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و نارسوایی موزمن کلیووی ( )Chronic Kidney Diseaseو

عوارض جانبی حاصل از آن ،هدف از این مطالعه بررسی شیوع  CKDو عوامل موثر بور آن در بوین بیمواران مبوتال بوه

*1

نسیمی

پسوریازی

در بیمارستان رازی شهر تهران میباشد.

روش بررسي :در این مطالعه گذشتهنگر برای جمعآوری اطالعات ،از پروندههای بیمارستانی بیمارانی که طی تیر ماه

 -1گروه بیماریهای پوست ،بیمارستان رازی،
دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،

 1397تا بهمن ماه  1397آخرین نوبت بستری ایشان در بخشهای بیمارستان ر ازی یا مراجعه به درمانگاه پیگیری بوده
است ،استفاده شده است .استخراج اطالعات براساس چک لیست اولیهای که برای گردآوری دادهها تنظیم شده بود

تهران ،ایران.
 -2گروه ویروسشناسی ،دانشکده بهداشت،

انجام گرفت سپ

دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.

تجزیه و تحلیل نتایج انجام شد.

يافتهها 41 :نفر ( )%15/5از بیماران مبتال به دیابت 94 ،نفر ( )%35/5هایپرلیپیدمی و  41نفر ( )%15/5نیز مبتال به

 -3مرکز تحقیقات ویروسشناسی بالینی،

فشارخون بودند .سابقه مصرف داروهای  Infliximab ،Acitretin ،Cyclosporine ،Methotrexate ،NSAIDو

دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 -4مرکز تحقیقات انتقال خون ،دانشکده

 Adalimumabبهترتیب در بین نه نفر( 205 ،)%3/4نفر ( 56 ،)%77/4نفر ( 147 ،)%21/1نفر ( 30 ،)%55/5نفر ()%11/3

پزشکی ،موسسه عالی طب انتقال خون ،تهران،

و  28نفر ( )%10/6از بیماران مشاهده گشت و نیز  54نفر ( )%20/4سابقه دریافت فوتوتراپی داشتند 217 .نفر ()%81/9

ایران.

از بیماران پسوریازیسی مبتال به نوع ( CPP )Chronic Plaque Psoriasisو  48نفر ( )%18/1مبتال به نوع

 -5گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت،

( Plaque

دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،

 PP )Psoriasisبودند و در نهایت 21نفر ( )%7/9از بیماران مبتال به آرتریت پسوریاتیک بودند.

تهران ،ایران.

نتيجهگيري :از عوامل موثر بر  CKDسن ،دیابت ،فشارخون و چربی خون بوده است که رابطه مستقیم با  CKDداشتند.
بین سابقه دریافت فوتوتراپی ،نوع پسوریازی  ،طول دوره ابتال به پسوریازی

*نویسنده مسئول :تهران ،خیابان وحدت اسالمی،
بیمارستان رازی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکده

و آرتریت پسوریاتیک با میزان ابتال به

 CKDنیز رابطه معناداری مشاهده نشد.
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كلمات كليدي :نارسایی مزمن کلیوی ،دیابت ،هایپرلیپیدمی ،فشارخون باال ،پسوریازی .

مقدمه
پسوریازی

بیماریهای قلبی-عروقی ،هایپرلیپیدمی ،دیابت ،فشارخون ،انواع
یک بیماری التهابی مزمن است که در بین 1-%3

افراد جامعه دیده میشود .این بیماری ،پوست ،مفاصل و ارگانهای
مختلف بدن را درگیر میکند .فاکتورهای ژنتیکی و محیطی بسیاری
در بوروز و توشدید پسووریازی

شوناخته شده است .این بیمواری با

بدخیمی ،بیماریهای کلیوی اشاره کرد .بنابراین پسوریازی

تاثیر

1

زیادی برکیفیت زندگی افراد دارد.

این مسئله ضرورت پیشگیری ،تشخیص و درمان بهموقع
بیماریهای همراه با پسوریازی

را بهخوبی نشان میدهد .یکی از
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بیماریهای همراه پسوریازی

که در سالهای اخیر مورد بررسی قرار

گرفته است ،بیماریهای کلیوی میباشد.

پیشین موجود در پروندههای بیمارستان رازی به بررسی نارسایی مزمن
کلیوی در بیماران پسوریازی

این بیمارستان پرداخته میشود.

اصطالح پسوریاتیک نفروپاتی برای اولین بار براساس یک
مطالعه گزارش موردی ( )Case Reportدر سال  2005شکل گرفت.
در این مطالعه بهطور اختصاصی ،گلومرولونفریت در بیماران
پسوریازی

روش بررسي
جامعه هدف این مطالعه  265بیمار بستری در بخشهای

2

مورد مطالعه قرار گرفت.

کشف سلولهای  Th-17کمک زیادی در فهم مکانیسم خود

بیمارستان رازی بود .برای جمعآوری اطالعات از پروندههای

کرده است .این سلولها با ترشح

که آخرین نوبت بستری یا

ایمنی بیماری پسوریازی

بیمارستانی بیماران مبتال به پسوریازی

اینترلوکینها و سایتوکاینهای متعدد ،از جمله  IL-17و IL-23در بروز

مراجعه سرپایی ایشان به درمانگاه پیگیری طی تیر ماه  1397تا بهمن

بیماریهای متعدد اتوایمیون کلیوی مانند گلومرولونفریت ،که خود

ماه  1397بود ،استفاده شد.

یکی از عوامل  CKDاست ،نقش ایفا میکنند.

اطالعاتی که برای این پژوهش از پروندههای بیمارستانی

3و4

بیماریهای کلیوی متعددی در پسوریازی

مورد بررسی قرار

استخراج شده است ،براساس چک لیست اولیهای است که برای

CKD

گردآوری دادهها تنظیم شد .این چک لیست دارای اطالعات بیمار و

گرفتهاند که یکی از کاربردیترین و قابل اندازهگیریترین آنها

متغیرهای مختلفی شامل شماره بیمار ،سن ،جن  ،کراتینین ،دیابت،

میباشد.
این بیماری بهعنوان یک بیماری شایع در جمعیت نرمال ایران

هایپرلیپیدمی ،فشارخون ،مصرف  ،NSAIDمصرف ،Methotrexate

شناخته شده است CKD .با توجه به راهنمای  K/DOQIبهصورت

مصرف  ،Cyclosporineمصرف  ،Acitretinمصرف ،Infliximab

آسیب کلیوی با یا بدون کاهش  GFRیا  GFRکمتر از  60در طی

مصرف  ،Adalimumabسابقه دریافت فوتوتراپی ،طول دوره ابتال به

حداقل سه ماه تعریف شده است .منظور از آسیب کلیوی ،اختالل

پسوریازی  ،نوع پسوریازی  ،آرتریت پسوریاتیک و  CKDمیباشد.

آناتومیک یا پاتولوژیک یا نشانههای آسیب کلیوی در آزمایش خون،

روش تجزیه و تحلیل دادهها :جهت آنالیز دادهها از نرمافزار
) SPSS software, version 25 (IBM SPSS, Armonk, NY, USAو

ادرار یا تصویربرداری است.
5و6

این

آزمون آماری کلوموگراف اسمیرنف برای بررسی وضعیت نرمالیته

راهنما اساس تعریف  CKDدر اکثر مطالعات انجام شده در جمعیت

دادهها ،آزمون  Mann-Whitney-Uبرای بررسی ارتباط متغیرهای کمی

میباشد .عوامل متعددی در بروز  CKDنقش دارند که از

با  ،CKDجدول  Cross-tabو نیزس آزمون  Chi-squareبرای تعیین

جمله آنها میتوان به فشارخون ،دیابت ،داروهای نفروتوکسیک و

ارتباط متغیرهای کیفی با  CKDاستفاده شد P<0/05 .بهعنوان سطح

 GFRهم براساس فرمول  MDRDمحاسبه میشود.
پسوریازی

7

معنادار آماری در نظر گرفته شده است.

گلومرولونفریت در زمینههای متعدد اشاره کرد.

با توجه به مطالعات پیشین ،شیوع  CKDدر جمعیت
پسوریازی

نسبت به جمعیت عمومی بیشتر از  1/28برابر تا 1/9

پسوریازی

در این مطالعه  171بیمار ( )%64/5مذکر و  94بیمار()%35/5

بیشتر از فرم خفیف بوده است.
از تعدیل ( )Adjustریسک فاکتورهای

مونث حضور داشتند .تعداد  18نفر از بیماران با تعریف فیلتراسیون

بهعنوان یک ریسک فاکتور مستقل در بروز و

گلومرولی ( )GFRکمتر از  60مبتال به  CKDبودند که  %6/8بیماران

در مطالعات مختلف پ
دیگر  ،CKDپسوریازی

تشدید  CKDدر این بیماران شناخته شده است .هرچند در اکثر مطالعات،

را شامل میشد .بازه سنی بیماران از  3/5سال تا  92سال بود.

8

میانگین سنی حدود  45سال بوده و اکثریت  %95بیماران در بازه

در این مطالعه براساس ظرفیتهای آماری ،دسترسی و کفایت دادههای

سنی ( )18/68-79/7قرار داشتند .به این ترتیب میانگین متغیرهای

ریسک بروز  ،CKDتنها در فرم شدید پسوریازی

افزایش داشته است.
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کراتینین( ،)0/94مدت بیماری برحسب سال ( )10/82و کلیران

همچنین با توجه به سطح معناداری ( )P=0/843 ،P>0/05بین

کراتینین ( )89/16بوده است .جهت بررسی ارتباط متغیرهای مختلف

و مدت زمان گذشته از تشخیص پسوریازی  ،ارتباط معناداری وجود

با  CKDدر مورد متغیرهای کمی ابتدا نرمال یا غیر نرمال بودن دادهها

نداشت.

توسط آزمون کلوموگراف اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت که در

فراوانی متغیرهای کیفی نشان داد که  247نفر ( )%93/2بیماران فاقد CKD

نهایت مشخص شد که تمام متغیرهای کمی توزیع غیر نرمال دارند.

و تنها  18نفر( )%6/8آنها دارای  CKDبودند .در ادامه برای تعیین ارتباط

به این ترتیب با توجه به توزیع غیر نرمال دادههای متغیرهای کمی
برای بررسی ارتباط بین آنها با میزان  CKDاز

و همبستگی بین متغیرهای کیفی مختلف با  CKDاز

CKD

Chi-square test

آزمون Mann-Whitney-

استفاده شد .نتایج آنالیزهای آماری نشان داد که بین  CKDو متغیرهای

 Uاستفاده شد که با توجه به سطح معناداری ()P<0/001 ،P<0/05

جنسیت ،دیابت ،هایپرلیپیدمی و هایپرتنشن ارتباط معنادارای وجود دارد،

نتایج نشان داد که بین سن و  CKDرابطه معناداری وجود داشت.

سایر نتایج در جدول  1قابل مشاهده است.

جدول  :1بررسي ارتباط بين متغيرهاي كيفي و
متغير
جنسيت
ديابت
هايپرليپيدمي

CKD

وجه تمايز

تعداد بيماران

P

بيماران داراي ( CKDدرصد)

بيماران بدون( CKDدرصد)

مرد

(7)38/9

(164)66/4

زن

(11)61/1

(83)33/6

+

(9)50

(32)13

-

(9)50

(215)87

+

(13)72/2
(5)27/8

(81)32/8
(166)67/2

-

0/019
0/001
0/001

+

(12)66/7

(29)11/7

-

داروهاي ضدالتهاب غير

+

(6)33/3
(5)27/8

(218)88/3
(4)1/6

استروييدي ()NSAID

-

(13)72/2

(243)98/4

+

(11)61/1
(7)38/9

(194)78/5
(53)21/5

0/088

+

(3)16/7
(15)83/3

(53)21/5
(194)78/5

0/631

+

(10)55/6
(8)44/4

(137)55/5
(110)44/5

0/994

+

(4)22/2
(14)77/8

(26)10/5
(221)89/5

0/131

+

(1)5/6
(17)94/4

(27)10/9
(220)89/1

0/474

+

(4)22/2

(50)20/2

-

(14)77/8
(13)72/2

(197)79/8
(204)82/6

PP

(5)27/8
(3)16/7

(43)17/4
(18)7/3

-

(15)83/3

(229)92/7

هايپرتنشن

متوتركسات
سيكلوسپورين
اسيترتين
اينفيليكسيماب

نوردرماني
نوع پسوريازيس
آرتريت

-

CPP

+

0/001

0/840
0/270
0/155
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آداليمومب

-

0/001
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آزمون کولموگروف اسمیرنف ( )Kolmogorov-Smirnovبرای

 90روز یا وجود آسیب کلیوی بهصورت میکروآلبومینوری ،اختالالت

بررسی وضعیت نرمالیته دادهها ،آزمون  Mann-Whitney Uبرای

آناتومیک در تصویربرداری و یا اختالالت پاتولوژیک در بیوپسی بوده

بررسی ارتباط متغیرهای کمی با  CKDجدول  Cross-tabو آزمون

12

 Pearsonبرای تعیین ارتباط متغیرهای کیفی با  CKDانجام گردید.

با توجه اینکه در مطالعه ما تنها تعداد معدودی سونوگرافی که

است.

مقدار  ،P<%5بهعنوان سطح معنادار آماری درنظر گرفته شده است.

همگی نرمال گزارش شده بود وجود داشت و موارد دیگر مانند

).Plaque psoriasis (PP) ،Chronic Plaque Psoriasis (CPP

بیوپسی یا میکروآلبومینوری بررسی نشده بود ،تصمیم گرفته شد تا
 CKDتنها بر مبنای  GFRکمتر از  60محاسبه شود .با این وجود ،باز
هم تعدادی از پروندهها حداقل دادههای الزم را برای این کار نداشتند

بحث

و از مطالعه حذف شدند .در این میان در نهایت ،تعداد  265پرونده با

همانطور که گفته شد حجم نمونه در این مطالعه  265نفر بوده

اطالعات کافی مورد بررسی قرار گرفت.

است .در مطالعات پیشین که اخیرا بر روی نارسایی کلیوی و

معیار مورد لحاظ در این مطالعه کمترین کراتینین بیمار در هر

صورت گرفته است بسته به نوع مطالعه و ظرفیتهای

بستری بود .چرا که در برخی موارد کراتینین بیماران بهطور حاد افزایش

موجود منطقه ،از سه گزارش موردی در سال  2005در کشور

نشان میداد اما در طی بستری به حالت پایه خود برمیگشت که این مورد

هندوستان تا  3500مورد در تایوان 3600 ،و نیز  7300مورد در

میتواند ناشی از تاثیرات حاد داروهای نفروتوکسیک یا دهیدریشن بوده

پسوریازی

انگلستان و  60مورد در پاکستان تفاوت بوده است.

1و7و9و10و11

باشد .بنابراین در این مطالعه تغییرات حاد کراتینین حذف شد تا موارد

مطالعات اخیر اکثرا مورد-شاهدی بوده است .اما این مطالعه با

کاهش  GFRبهعلت آسیب حاد کلیوی ( )AKIکنار گذاشته شود .الزم به

توجه به محدودیتهای موجود از جمله محدودیت زمان و هزینه

ذکر است که در مطالعات پیشین اشاره مستقیم به این موضوع نشده

بهصورت مقطعی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت.

است ،بنابراین میتوان این احتمال را مدنظر قرار داد که در برخی موارد

در این مطالعه  %64/5بیماران ،مذکر و  %35/5مونث بودند ،که

افزایش حاد کراتینین را هم به اشتباه بهعنوان  CKDدر نظر گرفته باشند و

مذکر با اختالف نسبتا زیاد میباشد .در

این موضوع خود به خود میتواند بهطور اشتباه منجر به گزارش تعداد

بیانگر ارجحیت جن

مطالعات پیشین در یک مطالعه در تایوان  %55بیماران مذکر و %45
11

نیز مونث بودند.

بیشتر بیماران  CKDشده باشد.
به این ترتیب از  265بیمار مورد مطالعه 18 ،نفر مبتال به

CKD

مطالعهای دیگر در پاکستان  %66/7بیماران را مذکر و %33/3

بودند که  %6/8بیماران را شامل میشد و نسبت به جمعیت نرمال

آنها را مونث گزارش کرده بود 10.بهنظر میرسد با توجه به یکسان

جامعه ایران که بهطور کلی  %15/14گزارش شده ،کمتر بوده است

بودن محدودیت پروندهها ،فارغ از جنسیت افراد ،این اختالف آماری

( 0/45برابر).

به طرز معناداری بهعلت شیوع بیشتر پسوریازی

نسبت به مونث بوده است که میتواند به علتهای مختلف از جمله

جمعیت کنترل مورد بررسی قرار دادهاند .بهطور مثال در یکی از

در آقایان در سطح جامعه ،شدیدتر بودن

نسبت به جمعیت

شیوع بیشتر پسوریازی
پسوریازی

در آقایان نسبت به خانمها (که منجر به بستری شدن

بیشتر آنها شده است) باشد.

مطالعات نسبت  CKDدر بیماران پسوریازی

کنترل  1/45برابر و در سایر مطالعات دیگر  1/53برابر و دو برابر
گزارش شده است.

11و13و14

طبق محاسبات ،بین  CKDو جنسیت ارتباط معناداری وجود

در یکی از مطالعات که در تایوان انجام گرفت ،شیوع  CKDرا

دارد و شیوع  CKDدر خانمها  3/1برابر آقایان میباشد .تعریف

در جمعیت پسوریازی

در فرم خفیف بیماری %3/54و در فرم شدید

 CKDدر اکثر مطالعات پیشین براساس  GFRکمتر از  60از فرمول

آن  %6/84گزارش کرده است که این مورد اخیر مشابه نتایج حاصل

 MDRDبا اندازهگیری کراتینین در حداقل دو نوبت به فاصله حداقل
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در بیماران مذکر

مطالعات اخیر اکثرا شیوع  CKDرا بهطور نسبی در مقایسه با

بررسی شیوع نارسایی مزمن کلیوی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتال به پسوریازیس در بیمارستان رازی تهران

بازه سنی بیماران مورد بررسی در این مطالعه  3/5-92سال بود
که اکثریت  %95بیماران در بازه  18/65-79/7سال قرار داشتند و
میانگین سنی آنها  45سال بود .در مطالعهای در تایوان افراد زیر 18
سال از مطالعه حذف شدند و میانگین سنی بیماران همانند این مطالعه
11

 45سال بود.

فشارخون و ابتال به  CKDدر بیماران پسوریازی

61

ارتباط معنادار و

همجهت وجود دارد.
11

در سایر مطالعات نیز این ارتباط به وضوح دیده میشود.

مصرف داروهای نفروتوکسیک بهخصوص  NSAIDو Cyclosporine

نیز بهعنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد  CKDدر بیماران شناخته

در مطالعهای در انگلستان و مطالعهای نیز در تایوان افراد باالی

شده است .در مطالعه ما تنها نه مورد ( )%3/4از افراد سابقه مصرف

 18سال مورد بررسی قرار گرفتند1.و 14در مطالعهای دیگر در انگلستان

 NSAIDرا داشتند که طبق  Chi-square testارتباط مستقیم بین

طیف سنی بیماران انتخاب شده  18-90سال و میانگین سنی بیماران

مصرف  NSAIDو  CKDوجود دارد .اما از آنجا که این تعداد بسیار

 47سال بود .بنابراین عمال توزیع سنی بیماران مطالعه ما همانند اکثر

پایین است ،نمیتوان این آزمون را قابل اعتماد دانست.

مطالعات پیشین بوده است .در این مطالعه مانند مطالعات پیشین
مشخص شد که بین  CKDو سن بیماران رابطه معناداری وجود دارد
و با افزایش سن ریسک ابتال به  CKDهم افزایش مییابد.

با فرم

در مطالعهای در انگلستان  %60بیماران پسوریازی
12

شدید ،سابقه مصرف  NSAIDداشتهاند .بهنظر میرسد که دادههای
پروندههای ما در این مورد قابل اعتماد نیست و خال

()missing

همانطور که بیان شد ،میانگین سنی جمعیت مورد مطالعه ما 45

بسیاری نسبت به مطالعات پیشین مشهود میباشد .این موضوع

سال بود اما میانگین سنی افرادی که در این جمعیت مبتال به

CKD

میتواند به این شکل توجیه شود که بیماران مورد بررسی در این

ابتال به

CKD

مطالعه معموال  NSAIDرا جزو داروهای خود بهحساب نمیآورند و

بودند  64سال بود ،بنابراین با افزایش سن شان

تا زمانی که مستقیما از آنها سوال نشود ممکن است اشارهای به

افزایش مییابد.
در این مطالعه متغیر دیگری نیز با عنوان مدت زمان ابتالی بیمار

مصرف آنها نکنند.

به پسوریازی

لحاظ شد .با این پیش فرض که بین مدت زمان ابتال

به پسوریازی

ابتال به  CKDارتباط وجود دارد ،اما طبق

میکنند ،متوترکسات ( )Methotrexateمیباشد .در مطالعه ما اکثریت

محاسبات انجام شده این پیشفرض رد شد .البته در مطالعات پیشین

 %77/4بیماران سابقه مصرف آن را داشتهاند که طبق محاسبات انجام

این مورد مستقیما بررسی نشده است .شیوع دیابت در جمعیت ما

شده ارتباط معناداری بین مصرف متوترکسات و ایجاد  CKDدر

 %15/5بود .با استفاده از  Chi-square testجهت بررسی همبستگی و

بیماران مورد بررسی وجود ندارد.

و شان

ارتباط  CKDو دیابت ،مشخص شد که افرادی که همزمان مبتال به
پسوریازی

و دیابت بودهاند ،بیشتر از افرادی که مبتال به دیابت

نبودهاند دچار  CKDمیشوند.
در یکی از مطالعات پیشین  %15/8بیماران پسوریازی  ،مبتال به

از داروهای دیگری که بیماران با فرم شدید پسوریازی

در مطالعات پیشین معموال بهطور کلی پسوریازی

مصرف

شدید را

ریسک فاکتور بروز  CKDدانستهاند بدین ترتیب که یکی از موارد
تعیین شدت پسوریازی
متوترکسات بوده است.

مصرف داروهای سیستمیک از جمله

12و13

طبق محاسبات انجام شده ،بین  CKDو هایپرلیپیدمی ارتباط معنادار و

 ،NSAIDمتوترکسات ،آسیترتین ،سیکلوسپورین و آزاتیوپرین ،تنها

مستقیم وجود دارد .بدین معنا که ،افرادی که همزمان مبتال به
پسوریازی

و هایپرلیپیدمی بودهاند ،بیشتر از افراد غیر مبتال به

هایپرلیپیدمی دچار  CKDمیشوند.
در مطالعات پیشین نیز شیوع هایپرلیپیدمی در میان جمعیت
پسوریازی

بیشتر از جمعیت کنترل بوده است 11.شیوع فشارخون در

این مطالعه  %15/5بوده که بنابر محاسبات انجام شده ،بین ابتال به

11

مصرف  NSAIDارتباط قابلتوجهی با بروز  CKDداشته است.

در مطالعهای در آمریکا ،بین مصرف متوترکسات با دوز باال و
سطح خونی مشخص ،با بروز  CKDمخصوصا در سنین باال ارتباط
مستقیم مشاهده شد.
بیماران پسوریازی

15

اما از آنجا که معموال دوزهای پایین در

استفاده میشود اکثرا باعث ایجاد آسیب کلیوی

نمیگردد.
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دیابت بودهاند 11.شیوع هایپرلیپیدمی در این مطالعه  %35/5بود که

اما در مطالعهای در تایوان از بین داروهای مصرفی شامل

ساسان دوگوهر و همكاران

62

در مطالعه ما  %21/1بیماران سابقه مصرف سیکلوسپورین را

 CKDارتباط وجود دارد .طبق محاسباتی که انجام شد  %81/9بیماران

داشتهاند که طبق محاسبات ،ارتباط قابلتوجهی بین مصرف

مورد بررسی مبتال به نوع  CPPو  %18/1مبتالبه نوع  PPبودند .اما بین
نوع پسوریازی

سیکلوسپورین با ایجاد  CKDدر بیماران دیده نشد.
مطالعهای که در تایوان انجام گرفت ،همانند مطالعه ما به این

و شان

ابتال به  CKDارتباط معناداری یافت نشد.

در مطالعات پیشین به این شکل به این موضوع پرداخته نشده

نتیجه رسید که مصرف سیکلوسپورین در بیماران پسوریازی  ،شان

است وشیوع  CKDبر پایه معیارهای دیگری از جمله درصد

ابتال به  CKDرا به طرز معناداری افزایش نمیدهد 7.هر چند که در

) (body surface areaمورد بررسی قرار گرفته است و براساس آن

مطالعات صورت گرفته برروی جمعیت کنترل ،بهطور مشخصی

بیماران به فرم خفیف ،متوسط و شدید تقسیمبندی شدهاند 12.اما با

ابتال به  CKDرا افزایش میدهد .علت احتمالی

براساس ( )BSAدر

سیکلوسپورین شان

آن را میتوان در نقش پاسخ ایمنی سلولهای  Th-17در هر دو
بیماری پسوریازی

و بیماریهای التهابی کلیوی جستوجو کرد.

سیکلوسپورین جلوی تولید  IL-17و نیز تمایز سلولهای

توجه به نقص دادهها ،محاسبه شدت پسوریازی

BSA

این مطالعه عمال امکانپذیر نبود .هرچند بیماران مورد بررسی با توجه
به سابقه بستری در بیمارستان و مصرف داروهای سیستمیک متعدد،

Th-17

را میگیرد .بنابراین هرچند ممکن است سیکلوسپورین تا حدی

به خودی خود همگی در طبقهبندی فرم شدید پسوریازی

قرار

میگیرند.

عملکرد کلیوی را تحت تاثیر قرار دهد اما از طرف دیگر با مهار

متغیر مهم دیگری که در مطالعات مختلف به آن پرداخته شده و

فرآیند التهابی مذکور که خود باعث آسیب کلیوی میگردد ،جلوی

در این مطالعه نیز مورد بررسی قرار گرفت ،آرتریت پسوریاتیک بود،

آسیب کلیوی در بیماران مبتال به پسوریازی

که  %7/9جمعیت مورد مطالعه ما به آن مبتال بودند که طبق محاسبات

را میگیرد.

در مطالعهای در دانشگاه استنفورد مشخص شد که استفاده مزمن
)بیش از 12ماه) از این دارو چه بهصورت مداوم و چه بهصورت

ارتباط معناداری بین سابقه ابتال به آرتریت پسوریاتیک با شان

ابتال

با  CKDدر بیماران یافت نشد.

منقطع میتواند منجر به بروز  CKDشود 16.یکی از داروهای مصرفی

در مطالعهای در انگلستان شیوع آرتریت پسوریاتیک در بیماران

آسیترتین است که %55/5

را  %42گزارش نمود و بین آرتریت

سیستمیک شایع در بیماران پسوریازی

با فرم شدید پسوریازی

بیماران مورد مطالعه ما سابقه مصرف آن را داشتهاند اما در محاسبات

12

CKD

شیوع آرتریت در این مطالعه به طرز قابلتوجهی کمتر از مطالعات

صورت گرفته ،ارتباط معناداری بین مصرف این دارو با بروز
در بیماران یافت نشد.

پسوریاتیک و میزان بروز  CKDارتباط معناداری وجود داشت.

پیشین بوده است که میتواند به علل مختلفی باشد .از جمله دالیل آن

از داروهای بیولوژیک ،تعداد قابلتوجهی از بیماران مورد

میتوان به بیمارانی اشاره کرد که دچار آرتریت پسوریاتیک میشوند

مطالعه ،سابقه مصرف اینفلیکسیمب و آدالیمومب را (بهترتیب %11/3

و ممکن است پیش از بروز ضایعات پوستی دچار این مشکل شده

و  )%10/6داشتهاند .که طبق نتایج بهدست آمده ،ارتباط معناداری بین

باشند و به پزشکان غیر متخصص پوست (مثال روماتولوژیست)

مصرف این داروها و  CKDدر بیماران وجود نداشته است.

مراجعه کرده و حتی در صورت همراهی با ضایعات پوستی ،تحت

مطالعات پیشین نیز موید این موضوع بوده است.

8و17

ما  %20/4بیماران سابقه دریافت فوتوتراپی را داشتهاند و طبق

آنها کنترل شده باشد ،یا اینکه به هر علت ترجیح دادهاند که تحت

محاسبات ارتباط معناداری بین این موضوع با ایجاد  CKDدر بیماران

نظر روماتولوژیست درمان را ادامه دهند.

12

همانطور که گفته شد حجم نمونه در این مطالعه  265نفر بود

متغیر دیگری که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت ،نوع

که این تعداد با توجه به محدودیتهای موجود از نظر پروندههای

CPP (chronic plaque

کاغذی شامل دسترسی دشوارتر به اطالعات در برابر پروندههای

) psoriasis/plaque type psoriasisو ) PP (pustular psoriasisتقسیمبندی

الکترونیک و نواقص دادههای پروندها و نیز نبود اطالعات کافی و

و بروز

موثق از سوابق بسیاری از بیماران ،محدود بودن مطالعه به جمعیت

دیده نمیشود .در مطالعات پیشین نیز ارتباط معناداری مشاهده نشد.
پسوریازی

بود که براساس دو نوع اصلی

میگردد .با این پیشفرض که احتماال بین نوع پسوریازی
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در مطالعه

نظر متخصص مربوطه ،همزمان هم آرتریت و هم ضایعات پوستی

 مبتال به پسوریازیس در بیمارستان رازی تهرانDogohar
 در بیمارانS.,
بر آن
et موثر
al. بررسی شیوع نارسایی مزمن کلیوی و عوامل

63

 فشارخون و چربی خون،تا در اینگونه بیماران سطوح قندخون

 در نظر،بیماران بیمارستان رازی و در نهایت محدودیت زمانی موجود

بهطور مرتب توسط پزشک معالج چک شود و در برنامه درمانی قرار

.گرفته شده است

CKD

گیرد تا با کنترل این پارامترها از عوارض احتمالی ایجاد
.خصوصا در افراد مسن جلوگیری بهعمل آید

 در جمعیت عمومی ایران بهنظر میرسد کهCKD در مورد شیوع
به مراتب کمتر از جمعیت عادی

در بیماران پسوریازی

CKD

شیوع

 این مقاله حاصل پایاننامه تحت عنوان بررسی:سپاسگزاری

 در نهایت براساس نتایج.جامعه در طی مطالعات پیشین میباشد

در

 وعوامل موثر بر آن در بیماران مبتال به پسوریازیCKD شیوع

حاصل از این مطالعه و مشابه با مطالعات پیشین مشخص گردیده

 و کد1398 بیمارستان رازی در مقطع دکترای پزشکی در سال

است که فشارخون و دیابت از ریسک فاکتورهای مهم نارسایی مزمن

 میباشد که با حمایتIR.TUMS.MEDICINE.REC.1396.3043

 همچنین با توجه به اینکه در بین بیماران مبتال به.کلیه میباشند

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اجرا شده

 فشارخون و چربی خون از عوامل،اختالالتی نظیر دیابت

پسوریازی

.است

 الزم است،پیشرفت بیماری به سمت نارسایی مزمن کلیوی میباشند
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Background: Psoriasis is a chronic and recurrent inflammatory disease that involves
skin, joints and different organ systems. It is associated with Multiple morbidities such
as cardiovascular disorders, diabetes, hypertension, hyperlipidemia and chronic kidney
disease (CKD). Due to the high importance of the association between psoriasis and
CKD which results in major side effects the aim of this study was to evaluation of CKD
and associated factors in Psoriasis patients at Razi Hospital, Tehran, Iran.
Methods: This retrospective study was conducted as a cross-sectional descriptive and
analytical study to evaluate the frequency of CKD and associated factors in psoriatic
patients admitted to the Razi Hospital whose last time of admission was from June 2018
to January 2019. According to the K/DOQI guideline, CKD is defined as the GFR<60
mL/min/1.73 m² during at least a period of three months. GFR was calculated based on
the MDRD formula. The sample size was equal to 265. The hospital documents of
inpatients who have been admitted to Razi Hospital wards or follow-up clinics during
2017-2019 were used for collecting information and data. This information has been
extracted based on the initial checklist for data collection. Collected data has been
analyzed and performed by using SPSS 25 software.
Results: The study found that 18 (6.8%) of psoriasis patients had CKD. Patients were in
the age range of 3.5-92 years, the majority of them were in the age range of 18.65–79.7
years. 171 (64.5%) patients were male and 94 (35.5%) were female. 41 (15.5%)
patients had diabetes, 94 (35.5%) had hyperlipidemia and 41 (15.5%) had hypertension.
History of NSAID, Methotrexate, Cyclosporine, Acitretin, Infliximab, and Adalimumab
medication use among 9 (3.4%), 205 (77.4%), 56 (21.1%), 147 (55.5%), 30 (11.3%),
and 28 (10.6%) patients were observed, respectively. Also, 54 (20.4%) had a history of
phototherapy. 217 (81.9%) of the psoriatic patients had CPP (Chronic Plaque Psoriasis)
and 48 (18.1%) had PP (pustular Psoriasis) and finally, 21 (7.9%) of the patients had
psoriatic arthritis.
Conclusion: The prevalence of CKD was shown to increase by age. The other
correlated factors are diabetes, hypertension, and hyperlipidemia. On the other hand,
there was not found any significant correlation between drugs (NSAIDs, Methotrexate,
Cyclosporine, Acitretin, Infliximab, Adalimumab) and CKD prevalence. There was
also no significant correlation between phototherapy, psoriasis type and psoriatic
arthritis, duration of psoriasis and CKD prevalence.
Keywords: chronic kidney disease (CKD), diabetes, hyperlipidemia, hypertension,
psoriasis.
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