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انجام برای الزم ابزارهای از يکی از ابزارهای الزم برای انجام  يک
.می باشد»صافی«همودياليز 

به استکه انتخابی يکفيلتر صافی

ز ییو

صافی يک فيلتر انتخابی است که به  
واسطه وجود غشاء نيمه تراوا باعث 

حذف آب و مواد زائد موجود در  
ش .خون می شودخ



تفاوت مهم صافی از نظر مشخصات و 
ا خصوصياتخ

ه‐الف نسب ج ر نظ از ا ه ۴صافی  ۴صافی هـا از نظـر جـنس بـه     الف
:دسته تقسيم می شوند م

سلولزی
جانشين های سلولز

صناعی
سلولز صناعی



اين غشاء ها به . سلولز از بعمل آوردن کتان تشکيل می شود
نامهــــای متنــــوع ناميــــده مــــی شــــود ماننــــد ســــلولز 

ــوم ــان(کوپرآمونيــ Saponifiedکوپرامونيــــوم ) کوپرفــ
Cellulose.(Cellulose.(

بـوده و سـازگاری زيسـتی     Low Fluxاين صافی ها معمـوالً  
).Bio incompatible(پايينی دارند

چون بدنبال عبور خون از اين صافی ها، بنيانهـای هيدوکسـيل   
باعث فعال شدن مسير فرعی کمپلمان شده و باعث فعال شدن 
شدن انفيلترن و ريوی خون گردش در آنها تجمع و نوتروفيلها و تجمع آنها در گردش خون ريوی و انفيلترن شدن نوتروفيلها

. به ديگر ارگانها می گردد
از ديگر خصوصيات اين صافی ها پايين بودن نفوذپذيری آنها 

آ نسبت به آب مـی باشـد و ضـريب اولتراسـيون آنهـا کمتـر از       آ
cc/h۰     به ازای هر ميلی متر جيوه اخـتالف فشـار در دو سـمت

باشد می .غشاء



 ((

وزيدر اين صافي ها سطح پليمرهـاي سـلولوزي    و ي ره ي پ ح ه ي ين ر
كه حاوي بنيانهاي هيدروكسيل است به وسيله 
م جايگزي ديگری مواد با شيمياي واکنشهای شيميايي با مواد ديگری جايگزين می واکنشهای

.شوند
شايعترين اين نوع غشـاء هـا اسـتات سـلولز     

بنيانهـای  % ۸۰است که در آن استات جايگزين زين ي ج ن ی%۸ر ه ي ب
.   هيدروکسيل می شود

ط ا اف ــيعی    ا ــف وسـ ــا طيـ ــافی هـ ــوع صـ ــن نـ ايـ
.دارند)(از



برای ساختن اين صافی مواد صناعی از قبيل ترکيبـات آمينـی   
به سلولز مايع شده اضافه مـی گـردد در نتيجـه سـطح صـافی      گ

تغيير کرده و قدرت سازگاری با بـدن بـه شـکل قابـل تـوجهی      
يابد .افزايش می يابد.افزايشمی

به عنوان مثال صافی های هموفان که از اين گروه محسـوب  
) (می شوند دی اتيل آمينوايتل

ا ا ا ل .به سلولز اضافه شده استل
با اضافه شدن فقط  درصد از بنيانهای هيدروکسيل به وسيله 

تم)ترکيبات سيس دن ش ال فع توجه قابل صورت به به صورت قابل توجهی فعـال شـدن سيسـتم    )ترکيبات
. کمپلمان کاهش می يابد

ميزان نفوذپذيری به آب ممبرانهای سلولزی جايگزين شـده  
و بعضـی  و سلولزهای صناعی، متغير بوده و بعضی

. می باشند 



((

مبرانهای صناعی که غيرسلولزی می باشـند نفوذپـذيری بـه آب    
ا اف ش ا ازگا باالتر و سازگاری با بدن بيشتری نسبت به هر سه نوع صـافی هـای   اال

.سلولزی گفته شده در باال دارند 
بدر حال حاضر انواع مختلفی از صافی ها در دسترس می باشد که  ی رس ر ی ز ی وع ر ل ر

، پلی سولفات پلـی اترسـولفان، پلـی    )PAN(شامل پلی آکريلونيتريل
. می باشد) PMMA(کربنات، پلی آميد و پلی متيل مت آکريالت

ت قاو و ت زي ازگاری زيک ف ت تقا ا ا ه اف ص اين صـافی هـا اسـتقامت فيزيکـی، سـازگاری زيسـتی و مقاومـت        اي
.  شيميايي بااليي دارند

ساخته شده از پلی سولفان High Fluxو Low Fluxصافی های
آ آ

وی ی پ
و پلی آريل اترسولفان کارآيي بسـيار مطلـوبی دارنـد بعـالوه نـوع      

High Flux   مقادير قابل تـوجهی از-M ß    را از طريـق فيلتراسـيون
وخارج می کند عالوه بـر آن پلـی سـولفان بـه عنـوان جـذب کننـده         و ی پ ر و ی ج

.  سطحی مناسب آندوتوکسين می باشد
تأمين کننده اين نوع صافی هـا در جهـان    ۵در حال حاضر بيش از 

کنند م فعاليت



:کارآيي صافی ها ‐ ب

ييمهمترين پارامترهای کلينيکی جهـت بررسـی کـارايي     ر ی برر جه ی ي ي ی ر ر پ رين ه
:صافی دياليز عبارتند از

صاف اولترافيلتراسيون KUF)(ضريب KUF)(ضريب اولترافيلتراسيون صافی
توانايي آن جهت پاکسازی اوره و ساير مولکولهـای بـا   
ادرار ق طري از طبيع طور به که پايين مولکول وزن مولکولی پايين که به طور طبيعی از طريـق ادرار  وزن

.دفع می گردد
ذ کارايي آن جهت حذف مولکولهای متوسطآ

ــومين و      ــداری آلب ــظ و نگه ــت حف ــايي آن جه توان
مولکولهای بزرگتر



یضريب اولترافيلتراسيون صافی يون ر ي ر و ريب

رجيکی از مهمترين هدف درمان از طريق دياليز، خارج   يز ي ريق ز ن ر رين ه ز ی ي
جهت دستيابی به اين  : نمودن آب صافی از بدن است

بهدف، غشاء صافی دياليز بايد نفوذپذيری بااليي نسبت به   ب يي ب يری پ و ي ب يز ي ی
آب داشته باشد که از ضريب اولترافيلتراسيون جهت  

بمشخص کردن نفوذ پذيری صافی نسبت به آب استفاده   ب ب ی يری پ و ن ر ص
می شود و عددی ريشه ای است که همراه با گرديان فشار  
ونبين غشايي جهت بدست آوردن آهنگ اولترافيلتراسيون به   ر ر و ن ور ه ي ن

.  کار می رود



TMPاف گ اکک ق    TMP*قدرت پاک کنندگی صافی  =
وضريب اولتراسيون ر و ر

الزم بذکر است که مقادير ضريب  
شرايط در ها صافی اولترافيلتراسيون صافی ها در شرايط  اولترافيلتراسيون

و شرايط آزمايشگاهی  )invivo(بدن
Invitroاختالفآن و باشد م متفاوت Invitro  متفاوت می باشد و اختالف آن

که علت اين امر  .می رسد%۳۰تا
تاز تا : عبارت است ازا



شرايط نگهداري صافي مانند دما و رطوبت
اختالف در ضريب اولترافيلتراسيون ناشی از ترکيبات خون بيمار مانند  

هماتوکريت و ترکيبات پروتئينی و ليپيدی                                                                      
ق ط از دام ر ط ه صاف ان از دائ ر ع ا ن   Filtrationخون با عبور دائم از ميان صافی به طور مدام از طريق Filtrationخ

آب خود را از دست می دهد، بنابراين ميزان هماتوکريت خون و 
درصد پروتئين پالسما در طول دياليز افزايش يافته به طوری که  

باعث کاهش ميزان اولترافيلتراسيون می گردد همچنين جمع شدن 
ترکيبات سلولی و پروتئينی خون بيمار در سطح غشاء باعث اضمحالل  
شيا گرفتگی غشاء می گردد که اين اثرات با افزايش جريان خون کاهش   ون ن زيشجري ب ر ين ر ی ی ر ي

پيدا می کند                                                                                                                                                                  
غشاء افزايش يافته بطوری که   Shear Stress)( در جريان خون باال 

فشار ه ت و شده ن وتئ ک ک و ل ل ات ک ت جا جا باعث جابجايي ترکيبات سلولی و کيک پروتئينی شده و سيستم به فشار اعث
.  هيدرواستاتيکی خود بازمی گردد



عبارت است از آهنگ حجمی زدايـش مـواد حـل شـدنی     
خ از خژ از دن ش ل اد ش زدا قدار ن يعنی مقدار زدايش مواد حل شـدنی از خـون   .ويژه از خون

در واحد زمان
هنگا کل ط زClearanceه ال اف صـافی ديـاليز    Clearanceبه طور کلی در هنگام بررسی

مواد حل شدنی موجود در خون و سموم اورميـک از نظـر   
شوند می تقسيم دسته سه به مولکولی :وزن مولکولی به سه دسته تقسيم می شوند:وزن

Small Molecules : شامل اوره، کراتين و فسفات
Middle Moleculesتا ل اB2شا انک Middle Molecules :شامل ويتامينB2  ،وانکوماسين ،

.  اينولين و بتادوميكرو گلوبولين
Large Moleculesگل آ ل شا Large Molecules : شامل آمبومين، ميوگلوبين و   ...



وعواملی که بر کليرانس مواد تأثير می گذارند به دو  ب ر ی ير و س ير بر ی و
تقسـيم   عوامل درمانیوساختاری صافیدسته عوامل
:می گردند ر ی

مسـاحت سـطحی غشـاء، طراحـی      :عوامل ساختاری شـامل 
فيبرو باندلهای ساختار . ...هورينگ، ساختار باندلهای فيبروهورينگ،

ــامل  ــانی شـ ــل درمـ ــيون،  : عوامـ ــرعت اولترافيلتراسـ سـ
خ ا ا ا ک ات هماتوکريت، سرعت جريان مايع  و سرعت جريان خون ه



SURFASE(سطح صافی ها‐پ AREA( یهپ SU(ح S(

ح ۲تـا   ۴/۰معموالً صافی ها دارای سطوح مختلف از سطح  ز وح ری ی و
.مترمربع می باشند

در و االتر ب آن پراکندگی باشد بيشتر صافی سطح هرچه سطح صافی بيشتر باشد پراکندگی آن بـاالتر و در  هرچه
مقايسه با صافي های مشابه از همان جـنس دارای کليـرنس   

هست نيز .بيشتری نيز هستبيشتری
صافی ها بر اسـاس سـطح آن دارای حجـم پراکنـدگی از     

cc۲۵ا هایcc۲ت حج ه ه ج ت ا و ند اش cc۲۵تــاcc۲۰ مــی باشــند و بــا توجــه بــه حجــم مســيرهای
مقدار خونی که از بدن بيمار ) ست شريانی و وريدی(خونی

اند اشدcc۲۷تاcc۴خا .می باشدcc۲۷۰تا  cc۴۰خارج می ماند



DIALYSER‐ت FLUXS U

FLUXصافی به دو گروه تقسيم می شود: و ی م رو و ی
تنها قادرند مواد با وزن مولکولی کم : Low FLUXصافی های 

آنها نسبتاً پايين اسـت و جابجـايي مـواد     KUFرا فيلتر نمايند و
عمدتا به روش انتشار صورت می گيرد و بهترين گزينـه بـرای   ً

.  تنظيم الکترويتها و اسيد و باز بدن می باشند
ا Hiاف h FLUXا ا الKUFل اال باال، عـالوه   KUFبه علت دارا بودن :High FLUXصافی های

نيز سـطح بـااليي از    Convectionبر مکانيسم انتشار با مکانيسم 
مولکـولی وزن بـا مـواد تواننـد مـی و دارنـد را مواد جابجايي مواد را دارنـد و مـی تواننـد مـواد بـا وزن مولکـولی       جابجايي

. متوسط را فيلتره نمايند
يي KUFمی گويند که High Fluxبطور کلی به صافی هايي ی ب ی ور ويgب ی

.باشدml/h/mmhg 20-0آنها بيش از



سازگاری حياتی صافی‐ث
از گ جهـــت جلـــوگيری ازل
ــهای ــاد واکنشـــ ايجـــ
حساسيتی، الزم است از

)Synthetic(صافی های ی )y(ی
با سازگاری حيـاتی بـاال

شود .استفاده شوداستفاده



HIGH FLUXهدف از انجام دياليز با صافی های ی ی ب يز ي م ج ز

اعمال اولترافيلتراسيون مناسب 
ل ل گ ک تاد ل ق از ط ت ل لک ز ا زائد اد ل(ذف لک )۸ز ) ۸۰۰= وزن مولکولی(حذف مواد زائد با وزن مولکولی متوسط از قبيل بتادوميکروگولوبولين

افزايش کفايت همودياليز
کمک به اصالح آنمی بيمار

بيمار ای وضعيتتغذيه اصالح و اشتها بهبود اشتها و اصالح وضعيت تغذيه ای بيماربهبود
عـوارض قلبـی عروقـی، بسـتری     (کاهش هزينه های درمانی ناشی از دياليز ناکافی مثـل 

)شدنهای متوالی در بيمارستان
Panelکاهش واکنش سلولی بيمار و

کاهش عوارض قلبی عروقی در اثر کاهش ميزان تری گليسريد
رسيدن به کفايت دياليز مطلوب در زمان کمتر 

به عنوان يک روش نجات بخش در کاهش سريع حجم در موارد ادم شديد ريه 
کاهش ميزان فسفر در بيماران مقاوم به درمان

و نهايتاً بهبود شرايط زندگی و افزايش فعاليتهای اجتماعی اقتصادی بيماران، افزايش طـول  
عمر و بهبود کيفيت زندگی  



: اعمال اولترافيلتراسيون مناسب

يزيکی از اصلی ترين اهداف مورد انتظار در همودياليز   ي و ر ر ور رين ی ز ی ي
بدن می باشد از آنجائيکه صافی های   اضافیحذف آب 

HIGH FLUXدارایUFبه نسبت باالتری بسيار HIGH FLUX دارایUFبسيار باالتری نسبت به

بين  UF.(می باشند   LOW FLUXصافی های   
ml/h/mmhg 20 60(ml/h/mmhg 20-60(

می توان به   LOW FLUXدر مقايسه با صافی های 
ک ا ا ا ا اف ا .  راحتی حجم اضافی را از بدن بيمار خارج کردا



راين خاصيت در سه گروه از بيماران اثر بسيار محسوسی دارد ی و ر ي ب ر ر بي ز رو ر ي ين

بيمارانی که اضافه وزن زياد دارند و از طرفی تحمـل ديـاليز طـوالنی    ١.
ا)ا۴( ا اف ا از ا ا ا ک ا ا را ندارند که با استفاده از اين صافی ها مـی تـوان در   )ساعت۴(مدت

. زمان کمتری اضافه وزن بيمار را اصالح کرد
وبيمارانی که بافت آنها به راحتی آب از دست نمی دهـد و هميشـه بـه    ٢. ی ی ی

عنوان يک مشکل در بخش های همودياليز بـا آن مواجـه هسـتيم و يـا     
نامناسب و يا شرايط قلبی عروقی امکـان   Accessبيمارانی که به دليل 

مبرقراری جريان خون باالتر وجود ندارد و از طرفی مشکل اضافه حجم  ل ی ر و و و ر و ر ر ر
هم دارند می توان با استفاده از اين صافی ها به راحتی حجم اضـافی را  

. از بدن بيمار خارج کرد
و٣ باشـد مـی هموديـاليز هـای اورژانس از يکی که ريه ادم بيماران در در بيماران ادم ريه که يکی از اورژانس هـای هموديـاليز مـی باشـد و     .

نياز به کاهش حجم در مدت زمان بسيار کوتاه مـی باشـد اسـتفاده از    
اين صـافی هـا نجـات بخـش اسـت حتـی مـی تـوان در ماشـين هـای           

مثل غيرحجم کرد)AK0(همودياليز استفاده هم استات سيستم با و .و با سيستم استات هم استفاده کرد)AK0(همودياليز غيرحجمی مثل



حذف مواد زائد با وزن مولکولی متوسط

فقط می توانند مواد زائد با وزن مولکـولی   LOW FLUXصافی های-
ا۶ا(ک ز)۳ک ا ا ذف قا ا ا را تصفيه نمايند و قادر به حذف مواد بـا وزن  ) ۰۳، کراتين۶۰اوره(کم

قادرند مواد بـا   HIGH FLUXمولکولی باالتر نيستند ولی صافی های
. را تصفيه نمايندB-2-Microglobulinوزن مولکولی متوسط مثل 
درد مفصلی عالمت نسبتاً شايعی در بيماران همودياليزی می باشـند  ً

بيماران دياليزی عالئم مفصلی گزارش شده اسـت بـا   % ۷۰در بيش از 
وطوالنی شدن مدت دياليز، شيوع اين عالئم هـم بيشـتر مـی شـود کـه       ی ر م م ن وع ز ی و

.ميکروگلوبولين می باشدB2علت عمده آن رسوب آميلوئيد
-B2       ميکروگلوبولين زير گروه پـروپين آميلوئيـد اسـت کـه بـا ديـاليز

وزن بـا غيرگليکوزيلـه پـروتئين يـک باشـند مـی همراه مدت طوالنی مدت همراه مـی باشـند يـک پـروتئين غيرگليکوزيلـه بـا وزن       طوالنی
دالتون که بطـور طبيعـی در بيشـتر مايعـات بيولوژيـک       ۸۰۰مولکولی 

شامل سرم، ادرار، مايع مفصلی يافت می شود توسط گلومرول فيلتره 
گردد م کاتابوليزه پروگزيمال توبول از جذب باز از بعد و . شده و بعد از باز جذب از توبول پروگزيمال کاتابوليزه می گرددشده



:  ميکروگلوبين B2مهمترين تظاهرات اسکلتی، عضالنی، آميلوئيدوزيس وزيس ي و ي ی ی ر رين وبين2ه رو ي

سندروم کارپال نونل
درد شانه

اسپونديلوآرتروپاتی تخريبی
استخوان کيستهای استخوانیکيستهای

شکستگی پاتولوژيک 
ميلـی گـرم در    ۷/۳ميکروگلوبولين سـرم حـدودB2غلظت و2 رم ن و و رمرو ی

.شرايط عملکرد طبيعی کليه می باشد
برابر افـزايش   ۶۰ميکروگلوبين تاB2سطحESRDدر بيماران

های اف از تفاد ا که کند Highدا FLUXآ ط سـطح آن   High FLUXپيدا می کند که استفاده از صافی های
. پايين می آيد% ۴۰تا 

عضالنی آميلوئيدوزيس، رسـوبات  ‐عالوه بر عوارض اسکلتی ی ورض بر وبو ر وزيس ي و ي ی
. ديده شده است)به طور غالب در عروق خونی(احشايي نيز





بيماران جوان
بيمارانی که سابقه دياليز طوالنی تری داشته و عالئـم آميلوئيـدوزيس   

. دارند
که دارندAVFبيمارانی خوبی .خوبی دارندAVFبيمارانی که

. آنها باال استPaneleبيمارانی که رد پيوند شده اند و
.دارندEPOبيمارانی که آنمی مقاوم به درمان با م

. بيمارانی که بافت آنها به راحتی مايع از دست نمی دهد
) در موارد اورژانسی(بيماران ادم حاد ريه

اشند ال ف اد اقت ا ت ا نظ از که ان . بيمارانی که از نظر اجتماعی و اقتصادی فعال می باشندا
. بيمارانی که وضعيت هموديناميکی پايداری دارند
. بيمارانی که تری گليسيريد سرم آنها باالتر است ر ب ه رم يري ي ری ی ر بي



شرايط استفاده از صافی های همودياليز  
HIGH FLOX  يزدر ماشينهای همودياليز ي و ه ی ه ي ر

ــاليز     ــای دي ــين ه ــا در ماش  UF CONTOROLLERحتم
شود .استفاده شوداستفاده

. حتماً از بافر بيکربنات استفاده شود

۳ .باالتر باشد۳۰۰دور پمپ خون بايستی از 
در مورد بيمارانی که شالدون و يا پريمکت دارند همچنين در 

) A.R)Access Recirculationبيمـارانی کـه امکـان ايجـاد
. وجود دارد وريد از اندام مخالف گرفته شود

 ONمديکال تهيه شـود و ترجيحـاً    R/Oآب مورد استفاده از 
Lineبه خاطر احتمال ايجاد عفونت و آلودگی(باشد ( ی(ب و و و يج ل ر )ب



ر HIGHاستفاده از صافی ٨۶از اواخر خرداد ماه  ر و یز ز
FLUX  در مرکز دياليز کامکار قم شروع گرديد و با

توجه به نبود تجربه قبلی و عدم آگاهی بيماران و 
پرسنل، استفاده از آن به صورت تدريجی و با  آ

.  توجيه بيماران شروع گرديد
ماه در فهرست استفاده از ۴بيمار طی۵٠حدود

قرار گرفتند البته تعدادی از  HIGH FLUXصافی 
فا ا اف ا ا قط ط ا بيماران هم به طور مقطعی از اين صافی استفاده  ا

می کنند که نتايج حاصل از برسی اوليه به شرح 
باشد می : ذيل می باشد:ذيل



% ۲۰حدود .(دارند/ ۲بيش از  KT/Vتمامی بيماران که با اين صافی دياليز می شوند 
قبل از )بيشتر از قبل)بيشتر

عليرغم کاهش شکايت بيماران از خارش دريافته های آزمايشگاهی کـاهش قابـل   : فسفر
.مالحظه ای در فسفر مشاهده شده است

گل گل%۵ه ه زا ش افزا ا د ا ه از کنند تفاد ا ا ا بيماران استفاده کننده پس از سه ماه درمان افزايش ميزان هموگلـوبين  %۵۰:هموگلوبين
واحـدی   EPO ،۴۰۰۰را نشان دادند بيمارانی که برای اصالح آنمی مجبور به اسـتفاده از  

واحـد،   ۲۰۰۰بار با دوز  ۲بودند با استفاده از اين صافی با اتروپين ساخت داخل هفته ای 
از باالتر دارند۳۰هماتوکريت . دارند۳۰هماتوکريت باالتر از

.    اشتها در تمام بيماران بيشتر شده و وضعيت تغذيه ای آنها بهبود يافته است: اشتها
حال عمومی بيماران بهبود يافته، ميزان فعاليتهای اجتماعی آنان اضافه شده و : حال عمومی

اند گشته دا خ ت زندگ ف ک .از کيفيت زندگی بهتری برخودار گشته انداز
.بهبود نسبی يافته اند: مورد سندرم کارپال تونل ۴مورد درد شانه و  ۰

+ بعـد از شـش مـاه در مـان بـه      ۶+و۹+از(مورد۲در بيماران رد پيوند :Panelکاهش
).کاهش يافته است)



تمـام بيمـاران   (سـاعت۴عدم تحمل دياليز بـه مـدت ب يز ي ل ن(م ر بي م
).ساعت دياليز می شوند ۳/۳۰‐۳/۴۵

در دياليز انتهای در حالی بی و سرگيجه خون، افت فشار خون، سرگيجه و بی حالی در انتهای دياليز در افتفشار
اوايل درمان در تعدادی از بيماران 

اال رهای د ا ارا از ض در شقل تپش قلب در بعضی از بيماران با دورهای باالت



:ساله دبير آموزش و پرورش ۳۵خانم 
. احساس سبکی می کنم-

ا شده فعالتر .فعالتر شده ام-
. خستگی زود رس ندارم-
.حال عمومی من بهتر شده است-
.اشتهايم بهتر شده است- ر به يم ه

:ساله جانباز شيميايي ۴۰آقای 
.تازه معنی دياليز را می فهمم-
. فعاليتم بيشتر شده است-

ش۲/۳ا خ ا ال ال ا .ساعت دياليز حالم بسيار خوب می شود۲/۳۰با-
ساله راننده ۴۰آقای 

.درد شانه هايم کمتر شده-
م.ساعات بيشتری می توانم رانندگی کنم- ی ر م و ی ری بي

ساله آموزگار ۴۰خانم 
ماه ديـاليز بـا ايـن     ۴واحدی همچنان کم خونی من ادامه داشت ولی پس از  ۴۰۰۰عليرغم استفاده از اپرکس -

. اپرکس ايرانی استفاده می کنم ۲صافی ها کم خونی من اصالح شده است و فعالً هفته ای 
از ا۷نل شد ند اد آ د ه .به  رسيده و آماده پيوند شده ام۷پنل من از-

. من نگرانم که اين صافی ها در دسترس نباشد-





















جدول مقايسه ای مشخصات صافی های موجود در مراکز دياليز کشور

ف
دي
ر

نوع صافی

Effectiv
e 

Surface 
Area 

KUF
(ml/h/m

mhg)

Blood 
Primin

g 
volume 

Urea 
Cleara

nce  
(ml/mi

Creatin
in

Cleara
nce  

(ml/mi

Phosph
ate 

Cleara
nce  

(ml/mi

Vit b2 
Cleara

nce   
(ml/mi

Inulin
(ml/mi

nt)
(m2)(CC)

(
nt)(ml/mi

nt)
(ml/mi

nt)
(

nt)
)

R30.4.72825955020

٢R40.72.84255287832

٣R546370490345

۴R6.35.58280642360

۵PS006 85283644084 ۵PS0.06.85283644084

۶PS3.38.8629765694

٧HD00.06.55275573565

٨HD30.37.75782654075

٩R400.720.4265-20040/6538-5880-8654/58

٠R50.00306378-22560/9558-9000-275/86

R60.3408285-27275/25070-208-5488/07








