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 چكيده
 جيرا شاخص دو ( Urea Reduction Ratio(URR)) اوره کسر نسبت و (Urea Kinetic Modeling) اوره کينتيک یالگو :زمينه

 با مطالعه نيا است. مرتبط مارانيب ريوم مرگ و يناتوان زانيم با یزيتجو زياليد زانيم است. یزياليهمود مارانيب در زياليد تيکفا يبررس

 .است گرفته صورت زياليد تيکفا زانيم نييتع هدف

 4006 سال دستورالعمل طبق ماريب نفر 32 زياليد از بعد و قبل خون نمونه آن در که است يفيتوص یا مطالعه حاضر پژوهش :ها روش و مواد

 تيکفا است. شده یريگ اندازه آن (Blood Urea Nitrogen) خون اوره تروژنين و گرفته (National Kidney Foundation) هيکل يمل مؤسسه

 ويرايش SPSS افزار نرم با پژوهش یها داده است. شده يبررس اوره کسر نسبت شاخص و II رداسيدوگ kt/v محاسبه فرمول از استفاده با زياليد

 .است  گرفته قرار ليتحل و هيتجز مورد اريمع انحراف و نيانگيم ،يفراوان همچون يفيتوص آمار از استفاده با و 43

 ،kt/v شاخص نيانگيم بود. درصد 62از شتريب اوره کسر نسبت مارانيب 8/22 در و 40/4 از شيب kt/v شاخص مارانيب 4/23 رد ها: يافته

 و حداقل نيهمچن و 04/1 و 40/0 بيترت به kt/v شاخص حداکثر و حداقل بود. 42/66±18/44 اوره، کسر نسبت نيانگيم و 22/0±22/4

 بود. 40/32و 20/44اوره کسر نسبت حداکثر

 نيا که بود نامطلوب مارانيب درصد 10 حداقل در زياليد تيکفا اوره، کسر نسبت و kt/v شاخص دو هر گرفتن نظر در با :گيری نتيجه

 دارد. اصالح و يبررس به ازين امر

 اوره کسر نسبت اوره، کينتيک مدل ز،ياليد تيکفا ز،ياليهمود کليدی: واژگان
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 مقدمه
 جهت استفاده مورد یدرمان روش نیتر جیرا زيالیهمود

 (.7) است هيکل مزمن یینارسا به مبتال مارانيب

 مزمن، يزيالیهمود مارانيب مدت یطوالن یآگه شيپ

 آن یبررس و دارد قرار زيالید با درمان تیکفا ريثأت تحت

 تياهم يدارا يزيالیهمود مارانيب از مراقبت و درمان در

 (.3) است ژهیو

 یبررس يزيالیهمود مارانيب در یاصل موضوع امروزه

 از همودیاليز اگر که يطور هب هاست. آن زيالید تیکفا

 عالئم و خونی سموم سطح نباشد برخوردار الزم تیکفا

 ناتوانی ميزان بنابراین و نشده کنترل خوبی به بيمار بالينی

 ناکافی دیاليز نيهمچن یابد. می افزایش مير و مرگ و

 مدت طول بيماري، عوارض افزایش موجب تواند می

 (.2) شود بيماران بر تحميلی هاي هزینه و شدن بستري

 ست.ين کامل هنوز زيالید تیکفا از ما اطالعات

 رایز رسد ینم نظر هب یکاف اوره شیپا و يريگ اندازه

 یکاف برداشت دهنده نشان آنکه از شتريب آن نیيپا ریمقاد

 تيوضع دهنده نشان شتريب باشد زيالید توسط اوره

 از زيالید تیکفا نييتع يبرا تالش است. هیتغذ نامطلوب

 اوره کينتيک يالگو راستا نیا در و آغاز 7597 سال

(kt/v) مقدار توان یم الگو نیا با است. شده گرفته کار به 

 (.4) کرد نييتع را ثرؤم زيالیهمود یواقع

 برداشت يها شاخص گرید اوره، کينتيک يالگو بر  عالوه

 یتعادل يالگو (،URR) اوره کسر نسبت شامل: اوره

 اوره کينتيک یهفتگ استاندارد شاخص و اوره کينتيک

 يالگو زيالید تیکفا يها شاخص نیتر جیرا باشد. یم

 اوره کينتيک يالگو است. اوره کسر نسبت و اوره کينتيک

(kt/v) که است بدن آب حجم از يکسر دهنده نشان 

 نسبت، نیا در شود. یم پاک اوره زازيالید جلسه کی یط

 T ساعت، در تريل حسب بر یصاف تيظرف K پارامتر

 بر بدن عیما حجم V و ساعت حسب بر زيالید زمان

 فرمول از شاخص نیا محاسبه يبرا باشد. یم تريل حسب

 نسبت محاسبه يبرا نيهمچن شود. یم استفاده رداسيدوگ

 به را زيالید از بعد و قبل اوره زانيم تفاوت اوره، کسر

 (.9) میينما یم ميتقس قبل اوره

 یبررس انجمن زين و 7هيکل پزشکان انجمن نظر اساس بر

 مدل نیتر گسترده kt/v از استفاده 3زيالید تیکفا نتایج

 URR به نسبت و است زيالید تیکفا يبرا قبول قابل

 را اوره برداشت يتر قيدق طور به رایز است، ارجح

 شده انجام يها بررسی اساس بر (.4) کند یم منعکس

 درصد ٥9 حدود URR دستيابی به منجر که دیاليزي

 با معادل باًیتقر نسبت نیا و است قبول قابل شود

3/7kt/v= مهم اهداف از یکی یطرف از باشد. می 

 آگهی پيش و بهبود در که کليه جایگزین هاي درمان

 به اوره کاهش درصد مقدار رساندن است ثرؤم بيماران

 (.٥) است 3/7 از باالتر kt/v ای و درصد ٥9 از شتريب

 به بيماران بقاي زانيم که اند داده نشان مختلف مطالعات

 که کسانی در که طوري هب دارد بستگی شاخص این ميزان

kt/v یابد. می افزایش ومير مرگ ميزان است کی از کمتر 

 یزمان در مارانيب شدن يبستر زانيم و عوارض نيهمچن

kt/v که است یمواقع از شتريب باشد، 8/0 از کمتر kt/v 

 (.1) است 8/0-4/7 نيب

 در (3004) همکاران و (Held) هلد مطالعه براساس

 تا kt/v در شیافزا 7/0 هر ازاي به کایامر متحده االتیا

 به و ابدی یم کاهش درصد 1 تا مرگ ميزان 3/7 نزدیک

 درصد، ٥9 حدود URR در شیافزا درصد 9 هر ازاي

 (.8) ابدی یم کاهش درصد 77 تا مرگ

 دیاليز مرکز مطالعات نتایج ˝گزارش طبق پزشکی لسان

 بيان (Dallas Dialysis Center 3005) داالس

 و مرگ ميزان 4٥/7 به 78/7از kt/vافزایش با که کند می

 با را بقا ميزان .˝یافت کاهش درصد78 به 9/33 از مير

                                                 
1

Renal Physician Association 
2 Dialysis Outcomes Quality Initiative (DOQI) 

 [
 D

O
I:

 1
0.

75
08

/is
m

j.1
39

4.
06

.0
13

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 9

http://dx.doi.org/10.7508/ismj.1394.06.013
http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-756-fa.html


 4231بهمن و اسفند / 6/ شماره هجدهمسال                                                                  /طب جنوب                     4428

 

http://bpums.ac.ir 

 به منجر راهبرد برد.این باال توان می دیاليز ميزان افزایش

 .(5) شود می سال در بيمار هزار7٥ تا 8 جان حفظ

 که دیاليزي مقدار کایآمر در بيماران از یتوجه قابل بخش

 است شده هيتوص زيالید تیکفا یبررس انجمن وسيله هب

 .(70) کنند نمی دریافت را (3/7 )حداقل

 مراکز در 7289 تا 721٥ هاي سال یط که یمطالعات در

 کردستان (،72) ساري (،73) کرمان (،77) اهواز زيالید

، 91، ٥/14، 8٥ بيترت به شد، انجام (79) همدان و (74)

 اند. داشته 3/7 از کمتر kt/v مارانيب درصد 23و  40

 نیتر یاصل از یکی زيالید تیکفا عدم نکهیا به توجه با

 تواند یم نيهمچن و است مارانيب ريم و مرگ عوامل

 از و گردد آنان يبستر دفعات شیافزا و یناتوان باعث

 تيفيک بهبود موجب زيالید تیکفا ارتقاء گرید طرف

 پژوهش (،7٥) شود یم ها آن هیتغذ تيوضع و یزندگ

 مارانيب در زيالید تیکفا نييتع یکل هدف با حاضر

 مارستانيب زيالیهمود بخش به کننده مراجعه يزيالیهمود

 است. شده اجرا و یطراح بوشهر فارس جيخل يشهدا

 تیکفا ارتقاء در گام نياول امر نیا از یآگاه است یهیبد

 .بود خواهد زيالید
 

 ها روش و مواد

 پژوهش نمونه است. یفيتوص يا مطالعه حاضر پژوهش

 زيالیهمود بخش به کننده مراجعه ماريب نفر 52 شامل

 7253 سال در بوشهر فارس جيخل يشهدا مارستانيب

 قبل خون يها نمونه هيته با ازين مورد اطالعات باشد. یم

 مؤسسه 300٥ سال دستورالعمل مطابق زيالید از بعد و

 شد. يگردآور آن BUN زانيم يريگ اندازه و هيکل یمل

 شروع از قبل و سوزن گذاشتن از پس زيالید از قبل نمونه

 از پس و زيالید انیپا در زيالید از بعد نمونه و زيالید ندیفرآ

 به دقيقه در تريل ميلی 90 به خون انیجر سرعت کاهش

 شیآزما يها لوله و ها سرنگ شد. گرفته دقيقه 3-2 مدت

 نبود. گرید عاتیما ای انعقاد ضد ماده گونه چيه يحاو

 نیا مارانيب تيوضع یبررس جهت که است ذکر به الزم

  شود. یم انجام ماهانه ن،يروت صورت هب شاتیآزما

 کم جمله )از مارانيب خاص طیشرا به توجه با نیبنابرا

 حداقل به که گرفت صورت یزمان مطالعه آنان( یخون

 يريگ اندازه باشد. ازين ها شیآزما انجام جهت خون نمونه

 يترازو با و لباس حداقل با زيالید شروع از قبل وزن

 و زيالید اتمام از بعد نيشد.همچن انجام SECA یتاليجید

 ها لباس همان با وزن یینها يريگ اندازه مارانيب حال ثبات

 کنترل و نیتوز است حيتوض به الزم گرفت. صورت

 صورت پژوهشگر خود توسط مارانيب هيکل یاتيح عالئم

 از استفاده با BUN يها شیآزما یتمام است. رفتهیپذ

 و کیفوتومتر روش به و آزمون پارس شرکت تيک

 پرسنل از نفر کی توسط زریآناال اتو دستگاه توسط

 نوع از زيالید يها دستگاه شد. انجام آزمایشگاه مجرب

 افراد همه در محلول جریان سرعت و 59 گامبرو پرو،ين

 از افراد همه يبرا .بود قهيدق در یس یس 900 و یکسان

 استفاده میسد کربناتيب بافر يدارا زيالید عیما

 kt/v محاسبه فرمول از استفاده با زيالید تید.کفایگرد

Daugirdas II(-4(+)R-O.OO8t)1n= Kt/v uf 

(R9/2) شاخص و URR صورت به BUNpre/ 

(BUNpre–BUNpost=)URR (.71) شد محاسبه 

 ،SPSS (SPSS Inc افزار، نرم با پژوهش يها داده

Chicago، Il، USA )آمار از استفاده با و 75 ویرایش 

 مورد اريمع انحراف و نيانگيم و یفراوان همچون یفيتوص

 است.  گرفته قرار ليتحل و هیتجز

 

 ياخالق مالحظات

 از شد، داده اطالع مارانيب یتمام به پژوهش انجام از قبل

 داده نانياطم زين و شد گرفته پژوهش انجام اجازه آنان

 مطالعات در صرفاً بوده، محرمانه اطالعات یتمام که شد

 صورت در و گرفت خواهد قرار استفاده مورد یعلم

 گرفت. خواهد قرار آنان ارياخت در جینتا درخواست
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 ها افتهي
 دائم دیاليز حال در که بيمارانی تمامی مطالعه این در

 مرد آنان نفر 45 شدند. داده شرکت نفر( 52) بودند

 بودند. درصد( 2/41) زن نفر 44 و درصد( 1/93)

 ميانگين با و 75-81 بين بيماران سنی محدوده

 افراد درصد 8/94 در دیاليز سابقه بود. سال 2/79±01/99

 از بيشتر بيماران درصد 79/3 در فقط و ماه 2٥ از کمتر

 (.7 )جدول بود ماه 708
 

 سابقه حسب بر بيماران فراواني توزيع (4 جدول

 )ماه( دياليز
 فراواني تعداد )ماه( دياليز سابقه

 8/94 97 2٥ از کمتر

 32/27 35 17و 2٥ بين

 83/77 77 708 تا 13 بين

 79/3 3 708 از بيشتر

 700 52 جمع
 

 يدارا درصد 33/2 تنها و سواد یب افراد از درصد 59/47

 به هيکل یینارسا علت بودند. یدانشگاه یليتحص مدرک

 موارد درصد 3/24 در مارانيب پرونده اتیمحتو استناد

 8/70 و بود ابتید موارد درصد 5/3٥ باال، خون فشار

 مبتال باال خون فشار هم و ابتید به هم ها نمونه از درصد

 ابتید مردان، در هيکل مزمن یینارسا تر عیشا علل بودند.

 در بود (درصد 9/3٥) باال فشارخون و (درصد 38/٥)

 (درصد 4/2٥) باال خون فشار بيترت به زنان، در که یحال

 زيالید مدت طول نيانگيم بود. (درصد 3/31) ابتید و

 در زيالید جلسات تعداد نيانگيم و ساعت 1/0±59/2

 بود. 4٥/3±٥2/0 هفته

 ،03/4 و 30/0 بيترت  به kt/v شاخص حداکثر و حداقل

 مقدار نيهمچن ،29/7±92/0 مارانيب در آن کل نيانگيم

 بود. 40/7±43/0 زنان در و 27/7±٥7/0 مردان در آن

 مردان در ،79/٥٥±48/73 مارانيب کل URR نيانگيم

 نیکمتر بود. 01/٥8±09/73 زنان در و ٥4/20/73±43

 بود. درصد 70/59 آن نیشتريب و URR، 90/77 درصد

 زيالید از قبل خون اوره تروژنين نيانگيم (.3 )جدول

 بود. ٥7/49±1/٥ زيالید از بعد و 1/20±39/380

 

 جنس تفكيک به دياليز کفايت های شاخص ميانگين (4 جدول

 جنس

 شاخص
 حداکثر حداقل بيماران کل زنان مردان

URR 20/73±43/٥4 09/73±01/٥8 48/73±79/٥٥ 90/77 70/59 

kt/v ٥7/0±27/7 43/0±40/7 92/0±29/7 30/0 03/4 

 

 بيماران درصد 7/95که داد نشان مطالعه نتایج همچنين

 داراي ها آن از درصد 8/92 و 3/7 از باالتر kt/v داراي

URR (2 جدول) بودند درصد ٥9 از باالتر. 
 

های کفايت دياليز  ( توزيع بيماران بر اساس شاخص2جدول 

 مطلوب و نامطلوب

 شاخص

 کفايت

Kt/v URR 

 درصد تعداد درصد تعداد

 8/92 90 7/95 99 مطلوب

 3/4٥ 42 5/40 28 نامطلوب
 

(URR≤65%  3/7و یا kt/v≤ :کفایت دیاليز نامطلوب) 

 بحث

 از مارانيب نسبت است توجه قابل امر تیبدا در آنچه

 مارانيب از یمين از شيب باشد. یم زيالید سابقه نظر

 با که دارند سابقه ماه 2٥ از کمتر درصد( 8/94)

 ه،يکل ونديپ انجام جمله از گرید ليدخ موارد لحاظ

 و دیجد مارانيب تعداد بودن باال از نشان تواند یم نیا

 به منجر که باشد بخش در توجه قابل ريم و مرگ هم

 حاضر مطالعه در است. شده زيالید سابقه کاهش

 با که بود 01/99±٥2/79 مارانيب یسن نيانگيم
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 فرناندس مطالعه در مارانيب یسن نيانگيم

(Fernandes) 93±7٥ انگلستان و کایآمر اهانيس در 

 99±4/79 همدان در همکاران و برزو (،78) سال

 سال 2/94±8/74 که همکاران و يمظفر و (75) سال

 در يا مطالعه در اما دارد، یهمخوان باًیتقر (30) بود

 سال 13±9/72 مارانيب سن نيانگيم اياسپان يبارسلونا

 اساس بر است. توجه قابل که (37) شده گزارش

 نیشتريب و سال 75-81 مارانيب یسن محدوده ما افتهی

 سال ٥0 از باالتر یسن محدوده در انیمبتال درصد

 درصد 01/7 تنها داشتند. قرار (درصد 44/24)

 آن از یحاک که داشتند سن سال 30 از کمتر مارانيب

 يمادرزاد يها يماريب از یناش هيکل یینارسا که است

 چندان دینما یم بروز کم نيسن در ها آن عالئم که

 ست.ين توجه قابل

 در (Snouber) اسنوبر توسط که يا مطالعه در

 در افراد درصد 49 شده انجام یغرب يکشورها

 .(33) اند داشته قرار سال 49-٥4 یسن محدوده

 سال ٥0 از کمتر مارانيب درصد ٥9 از شيب ما مطالعه

 زيالید شروع سن بودن نیيپا" که آنجا داشتند.از سن

 کنترل عدم جمله از يمتعدد عوامل علت به تواند یم

 ها هيکل بيآس به منجر که باشد ییها يماريب یکاف

 در (،74) باال خون فشار و ابتید مانند شوند یم

 دیبا مارانيب از گروه نیا آموزش و درمان ،يريشگيپ

 د.یآ عمل به يجد اهتمام

 مقابل در درصد 1/93 مرد انیمبتال نسبت ما مطالعه در

 همکاران و مظفري مطالعه در است. زن درصد 2/41

 70 مقابل در درصد 50مرد مبتالیان نسبت اردبيل در

 همکاران و (Maduell) مدول مطالعه ،(30) زن درصد

 مطالعه نيهمچن (،32) درصد 2٥ به ٥4 اياسپان در

 و (34) درصد 39 به 19 مصر در همکاران و عباس

 نسبت نیا زين نيچ در همکاران و (Tian) انيت مطالعه

  (.39) کند یم اعالم درصد 49 به 99 را

 تا 9/77 حداقل از مارانيب در URR راتييتغ محدوده

 و 79/٥٥±48/73 کل نيانگيم با درصد 70/59 حداکثر

 بود. 01/٥8±9/73 زنان در و 43/٥4±27/73 مردان در

 از باالتر URR يدارا مارانيب درصد 8/92 نيهمچن

 بودن نیيپا است تياهم حائز آنچه اند. بوده درصد ٥9

 مراکز در که است یمطالعات همه باًیتقر در شاخص نیا

 به باشد یم شده انجام رانیا يشهرها ریسا زيالید

 از باالتر URR از برخوردار مارانيب درصد که ينحو

 درصد 4٥ تا (79) همدان در درصد 70 از درصد، ٥9

 است. بوده ريمتغ (3٥) همکاران و یشصت مطالعه در

 که دهند یم گزارش زين اهواز در همکاران و انیشهباز

 درصد 8٥ در زيالید تیکفا شاخص، نیا اساس بر

 مارانيب نسبت گرچه (.77) است بوده نامطلوب موارد

 از ياريبس با سهیمقا در مطلوب زيالید از برخوردار

 گرفته صورت یپژوهش ها آن در که کشور داخل مراکز

 یتمام يبرخوردار و آن بهبود يبرا کنيل است باالتر

 عمل به الزم يزیر برنامه دیبا مطلوب زيالید از مارانيب

 kt/v زانيم خصوص در پژوهش نیا يها افتهی د.یآ

 کل در شاخص نیا نيانگيم که است آن از یحاک

 مردان در آن نيانگيم و 29/7±92/0 معادل مارانيب

 راتييتغ محدوده با و 40/7±43/0 زنان و ٥7/0±27/7

 7/95) مارانيب تیاکثر باشد. یم 03/4 تا 30/0 کل

 بودند برخوردار 3/7 از باالتر kt/v شاخص از (درصد

 مارانيب گروه نیا در مطلوب زيالید انجام انگريب که

 يباال شاخص از مارانيب از ییباال درصد گرچه است.

kt/v کمتر مارانيب درصد 5/40 کنيل بودند برخوردار 

 انگريب و دارد اصالح و یبررس به ازين که بوده 3/7 از

 .باشد یم مطالعه مورد مارانيب در مطلوب زيالید عدم
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 25 حضور با و مرکز نيهم در که یقبل مطالعه در

 از مارانيب درصد 22/2 تنها شد انجام 81 سال در ماريب

 جینتا سهیمقا با (.31) اند بوده برخوردار مطلوب تیکفا

 نیا یط که افتیدر توان یم سهولت به مطالعه دو

 صورت شاخص نیا در یتوجه قابل شرفتيپ مدت

 است. گرفته

 به توان یم رييتغ نیا يبرا ذکر قابل یاحتمال لیدال از

 کرد، اشاره کارا و دیجد زيالید يها نيماش از استفاده

 موضوع تواند یم امر نیا در ليدخ یقطع عوامل گرچه

 و مردان درصد 23/7٥ در kt/v زانيم باشد. يا مطالعه

 در که است بوده تر نیيپا 8/0 از زنان درصد 94/4

 شتريب kt/v زانيم يدارا که مارانيب تیاکثر با سهیمقا

 است توجه قابل خود يجا در گرچه اند بوده 8/0 از

 همچون یاستثنائ طیشرا یبرخ به توان یم را آن کنيل

 خاص روز آن در فشارخون افت و ماريب یبدحال

 مناسب تیکفا و سرعت با زيالید امکان که داد نسبت

 داخل در مطالعات یبرخ در شود. یم ممکن ريغ باًیتقر

 هیلويکهگ ستانا در طلب يروز مطالعه جمله از کشور

 9/47 حدود =54/0kt/v±4/0 نيانگيم با احمد ریبو و

 در نيهمچن (.38) اند داشته مطلوب زيالید افراد درصد

 برابر kt/v متوسط کردستان در يدالور مطالعه

 kt/v مارانيب درصد 9/29 و شده گزارش 0±54/0/3٥

 اند داشته 7-40/7 نيب افراد درصد 5/22 و 8/0 از کمتر

 همکاران و آذر مطالعه جهينت کشورها ریسا در (.74)

 باًیتقر kt/v اريمع اساس بر که دهد یم نشان مصر در

 کسر نسبت شاخص اساس بر و مارانيب از درصد 49

 مطلوب حد در زيالید تیکفا يدارا درصد 44 اوره

  (.35) بودند

 در (Chauveau) ویچائوو توسط که يا مطالعه در

  (.20) است بوده =4/7kt/v نيانگيم شده انجام فرانسه

 زين همکاران و (Gotch) گوچ مطالعه در نيهمچن

 و مطلوب حد در موارد درصد 3/28 در زيالید تیکفا

  (.4) بود فيضع حد در درصد 3/47

 کایآمر در همکاران و (Gorman) گورمن مطالعه در

 87 شاخص نیا اساس بر و =38/7kt/v نيانگيم

  (.27) داشتند یکاف زيالید تیکفا مارانيب درصد

 27/7±٥7/0 مردان در kt/v نيانگيم حاضر مطالعه در

 در و است مشهود آنچه بود. 40/7±43/0 زنان در و

 همکاران و زند مطالعه جمله از گرید مطالعات یبرخ

 زنان در و 41/0±70 مردان در kt/v نيانگيم

 همکاران و منفرد مطالعه در هم و (23) 78/0±45/0

kt/v شده گزارش 32/7 زنان در و 53/0 مردان در 

 نسبت به زنان در شاخص نیا بودن شتريب .(22) است

 از استفاده علت به احتماالً امر نیا که است مردان

 کم نيهمچن و جنس دو هر يبرا مشابه يها یصاف

 عیما کمتر حجم در اوره عیتوز جهينت در و وزن بودن

  (.77) است ودهی زنان در

 نسبت نيب توجه قابل تفاوت مطالعات یبرخ در گرچه

 در زيالید مطلوب تیکفا از برخوردار مارانيب

 به نظر کنيل است شده گزارش مختلف يکشورها

 مناسب يها دستگاه زين ما کشور مراکز اغلب در نکهیا

 با کمبود نیا است موجود یقبول قابل نسبت به

 انيم نیا در باشد. یم جبران قابل پرسنل بهتر آموزش

 زيالید يها دستگاه طور نيهم و مجرب پرسنل کمبود از

 شود. غفلت دینبا زيالید مراکز یبرخ در

 پژوهش يها افتهی بر بنا نکهیا گرید تياهم حائز مطلب

 ای ابتید به ای یبررس مورد مارانيب درصد 10 از شيب

 مبتال توأمان يماريب هردو به ای و باال خون فشار به

 ینارسائ ساز نهيزم يماريب دو نیا که آنجا از و بودند،

 یمتول يها سازمان است يضرور باشد یم (4) هيکل
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 ها يماريب نیا از يريشگيپ و یعموم آموزش سالمت،

 بگنجانند. خود يها برنامه در را
 

 یريگ جهينت

 مطالعه مورد زيالیهمود بخش مارانيب در زيالید تیکفا

 يريچشمگ اريبس بهبود (31) یقبل یبررس به نسبت

 درصد 90 از شيب در مطلوب تی)کفا دهد یم نشان

 درصد 2 حدود تنها مقابل در حاضر مطالعه در مارانيب

 با مارانيب درصد 40 حداقل کنيل قبل(، مطالعه در

 هنوز اوره کسر نسبت و kt/v شاخص دو هر به توجه

 نشانگر خود نیا که ستندين برخوردار مطلوب زيالید از

 الزم ريتداب اتخاذ با شاخص نیا کامل اصالح امکان

 یزمان فاصله در دینما یم الزم اساس نیا بر و است

 به بنا نيهمچن د.یآ عمل به مجدد یبررس مناسب

 ياجرا در وافر هرچه دقت لزوم و موضوع تياهم

 مارستان،يب شگاهیآزما کار تراکم به توجه با ها، شیآزما

 انجام به یدانشگاه مجهز مرکز کی شود یم شنهاديپ

 صيتخص یپژوهش يها طرح به مربوط يها شیآزما

 شود. داده

 توجه قابل تیاکثر ابتالء به توجه با است ذکر قابل

 رامونيپ در مطالعه باال، خون فشار و ابتید به مارانيب

 نیا از يريشگيپ يها روش و ابتالء علل وع،يش زانيم

 ندهیآ در هيکل ینارسائ به انیمبتال کاهش در ها، يماريب

 بود. خواهد سودمند ناًيقی
 

 قدرداني و سپاس

 معاونت از را خود یقدردان و سپاس تینها پژوهشگر

 یپزشک علوم دانشگاه يفناور و قاتيتحق محترم

 و زيالید بخش یدرمان کادر و نيمسئول زين و بوشهر

 و بوشهر فارس جيخل يشهدا مارستانيب شگاهیآزما

 نیا ليتکم در يبردبار و صبر با که یمارانيب نيهمچن

 دارد یم ابراز نمودند یهمراه را ما پژوهش
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Abstract 

Background: In daily clinical practice two useful tools for calculation of hemodialysis adequacy are Urea 

Kinetic Modeling and Urea Reduction Ratio (URR). The amount of dialysis that a patient receives can 

impact morbidity and mortality. The main goal of this research is investigating of dialysis adequacy in 

patients undergoing dialysis in hemodialysis ward. 

Material and Methods: This descriptive study was performed on 93 patients admitted in hemodialysis 

ward.Pre- and post-dialysis blood samples for measurement of BUN levels were obtained according to 

2006 National Kidney Foundation guidelines.kt/v Daugirdas formula and URR were used to assess the 

adequacy of hemodialysis. Data was analyzed by parametric and non parametric tests using the spss 

version 19 software.  
Results: The results of the study show that 59.1 % patients were kt/v ›1.2 and 53.8% of them were URR› 

65%. The mean of kt/v and URR were 1.35±0.53 and 66.15%±12.48 respectively .The minimum and 

maximum kt/v indices were 0.20 and 4.02 and The minimum and maximum URR were 11.50% and 

95.10% respectively. 

Conclusion: according to the dialysis adequacy indices (kt/v and URR) more than 40% of patients 

admitted to this Hemodialysis ward received inadequate hemodialysis services that need more supervision 

and follow up. 

 

Key words: Hemodialysis, Dialysis adequacy, kt/v, URR 
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