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 چكیده:

ترین مشکالت در بیماران همودیالیزی است، اگر چه خارش اورمیک یکی از ناتوان کننده ه و هدف:مقدم

عوامل مرتبط با آن ناشناخته باقی مانده است. هدف این مطالعه، ارزیابی شیوع و شدت خارش اورمیک و 

 عوامل بالینی و آزمایشگاهی مرتبط با آن بود.

بیمار تحت همودیالیز در بخش دیالیز بیمارستان شهید  67ی مقطعی بر روی این مطالعه ها:مواد و روش

ی خارش یوسیپویچ پاسخ دادند. شیوع و شدت خارش انجام شد. بیماران به پرسشنامه تهران مصطفی خمینی

ای، مدت همودیالیز، بیماری کلیوی زمینه جنس،و ارتباط آنها با پارامترهای بالینی و آزمایشگاهی )سن، 

 کراتینین، سطح سرمی اوره، کفایت دیالیز،نوروپاتی، پوست، خشکی  ز، زمان هر جلسه،جلسات همودیالی

هورمون تیروئید،  ،Cدهندهپروتئین واکنش هماتوکریت،فریتین،  آلبومین، آلکالن فسفاتاز، فسفر، کلسیم،

 بررسی شد. A1Cپاراتورمون و هموگلوبین

شدید بود.  7/16متوسط و در % 9/51خفیف، در % 4/31ه در %( خارش داشتند ک6/80بیمار )% 54 نتایج:

توجهی با سطح سرمی شدت خارش به میزان قابل(. =025/0Pشیوع خارش با خشکی پوست مرتبط بود )

مرتبط بود. هیچ ارتباط معناداری بین شیوع و شدت خارش با سن،  =015/0P=،329/0- (Cآلبومین )

 کفایت دیالیز،نوروپاتی،  لسه،ای، مدت همودیالیز، جلسات همودیالیز، زمان هر جبیماری کلیوی زمینه جنس،

 ،Cدهندهپروتئین واکنش هماتوکریت،فریتین،  آلکالن فسفاتاز، فسفر، کلسیم، کراتینین، سطح سرمی اوره،

 دیده نشد. A1Cهورمون تیروئید، پاراتورمون و هموگلوبین
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خارش هنوز یک مشکل شایع در بیماران همودیالیزی است. بهبود خشکی پوست ممکن  گیری:نتیجهبحث و 

تواند شدت خارش اورمیک را در سرمی باالتر آلبومین می داده و سطحاست شیوع خارش اورمیک را کاهش 

 بیماران همودیالیزی کاهش دهد.

 .نارسایی کلیوی مرحله نهایی خارش اورمیک، همودیالیز، کلیدی: هایواژه       
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Abstract 

Background and objective: Although uremic pruritus (UP) is one of the most common 

disabling problems in hemodialysis (HD) patients, Its associated factors have remained 

unknown. The purpose of this study was to evaluate the prevalence and severity of UP and 

its associated clinical and laboratory factors. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was done on sixty-seven patients on 

HD at Tehran Shahid Mostafa Khomeini hospital dialysis unit. The patients answered 

Yosipovitch pruritus questionnaire. The UP prevalence and severity (mild, moderate, 

severe) and their relationships with clinical and laboratory parameters (age, sex, underlying 

renal disease, HD duration, HD sessions, time of every session, xerosis, neuropathy,  

dialysis adequacy, serum levels of urea, creatinine, calcium, phosphorus, albumin, alkaline 

phosphatase, ferritin, hematocrit, C-reactive protein, thyroid hormone, parathormone and 

hemoglobinA1C) were assessed. 

Results: Fifty-four (80.6%) patients had pruritus that was mild in 31.4%, moderate in 

51.9% and severe in 16.7%. UP prevalence was associated with xerosis (P=0.025). UP 

severity was significantly correlated with serum level of albumin (P=0.015,C=-0.329). No 

significant correlation was seen between UP prevalence and severity with age, sex, 

underlying renal disease, HD duration, HD sessions, time of every session, xerosis, 

neuropathy, dialysis adequacy, serum levels of urea, creatinine, calcium, phosphorus, 

alkaline phosphatase, ferritin, hematocrit, C-reactive protein, thyroid hormone, 

parathormone and hemoglobinA1C. 

Conclusion: Pruritus is still a common problem in HD patients. Improving xerosis may 

reduce the UP prevalence and higher level of serum albumin can reduce UP severity in HD 

patients. 

Key words: Uremic pruritus(UP), Hemodialysis(HD), End stage renal disease(ESRD). 
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 مقدمه:

 شود. در بین عالئم یک احساس ناخوشایند در پوست است که منجر به تمایل شدید به خاراندن می خارش،    

 آنها ترین کنندهپوستی مختلف در بیماران همودیالیزی، خارش، شایعترین بعد از خشکی پوست و  ناتوان     

 (. 1است)    

 بیماران تحت همودیالیز دارای خارش 50-90%از بیماران با نارسایی مزمن کلیه قبل از دیالیز و  %49-15

 20-50ی اخیر کاهش یافته و در حال حاضر %شیوع آن در دهه با بهبود کیفیت دیالیز، (.2)باشندمی اورمیک

 (.3بیماران خارش دارند)

در  باشد.های خاصی از بدن میدیگر موضعی با درگیری بخش در اکثر بیماران، خارش ژنرالیزه بوده و در برخی 

تواند خفیف بعضی بیماران، خارش مداوم و پیشرونده بوده و در برخی دیگر گذرا و موقتی است. از لحاظ شدت می

 (.1)بوده یا شدید با ایجاد اختالل در کیفیت زندگی بیماران باشد

های زمینه ای ایجاد خارش اورمیک در دست است. مورد مکانیسم علیرغم انجام مطالعات متعدد، دانش اندکی در

 اند که برخی از آنها عبارتند از:ه شدهئهای متعددی ارافرضیه

یدیسم ثانویه، هیپرکلسمی، هیپرفسفاتمی، هیپرمنیزیمی، آنمی فقر آهن، عدم کفایت دیالیز، خشکی ئهیپرپاراتیرو

یدی که وجود ارتباط بین این عوامل و خارش اورمیک در ئیدهای اوپیو، هیستامین و پپت  Aهیپرویتامینوز پوست،

در پوست،  هاوسیتسایر عوامل شامل افزایش بار آلومینیوم، افزایش ماست(. 4)مطالعات مختلف اثبات شده است

ا در هستند که نقش احتمالی آنه 6و  2 یهااسیدهای صفراوی، التهاب و اینترلوکین ،Pنوروپاتی محیطی، ماده ی
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به عنوان عامل جدیدی که در A1cهموگلوبین اخیرا .(4)شناسی خارش اورمیک همچنان در حال بررسی استسبب

در حال حاضر هیچ درمان اختصاصی و مؤثری برای  (.5)ی خارش اورمیک نقش دارد، مطرح شده استژپاتوفیزیولو

 (.1)عمدتا تجربی بوده استهایی که تاکنون انجام شده، خارش اورمیک وجود ندارد و درمان

علیرغم شیوع باالی خارش اورمیک در بیماران همودیالیزی، اطالعات ما درمورد پاتوفیزیولوژی آن پراکنده و 

کننده و ناخوشایند باقی باشد. در حال حاضر خارش اورمیک همچنان به عنوان یک مشکل اساسی، ناتوانمتفاوت می

های روزمره زندگی و خلق بیماران اختالل در ریتم خواب و بیداری، فعالیت است که منجر به اضطراب، افسردگی،

 (.6شود)میو تأثیر منفی بر کیفیت زندگی آنها 

لیزی و اثرات ه شده در تحقیقات متعدد مبنی بر شیوع باالی خارش در بیماران همودیائبا توجه به آمارهای ارا

مرتبط با آن، با هدف  شدت خارش اورمیک و عوامل سی شیوع واین مطالعه جهت برر آنان، تنامطلوب آن بر سالم

 .انجام شدخارش اورمیک  شناخت برخی عوامل پاتوفیزیولوژی

 ها:مواد و روش

 3بیمارانی که حداقل . ی مقطعی در بخش دیالیز بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران انجام شداین مطالعه

ی ضرورت و ی توضیحاتی دربارهپس از ارائهماه از شروع همودیالیز آنان گذشته بود )دیالیز مزمن(، 

بیماران از لحاظ  بیمار(. 67)انتخاب شدند مطالعهبرای انجام چگونگی انجام طرح و اخذ رضایت آنها، 

تعداد  ای،مدت دیالیز، بیماری کلیوی زمینه ولحال بیماری شامل طاطالعات دموگرافیک )سن، جنس و شرح

وجود خارش مصاحبه شده، سپس در بیماران دارای خارش )تمام طول هر جلسه و  جلسات دیالیز در هفته،
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ی ( و پرسشنامه7ی ارزیابی خارش یوسیپویچ)اند(، پرسشنامههفته اخیر خارش داشته 6بیمارانی که طی 

( ارزیابی 9ده و شدت خارش بر اساس روش ارائه شده توسط دوو)( تکمیل ش8خصوصیات خارش ویشار)

ی بیماران شامل هماتوکریت، کراتینین، کلسیم، فسفر، های روتین ماهانههای آزمایشگاهی، از آزمایششد. داده

، هورمون C (CRP)دهندهآلبومین، پروتئین واکنش (،ALKP، فریتین، آلکالن فسفاتاز )(PTH)پاراتورمون 

آوری شد. درصد کاهش اوره ی قبل و بعد از دیالیز جمعو اوره A1Cهموگلوبین  ،(TSH)ی تیروئید محرکه

URR% (10از فرمول ،) 

 (، 11{ و کفایت دیالیز از فرمول)1-*)اوره قبل دیالیز/ اوره بعد دیالیز(100}

Kt/v=(0.026 URR%)-0.46 .بیماران توسط  یمحیطی با معاینهخشکی پوست و نوروپاتی  محاسبه شد

ارزیابی شدند.  UENS  (13)( و12)  XASهایدیده، به ترتیب بر اساس روشی آموزشیک معاینه کننده

های پوستی اولیه مثل اگزمای آتوپیک، پسوریازیس و ... و سایر بیماران با خارش غیر اورمیک )شامل بیماری

توأم با کلستاز و...( طی مصاحبه شناسایی شده و از ورود آنها به های ی خارش شامل بیماریعلل ثانویه

نرمال بودن متغیرهای کمی با گردید. استفاده  SPSSافزار ها از نرمبرای تحلیل داده مطالعه ممانعت بعمل آمد.

با کمک ش محاسبه و ارتباط آنها با سایر متغیرها بررسی شد. شیوع و شدت خار KSاستفاده از آزمون 

 از لحاظ >05/0P value هادر کلیة آزمون .های تی مستقل، همبستگی اسپیرمن و کای دو ارزیابی شدمونآز

 دار در نظر گرفته شد. آماری معنی
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 ها:یافته

( مورد بررسی قرار گرفتند که 2/52بیمار مرد )% 35( و 8/47بیمار زن )% 32بیمار شامل  67در این مطالعه 

بود.  15/17و انحراف معیار  89/64سال با میانگین  101ی سن آنها سال و بیشینه 17ی سن آنها کمینه

 نشان داده شده است. 1مشخصات دموگرافیک بیماران در جدول 

Kt/V  بود. کمترین کفایت  1( بیشتر از 2/58نفر )% 39و در  1( از بیماران کمتر از 8/41نفر )% 28در

 بود 23/0و انحراف معیار  1، با میانگین 38/1و بیشترین مقدار  52/0دیالیز 

نفر  13هفته( و  6طبق تعریف حداقل ( خارش داشته )6/80نفر )% 54بیمار، تعداد  67از مجموع 

 ای از خارش نداشتند.بیماران تجربه ( از4/19)%

( شدید بود. 7/16نفر )% 9( متوسط و در 9/51نفر )% 28در ( خفیف، 4/31نفر )% 17شدت خارش در 

 .بود 86/9و انحراف معیار  96/21با میانگین  47و بیشترین امتیاز  10کمترین امتیاز شدت خارش 

(؛ طبق نتایج این 14باشد)می 4/1 کفایت دیالیز بیماران است،ی دهندهکه نشان  Kt/vمقدار قابل قبول         

قابل  4/1تا  1باشد. مقادیر بین و در نتیجه دیالیز آنها غیر مؤثر می 4/1تمام بیماران کمتر از         Kt/Vمطالعه، 

 نظر  قبول در

 Highیک جلسه از غشای لسه دیالیز،ج  3از هر  الزم به ذکر است که برای هر کدام از بیماران، گرفته شدند.       

flux         جلسه از غشای 2وLow flux  مورد مطالعه اختالفی از این نظر میان بیماران در نتیجه  شود،استفاده می 

 .بررسی نشددر این مطالعه  بودن غشای دیالیز و ارتباط آن با خارش، High/Low fluxوجود نداشته و      
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خارش بعد از چند  بیماران، 6/29بیماران، خارش بعد از چند جلسه دیالیز شروع شده و در % 8/64در %

 جلسه دیالیز کاهش یافت.

 سر و بازوی دارای فیستول ها،( از بیماران ژنرالیزه بوده و بعد از آن، پشت، اندام9/38نفر )% 21خارش در  

های ( شایعترین محل7/3نفر )% 2( و 5/5نفر )% 3(، 1/24نفر )% 13 (،8/27نفر )% 15به ترتیب در 

 .خارش محدود بودند

بیماران،  8/90موارد بالفاصله بعد از دیالیز تشدید شد. در % 4/7بیماران حین دیالیز و در % 8/1خارش در %

 قبل، حین و بعد از هر جلسه دیالیز تفاوتی نداشت.  شدت خارش،

 24ها اتفاق افتاده و در ( آنها، خارش شب9/51نفر )% 28ا و در ( از بیماران، خارش روزه7/3نفر )% 2در 

 روزی مشخصی نداشت.ارش ریتم شبانه( از بیماران، خ4/44نفر )%

 آورده شده است. 2مشخصات خارش بیماران در جدول 

ارتباط معناداری با شدت خشکی پوست  ویتنی(-)با استفاده از آزمون من در این مطالعه، شیوع خارش

 (.1()نمودار =025/0Pبیماران داشت)

 17/15و انحراف معیار  89/64امتیاز با میانگین  6کمترین امیتاز شدت خشکی پوست، صفر و بیشترین آن 

دارای خشکی  3/37%دارای خشکی پوست خفیف،  7/56بیماران فاقد خشکی پوست بوده و % 3بود. %

 .دارای خشکی پوست شدید بودند 3% پوست متوسط و
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 (. =481/0Pبا شیوع خشکی پوست ارتباط معناداری نداشت) )با استفاده از آزمون کای دو( شیوع خارش        

 52) 96نفر( از بیماران خشکی پوست داشتند. شیوع خشکی پوست در بیماران دارای خارش % 65) %97       

 نفر(

 .نفر( بود 13) 100ارش %و در بیماران بدون خ        

با آلبومین سرم  بستگی اسپیرمن()با استفاده از آزمون هم ارتباط معناداری بین شدت خارش در این مطالعه

شدت خارش با کاهش آلبومین سرم  بر اساس این رابطه،(.  =015/0p=،329/0-Cبیماران دیده شد)

 (.2یابد)نموداربیماران افزایش می

ای، مدت همودیالیز، جلسات جنس بیماران، بیماری کلیوی زمینهخارش با سن و بین شیوع و شدت 

 کراتینین، کفایت دیالیز، سطح سرمی اوره،نوروپاتی، خشکی پوست،  همودیالیزدر هفته، طول هر جلسه،

ون تیروئید، هورم ،Cدهندهپروتئین واکنش هماتوکریت،فریتین،  آلبومین، آلکالن فسفاتاز، فسفر، کلسیم،

 ارتباط معناداری دیده نشد.  A1Cپاراتورمون و هموگلوبین

 بحث:

خوانی ( هم50-90( )%4بود که با مقدار مطرح شده توسط متانگ) 6/80در این مطالعه، شیوع خارش %

شیوع خارش کاهش  ،High fluxهای اخیر به دنبال بهبود کیفیت دیالیز و استفاده از غشاهای دارد. در سال

همانند  -ی ما هم چنان باالست (. شیوع خارش در مطالعه15باشد)می 20-50یافته و در حال حاضر %

ی عدم تواند نشان دهندهکه می( و همکاران، 18( و سوباک)5(، ناریتا)17(، دیاچنکو)16نتایج مطالعات چن)
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(، 19شد. در مطالعات گاتمیری)با  Low fluxدیالیز بهینه در بیماران ما بویژه به دلیل استفاده از غشاهای

 .بود 20-50( و همکاران، شیوع خارش بین %23( و اخیانی)6عباسی)(، 22(، کو)21(، میرنظامی)20ولتر)

علیرغم شدید بود.  7/16متوسط و در % 9/51%در بیماران خفیف،  4/31در % این مطالعهشدت خارش در 

با نتایج وسط و درصد کمی خارش شدید داشتند که تشیوع باالی خارش، بیشتر بیماران خارش خفیف تا م

(، 2( مطابقت داشته و برخالف نتایج مطالعات ناریتا)17( و دیاچنکو)55ولتر) (،16مطالعات چن)

(. در تمام 25-50است که درصد بیشتری از بیماران خارش شدید داشتند )% (23)( و اخیانی19گاتمیری)

از روش ارزیابی ش استفاده شده بود؛ در حالیکه در این مطالعه اربرای تعیین شدت خ VASاین مطالعات از 

 شده است که به میزان کمتری به نظر بیماران وابسته است.( استفاده 9شدت خارش دوو)

شایعترین محل خارش محدود بود؛ که  بیماران ژنرالیزه بوده و پشت، 9/38در این مطالعه، خارش در %

ی آنها، خارش ( است. در مطالعه6ی عباسی)ی مطالعه( ولی برخالف نتیجه4موجود)های از قبل مطابق یافته

 ی ما پشت، شایعترین محل خارش محدود بود.بیماران، محدود بوده اما همانند مطالعه 2/60در  %

د های از قبل موجوها رخ داده و اغلب خفیف بود که با یافتهی بیماران در شبدر این مطالعه، خارش عمده

خارش شبانه با روزی مشخص بود. فاقد ریتم شبانه (. خارش متوسط تا شدید، اغلب3و24خوانی دارد)هم

 . شده بودو کمتر باعث اختالل خواب بیماران  دادهشدت خفیف رخ 

ی خارش و خاراندن ناشی از آن دچار ضایعات پوستی شده بودند. در این مطالعه، اغلب بیماران در زمینه

ی پوستی یا دارای ضایعات خفیف پوست از جمله قرمزی خارش خفیف، اغلب فاقد ضایعه بیماران با
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پوست بودند. با افزایش شدت خارش، ضایعات پوستی شدیدتر مانند خراش و پوسته شدن و زخم ایجاد 

توان گفت با افزایش شدت خارش و در نتیجه خاراندن بیشتر، اشکال شدیدتر ضایعات پوستی شده بود. می

 (. 3و24خوانی دارد)های از قبل موجود همشوند که با یافتهیجاد میا

 ارش با خشکی پوست مرتبط بود که مطابقیوع خشبیماران خشکی پوست داشتند.  97% در این مطالعه،

 باشد.( می17ی دیاچنکو)(، و برخالف نتایج مطالعه20ی ولتر)نتایج مطالعه

تواند به دلیل عدم دفع مواد یماران تحت همودیالیز است که میترین مشکل پوستی در بخشکی پوست شایع

اختالل در ترشح عرق، هیدراتاسیون مختل درم و استراتوم  زائد اورمیک، آتروفی غدد عرق و سباسه،

 (. 25و26درم و محدودیت مصرف مایعات باشد)در اپی Aکورنئوم، افزایش سطح ویتامین 

آلبومین سرم،  کمتر آلبومین سرم، ارتباط معناداری داشت )در مقادیردر این مطالعه، شدت خارش با سطح 

ی سوءتغذیه و اغلب نشان دهنده شدت خارش افزایش یافته بود(. هیپوآلبومینمی در بیماران همودیالیزی،

و شدت خارش، هیچکدام به طور  سرم سطح آلبومیندر این مطالعه، (. 27و28)باشدعدم کفایت دیالیز می

 مرتبط نبودند.  (Kt/V)مستقل با کفایت دیالیزی 

از دالیل دیگر هیپوآلبومینمی در بیماران همودیالیزی، کاهش ساخت آلبومین به دلیل وضعیت التهابی مزمن 

ی ذیهباشد که دراثر آن از طرفی اشتها و دریافت مواد غذایی کاهش یافته و یک نوع سوءتغمی ESRDدر 

 است(گرهای منفی فاز حاد جزو واکنش )که آلبومینساخت دهد، از طرف دیگر انرژی رخ می-پروتئین

  (.27و28)شودهای التهابی مهار شده، ذخایر آن تدریجا تخلیه شده و هیپوآلبومینمی ایجاد میتوسط سیتوکین
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میک، ارتباطی که ما در این مطالعه با توجه به دخالت سیستم ایمنی و التهاب در پاتوفیزیولوژی خارش اور

تواند از یک طرف ناشی از تأثیر التهاب بر آلبومین به میایم، بین شدت خارش با سطح آلبومین سرم یافته

لتهابی بر شدت های اگر منفی فاز حاد و از طرف دیگر به دلیل اثر التهاب و سیتوکینعنوان یک واکنش

 تحقیقات بیشتری در این زمینه وجود دارد. خارش اورمیک دانست. نیاز به انجام

 گیری:نتیجه

شیوع  خارش هنوز یک مشکل شایع در بیماران همودیالیزی است. که  در مجموع این مطالعه نشان داد

خارش اورمیک با خشکی پوست مرتبط بوده و شدت خارش اورمیک با سطح آلبومین سرم این بیماران 

پوست ممکن است شیوع خارش اورمیک را کاهش داده و سطح سرمی بهبود خشکی ارتباط معکوس دارد. 

 تواند شدت خارش اورمیک را در بیماران همودیالیزی کاهش دهد.باالتر آلبومین می

 ها:مشكالت و محدودیت    

  عدم امکان بررسی ارتباط شیوع و شدت خارش باHigh  یاLow flux  بودن دیالیزور به دلیل عدم

 خاص به هر بیمار )با توجه به طبیعی یا غیر طبیعی بودن کفایت دیالیز آنها(اختصاص دیالیزور 

 بود( و عدم امکان بررسی دقیق ارتباط خارش  4/1مم عدم کفایت دیالیز )در تمام بیماران کمتر از مقدار اپتی

 با کفایت دیالیز
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 توزیع فراوانی مطلق و نسبی مشخصات خارش در بیماران دارای خارش اورمیک -1جدول
 فراوانی                                       

 متغیرها
 فراوانی مطلق

درصد فراوانی 
 نسبی

 مدت خارش

 7/40% 22 ماه 3هفته تا  6
 8/14% 8 ماه 6تا  3
 1/11% 6 ماه 12تا  6
 13% 7 سال 2تا  1

 4/20% 11 سال 2بیشتر و مساوی 

ارتباط خارش با 
 زمان دیالیز

 8/90% 49 ارتباط ندارد
تشدید خارش حین 

 8/1% 1 دیالیز

 4/7% 4 تشدید خارش بعد دیالیز
شروع خارش بعد 
 از چند جلسه دیالیز

 8/64% 35 بله
 2/35% 19 خیر

کاهش خارش بعد 
 دیالیزاز چند جلسه 

 6/29% 16 بله
 4/70% 38 خیر

 محل خارش

 9/38% 21 ژنرالیزه
 8/27% 15 پشت
 1/24% 13 هااندام

 6/5% 3 سر
 7/3% 2 بازوی دارای فیستول

مصرف دارو برای 
 خارش

 5/55% 30 بله
 5/44% 24 خیر

تأثیر داروی 
مصرفی در درمان 

 خارش

 7/26% 8 تأثیر ندارد
 6/56% 17 ساعت( 24اثر کوتاه )

 7/16% 5 (24اثر طوالنی)بیشتر از 

روزی ریتم شبانه
 خارش

 4/44% 24 ندارد
 7/3% 2 روزها

 9/51% 28 هاشب
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 1ی جدولادامه

ضایعات پوستی در 
 ی خارشزمینه

 1/24% 13 ندارد
 1/11% 6 قرمزی پوست

 1/11% 6 ندول
 2/22% 12 آثار خراش و پوسته شدن

 5/31% 17 زخم
 100% 54 جمع

 

 توزیع فراوانی مطلق و نسبی متغیرهای مربوط به مشخصات دموگرافیک -2جدول
 بیماران

 فراوانی                                

 متغیرها       

 فراوانی مطلق
درصد فراوانی 

 نسبی

 جنس
 %8/47 32 زن
 %2/52 35 مرد

 ایبیماری زمینه
 %8/44 30 دیابت
 %9/26 18 خون باالفشار 
 %9/28 19 سایر

 مدت دیالیز
 %8/47 32 سال 1کمتر از 

 %3/43 29 سال 5تا  1
 %9 6 سال 5بیشتر از 

 تعداد جلسات
 دیالیز در هفته

 %3/31 21 بار 3کمتر از 
 %7/68 46 بار 4تا  3

 0 0 بار 4بیشتر از 

 طول هر جلسه
 %5/4 3 ساعت 3کمتر از 

 %5/95 64 ساعت 4تا  3
 0 0 ساعت 4بیشتر از 

 مایع دیالیز
 %5/1 1 استات

 %5/98 66 بیكربنات
 %100 67 جمع
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 ارتباط شیوع خارش با خشكی پوست بیماران -1نمودار

 

 
 ارتباط شدت خارش با سطح آلبومین سرم بیماران -2نمودار
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