
 

 

 
 

 دیالیز 

:گردآورندگان  

راستگو زهرا  

 زهراعابدی

جاموسی زهرا  

توکلی حنانه  

نقاب  صیاد فاطمه  

سالمت  روانشناسی: واحد  

 

 

 

 

 

  چیست؟ دیالیز

آن  در کاااه اسااات فراینااادی دیاااالیز

 یاا  در شااوند  حاا  مااواد ترکیااب

 با گرفتن قرار معرض  در  با  محلو 

 غشاای  طریا   از  کاه  دیگر  محلو 

 اند،شااد  جاادا هاا  از تااراوا نیمااه

 . کندمی تغییر

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزن باااا ماااواد و آب مولکولهاااای

 منافاا  از توانناادمی کاا  مولکااولی

 وزن  باا  مواد  ولی  کرد   عبور  غشا

 پروتئینهاااا مانناااد زیااااد مولکاااولی

 در دیااالیز. کننااد عبااور توانناادنمی

 دچااااار بیماااااران خااااون تصاااا یه

 .شودمی است اد  کلیه نارسایی

 

کتاب  -دانشنامه رشد منابع:
 یها یمار یو درمان ب یری شگیپ

مراقبت   -مناسب   هی: تغذهیکل
 ژه یو یها

 یی محسن سنا ،ی:مهرداد رباناز 

 یانتشارات کتاب درمان

 

 



 روش همودیالیز 

ترین روش درمان جایگزین  همودیالیز شایع

باشد. در این  کلیه در بیماران کلیوی می

روش خونی که از یک مسیر عروقی ثابت  

  300آید با سرعت یا موقتی بدست می

میلی لیتر در دقیقه یا بیشتر به درون  

مویرگهایی که از غشاهای نیمه مصنوعی  

گردد. در سمت  میاند، پمپ  ساخته شده

مقابل ، مایع دیالیز که حاوی کلراید سدیم  

کربنات و غلظتهای مختلفی از  ، بی

 .کندپتاسیم است، حرکت می

انتشار از طریق غشا این امکان را فراهم  

آورد که مواد دارای وزن مولکولی کم  می

مثل اوره بر اساس شیب غلظت از سمت  

به  خون به سمت مایع دیالیز حرکت کنند. 

کربنات به سمت پالسما  همین ترتیب بی

یابد. خارج کردن آب اضافی به  انتشار می

گیرد که  کمک اولترافیلتراسیون صورت می

این امر به فشار هیدرواستاتیک دو غشا  

  4بستگی دارد. بطور متوسط هر بیمار به 

ساعت دیالیز به صورت سه بار در هفته  

بیش    نیاز دارد تا به حد کلیرانس کراتینین

 .لیتر در هفته برسد 140از 

 

 

 دیالیز صفاقی 

های درمان  دیالیز صفاقی یکی از شیوه

جایگزینی کلیه است که تقریبا از دو دهه  

ای یافته است که  پیش رواج فزاینده

اساسا به دلیل سهولت و مناسب بودن و  

قیمت پایین آن است. در دیالیز صفاقی ،  

انتقال آب و مواد حل شونده از خالل غشا  

که دو کمپارتمان حاوی مایع را از هم جدا  

شود. این دو کمپارتمان  ی کند، انجام میم 

عبارتند از: خون موجود در کاپیلرهای  

صفاقی که در نارسایی کلیه حاوی مقادیر  

بیشتری اوره ، کراتینین ، پتاسیم و...  

است و محلول دیالیز در حفره صفاقی که  

بطور معمول حاوی سدیم ، کلر استات و  

الکتات است که با غلظت باالی گلوکز  

اسموالر شده است. غشای صفاق  هیپر

کند، واقعا  به عنوان یک صافی عمل می

یک غشا هتروژن ، نیمه تراوا و و   

سوراخهادراندازه های مختلف است که  

 .اناتومی وفیزیولوژی مختلفی دارد

 مشکالت اختصاصی در بیماران دیالیزی 

 افسردگی 

ترین شکایت روانی در  افسردگی شایع

پاسخی به  بیمارن دیالیزی است که 

واقعیت ، ترس یا فقدانی موهوم است.  

تظاهرات آن شامل خلق افسرده پایدار ،  

تصور و نگرشی ضعیف از خود و احساس  

ناامیدی است. افسردگی مهمترین مشکل  

روانی است که در صورت عدم شناسایی  

تواند منجر به خودکشی یا  یا درمان می

 .قطع دیالیز شود

 سوء تغذیه 

مساله نسبتا رایج در  سوء تغذیه یک 

بیمارانی است که به مدت طوالنی دیالیز  

بیماران    3/1شوند و تقریبا می

همودیالیزی و دیالیز صفاقی دچار آن  

تواند ناشی از  هستند. سوء تغذیه می

دریافت غذای کم ، افزایش از دست دادن  

پروتئین باشد. اثرات سو تغذیه زیاد است  

عات  و شامل افزایش مرگ و میر و دف

بستری در بیمارستان ، خستگی و  

 .باشدبازتوانی ضعیف می

ن به  ا میتوازدیگر عوارض در بیماران دیالیز  

  اختالالت خونی   افزایش فشار خون 

  بیماری استخوانیو   اختالالت اندوکرین 

 .اشاره کرد


