
مایع دیاليز

دکتر شکوفه ساوجف
استاديار دانشگاه علوم پزشکی ايران



نحوه حرکت مايع دياليز و خون 
در دياليز به طور معمول در جهت مخالف حرکت می کنند



ز دیال مایع دیاليزمایع

آبآ
ز ال ل محلول دياليزل



ض د ز ال د د٣۵٣ا دا ا ق هفته د آ ت ل ليتر آب در هفته قرار دارد٣٠٠-٣۵٠بيمار دياليزی در معرض 

عبور دياليز فيلتر نازک غشای از راحت به آب در موجود های آالينده های موجود در آب به راحتی از غشای نازک فيلتر دياليز عبور آالينده

.می کنند ی

. بيمار دياليزی قادر به دفع مواد زائد نيست



م ن آلوم ا ت موم مسموميت با آلومينيم م

تکل اختالل تکلماختالل

اسپاسم عضالنی

اختالالت شخصيتی

تشنج

دمانس

استخوانی های یبيماری و ی  ری  بي



هموليز و متهموگلوبينمی :کلر 

تهوع ، ايست قلبی ، درد قفسه سينه ، خارش ،اختالل استخوانی :فلورايد 

تهوع ، لرز ، هموليز ، در غلظت باال مرگ :مس 

عضالنی:سرب ضعف ، شکم درد درد شکم ، ضعف عضالنی:سرب



خونی:روی کم کم خونی:روی

فشار خون:سديم م

تهوع ، استفراغ : سولفات 

تهوع ، استفراغ ، ضعف عضالنی :منيزم 

تهوع ، استفراغ ، متهموگلوبينمی :نيترات 

تهوع ،استفراغ ،فشارخون ،ضعف عضالنی:کلسيم 



ها ن اندوتوک و ی  باکتری و اندوتوکسين هااکت

در موارديکه که صافی مجددا استفاده شده و مواقع استفاده از صافی 

high-flux سيستم بيکربنات ،

ت فشا اف ل ل شا عالئم شامل لرز ، افت فشار خون ، تبالئ

ا اکت ا قاد نCFU٢اکز ک ت اند غلظت و غلظت اندوتوکسين ٢٠٠ CFUماکزيمم مقادير برای باکتری برابر

EU/mL ٢EU/mL 



برای آب تصفيه های مکانيسم های تصفيه آب برای مکانيسم
دیاليز



Reverse osmosis روش Reverse osmosisوش

.در صد آالينده های يونی را برداشت می کند ٩٠-٩٩

آ   ١۵٠درصد آالينده های غير يونی با وزن مولکولی باالتر از ٩۵بيش از

اکت ثل ک ا آال ا محافظت از عبور آالينده های ميکروبی مثل باکتری ،ويروس افظ

ها ،اندوتوکسين ها،اندوتوکسين



Reverse osmosis apparatus



Direct and indirect water feed distribution  system



Deionization روش  

برای اتصال به آالينده  -OHبرای مولکول با بار منفی و  +Hدارای 

مثبت بار دارای بار مثبتدارای

.به عنوان خط دوم برای خالص سازی آب استفاده می شود

.آالينده های ميکروبی را بر داشت نمی کند

ش ا ا ا اش .پس از اشباع رزين ها بايد تعويض شودا



شارکول از کلر:)کربن(استفاده برداشت برای استاندارد روش روش استاندارد برای برداشت کلر :)کربن(استفاده از شارکول

آب

.برای برداشت آالينده ميکروبی استفاده می شود:فيلتر ها ی ی

Softners:يون کلسيم و منيزيم را با سديم جابجا می کنند. م م م









Possible water treatment system



ز دیال مایع دیاليزمایع

آبآ
ز ال ل محلول دياليز ل





غلظت نهایی مایع دیاليز
بيکربنات

غلظت نهایی مایع دیاليز 
استات

Na :135meq/l

K:1 & 2 meq/l

Na :106 + 32 meq/l

K:1 & 2 meq/lK:1 & 2 meq/l

Mg:1 meq/l

Ca:2 5 meq/l

K:1 & 2 meq/l

Mg:1 meq/l

Ca:2 5 meq/lCa:2.5 meq/l

Cl:104 meq/l

A t t  35 /l

Ca:2.5 meq/l

Cl:111.5 meq/l

Acetate :3 5 meq/lAcetate :35 meq/l

Glucose : 200mg/dl

Acetate :3.5 meq/l

Glucose : 200mg/dl

Bi b t  :32 Bicarbonate :32 meq



Disequilibrium جلوگيری از سندرم

هم سو کردن جريان خون و مايع در جلسات اول دياليز شانس بروز اين سندرم را کم می کند



اصالح پتاسيم

هيپوکالمی در حين دياليز باعث افزايش آريتمی قلبی می شود.

ميلی اکی واالن در    ٢خصوصا وقتی بيمار با محلول پتاسيم کمتر از  

ليترديا ليز شود

بيمارانی که ديگوکسين مصرف می کنند ،بايد به طورمعمول با محلول 

. ميلی اکی واالن در ليتر دياليز شوند٣پتاسيم

د ک گ ل تا فت ش از نات ک غلظت کاهش ا ان . می توان با کاهش غلظت بيکربنات از شيفت پتاسيم جلوگيری کردت



ی خونازجلوگ فشا افت افت فشارخوناز جلوگيری
Sodium Modelingg

کاهش دمای مايع دياليز

ترکيب دياليز خشک با دياليز معمولی 

دياليز مايع کلسيم )meq/l٣تا(افزايش يز ي يع  يم  يش  )meq/l (ز

سيستم مايع بيکربنات



خشک دياليز جريان در آب يز عبور ي ن  ر جري ب  بور 




