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 افت فشار خَى اس  در پيشگيزیهحلَل دياليش سدين  غلظتٍ  اٍلتزافيلتزاسيَىتغييز اثزات 

 ّوَدياليش  يٌدآٍ کزاهپ عضالًي در طي فز

 
 6هحود جعفز آقاخاًي، 5، عليزضا شزيعتي4پَر، ًاصز بٌْام3، هحود هَجزل2َ، سعيد قاری1*الِ هالئيعيي

 8ربابِ صالحي،  8هزين خاری،  7سيد يعقَب جعفزی

 

داًص آهَختِ کبرضٌبسی ارضذ پرستبری  -2 ، ػضَ ّیئت ػلوی داًطگبُ ػلَم پسضکی گلستبى.پرستبری هرکستحمیمبتکبرضٌبض ارضذ پرستبری،  – 1

فَق تخصص ًفرٍلَشی، داًطیبر گرٍُ داخلی، ػضَ ّیئت  -3 ، داًطکذُ پرستبری ٍ هبهبیی بَیِ گرگبى، داًطگبُ ػلَم پسضکی گلستبى.ّبی ٍیصُهرالبت

 کبرضٌبض ارضذ پرستبری -5 ػضَ ّیئت ػلوی داًطگبُ ػلَم پسضکی گلستبى. داًطجَی دکترای آهبر، -4 ػلوی داًطگبُ ػلَم پسضکی گلستبى.

 ، داًطگبُ ػلَم پسضکی گلستبى.کبرضٌبض ارضذ هذیریت آهَزضی -6 گبُ ػلَم پسضکی گلستبى.ػضَ ّیئت ػلوی داًط

 کبرضٌبض -8داًطگبُ ػلَم پسضکی گلستبى. ، َّضبری گرٍُ ػلوی ، ػضَّیئتبیَْضی ارضذ کبرضٌبض -7 

  .آرر گرگبى، داًطگبُ ػلَم پسضکی گلستبى 5درهبًی  -هرکسآهَزضی بخص ّوَدیبلیس پرستبری، 

  

 چکيدُ     

ّبی جذیذی هبًٌذ رٍش ،برای پیطگیری از ایي ػَارض در ّوَدیبلیس ضبیغ است.افت فطبر خَى ٍ کراهپ ػضالًی   سهيٌِ ٍ ّدف:     

 افت از پیطگیری در تغییرات ایي تبثیر تؼییي ،است. ّذف ایي هطبلؼِهطرح ضذُ اٍلترافیلتراسیَى  ٍهحلَل دیبلیس سذین  تغییر در غلظت

 بَد. ػضالًی کراهپ ٍ خَى برفط

 4گرٍُ تمسین ضذًذ. برای ّوهِ بیوهبراى    4بِ تصبدفی  بب تخصیص ّوَدیبلیستحت بیوبر  44 ،در ایي کبرآزهبیی ببلیٌی :بزرسیي رٍش    

 رافیلتراسهیَى اٍلتدٍ:  پرٍتکهل  .ثببهت  اٍلترافیلتراسیَى ٍ دیبلیسخطی هحلَل سذین :یک پرٍتکلهختلف بِ اجرا درآهذ.  ّوَدیبلیس پرٍتکل

 اٍلترافیلتراسهیَى  ٍ ثببهت  : سهذین (رٍتیي)رٍش  چْبر پرٍتکلٍ اٍلترافیلتراسیَى خطی ٍ  خطی سذین: سِ  پرٍتکل .ثببت سذین خطی ٍ

داری یکبی ٍ هحبسبِ خطر ًسبی تحلیل ضذًذ. سهط  هؼٌه  هربغ ّب بب آزهَى دادُضذ.  اًجبمجلسِ ّوَدیبلیس  6 ،بِ ازای ّر پرٍتکل .ثببت

 در ًظر گرفتِ ضذ. 05/0  توبهی آزهَى ّب برای

ِ داری کهبّص یبفته  یطَر هؼٌه ِ ب رٍتیيرٍش  ًسبت بِ 3در پرٍتکل دیبلیس سبػت چْبرم در پبیبى هیساى برٍز افت فطبر خَى  :ّايافتِ   

 ر رٍش رٍتهیي ًسهبت بهِ سهبیر    ػبرضِ کراهپ ػضالًی د دار ًبَد.یایي تفبٍت هؼٌ 3ٍ 1،2 سبػبتپبیبى کِ در ، در حبلی(p<05/0)بَد

ٍ   09/1برابر پرٍتکهل یهک،    08/2خطر ًسبی ایجبد کراهپ ػضالًی در رٍش رٍتیي  .(p;034/0)ّب بیطتر بَدپرٍتکل   ٍ برابهر پرٍتکهل د

 برابر پرٍتکل سِ بَدُ است. 08/2

افهت فطهبر   ػهَارض   برٍز هیساى ٍ است ّسیٌِ ذٍىب ٍ سبدُ اٍلترافیلتراسیَى رٍضی ٍ سذین هذلیٌگ ازآًجب کِ استفبدُ از گيزی: ًتيجِ   

 ٍهحلهَل  سذین  تغییر در غلظت از ّوسهبى استفبدُ ػَارض، ایي برٍز هٌظَر کبّص بِ بٌببرایي ،هی دّذ کبّصخَى ٍکراهپ ػضالًی را 

   .کٌین رٍتیي تَصیِ هی رٍش بِ ًسبتاٍلترافیلتراسیَى را تغییر در 

 ، اٍلترافیلتراسیَى، افت فطبر خَى، کراهپ ػضالًیهحلَل دیبلیس سذین غلظتّوَدیبلیس،  :ّاکليد ٍاصُ  

 Mollaei@goums.ac.ir :، پست الکترًٍیکیػیي الِ هالئیًَیسٌذُ هسئَل: *
 (0171)4430351بهبیی بَیِ. تلفي داًطگبُ ػلَم پسضکی گلستبى، داًطکذُ پرستبری ٍ ه جبدُ ضصتکال، ًطبًی: گرگبى، ابتذای  
 16/6/92، پذيزش هقالِ:13/5/92، اصالح ًْايي: 24/4/92ٍصَل هقالِ:  

mailto:Mollaei@goums.ac.ir




 

 هقدهِ 

ِ  اغت   هصهٌي ّبيثيوبزي جولِ اش ،وليَي هصهي ًبزغبيي    وت

گصازؾبت،  هطبثكزٍ ثِ زؾد داؾتِ اغ .  زًٍد اخيس غبليبىدز

ِ  ايتساى  دز ّوَديتبليص  دزهبى تح  ثيوبزاى آهبز  حتدٍد  غتبنً

 32ايي تعداد   1386 غبل دز (.1-2هي يبثد) افصايؽ دزقد15

 ّتصاز  40 حدٍد ثِ 1388 غبل دز ( 3ٍ) اغ  ثَدُ هَزد ّصاز

هسحلِ  تسيي ؾيَُ دزهبًيزايج ،ّوَديبليص .(4اغ ) زغيدُ ًفس

( دز ايتساى   End Stage Renal Disease)آخس ًبزغبيي وليِ

يؿسف  ّبي شيبدي وِ اش لحتب   علي زغن پ (.5)ٍ جْبى اغ 

 تىٌَلتَضي ٍ تىٌيىتي دز شهيٌتِ ّوَديتتبليص ايدتبد ؾتدُ، اهتتب     

حيي ٍ ثعد اش ّوَديبليص ّوچٌبى ثِ طَزچؿوگيسي  هؿىالت

ثِ طَزي وِ اف  فؿتبز ختَى حتيي     ،(6-7ثبلي هبًدُ اغ  )

(. 8ّوَديبليص ؾبيع تسيي عبزضِ جدي ّوَديبليص ثَدُ اغت ) 

زٍي  اغت  دز حتيي ّوَديتبليص    ديگس عبزضِ ّبيي وِ هوىي

ّتبي  ثِ تستيت فساٍاًي وتِ دازًتد عجبزتٌتد اش گسفتگتي     ،دٌّد

 (،دزقتتد5 -15(، تْتتَو ٍ اغتتتفسا  )دزقتتد 5-20)عضتتالًي

 (، دزد پؿت  دزقتد  2-5(، دزد لفػِ غيٌِ )دزقد 5غسدزد )

 ووتتس اش يته  (، تتت ٍ لتسش )  دزقد 5(، خبزؼ )دزقد 5-2)

  .(9()دزقد

َل جلػتبت ّوَديتبليص عتَازل حتيي     ثيوبزاًي وتِ دز طت     

دز اغلتت اٍلتبت ثتساي تػتىيي      ،ّوَديبليص زا ًؿبى هي دٌّد

عالين خَد ًيبشهٌد دزيبف  هسالج  ّتبي ثيؿتتس پسغتتبزي اش    

غسم  خَى اش لجيلدٌّدُ حدنّبي افصايؽجولِ تصزيك هحلَل

ّب اش غتَي  ّبي لٌدي ًوىي، پَشيؿي دادى ٍوٌتسل هداٍم آى

ّب ثِ ًَثِ ختَد ثبعت    د وِ تصزيك ايي هحلَلثبؾپسغتبزاى هي

 (.  10ؾَد)احتجبظ ثيؿتس غدين ٍ هبيعبت دز ثدى هي

عَازل  ثساي پيؿگيسي اش ثِ تبشگيّبيي وِ يىي اش زٍؼ    

هحلتَل   غتدين  دز غلظت   تغييتس ديبليص هطسح ؾدُ، ّوَ حيي

 هتدليٌ  اٍلتسافيلتساغيَى هي ثبؾد. ثب تٌظتين  تغييس دز ٍ ديبليص 

 دز ثب هحلَل ّيپسًبتسهيته  ديبليص، ديبليصّوَ دغتگبُدز  غدين

هيصاى غدين ، اثتداي جلػِ ديبليص ؾسٍو ؾدُ ٍ دز طَل دزهبى

تتب غتدين اضتبفي وتِ دز طتَل       وبّؽ هي يبثدديبليص هحلَل 

 ، اش ختَى ثيوتبز  اغت   دٍزُ ّيپسًبتسهيه ثِ ثيوبز اًتمبل يبفتِ

 فبدُ اش غدينثسداؾ  ؾَد. هصايبي ايي زٍؼ ايي اغ  وِ اغت

َ  ثب غلظ  ثبن دز  دز ديتبليص ثبعت  تػتْيل    اثتتداي جلػتِ ّو

اًتمبل آة اش فضبي ثيي غلَلي ثِ فضبي داخل عسٍلي ؾدُ ٍ 

   خَى ٍ وساهپ ّبي ثب حفظ حدن داخل عسٍلي اش اف  فؿبز

 

   (.11-12د)جلَگيسي هي وٌعضالًي 

 ٍ افت  فؿتبز ختَى   ّبي پيؿتگيسي اش  يىي ديگس اش زٍؼ    

، هتدل ايي دز اٍلتسافيلتساغيَى اغ .  هدليٌ پ عضالًي، وساه

ديتبليص   اثتتداي ديبليص طَزي تٌظين هي ؾَد وِ دز ّوَ دغتگبُ

ثيوبز  ووتسي اش خَىهبيعبت ثيؿتس ٍ دز هساحل پبيبًي هبيعبت

. پبييي آٍزدى غسع  اٍلتسافيلتساغيَى دز هساحتل  وٌدثسداؾ  

 عتَازل ووته  آخس ديبليص هتي تَاًتد ثتِ پيؿتگيسي اش ايتي      

غتدين  ّوصهبى هدليٌ  هطبلعبت اخيس تسويت  (.11ٍ13ًوبيد)

تغييتس  شيسا تسويت  ،(14)ٍ اٍلتسافيلتساغيَى زا پيؿٌْبد هي وٌٌد

ثبعت    دز غلظ  غدين هحلتَل ٍ تغييتس دز اٍلتسافيلتساغتيَى   

اش آًدب وِ دز (. 15) ثجبت ثيؿتس دز فؿبزخَى ثيوبزاى هي ؾَد

غتدين ٍ اٍلتسافيلتساغتيَى    ليٌ هدحبل حبضس دز وؿَز هب اش 

ثتب ّتد     يتب هطبلعِ ا نيؾَد، ثسآى ؾد يون اغتفبدُ ه يليخ

غتدين ٍ اٍلتسافيلتساغتيَى ثتس     هتدليٌ  تتبثيس تسويتت    يييتع»

دز  حيي ّوَديبليصاف  فؿبز خَى ٍ وساهپ عضالًيعَازل 

 5دزهبًي  -هسوصآهَشؾي ي هساجعِ وٌٌدُ ثِّوَديبليص ثيوبزاى

 .نيًدبم دّا «آذز گسگبى

 رٍش بزرسي   

وِ ثِ  ثَد يه غَيِ وَز اش ًَو وبزآشهبيي ثبليٌي هطبلعِايي    

Latin square) قَزت هسثع نتيي
اًدبم ؾد. ًوًَتِ ّتبي    ( 

ايي پطٍّؽ زا ثيوبزاى ّوَديبليصي هساجعِ وٌٌتدُ ثتِ ث تؽ    

آذز گسگتبى وتِ دز طتَل     5 دزهبًي -هَشؾيآديبليص هسوص ّوَ

دزقتد اش   20ًدبم ايتي پتطٍّؽ دز ثتيؽ اش    لجل اش ا يه هبُ

داؾتِ ٍ  اف  فؿبز خَىجلػبت ديبليص ) ثيؽ اش غِ جلػِ (، 

. ادًتد تؿتىيل هتي د   ثَدًتد،  دازاي غبيس ؾتساي  هطبلعتِ ًيتص   

غتبلِ،   18-75ؾبهل ثيوتبزاى   ،پطٍّؽ ايي هعيبزّبي ٍزٍد ثِ

اثتال ثِ ثيوبزي وليَي هسحلِ ًْتبيي، ثتيؽ اش غتِ هتبُ تحت       

وسثٌتبت   ثَدى ٍ ديبليص غِ ثبز دز ّفتِ ثب هحلَل ثي ّوَديبليص

حيي ديتبليص شهتبًي    اف  فؿبز خَى. دز ايي هطبلعِ، ثَدغدين 

دزقتد   30اطالق هي ؾد وِ فؿبز غيػتَلي ثيوبزاى ثتيؽ اش  

هتتس   هيلي 100 ًػج  ثِ لجل اش ديبليص وبّؽ داؾتِ يب ووتس اش

هتس جيَُ هيلي 60ّب ووتس اش جيَُ ثَدُ ٍ يب فؿبز ديبغتَلي آى

. پع اش وػت وليِ اجبشُ ًبهتِ ّتبي هسثَطتِ اش داًؿتگبُ     ثَد

توتبم   وتسدين، علَم پصؾىي گلػتبى ثِ هحي  پطٍّؽ هساجعِ 

ِ آّب پع اش وػت زضبي  ًوًَِ اش . ؾتدًد  گبّبًِ ٍازد هطبلعت

 ًفس آًبى دازاي ؾساي   60 ،ثيوبز ديبليصي هسوص فَق 135ثيي 

   44غبظ زٍؼ ًوًَِ گيسي دز دغتسظاثتدا ثس ا .هطبلعِ ثَدًد
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تكبدفي  ت كيفاغبظ زٍؼ ثس ٍ غپع ًداًت بة ؾد ثيوبز

ثساي ّس  ًفسُ تمػين ؾدًد ٍ 11گسٍُ  4دز  ثلَن ثٌدي ؾدُ،

ايي پسٍتىل ّتب   .( 1آهد) ديبگسام پسٍتىل ثِ اجسا دز 4 ،گسٍُ

غدين هبيع ديتبليص خطتي    1 پسٍتىلايي ؾسح ثَدًد وِ دز ثِ 

(mEq/L138-150  اٍلتسافيلتساغتتيَى ثبثتت ٍ ) (13ثتتَد).  دز

 ( ٍ mEq/L140غتتتدين هتتتبيع ديتتتبليص ثبثتتت  ) 2پسٍتىتتتل 

 

 

غتتدين هتتبيع ديتتبليص   3پسٍتىتتلخطتتي، دز اٍلتسافيلتساغتتيَى 

ًيتتص خطتتي ٍ ( ٍ اٍلتسافيلتساغتتيَى mEq/L138-150خطتتي)

غدين هبيع ديبليص ثبثت    ،ثَد زٍتيي وِ ّوبى زٍؼ 4 پسٍتىل

 ّتس  ًيص ثبث  دز ًظس گسفتِ ؾدُ ثَد. ثتساي  ٍ اٍلتسافيلتساغيَى

 جلػتتِ 1056 هدوتتَو دز وتتِ ّوَديتتبليص جلػتتِ 6 پسٍتىتتل

 . ؾد ثج  آى دادُ ّبي ٍ گسفتِ ًظس شيس ّوَديبليص

 

  1دياگزام 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                       

     

 

       

بزاى دز ّتتس جلػتتِ دز پتتٌج ًَثتت  ) لجتتل فؿتتبزخَى ثيوتت     

اشّوَديبليص، غتبع  اٍل، غتبع  دٍم، غتبع  غتَم ٍ ثعتد      

 ديت ثجت  گسد  وٌتسل ٍدز حبل  خَاثيدُ ثِ پؿ  اشّوَديبليص( 

اغتتفسا  دز   تَْو ٍ ٍ دز قَزت ٍلَو وساهپ ّبي عضالًي،

چه ليػ  عالهت  شدُ هتي ؾتد. ثتساي توتبم ًوًَتِ ّتب اش        

غتَیيع   غبخ  وؿَز  96هدل آن  گوجسٍ دغتگبُ ّوَديبليص

ٍ دهتبي  ثَد وسثٌبت غدين  ًَو هحلَل ديبليص، ثي .اغتفبدُ ؾد

. گسديتتد دزجتتِ غتبًتيگساد تٌظتتين  37آى ثتساي توتتبم ثيوتبزاى   

) دٍز پوپ خَى ( ثتب تَجتِ ثتِ ؾتساي      غسع  جسيبى خَى 

هيلي ليتس ثتس دليمتِ ٍ غتسع  جسيتبى      290 تب 200ثيوبز ثيي 

ثساي ّوِ  .ؾد هيلي ليتس ثس دليمِ تٌظين 500ديبليص ًيص  هحلَل

 8/8التي    4 ثب ضتسيت اٍلتسافيلتساغتيَى  ّبي ثيوبزاى اش قبفي

 ثتتب ضتتسيت يّتتبّتتب جتتصٍ قتتبفيوتتِ ّوتتِ آى اغتتتفبدُ ؾتتد

ثساي ّوِ ثيوبزاى اش . ؾدًداٍلتسافيلتساغيَى پبييي هحػَة هي

 ّپبزيي ثِ عٌَاى ضد اًعمبد اغتفبدُ ؾد.

ووتتي ثتتب هيتتبًگيي، اًحتتسا  هعيتتبز ٍ  تَقتتيد دادُ ّتتبي    

ضسيت تغييسات ٍ دادُ ّبي ويفي ثب فساٍاًتي هطلتك ٍ ًػتجي    

اًدبم ؾد. دز ايي هطبلعِ اش طسح هسثع نتيي اغتفبدُ ؾتد وتِ   

 ثب تىساز  ،ّبي ه دٍؼ وٌٌدُهي تَاًد عالٍُ ثس حر  هتغيس

 

 

 

 

آشهبيؿبت )افصايؽ حدن ًوًَتِ( غتطا اطويٌتبى ٍ ّوچٌتيي     

 َى زا افصايؽ دّد. اجساي طسح هسثع نتيي دز حبلتي تَاى آشه

ثسزغي ووي ثبؾد )هبًٌد فؿبز خَى( هي تَاًتد  وِ هتغيس هَزد 

(. 16هٌدس ثِ اًدبم آًبليص ٍازيبًع يه طسفِ ٍ دٍ طسفِ گسدد)

ثِ دليل ايي وِ دز ايي هطبلعِ تكوين گسفتِ ؾد وِ هتغيس ووي 

غتِ ثٌتدي ؾتدُ   )فؿبز خَى( ثب اعوبل ًمطِ ثسؼ ثِ قَزت د

اش آشهَى ّتبي ًبپبزاهتسيته اغتتفبدُ     ،هَزد ثسزغي لساز گيسد

ّتبي هتَزد ثسزغتي اش    ؾدُ اغ . لرا هتٌبغت ثب غطا هتغيتس 

آشهَى هدرٍز وبي، هحبغتجِ خطتس ًػتجي ٍ فبقتلِ اطويٌتبى      

دز  05/0ّتب  دازي ثساي توبهي آشهتَى ياغتفبدُ ؾد. غطا هعٌ

 ًظسگسفتِ ؾد. 

 هطبلعتِ دز وويتتِ اختالق هعبًٍت      پع اش تكتَيت ايتي       

 ثتتِ تحميمتتبت ٍ فٌتتبٍزي داًؿتتگبُ علتتَم پصؾتتىي گلػتتتبى، 

ٍاحدّبي پطٍّؽ دز هَزد اّدا ، زٍؼ وتبز ٍ ًيتص هصايتب ٍ    

هضسات احتوبلي تحميك تَضيحبت وبهل دادُ ؾتد ٍ ثتِ آًتبى    

اطويٌبى دادُ ؾد ضوي هحسهبًِ هبًتدى اطالعتبت آًتبى، حتك     

 ا  اش هطبلعِ زا دازًد. اًت بة ثساي اداهِ يب اًكس

 ثتب وتد   وؿتَز  ايي هطبلعِ دز غتبي  وتبز آشهتبيي ثتبليٌي        

IRCT201111208140N1  .ثج  ؾد 
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 1پريتکل 

 9پريتکل 1پريتکل 1پريتکل 4پريتکل

 9دَم / / ديرٌ  1991پاييس ي زمستان                                                                                                                       يير پرستاري ي مامامجلٍ تًسعٍ پژيَش د     

 

 



 

 يافتِ ّا   

هتسد ٍ   20ثيوبز ؾسو  وسدًد وِ تعتداد   44دز ايي هطبلعِ    

شى دز گسٍُ ّبي چْبزگبًِ لساز داؾتٌد وِ اش لحب  آهبزي  24

  ّب ٍجَد ًداؾ .دازي دز ثيي گسٍُيتفبٍت هعٌ

تتب   25ؾسو  وٌٌدُ دز پطٍّؽ دز هحدٍدُ غتٌي   ثيوبزاى    

ثَدًتد.   75/54±33/11غبل ثب هيتبًگيي ٍ اًحتسا  هعيتبز     75

تتب   200هيصاى جسيبى خَى )دٍز پوتپ دغتتگبُ( دز هحتدٍدُ    

ثتَد.    76/253±91/9طَز هيبًگييِ هيلي ليتس ثس دليمِ ٍ ث 290

ب دز چْبز گسٍُ ًؿبى هي دّد ثسخي پبزاهتسّبي ووي ًوًَِ ّ

داز آهتبزي  يوِ ثب آشهَى آًبليص ٍازيبًع يىطسفتِ تفتبٍت هعٌت   

 . (1)جدٍلًداؾتٌد

ثتب پسٍتىتل زٍتتيي دز پبيتبى      افساد تح  دزهبى دزقد27/10

غبع  اٍل ديبليص دچبز اف  فؿبز خَى ؾدُ اًد، دز حبلي وتِ  

ثت (  )غدين خطي، اٍلتسافيلتساغيَى ثب 1ايي هيصاى دز پسٍتىل 

)غتدين ثبثت ، اٍلتسافيلتساغتيَى     2، دز پسٍتىتل  دزقد 09/9

)غدين ٍاٍلتسافيلتساغيَى  3ٍ دز پسٍتىل  دزقد88/12 خطي(

هي ثبؾد. آشهَى آهتبزي وتبي اغتىَیس،     دزقد 74/11خطي( 

 .(P=526/0دازي زا ًؿبى ًداد )يثيي گسٍُ ّب تفبٍت هعٌ

اد تح  دزهتبى  افس دزقد 12/20دز پبيبى غبع  دٍم ديبليص    

ثب پسٍتىل زٍتيي دچبز اف  فؿبز خَى ؾدُ اًد، دز حبلي وتِ  

، دز پسٍتىتتل دٍ  دزقتد  80/17ايتي هيتتصاى دز پسٍتىتل يتته   

هتتي ثبؾتتد.  دزقتتد 21/21ٍ دز پسٍتىتتل غتتِ  دزقتتد 73/22

آشهَى آهبزي وبي اغىَیس ًؿبى داد وتِ ايتي تفتبٍت اش ًظتس     

 .(P=555/0داز ًوي ثبؾد )ي آهبزي هعٌ

افتساد تحت     دزقد 32/32پبيبى غبع  غَم ديبليص وِ  دز    

دزهبى ثب پسٍتىل زٍتيي دچبز اف  فؿبز ختَى ؾتدُ اًتد، دز    

 ، دز پسٍتىل دٍ دزقد 25حبلي وِ ايي هيصاى دز پسٍتىل يه 

 

 

ثبؾد. آشهَى هي دزقد 86/23ٍ دز پسٍتىل غِ  دزقد 52/26

 هتبزي  آهبزي وبي اغىَیس ًؿبى داد وِ ايتي تفتبٍت اش ًظتس آ   

 .(P=129/0)داز ًوي ثبؾديهعٌ

افتساد تحت     دزقتد  66/29 ،دز پبيبى غبع  چْبزم ديتبليص    

اًتد، دز  دزهبى ثب پسٍتىل زٍتيي دچبز اف  فؿتبز ختَى ؾتدُ   

، دز پسٍتىل دزقد 06/31 حبلي وِ ايي هيصاى دز پسٍتىل يه

 ثبؾد.هي دزقد 18/18ٍ دز پسٍتىل غِ  دزقد 83/20دٍ 

دّد وِ اف  فؿبز خَى دز پبيتبى غتبع    ًؿبى هيايي ًتبيج   

 -ّب ووتس هيپسٍتىل غِ ًػج  ثِ غبيس زٍؼچْبزم ديبليص دز

 (P=001/0) داز ثتَد يثبؾد ٍ ايي تفبٍت اش ًظس آهتبزي هعٌت  

  .(2)جدٍل

 ّب اش ًظس ايدتبد عبزضتِ وساهتپ عضتالًي    همبيػِ پسٍتىل   

 ي تفبٍت اشثب آشهَى وبي اغىَیس اي ايي اغ  وِ دٌّدُ ًؿبى

عبزضتِ وساهتپ    .(P=034/0)ثبؾتد داز هتي يًظس آهتبزي هعٌت  

ّتب  ًػج  ثتِ غتبيس زٍؼ   1ٍ پسٍتىل  3عضالًي دز پسٍتىل 

 ووتس هي ثبؾد.

دّد وِ خطس ًػجي ايدبد وساهپ عضالًي دز ًتبيج ًؿبى هي   

ثساثتتس  083/2)غتتدين ٍ اٍلتسافيلتساغتتيَى ثبثتت (   4پسٍتىتتل 

تسافيلتساغتيَى ثبثت ( ثتب فبقتلِ     ) غتدين خطتي، اٍل  1پسٍتىل

هي ثبؾد. خطتس ًػتجي ايدتبد وساهتپ      07/1 – 06/4اطويٌبى 

)غتتدين ٍ اٍلتسافيلتساغتتيَى ثبثتت (   4عضتتالًي دز پسٍتىتتل 

) غدين ثبث ، اٍلتسافيلتساغيَى خطتي(   2ثساثس پسٍتىل  091/1

هي ثبؾد ٍ خطس ًػتجي ايدتبد    64/0 – 87/1ثب فبقلِ اطويٌبى 

ثبث (  )غدين ٍ اٍلتسافيلتساغيَى 4سٍتىلوساهپ عضالًي دز پ

) غتتدين خطتتي ٍ اٍلتسافيلتساغتتيَى  3ثساثتتس پسٍتىتتل  083/2

 . (3)جدٍلهي ثبؾد 07/1 – 06/4خطي( ثب فبقلِ اطويٌبى 

 

 : پبراهترّبی هرکسی ٍ پراکٌذگی هتغیرّبی کوی تحمیك1جذٍل 
 

 گروه ها
 هتغیر ها

 گروه یک
 اًحراف هعیار  ±هیاًگیي 

 دو گروه
 اًحراف هعیار ±هیاًگیي 

 سه گروه
 اًحراف هعیار ±هیاًگیي 

 چهار گروه
 اًحراف هعیار ±هیاًگیي  

 P ارزش 

 814/1 42  ± 0/02 0/43 ± 8/02 44/45 ± 4/01 25/44  ± 8/7 سي ) سال (

 171/1 5/43  ± 2/01 3/55 ± 7/04 0/56   ± 0/02 6/55 ± 4/01 وزى خشک ) کیلوگرم (

 568/1 7/1 ± 7/1 1/2  ± 2/0 4/1  ± 1/0 6/1  ± 3/0 وزى ) کیلوگرم (کاهش 

 616/1 2/141  ± 1/7 8/144  ± 5/03 4/141  ± 1/04 4/144  ± 2/00 هیساى جریاى خوى ) هیلی لیتر (
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 : همبیسِ افت فطبر خَى در پبیبى سبػت چْبرم دیبلیس بِ تفکیک ًَع پرٍتکل 2جذٍل 

 

 

 

 

 
 : همبیسِ ایجبد ػبرضِ کراهپ ػضالًی بِ تفکیک ًَع پرٍتکل 3جذٍل

 

 

 

 

 

 

 بحث   

يىي اش هؿىالت عودُ ّوَديبليص، عَازل حتيي ديتبليص اش      

 (. 15جولِ اف  فؿبز خَى ٍ وساهپ عضالًي هي ثبؾد )

 )غتتدين خطتتي، 1پسٍتىتتل دز هطبلعتتِ حبضتتس اغتتتفبدُ اش    

 اٍلتسافيلتساغيَى ثبث ( هٌدس ثِ وتبّؽ دز هيتصاى ثتسٍش افت     

اهب ايتي وتبّؽ اش    ،فؿبز خَى دز پبيبى غبع  اٍل ديبليص ؾد

)غتدين ثبثت ،    2پسٍتىل اش  اغتفبدُداز ًجَد. يًظس آهبزي هعٌ

پسٍتىتل زٍتتيي )غتدين    دز همبيػِ ثب  اٍلتسافيلتساغيَى خطي(

هٌدس ثِ افتصايؽ هيتصاى ثتسٍش    ، ثبث  ٍ اٍلتسافيلتساغيَى ثبث (

، اٍل ٍ دٍم ديبليص ؾتد  ثيوبزاى دزپبيبى غبع فؿبز خَى اف  

 داز ًجَد. يايي افصايؽ اش ًظس آهبزي هعٌگسچِ ا

 3ًتبيج ثسزغي هب حبوي اش آى اغ  وِ اغتفبدُ اش پسٍتىتل     

)غدين ٍ اٍلتسافيلتساغيَى خطي( هٌدس ثِ وبّؽ هيتصاى افت    

فؿبز خَى دز پبيبى غبع  غَم ٍچْبزم ديبليص هتي ؾتَد وتِ    

-يچْبزم اش ًظس آهبزي هعٌت  ايي هيصاى وبّؽ دز پبيبى غبع 

عبزضتِ  دّتد وتِ   ًتبيج هطبلعِ حبضس ًؿبى هي داز ثَدُ اغ .

)غتتدين ٍ اٍلتسافيلتساغتتيَى  3عضتتالًي دز پسٍتىتتل  وساهتتپ

( ًػج  )غدين خطي، اٍلتسافيلتساغيَى ثبث 1خطي( ٍ پسٍتىل

 ثبؾد ٍ ايي تفتبٍت اش ًظتس آهتبزي    ّب ووتس هيثِ غبيس زٍؼ

 هي ثبؾد.   دازيهعٌ

Albayrak Cosar ثيس پسٍفبيل غتدين ٍ  بت (2009)ٍ ّوىبزاى

ثتس   ثس اف  فؿتبزخَى دز طتي ّوَديتبليص    زا اٍلتسافيلتساغيَى

 پطٍّؽ اييدز. ثيوبز ديبليصي هَزد ثسزغي لساز دادًد 40زٍي

ِ  تب ؾد هي ؾسٍو mEq/L  150اشغدين هبيع ديبليص    دز ايٌىت

 يثيوتبزاً  تعتداد   .زغيدهي mEq/L138 ثِ ديبليص آخس غبع 

دز تسويت پسٍفبيل غدين  ،هي ؾدًد اف  فؿبز خَىوِ دچبز 

ّب ووتس ثَد ٍ ّوچٌيي ٍ اٍلتسافيلتساغيَى ًػج  ثِ غبيس زٍؼ

هيتصاى افت  فؿتبز ختَى دز زٍؼ پسٍفبيتل اٍلتسافيلتساغتتيَى      

ًػج  ثِ غبيس زٍؼ ّب ثيؿتس ثَد. يبفتِ ّبي ايي پتطٍّؽ ثتب   

 . (13)هطبثم  دازد هطبلعِ حبضس

     Zhou تتتتبثيس پسٍفبيتتتل غتتتدين ٍ   (2006)ٍ ّوىتتتبزاى

اٍلتسافيلتساغيَى زا ثس اف  فؿبز خَى ًبؾتي اش ّوَديتبليص ثتس    

ثيوبز ّوَديبليصي هَزد ثسزغي لساز دادًد، ًتيدِ ايتي   8زٍي 

دازي يهيصاى اف  فؿبز خَى ثِ طتَز هعٌت   هطبلعِ ًؿبى داد وِ

يَى دز همبيػتِ ثتب   دز تسويت پسٍفبيتل غتدين ٍ اٍلتسافيلتساغت   

هيتصاى ثتسٍش افت  فؿتبز دز     گسٍُ وٌتسل وبّؽ پيدا وسد، اهتب  

پسٍفبيل غدين يب پسٍفبيل اٍلتسافيلتساغيَى ثِ تٌْبيي ثتب گتسٍُ   

 ّتبي ايتي پتطٍّؽ ثتب هطبلعتِ حبضتس      يبفتِ ثَد. وٌتسل هؿبثِ

 .(14)ّو َاًي دازد

   Tang ( تبثيس پسٍفبيل غدين زا ثس وبّؽ 2006ٍ ّوىبزاى )

الت افتت  فؿتتبز ختتَى ٍ عاليتتن حتتيي ديتتبليص )وساهتتپ حوتت

ثيوتبز ّوَديتبليصي هتَزد     13عضالًي ٍ غسدزد( زا ثتس زٍي  

   mmol/Lغطا غدين اش  ازشيبثي لساز دادًد. دز ايي پطٍّؽ

ِ ؾسٍو هي ؾد ٍ ثتِ قتَزت خطتي     دز اثتداي ديبليص 150  ثت

mmol/L140  .ًتتبيج ايتي  دز اًتْبي ديبليص هي زغيد  ِ   هطبلعت

 

 پروتکل ها افت فشار خوى  P ش ارز

 دارد                       ًدارد   

 تعداد)درصد(                                                      تعداد)درصد(

 
110/1 

 
 

 67(55/18)                  پروتکل روتیي )سدین و اولترافیلتراسیوى ثابت(       074(23/61)

 71(15/20)                )سدین خطی، اولترافیلتراسیوى ثابت(         0پروتکل  071(83/57)

 44(72/11)                   )سدین ثابت، اولترافیلتراسیوى خطی(      1پروتکل  118(06/68)

 37(07/07)                  )سدین واولترافیلتراسیوى خطی(               2پروتکل  105(71/70)

 152(8/13)                    جوع                                                                    681(0/64)  

 پروتکل ها کراهپ عضالًی  P ارزش 

 دارد                       ًدارد   

 تعداد)درصد(                                                      تعداد)درصد(

 
123/1 

 
 

 14(4/8)                  پروتکل روتیي )سدین و اولترافیلتراسیوى ثابت(       127(4/81)

 01(5/3)                )سدین خطی، اولترافیلتراسیوى ثابت(         0پروتکل  140 (3/84)

 12(6/7)                   )سدین ثابت، اولترافیلتراسیوى خطی(      1پروتکل  130(2/80) 

 01(5/3)                  )سدین واولترافیلتراسیوى خطی(               2پروتکل  140(3/84)  

 61(7/5)                              جوع                                                          870(1/82)  

 5دَم / / ديرٌ  1991پاييس ي زمستان                                                                                                                       ر پرستاري ي ماماييمجلٍ تًسعٍ پژيَش د     

 

 



 

داد وِ ثعد اش اغتفبدُ اش پسٍفبيتل غتدين حوتالت افت       ًؿبى

  ِ  طتَز چؿتوگيسي وتبّؽ    فؿبز خَى ٍ عالين حيي ديتبليص ثت

 هي يبثد. ًتبيج ايي هطبلعِ دز هَزد حوالت اف  فؿبز خَى ٍ

 .(12) وساهپ عضالًي ثب هطبلعِ حبضس هطبثم  دازد

     Song ( دز هطبلعتِ ختَد ثتس   2005ٍ ّوىبزاى ) 11ٍي ز 

ديبليصي، ثِ ايي ًتيدِ زغتيدًد وتِ اغتتفبدُ اش پسٍفبيتل     ثيوبز 

غدين ٍ اٍلتسافيلتساغيَى ثبع  وبّؽ هيصاى اف  فؿتبز ختَى   

دزايي پطٍّؽ غطا غتدين   وساهپ ّبي عضالًي هي ؾَد. ٍ

دز اثتداي جلػِ ديبليص دز ًظس گسفتتِ   mEq/L148هبيع ديبليص 

غتيد.  هي ز mEq/L 138ؾد وِ دز اًتْب ثِ قَزت پلىبًي ثِ 

 .(15) ًتبيج هطبلعِ حبضس ثب ايي پطٍّؽ ّو َاًي دازد

تبثيس  وِ دز آى (2004ٍ ّوىبزاى ) Al-Hilalًتبيج هطبلعِ     

تسويت پسٍفبيل غدين ٍ اٍلتسافيلتساغيَى ثس عالين حيي ديتبليص  

اش ًتبيج هطبلعِ حبضتس حوبيت     ،هَزد ثسزغي لساز گسفتِ ثَد

هتتي وٌتتد. ثتتِ طتتَزي وتتِ لجتتل اش اعوتتبل پسٍفبيتتل غتتدين ٍ  

(، دزقتد  5/72ثيوتبز)  29اف  فؿبز خَى دز اٍلتسافيلتساغيَى 

 15(، غتتتتسدزد دز دزقتتتتد55ثيوتتتتبز) 22غتتتتسگيدِ دز 

 (دزقتتد5/22)9ٍ وساهتتپ عضتتالًي دز  (دزقتتد5/37)ثيوتتبز

دًد ديدُ ؾتد. ايتي   ثيوبزي وِ ديبليص زٍتيي زا دزيبف  وسدُ ثَ

 -يّفتِ دزيبف  پسٍفبيل ّب ثِ طَز هعٌ 6ٍ 4، 2عالين ثعد اش 

ّفتِ اف  فؿبز خَى  6ثْجَد يبفتٌد. ثِ طَزي وِ ثعد اش  دازي

(، غسدزد دزقد5/2)ثيوبز 1غسگيدِ ثِ (،دزقد10ثيوبز ) 4ثِ 

( وبّؽ پيدا وسد ٍ وساهتپ عضتالًي ّتن    دزقد5ثيوبز ) 2ثِ 

 . (17)زخ ًداد

وِ دز آى ثتِ  (1389) ّوىبزاى طبلعِ هٌكَز غفَزي فسد ٍه   

پلىتبًي غتدين ٍ    ثسزغي ٍ همبيػِ تبثيس پسٍفبيل ّبي خطي ٍ

عضتالًي  ّتبي  اٍلتسافيلتساغيَى ثس افت  فؿتبزخَى ٍوساهتپ    

ثيوبز ديبليصي پسداختِ ثَدًد ًيص اش  22ثس زٍي حيي ّوَديبليص 

ًؿبى داد وتِ  هطبلعِ ايي ًتبيج هطبلعِ حبضس حوبي  هي وٌد. 

 ّبي عضالًي دز زٍؼ  ٍ وساهپ اف  فؿبز خَىهيصاى ثسٍش 

ٍ پسٍفبيل  ّبي خطي غدين ٍ پسٍفبيل خطي اٍلتسافيلتساغتيَى 

 اٍلتسافيلتساغيَى   غدين ٍ پسٍفبيل پلىبًيزٍؼ پسٍفبيل پلىبًي

دازي وتبّؽ  طتَز هعٌتي  ِ)وٌتسل( ثدز همبيػِ ثب زٍؼ زٍتيي

 mmol/L 146ع ديتبليص اش  . دز ايي پتطٍّؽ غتدين هتبي   يبف 

ِ        ؾسٍو هي  ؾتد ٍ دز اًتْتب ثتِ قتَزت خطتي يتب پلىتبًي ثت

mmol/L138 (18هي زغيد .) 

 ( وتتِ همبيػتتِ دٍ ًتتَو 2010ٍ ّوىتتبزاى ) Meiraهطبلعتتِ    

 

پسٍفبيل غدين زا ثس عَازل حيي ديبليص هَزد ثسزغي لسازدادُ 

ًؿبى داد وِ هيصاى ثتسٍش افت  فؿتبز ختَى ٍ وساهتپ       ،ثَدًد

ٍ پلىبًي غدين ووتس اش زٍؼ الًي دز گسٍُ پسٍفبيل خطيعض

هعوَل هي ثبؾد. يبفتِ ّبي ايي هطبلعِ ثب ًتبيج هطبلعِ حبضتس  

 .  (9)هطبثم  دازد

( وتتِ دز آى ثتتِ تتتبثيس 2001ٍ ّوىتتبزاى ) Oliver هطبلعتتِ    

تسويت پسٍفبيل غدين ٍ اٍلتسافيلتساغيَى ثس وتبّؽ عتَازل   

ثيوبز ديبليصي پسداختِ ؾدُ ثَد  33ٍي هستج  ثب ّوَديبليص ثس ز

ٍ اٍلتسافيلتساغيَى ًؿبى داد وِ اغتفبدُ اش پسٍفبيل تبثعي غدين 

دازي ثبع  وتبّؽ هيتصاى افت  فؿتبز     يهي تَاًد ثِ طَز هعٌ

 دزقتد 6/30. ثتِ طتَزي وتِ افت  فؿتبز ختَى دز      خَى ؾَد

جلػبتي وتِ اش   دزقد4/20جلػبت ديبليص زٍتيي دز همبيػِ ثب 

تفبدُ هي ؾد، گتصازؼ ؾتد. ايتي يبفتتِ ّتب هؿتبثِ       پسٍفبيل اغ

 .  (19)پطٍّؽ حبضس اغ 

    Takenaka  ٍ( 1997ّوىبزاى) غدين هبيع ديبليص ثتب   تبثيس

 ٍغپع دز mEq/L150غبع  ً ػ   2غلظ  ثبن )دز طي 

 هتبيع ديتبليص زٍتتيي   ثب غتدين  زا  (mEq/L140غبع  آخس  2

َ  هَزد همبيػِ لساز دادًد)غدين ثبث (  ح فؿتبزخَى زا  ٍ غتط

اغتفبدُ اش غتدين  ّب گصازؼ دادًد وِ ثب اًداشُ گيسي وسدًد. آى

تَاى اش اف  فؿبز خَى جلتَگيسي  هبيع ديبليص ثب غلظ  ثبن هي

ّتتبي ، ثتتب يبفتتت3ِثتتب پسٍتىتتل  هطبلعتتِ حبضتتسًتتتبيج  وتتسد.

Takenaka (20)ّو َاًي دازد . 

    Meers  ٍ ( دز1999ّوىبزاى )  يع هتب غتدين  هطبلعِ خَد

غبع  ثتِ وتبز ثسدًتد     3ثساي  mEq/L150 زا ثب غلظ  ديبليص

وِ ثساي غبع  آخس ديبليص، ايي همتداز هسحلتِ ثتِ هسحلتِ ثتِ      

mEq/L 140 . غي اش هطبلعِ حبضس زًتبيج ايي ثس وبّؽ يبف

 . (21)حوبي  هي وٌد

)غتدين ثبثت ، اٍلتسافيلتساغتيَى     2، پسٍتىل ايي هطبلعِدز     

ّ  خطي( ، )پسٍتىتل زٍتتيي(   وَديتبليص زٍتتيي  ، دز همبيػتِ ثتب 

گسچتِ  افتساّن آٍزد،   ثيوبزاىزا دز فؿبز خَى  ثيؿتسيوبّؽ 

 دازييهعٌت  فؿتبزخَى، ّتيت تفتبٍت    هَازد افت  ثساي تعداد 

 وِ ديتبليص ثتب   اغ  حبوي اش آى، اهب ايي ًتبيج هؿبّدُ ًگسديد

 ثبع  اف  فؿبز خَى ثيؿتسي ؾَد.هوىي اغ   2پسٍتىل 

Dheenan   ٍHenrich  (2001  ) ثسزغي خَد افتصايؽ  دز

چؿوگيسي دز حوالت اف  فؿبز ختَى دز هتَزد اغتتفبدُ اش    

 . پسٍفبيل اٍلتسافيلتساغيَى ٍ ّوَديبليص زٍتيي گصازؼ وسدًد

 ثتب   هعتمدًد وِ ايي افصايؽ دز حوالت اف  فؿتبز ختَى  ّب آى
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 هيتتتصاىافتتتصايؽ دز ثتتتِ دليتتتل اٍلتسافيلتساغتتتيَى پسٍفبيتتتل 

دز اٍايل  تسدز يه شهبى وَتبُ)ثسداؾ  هبيع( ى اٍلتسافيلتساغيَ

ّتب  ّوَديتبليص زٍتتيي، آى  ّوچٌيي دز همبيػِ ثتب   .ديبليص اغ 

هحلَل ديبليص غدين غلظ  ووتسي زا ثب هَازد اف  فؿبز خَى 

ٍ ّوىبزاى   Iselinٍلي ًتبيج هطبلعِ  ،(22)ثبن گصازؼ وسدًد

(2001     ٍ  ( وتتِ ثتتب ّتتد  ثسزغتتي تتتبثيس پسٍفبيتتل غتتدين 

ٍلتسافيلتساغيَى ثس ثْجَد تحول ديبليص دز وؿَز غَیيع اًدبم ا

ثب ًتبيج هطبلعِ حبضس هغبيست دازد. ثِ طَزي وِ دز ايتي   ،ؾد

 پطٍّؽ اغتتفبدُ اش پسٍفبيتل ّتبي غتدين ٍ اٍلتسافيلتساغتيَى     

 ختَى ٍوساهتپ عضتالًي   هيتصاى افت  فؿتبز   وبّؽ تبثيسي ثس

ج ايي هطبلعِ ثتب  (. اش جولِ دنيل هغبيست ًتبي23ًداؾتِ اغ )

تَاى ثِ ايي ًىتِ اؾبزُ وسد وتِ دز ثسزغتي   پطٍّؽ حبضس هي

 هتتروَز هيتتصاى غتتدين هتتبيع ديتتبليص دز اثتتتداي جلػتتِ ديتتبليص

mmol/L 145  ِثتتَدُ وتتِ دز اًتْتتب ثتتmmol/L 133  ُزغتتيد

-145اغ . اش آًدب وِ هيصاى هيصاى طجيعي غدين پالغوب ثتيي  

زغتد علت    ، ثِ ًظس هتي هيلي اوي ٍانى دز ليتس هي ثبؾد 135

عدم تبثيس پسٍفبيل غدين ثس وبّؽ عتَازل دز هطبلعتِ فتَق    

ايي ثَدُ ثبؾد وتِ غلظت  غتدين هحلتَل ديتبليص دز اثتتدا اش       

هحدٍدُ طجيعي غدين ثبنتس ًجَدُ وِ ثتَاًد ّيپسًبتسهي ايدتبد  

 وسدُ ٍ اش عَازل پيؿگيسي ًوبيد. 

( وِ ثب 1997 ٍ ّوىبزاى ) Parsonsّوچٌيي ًتبيج هطبلعِ     

ّد  ثسزغي تبثيس ثسًبهِ هدل غبشي غدين ٍ اٍلتسافيلتساغيَى 

ثس اف  فؿبز خَى ٍ عالين آى حيي ديبليص اًدبم ؾد، ثب هطبلعِ 

ثسًبهِ هدل غبشي غتدين،  . دز ايي هطبلعِ حبضس هغبيست دازد

ؾتد وتِ ثتِ     هتي  آغبش mmol/L150ثب يه غدين هبيع ديبليص 

دز  ،وسداف  هي mmol/L 140يص ثِ تب پبيبى ديبلتبثعيقَزت 

دز  mmol/L143  غلظ  غدين دز ّوَديبليص زٍتييوِ  حبلي

 ثسًبهِ اٍلتسافيلتساغتيَى، ثتب يته غتسع     ًظس گسفتِ ؾدُ ثَد. 

 وتبّؽ تتبثعي  اٍلتسافيلتساغيَى ثبن ؾسٍو هي ؾد وِ ثِ طتَز  

 دزقداٍلتسافيلتساغيَى   65غبع  ً ػ ، ثِ  2هي يبف  تب دز 

 ّب دز همبيػِ وِ دز ًْبي  ّيت ودام اش ايي ثسًبهِ ّد  ثسغد

 
Fowler's position during hemodialysis. Iran Journal of 

Nursing (IJN). 2010;23(66):8-13.[Article in Persian] 

 

3. Rambod M, Rafii F, Khabaz Shirazi M, Ghodsbin F, 

Heydari S. Comparison of the quality of life in elderly 

with young and middle age chronic renal failure 

patients. Iranian Journal of Ageing (Salmand). 
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  تفبٍت ديبليص ثب يىديگس حييوبّؽ عَازلهعوَل دزثب زٍؼ

زغد دليل هغبيست ًتبيج ايي(. ثِ ًظس هي7دازي ًداؾتٌد)يهعٌ  

پطٍّؽ ثب هطبلعِ هب ايي ثبؾد وِ دز هطبلعِ هروَز اش غلظت   

mmol/L 143ين دز گتسٍُ وٌتتسل   ثِ عٌَاى غلظ  زٍتيي غد

اغتفبدُ ؾدُ اغ  وِ ايي هيصاى ثِ عل  ثبنتس ثَدى اش غلظت   

ؾد افت  فؿتبز   ، ثبع  هيmmol/L 140يعٌي  ،زٍتيي غدين

دز گسٍُ وٌتسل ووتس گصازؼ گتسدد ٍ تتبثيس هتدل غتبشي ثتس      

 وبّؽ عَازل هؿبّدُ ًگسدد. 

 ًتيجِ گيزی    
فبيل ّبي غدين پسٍدّد وِ ٍلتي ًتبيج ايي ثسزغي ًؿبى هي     

عتَزال حتيي   ّوصهبى ثِ وبز هتي زًٍتد،   ٍ اٍلتسافيلتساغيَى 

ثِ طَزي وِ ثبع  وبّؽ هيتصاى افت    ، دوبّؽ هي يبث ديبليص

فؿبز خَى ثِ خكَـ دز پبيبى غبع  غَم ٍچْبزم ديبليص ٍ 

ّوچٌيي ثبع  وبّؽ غتبيس عتَازل حتيي ديتبليص )وساهتپ      

 .  عضالًي، غسدزد، تَْو ٍاغتفسا ( ًيص هي ؾَد

اٍلتسافيلتساغيَى  ٍ غدين ّبي پسٍفبيل اش آًدب وِ اغتفبدُ اش   

ٍ  غتدين  غلظت   تٌظين ثب وِ اغ  ّصيٌِ ثدٍى ٍ غبدُ زٍؾي

 ٍضتتعي  ثجتتبت ثبعتت  اٍلتسافيلتساغتتيَى ثسداؾتت  هيتتصاى

 ثتسٍش  هيتصاى  ٍ ؾتَد هتي  ديتبليص  حيي دز ّوَديٌبهيه ثيوبزاى

هتتپ عتتَازل حتتيي ديتتبليص اش جولتتِ افتت  فؿتتبز ختتَى ٍوسا

 ايي ثسٍش هٌظَز وبّؽ ثِ ثٌبثسايي، هي دّد وبّؽ عضالًي زا

اٍلتسافيلتساغتيَى  پسٍفبيل غدين ٍ  اش ّوصهبى اغتفبدُ عَازل،

   .زٍتيي تَقيِ هي وٌين زٍؼ ثِ ًػج زا 

 تشکز ٍ قدرداًي   

داًٌتتد اش حتتَشُ هعبًٍتت  ثتتس ختتَد نشم هتتي پطٍّؿتتگساى    

گلػتبى ٍ ّوىتبزي  تحميمبت ٍ فٌبٍزي داًؿگبُ علَم پصؾىي 

آذزگسگبى  5هحتسم ث ؽ ديبليص ثيوبزغتبى  وبزوٌبى ى ٍهػئَن

ٍ ًيص ثيوبزاى هحتسم ديبليصي ؾسو  وٌٌدُ دز ايي هطبلعِ وِ ثب 

، ّوىبزي ختَد شهيٌتِ اًدتبم ايتي تحميتك زا فتساّن ًوَدًتد       

 ازي ًوبيٌد.صگلدزداًي ٍ غپبغ
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Abstract 

 

Background and objective: Hypotension and Muscle cramp are the common complications of 

Hemodialysis. One approach that has recently been proposed to prevent this complication is the 

change in the concentration of sodium and ultrafiltration. The purpose of this study was to 

investigate the influence of sodium dialysate variation and ultrafiltration in preventing hypotension 

and muscle cramp during hemodialysis process. 

Material and Methods: In this clinical trial study, 44 Hemodialysis patients were divided 

randomly into four groups. For each group, four treatment protocols (six-session Hemodialysis) 

were conducted. Protocol A: Sodium dialysate and ultrafiltration were constant. Protocol II: sodium 

was linear and ultrafiltration was constant. Protocol III: Sodium and ultrafiltration were linear. 

Protocol IV (routine): Sodium and ultrafiltration were constant.   Using Chi-Square and relative 

risk, the data was analyzed (P<0.05). 

Results: The incidence of hypotension, at the end of the fourth hour of dialysis in Protocol 3, was 

significantly decreased compared to that of routine method (P<0.05), while at the end of first, 

second and third hour, this difference was not significant. Muscle cramp in the routine method was 

more than other protocols (P=0.034). The relative risk of muscle cramp in the routine method was 

2.08 times of protocol I, 1.09 of Protocol II, 2.08 of protocol III. 

Conclusion: Sodium and ultrafiltration profile is simple and cost-free, and it reduces the incidence 

of hypotension and muscle cramp during dialysis. Thus, we recommend using sodium and UF 

profile instead of routine protocol to reduce these effects. 
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