
و خشک وزن خشک  ووزن
ن ي لترافيلترا اولترافيلتراسيونا

عصاره شهرزاد دکتر شهرزاد عصارهدکتر
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ژ ش بيمارستان شهيد هاشمی نژادش





وزن خشک چيست؟

ن دن د شد اضافه آ ن د ا که ت ا زن خشک وزن خشک وزنی است که بيمار بدون آب اضافه جمع شده در بدن بين زن

.دو دياليز دارد

.اين مانند وزن فردی با کليه های طبيعی پس از ادرار کردن است

وزن خشک پايين ترين وزنی است که پس از دياليز می توان به آن رسيد  آ

.  بدون آنکه عاليم کمبود حجم مانند افت فشار خون در بيمار بروز نمايد
(Henderson LW: Symptomatic hypotension during hemodialysis. Kidney Int 17: 571–576, 1980)

نکند تشنگی احساس و باشد هيدراته کامًال بايد بيمار وزن اين ی در س  ر ب و  ي ي   ر ب ين وزن بي .ر 



وزن خشک چگونه تخمين زده ميشود؟

توجه با و بالينی تجربه اساس بر و پزشک توسط خشک وزن خشک توسط پزشک و بر اساس تجربه بالينی و با توجه وزن
.به معيارهای زير تخمين زده می شود

طبيعی١ خون فشار فشار خون طبيعی١.
فقدان ادم٢.

دن گ دها اع ات د عدم اتساع وريدهای گردنی٣.
فقدان رال و کراکل ناشی از احتباس مايعات در ريه ها۴.

گ فقدان تنگی نفس يا نارسايی احتقانی قلب۵.
CXRاندازه طبيعی قلب در ۶.



عاليم کاهش بيش از حد وزن خشک

تشنگی١ تشنگی١.
خشکی دهان٢.
د٣ ش ت ت ا ت ا ا که ه گ سرگيجه که با استراحت بهتر می شود٣.
کرامپ۴.
تهوع۵.
بی قراری۶.
اندامهای سرد٧.
رتاکی کاردی٨. ی



کاهش بيش از حد وزن خشک در بيماری رخ می دهد  

د ک دا زن ش افزا تد ه آن)اق(که از و از آن ) چاقی(که به تدريج افزايش وزن پيدا کرده

ندارد . اطالع ندارداطالع

قبلی خشک وزن به بيمار وزن رساندن برای ی تالش ب ر ب وزن   ن وزن بي ی ر ش بر

باعث کاهش بيش از حد وزن خشک و هايپوولمی بيمار 

.می شود



عاليم افزايش  مايعات بدن

وزن افزايش وزنافزايش
افزايش فشار خون

ادم در پاها، مچ پاها، مچ دستها، صورت و اطراف 
چشمها

اتساع شکم
ها ريه در مايع تجمع علت به نفس تنگی نفس به علت تجمع مايع در ريه هاتنگ

تاکی کاردی، بزرگ شدن قلب، نارسايی قلبی



افت به منجر دياليز جلسه هر در مايعات زياد حجم برداشتن حجم زياد مايعات در هر جلسه دياليز منجر به افت برداشتن

.  فشار خون و سرگيجه و کرامپ می شود

کمبود برداشت مايعات در دياليز منجر به افزايش تدريجی وزن  

.و هابپرتنشن و نارسايی احتقانی قلب می گردد

ف ک ا ا ک ا پس بسيار ضروری است که بيمار با محدود کردن مصرف ا

بيشمايعات و نمک و توزين روزانه در منزل از افزايش وزن بيش   وزن يش ز ز ز ر روز وزين و و ي

.کيلوگرم در بين دو جلسه دياليز پرهيز نمايد ٢تا  ۵/١از 



روشهای پاراکلينيکی تخمين وزن 
خشک



Atrial Natriuretic Peptide (ANP)

یهورمونی است که در پاسخ به تغييرات حجم و فشار عضالنی دهليز از   م خ پ ی
.ديواره دهليز آزاد می گردد

.اين هورمون نيمه عمری کوتاه دارد و با همودياليز برداشت نمی شود
R hت ا ا گ ا ا ا ک ک ا ش Rascher پيشنهاد کرد که از اندازه گيری اين هورمون برای تخمين

,Rascher W). وزن خشک بيماران دياليزی استفاده گردد et al:Lancet 2: 303–305, 1985)

وANPميزان دياليز از پس و بود باال همودياليزی بيماران در ن يز و  ANPيز ي ز  ال بو و پس  يزی ب ي و ن  ر ر بي
.اولترافيلتريشن کاهش می يافت

ليکن ساير محققين نشان دادند که پس از دياليز نيز در بسياری از  
ا اANPا ز ت تفا ختلف ا ا آ زا ت اال باالست و ميزان آن بين بيماران مختلف تفاوت زيادی  ANPبيماران

.نشان می دهد
نيستANPلذا خشک وزن تعيين برای مناسبی .مارکر ANPي يين وزن   ی  بی بر ر  .ر



Cyclic Guanidine Monophosphate 
(cGMP). 

فعال می شود و در  cGMPبر روی غشائ سلول ANPپس از آغاز اثر پ
نتيجه ممکن است به عنوان مارکر حجم مايعات در بيماران دياليزی کمک 

.کند
Lausterکه داد :نشان Lauster  ن:

.١cGMP  پس از دياليز در حدpmol/Lنشانه رسيدن به وزن خشک  ٢٠
.است

ز ال از ک ان ا ازGMPاکث ا٢ش ت ا ا ن ا دارند دچار احتباس ٢٠بيش ازcGMPاکثر بيمارانی که پس از دياليز٢.
.مايعات و نارسايی احتقانی قلب هستند

.در بيماران با کاهش وزن و رفع ادم همراه استcGMPکاهش٣. م ع

نمی رسند دچار اختالل عملکرد بطن چپ  ٢٠زير  cGMPبيمارانی که به ۴.
Nephrol Dial Transplant .هستند 5: 356–361, 1990) (Lauster F, et al.

زاين يافته ها هنوز در بررسی های ديگر تاييد نشده و نيازمند مطالعات  ي و يي ر ي ی رر ر وز ي ين
.بيشتری است



Vena Cava Diameter (VCD)

گيری استVCDاندازه مقدور راحتی به اکوکارديوگرافی با با اکوکارديوگرافی به راحتی مقدور است  VCDاندازه گيری
تالش کرد تا رابطه ای را بين   ١٩٧٩در سال  Natoriو 

. پيدا کندVCDميزان حجم خون و و ون جم ن پييز
 mm/m2باالی  VCDنشان داد که در  ١٩٨۵Cheriexدر 
در١١ و حجم ازVCDافزايش کمبودmm/m2٨کمتر ر جم و  يش  زVCDز بو    mm/m2ر 

(Cheriex EC, et al. Nephrol Dial Transplant 4: 563–568, 1989). حجم وجود دارد

.ليکن اين يافته ها توسط ساير محققين تاييد نشده است



Single or Dual Frequency Bioimpedance 
Analysis

Nyboerجريان١٩٧٠در يک به بدن امپدانس که داد نشان Nyboerنشان داد که امپدانس بدن به يک جريان  ١٩٧٠در
.الکتريکی متغير با تغييرات حجم خون ارتباط دارد

(Nyboer J: TIT J Life Sci 2: 1–13, 1972)

نسبت به اين روش در  bioimpedenceروشهای دقيق تر 
.ارزيابی حجم خون و مايعات بدن دقت بيشتری دارند

به و تيستند استفاده قابل بخشها در راحتی به روشها اين ليکن اين روشها به راحتی در بخشها قابل استفاده  تيستند و به  ليکن
.طور روتين از آنها استفاده نمی شود



در عمل ارزيابی کلينيکی وزن خشک معمول ترين روشی  
. است که در بخشهای دياليز به کار می رود

وتخمين زياد وزن خشک منجر به هايپرتنشن، سکته مغزی و   زی ن يپر ب جر وزن زي ين
نارسايی احتقانی قلبی می شود که علل اصلی مرگ و مير در  

هستند دياليز .بخشهای دياليز هستندبخشهای

تخمين کم وزن خشک منجر به حمالت هايپوتنشن در حين 
.دياليز و کاهش زمان مفيد دياليز و کفايت آن می گرددگ

وزندر عمل هنوز روشی عملی و ارزان برای تخمين وزن خشک   ين ر ن رز و ی ی رو وز ر
بيماران در دسترس نيست و نيازمند تحقيقات بيشتری برای 

هستيم روش چنين به .دستيابی به چنين روشی هستيمدستياب




