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الملخص
خلفية الدراسة :أمراض القلب واألوعية الدموية هي من االمراض السائدة فيي الررىيا الي ين يويامو مين أميراض ال ليا
الرزمنة وترثل الخطر الرئيسي للوفيات في ه ه الفئة من الس ا  .تضخم البطين االيسر هو من مضاعفات القلب واألوعيية
الدموية في الررىا ال ين يوامو من الفشل ال لوي ومرحلة مهاية الريرض ال ليوي .تضيخم البطيين االيسير فيي الررىيا
عروما لديه قيرة الن ير السلبية ،ألمه يرثل عامل خطر مستقل لحدوث عدم امتظام ىيراات القليب ،والريوت الرفياوف ،وفشيل
القلب وأمراض القلب الرترثلة اودم كفائة الشرايين التاوية.
اهددداا الدراسددة :دراسيية وئييائب البطييين األيسيير ااسييتخدام فحييو القلييب ايياالمواط فييوا الدييوتية واطريقيية التوييديل فييي
الررىا ال ين يوامو من الفشل ال لوي الرزمن والرستررين ابرميام السسييل اليدموي اريا فيي عليا ىيوب البطيين األيسير
والتوسع في البطين االيسروعالقتها مع اوض عوامل الخطورة.
المرضى والطرائق  :تم دراسة  100مريض يعانون من المرحلة النهائية للفشل الكلوي ومستمرين بالغسيل الدموي وذلك
عن طريق اجراء صدى القلب ( االيكو) ،وتم تقسيم المرضى إلى مجموعتان االولى هم المرضى مع فحص صدى القلب
الطبيعي ،المجموعة الثانية متمثلة بالمرضى الذين يعانون من اختالل البطين األيسر االنقباضي  ،تم مقارنة عوامل الخطر
بما في ذل العمر والجنس ومدة غسيل الكلى وارتفاع ضغط الدم ،ومرضى السكري ،والهيموغلوبين بين المجموعات.
النتائج :اىطرااات البطين األيسر حدثت في  ٪34( ٪65ىوب االمقباىي للبطين االيسر) ،الفئة الوررية األكبر سنا ،مدة
أطول من غسيل ال لا وارتفاع ىسط الدم ،و مرىا الس ري ووود أ فقير اليدم ميرتبط اشي ل كبيير ااىيطرااات البطيين
األيسر.
االستنتاجات :اىطرااات البطين األيسر االمقباىية شائوة في الررىا ال ين يوامو من الفشل ال لوي في الررحلة النهائيية
والرستررين ابرمام غسيل ال لا  .ومن الرهم تدحيح عوامل الخطورة مثل ارتفاع ىسط الدم وفقر الدم.
الكلمات المفتاحية :عدم امتظام البطين االيسر االمقباىية,امراض ال لية الرزمن,السسيل الدموي,امراض ال لا في الررحلة
الرنتهية.
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