
در بيماران مبتال به نارسايي 
 كليه تحت همودياليز

 دكتراي پرستاري



 وزن بر حسب كيلوگرم

 2قد بر حسب متر به توان 



كلاًزصيهَردًيبسثزايثيوبراىديبليشي
 (BEE)انرژي متابوليسم پايه + انرژي فعاليت بدني  +انرژي اثر گرمازايي غذا 

 

ِاًزصيهَردًيبسثزايهتبثَليغنپبي(BEE) 
  BEE(    :Kg)وزن خشك × ا كيلو كالري × ساعت   24(  آقايان )     
 BEE( : Kg)وزن خشك × كيلوكالري 0/95× ساعت  24(  خانم ها)    

 



 غذا  اتَ سدى ، راًٌذگي ، خياطي ،: در فعاليت هاي بذى خيلي سبك   هثل
پختي ، ًطستي ٍ ايستادى                                                                                    

        30  % × BEE 

 تويش  رستَراى داري ها ، ًجاري ، هكاًيكي ،: در فعاليت بذًي سبك   هثل
كيلَهتز  4/5تا  3ًگهذاري كَدكاى  ،  قذم سدى به هيشاى  كزدى هٌشل ،

قايقزاًي                                                                                                     تٌيس رٍي هيش ، در ساعت ،
        50  % × BEE 

 كارهاي كطاٍرسي  حول بار ،:  در فعاليت هاي بذًي هتَسط   هثل
اسكي ٍ تٌيس ٍ   ،دٍچزخه سَاري ،(كٌذى علف هاي  هزسٍ بيل سدى)

كيلَهتز  درساعت                                                                                      6/5تا  5/5قذم سدى به هيشاى 
        75  % × BEE 

 بسكتبال  كار در هعذى ، فَتبال ، حول بار ،: در فعاليت بذًي سٌگيي   هثل 

      100  % × BEE 

 



هحذٍدُدرثيوبرخؾكٍسىاگزBMIًزهبل
 هيدّينلزارراٍسىّوبىفزهَلدرثبؽذ

ٍثيوبرخؾكٍسىاگزBMI اسكوتزآى
خؾكٍسىاًزصيهحبعجِثزايثَد18/5
اًزصيكلثٍِهيدّينلزارراثيوبرفؼلي
 .هيًوبييناضبفِكبلزيكيل200َ

(ِكوتزثيوبررٍساًِدريبفتياًزصيًجبيذالجت
ٍسىگزمكيلَّزاسايثِكبلزيكيل35َاس

 (ثبؽذثذى

ٍثيوبرخؾكٍسىاگزBMI اسثبالتزفزد
25اسثبالتزيؼٌيطجيؼيحذ ثيوبرٍثبؽذ

هَرداًزصيثبؽذچبلييبٍسىاضبفِدچبر
ُآلٍسىهجٌبيثزثيوبرًيبس يبفتِتطجيكايذ
 Adjuste Ideal weight (AIBM)يب

 .هيؽَدهحبعجِ
 

اًزصيهَردًيبسثزاي

 اثزگزهبساييغذا
 

اًزضيهَردًيبسثزاي)×10%

اًزصي+هتبثَليغنپبيِ

 (فؼبليتثذًي



]0/38×IBW+[(ABW-IBW);AIBWآلبيبى 

]0/32×IBW+[(ABW-IBW);AIBWخبًنّب




 IBW    : وزن ايده آل(22 ; BMI) 

     ABW : وزن واقعي بدن يا وزن خشك 

 





ثِگزم1/2–1/3 ّوَديبليشثيوبراىًيبسهَردپزٍتئيي
اًزصيآىهجٌبيثِكِاعتٍسًيكيلَگزمّزاساء

اييدرصذ60تبدرصذ50كِاعتؽذُهحبعجِ
ثبالثيَلَصيكارسػثبّبيپزٍتئيياسثبيذپزٍتئيي

(HBV )ثبؽذؽيزٍگَؽت،هزؽتخنهثل. 
ّوَديبليشيثيوبراىدرًيبسهَردپزٍتئييچزا:عَال

 اعتثيؾتزديبليشاسپيؼهزحلِدرثيوبراىثًِغجت

ِاعيذگزم13تب10ثييديبليشثبرّزطي:ػلت اسآهيٌ
ثِثيوبراىديگزعَياسٍهيگزدددفغديبليشطزيك

دررصيويهحذٍديتّبيػلتثِكليِهشهيًبرعبيي
 .ّغتٌذتغذيِعَءدچبرديبليشاسپيؼهزحلِ

 



ً35هتَعطثطَرثيوبراىاييدرهؼوَال
تبهييچزثيّباسثبيذاًزصيكلاسدرصذ
 .گزدد

اكغيذاىتزكيجبتعطحثيوبراىاييدر
تَصيِپظاعتثبالهتبثَليتتجوغثذليل
اسچزثيهصزفثبيذديبليشيثيوبراىثزاي
پشپخترٍػدرٍثبؽذاؽجبعغيزًَع

ثبًذّبيكِثبؽذصَرتيثًِجبيذغذاّب
 .ؽَدؽكغتِچزةاعيذّبيهضبػف

 



ٍپزٍتئيياسحبصلاًزصيدرصذهحبعجِاسپظ
ثبيذّبكزثَّيذراتاساًزصيثبليوبًذُّبچزثي
 .ؽَدتبهيي

 



 افشايص فسفات خَى هٌگاهيكه هيشاى تصفيه گلَهزٍلي به كوتز اس
هحذٍد ضذى هيشاى فسفز = درصذ حذ طبيعي هي رسذ  25

 هيلي گزم به اساي هز كيلَ گزم ٍسى بذى 12تا  8رصين بيي 
تجَيش  = باالتز بَدى سطح فسفات خَى اس حذ طبيعي

phosphate binder  ( هاًٌذ كزبٌات كلسين ٍ در هَاقع
 (ضزٍري هيذرٍكسيذ آلَهيٌيَم ٍ هيذرٍكسيذ هٌيشين

 800سخت بَدى رعايت رصين هاي غذايي حاٍي كوتز اس  
 هيلي گزم فسفات بزاي بيواراى

عَارض = هيپزفسفاتوي:= در صَرتي باال بَدى فسفز رصين غذايي
 :سيز

 تحزيك تزضح پاراتَرهَى(PTH = )تحليل استخَاى 
 رسَب فسفات كلسين در= افشايص حاصل ضزب كلسين ٍ فسفز 
 خارش اٍرهيك= بافتهاي هختلف 



گزمهيلي1200تبثيوبراىاييدرفغفزهيشاىثَدىثالهبًغ
رٍسدر
ِرصيندرفغفزهحذٍدكزدىثزايسيزًكبتثِتَج

 :ديبليشيثيوبراىغذايي
1دٍؽ،پٌيز،ثغتٌي،هبعت،ؽيز،كزدىهحذٍديبحذفـ

 خبهِؽيزكبكبئَ،كؾك،
2ُّبيٍعجَطدارًبًْبيٍكبهلغالتحذفـ فزاٍرد

 عجَطحبٍي
3ثبلاللپِ،ػذط،لَثيب،ًخَد،لجيلاسحجَثبتحذفـ 
4ِّبحذفـ دراعيذفغفزيكٍجَدثذليل)ًَؽبث

 (ًَؽبثِ
5عبردييهبّيحذفـ 
6ِّب،فٌذق،ثبدام،گزدٍ،:هثلهغشّبحذفـ كزُتخو

 اعترفتِكبرثِهغشآًْبدركِهحصَالتيٍسهيٌيثبدام
7جگزٍللٍَُدلحذفـ 

 



ِِّبثزايدفغپتبعينتبسهبًيك ثطَرGFRتَاًبييكلي
ثٌذرتٍلَعّيپزكبلويدر.;ؽذيذكبّؼًيبفتِثبؽذ

GFR3تمزيجبكزاتيٌييثبالي)هيليگزمدردليم15ِثبالي
ml/min .)

ِهؼوَالػذمًيبسثِهحذٍديتپتبعيندرثيوبراىهجتالث
حجن)ًبرعبييهشهيكليَيثبهيشاىدفغادراريكبفي

(.ادراررٍساًِثبالتزاسيكليتز
هيلياكيٍاالى70ثطَركليدريبفتپتبعينًجبيذثيؾتزاس

(هيليگزمدررٍس3000)دررٍس
ِهيشاىپتبعيندريبفتييكعَمهيلياكيٍاالىپتبعينث

 اسايّزكيلَگزمٍسىثذى



ِِّبثزايدفغپتبعينتبسهبًيك ثطَرؽذيذGFRتَاًبييكلي
ثٌذرتٍلَعّيپزكبلويدر.;كبّؼًيبفتِثبؽذ

لشٍمكٌتزلدليكهيشاىپتبعينرصينغذاييدرهَاردسيزثزاي
 :پيؾگيزياسٍلَعّيپزكبلوي

رعيذىGFR15-10ثِكوتزاسml/min
ُّبي ،ديَرتيكّبيهتضبدACEهصزفثتبثلَكزّب،هْبركٌٌذ

آلذعتزٍى،دارٍّبيضذالتْبثيغيزاعتزٍئيذي،عيلكَعپَرييٍ
پٌيعيليي

ِهجتاليبىثCRFدچبراعيذٍسٍيبديبثتيك،.
ِهجتاليبىثCRFدچبرػفًَت،تزٍهبٍيبّوَليشگلجَلْب،.
ِهجتاليبىثCRFِاًذ .،كِتشريكخَىداؽت
كبّؼدفغپتبعين;كبّؼتزؽحآلذٍعتزٍىثِّزدليلي

(هبًٌذتجَيشّپبريي)
لشٍمدريبفتاًزصيكبفيثزايكبّؼتجشيِثبفتْبيثذى



2000:ديبليشيثيوبراىدرپتبعينؽذُتَصيِهيشاى
1000اضبفِثِرٍسدر(هيلياكيٍاالى50يب)هيليگزم
ادرارليتزّزاسايثِ(هيلياكيٍاالى25)هيليگزم

دفؼي
پتبعيناسغٌيگَؽتٍآىفزاٍردّبيٍؽيز. 
ُكوتزپتبعينحبٍيخبهٍِكز. 
پتبعيناسغٌيگٌذمجَاًٍِعجَط. 
ُّبٍعجشيّب  .پتبعيناسغٌيًيشهيَ
ُّبيي عجشيجبتيٍّغتٌذكوپَتثصَرتكِهيَ

ؽَدريختِدٍرآًْبآةٍپختٍِؽذُخيغبًذُكِ
 .دارًذكوتزيپتبعين

 



ِدرثيوبراىهجتالثCRFِتبسهبًيكGFR5-10ثِكوتزاس
ml/minُِّبلبدرثِدفغعذينثِهيشاىكبفي;ًزعيذ كلي

اهبGFR5-10كوتزاسml/min;ِّبثزاي احتوبلًبتَاًيكلي
ايجبدادم،;تجوغعذيندرثذى;دفغعذينهصزفي

CHFفؾبرخَىٍ

هيليگزم1000ديبليشيثيوبراىغذاييرصينعذينهيشاى

ليتزّزاسايثِعذينهيليگزم2000اضبفِثِرٍسدرعذين

دفؼيادرار

ِ2000تب1000;آًَريكثيوبراىدرعذينهيشاىػوَهيتَصي

 .(NaClًوكگزم2/55;عذينگزمّز)رٍساًِگزمهيلي

 



رٍساًِدفؼيادرارحجن+اسآةغيزطجيؼياتالف+ml 1000
 رٍساًِدريبفتيهبيؼبت;

درثيوبراىCRFدرصَرتحفظتؼبدلهٌبعتعذيندر
فمط;ثذىتٌظينتؼبدلآةدرثذىثبهكبًيغنتؾٌگي

ًَؽيذىآةثذًجبلتؾٌگي
رعيذىGFR5ثِكوتزاسml/min;تجوغ افشايؼاحتوبل

لشٍمكٌتزلهيشاىدريبفتآة;هبيؼبتدرثذى
ّوچٌييلشٍمكٌتزلهيشاىدريبفتهبيؼبتدرثيوبراى

CRF ٍهجتالثِادم،ًبرعبيياحتمبًيللت،ّيپزتبًغيَى
ّيپًَبتزهي

ًِدراييهَاردهحبعجِكلحجنهبيؼبتدريبفتيرٍسا
 هطبثكثبفزهَلسيز



هثلكليِغيزهغيزّبيياسآةغيزطجيؼياتالف
دفؼيادرارحجن+(تتيبؽذيذتؼزيكاعْبل،اعتفزاؽ،)

 رٍساًِدريبفتيهبيؼبت;ml 600-500+رٍساًِ

700-900;ريٍِپَعتطزيكاسآةًبهحغَطاتالف
رٍسدرهيليليتز

هَادهتبثَليغنطيدرهيليليتز300تب200رٍساًِتَليذ
500-600;آةًبهحغَطاتالفثٌبثزايي;ثذىدرغذايي

هيليليتز
لشٍمهذًظزداؽتيآةهَجَددرهَادغذاييٌّگبم

:اػوبلهحذٍديتهصزفهبيؼبت
حجنآةهَجَددرهٌبثغغذاييهبيغ.
هيليليتزثِاساي14حذٍد;آةهَجَددرغذاّبيجبهذ

كيلَكبلزي100ّز



1آةثزدىفزٍػذمٍخٌكآةثبدّبىؽغتؾَيـ 
2سيبدعذينحبٍيغذاّبياسخَدداريـ 

3تزػٍعختًجبتْبيآةاساعتفبدُثبثشاقتزؽحافشايؼـ
 آداهظجَيذىٍ
4ُّباساعتفبدُـ  عزدثصَرتعجشيّبٍهيَ
5كَچكليَاًْبيدرهبيؼبتاساعتفبدُـ 

6ثصَرتدريبفتيهبيؼبتٍآةاسهمذاريهصزفثِتَصيِـ
ثزطزفثْتز;طَالًيتزهذتثِدّبىدريخهبًذى)يخ

تؾٌگياحغبطؽذى
آثليوَكويهمذاريختْيِدرثشاقتزؽحتحزيكثزايهيتَاى

 .كزداضبفِآىثِ
 



درغذاييرصينطزيكاسكلغينكندريبفت
ٍفغفزدريبفتهحذٍديتثؼلتCRFثيوبراى
ٍؽيزگزٍُغذاييهصزفكبّؼٍپزٍتئيي
لجٌيبت

هكولثصَرتًيبسهَردكلغيندريبفتلشٍم
(كلغينكزثٌبتثصَرتػوذتبً)
درهيليگزم1600تب1200ثيوبراىاييًيبسهمذار

رٍس
ثصَرتهيليگزم1400تب1000حذٍددريبفت

 غذاييرصينطزيكاسثميٍِهكول



تجذيلٍيتبهييDِِكلغيفزٍل-25دركجذث ّيذرٍكغيكَل
ِِكلغيفزٍل1ٍ25دركليِتجذيلثِث ديّيذرٍكغيكَل
ِاثتالثCRF;ديّيذرٍكغي1ٍ25كبّؼعٌتش

ِكلغيفزٍل كَل
0.5-0.25ؽزٍعثب)لشٍمتجَيشخَراكيكلغيتزيَل

ّوشهبىكٌتزلعطحكلغينخَى(+هيكزٍگزمدررٍس
ّفتِث6ِتب4درصَرتًزعيذىعطحكلغينخَىطي

افشايؼهمذاركلغيتزيَلتجَيشؽذُ;حذًزهبل
اداهِتجَيشكلغيتزيَلتبسهبًيكِحبصلضزةكلغين

ثبؽذ55درفغفبتعزمكوتزاس
لطغتجَيشكلغيتزيَلثزاي;55حبصلضزةثبالتزاس

كبّؼخطزرعَةفغفبتكلغيندرثبفتًزم
 



ٍيتبهييB1ثِهيشاى mg/d 1/5 

ٍيتبهييB2ثِهيشاى mg/d 1/8 

ٍيتبهييB6ثِهيشاى mg/d 10 

اعيذفَليكحذاللثِهيشاىmg/d 5 
ٍيتبهييcثِهيشاىmg/d 10060ـ
درهجتاليبىث12ِؽبيغًجَدىكوجَدٍيتبهييCRF
ِثبالثَدىتزكيجبتاكغيذاىدرهجتاليبىثCRFُثَيض

ثزايEلشٍمتجَيشٍيتبهيي;ثيوبراىّوَديبليشي
خٌثيكزدىتزكيجبتاكغيذاىثخصَؿدرهجتاليبى

ثِديبثت
ػذمًيبسثِتجَيشهكولٍيتبهييAهگزهمذار

ثبؽذRDAدريبفتيآىكوتزاسهمبديزتَصيِؽذُ



ِثزٍسآًويًزهَكزٍمًزهَعيتيكدرهجتاليبىثCRF
كوتزاسGFRثذًجبلكبّؼتزؽحاريتزٍپَئتييهؼوَالدر

30ml/min
تجَيشEprexدر)ثزايثزطزفكزدىاييكنخًَي

صَرتيكِثيوبردچبركوجَدآّي،اعيذفَليكٍٍيتبهيي
B12ًجبؽذهيتَاًذعٌتشگلجَلْبيلزهشراافشايؼدّذ)

يب%20دراييثيوبراىدرصذاؽجبعتزاًغفزييكوتزاس
كوجَدآّي;μg/ml 100عطحفزيتييعزمكوتزاس

ارجخثَدىتجَيشآّيخَراكيًغجتثِآّيتشريمي
ٍُالّوَگلَثيي تجَيشآّيثبّذفتٌظينايذ

ّوبتَكزيت
(Hb=11-12d/dlٍHct= 33-36%)




