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Abstract
Background and purpose: Acute kidney failure is one of the major problems around the world.
It increases the rate of morbidity and mortality, and also leads to increased hospitalization time and health
care costs. This study aimed at investigating the prevalence of acute kidney failure following coronary
artery bypass grafting (CABG).
Materials and methods: In a descriptive study, 400 medical records of CABG cases in
Mazandaran Herat Center (2013-2016) were studied using random sampling. Creatinine levels of 24
hours before and after the surgery were recorded in a checklist. Data were analyzed in SPSS V20
applying Logistic Regression Analysis.
Results: The patients studied included 59% males and 41% females. The mean age of patients
was 61±9.05 years. The prevalence of acute renal failure was 13.5% following CABG. Based on
univariate regression, gender (OR = 5.71, P < 0.0001), smoking (OR = 3.497, P = 0.006), BMI (OR
=3.023, P =0.034), and BUN level (OR =3.026, P = 0.009) were found to be significantly associated with
acute renal injury.
Conclusion: In this study, age, sex, smoking, BUN levels and BMI were associated with the
incidence of acute kidney failure after CABG.
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چكیده
سابقه و هدف :نارسایی حاد کلیه عالوه بر افزایش موربیدیتی و مورتالیتی ،باعث افزایش مدت بستری در بیمارستان و
افزایش هزینه درمانی میگردد .این مطالعه با هدف بررسی شیوع نارسایی حاد کلیوی در بیماران پس از جراحیی للیب بیاز
( )CABGانجام پذیرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی ،اطالعات مربوط به پرونده  044بیمار تحت عمل جراحی  CABGمراجعهکننیده
به بیمارستان تخصصی للب فاطمه زهرا ساری از سال  2931تا سال  ،2931مورد بررسیی لیرار گرفیت و روش نمونیهگییری
تصادفی ساده بوده است .میزان کراتینین مربوط به  10ساعت لبل و بعد از عمل جراحیی بیا اسیتفاده از لیس لیسیت جمی
آوری شد .داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS20و با روش رگرسیون لجستیس مورد تجزیه و تحلیل لرار گرفتند.
یافتهها :از بین  044بیمار جراحی شده 13 ،درصد مرد و  02درصد زن بودند و میانگین سین بیمیاران  12 ±3/41سیال
بوده است .میزان شیوع نارسایی حاد کلییوی پیس از عمیل  29/1درصید محاسیبه گردیید .براسیا

نتیایم میدل رگرسییون

لجستیس تس متغیره ،بین متغیرهای جنسیت ( ،)OR = 1/12 ،p>4442مصیرف سییگار (BMI ،)OR = 9/031 ،p = 4/441

( ) OR = 9/419 ،p = 4/490و  ) OR = 9/411 ،p = 4/443( BUNبا آسیب حاد کلیوی ارتباط معنی داری وجود داشت.
استنتاج :براسا

نتایم ،فاکتورهای سن ،جنسیت ،مصرف سیگار ،نیتروژن اوره خیون و  BMIجیزو عوامیل میرتبا بیا

شیوع  AKIپس از عمل جراحی بای پس للبی می باشند.
واژه های کلیدی :نارسایی حاد کلیوی ،جراحی بای پس عروق کرونری ،شیوع ،رگرسیون لجستیس

مقدمه
نارسیییایی حیییاد کلییییه یالیییی از م یییالالت عمیییده

لییرار میییگرفییت ،ولییی امییروزه بییا آسیییب حییاد کلیییه

سالمت عمومی در سرتاسر دنیا بیا بییش از ییس میلییون

 )AKI( Acut Kidney Injuryشناخته شیده اسیت زییرا

پیونیید کلیییه محسییو میییشییود( .)2در دهییه گذشییته

باید آسیب کلیه در فیاز اولییه ک یو شیود تیا منجیر بیه

اصیطال  )ARF( Acut Renal Failureمیورد اسیتفاده

نارساییی نگیردد .اولیین گیزارشات میربیوط به  AKIدر

مولف مسئول :سیما بیک :ساری ،کیلومتر  21جاده فر آباد ،مجتم دان گاهی پیامیر اعظم ،دان الده بهداشت
 .2دان یار ،گروه آمار زیستی ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،پژوه الده اعتیاد ،دان گاه علوم پزشالی مازندران ،ساری ،ایران
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 .1استادیار ،گروه بیهوشی ،مرکز تحقیقات للب و عروق ،دان گاه علوم پزشالی مازندران ،ساری ،ایران
 .9کارشنا

پرستاری ،مرکز تحقیقات للب و عروق  ،دان گاه علوم پزشالی مازندران ،ساری ،ایران

 .0دان جوی کارشناسی ارشد آمار زیستی ،کمیته تحقیقات دان جویی ،دان الد بهداشت ،دان گاد علوم پزشالی مازندران ،ساری ،ایران
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اپیدمیولوژی نارسایی حاد کلیه و عوامل مرتبط با آن در بیماران
پس از جراحی بای پس عروق کرونر مرکز قلب مازندران

پژوهشی

جمشید یزدانی چراتی و همکاران

شر داده شد و تاکنون در حدود  91تعریو متفاوت از

متفاوتی از نارسایی حاد کلیوی پس از جراحیی للیب را

 AKIگزارش شده است( .)1نارسیایی حیاد کلییه ()AKI

بیان کرده اند در مطالعه ای شیوع  AKIپیس از جراحیی

سندرمی اسیت کیه در آن کیاهش ناگهیانی فیلتراسییون

بای پس للبی  23/8درصد گزارش گردید(.)22

میواد زایید

در مطالعه دیگیر بیر روی  1299بیمیار تحیت عمیل

گلومرولی در حدی است که باعث احتبیا

نیتروژنی (کیراتینین و نیتیروژن اوره خیون) ،اخیتالل در

جراحییی ،شیییوع  91 AKIدرصیید گییزارش شیید( .)21در

حجم مای خیار سیلولی و هوموسیتاز الالترولییتهیا و

مطالعهای ن ان داده شد ،اگر کراتینین لبل از عمل بییش

اسید و باز در بدن مییگیردد( .)9تنهیا روشهیای پیایش

از  1/1میلیگرم در دسی لیتر باشد ،احتمال نیاز به دیالیز

معمول جهت بررسی عملالرد کلیه ،اندازهگیری برون ده

پس از عمل ،بیش از  94درصد خواهید بیود( .)21مییزان

ادراری و کراتینین سرم میباشد .بیماری که حجم ادرار

کراتینین لبل عمیل و افیزایش آن پیس از عمیل ارتبیاط

نرمال یا حتی کراتینین مختصر افزایش یافتیه دارد مییتوانید

مستقیمی با مورتیالیتی عمیل خواهید داشیت .مورتیالیتی

در معرض ابیتال بیه نارسیایی کلییه باشید .از فاکتورهیای

بیمارانی کیه کیراتینین لبیل از عمیل آنهیا بییش از 2/1

دیگر پایش عملالرد کلیه میتوان به عملالرد گلیومرولی،

است در حدود  94-14درصد می باشد(.)29

صییدمه گلییومرولی ،عملالییرد توبییولهییای پروکسیییمال،

در بیمارانی که کراتینین  2/1-1/1دارند ،مورتالیتی

صدمه توبولهای پروکسیمال اشاره کرد( .)0آسیب حیاد

 14درصد ،در بیماران با کیراتینین بی یتر از  1/1امیا یییر

کلیوی از عوارض مهم و شای پس از عمل جراحی للب

وابسته به دیالیز ،مورتیالیتی  94-14درصید و در بیمیاران

( )CABGمیباشد که حتی افزایش خیلی کیم در مییزان

تحت دیالیز مزمن  21درصید مییباشید( .)0شییوع AKI

کراتینین سیرم در ایین بیمیاران بیا افیزایش میرر و مییر

میتواند پس از جراحی للیب تیا  94درصید و همننیین

مرتبا بوده است( .)1مطالعات مختلو عوامل متفاوتی را

آنژیوگرافی عروق کرونر تا  24درصد ایجاد گیردد کیه

در پی رفت نارسایی حاد کلیوی پس از جراحی بایپس

میتواند موجب افزایش مرر و میر ،دیالیز بیماران و ییا

للبی موثر میدانند .در یس مطالعه از عوامل آسیب حیاد

آسیییبهییای پایییدار کلیییوی ،افییزایش مییدت بسییتری در

کلیوی بعد از جراحی به سن ،ف ار خون باال ،جنسییت و

بیمارستان و افزایش هزینیه درمیانی گیردد( .)20،8تیالش

سابقه دیابت اشاره شید( .)1در مطالعیه دیگیر ،ن یان داده

گسترده برای پی گیری ،شناسایی اولییه ،بررسیی و برخیورد

شد که میواد حاجیب میورد اسیتفاده بیرای آنژییوگرافی

با بیماری نارسایی کلییه ،میی توانید از عیوارض کیاهش

عییروق کرونییر نیییز میییتوانیید موجییب آسیییب مسییتقیم

عملالرد کلیه پی یگیری کیرده و منجیر بیه کیاهش سییر

توبییولهییای کلیییوی و بییروز نفروپییاتی شییود کییه باعییث

پی رفت بیماری مزمن کلیه به مرحلیه نهیایی و عیوارض

افییزایش موربیییدیتی و مورتییالیتی میییگییردد( .)1از علییل

للبی ،عرولی شود .بنابراین این مطالعه ،بیه منظیور تعییین

نارسییایی کلیییوی پییس از جراحییی للییب میییتییوان بییه

شیوع  AKIو عوامل مرتبا با آن در بیماران تحت عمل

هیپوپرفیوژن بافتی ،آسیبهای اکسیداتیو و ایسیالمیس،

جراحی ( ) CABGطراحی و اجرا گردید.

پاسخهای التهابی و فاصیله کیمتیر از ییس روز جراحیی
للب با آنژیوگرافی اشاره کرد( .)3 ،8به طور کلیی عمیل

مواد و روش ها

جراحی للب باز باعث افزایش کسر ترشح سدیم و تمیام

در این مطالعه توصیفی ،اطالعات مربوط به پرونیده

پییروتنینهییای اختصاصییی کلیییه و کلیییرانس آ آزاد،

بیماران تحت عمل جراحیی  CABGمراجعیه کننیده بیه

میشود(.)24

بیمارستان تخصصی للب فاطمه زهرا ساری از فیروردین
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مقاالت پزشالی با عنوان  ،war nephritisدر سیال 2321

مطالعییات اپیییدمیولوژیس سییایر ک ییورها شیییوع

اپيدميولوژی نارسایي حاد کليه

بررسی شدند .در دوره زمانی مطالعه ،حدود  1244مورد

اسییتفاده گردییید .مییدل رگرسیییون لجسییتیس ،ابییزاری

تحت عمل جراحی بای پس للبی لرار گرفته بودنید کیه

تحلیلیییی اسیییت کیییه عمومیییا در تحقیقیییات پزشیییالی و

از میان آنها  044پرونده به روش نمونهگییری تصیادفی

اپیدمیولوژی کاربرد وسییعی دارد .رگرسییون لجسیتیس

ساده انتخا و وارد مطالعه شدند .کفاییت حجیم نمونیه

مدلهای خطی تعمیم یافته است که برای تحلیل رابطهی

سییطح معنیییداری دو طرفییه  α=4/41و تییوان

یس یا لند متغیر توضیحی بر متغیر پاسخ رستهای به کار

آزمون 84درصد ( )d = 4/331تعیین شد( .)21معیارهیای

میییرود( .)28،21اگییر بییرای متغیییر پاسییخ دو حییالتی  Yو

ورود کلیه بیماران تحت عمیل جراحیی  ،CABGبیدون

متغیر توضیحی  ،Xداشته باشیم:

براسییا

در نظر گرفتن محدویت سن ،جنس ،وضعیت التصیادی
و اجتماعی بوده است و بیمارانی که دارای سابقه اختالل
کلیوی و سابقه جراحی للب باز بودند از مطالعیه خیار
شدند .در این مطالعیه ابیزار گیردآوری دادههیا براسیا
لس لیستی که توسا محققین تهیه گردید ،جهت تعیین
و کسب اعتبار علمیی ابیزار گیردآوری دادههیا از روش
اعتبار محتیوا (مطالعیات مقیاالت) اسیتفاده شید و سیپس
توسا م اور آماری و م اور پزشالی مورد ارزشییابی و
اعتبار سنجی لرار گرفت .متغیرهای مورد بررسیی شیامل
اطالعییات دموگرافیییس (سیین ،جیینس ،وضییعیت تاهییل،
محل سالونت ) طبی (ف یارخون بیاال ،مصیرف سییگار،
مواد مخدر ،سابقه سالته للبی ،افسردگی ،دیابت ،بیماری
گییوارش ،هیپییرو تیروئییید ،نیتییروژن اوره خییون ،پتاسیییم،
سدیم  BMIو  )CVDو  Crمربوط به  10سیاعت لبیل و
بعد از عمیل جراحیی جمی آوری شید .در ایین مطالعیه
میییزان فیلتراسیییون گلییومرولی ( ) GFRبراسییا
 Cockcroft-Gaulمحاسییبه و  AKIبراسییا

  (  )  Y  1 X     1  P Y  0 X   

آنگییاه مییدل رگرسییییون لجسییتیس بییه صیییورت

) exp(  

)    ( )  1  exp(  خواهد بود .برای انتخا متغیرها برای
مییدل رگرسیییون لجسییتیس لندگانییه ،ابتییدا متغیرهییا بییا
استفاده از رگرسیون تیس متغییره کلییه متغییر هیا میورد
ارزیابی لرار گرفیت و معییار ورود متغیرهیا بیا توجیه بیه
سییطح معنیییداری کمتییر از  4/9بییه مییدل رگرسیییون
لجستیس لند متغیره در نظر گرفته شید .بیرای تجزییه و
تحلیل از اندازه اثر ضرایب رگرسیونی و فواصل اطمینان
استفاده شد و برای تفسیر تاثیر عوامل خطر بر بیمیاری از
نسبت های شانس بهدست آمده از نتایم تحلیل ،اسیتفاده
گردید .اطالعات جم آوری شده با استفاده از نرم افزار
 SPSSنسیخه  )SPSS Inc ،Chicago ،USA( 14میورد
تجزیه و تحلیل لرار گرفت.

فرمییول

رتبییه بنییدی

 RIFLEبییه صییورت کییاهش بیییشتییر از  11درصیید در
 GFRطیی  10سیاعت اول پییس از عمیل جراحیی بیمییار
توصیییو شیید( .)21فرمییول  ،2فرمییول محاصییبه  GFRرا
ن ان می دهد.

یافته ها
از بین  044بیمار جراحی شده 13 ،درصد مرد و 02
درصد زن و  38/9درصد متاهیل بودنید و مییانگین سین
بیماران  12±3/41سال بوده است .از نظر محل سالونت،
 10درصیید روسییتایی و  91درصیید شهرن ییین بودنیید.

=GFR

فرمول 2

شای ترین عامل خطر همراه بیماران 10 ،درصد سیگاری
و  23/9درصد اعتیاد به مواد مخدر 01/9 ،درصد دیابت،

هیای درصید فراوانیی،

 10درصد پرف اری خیون 1/1 ،درصید افسیردگی بیوده

میانگین ،انحراف معیار و بیرای بیهدسیت آوردن ارتبیاط

است .بررسیی سیابقه بیمیاریهیای للبیی افیراد از جملیه

بین متغیر وابسته دو حالته و متغیر های مستقل از آزمیون

 MI ،CVAن ان داد کیه  29بیمیار ( 9/9درصید) سیابقه

در بررسی نتایم ،از شیاخ
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مییاه سییال  2931تییا شییهریور مییاه سییال  2931انتخییا  ،و

تی مستقل و آزمون کی دو و مدل رگرسیون لجسیتیس

پژوهشی

جمشید یزدانی چراتی و همکاران

 3 ،CVAبیمییار ( 1/9درصیید) سییابقه  MIللبییی داشییتند.

متغیرهای سن ( 11تا  11سیال) (،)OR = 1/99 ،p= 4/401

تیوده بیدنی  11/90±9/38بیوده اسیت.

جنسیت (مرد نسیبت بیه زن) (،)OR = 1/12 ،p=>4442

سایر اطالعات مربوط به ویژگیهای افراد میورد مطالعیه

مصییییرف سیییییگار (BMI ،)OR = 9/031 ،p = 4/441

میانگین شاخ

در جدول شماره  2ارائه شده است.

و

 )OR = 9/411با آسیب حاد کلییوی ارتبیاط معنییداری
جدول شماره  :1تعیین شیوع  (Acute kidney injury) AKIبراسیا

وجود داشته است به این معنی که ،بیماران بین سن  11تا

متغیرهییای دموگرافیییس و طبییی بیمییاران تحییت جراحییی للییب بییاز

 11سال  1/99برابر ،شانس آسیب حاد کلیوی بیشتیری

()CABG
متغیر ها

کل بیماران

AKI
 nدرصد

Non-AKI
nدرصد

12 ± 3/41

7/99 ±14/49

9/22 ±11/21

 nدرصد
سن
جنسیت

سطح
معنی داری
4/2
4/4442

(191)13

(29)10/2

(119)10/1

(210)02

(02)11/3

(219)91/1

مرد

(939)38/9

(10)244

(993)38

(111)10

(90)19

(111)10/1

(200)91

(14)91

(210)91/8

بیماری دیابت

(213)01/9

(19)01/1

(201)01/1

بیماری گوارش

زن
وضعیت تاهل (متاهل )

4/13
4/81

محل سالونت
شهرن ین
روستایی

4/311

را دارند و مردان  1/12برابر بی تر از زنان ،شانس آسیب
حاد کلیوی را دارند .سیگاری بودن 9/031 ،برابر شانس
تیوده

آسیب حاد کلیوی را افزایش می دهید و شیاخ

بدنی باالی  9/419 ،94برابر ،نیتیروژن اوره خیون بیاالی
 9/411 ،12برابر شانس آسییب حیاد کلییوی را افیزایش
میدهد .بین متغیرهای وضعیت تاهل ،وضعیت سالونت،

(1)2/9

(1)9/1

(9)31/9

4/111

ف ار خون باال

(121)10

(13)19/1

(281)10

4/319

مصرف مواد مخدر ،ف ار خون باال ،دیابیت ،افسیردگی،

سابقه سالته مغزی (CVA

(29)9/9

(1)9/1

(22)80/1

4/80

هیپروتیروئید

(21)0/9

(1)3/9

(21)14/1

4/41

بیمییاری گییوارش ،هیپییرو تیروئییید ،نیتییروژن اوره خییون،

مصرف سیگار

(31)10

(1)3/9

(32)11/9

4/441

مصرف مواد مخدر

(11)23/9

(8)20/8

(13)23/3

4/910

پتاسیم ،سدیم و  CVDبا آسیب حاد کلیوی ارتباط معنی

سابقه MI

(18)20/1

(1)22/2

(08)88/3

4/00

BMI

9/38 ±11/90

0/8 ±18/93

9/81 ±11/21

4/49

داری وجییود نداشییت ( .)p<4/41نتییایم بییرازش مییدل

نیتروژن اوره خون () BUN

1/1 ±28/40

1/08 ±21/18

1/98 ±28/01

4/443

رگرسیون لجستیس تس متغیره بیرای عوامیل میرتبا بیا

پتاسیم () k

4/00 ±0/01

4/01 ±0/01

4/93 ±0/01

4/1

سدیم () Na

3/10 ±202/31

1/81 ±202/1

24/92 ±201/40

4/1

;AKI, acute kidney injury; BMI, body mass index
MI, myocardial infarction; CABG, coronary artery bypass graft
*Statistically significant at p< 0/05

 AKIدر جدول شماره  1آمده است.
جدول شماره  :2نتایم برازش مدل رگرسیون لجستیس تس متغییره
برای عوامل مرتبا با AKI

میزان شیوع  AKIدر بیین  044بیمیار میورد مطالعیه
تعداد  10بیمار ( 29/1درصد) دلار نارسیایی حیاد کلییه
( )AKIشده بودند .این میزان شیوع براسا

رتبیه بنیدی

 29/9 ،RIFLEدرصیید در گییروه خفیییو ( )Riskو 4/1
درصد در گروه متوسا ( )Injuryلرار گرفتند و موردی
در گیروه شییدید ( )Failureیافییت ن ید .در اییین مطالعییه
میانگین کراتینین  2/41±4/19بوده است و  23/1درصید
کراتینین باالی  2/1گرم در دسیی لیتیر داشیتند .بیمیاران
دلار نارسایی حاد کلیه پس از جراحیی تحیت مطالعیه،
 19/1درصد دارای سابقه ف یار خیون بیاال و بعید از آن،
 01/1درصد دارای سابقه دیابت بودند ( .جیدول شیماره
 .)2با توجه به نتایم رگرسیون لجستیس تس متغیره ،بین

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

نسبت شانس

)Exp(β
)(95% CI

-

4/401
4/41
>4442
4/1

ضریب β

Wald

-

-

-

بین  11تا 11

4/808

0/20

1/99

2/49-1/11

باالی 19

4/811

9/98

1/900

4/301-1/8

جنسیت(مرد نسبت به زن)

2/10

11/18

1/12

1/31-22/48

وضعیت تاهل(متاهل)

4/40

4/418

4/148

4/01-2/418

متغیر ها

سطح

)Exp(β

معنی داری

سن ( سال)
زیر11

محل سالونت

4/411

4/413

2/419

4/182-2/3

4/81

بیماری دیابت

-4/421

4/449

4/380

4/112-2/11

4/311

بیماری گوارش

-2/082

1/110

4/111

4/491-2/93

4/291

ف ار خون باال

4/420

4/441

2/420

4/11-2/8

4/319

سابقه سالته مغزی ()CVA

-4/218

4/402

4/810

4/28-9/31

4/80

هیپرو تیروئید

-2/400

9/11

4/911

4/223-2/409

4/413

مصرف سیگار

2/11

1/112

9/031

2/912-3/1

4/441

مصرف مواد مخدر

4/913

4/189

2/091

4/101-9/210

4/910

سابقه MI

4/901

4/119

2/02

4/11-9/01

4/003

) BMIزیر -94باالی ) 94

4/141

0/14

1/419

2/411-9/811

4/490

(( ) BUNزیر -12باالی ) 12

2/241

1/81

9/411

2/911-1/31

4/443

پتاسیم () k

-4/211

4/201

4/882

4/013-2/188

4/149

سدیم () Na

-4/448

4/201

4/331

4/310-2/491

4/140

Statistically significant at p< 0.05

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 361مرداد 3131

63

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 18:29 +0430 on Sunday August 19th 2018

()OR = 9/419 ،p = 4/490

،p = 4/443( BUN

اپيدميولوژی نارسایي حاد کليه

متغیرهییای جنسیییت ()OR = 0/18 ،p = >4442و BUN

گردید که با مطالعه حاضر همسو بیود( .)12مییزان شییوع

( )OR = 4/30 ،p = 4/41با آسیب حاد کلییوی ،ارتبیاط

 AKIمتفاوتی در ک ورهای مختلو گزارش شده اسیت

معنیداری وجود داشته است (جدول شماره .)9

که این میزان شیوع  11/9درصد در آمریالیا 10 ،درصید
در جنو آمریالا 08/1 ،درصد در برزیل 20/1 ،درصید

جدول شماره  :3نتایم برازش مدل رگرسیون لجستیس لنید متغییره
برای عوامل مرتبا با AKI
متغیر ها

سطح

نسبت شانس

)Exp(β
)(95% CI

-

-

4/12-0/43/82-0/11

4/291

ضریب β

Wald

-

-

-

4/118

1/11

2/91

4/191

2/11

2/88

2/11

21/90

0/18

)Exp(β

معنی داری

سن (سال )
زیر11
بین  11تا 11
باالی 19
جنسیت (مرد نسبت به زن )

بیماری گوارش

4/23
1/20-3/8

>4/4442

-2/41

2/43

4/91

4/40-1/1

4/13

هیپرو تیروئید

-4/101

9/11

4/911

4/211-2/11

4/13

مصرف سیگار

4/12

4/81

2/11

4/11-0/3

4/91

( BMIزیر -94باالی 94

4/498

2/41

2/49

4/31-2/22

4/13

(( ) BUNزیر -12باالی ) 12

-4/41

1/22

4/30

4/83-4/33

4/410

در بلژیس 11/3 ،درصد در لین بوده است کیه تفیاوت
میزان شیوع در بین ملییتهیای مختلیو در مطالعیات را
ن

ان میدهد(.)11-11

در مطالعییه  Chewو همالییاران ن ییان داده شیید کییه
ماالییها و هنیدیهیا دارای خطیر شییوع  AKIبیاالتری
نسبت به جمعیت لینیهای جنو و شیرق آسییا دارنید(.)1
به نظر میرسد برای کاهش عیوارض ناشیی از نارسیایی
کلیه تا حد امالان از عوامل افزایش دهنیده خطیر ولیوع
 AKIاجتنا گردد و از روشهیای درمیانی بیا خطیرات

بحث

کمتر استفاده شیود .در بررسییهیای بیه عمیل آمیده در

عوامییل خطییرزای معتییددی در رابطییه بییا پی ییرفت
نارسایی حاد کلیه وجود دارد .از عوامل شای خطرزا می
توان به سن ،پر ف اری خون لبل از عمل و سابقه دیابیت
اشاره کرد .در این مطالعه بیه بررسیی رابطیه بیین عوامیل
خطرزا و میزان شیوع  AKIپس از جراحی بایپس للبیی
پرداخته شد .بیا توجیه بیه نتیایم بیهدسیت آمیده در ایین
مطالعه ،جنسیت و  BUNجز عوامل خطرزایی بودند کیه
با آسیب حاد کلیوی پس از جراحی بای پس للبی رابطه
داشتند .در تحلیل تس متغیره نیز عیالوه بیر ایین عوامیل
خطرزا ،مصرف سیگار BMI ،و سن بین  11تیا  11سیال
نیز به عنوان یس عامل خطرزا شناخته شید کیه بیا نتیایم
مطالعه  Chewو همالاران و مطالعهی  Clarkو همالیاران
مطابقیییت داشیییته اسیییت( .)23،1همننیییین  AKIپیییس از
جراحی  CABGبا عوارض خطرناکی همنیون افیزایش
ریسس مرر و ابتال به بیماری مزمن کلیوی مرتبا بوده
است .انسیدانس این عارضه در مطالعات مختلیو بیین 2
تا  94درصد گزارش شده است(.)14
در این مطالعه شیوع  29/1 AKIدرصد بوده است.
در مطالعییهای کییه  Rydenو همالییاران بییر روی 13994
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مورد  AKIنتایم مختلفی بهدست آمده است ،که این امر
میتواند به علت ارائه تعاریو مختلفی از نارسیایی کلییه
در مطالعات مختلو باشد .تعریو میزان  AKIدر انجمن
بینالمللی جراحان للیب تیوراکس براسیا

سیطح سیرم

کراتینین بیشتر از  1میلیگیرم در دسیی لیتیر و بیمیاران
نیازمنیید بییه دیییالیز پییس از عمییل جراحییی تعیییین شییده
است( .)11با توجه به اینکه افزایش خیلی کیم در مییزان
کراتینین سرم با پیامد نامطلوبی همراه بوده است ،در این
مطالعه از تعریو دلیقتر و حسا تری از  AKIبراسیا
رتبییهبنییدی  RIFLEبییرای تجزیییه و تحلیییل دلیییق مییورد
اسییتفاده لییرار گرفییت( .)18اسییتفاده از معیارهییای AKI

بهطور گسترده پذیرفته شده اسیت و ایین مطالعیه امالیان
مقایسه نتایم با مطالعات آینده را فراهم می کند .در ایین
مطالعه جنسیت اکثر بیماران تحت عمل جراحی للب باز
مرد بودند که در مقایسه با سایر مطالعات ن ان مییدهید
که جراحی  CABGدر زنان کمتیر از میردان اسیت کیه
این تفاوت میتواند به علت هورمون استروژن باشد(.)13
در مطالعه  Nascimentoو همالاران جنس مرد و سیگاری
بودن به عنوان عوامل مرتبا بر  AKIگیزارش شید ،کیه
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با توجه به نتایم رگرسیون لجستیس لندگانه ،بیین

بیمار انجام دادند ،شیوع این سندرم  29درصید گیزارش

پژوهشی

جمشید یزدانی چراتی و همکاران

بییا نتییایم اییین مطالعییه مطابقییت داشییته اسییت( .)94در

افراد مسین ممالین اسیت بیا کیاهش کیراتینین در خیون

مطالعییات مختلفییی جنسیییت را جییز عوامییل آسیییب حییاد

مواجییه شییوند .بنییابراین  GFRبییا افییزایش سیین کییاهش
مییابد( .)91،90،21براسیا

کلیوی دانستهاند(.)92،21

نتیایم بدسیت آمیده در ایین

باال ،دیابت ،سفید پوست ،نارسیایی للبیی خطیر ابیتال بیه

جراحی  CABGمی باشید .از ایین رو واضیح اسیت کیه

آسیب حاد کلیوی را افزایش میدهد( .)91در این مطالعه

 BUNبر پایه  GFRتغییر میکنید ،یعنیی بیر اثیر کیاهش

مییزان شییوع  AKIبیاالتری در بیمیاران دارای دیابیت و

 GFRاحتمال ابتالی بیمار به نارسایی کلییوی و افیزایش

ف ارخون باال گزارش شد و در بررسیی ایین عوامیل ،بیا

 BUNبیشتر میشود( .)23در این مطالعیه بیین پتاسییم و

 AKIارتباط معنیداری داری یافت ن ید کیه بیا مطالعیه

سدیم با  AKIپس از جراحی ارتبیاط معنیی داری یافیت
ن

 Onkو همالاران همخوانی دارد(.)21

د که با مطالعه  Onkو همالاران همسیو مییباشید(.)21

در مطالعهای که در ایاالت متحده انجام شد .دیابت

شیوع  AKIپس از عمیل جراحیی در ایین مطالعیه 29/1

و ف ارخون باال ،شای ترین عامل ایجادکننده این بیماری

درصد گزارش شد که با نتیایم سیایر مطالعیات متفیاوت

بوده و عامل بییش از  14درصید علیل ایجیاد کننیده آن

بوده است .مطالعه حاضیر ن یان داد کیه سین ،جنسییت،

بوده است( .)99بیماران دییابتی بیه دلییل کیاهش خخییره

 BUNو مصییرف سیییگار میییتوانیید جییز عوامییل خطییر

کلیوی بیشتر درمعرض آسیب حادکلیوی هستند .بنیابراین

آسیب حاد کلیوی پس از جراحی بایپیس للبیی باشید.

الزم است که این بیماران پس از جراحی للب باز جهت

شناخت فاکتورهایی که موجب افزایش شییوع عیوارض

کنترل پی رفت نارسیایی حیاد کلییه میورد بررسیی لیرار

مییییشییوند ،بییرای برنامییه ریییزی در درمییان مییوثر اسییت.

گیرند( .)90در ایین مطالعیه سین بیین  11تیا  11سیال ،بیا

پی نهاد می گردد ،با م اوره به مول بیا ییس متخصی

آسیب حاد کلیوی بعد از جراحی در ارتباط بوده اسیت.

کلیه ،هزینههیای درمیانی کیاهش یابید .ایین کیاهش بیا

در مطالعه  Liو همالاران گزارش گردید ،سن از عوامیل

استفاده از راهالار هایی کیه منجیر بیه کنید شیدن رونید

اصلی آسیب حاد کلیوی پس از جراحیی مییباشید(.)91

بیماری میشود ،ممالن خواهد شید .کیاهش موربییدیتی

در مطالعات مختلو دریافتنید ،افیزایش سین بیا کیاهش

ناشی از بیماری کلییوی بیا کیاهش هزینیه هیای درمیانی

فیلتراسیییون گلییومرولی ( )GFRو افییزایش آلبومینییوری

همراه است .از محدودیت های مطالعه حاضیر میی تیوان

مرتبا دانسته شد که بدین معنیا اسیت ،افیراد  14سیال و

به کامل نبودن برخی اطالعات پرونده بیمار و مداخالت

تعیاریو بیالینی بییشتیر بیه آسییب حیاد

درمانی و ارزییابی ن یدن درمیان هیای پزشیالی در ایین

باالتر براسیا

کلیوی بعد از عمیل دلیار مییشیوند و از سیوی دیگیر،
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