
صافی از استفاده صافیشرايط از استفاده Highشرايط FluxHigh Flux ی  ه از  ی راي ا ه از  High FluxHigh Fluxراي ا

با١١ صافی مناسب باپرايم صافی مناسب درحضور١١--٢٢پرايم سالين درحضورليترنرمال سالين ليترنرمال ليترنرمال سالين درحضور ليترنرمال سالين درحضور ٢٢١١پرايم مناسب صافی  باپرايم مناسب صافی  با١١..
محلول دياليز کانداکت شدهمحلول دياليز کانداکت شده

بنات٢٢ ک ب بناتدياليز ک ب دياليز دياليز بی کربناتدياليز بی کربنات٢٢..
UF ControllerUF Controllerماشين همودياليز مجهز به ماشين همودياليز مجهز به ٣٣..
  ml/minml/min 350 350> > دوردستگاه دوردستگاه ۴۴..
ml/minml/min750750>>جريان مايع دياليز جريان مايع دياليز ۵۵.. يز ي يع ن يزري ي يع ن ري



صافی از استفاده صافیداليل از استفاده Highداليل FluxHigh Flux ی ه از  یاليل ا ه از  High FluxHigh Fluxاليل ا

بخصوص١١ باال مولکولی وزن با زائد مواد بخصوصدفع باال مولکولی وزن با زائد مواد ββ22دفع     ββ22دفع مواد زائد با وزن مولکولی باال بخصوص دفع مواد زائد با وزن مولکولی باال بخصوص ١١..
ميکروگلوبولينميکروگلوبولين

پايين٢٢ ل لک زن با اد ان کلي پايينافزايش ل لک زن با اد ان کلي يق((افزايش ط يقاز ط از از طريق  از طريق  ( ( افزايش کليرانس مواد با وزن مولکولی پايين افزايش کليرانس مواد با وزن مولکولی پايين ٢٢..
))افزايش فلوخون و فلو محلول افزايش فلوخون و فلو محلول 

ف ف ا کل ش ا فاف ف ا کل ش ا اف افزايش کليرانس فسفرافزايش کليرانس فسفر٣٣..
کاهش زمان دياليز برای هرفردکاهش زمان دياليز برای هرفرد۴۴..



صافی انواع مشخصات صافیجدول انواع مشخصات یجدول واع  ول  ا یج واع  ول  ا ج

دياليز صاف انواع دياليزمشخصات صاف انواع مشخصات (Clearances)(Clearances)مشخصات انواع صافی دياليزمشخصات انواع صافی دياليز (Clearances)(Clearances)

RR44 RR4040 RR55 RR5050 RR66 RR6060 RR7070

QB = QB = 200 200 ml/minml/min UreaUrea 155155 165165 170170 178178 180180 185185 190190

QD = QD = 500 500 ml/minml/min CreatinineCreatinine 128128 140140 149149 160160 164164 172172 177177

UF = UF = 00 PhosphatePhosphate 7878 138138 103103 158158 123123 170170 174174

Vit BVit B 3232 8080 4545 100100 6060 118118 127127Vit.BVit.B1212 3232 8080 4545 100100 6060 118118 127127

RR44 RR4040 RR55 RR5050 RR66 RR6060 RR7070

QB = QB = 300 300 ml/minml/min UreaUrea 183183 200200 206206 225225 222222 242242 245245

QD = QD = 500 500 ml/minml/min CreatinineCreatinine 145145 165165 175175 195195 194194 215215 220220

UF = UF = 00 PhosphatePhosphate 8888 158158 115115 190190 145145 210210 216216

Vit.BVit.B1212 3434 8686 4747 112112 6262 134134 1451451212

Surface(mSurface(m22)) 00..77 00..77 11 11 11..33 11..33 11..66



آميلوئيدوز آميلوئيدوزعالئم وزعالئم ي و ي م آ وزال ي و ي م آ ال

aaشانه شانهدرد درد .a.aدرد شانهدرد شانه
.b.bسندرم تونل کارپسندرم تونل کارپ

Fi Fl i C t tFi Fl i C t t .c.cFinger Flexion ContractureFinger Flexion Contracture
.d.dاسپونديلوآرتروپاتی تخريبیاسپونديلوآرتروپاتی تخريبی
.e.eکيست های استخوانیکيست های استخوانی
ffپاتولوژيک های پاتولوژيکشکستگی های شکستگی .f.fشکستگی های پاتولوژيکشکستگی های پاتولوژيک

.g.gتظاهرات سيستميک آميلوئيدوزتظاهرات سيستميک آميلوئيدوز



شانه شانهدرد ر ر درد

دوطرفه دوطرفهاغلب اغلب دوطرفهاغلب دوطرفهاغلب
در وضعيت دراز کشيده ،حين دياليز و شب بدتر می شوددر وضعيت دراز کشيده ،حين دياليز و شب بدتر می شود

ا ا ا اش ا ا در وضعيت نشسته و ايستاده درد بهبودی می يابددر وضعيت نشسته و ايستاده درد بهبودی می يابدش
سال همودياليز شده اندسال همودياليز شده اند  ١٠١٠>>بيماران که بيماران که % % ٨۴٨۴در بيش از در بيش از 



کارپ تونل کارپسندرم تونل رپسندرم ل  و رپرم  ل  و رم 

يابد می افزايش آن شيوع دياليز مدت طول يابدبا می افزايش آن شيوع دياليز مدت طول با طول مدت دياليز شيوع آن افزايش می يابدبا طول مدت دياليز شيوع آن افزايش می يابدبا
سال همودياليز شده اندسال همودياليز شده اند  ١٠١٠>>بيمارانی که بيمارانی که % % ٧٣٧٣در بيش از در بيش از 

ژ ژا لا لآ لββآ لگل گل ميکروگلوبولينميکروگلوبولينββ22رسوب آميلوئيدرسوب آميلوئيد::پاتوژنزپاتوژنز
تشديد عالئم حين دياليز وشبتشديد عالئم حين دياليز وشب

انگشت اولانگشت اول  ٣٣//۵۵  - - سوزشسوزش  --کرختیکرختی: : عالئمعالئم



Finger Flexion ContractureFinger Flexion ContractureFinger Flexion ContractureFinger Flexion Contracture

آميلوئيد::علتعلت رسوب از آميلوئيدناشی رسوب از درββ22ناشی درميکروگلوبولين ميکروگلوبولين ميکروگلوبولين در ميکروگلوبولين در ββ22ناشی از رسوب آميلوئيدناشی از رسوب آميلوئيد::علتعلت
طول تاندونهای فلکسورطول تاندونهای فلکسور

ديگ ه به ت د انگشتان فلک های ن تاند ديگبيدن ه به ت د انگشتان فلک های ن تاند چسبيدن تاندون های فلکسور انگشتان دست به همديگرچسبيدن تاندون های فلکسور انگشتان دست به همديگربيدن



تخريبی آرتروپاتی تخريبیاسپونديلو آرتروپاتی ريبیاسپونديلو ی  روپ و آر ي پو ريبیا ی  روپ و آر ي پو ا

درگيری١۵١۵%% دچار مدت طوالنی همودياليز با درگيریبيماران دچار مدت طوالنی همودياليز با بيماران بيماران با همودياليز طوالنی مدت دچار درگيری بيماران با همودياليز طوالنی مدت دچار درگيری ١۵١۵%%
محور اسکلتی  محور اسکلتی  

ای دگ خ ای بين ک دي فضای شدن ایتنگ دگ خ ای بين ک دي فضای شدن تنگ شدن فضای ديسک بين مهره ای وخوردگی  مهره ای تنگ شدن فضای ديسک بين مهره ای وخوردگی  مهره ای تنگ
صفحه انتهای مهره بدون تشکيل استئوفيتصفحه انتهای مهره بدون تشکيل استئوفيت

درد گردندرد گردنگگ
ميلوپاتی در کانال مهره ای کمر يا گردنميلوپاتی در کانال مهره ای کمر يا گردن



استخوانی های استخوانیکيست های یکيست وا ی ا یي ه وا ی ا ي ه

مچ مچاستخوانهای فمور--استخوانهای گردن يا فمورسر گردن يا بازو––سر استخوان بازوسر استخوان --سر   سر استخوان بازوسر استخوان بازو  سر يا گردن فمورسر يا گردن فموراستخوانهای مچاستخوانهای مچ
صفحه تيبياصفحه تيبيا  --ديستال راديوسديستال راديوس
از ت کي ازانداز ت کي 22mmmmانداز 4040mmmm 22mmmm--4040mmmmاندازه کيست ازاندازه کيست از



پاتولوژيک های پاتولوژيکشکستگی های وژيشکستگی و ی پ وژيی ه و ی پ ی ه

فمور گردن فمورشکستگی گردن شکستگی گردن فمورشکستگی گردن فمورشکستگی



سيستميک سيستميکتظاهرات يتظاهرات ي يهرا  ي هرا 

آميلوئيد احشايی آميلوئيدرسوبات احشايی ميکروگلوبولينميکروگلوبولينββ22رسوبات ميکروگلوبولينميکروگلوبولينββ22رسوبات احشايی آميلوئيدرسوبات احشايی آميلوئيد
ايجاد عوارض در دستگاه گوارش و قلبی عروقیايجاد عوارض در دستگاه گوارش و قلبی عروقی



يریپيشگيریپيشگيری يریپي پي

صافی با صافیهمودياليز با Highهمودياليز FluxHigh Fluxرا کلينيکی عالئم راشروع کلينيکی عالئم شروع شروع عالئم کلينيکی را شروع عالئم کلينيکی را High FluxHigh Fluxهمودياليز با صافی همودياليز با صافی 
به تعويق می اندازدبه تعويق می اندازد

اف با ان تخ ا های ت کي پ کا نل ت افند با ان تخ ا های ت کي پ کا نل ت سندرم تونل کارپ و کيست های استخوانی با صافی   سندرم تونل کارپ و کيست های استخوانی با صافی   ند
High FluxHigh Flux  ديرتر توسعه می يابدديرتر توسعه می يابد..

ش ث ا ال شکل ث ا ال پيوند زودرس کليه درحال حاضرموثرترين روش جهت  پيوند زودرس کليه درحال حاضرموثرترين روش جهت  کل
..ميکروگلوبولين استميکروگلوبولين استββ22پيشگيری از رسوب آميلوئيد پيشگيری از رسوب آميلوئيد 

بدنبال پيوند کليه، اندازه و تعداد کيست های استخوانی  بدنبال پيوند کليه، اندازه و تعداد کيست های استخوانی  
..افزايش نمی يابدافزايش نمی يابد



صافی با همودياليز بالينی صافیارزيابی با همودياليز بالينی Highارزيابی FluxHigh Flux ی يز ب  ي و ی  ي بی ب یارزي يز ب  ي و ی  ي بی ب High FluxHigh Fluxارزي

aaشامل ماهانه شاملتغييرات ماهانه (URR)::تغييرات KT/V(URR) KT/V--فسفرفسفر--HbHb-- .a.aتغييرات ماهانه شاملتغييرات ماهانه شامل::(URR) KT/V(URR) KT/V  فسفرفسفر  HbHb  
فعاليت بيمارفعاليت بيمار  --حال عمومی بيمارحال عمومی بيمار  --اشتهااشتها

bbل شا اهه ه ات لتغيي شا اهه ه ات شانه::تغيي د شانهد د پد کا نل ت پند کا نل ت ند .b.bسندرم تونل کارپسندرم تونل کارپ--درد شانهدرد شانه::تغييرات سه ماهه شاملتغييرات سه ماهه شامل--  
  --اسپونديلوآرتروپاتی تخريبیاسپونديلوآرتروپاتی تخريبی  --کنتراکتور فلکسيون انگشتکنتراکتور فلکسيون انگشت

ان تخ ا ت انکي تخ ا ت ژيککي ل پات تگ ژيکشک ل پات تگ شک شکستگی پاتولوژيکشکستگی پاتولوژيک  --کيست استخوانیکيست استخوانی


