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مقاله اصلي

بررسي ارتباط بین کم خوني و  VO2 maxدر بیماران تحت همو دیالیز در
انتظار پیوند کلیه
تاریخ دریافت -49/1/11 :تاریخ پذیرش49/9/94 :
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خالصه
مقدمه
در بيماران کانديد پيوند کليه ظرفيت ورزشي که به واسطه سنجش  peak oxygen uptakeمشخص مي شود
فاکتور مهم پيشگويي کننده مرگ و مير و بقاي بعد از عمل اين بيماران است به گونه اي که ميزان پايين VO2
maxبطور مستقيم با م مرگ و مير بعد از عمل اين بيماران ارتباط دارد .تاکنون در ايران مطالعه اي جهت بررسي
عوامل موثر بر ميزان  VO2 maxصورت نگرفته ،عوامل کلينيكال و دموگرافيك پيش بيني کننده اختالل ورزش
در بيماران  ESRDبا انجام آزمايش هاي چند متغيره بر بيماران کانديد پيوند بررسي شدند.
روش کار
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پزشكي مشهد ،مشهد ،ايران
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مشهد ،مشهد ،ايران

در اين مطالعه بررسي مقطعي که در سال 1381در بيمارستان قائم مشهد انجام شد ،تعداد  44بيمار تحت همودياليز
و در ليست پيوند ،وارد شدند .براي اين بيماران دو تست انجام گرفت  .اسپيرومتري و تست ورزش و براي هر
بيمار اطالعات شامل سن  ،کراتينين ،فشار خون  ،هموگلوبين ،هماتوکريت  ،آلبومين  ،کلسيم  ،فسفر  ،کلسترول
توتال  ،LDL ،HDL ،تري گليسيريد  ، Intact PTH ،آهن  ،فريتين و  Iron binding capacityنيز
ثبت شد .سپس بر اين اساس تجزيه و تحليل هاي آماري صورت گرفت.

-3دانشيار گروه نفرولوژي،دانشگاه علوم

نتایج

پزشكي مشهد ،مشهد ،ايران

در اين مطالعه ارتباط معناداري ميان فاکتور هاي هموگلوبين  ،هماتوکريت با  VO₂ maxحاصل از تست ورزش

-4پزشك متخصص ،مشهد ،ايران

در بيماران کانديد پيوند کليه يافت شده است .

-5استاديار بيماري هاي ريه ،دانشگاه علوم

نتیجهگیري

پزشكي مشهد ،مشهد ،ايران

در بيماران پيوند کليه برداشت اکسيژن  VO2maxحاصل از تست ورزش قبل از عمل پيوند اثري منفي در
مرگ و مير پس از عمل داشته است ،اصالح عوامل موثر مي تواند در بقاي بيماران پس از عمل و بهبود سطح
فعاليتهاي روزانه اين بيماران موثر باشد.
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بشري حسن زماني و همكاران

مقدمه
سيدرضا عطارزاده حسيني و همكاران

بلد نبودند امكان شرکت در اين مطالعه را نداشته و حذف شده

در بيماران کانديد پيوند کليه ارزيابي هاي قبل ازعمل اهميت

اند  .از طرفي تمايل بيمار به شرکت در مطالعه هم فاکتور بسيار

بسزايي دارد .ظرفيت ورزشي که به واسطه سنجش حداکثر

مهمي بوده است  .بيمار بايد در هنگام انجام تست ورزش تب

برداشت اکسيژن مشخص مي شود فاکتور مهم پيشگويي کننده

نداشته باشد و دچار هيپوکسي نشود  .سابقه بيماري قلبي محدود

مرگ و مير و بقاي بعد از عمل اين بيماران است به گونه اي که

کننده تست ورزش را هم نداشته باشد.

ميزان پايين VO2 maxبطور مستقيم با مرگ و مير بعد از عمل

از تمامي بيماران شرکت کننده در اين مطالعه شرح حال کامل

اين بيماران ارتباط دارد (.)1

اخذ شده که اطالعات مربوطه در پرونده هاي بيماران ثبت شده

در بيماراني که تحت همودياليز هستند  ،تحمل در تست ورزش

است شامل سن  ،وزن  ،اتيولوژي  ، ESRDسابقه فشار خون ،

کاهش يافته است ( .)2طبق مطالعاتي که تا کنون صورت گرفته

سابقه ديابت  ،طول مدت ابتال به بيماري  ،داروهاي مصرفي بيمار

است دراين عدم تحمل فاکتورهاي مختلفي مثل اورمي،

و ...

همودياليز  ،آنمي و  ...دخيل مي باشد .يكي از علل مرگ و مير و

براي تمامي بيماران در طول بستري پارامتر هاي دموگرافيك و

شيوع در اين بيماران ،بيماريهاي کارديو واسكوالر است .براي

آزمايشگاهي هر بيمار شامل هموگلوبين ،هماتوکريت Intact ،

تعيين چگونگي تداخل عوامل کلينيكال در اثرگذاري بر تحمل

 ، PTHآهن  ،فريتين  ESR ،Iron binding capacity ،و

ورزش در بيماران همودياليز شواهد متعددي وجود دارد .از آنجا

 CRPنيز همزمان سنجش و ثبت شده است.

که تاکنون در ايران در اين زمينه هيچ گونه مطالعه اي صورت

براي اين بيماران دو تست انجام گرفته است  .اسپيرومتري با

نگرفته اين مطالعه بر بررسي تاثير آنمي بر اختالل تست ورزش در

دستگاه اسپيرومتري مارک CHESTانجام گرفته که قبل از آن

بيماران  ESRDبا انجام آزمايش هاي چند متغيره بر روي

روش انجام صحيح مانور توسط تكنسين به آنها آموزش داده شد.

بيماران کانديد پيوند مي پردازد.

از تمامي بيماران خواسته شد که به مدت دو ساعت قبل از انجام
تست ورزش چيزي نخورند .سپس بيمار در ابتدا بر روي دستگاه

روش کار

نشسته و يك ماسك بر روي صورت او قرار گرفته است .اين

اين مطالعه بررسي مقطعي در سال 1381بر  44بيمار مبتال به

ماسك به يك دريچه کم مقاومت يك طرفه متصل بوده و پس

نارسايي مزمن کليه که کانديد انجام پيوند کليه بوده و به

از آنكه روي صورت بيماران قرار گرفته از عدم نشت آن اطمينان

بيمارستان قائم مشهد مراجعه کرده بودند صورت گرفته است .اين

حاصل شده است .اين ماسك از طريق يك لوله رابط به دستگاه

بيماران به صورت آگاهانه و با پر کردن فرم رضايت نامه در اين

متصل است  .جهت مانيتور بيمار از نظر مسائل قلبي ليدهاي

مطالعه شرکت داده شدند .

اندامي و قفسه سينه به بيمار متصل شده و جهت سنجش فشار

براي کليه بيماراني که در مرحله آخر بيماري کليه و تحت

خون بيمار در طي تست به عنوان يك عامل محدود کننده تست

همودياليز هستند و در انتظار پيوند مي باشند امكان حضور در اين

کاف فشار سنج نيز به دور بازوي بيمار بسته شده است .

مطالعه وجود داشت به شرطي که هيچ گونه عامل محدود کننده

از بيمار خواسته شده است که ابتدا چند نفس عادي بكشد و پس

براي انجام تست ورزش نداشته باشند .اين بيماران بايد فاقد هر

از يك دم عميق بازدم پر فشار داشته باشد و تا  18ثانيه ادامه دهد

گونه بيماري عفوني يا التهابي فعال باشند ،بدخيمي يا سوء تغذيه

که در قالب  FVCثبت شده است و پس از آن يك نفس عميق

ندشته باشند و شرايط محدود کننده تست ورزش(شامل آتوپي ،

مجدد بكشد  .براي سنجش  MMVکه براي قضاوت صحيح در

آسم  MI ،و  )...را نيز نداشته باشند  .مسلما بيماراني که عدم

مورد بيمارن الزم است از بيمار خواسته شده که به مدت  18ثانيه

توانايي در راه رفتن دارند  ،آرتروز و ساير مشكالت مفصلي

تنفس (gaspingنفس زدن پشت سر هم ( داشته باشد که در

محدود کننده داشته  ،معلوليت داشته و يا طرز کار با دوچرخه را

قالب  MMVنتايج ثبت شده است  .بعد از تكرار تست تا سه بار

 -141مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تير  ، 49شماره  ، 9سال 85

بهترين نتيجه ثبت گرديده است (بهترين نتيجه اينگونه تلقي مي

پس از انجام تست نيز ليدهاي قلبي بيمار جدا شده بيمار از

شود که اپراتور اظهار دارد که بيمار نهايت تالش خود را در طي

دوچرخه پايين آمده و به مدت  28دقيقه استراحت کرده است .

انجام تست به کار برده و نيز نتيجه قابل تكرار باشد) .

پس از آن مجددا ميزان  FVCبيمار همانگونه که شرح داده شد

قبل از انجام تست ورزش از بيمار خواسته شده است که در

سنجش شده است .

صورت بروز هرگونه مشكلي مثل خستگي شديد و يا درد قفسه

تمامي بيماران کانديد پيوند کليه که قادر به انجام تست ورزش

سينه و يا احساس عالئم افزايش فشار خون و يا هرگونه مشكل

بودند وارد مطالعه شدند .معيار خروج از مطالعه نيز عدم تمايل

غير قابل تحمل ديگر رکاب زدن را متوقف نكرده و تنها دست

بيماران به ادامه شرکت در مطالعه و نيز هر اتفاقي بوده است که

خود را باال ببرد .سپس تست ورزش توسط دستگاه مربوطه که

باعث عدم امكان همراهي بيمار و مانع انجام تست ها شده باشد.

مارک Zan 260است انجام گرفته است.به اين صور ت که
ابتدا بيمار يك دوره سه دقيقه اي رکاب زدن دارد که صرفا

نتایج

جهت آموزش بيمار است ؛ پس از آن بيمار وارد فاز اصلي انجام

در اين مطالعه براي بيماران ميزان  VO₂ maxمحاسبه شده

تست مي شود که به صورت افزايش مقاومت دستگاه در حين

است  .اين مقادير در چندين دسته تقسيم بندي شده است که البته

رکاب زدن بر اساس وات تعيين شده توسط اپراتور است که

اين ميزان ها بر اساس وزن بيماران است (حاصل تقسيم VO₂

اپراتور اين ميزان را بر اساس سن بيمار و نيز جثه و قابليت فيزيكي

 maxبر وزن بيمار) که به صورت زير تقسيم شده است :

بيمار تعيين مي کند که از  2/5تا  38وات متغير است که طبيعتا در

مقادير کمتر از  5خيلي شديد

افراد ورزشكار اين ميزان بيشتر و در افراد با جثه ضعيف اين ميزان

مقادير از  5تا 18

کمتر است .قبل از انجام تست مجددا از نبود هرگونه مشكل در

 18تا 15

زمينه رکاب زدن مانند مشكالت زانو و  ...اطمينان حاصل مي

 15تا 28

شود  .انجام اين مرحله تا زمان بروز عالئم محدود کننده تست

 28و باالتر

ورزش ادامه مي يابد .در طول اين مرحله ميزان مقاومت دستگاه

جدول توزيع فراواني بيماران با تقسيم بندي فوق به صورت زير به

به تدريج افزايش مي يابد به اين صورت که در هر دقيقه  18وات

دست آمد:

بر شدت دستگاه افزوده مي شود .فاز سوم انجام تست مرحله

در مورد غلظت هموگلوبين اطالعات  34بيمار در دسترس بوده

استراحت است که بيمار به مدت سه دقيقه بدون هيچگونه

است ؛ با توجه به اينكه محدوده طبيعي بيماران زن و مرد متفاوت

مقاومتي از دستگاه رکاب مي زند تا با قطع ناگهاني تست دچار

است در جدول زير به تفكيك جنسيت غلظت هموگلوبين اين

اسپاسم عضالت پا نشود.براي هر بيمار در طول تست ،ECG

بيماران مقايسه شده است .

فشار شرياني  ،و  O2 Satبه طور مداوم سنجيده مي شود و

شديد
متوسط
خفيف
نرمال

جدول -1توزيع فراواني بيماران به تفكيك شدت
تغييرات VO₂ max

زماني که ضربان قلب به حداکثر خود برسد و يا عالئم محدود
شدت

تعداد

درصد

حين انجام تست به پارامتر هاي ثبت شده توسط دستگاه توجه مي

خيلي شديد

1

2/4

شديد

2

4/8

شود از جمله اين پارامتر ها ميزان  RERبيمار است که نبايد

متوسط

2

4/8

باالتر از  1باشد و در صورتي که باالتر از يك باشد از آنجايي

خفيف

6

16/1

نرمال

28

68/6

که ديگر قادر به سنجش ميزان  ATنيستيم انجام تست متوقف

مجموع

41

188

کننده تست ورزش به وجود آيد تست متوقف خواهد شد .در

مي شود .البته دستگاه در صورت ثبت مقادير متناقض با ادامه
تست هشدار داده و تست متوقف مي شود .
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همكارانهموگلوبين به تفكيك
فراواني غلظت
توزيع
جدول-9
حسيني و
عطارزاده
سيدرضا

غلظت

تعداد

براي بيماران ميزان هماتوکريت سنجش شده است که از آنجايي
حداقل

حداکثر

که ميزان طبيعي هماتوکريت در جنس مرد و زن متفاوت است

خانمها

6

12

1

18/7

13/5

آقايان

26

11/4

1

6/4

15/7

لذا در دو دسته جداگانه نيز تقسيم بندي و مقايسه شدند

مجموع

34

11/4

14/3

6/4

15/7

هموگلوبين

ميانگين

 6/4( 4/2تا  )15/7مي باشد  .يعني دامنه تغييرات در آقايان بيشتر
از  3برابر خانم هاست .

جنس در بيماران بر حسب گرم بر دسي ليتر
انحراف

بشري حسن زماني و همكاران

معيار

بحث

جدول - 1توزيع فراواني غلظت هموگلوبين به تفكيك

از آنجايي که در برخي مطالعات صورت گرفته نشان داده شده
است که حداکثر برداشت ريوي اکسيژن حاصل از تست ورزش

شدت آنمي در بيماران بر حسب گرم بر دسي ليتر
شدت آنمي

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

مي تواند يك عامل پيشگويي کننده مرگ ومير و بقاي بيماران

آنمي خفيف

2

6/4

8/5

6/4

4/2

بعد از عمل جراحي باشد ،مطالعه پيش رو با هدف بررسي عوامل

14

18/6

8/4

8/2

11/8

موثر بر  VO2 maxدر بيماران پيوند کليه پس از عمل جراحي

14

13/2

1

12

15/7

انجام شده است ( .)1بر اين اساس که برداشت اکسيژن اثري منفي

آنمي
متوسط
نرمال

جدول  - 9فراواني توزيع درصد هماتوکريت در بيماران
بر حسب گرم بر دسي ليتر
ميزان هماتوکريت

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

در مرگ ومير پس از عمل بيماران داشته است ،اصالح عوامل
موثر مي تواند در بقاي بيماران پس از عمل و بهبود سطح
فعاليتهاي روزانه اين بيماران تاثيرگذار باشد .

در تمام بيماران

34

37/7

5

25

48/1

خانمها

6

36/81

2/34

34/3

38/4

اين مطالعه بر  44بيمار مراجعه کننده به بيمارستان قائم جهت

آقايان

26

37/47

5/48

25/4

48/1

انجام عمل پيوند کليه انجام شده است که پارامتر هاي
دموگرافيك و آزمايشگاهي هر بيمار شامل سن  ،جنس  ،فشار

تعداد بيماران خانم که ميزان هموگلوبين شان در دسترس و قابل

خون  ،اتيولوژي  ،ESRDهموگلوبين ،هماتوکريت  ،آلبومين ،

استخراج از پرونده هاي موجود در بيمارستان بوده است  6بيمار

 ، Intact PTHآهن  ،فريتين و Iron binding capacity

از  11خانم شرکت کننده در اين مطالعه بوده است  .و در مورد

 ESR ،و  CRPنيز همزمان بررسي و ثبت شده که نتايج پيش

آقايان ميزان هموگلوبين 26آقا از  33بيمار شرکت کننده در

رو حاصل شده است.

دسترس بوده است.

در اين بررسي تعداد  8بيمار خانم و  28بيمار آقا شرکت داشته اند

از آنجا که يكي از اهداف اين مطالعه بررسي ارتباط شدت آنمي

که در بررسي بر روي فاکتور هموگلوبين اين بيماران با استفاده از

بيماران با تغييرات مقادير  VO₂ maxبوده است هموگلوبين

روش هاي آناليز آماري مناسب  ،آنمي و  VO2 maxداراي

بيماران در سه دسته با شدت آنمي خفيف (هموگلوبين بيشتر از 7

ارتباط معني دار بودند به گونه اي که از ميان  31بيماري که ميزان

و کمتر از  ، )8آنمي متوسط (هموگلوبين  8و بيشتر از  8و کمتر

هموگلوبينشان بررسي شده است  22 ،بيمار داراي VO2 max

از  )12و طبيعي (غلظت هموگلوبين  12و بيشتر ) تقسيم بندي

طبيعي بوده اند که در اين ميان  15بيمار(حدود  % 68بيماران) از

وبررسي شد که به شرح جدول زير مشاهده مي شود .

نظر ميزان هموگلوبين طبيعي بوده اند.

همانگونه که مشاهده مي شود ميانگين غلظت هموگلوبين خانم ها

از طرفي فاکتور هماتوکريت نيز داراي ارتباط معني داري با

و آقايان تقريبا برابر است اما محدوده تغييرات به طور چشمگيري

 VO2 maxشده است که در اين مورد نيز در ميان بيماران با

در آقايان بيشتر از خانم هاست به طوري که در خانم ها دامنه

 VO2 maxطبيعي حدود  % 68بيماران ( 17بيمار از  22بيمار)

تغييرات هموگلوبين  18/7( 2/5تا  )13/5و اين مقدارد در آقايان

داراي هماتوکريت طبيعي بوده اند .
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تير  ، 49شماره  ، 9سال 85

از آنجا که حمل و برداشت اکسيژن در خون توسط فاکتور

بود ( .)7اين اختالف ميان اين گزارش و مطالعات ديگر مي تواند

هموگلوبين موجود در گلبول هاي قرمز صورت مي گيرد مي

به دليل حجم نمونه پايين باشد.در اين مطالعه وابستگي peak

توان کاهش هموگلوبين و هماتوکريت بيماران را به عنوان يك

 VO2به سطح هموگلوبين به گونه اي است که نشان دهنده

عامل مسئول در کاهش تحمل فعاليت در اين بيماران تلقي نمود

بهبود ظرفيت فعاليت هاي ورزشي با درمان اريتروپوتين در

( .)3در اين بيماران آنمي مي تواند با کاهش انتقال اکسيژن به

بيماران  ESRDاست ،همچنين سطح سرمي آلبومين با peak

عضالت اسكلتي بر کاهش  VO₂ maxموثر باشد.

 VO2در آناليز تك متغيري بسيار مرتبط است .در مطالعه اي که

در مطالعه صورت گرفته توسط دکتر سزار 1و همكاران ايشان

با عنوان "ارتباط غلظت هموگلوبين در حال استراحت با VO2

تحت عنوان " فاکتورهاي موثر بر حداکثر برداشت اکسيژن در

 maxدر بيماران دچار نارسايي قلبي " در سال  2818توسط

بيماران کانديد پيوندي که تحت همودياليز هستند"  ،هيچگونه

آگوستيني 1و همكارانش در ايتاليا انجام گرفت مشخص شد که

ارتباطي ميان ظرفيت ورزشي و ميزان هموگلوبين بيماران يافت

 VO2 maxدر بيماران آنميك در مقايسه با بيماران غير

نشد ( .)4الزم به ذکر است که از آنجا که تعداد افراد جامعه مورد

آنميك کمتر بوده است که به طور متوسط هر گرم هموگلوبين

مطالعه محدود بوده است اين مسئله که هموگلوبين بيماران چندان

در هنگام حداکثر تست ورزش براي  188ميلي گرم در دقيقه

پايين گزارش نشده و نيز بازه سني بيماران زياد نبوده است قابل

تغيير در  VO2بود .بنابراين اينگونه نتيجه حاصل شد که در

تعميم دادن و اظهار نظر نيست .

بيماران داراي نارسايي قلبي درمان آنمي مي تواند  VO2را 188

همچنين در مطالعه اي که توسط اولوباي 2و همكاران ايشان در

ميلي ليتر بر دقيقه براي هر گرم بر دسي ليتر از غلظت هموگلوبين

آنكاراي ترکيه با هدف بررسي فاکتورهاي موثر بر ظرفيت

افزايش دهد (.)6

ورزشي در بيمارن کانديد پيوند کليه تحت درمان دياليز صفاقي
انجام شد ،هيچ گونه ارتباطي ميان سطح هموگلوبين ،هماتوکريت
و  VO2 maxگزارش نشده است که البته اين امر مي تواند در
نتيجه خارج شدن بيماران داراي بيماري هاي همراه از اين مطالعه
باشد ( .)5البته نهايتا تصور بر اين گذاشته شده است که آنمي به
تنهايي نمي تواند  VO₂ maxرا کم کند ولي در همراهي با ساير
فاکتورها مي تواند در اين زمينه اثراتي را القا کند .

نتیجه گیري
پس از بررسي هاي انجام شده مشخص شد که سطح پايين VO2
 maxبا وجود و شدت آنمي مرتبط است .که با اصالح آنمي در
بيماران همودياليزي که در انتظار پيوند کليه مي باشند مي توان در
بهبود  VO2 maxو ظرفيت فعاليت اين بيماران گامهاي موثري
برداشت.

در مطالعه سيتسما 3و همكاران ايشان درکلرادو اين نتيجه

تشكر و قدرداني

مشخص شد که هموگلوبين با  VO₂ maxارتباط داشته است

اين مقاله بر گرفته از پايان نامه شماره -7412ع جهت اخذ درجه

غلظت هموگلوبين در اين مجموعه نشان دهنده مصرف

دکتري پزشكي عمومي خانم دکتر صبا خواجه درگي مي باشد .

اريتروپوتين در افراد بود اما محدوده اين مقادير نسبتا وسيع بود

از تمامي پرسنل محترم بخش برونكوسكوپي و دياليز تشكر و قدر

( )4/3-14/6و ارتباط آن با سطح  peak VO2کامال معني دار

داني مي شود.
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