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 4گروه پرستاری ،دانشكده پرستاری و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 4گروه داخلي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 2گروه پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران

چكيده
زمينه :الگوی کينتيک اوره ( )Urea Kinetic Modelingو نسبت کسر اوره (() Urea Reduction Ratio)URR

دو شاخص رايج

بررسي کفايت دياليز در بيماران همودياليزی است .ميزان دياليز تجويزی با ميزان ناتواني و مرگ ومير بيماران مرتبط است .اين مطالعه با

هدف تعيين ميزان کفايت دياليز صورت گرفتهاست.
مواد و روشها :پژوهش حاضر مطالعهای توصيفي است که در آن نمونه خون قبل و بعد از دياليز  32نفر بيمار طبق دستورالعمل سال 4006
مؤسسه ملي کليه ( )National Kidney Foundationگرفته و نيتروژن اوره خون ( )Blood Urea Nitrogenآن اندازهگيری شدهاست .کفايت
دياليز با استفاده از فرمول محاسبه  kt/vدوگيرداس  IIو شاخص نسبت کسر اوره بررسي شده است .دادههای پژوهش با نرمافزار  SPSSويرايش

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-07

(دريافت مقاله -32/2/24 :پذيرش مقاله)32/8/42 :

 43و با استفاده از آمار توصيفي همچون فراواني ،ميانگين و انحراف معيار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
يافتهها :در  23/4بيماران شاخص  kt/vبيش از  4/40و در  22/8بيماران نسبت کسر اوره بيشتر از 62درصد بود .ميانگين شاخص ،kt/v
حداکثر نسبت کسر اوره 44/20و 32/40بود.
نتيجهگيری :با در نظر گرفتن هر دو شاخص  kt/vو نسبت کسر اوره ،کفايت دياليز در حداقل  10درصد بيماران نامطلوب بود که اين
امر نياز به بررسي و اصالح دارد.
واژگان کليدی :همودياليز ،کفايت دياليز ،مدل کينتيک اوره ،نسبت کسر اوره
* بوشهر ،دانشکده پرستاري و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
E-mail: sharif.sharifi@yahoo.com
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 4/22±0/22و ميانگين نسبت کسر اوره 66/42±44/18 ،بود .حداقل و حداکثر شاخص  kt/vبهترتيب  0/40و  1/04و همچنين حداقل و
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مقدمه

حسب ليتر میباشد .براي محاسبه این شاخص از فرمول

همودیاليز رایجترین روش درمانی مورد استفاده جهت

دوگيرداس استفاده میشود .همچنين براي محاسبه نسبت

بيماران مبتال به نارسایی مزمن کليه است (.)7

کسر اوره ،تفاوت ميزان اوره قبل و بعد از دیاليز را به

پيشآگهی طوالنی مدت بيماران همودیاليزي مزمن،

اوره قبل تقسيم مینمایيم (.)9

تحت تأثير کفایت درمان با دیاليز قرار دارد و بررسی آن

بر اساس نظر انجمن پزشکان کليه و نيز انجمن بررسی

در درمان و مراقبت از بيماران همودیاليزي داراي اهميت
ویژه است (.)3

7

3

نتایج کفایت دیاليز استفاده از  kt/vگستردهترین مدل
قابل قبول براي کفایت دیاليز است و نسبت به URR

امروزه موضوع اصلی در بيماران همودیاليزي بررسی

ارجح است ،زیرا به طور دقيقتري برداشت اوره را

کفایت دیاليز آنهاست .بهطوريکه اگر همودیاليز از

منعکس میکند ( .)4بر اساس بررسیهاي انجام شده

کفایت الزم برخوردار نباشد سطح سموم خونی و عالئم
بالينی بيمار به خوبی کنترل نشده و بنابراین ميزان ناتوانی
و مرگ و مير افزایش مییابد .همچنين دیاليز ناکافی

دیاليزي که منجر به دستيابی  URRحدود  ٥9درصد
شود قابل قبول است و این نسبت تقریباً معادل با
 kt/v=7/3میباشد .از طرفی یکی از اهداف مهم

میتواند موجب افزایش عوارض بيماري ،طول مدت

درمانهاي جایگزین کليه که در بهبود و پيش آگهی

بستري شدن و هزینههاي تحميلی بر بيماران شود (.)2

بيماران مؤثر است رساندن مقدار درصد کاهش اوره به

اندازهگيري و پایش اوره کافی بهنظر نمی رسد زیرا

مطالعات مختلف نشان دادهاند که ميزان بقاي بيماران به

مقادیر پایين آن بيشتر از آنکه نشان دهنده برداشت کافی

ميزان این شاخص بستگی دارد بهطوري که در کسانی که

اوره توسط دیاليز باشد بيشتر نشان دهنده وضعيت
نامطلوب تغذیه است .تالش براي تعيين کفایت دیاليز از
سال  7597آغاز و در این راستا الگوي کينتيک اوره
( )kt/vبه کار گرفته شده است .با این الگو میتوان مقدار
واقعی همودیاليز مؤثر را تعيين کرد (.)4

 kt/vکمتر از یک است ميزان مرگ ومير افزایش مییابد.
همچنين عوارض و ميزان بستري شدن بيماران در زمانی
 kt/vکمتر از  0/8باشد ،بيشتر از مواقعی است که kt/v

بين  0/8-7/4است (.)1
براساس مطالعه هلد ( )Heldو همکاران ( )3004در

عالوه بر الگوي کينتيک اوره ،دیگر شاخصهاي برداشت

ایاالت متحده امریکا به ازاي هر  0/7افزایش در  kt/vتا

اوره شامل :نسبت کسر اوره ( ،)URRالگوي تعادلی

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

کينتيک اوره و شاخص استاندارد هفتگی کينتيک اوره
میباشد .رایجترین شاخصهاي کفایت دیاليز الگوي
( )kt/vنشان دهنده کسري از حجم آب بدن است که
طی یک جلسه دیاليزاز اوره پاک میشود .در این نسبت،
پارامتر  Kظرفيت صافی بر حسب ليتر در ساعتT ،

زمان دیاليز بر حسب ساعت و  Vحجم مایع بدن بر
http://bpums.ac.ir

مرگ تا  77درصد کاهش مییابد (.)8
لسان پزشکی طبق گزارش˝ نتایج مطالعات مرکز دیاليز
داالس ( )Dallas Dialysis Center 3005بيان
میکند که با افزایش kt/vاز 7/78به  7/4٥ميزان مرگ و
مير از  33/9به 78درصد کاهش یافت˝ .ميزان بقا را با
1

Renal Physician Association
2
)Dialysis Outcomes Quality Initiative (DOQI
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کينتيک اوره و نسبت کسر اوره است .الگوي کينتيک اوره

ازاي هر  9درصد افزایش در  URRحدود  ٥9درصد،
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اطالعات ما از کفایت دیاليز هنوز کامل نيست.

بيشتر از  ٥9درصد و یا  kt/vباالتر از  7/3است (.)٥
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حفظ جان  8تا 7٥هزار بيمار در سال میشود (.)5

آزمایشات بهصورت روتين ،ماهانه انجام میشود.

بخش قابل توجهی از بيماران در آمریکا مقدار دیاليزي که

بنابراین با توجه به شرایط خاص بيماران (از جمله کم

بهوسيله انجمن بررسی کفایت دیاليز توصيه شده است

خونی آنان) مطالعه زمانی صورت گرفت که به حداقل

(حداقل  )7/3را دریافت نمیکنند (.)70

نمونه خون جهت انجام آزمایشها نياز باشد .اندازهگيري

در مطالعاتی که طی سالهاي  721٥تا  7289در مراکز

وزن قبل از شروع دیاليز با حداقل لباس و با ترازوي

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

دیجيتالی  SECAانجام شد.همچنين بعد از اتمام دیاليز و

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

ثبات حال بيماران اندازهگيري نهایی وزن با همان لباسها

 40و  23درصد بيماران  kt/vکمتر از  7/3داشتهاند.

صورت گرفت .الزم به توضيح است توزین و کنترل

با توجه به اینکه عدم کفایت دیاليز یکی از اصلیترین

عالئم حياتی کليه بيماران توسط خود پژوهشگر صورت

عوامل مرگ و مير بيماران است و همچنين میتواند

پذیرفته است .تمامی آزمایشهاي  BUNبا استفاده از

باعث ناتوانی و افزایش دفعات بستري آنان گردد و از

کيت شرکت پارس آزمون و به روش فوتومتریک و

طرف دیگر ارتقاء کفایت دیاليز موجب بهبود کيفيت

توسط دستگاه اتو آناالیزر توسط یک نفر از پرسنل

زندگی و وضعيت تغذیه آنها میشود ( ،)7٥پژوهش

مجرب آزمایشگاه انجام شد .دستگاههاي دیاليز از نوع

حاضر با هدف کلی تعيين کفایت دیاليز در بيماران

نيپرو ،گامبرو  59و سرعت جریان محلول در همه افراد

همودیاليزي مراجعه کننده به بخش همودیاليز بيمارستان

یکسان و  900سی سی در دقيقه بود .براي همه افراد از

شهداي خليجفارس بوشهر طراحی و اجرا شده است.

مایع دیاليز داراي بافر بيکربنات سدیم استفاده

بدیهی است آگاهی از این امر اولين گام در ارتقاء کفایت

گردید.کفایت دیاليز با استفاده از فرمول محاسبه kt/v

دیاليز خواهد بود.

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

( )2/9Rو شاخص  URRبه صورت /BUNpre

مواد و روشها

( URR=)BUNpre–BUNpostمحاسبه شد (.)71

پژوهش حاضر مطالعهاي توصيفی است .نمونه پژوهش

دادههاي پژوهش با نرمافزار،SPSS Inc( SPSS ،

شامل  52نفر بيمار مراجعه کننده به بخش همودیاليز

 )USA ،Il ،Chicagoویرایش  75و با استفاده از آمار

بيمارستان شهداي خليجفارس بوشهر در سال 7253

توصيفی همچون فراوانی و ميانگين و انحراف معيار مورد

میباشد .اطالعات مورد نياز با تهيه نمونههاي خون قبل

تجزیه و تحليل قرار گرفته است.
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افزایش ميزان دیاليز میتوان باال برد.این راهبرد منجر به

الزم به ذکر است که جهت بررسی وضعيت بيماران این

و بعد از دیاليز مطابق دستورالعمل سال  300٥مؤسسه
نمونه قبل از دیاليز پس از گذاشتن سوزن و قبل از شروع

قبل از انجام پژوهش به تمامی بيماران اطالع داده شد ،از

فرآیند دیاليز و نمونه بعد از دیاليز در پایان دیاليز و پس از

آنان اجازه انجام پژوهش گرفته شد و نيز اطمينان داده

کاهش سرعت جریان خون به  90ميلیليتر در دقيقه به

شد که تمامی اطالعات محرمانه بوده ،صرفاً در مطالعات

مدت  3-2دقيقه گرفته شد .سرنگها و لولههاي آزمایش

علمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در صورت

حاوي هيچگونه ماده ضد انعقاد یا مایعات دیگر نبود.

درخواست نتایج در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

http://bpums.ac.ir
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ملی کليه و اندازهگيري ميزان  BUNآن گردآوري شد.

مالحظات اخالقي
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فشار خون باال 3٥/5 ،درصد موارد دیابت بود و 70/8

يافتهها
در این مطالعه تمامی بيمارانی که در حال دیاليز دائم

درصد از نمونهها هم به دیابت و هم فشار خون باال مبتال

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

بودند .علل شایعتر نارسایی مزمن کليه در مردان ،دیابت

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

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

محدوده سنی بيماران بين  75-81و با ميانگين

حالیکه در زنان ،به ترتيب فشار خون باال ( 2٥/4درصد)

 99/01±79/2سال بود .سابقه دیاليز در  94/8درصد افراد
کمتر از  2٥ماه و فقط در  3/79درصد بيماران بيشتر از
 708ماه بود (جدول .)7

سابقه دياليز (ماه)
کمتر از 2٥

97

94/8

بين  2٥و17

35

27/32

بين  13تا 708

77

77/83

بيشتر از 708

3

3/79

جمع

52

700

هفته  3/4٥±0/٥2بود.
ميانگين کل آن در بيماران  ،7/29±0/92همچنين مقدار

دياليز (ماه)
تعداد

 2/59±0/1ساعت و ميانگين تعداد جلسات دیاليز در
حداقل و حداکثر شاخص  kt/vبه ترتيب  0/30و ،4/03

جدول  )4توزيع فراواني بيماران بر حسب سابقه
فراواني

و دیابت ( 31/3درصد) بود .ميانگين طول مدت دیاليز

آن در مردان  7/27±0/٥7و در زنان  7/40±0/43بود.
ميانگين  URRکل بيماران  ،٥٥/79±73/48در مردان
 ٥4/43±73/20و در زنان  ٥8/01±73/09بود .کمترین
درصد  77/90 ،URRو بيشترین آن  59/70درصد بود.

مدرک تحصيلی دانشگاهی بودند .علت نارسایی کليه به

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

استناد محتویات پرونده بيماران در  24/3درصد موارد
جدول  )4ميانگين شاخصهای کفايت دياليز به تفكيک جنس
جنس

مردان

زنان

کل بيماران

حداقل

حداکثر

URR

٥4/43±73/20

٥8/01±73/09

٥٥/79±73/48

77/90

59/70

kt/v

7/27±0/٥7

7/40±0/43

7/29±0/92

0/30

4/03

شاخص

همچنين نتایج مطالعه نشان داد که 95/7درصد بيماران
داراي  kt/vباالتر از  7/3و  92/8درصد از آنها داراي
 URRباالتر از  ٥9درصد بودند (جدول .)2

بحث
آنچه در بدایت امر قابل توجه است نسبت بيماران از
نظر سابقه دیاليز میباشد .بيش از نيمی از بيماران

مطلوب و نامطلوب

لحاظ موارد دخيل دیگر از جمله انجام پيوند کليه،

شاخص

URR

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مطلوب

99

95/7

90

92/8

نامطلوب

28

40/5

42

4٥/3

کفايت

( URR≤65%و یا  :kt/v≤ 7/3کفایت دیاليز نامطلوب)
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این میتواند نشان از باال بودن تعداد بيماران جدید و
هم مرگ و مير قابل توجه در بخش باشد که منجر به
کاهش سابقه دیاليز شده است .در مطالعه حاضر
ميانگين سنی بيماران  99/01±79/٥2بود که با
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جدول  )2توزيع بيماران بر اساس شاخصهای کفايت دياليز

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

Kt/v
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 47/59درصد از افراد بیسواد و تنها  2/33درصد داراي

(جدول  .)3ميانگين نيتروژن اوره خون قبل از دیاليز
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بيماران

در

مطالعه

فرناندس

مطالعه تيان ( )Tianو همکاران در چين نيز این نسبت

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

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

بود ( )30تقریباً همخوانی دارد ،اما در مطالعهاي در

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

بارسلوناي اسپانيا ميانگين سن بيماران  13±72/9سال

همچنين  92/8درصد بيماران داراي  URRباالتر از

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

 ٥9درصد بودهاند .آنچه حائز اهميت است پایين بودن

یافته ما محدوده سنی بيماران  75-81سال و بيشترین

این شاخص در تقریباً همه مطالعاتی است که در مراکز

درصد مبتالیان در محدوده سنی باالتر از  ٥0سال

دیاليز سایر شهرهاي ایران انجام شده میباشد به

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

نحوي که درصد بيماران برخوردار از  URRباالتر از

بيماران کمتر از  30سال سن داشتند که حاکی از آن

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

است که نارسایی کليه ناشی از بيماريهاي مادرزادي

در مطالعه شصتی و همکاران ( )3٥متغير بوده است.

که عالئم آنها در سنين کم بروز مینماید چندان

شهبازیان و همکاران در اهواز نيز گزارش میدهند که

قابل توجه نيست.

بر اساس این شاخص ،کفایت دیاليز در  8٥درصد

در مطالعهاي که توسط اسنوبر ( )Snouberدر

موارد نامطلوب بوده است ( .)77گرچه نسبت بيماران

کشورهاي غربی انجام شده  49درصد افراد در

برخوردار از دیاليز مطلوب در مقایسه با بسياري از

محدوده سنی  49-٥4سال قرار داشتهاند (.)33

مراکز داخل کشور که در آنها پژوهشی صورت گرفته

مطالعه ما بيش از  ٥9درصد بيماران کمتر از  ٥0سال

باالتر است ليکن براي بهبود آن و برخورداري تمامی

سن داشتند.از آنجا که "پایين بودن سن شروع دیاليز

بيماران از دیاليز مطلوب باید برنامهریزي الزم به عمل

میتواند به علت عوامل متعددي از جمله عدم کنترل

آید .یافتههاي این پژوهش در خصوص ميزان kt/v

کافی بيماريهایی باشد که منجر به آسيب کليهها

حاکی از آن است که ميانگين این شاخص در کل

میشوند مانند دیابت و فشار خون باال ( ،)74در

بيماران معادل  7/29±0/92و ميانگين آن در مردان

پيشگيري ،درمان و آموزش این گروه از بيماران باید

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

اهتمام جدي به عمل آید.

کل  0/30تا  4/03میباشد .اکثریت بيماران (95/7

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

درصد) از شاخص  kt/vباالتر از  7/3برخوردار بودند

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

که بيانگر انجام دیاليز مطلوب در این گروه بيماران

در اردبيل نسبت مبتالیان مرد 50درصد در مقابل 70

است .گرچه درصد باالیی از بيماران از شاخص باالي

درصد زن ( ،)30مطالعه مدول ( )Maduellو همکاران

 kt/vبرخوردار بودند ليکن  40/5درصد بيماران کمتر

در اسپانيا  ٥4به  2٥درصد ( ،)32همچنين مطالعه

از  7/3بوده که نياز به بررسی و اصالح دارد و بيانگر

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

عدم دیاليز مطلوب در بيماران مورد مطالعه میباشد.
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سال ( ،)78برزو و همکاران در همدان 99±79/4

محدوده تغييرات  URRدر بيماران از حداقل  77/9تا

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.013

( )Fernandesدر سياهان آمریکا و انگلستان 93±7٥

را  99به  49درصد اعالم میکند (.)39
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کفایت مطلوب برخوردار بودهاند ( .)31با مقایسه نتایج

 47/3درصد در حد ضعيف بود (.)4

دو مطالعه به سهولت میتوان دریافت که طی این

در مطالعه گورمن ( )Gormanو همکاران در آمریکا

مدت پيشرفت قابل توجهی در این شاخص صورت

ميانگين  kt/v=7/38و بر اساس این شاخص 87

گرفته است.

درصد بيماران کفایت دیاليز کافی داشتند (.)27

از دالیل احتمالی قابل ذکر براي این تغيير میتوان به

در مطالعه حاضر ميانگين  kt/vدر مردان 7/27±0/٥7

استفاده از ماشينهاي دیاليز جدید و کارا اشاره کرد،

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

گرچه عوامل قطعی دخيل در این امر میتواند موضوع

برخی مطالعات دیگر از جمله مطالعه زند و همکاران

مطالعهاي باشد .ميزان  kt/vدر  7٥/23درصد مردان و

ميانگين  kt/vدر مردان  0/41±70و در زنان

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

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

مقایسه با اکثریت بيماران که داراي ميزان  kt/vبيشتر

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

از  0/8بودهاند گرچه در جاي خود قابل توجه است

است ( .)22بيشتر بودن این شاخص در زنان به نسبت

ليکن آن را میتوان به برخی شرایط استثنائی همچون

مردان است که این امر احتماالً به علت استفاده از

بدحالی بيمار و افت فشارخون در آن روز خاص

صافیهاي مشابه براي هر دو جنس و همچنين کم

نسبت داد که امکان دیاليز با سرعت و کفایت مناسب

بودن وزن و در نتيجه توزیع اوره در حجم کمتر مایع

تقریباً غير ممکن میشود .در برخی مطالعات در داخل

در زنان یوده است (.)77

کشور از جمله مطالعه روزيطلب در استان کهگيلویه

گرچه در برخی مطالعات تفاوت قابل توجه بين نسبت

و بویر احمد با ميانگين  kt/v=0/54±0/4حدود 47/9

بيماران برخوردار از کفایت مطلوب دیاليز در

درصد افراد دیاليز مطلوب داشتهاند ( .)38همچنين در

کشورهاي مختلف گزارش شده است ليکن نظر به

مطالعه دالوري در کردستان متوسط  kt/vبرابر

اینکه در اغلب مراکز کشور ما نيز دستگاههاي مناسب

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

به نسبت قابل قبولی موجود است این کمبود با

کمتر از  0/8و  22/5درصد افراد بين  7-7/40داشتهاند

آموزش بهتر پرسنل قابل جبران میباشد .در این ميان

( .)74در سایر کشورها نتيجه مطالعه آذر و همکاران

از کمبود پرسنل مجرب و همينطور دستگاههاي دیاليز

در مصر نشان میدهد که بر اساس معيار  kt/vتقریباً

در برخی مراکز دیاليز نباید غفلت شود.

 49درصد از بيماران و بر اساس شاخص نسبت کسر

مطلب حائز اهميت دیگر اینکه بنا بر یافتههاي پژوهش

اوره  44درصد داراي کفایت دیاليز در حد مطلوب

بيش از  10درصد بيماران مورد بررسی یا به دیابت یا

بودند (.)35

به فشار خون باال و یا به هردو بيماري توأمان مبتال

در مطالعهاي که توسط چائوویو ( )Chauveauدر

بودند ،و از آنجا که این دو بيماري زمينهساز نارسائی

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

کليه ( )4میباشد ضروري است سازمانهاي متولی
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بيمار در سال  81انجام شد تنها  2/22درصد بيماران از

کفایت دیاليز در  28/3درصد موارد در حد مطلوب و

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.013

در مطالعه قبلی که در همين مرکز و با حضور 25

همچنين در مطالعه گوچ ( )Gotchو همکاران نيز
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پيشنهاد میشود یک مرکز مجهز دانشگاهی به انجام

 آموزش عمومی و پيشگيري از این بيماريها،سالمت

آزمایشهاي مربوط به طرحهاي پژوهشی تخصيص

.را در برنامههاي خود بگنجانند

.داده شود
قابل ذکر است با توجه به ابتالء اکثریت قابل توجه

نتيجهگيری

 مطالعه در پيرامون،بيماران به دیابت و فشار خون باال

کفایت دیاليز در بيماران بخش همودیاليز مورد مطالعه

 علل ابتالء و روشهاي پيشگيري از این،ميزان شيوع

) بهبود بسيار چشمگيري31( نسبت به بررسی قبلی

 در کاهش مبتالیان به نارسائی کليه در آینده،بيماريها

 درصد90 نشان میدهد (کفایت مطلوب در بيش از

.یقيناً سودمند خواهد بود

 درصد2 بيماران در مطالعه حاضر در مقابل تنها حدود
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 درصد بيماران با40  ليکن حداقل،)در مطالعه قبل
سپاس و قدرداني

 و نسبت کسر اوره هنوزkt/v توجه به هر دو شاخص

پژوهشگر نهایت سپاس و قدردانی خود را از معاونت

از دیاليز مطلوب برخوردار نيستند که این خود نشانگر

محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی

امکان اصالح کامل این شاخص با اتخاذ تدابير الزم

بوشهر و نيز مسئولين و کادر درمانی بخش دیاليز و

است و بر این اساس الزم مینماید در فاصله زمانی

آزمایشگاه بيمارستان شهداي خليجفارس بوشهر و

 همچنين بنا به.مناسب بررسی مجدد به عمل آید

همچنين بيمارانی که با صبر و بردباري در تکميل این

اهميت موضوع و لزوم دقت هرچه وافر در اجراي

پژوهش ما را همراهی نمودند ابراز میدارد

، با توجه به تراکم کار آزمایشگاه بيمارستان،آزمایشها
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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.
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