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  تترافلورواتيلن در بيماران نيازمند همودياليز مزمن پلي

  *محمد مظفر، علي كاوياني، حسين نجد سپاس، اميرناصرالدين جدبابايي مقدم، هاتف زيرك زاده

 
   تروما، بيمارستان شهداي تجريش، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيمركز تحقيقات جراحي عروق و 

  چكيده
عنوان تنها روش دستيابي جهت همودياليز و اهميت موفقيت ه وريدي ب - از بيماران دياليزي به گرافت شرياني% 20با توجه به نياز: سابقه و هدف

سترسي عروقي در بيماران دياليزي و وجود تحقيقات محدود درباره مقايسه اين و پلي يورتان جهت تعبيه د (PTFE)هاي پلي تترافلورواتيلنگرافت
  .اين پژوهش در بيماران بيمارستان شهداي تجريش به منظورمقايسه  ميزان كارايي و عوارض اين دو نوع گرافت انجام گرفت ها،گرافت

در نيمي از گروه اول، گرافت پلي . نفري تقسيم شدند 30 بيمار به دو گروه 60در اين كارآزمايي باليني تصادفي شده، : بررسي روش
در گروه دوم، در . مورد استفاده قرار گرفت PTFEيورتاني با موقعيت مستقيم در بازوي غير غالب تعبيه شد و در نيمه بعدي، گرافت  

با شرايط مشابه مورد استفاده قرار  PTFEنيمي از بيماران گرافت پلي يورتاني با موقعيتي لوپي ران راست تعبيه شد و در بقيه گرافت 
دو يا آزمون  در هر گروه ميزان باز ماندن اوليه و ثانويه و ايجاد عفونت و حوادث عروقي  دو نوع گرافتتوسط آزمون آماري كاي. گرفت

   .دقيق فيشر مورد مقايسه آماري قرار گرفتند
نفر در  15نفر در اندام فوقاني و در  15كه در هر گروه گرافت در  انجام شد نفره 30بيمار در دو گروه  60اين پژوهش بر روي : هايافته

درصد بازماندن اوليه و ثانويه گرافتها و نيز بروز . گر مشابه بودند افراد در دو گروه از نظر متغيرهاي مداخله. اندام تحتاني تعبيه گرديد
 هاي اندام تحتاني بيشتر از اندام فوقاني بودبروز عفونت در گرافت ولي ميزان ،)NS(عفونت و عوارض در دو نوع گرافت مشابه بود 

)05/0<P(.   
با توجه به عدم تفاوت قابل مالحظه از نظر ميزان كارآيي و عوارض در بين دو نوع گرافت استفاده شده، هر يك از اين دو : گيرينتيجه

  .بودن مورد استفاده قرار گيرندنوع گرافت ممكن است با توجه به مواردي همچون قيمت و در دسترس 

  .همودياليز، پلي تترافلورواتيلن، پلي يورتان، گرافت عروقي :واژگان كليدي

  

  1مقدمه
داشتن دسترسي عروقـي جهـت انجـام ديـاليز امـري حيـاتي در       

تـرين  مهـم . بيماران دچار مرحله انتهـايي بيمـاري كليـوي اسـت    
و ) هموديـاليز ( هاي جايگزيني عملكرد كليه، ديـاليز خـوني   روش

تـرين  ترين و متـداول  باشند كه همودياليز، شايع دياليز صفاقي مي
                                                 

عـروق و   يجراحـ  قـات يمركـز تحق  ،يبهشـت  ديشه يدانشگاه علوم پزشكتهران، : آدرس نويسنده مسئول
   )e-mail: Htfzrk@yahoo.com( زاده ركيهاتف زدكتر  ش،يتجر يشهدا مارستانيتروما، ب

  27/1/1390: تاريخ دريافت مقاله
  25/10/1390 :تاريخ پذيرش مقاله

مطابق بـا آمـار منتشـر شـده در سـال        .دهد روش را تشكيل مي
 و )1( بيمار در ايران تحت همودياليز قرار داشتند 12500، 1385

نفر در هر يك ميليون  8/194تهران  تنها در شهر 1387در سال 
 .)2( شدندمي نفر همودياليز

با توجه به حجم باالي بيماران نيازمند به دسترسي عروقي جهت 
هاي عروقي عوارض دسترسيانجام همودياليز، و با توجه به اينكه 

ترين علت موربيديتي و بستري در بيماران ديـاليزي اسـت و   مهم
آميـز در ايـن بيمـاران وابسـته بـه عملكـرد       دياليز موفقيت انجام
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واضح اسـت كـه    ،)4، 3( رسي عروقي مي باشدمناسب روش دست
در حيطة جراحي عروقي محيطي، برقـراري دسترسـي عروقـي از    

وريـدي و عـوارض مربـوط بـه ايـن       - طريق تعبيه گرافت شرياني
 . دهد هاي اصلي جراحان را تشكيل مي ها، يكي از دغدغه گرافت

هـاي  در كشورهاي جهان سوم با توجه به محـدود بـودن بودجـه   
تر تنها در ي و درماني، استفاده از وسايل جديد و گرانقيمتبهداشت

صورتي توجيه خواهد داشت كه از نظر ميزان كارايي تفاوت قابـل  
  .تر داشته باشندتر اما ارزان قيمتاي با وسايل قديميمالحظه
ساخته شدند  1969براي اولين بار در سال   PTFEهايگرافت

 .)5( قبـولي همـراه بـوده اسـت     و استفاده از آنها با نتايج قابل
يورتان نيز چندين سال است كه مورد اسـتفاده  هاي پليگرافت

قرار گرفته و مزيت آنها در قابليت كانوله كردن سريع آنها پس 
   .)6( از تعبيه است

با توجه به محدوديت تعداد تحقيقات درباره مقايسه كارايي اين دو 
دگاري و نيـز عـوارض دو   نوع گرافت و به منظور تعيين ميزان مان

با يكديگر، اين پژوهش در بيماران  و پلي يورتان PTFEنوع گرافت
تا  1383مراجعه كننده به بيمارستان شهداي تجريش در سالهاي 

  . انجام گرفت 1387
  

  مواد و روشها
كارآزمايي بـاليني تصـادفي شـده     در اين مطالعه كه به صورت

يمار مبتال بـه مرحلـه   ب 70جمعيت مورد مطالعه  انجام گرديد،
هـاي قبلـي جهـت     انتهايي بيماري كليـوي بودنـد كـه تـالش    

برقراري دسترسي عروقي دائمي، شامل تعبيه فيستول شرياني 
 . به شكست انجاميده بود  وريدي در آنها 

بيماران در دو گروه مـورد مقايسـه از نظـر سـن، فشـار خـون       
يگر متوسط شـرياني و علـت ايجـاد نارسـايي كليـوي بـا يكـد       

  .سازي شدندهمسان
 ،در بيماراني كه كانديد تعبيه گرافـت در انـدام فوقـاني بودنـد    

قبل از جراحي سونوگرافي داپلر جهـت اطمينـان از بـاز بـودن     
بيمــاران همگــي در مركــز  .وريــدهاي پروگزيمــال انجــام شــد

توسط يـك   جراحي عروق بيمارستان شهداي تجريش تهران و
نخ و تكنيك استاندارد تحت جراح عروق مشخص و با يك نوع 

جراحي قرار گرفتند و گرافت در بازو به صـورت مسـتقيم و در   
  .ران به صورت لوپ تعبيه شد

كليه بيماراني كه در حين عمل جراحي عروق مناسـب جهـت   
تعبيه گرافت شرياني وريدي نداشتند و نيز كليه مـواردي كـه   

دند از مطالعه حذف ش ،مراجعات منظم جهت پيگيري نداشتند
  .بيمار صورت گرفت 60كه در نهايت بررسي بر روي 

گرافت در اندام فوقاني و در نـيم ديگـر در    در نيمي از بيماران
اندام تحتاني تعبيه شد و در هر يـك از دو گـروه فـوق نيـز در     

 PTFE نيمي از مواردگرافت پلي يورتان و در نيم ديگر گرافـت 
  .تعبيه گرديد

سـال بـا مراجعـه حضـوري      2 بيماران پس از جراحي به مدت
پيگيري شدند و در طي اين مدت در يك مركز مشخص تحت 

  .گرفتنددياليز قرار مي
ميزان باز ماندن اوليه گرافت به صورت زمان تعبيه گرافـت تـا   

) از بين رفـتن تريـل و برويـي در گرافـت    (وقوع اولين ترومبوز 
داكثر تعريف گرديد و ميزان باز ماندن ثانويه گرافت نيز بـه حـ  

) پـس از انجـام ترومبكتـومي   (زمان قابل استفاده بودن گرافت 
  .اطالق گرديد

بـاز مانـدن اوليـه و ثانويـه      ميزان ايجاد ترومبـوز در گرافـت و  
شـامل ايجـاد   (، عفونت گرافـت، ايجـاد حادثـه عروقـي     گرافت

و ايجـاد  ) سندرم استيل و فرستادن آمبولي به ديسـتال انـدام  
 PTFEهاي سيون گرافت در گرافتسودوآنوريسم در محل پونك

هـاي فوقـاني و تحتـاني در كليـه     يورتان و نيـز در انـدام  و پلي
و آزمـون   SPSSتوسط نـرم افـزار    هاداده. ثبت گرديد بيماران

  .با يكديگر مقايسه شدند دوكاي
  

  هايافته
نفره انجام گرفت  30نفر و در دو گروه  60اين پژوهش بر روي 

نفـر   15نفر گرافت در اندام فوقاني و در  15كه در هر گروه در 
افـراد در دو گـروه از نظـر سـن و     . در اندام تحتاني تعبيه شـد 

جنس و علت ايجاد نارسايي كليوي و ميزان فشار خون شرياني 
 .با يكديگر مشابه بودند

 15سال  از تعبيه گرافـت، از  2سال و  1ماه،  6پس از گذشت 
تعبيه شده بـود  PTFEافت بيماري كه در اندام فوقاني شان گر

بيماري كـه   15نفر و از  4نفر و  8نفر،  14در  به ترتيب زماني
بـه   ،گرافت پلي يورتان در اندام فوقاني شان تعبيـه شـده بـود   

نفر گرافت هنوز بـاز مانـده    3نفر و  8نفر،  10ترتيب زماني در 
در دو  گرافـت در انـدام فوقـاني    بود كه ميزان باز ماندن اوليـه 

داري از سال تفاوت معني 2سال و  1ماه،  6فوق در طي گروه  
  ).P>09/0( نظر آماري با يكديگر نداشت

بيمـاري كـه در انـدام تحتـاني شـان گرافـت        15همچنين  از 
PTFE  سـال    2سال و  1ماه،  6تعبيه شده بود پس از گذشت

بيمـاري   15نفـر و و از   3نفر و  8نفر،  13به ترتيب زماني در 
ي يورتان در اندام تحتاني شان تعبيه شده بود بـه  كه گرافت پل

نفر گرافت هنوز بـاز مانـده    3نفر و  6نفر،  11ترتيب زماني در 
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بود كه مجددا ميزان باز ماندن اوليه گرافـت در انـدام تحتـاني     
سال و دو سال تفاوت معني  1ماه،  6در دو گروه  فوق در طي 

  .)P>02/0( داري از نظر آماري با يكديگر نداشت
  در  در طــي دو ســال بــه طــور كلــي ميــزان بــاز مانــدن اوليــه

. بود% 20هاي پلي يورتان و در گرافت% PTFE 23 هايگرافت
هـا در انـدام فوقـاني و    همچنين ميزان باز ماندن اوليه گرافـت 

   .)P>08/0( فاوتي با يكديگر نداشتتتحتاني 
ها بـه  رافتتوزيع بيماران مورد بررسي بر حسب باز ماندن اوليه گ

در  )اندام فوقاني يا تحتـاني ( تفكيك نوع گرافت و مكان تعبيه آن
دهـد كـه    ايـن نمـودار نشـان مـي    . مشخص شده اسـت  1نمودار 

هاي فوقاني ي اندامهازي ميان باز ماندن اوليه گرافتاختالف ناچي
دو نيز اين اختالف به و تحتاني وجود داشته است و در آزمون كاي

   . )P>06/0( دار نبود يلحاظ آماري معن
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هـا بـه   بيمار بر حسب درصد بازماندن اوليه گرافت 60توزيع  - 1نمودار 

 تفكيك نوع گرافت

  
سال و  1ماه،  6ميزان باز ماندن ثانويه گرافت اندام فوقاني پس از 

% 73، %93تعبيه شده بود   PTFEدو سال در بيماراني كه گرافت 
، %86و در بيماراني كه گرافت پلي يورتان تعبيه شده بود %  40و 

چنين ميزان باز مانـدن ثانويـه گرافـت انـدام     هم. بود% 33و % 66
سال و دو سال  در بيمـاراني كـه گرافـت     1ماه،  6تحتاني پس از 

PTFE      و در بيمـاراني كـه   %  33و % 66، %86تعبيـه شـده بـود
پـس از  . بـود % 33و % 53، %80گرافت پلي يورتان تعبيه شده بود

بررسي آمـاري مشـخص شـد كـه ميـزان بـاز مانـدن ثانويـه در         
 و پلي يورتان تفاوت معنا داري با يكديگر ندارد  PTFEگرافتهاي 

)07/0<P(.  

همچنين توزيع بيماران مورد بررسي بر حسب بـاز مانـدن ثانويـه    
اني يـا  اندام فوق( ها به تفكيك نوع گرافت و مكان تعبيه آنگرافت
ايـن نمـودار نشـان    . مشـخص شـده اسـت    2در نمـودار   )تحتاني

هـاي  دهد كه اختالف ناچيزي ميان باز مانـدن ثانويـه گرافـت    مي
فوقاني و تحتاني وجود دارد و در آزمـون كـاي دو ايـن     هاياندام

  ).p>06/0( دار نبود اختالف به لحاظ آماري معني
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ها بـه  بيمار بر حسب درصد بازماندن ثانويه گرافت 60توزيع  - 2نمودار 

  تفكيك نوع گرافت
  

قرار گرفته بودند پس از  PTFE در بيماراني كه تحت تعبيه گرافت
در %) 86(نفـر   13در اندام فوقـاني و در  %) 53(نفر  8در  دو سال

چنين در بيماراني كه تحـت  هم. اندام تحتاني عفونت مشاهده شد
نيز پـس از دو سـال در    ،افتپلي يورتان قرار گرفته بودندتعبيه گر

در انـدام  %) 100(نفـر   15در انـدام فوقـاني و در   %) 40(نفر  12
هـاي آمـاري مشـخص    پس ازبررسي .تحتاني عفونت مشاهده شد

يورتـان  و پلي PTFEهاي شد كه ميزان عفونت گرافت بين گرافت
اما ميـزان عفونـت    ،)p>06/0( داري با يكديگر ندارديتفاوت معن

اندام فوقاني  داري بيش ازيگرافت در اندام تحتاني به صورت معن
 ).p>05/0( است

پس از دو سال پيگيري، ميزان بروز حادثه عروقـي شـامل ايجـاد    
هـاي  سندرم استيل و آمبولي ديستال در اندام فوقاني در گرافـت 

PTFE مـورد  3و %) 33(مـورد   5يورتان به ترتيـب شـامل   و پلي 
مورد  5بود و در اندام تحتاني نيز مجددا اين مقادير شامل %) 20(
گشت كه ميزان ايجاد حوادث عروقي مي%) 20(مورد  3و %) 33(

داري بـا يكـديگر   يورتان تفاوت معنيو پلي PTFEهاي در گرافت
همچنين ميزان ايجاد حوادث عروقي در اندام فوقاني بـا  . نداشتند

 .داري با يكديگر نداشتندياندام تحتاني تفاوت معن

 PTFE ميزان ايجاد سودوآنوريسم در محل پونكسـيون گرافـت  
 5و %) 20(مـورد   3در اندام فوقاني و تحتاني به ترتيب شامل 

يورتـان در  هـاي پلـي  بود كه اين مقادير در گرافت%) 33(مورد 
%) 20(مـورد   3و %) 13(مـورد   2اندام فوقاني و تحتاني شامل 

و  PTFEهـاي  ن ايجاد سودوآنوريسم در گرافتشد كه ميزامي
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 .كردداري با يكديگر نميمعني
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بيمار مورد بررسي بر حسب عوارض به تفكيك  30توزيع - 3 نمودار

  ساله 2نوع گرافت در پيگيري 

  بحث
) 2، 1( عداد قابل مالحظه بيماران نيازمند به دياليزبا توجه به ت

و عدم امكان ايجاد  دسترسي عروقي توسط فيسـتول شـرياني   
هـاي  وريدي در بسـياري از ايـن بيمـاران، اسـتفاده از گرافـت     

سنتتيك جهت برقراري دسترسي عروقي براي دياليز از اهميت 
 .سزايي برخوردار استه ب

اي يورتان به صورت گسـترده ليو همچنين پ   PTFEهايگرافت
جهت برقراري دسترسي عروقي در بيماران دياليزي به كار بـرده  

با اين حال تاكنون مطالعـات محـدودي جهـت     .)8، 7( شده اند
  .مقايسه كارايي اين دو نوع گرافت با يكديگر انجام گرفته است
هاي اين پژوهش نشان داد كه ميزان باز ماندن اوليه در گرافت

PTFE داري بــا يورتــان پــس از دو ســال تفــاوت معنــيو پلــي
، 6( باشـد هاي قبلي مـي بررسي اين يافته مشابه. يكديگر ندارد

هاي قبلي ميزان باز ماندن اوليه با اين حال در بررسي .)10، 9
يورتان بـيش از مطالعـه مـا بـوده     و نيز پلي PTFEهاي گرافت
در برابر % PTFE 36هاي براي گرافت، به طوري كه )10( است
 ايـن . بود%20در برابر % 45يورتان هاي پليو براي گرافت% 23

دليل شرايط بهتر انجام دياليز و نگهداري پـس  ه ب ممكن است
  .ها در كشورهاي ديگر باشداز جراحي از گرافت

همچنين ميزان باز ماندن ثانويه اين دو نـوع گرافـت نيـز در ايـن     
مطالعات . اي با يكديگر نداشتبررسي تفاوت آماري قابل مالحظه

   .)11، 6( ه نتايج مشابهي دست يافته بودندبگذشته نيز 

و همكـاران در سـال    Ivan D. Mayaكـه توسـط    ايمطالعـه  در
ويژه ه يورتان بهاي پليميزان عفونت در گرافت، انجام شد 2007

هاي بيشتر از گرافت ،زماني كه در اندام تحتاني تعبيه شده بودند
بـا ايـن حـال در مطالعـات ديگـر       .)12( ورتان گزارش شـد يپلي

 يورتان تاييد نشده اسـت هاي پليافزايش خطر عفونت در گرافت
هـاي  اي بين گرافـت نيز تفاوت قابل مالحظه در اين مطالعه .)6(

خطر عفونت . از نظر عفونت مشاهده نگرديد PTFEيورتان و پلي
در اين مطالعه بيشـتر   هاي تعبيه شده در اندام تحتانيدر گرافت
هاي اندام فوقاني بود كه اين يافته نيز مشـابه مطالعـات   از گرافت
با اين وجود خطر ايجاد عفونـت در گرافـت    .)13( باشدقبلي مي

اي بيش از پس از دو سال در اين مطالعه به صورت قبل مالحظه
). 13( %)27در برابـر  % 93( مطالعات انجام گرفته در گذشته بود

ترين علل ايجاد مهم، منتشر شد 2010كه در سال  ايطالعهم در
عدم رعايـت اسـتريليتي در هنگـام جراحـي،      ،عفونت در گرافت

هاي مكرر به گرافت جهت دياليز و وجود عفونـت در  سوزن زدن
 ).14( مكان ديگري از بدن بود

ايجاد عوارضي همچون سندرم اسـتيل و آمبـولي    از نظر ميزان
اي بين دو نـوع گرافـت مـورد    قابل مالحظه ديستال نيز تفاوت

  .بررسي مشاهده نگرديد
هاي ترين علت از كار افتادن گرافتهيپرپالزي نئواينتيمال مهم

در مطالعات قبلي نشان داده شده است كه . )15( عروقي است
ميـزان كمتـري دچـار هيپـرپالزي      يورتـان بـه  هاي پليگرافت

دليل ه يورتان بهاي پليضمن گرافتدر شوند و اينتيمال مينئو
در مـواردي كـه نيـاز بـه ديـاليز       قابليت كانوله كردن زودرس،

   .)16( انتخاب بهتري خواهند بود ،اورژانس وجود دارد
در اين مطالعـه تفـاوتي ميـان كـارايي و      ،با توجه به موارد باال

يورتان مشاهده نگرديـد و هـر   و پلي PTFEهاي عوارض گرافت
است با توجه به مواردي همچون قيمت و  ممكن دو نوع گرافت

در دسترس بودن جهت تعبيـه دسترسـي عروقـي در بيمـاران     
شـود كـه   پيشـنهاد مـي   .دياليزي مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد    

هـاي  مطالعات بيشتري جهت تعيين ميزان عفونـت در گرافـت  
كار گذاشته شده در مراكز ديگر انجام شود و در صورت مشـابه  

-ن مطالعه، علت ميزان باالي عفونت در گرافتبودن نتايج با اي

بـراي ديـاليز در ايـران مـورد      هاي عروقي كـار گذاشـته شـده   
  .بررسي قرار بگيرد
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