خالل

، وتم قياس مستوى فيتامين د، هرمون الغدة جار الدرقية، الكالسيوم، الفسفور، األلبومين، البروتين 2017فبراير ومارس 

وقد تم تحليل البيانات والنتائج  م الفوسفاتي القاعدي،ينين، حامض اليوريك، سكر الدم، اإلنزيالكلي، اليوريا، الكريات

.أظهرت نتائج الدراسة أن مرضى الفشل الكلوي المزمن يعانون من  (SPSS-24)باستخدام البرنامج اإلحصائي

كما أظهرت بعض المؤشرات ، 23.6±16.8انخفاض في مستوى فيتامين د حيث كان متوسط مستوى فيتامين د لديهم 

الكيموحيوية المتمثلة في )البروتين الكلي، اإلنزيم الفوسفاتي القاعدي، سكر الدم، األلبومين، حامض اليوريك، اليوريا، 

كما لوحظ تأثر مستوى فيتامين د بنوع الجنس والفئة العمرية و ، ع مستوى فيتامين دالكرياتينين( عالقة ارتباط معنوية م

فا كوليكالسيفيرول، كما أن ألمراض الكبد تأثير على مستوى فيتامين د بينما لم تؤثر أمراض القلب و أمراض أل -1عالج 

 .العظام على مستوى فيتامين د لدى حاالت الدراسة

 .، مصراتة، الغسيل الكلوي، فيتامين دالكلويالفشل  :مفتاحيةالكلمات ال
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 :مقدمةال .1

فقدان فيتامين د أو انخفاضه في الجسم يسبب إن      

خاصة  ،مزمنةضطرابات حيوية والتهابات للمصابين ا

، [8]عند األشخاص اللذين يعانون أمراض الكلى المزمنة

حيث تتصف أمراض الكلى المزمنة بمستويات منخفضة 

هيدروكسي  -25هيدروكسي فيتامين د و 25,1جدا من 

فيتامين د، السبب المحتمل وراء هذا النقص هو قلة 

 U.V)تعرض مرضى الكلي لألشعة فوق البنفسجية

Light) كذلك النظام الغذائي الذي ال يحتوي على ،

كميات كافية من فيتامين د، باإلضافة للفقدان الحاد 

لمرضى الفشل Proteinuria) )للبروتينات في البول 

الكلوي ينتج عنه فقدان البروتينات الناقلة لفيتامين د 

((Vitamin D binding protein  المسؤولة عن

ما يجب معرفته أن مرضى .[4]نقل الفيتامين إلي األنسجة

-25الفشل الكلوي ال يملكون القدرة على تحويل 

هيدروكسي فيتامين د إلى الصورة النشطة الفعالة 

هيدروكسي فيتامين د. يلعب فيتامين د دورا مهما -25,1

وحيويا لمعظم خاليا وأنسجة الجسم ويعمل على تنظيم 

االستجابة المناعية  للجسم ويساعد أيضا في عالج 

. تفيد هذه [8]مناعة الذاتية وتنظيم الهرموناتراض الأم

الدراسة معرفة أهمية فيتامين د لدى مرضى الغسيل 

الكلوي ومدى تأثير انخفاض أو فقدان فيتامين د في 

الجسم على بعض المؤشرات الكيموحيوية، كذلك أهميته 

في اتمام التفاعالت األيضية والحد من تفاقم األمراض 

المصاحبة لمرضى الفشل الكلوي  والمشاكل الصحية

تقدير مستوى الهدف من هذه الدراسة هو  المزمن.

فيتامين د لدى مرضى الغسيل الكلوي ومعرفة عالقته 

، كذلك وتأثيره في بعض المؤشرات الكيموحيوية بالجسم

 -ألفا -1)مدى استجابة المرضى لعقار فيتامين د النشط

الذي يتناوله المرضى لتحسين مستوى  كوليكالسيفرول(

 تقييم مدى تأثرباإلضافة الي ، فيتامين د بالجسم

مستويات فيتامين د باألمراض المصاحبة األكثر شيوعا 

لدى مرضي الغسيل الكلوي والمتمثلة في )أمراض 

 العظام، أمراض الكبد، أمراض القلب(.

 :المواد وطرق العمل .2

عينة دم من مرضى الغسيل  169تم تجميع      

سنة،  80إلى  20الكلوي تتراوح أعمارهم مابين 

 81المترددين على مركز عالج وغسيل الكلى، 

 30عينة من الذكور وعدد  88عينة من اإلناث و

عينة من األصحاء )ظاهريا( من نفس الفئة العمرية 

عينة من الذكور و  15، (Control)كعينة تحكمية 

نة من اإلناث، كما تم تجميع البيانات عي 15

الشخصية والتاريخ المرضي لحاالت الدراسة 

 بالمقابلة الشخصية )االستبيان( في الفترة مابين

. تم قياس مستوى فيتامين د 2017فبراير ومارس 

25-hydroxy vitamin D))  وهرمون الغدة

جار الدرقية لكل من المرضى والمجموعة التحكمية 

تبار التوهج الكهربائي باستخدام اخ

Electrochemiluminescence assay)) 

الذي يعتمد على تنافسية االرتباط للبروتين 

(Protein binding competition)  حيث تم

 411إجراء االختبار على جهاز كوباس إي 

(Cobas e 411)  صنع ألماني وباستخدام

محاليل حسب الطريقة المتبعة من الشركة المصنعة 

(Roche, Germany) كما تم إجراء اختبار .

للمؤشرات الكيموحيوية المتمثلة في الكالسيوم، 

الفسفور، البروتين الكلي، األلبومين، اليوريا، 

الكرياتينين، حامض اليوريك، سكر الدم، إنزيم 

الفوسفاتيز القاعدي، باالعتماد على الطريقة 

اإلنزيمية باستخدام إنزيم الهيكسوكينيز  

(Enzymatic reference method with 

hexokinase)  400على جهاز كوباس انتيقرا ،
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(Cobas integra 400)  وباستخدام المحاليل

الخاصة لكل اختبار حسب الطريقة المتبعة من 

   . (Roche, Germany)الشركة المصنعة 

 ,SPSS 24 Inc. Chicago)استخدم برنامج 

USA)  ،عبرت لتحليل بيانات ونتائج الدراسة(P 

value)  عن مستوى المعنوية المشاهدة من خالل

عينة البحث وهي القيمة االحتمالية لقبول فرض 

العدم أو رفضه، حيث يقبل فرض العدم في حالة 

، ويرفض في حالة أن  (P value ≤ 0.05)أن

(P value > 0.05). 

  :جئالنتا .3

تقييم مستوى فيتامين د في مصل الدم .1.3

 لحاالت الدراسة:

متوسط مستوى فيتامين د  (1)يوضح الجدول      

لحاالت الدراسة، حيث كان متوسط مستوى فيتامين د 

ومتوسط فيتامين د  23.6±16.8لحاالت المرضى 

 -T))، وباستخدام اختبار 17.0±8.5لحاالت األصحاء 

test  اتضح وجود فروق معنوية بين متوسط فيتامين د

 . (P value = 0.00)للمرضى واألصحاء

(: متوسط مستوى فيتامين د لحاالت 1)جدول 

 الدراسة.

 T –test Mean ± 

Std 

N Cases Parameter 

 P 

value 

T 

 0.00 8.4 16.8±23.6 169 Patients Vitamin D 

8.5±17.0 30 Control 

 

تقييم مستوى بعض المؤشرات الكيموحيوية و .2.3

 مدى عالقة مستوياتها بمستوى فيتامين د:

، استخدم (5، صفحة 2كما موضح بالجدول )     

لقياس قوة   (Spearman's test)اختبار سبيرمان

ونوع العالقة بين فيتامين د و بعض المؤشرات 

. وجدت عالقة ارتباط معنوية بين فيتامين د الكيموحيوية

وكال من) إنزيم الفوسفاتيز القاعدي، البروتين الكلي( 

لدى اإلناث المرضى، كما أظهر الذكور المرضى عالقة 

ارتباط معنوية بين فيتامين د وكال من )حامض 

 اليوريك، سكر الدم، األلبومين، الكرياتينين، اليوريا(.

د بنوع الجنس و مدى تأثر فيتامين .3.3

 العمر:

 مدى تأثر مستوى فيتامين د بنوع الجنس: -

 81حالة إناث ) 99يشتمل مجتمع الدراسة      

 88حالة ذكور ) 103أصحاء( و 15مرضى، 

يتضح  (3)أصحاء(، و من خالل الجدول  15 مرضى،

وجود فروق معنوية بين متوسط مستوي فيتامين د بين 

 (. (P value = 0.008إناث المرضى واألصحاء

(: متوسط مستوى فيتامين د لدى جنس 3)جدول 

 اإلناث و الذكور.

T – test 
Mean 

±Std 
N Cases Geneder P 

value 
T 

0.00 7.46 
 المرضى 81 18.3±24.6

 اإلناث
 األصحاء 15 8.5±13.6

0.05 3.85 
 المرضى 88 15.3±22.6

 الذكور
 األصحاء 15 7.0±20.7
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 مستوى فيتامين د بالعمر: مدى تأثر -

 – 20تتراوح أعمار حاالت مجتمع الدراسة ما بين      

سنة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة أصغر  80

خمسين سنة،  من خمسين سنة ومجموعة أخرى أكبر من

فإن متوسط مستوى  (4ل )وكما يتضح من الجدو

 50فيتامين د لدى الحاالت اللذين أعمارهم أكبر من 

متوسط فيتامين د لدى الحاالت اللذين  سنة أعلى من

سنة، كما لوحظ وجود فروق  50أعمارهم أصغر من 

معنوية بين متوسطات فيتامين د بالنسبة ألعمار حاالت 

 ..(P value = 0.011)الدراسة

تامين د بالنسبة للعمر.(: متوسط مستوى في4جدول )  

T – test 
Mean ±Std N Age P value T 

0.01 6.55 
13.6±20.9 108 <=50 

18.3±24.2 91 >50 

 

مدى تأثر مستويات فيتامين د بعالج فيتامين د .4.3

 ألفا كوليكالسيفيرول(: -1المكمل ) 

لمرضى  ألفا كوليكالسيفيرول – 1يعطى عالج      

الفشل الكلوي المزمن من ضمن مجموعة أدوية تعوض 

القصور الناتج عن فشل الكلى في أداء وظيفتها إلنتاج 

فيتامين د في صورته الحيوية النشطة، وكما موضح 

( فإن متوسط مستوى فيتامين د لدى 5بالجدول )

الحاالت التي تتناول العالج أعلى من الحاالت التي ال 

اتضح وجود  T - testام اختبار تتناوله، وباستخد

فروق معنوية بين متوسط مستوى فيتامين د لدى 

 P value)الحاالت التي تتناول العالج والتي التتناوله 

= 0.05). 

(: متوسط مستويات فيتامين د بالنسبة لعالج 5جدول )

 كوليكالسيفيرول(. –ألفا  -1فيتامين د المكمل ) 

T – test 
Mean 

±Std 
N 

1-alpha 

cholecalcef

erol 

P 

value 
T 

0.05 3.86 

17.8±24.9 110 Treatment 

14.5±21.1 59 
Non 

treatment 

 

. مدى تأثر مستويات فيتامين د باألمراض 5.3

المصاحبة )أمراض القلب، أمراض العظام، أمراض 

 الكبد(:

تم التركيز في هذه الدراسة علي أشهر األمراض      

مرضى الفشل الكلوي المزمن المزمنة التي تصاحب 

ام، أمراض الكبد(، وهي )أمراض القلب، أمراض العظ

لوحظ  T-testوباستخدام اختبار  (6) ومن خالل جدول

عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات مستوى فيتامين 

د بين المصابين والغير مصابين بأمراض القلب 

والعظام، بينما لوحظ وجود فروق معنوية بين 

متوسطات مستوى فيتامين د بين المصابين والغير 

 > P valueمصابين بأمراض الكبد حيث كانت 

0.05. 

بالنسبة لإلصابة  (: متوسط مستوى فيتامين د6جدول )

 باألمراض المصاحبة.

 يتامين دف
 األمراض المصاحبة

P 

value 
T-test Mean±Std N 

أمراض  ال 172 15.6±22.0 -1.25 0.20

 نعم 27 26.1±17.6 -1.15 0.25 القلب

أمراض  ال 136 16.1±22.2 -0.50 0.61

 نعم 63 23.4±15.7 -0.50 0.61 العظام

 ال 168 15.0±21.0 -3.27 0.00
أمراض 

 الكبد
 نعم 31 18.4±31.0 -2.84 0.00
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 (: العالقة بين مستوي فيتامين د وبعض المؤشرات الكيموحيوية باستخدام اختبار سبيرمان.2جدول )

U
re

a
 

C
re

a
ti
n
in

e
 

P
a
ra

th
y
ro

id
 h

rm
o

n
e

 A
lk

a
lin

e
 p

h
o
s
p
h

a
ta

s
e

 

A
lb

u
m

in
 

C
a
lc

iu
m

 

G
lu

c
o
s
e

 P
h
o
s
p

h
o
ru

s
 T

o
ta

l 
p
ro

te
in

 

U
ri
c
 a

c
id

 V
it
a
m

in
 D

 

C
a
s
e
s

 G
e
n
rd

e
r

 

0.060- 0.072 0.117- 0.301- 0.168 0.127 0.020- 0.029 0.228 0.082- Spearman's 

P
a
ti
e
n
ts

 

F
e
m

a
le

s
 

0.59 0.52 0.30 0.00 0.13 0.26 0.86 0.79 0.04 0.47 P value 

81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 N 

0.669 0.232 0.035 0.109 0.024 0.126 0.416- 0.645 0.031 0.414 Spearman's 

C
o
n
tr

o
l

 

0.00 0.38 0.89 0.68 0.93 0.64 0.10 0.00 0.90 0.11 P value 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 N 

0.277 0.310 0.124 0.140- 0.357 0.111 0.390- 0.153 0.027 0.341 Spearman's 

P
a
ti
e
n
ts

 

M
a
le

s
 

0.00 0.00 0.250 0.194 0.00 0.303 0.00 0.154 0.802 0.00 P value 

88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 N 

0.290 0.483 0.002- 0.055 0.200- 0.191- 0.513 0.188- 0.445 0.135- Spearman's 

C
o
n
tr

o
l

 

0.29 0.06 0.99 0.84 0.47 0.49 0.05 0.50 0.09 0.63 P value 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 N 
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 :مناقشة النتائج .4

أجريت هذه الدراسة لتقييم مستوى فيتامين د و      

عالقته ببعض المؤشرات الكيموحيوية في مرضى 

 –الغسيل الكلوي بمركز عالج وغسيل الكلى

، إضافة إلي مدى استجابة المرضى لعقار مصراتة

ألفا كوليكالسيفيرول، حيث تعد هذه الدراسة  -1

األولى من نوعها في ليبيا. من خالل النتائج اتضح 

أن مرضى الفشل الكلوي المزمن يعانون من 

انخفاض مستوى فيتامين د، ويرجع السبب في هذا 

النقص إلي عجز الكليتان علي تكوين الشكل النشط 

من أداء وظائفه الحيوية  يتامين د لكي يتمكنلف

. وباإلطالع على دراسات سابقة أجريت [10]بالجسم

في مدن مختلفة بالعالم حول تقييم مستويات فيتامين 

د لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن، تبين وجود 

دراسات لها نتائج إحصائية متقاربة لنتائج دراستنا 

بلغاريا سنة  –بمدينة صوفيا ومنها دراسة أجريت 

كانت مستويات فيتامين د للمرضى كاآلتي  2016

%، 37.7%، عدم االكتفاء 56.6النقص الحاد 

، ودراسة أخرى أجريت في [15]%5.6االكتفاء 

% 96توصلت إلى أن  2011ايطاليا سنة  -ومار

من المرضى كان مستوى فيتامين د لديهم أقل من 

يت في ، وفي دراسة أخرى أجر[13]يالمعدل الطبيع

 2005يات المتحدة األمريكية سنة الوال –كندا 

% من مرضى الغسيل الكلوي 79توصلت إلى أن 

نانو جرام لكل  30لديهم معدل فيتامين د أقل من 

كما توصل التحليل اإلحصائي للبيانات إلى .[2]ملليلتر

وجود عالقة ارتباط عكسية بين مستوى فيتامين د و 

القاعدي و سكر الدم(،  كال من )اإلنزيم الفوسفاتي

كذلك وجود عالقة ارتباط طردية بين فيتامين د وكال 

من )البروتين الكلي، األلبومين، اليوريا، حامض 

كانت العالقة بين مستوى  اليوريك، الكرياتينين(.

 د واأللبومين عالقة ارتباط طردي فيتامين

((Positively يعود السبب في ظهور هذه العالقة ،

الوظيفة الحيوية المشتركة بينهما وهي  المعنوية هو

الدور الهام الذي تؤديه جزيئات األلبومين في نقل 

. اتفقت نتائج دراستنا مع [5]وتسليم فيتامين د للخاليا

 2011إيطاليا سنة -أجريت في روما نتائج دراسة

توصلت إلي وجود عالقة ارتباط طردي بين 

رضى مستويات فيتامين د ومستوى األلبومين لدى م

، دراسة أخرى أجريت في اليابان [13]الغسيل الكلوي

أثبتت وجود عالقة ارتباط طردية بين  2000 سنة

مستوى فيتامين د ومستوى األلبومين لدى مرضى 

أما بالنسبة لعالقة  .[24]المرحلة النهائية للفشل الكلوي

مستوى فيتامين د بسكر الدم فكانت عالقة ارتباط 

ويعود السبب إلى وجود ، (Negatively)عكسية 

عالقة ارتباط إيجابي بين فيتامين د ووظيفة 

المسؤولة على إفراز األنسولين في βالخلية

. وجدت العديد من الدراسات التي [22]البنكرياس

اتفقت مع نتائج دراستنا ومنها دراسة أجريت في 

حول  2014يات المتحدة األمريكية سنة الوال –كندا 

د ومقاومة األنسولين ووظيفة العالقة بين فيتامين 

خاليا بيتا وتوصلت إلي وجود عالقة ارتباط عكسية 

بين مستويات فيتامين د ووجود مرض السكري من 

. بينما اختلفت مع نتائجنا دراسة [12]النوع الثاني

في  2006اليابان سنة  –ريت في طوكيو أخرى أج

كون وجود عالقة ارتباط معنوية تربط بين مستوى 

لم تظهر  .[6]د وكال من األلبومين وسكر الدم فيتامين

المؤشرات الكيموحيوية المتمثلة في الكالسيوم، 

الفسفور، هرمون الغدة جار الدرقية، عالقة ارتباط 

معنوية مع مستويات فيتامين د، ربما يعود السبب 
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    إلي التداخالت الدوائية أو أسباب فسيولوجية أخرى. 

 2017مدريد سنة  –اسة في إسبانيا أجريت در

حول عالقة مستوى فيتامين د ببعض المؤشرات 

الكيموحيوية لدى مرضى الغسيل الكلوي، واتفقت 

معنا في عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين 

مستوى فيتامين د و هرمون الغدة جار الدرقية، 

ووجود عالقة ارتباط معنوية بين فيتامين د وكال من 

ما اختلفت معنا في عدم الكرياتيين واأللبومين، بين

وجود عالقة ارتباط بين فيتامين د وكال من 

)اليوريا، البروتين الكلي، إنزيم الفوسفاتيز 

القاعدي(، ووجود عالقة ارتباط معنوية مع 

دراسة أخرى في تركيا سنة . [11]رالكالسيوم والفسفو

حول مرضى الفشل الكلوي المزمن، اتفقت  2012

معنا في عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين 

فيتامين د وكال من الفسفور وهرمون الغدة جار 

الدرقية، ووجود عالقة بين الفيتامين وكال من 

األلبومين وحامض اليوريك، واختلفت معنا في 

وجود عالقة معنوية بين الفيتامين والكالسيوم وعدم 

د عالقة ارتباط معنوية مع الكرياتينين وإنزيم وجو

كما لوحظ أن اختالف نوع  .[16]الفوسفاتي القاعدي

الجنس لمجتمع الدراسة لم يظهر فروق معنوية بين 

متوسط مستوى فيتامين د وجنس الذكور، بينما 

وجدت فروق معنوية بين متوسط مستوى فيتامين د 

نا في و جنس اإلناث، وجدت عدة دراسة اتفقت مع

كون وجود عالقة بين اختالف نوع الجنس ومستوى 

ايطاليا سنة  –فيتامين د، ومنها دراسة في روما 

، ودراسة أخرى في ماليزيا سنة [13]م2011

م حيث توصلت إلى وجود فروق معنوية بين 2010

  .[19]متوسط فيتامين د وجنس اإلناث

تبين من اختالف الفئات العمرية وجود فروق      

معنوية بين متوسط مستوى فيتامين د والعمر، 

واتفقت مع نتائج دراستنا دراسة أجريت في طوكيو 

، بينما اختلفت مع نتائجنا [6]م2006اليابان  –

م 2017اسبانيا سنة  –دراسة أجريت في مدريد 

حيث توصلت هذه الدراسة إلى عدم وجود عالقة  

 .[11]ارتباط معنوية بين مستوى فيتامين د والعمر

ألفا  -1إن المرضى اللذين يتناولون عالج      

كوليكالسيفيرول لديهم مستوى فيتامين د أعلى من 

المرضى اللذين اليتناولون هذا العالج المكمل، حيث 

 اتفقت مع نتائجنا دراسة أجريت في البرتغال سنة

توصلت إلى وجود عالقة بين مستوى  2010

، بينما [14]يرولألفا كوليكالسيف – 1فيتامين د وعالج 

يات المتحدة اختلفت معنا دراسة أجريت في الوال

مريض  53حيث تبين أن  2015األمريكية سنة 

مريض فشل كلوي كانوا  38% من أصل 90

يعانون نقص حاد بمستوى فيتامين د سواء 

الخاضعين للمعالجة بمكمالت فيتامين د والغير 

 .[18]خاضعين

يصاحب مرضى الفشل الكلوي المزمن عدة      

مشاكل صحية وأمراض مصاحبة لتاريخهم 

المرضي ومن أشهرها واألكثر انتشارا لدى حاالت 

هذه الدراسة أمراض الكبد وأظهرت التحليالت 

اإلحصائية وجود فروق معنوية بين متوسط فيتامين 

د للحاالت المصابة والغير مصابة بأمراض الكبد. 

ي تأثر مستوى فيتامين د بأمراض يرجع السبب ف

الكبد إلي أن جزء من فيتامين د يصنع في أنسجة 

الكبد، حيث تضاف مجموعة الهيدروكسيل األولى 

لجزيئة الفيتامين قبل أن ينتقل إلي الكلى ويكتمل 

 Active )تكوينه الحيوي وينتج الشكل النشط
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form)[10]  اتفقت مع نتائج دراستنا دراستان األولى

، [1]م2010واليات المتحدة األمريكية سنة في ال

م 2008ايطاليا سنة  –وأخرى أجريت في باليرو 

حيث أثبتت وجود عالقة معنوية تربط بين مستوى 

لم تظهر فروق معنوية   .[17]فيتامين د وأمراض الكبد

بين متوسط مستوي فيتامين د وأمراض العظام. 

ربما يعود السبب لإلصابة بأمراض العظام لخلل 

حدث في مؤشرات حيوية أخرى مثل هرمون الغدة 

تعد  التيجار الدرقية وحالة إفراط اإلفراز الثانوي 

شائعة لدى أغلب مرضى الفشل الكلوي المزمن 

 Osteitisالعظم التليفي وينتج عنها مرض التهاب 

fibrosa[7] حيث اتفقت مع نتائجنا دراسة أجريت .

السودان في عدم وجود عالقة ارتباط  -بالخرطوم

مستوى فيتامين د و أحد أمراض العظام  معنوية بين

األكثر شيوعا وهو التهاب المفاصل 

كذلك لم تظهر فروق معنوية بين  .[20]الريماتويدي

و أمراض القلب، يرجح  متوسط مستوي فيتامين د

السبب في إصابة مرضى الفشل الكلوي المزمن 

بأمراض القلب هو ارتفاع مستوى الكولسترول 

 Dyslipidemiasوالدهون الثالثية وظهور حالة 

. من أخطر األمراض التي يسببها ارتفاع [23]لديهم

مستويات الدهون في مصل الدم هو تصلب الشرايين 

Arteriosclerosis[3] كما لوحظ وجود عالقة .

. كذلك [21]وتصلب الشرايين CRPبين مستويات 

لدى مرضى الفشل الكلوي  CRPارتفاع مستويات 

 .[9]المزمن له عالقة باإلصابة بأمراض القلب

 :االستنتاج .5

نستنتج من خالل دراستنا أن مرضى الغسيل      

الكلوي يعانون من انخفاض ملحوظ في مستوى 

فيتامين د بالدم، كما اتضح وجود عالقة ارتباط 

عكسية بين مستوى فيتامين د وسكر الدم و انزيم 

الفوسفاتيز القاعدي، كذلك وجود عالقة ارتباط 

طردية بين مستوى فيتامين د وكال من األلبومين، 

روتين الكلي، اليوريا، الكرياتينين، حامض الب

تأثر مستوى فيتامين د كما لوحظ مدى  .اليوريك

ة. كما توصلنا اختالف نوع الجنس والفئة العمريب

ألفا  -1أن المرضى اللذين يتناولون عالج  إلي

كوليكالسيفيرول لديهم مستوى فيتامين د أعلى من 

جود ، كذلك ويتناولون العالج المرضى اللذين ال

تأثير ألمراض الكبد على مستوي فيتامين د لدى 

 حاالت الدراسة.

 :التوصيات .6

اختبار تحليل مستوى فيتامين د  إدخال -

لمرضى الفشل الكلوي بمستشفيات 

مدينة مصراتة والتوعية بأهمية 

إجراءه للمرضى بمراكز الغسيل 

 الكلوي على فترات زمنية منتظمة.

مكمالت فيتامين د يجب أن تعطى  -

متابعة  وإدارة إلستراتيجيةوفقا 

وتنظيم، بحيث يتمكن المريض من 

 االستفادة منها كما يجب.

والذي  (guideline)اإللتزام بـ  -

يحتوي على جرعات األدوية المحددة 

لمريض الغسيل الكلوي، كذلك مواعيد 

ينية لمريض التحاليل الروت إجراء

.الكلى
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