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Background: Hemodialysis is one of the renal replacement thera-

pies in patients with end stage of renal disease. Despite regular treat-

ment for hemodialysis, the hemodialytic patients suffer from a series 

of symptoms collectively known as uremic syndrome, so that inade-

quate dialysis has been known as one of the important causes of mor-

tality in these patients. The current study was conducted with the aim 

of specifying the effect of intradialytic physical and mental exercises 

on the quality of dialysis among these patients. 

Materials and Methods: The current study was a clinical trial that 

66 dialytic patients were selected via purposeful sampling and as-

signed into two groups, namely the control and the experimental. The 

latter group went through planned intradialytic exercises by a senior 

expert in physical education twice a week for two months. The dialy-

sis adequacy for both groups was measured using Kt/v formula be-

fore, one and two months after the intervention and then compared. 

Collected data were analyzed by means of SPSS 18 software. 

Result: The mean of the dialysis adequacy before the intervention 

was measured to be 1.22 ± 0.27. Moreover, the mean of dialysis ade-

quacy both before and after intervention in the experimental group 

was respectively 1.12 ± 0.17 and 1.31 ± 0.29 (P = 0.001); it was 1.32 

± 0.31 and 1.31 ± 0.30 in the control group (P = 0.45).  

Conclusion: The intradialytic physical and mental exercises are 

prescribed as supplementary therapies due to their taking away no 

extra-time from the patients, being cost efficient, easy, applicable, 

and flexible in increasing the dialysis adequacy and, therefore, im-

proving the quality of life among the hemodialytic patients. 

Keywords: exercise, planned techniques, renal dialysis, dialysis ade-

quacy, complementary therapies  

522 

Email: rnehrir1739@yahoo.com  

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
50

5/
2.

4.
25

5 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

24
1.

13
92

.2
.4

.3
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jp

m
ed

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 8

http://dx.doi.org/10.30505/2.4.255
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286241.1392.2.4.3.3
http://jpmed.ir/article-1-157-fa.html


 مجله    ا   امی  م 
 565-522صفحات      -4شماره      -   5دوره      -   2935زمستان

 مقاله   قحقیق   

تاثیر   تیراتاذ    وتج       امیج   یرشاه    کاای   یال   یر   اناا     اا یا   یییاک     

 ویو اا یای

 2935اسفند      56ت ريخ   يري:               2935اسفند      55ت ريخ   اح:               2935دی      2 ت ريخ   يري :  

 چکیده
 1زينا   میدي 

 *2بیول   می:ي:

 3عب س   عب ي 

 2عل     یب 

 4بهزاي   عی    ا ه 

 5منصوره   عل    احو:   يور

دانشجوی   رارشنیاسی    ارشیدر    ی سیتیاری         2

هیای     های   وه،هر     وه     ستاری   م اقبت م اقبت

وه،هر   دانشهاه    پوش    قشه    عقیییه   ا   ی  ر        

 قه انر   اه ان 
دانشجوی   درت یر   شموزس     ستاریر     وه   5

داخپ    ا ا، ر   دانشهاه    پوش    قشه    عقیه   ا    

     ر   قه انر   اه ان 
دانشیارر   م رق   قحقیقات    پوش   راتاریر   دانشهاه   9

 ا        ر   قه انر   اه ان     پوش    قشه    عقیه
دانشیارر   متص ن   نف ولوگیر     وه   نف ولوگیر   4

م رق   قحقیقیات   نیفی ولیوگی   و   اورولیوگی        

 عیمارستان   عقیه   ا        ر   قه انر   اه ان    
رارشناس    ارشدر   داخپ    ا ا،     ی سیتیاریر      2

  وه   داخپ    ا ا، ر   دانشهاه    پوش    یقشیهی       

 قه انر   ر   قه انر   اه ان    

 مويسنده   مسلول *

 عتول   نح ه 
 + 39 3252224234قپفن:      

 ست   الهت ونی :      
rnehrir1739@yahoo.com  

عه   م ،په   انتهاه    عییمیاری     های   درمان   ااههقهن   رپیه   در   عیماران   مبت     همودهالیق   هه    از   روسمقدمه     

از     هل   قحت    نیوان        ای عاشد    عا   واود   درمان   منال   همودهالیقر   عیماران   هم نان   از   مجمو ه  رپیوی   م 

ع ند   عروری   ره    دش   رفاهت   دهالیق   هه    از   اصپ    ق هن    وام    م     و   می    در   اهین     سندرش   اورم    رن    م 

عیماران   است    هد    از   اهن    ،وهث   قمیین   قانی    قم هنات   اهن    و   اسم    ،ین   دهالیق   ع    رفاهت   دهیالیییق       

 عیماران   همودهالیقی   عود 

الین ر   ه     مواي   ر   رر  ه    ع زما رش ن   را ه عیمار   همودهالیقی   عا   روس   قص ییین   ق یادای           66در   ا

انتصاب   شدند   و   در   دو     وه   شاهد   و   شزمون   ق ار     اتند      وه   شزمون   قوس    رارشنا    ارشد   ق عیت   عدن     

ماهر   ع ای   دو   اپسه   در   هفته   ق ار     اتند       5رهقی   شده   ،ین   دهالیق   عه   مدت   قحت   شموزس   قم هنات   ع نامه

 ی ی   و   عا   ر   قب ر   ه    ماه   عمد   و   دو   ماه   عمد   از   مداخپه   اندازهKt/vمیقان   رفاهت   دهالیق   عا   استفاده   از   ا مول   

 مورد   قجقهه   و   قحپی    ق ار     ات    18SPSS ههدهه    مقاهسه   شد    اب  ات   عا   استفاده   از   ن ش   ااقار

عود    میانهین   رفاهت   دهالیق   قب    و   عمد   از      2255  ±   2250از   مداخپه   میانهین   رفاهت   دهالیق   قب    ه       ي :یه

    و   در     وه   شیاهید   عیه       P= 22222  ر   2292  ±   2253و      2225  ±  2220مداخپه   در     وه   شزمون   عه   ق قی    

     عود P=2242  ر2292 ± 229و      2295 ± 2292ق قی    

س   درمان    مهییمیی    گی:    مییجه ن   ه    رو وا ه    ن ق   ع الی ه د ن    ،ی سم    و   اهن     ا ت    قم هنا

عه دلی   دش   اتن وقت اضاا  از عیمارر رل هقهنهر سادهر قاع  اا اه  و انمرا   ذه  عیودن ایهیت                      

   دد  ااقاهث   رفاهت   دهالیق   و   عهبود   ریفیت   زند     عیماران   همودهالیقی   قوصیه   م 

 رهقی   شدهر   دهالیقر   رفاهت   دهالیقر   ب    مهم    ورزسر   قم هنات   ع نامهه      کلید   را ه

526 

[    عا   راهث    مپه د   رپیهر   عیمیاری      2-5اهان   در   ،ال   ااقاهث   است    
رسید     م    ESRD  5س انجاش   عه   م ا،    انتهاه    قهدهد   رننده   زند      

عیه       ESRDر   میقان   شیو    5252[    ع شورد   شده   است   ره   قا   سال     9  

 مقدمه

(CKD)شیو    و   ع وز   نارساه    مقمن   رپیه   
ر   عه    نوان   ه    مشهی     2

هیای   عیا    در      اهان    عهداشت    موم    عا    یامدهای   ضمی    و   هقهنه

End Stage Renal Disease : 2, Chronic Kidney Disease: 1 
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Kontos: 3Parsons, : 2Krause, : 1 

[    اهن   عیماری   هم نیین   عیار       4مورد   در   ه    میپیون   نف    ع سد     2522
[    اای اد   میبیتی          2نماهد      اقت ادی   سنهین    را   عه   ااممه   قحمی    م 

هیای     ر   ع ای   زنده   ماندنر   عاهد   قحت   ع خ    از   انوا    درمان ESRDعه
ااههقهن   رپیویر   همن ر    یوند   رپیهر   دهالیق   صفاق    ها   همودهالیق   قی ار    

 [ 6 ی ند    
های   درمان ر     وه   ع    ان ات   مصتیپیفی    ریه   عی          ه    رداش   از   روس

 یذارنیدر      س مت   اسم ر   اهن ر    ابف    و   ااتما     عییمیاران   می    
رنند    های   متمددی   را   نیق   ع    سب    زند     اا اد   قحمی    م  محدودهت

[     0-22شیود       هیا   می    ره   منج    عه   راهث   ریفیت   زند     در   شن
مرالمات   نشان   داده   اند   عا   واود   انجاش   دهالییق   مینیایلر   عیییمیاران          

   ع نید  همودهالیقی   هم نان   از   ع خ      هل   سندرش   اورمی    رن    م 
درصید       22[    متماق    سندرش   اورم    ر ایت   رار   اسمان    ،دود     22

[؛   در   اهن   شی اهی    عیییمیار         6هاعد      نسبت   عه   اا اد   ساللر   راهث   م 
[    ا شهند     25دهند     همودهالیقی   سب    زند     ع    ، رت   را   ق ای    م 

 [  29قواند   از    پ    ا،تمال    اهن   وضمیت   عاشد     همودهالیق   م 
های    قشه    و   دهالیق   عواود    هاه    ره   در   ام    م اقبت  پی غل    یش ات

شمده   استر   میقان   م     و   می    در   اهن   عیماران   عرور   غی    قاع    انتااری   
عا ست     دش   رفاهت   دهالیق   هه    از   اصپ    ق هن    وام    م     و   مییی       
در   اهن   عیماران   است   ره   قوس    عسیاری   از   مرالمات   نشان   داده   شیده    

[    قحقیقات   در   م ارق   مصتپ    دهالیق   در   اه ان   نشیان   داده      24است     
 [ 22-29است   ره   رفاهت   دهالیق   در،د   قاع    قبول   نیست    

در   صورق    ره   همودهالیق   رفاهت    زش   را   نداشیتیه   عیاشیدر   سیری          
رود   و     هل   عالین    عیمار   عه   خوع    رنتی ل     های   خون   عا    م  قورسین

[     20نصواهد   شد   و   میقان   م     و   می    ااقاهث    یدا   خیواهید   ری د        
هم نین   رفاهت   دهالیق    اهین   عا     ااقاهث   قمداد   اپسات   دهیالیییقر      

شیود        هقهنه   عیشت    درمان   و   ااقاهث   روزهای   عست ی   عیماران   می  
[    از   ب     دهه    ه    به   دهالیق   عهت    انجاش   شود   عیماران   از   وضمیت     22

و   امید   عه   زند     عهت ی   ع خوردار   خواهند   عود   و   هم نیین    یوار      
های   مصتپ    عدن   رمت    شده   و   م     و   می    راهیث     اورم    ع    دستهاه

هیای   وهی،هر   عیه       [    ع    اهن   اسا ر     ستاران   عصث  29-23هاعد     م 
 نوان   نی وهای   متص ن   در   دست  ر     وه   ع    وراه    مممول   خود   
عاهست    عه   مناور   اراره   عهت    خدمات   درمان    و   م اقبت    عه   ریییفیییت       

[    در   نتیجه   عا   انجاش   ه    دهیالیییق        20م اقبت   نیق   قواه   داشته   عاشند     
قوان   از   عسیاری   از    وار     ییث    ییی ی       صحی    و   ،ساب   شده   م 

های   مه رر   ضمن   ا مال   ص اه   اوهی      نمود   و   عا   اپو ی ی   از   عست ی
های   درمان ر   ریفیت   زند     عهت ی   را   ع ای   عیماران   دهالیقی    در   هقهنه

 [ 52ا اهل   نمود    
های   ع رس    رفاهت   دهالیق   استفیاده   از     مفید   ق هن   و   راه    ق هن   روس   

[    در   همودهالیقر   زدود     اوره     26رینتی    اوره    زدود     اوره       است       

ه    ا مول       Kt/v[  22شود      سنجیده   م     Kt/vعا   استفاده   از   ا مول
[     22رنید       رهاض    است   ره   ا اهند   دهالیق   را   از   نا    رم    محاسبه   م 

ارقیبیا          Kt/vع    اسا    مرالمات   مصتپ ر   عقای   عیماران   عا   میییقان  
زه    ه    داشته   عاشند   از   می     و   مییی           Kt/vداشته   و   رسان    ره
روس   دهه ی   ع ای   محاسبه   رفاهت       URR[ 26عیشت ی   ع خوردارند    

عاشد   ره   میقان   ع داشت   مواد   زارد   م قب    عه   دهالیق   را   ارزهاع     دهالیق   م 
رند   و   از   ب هز   اندازه    ی ی   اوره   خون   قب    و   عمد   از   دهالیق   محاسبه    م 
 [  22شود     م 

های   مصتپف    از   ایمپیه      قوان   عا   استفاده   از   راه رفاهت   همودهالیق   را   م 
ااقاهث   بول   ها   قمداد   اپسات   دهالیقر   ااقاهث   س  ت   محپول   دهالیقر   و   

[    عم     از   اهن     52عهبود   عصشید         high-fluxهای استفاده   از   صاا 
های   اقت ادی   و   ع    اسا    قواناه    عیمیار   قیاعیپیییت         ها   از   انبه روس

[    لذا   عاهید   از      22  دد     اا اه    ندارند   و   عا     ااقاهث   زمان   دهالیق   م 
های   دهه ی   استفاده   نمود   قا   عتوان   میقان   رفاهت   همودهالیق   را   عه    روس

مناور   راهث   میقان   م     و   می ر   قمداد   دامات   عست ی   شدن   عیمارانر   
های   م اقبت    قوس    عیماران   و   ص ایه   ایوهی    در       عاز  داخت   هقهنه

های   درمان    رشور   و   ،ت    ااقاهث   بول    م    عیماران   عا    ع د     هقهنه
55 ] 

اند   ره   ورزس   منال   ع ای   اا اد   هیمیودهیالیییقی        مرالمات   نشان   داده
هیا     قواند   قسمت   مهم    از   ع نامه   نوقوان    شن مقاهاه    در        دارد   و   م 

شود   و   نشان   داده    عاشد    ورزس   ،ین   دهالیق   عا     عا    ع دن   ادرا    م  
عصیشید       شده   است   ره    مپه د   اسم    و   راراه    دهالیق   را   عهبود   م 

[    از   دهد اه   ایقهولوگه ر   ورزس   در   ،ین   دهالیق   عا   ااقاهث   ا هیان      59
قیوانید   میوای         های   عاز   می   خون      ت   و   ااقاهث   سر    موه  
ها   عه   داخ    سیستل     وقی      ااقاهث   خ وا   اوره   و   ساه    سموش   از   عاات

و   س د   دا    از   راه   دهالیق     دد   در   نتیجهر   عا     ق حی    رپی انید   و    
[    انیجیاش   ورزس    ی وه        6ر   22ر   54  دد      عهبود   رفاهت   دهالیق   م 

قواند   موا    راهث   م     و   میی      ع راهث     هل   سندرش   اورمی ر   م 
 [ 22در   اهن   عیماران   شود    
و   همهارانث   ع نامه   ورزش    ساختارمینید   شیامی           2در   مرالمه   ر ا 

های   مقاومت  ر    انمرا     ذه یر   استقامت      ن    و   مقاومت        ورزس
استقامت قپب    وق   ورزس هوازی عه صورت دوب خه ار ومت  عی            

و      5[     یارسیونیق     52عا     عهبود   رفاهت   دهالییق   شید       روی قصت     
دقیقه   استفاده   از   دوبی خیه        92را   عمد   از       Kt/vهمهارانث   ااقاهث

سا ت   اول   دهالیق    قارس   ر دند    در   ،ال    ره   در   مرالمه       5ار ومت    در   
و همهارانثر   سن    ستاری از واود اعقار ورزشی  در              9رونتو 

 [  56ر دند     نارا،ت    م داخ  م رق اع از 
Kt/v        عیاشید   و   در      عا    هه    از   مهمت هن   اهدا    همودهیالیییق   می
ش ه    عیماران   دهالیقی   رام     مون    است   در   ،ال    ره   در   رشور   ما     یث
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 رهقی   شده   ع    رفاهت   دهالیق   قانی    قم هنات   اهن    و   اسم    ع نامه

 

غالبا    عیماران   رفاهت   دهالیق    اهین   ق    از   ،د   مرپوب   دارندر   از   بی ای      
قواند   در   عا ع دن   رفاهت   دهالیق   مون    عاشد   لذا   عا   قواه   عه   در    ورزس   م 

نا      اتن   اهن   نهته   ره   عیمار   در   بول   سا اق    ره   قحت   همودهالییق    
دهد؛   هم نین   عه     ی د   سا اق    از   زند     خود   را   از   دست   م  ق ار   م 

دلی    ان ات   مصتپف    ره   دهالیق   ع    س مت   اسم ر   اهن    و   ااتما ی     
 ذارندر   اهن   مرالمه   عا   هد    قمیین   قینی    عیه   ریار ییی ی        عیماران   م 

قم هنات   اهن    و   اسم    در   ،ین   همودهالیق   ع    رفاهت   دهالیق   عیماران   
 شود     همودهالیقی   انجاش   م 

 ه  مواي   ر   رر 
عاشد    ااممه   مورد      ،وهث   ،اض    ه    رارشزماه    عالین    دو     وهه   م 

 ،وهث   عیماران   همودهالیقی   در   عیمارستان   عقیه   ا             شه    قه ان      
قحت    نوان     وه   مداخپه   و   عیماران   همودهالیقی   عیمارستان   لیبیاای       
ن،اد   اهت     وه   شاهد   انتصاب   شدند    روس   نمونه    ی ی   مبتنی    عی       
هد    است    ممیارهای   ورود   عه   مرالمه   شامی :   عیییمیاران   قیحیت           

ماه   از   زمان   شی و        9عار   در   هفتهر    ذشتن   ،داق       9همودهالیق   ع ای   
میاه   اخییی ر         6همودهالیقر    دش   ش رت   در   ع نامه   ورزش    منال   در   

قواناه    شموزس    ذه ی   قم هناتر   نداشتن   من     قشه    ع ای   قم هناتر   
 دش   ساعقه   عیماری   اهسهمی    قپب    ع    اسا    ش ق   ،الر    دش   ساعقه   

و    دش   ساعقه   شن،هن   نیا یاهیدار   عیود           9نارساه    ا،تقان    قپب    دراه   
مت    اییوهر    میپ    2922222های   خ وا   شام :   اشار   خون   عا ی     ممیار

میپ    مت    ایوهر    دش   قماه    عه   ادامیه       32اشارخون    اهین   ها   مساوی   
 ش رت   در   قم هناتر    یوند   رپیه   و   اوت   عیمار   عود 

های   اممیت   شناختی      شوری   اب  ات   از     سشنامه   وه،  ع ای   ام 
های   اممییت     و   مرالمات   شزماهشهاه    استفاده   شد      سشنامه   وه،   

شناخت    شام    سوا ق    راا    عه   سنر   اندر   وضمیت   قاه ر   میدت    
همودهالیق   ع    ،س    ماهر   قح ی تر   شد ر   قانی    درمان   ع    وضمیییت     

 ماه    ذشته   عود    6شدپ    ر    پت   نارساه    رپیه   و   واود   است     در   
قب ر   ه    ماه   عمد   و   دو   ماه   عمد   از   مداخپهر   از   عیماران   نیمیونیه   خیون       
اهت   قمیین   رفاهت   دهالیق     اته   شد    خون    ی ی   قب    از   مداخپیه   از     

  دهد   و    د   از    اهان   همودهالیق    ست   ش هان    قب    از   دهالیقور   قهیه   م 
شد     و   قب    از   اداسازی   عیمار   از   دستهاهر   مجددا   نمونه   خون     اته   م 

میپ    لیت    در   دقیقیه       22دو   دقیقه   قب    از   نمونه    ی ی   دور    م    روی   
شد   و      س د   ع ای   قیمییییین        قنایل   و   از   ست   ش هان    نمونه   قهیه   م 
ها   ا ستاده   و   عا   استفاده   از   هی      رفاهت   دهالیق   عه   شزماهشهاه   عیمارستان

شید          اوره   قب    و   عمد   محاسبه   م   Biosystemsنو    ریت    ش رت 
  دهد   و   عا   استفیاده   از     وزن   عیمار   نیق   قب    و   عمد   از   دهالیق   محاسبه   م 

سیازیر    شد    اهت   هیمیهین     رفاهت   دهالیق   محاسبه   م     Kt/vا مول
   4229ع ای   اا اد   مورد    ،وهث   از   دستهاه   همودهالیق   مدل   ا زنیو    

 استفاده     دهد 

قب    از   ش و    مداخپهر   ضمن   اخذ   رضاهت   نامه   رتب ر   عه   عیماران   اهین    
ها   رام     میحی میانیه   و        ابمینان   داده   شد   ره   اب  ات   م عو    عه   شن

عدون   ار    ناش   مورد   ع رس    ق ار   خواهد     ات   و   عیماران   ه    زمان   ریه    
قوانند   از   مرالمه   خارا   شوند    هم نین   عه   راررنان   شاغی       عصواهند   م 

ها   از   نتاه     ،وهث   ابمینان    در   محی     ،وهث   در   مورد   ش اه   شدن   شن
 داده   شد 

هیای   ،ی ریتی    و        در   اعتدا   از   ه    عیمارر   ادا انه   در   مورد   محدودهت
هیای     های   هم اه   سوال   شد   قا   ع نامه   ورزش    مراعز   عا   قواناه  عیماری

ا دی   اراره     دد    قم هنات   نیل   سا ت   عمد   از   وص    شدن   عیماران   عیه     
دستهاه   در   ،ین   دهالیقر   قوس    رارشنا    ارشد   ق عیییت   عیدنی    داده       

هاه    در   مورد   نااش   هست    و    شد    اعتدای   ه    اپسه   م ع    عا   صحبت  م 
ر ان   خداوند   و   قفه ات   م بت   نسبت   عیه   خیودر   دوری   از     قدرت   ع 

ری در   سی ید       ها   و   ااهار   نارا،ت   رننده   شی و    می    ها   و    پیدی عدی
عیماران   را   قشوهز   عه   انجاش   ، رات   رشش    و   انمراا    در     ی ت    
  دنر   شانهر   عازور   مفاص    شرن ر   م،   دستر   شهلر   ستون   اق اتر   رانر   

نمود    در   مورد   اندام    ره   اییسیتیول        ساق    ار   مفاص    زانو   و   م،    ا   م 
شد   بشمان   خود   را   عبندد   و   ق ور   رند   ره   شن    داشت   عه   عیمار    فته   م 

شد   نیفید      دهد    در   اواص    قم هنات   از   عیمار   خواسته   م   را   ، رت   م 
 میز   عهشد   ها   قنفد   دهاا ا م    و   دش   و   عازدش   داشته   عاشد    در    اهیان     

شد    در   ضیمین       سازی   عا   راهنماه    م ع    شموزس   داده   م قم هنات   شراش
  دهد    در   اپسات   عمید      قم هنات   موسیق    ع    ر ش   م هم     صث   م 

های   عیماران   از   نا    شدت   و   قه ار   قوسمیه     قم هنات   عا   قواه   عه   قواناه 
شد    قم هنات   در   صورت   مشاهده   غثر   قنه    نفدر   قیهیو ر       داده   م 

شید      استف اغر   درد   قفسه   سینهر   درد   مفاص    و   ها      ت   متوق    می  
قم هنات   دو   عار   در   هفته   عه   مدت   دو   ماه   و   در   ه    اپسیه   عیه   میدت      

 دقیقه   ادامه   داشت    52،دار     
   -های   شماری   رای و   شزمون   18SPSS اب  ات   عا   استفاده   از   ن ش   ااقار

اسهور ر   ایش ر   ق    قست   و   قحپی    وارهاند   ه    ب اه   مورد   قجقهه   و   
ها قب  از میداخپیهر عیه          قحپی    ق ار     ات    عا   قواه   عه   قفاوت     وه 

و       ANCOVA،ذ    ان     یث   شزمون   از   شزمیون   شمیاری  مناور  
هیای   عیمید       هم نین   قفاض    میانهین   ه      وه   قب    و   عمد   از   انیدازه 

 استفاده     دهد 

 ه  ي :یه
نیفی    عیه         3عیمار   در   اهن   مرالمه   ش رت   داشتند   ره   از   اهن   میان      02

د هپ    بون   اوتر    یوندر   انتقال   از   م رق   از   مرالمه   خارا   شدندر   ها   عیا    
د هپ    بون   خسته ر   ع    ،وصپه    و   رل   خواع    ش    قب    از   دهالییق    
از   انجاش   منال   قم هنات   س عاز   زدند    در   نهاهتر   نتاهی    میریالیمیه   از         

نف ه   استص اا   شد    همهن   عودن   دو    ی وه   در        99اب  ات   دو     وه   
زمینه   متدی های   ریف    عا   شزمون   رای   دو   و   در   مورد   متدی های   رم    عا   
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-     از   شنجاه   2استفاده   از   شزمون   شماری   ق    مستق    قیهید   شد    ادول    
ره   مقاده    رفاهت   دهالیق   دو     وه   در   زمان   قب    از   میداخپیه   عیا   هیل       
متفاوت   عود؛   اهت   مقاهسه   میانهین   از   روس   اختی     میییانیهییین         
استفاده     دهد    عه   اهن   ق قی    ره   اخت     میانهین   م ،په   ه    عا   دور    
م ،په   دو   عا   سهر   و   م ،په   ه    عا   سه   مورد   مقاهسه   ق ار     اته   و   نتاه    

درصید        2026نف         99شن   عیان   شده   است    از   ر    اا اد   مورد   مرالمه   
هیا     درصد    متاه    عودند    میانهیین   سینی    شن        0229نف         22م د   و   
عود    شاه    ق هن    پت   نارساه     یپیییه   در   عییین            26202  ±   22232
نف    4درصد     از   ر    اا اد      5929های   مورد    ،وهثر   دهاعت   عود     نمونه
   9229نف         52درصد    زه    ده پلر       9624نف         54درصد    عیسوادر       622  

درصد    قح ی ت   دانشهاه    داشتنید         5029نف         29درصد    ده پل   و    
 ±  222253درصد    عیهار   عودند    میانهین   مدت   دهالیق        9229نف         29

نف        42درصد    رمت    از   دو   سال   و       9324نف         56ماه   عود   ره      35255

 یذشیت       هیا   می    درصد    عیشت    از   دو   سال   از   مدت   دهالیق   شن    6226
دقیقه   قب    از   شی و        2درصد    رمت    از       9229ار  هت   اا اد   مرالمه     

نف     3ر دند    در     وه   مداخپهر   قب    از   دهالیقر     روی   م دهالیق   خود    یاده
داشتند    در   ،ال    ره   عمد   دو   ماه       225درصد    رفاهت   دهالیق   عا ی       5029

درصد       6620نف      55عه      225مداخپه   قمداد   اا اد   عا   رفاهت   دهالیق   عا ی   
عود      2255  ±   2250رسید    میانهین   رفاهت   دهالیق   قب    از   ش و    مداخپه    

   2رسید    نمودار   2292 ± 2253ره   عمد   از   مداخپه   عه   

 گی: بیث   ر   مییجه
نتاه    اهن   مرالمه   نشان   داد   ره   میانهین   رفاهت   دهالیق   در     وه   مداخپه   

داری   ااقاهیث     د   از   انجاش   ع نامه   ورزش    ب ا،    شده   عه   بور   ممن 
رار ی ی   اهن   شیوه   درمان    در   رنار   درمیان    داشته   است   ره    پت   شن   عه
      5و      2و   نمیودارهیای        9و      5عاشد    ادول   مممول   اهن   عیماران   م 

انجاش   قم هنات   اهن    و   اسم    ره   ق ریب    از   قم هنات   قینیفیسی    و       
سازی   عه   هم اه   موسیق    و   قپقین   قفه ات   م بت   استر    وزهشن    و   شراش

قانی ات   بشل    ی ی   ع    اهن   عیماران   داشت    بنین   قانی اق    ه    ه    عه    
    در   مرالمه   بیب    و    قنهاه  در مرالمات مصتپ  عه قیهید رسیده است       

انیجیاش     همهاران میانهین رفاهت دهالیق در   وه مداخپیه  ید از               
[ر   در   مرالمیه     22داری   ااقاهث   داشت     قم هنات   هاقاهو ا   عه   بور   ممن 

ا ،    نیق   عمد   از   دو   ماه   ورزس   ،ین   دهالیق   عا   استفاده   از   دوبی خیه     
 [ 22دار   نبود    مشاهده   شدره   البته   ممن     Kt/vااقاهث   مقاده 

   225درصد    رفاهت   دهالیق   عا ی       4923نف         53از   ر    نف ات    ،وهث   
ره   قوس    منف د   در   رشت   انجاش   شد       ای داشتند    در   ،ال    ره   در   مرالمه 

[    در     50درصد   از   عیماران   رفاهت   نسب    دهالیق   را   داشیتینید           0629
دهه    نیق   ره   قوس    بیب    صورت     ات   عیث   از   نیمی    از        ای مرالمه

[    از    پ    میری ق       23اا اد   مورد   مرالمه   رفاهت   دهالیق   مرپوب   داشتند     
قوان   عه   قنه    انتهای   ورهدی   ایییسیتیول        در   راهث   رفاهت   دهالیق   م 

ش هان    ورهدیر   ایستول   نامناس    و   ضمی ر    دش   ر اهت   ع نامه   دهالیق   
های   قیپیبی     ی وقی ر   نیا یاهیداری            منال   از   ب     عیمارر   عیماری

هار   قدذهه   نامناس ر   سی رو سیون   مجدد   اشیاره     همودهنامی ر    فونت
 ر د 

 شناخت    های    ،وهث   ع ،س    خ وصیات   اممیت   قوزه    نمونه  1جدرل   

میوی:ه     جیتی    

 شن خی 

 گ:ره   ش هد

 تتداي)يرحد(

 گ:ره   مزمو 

 تتداي)يرحد(

 سطح

 متن يار  

 انسیت 
 22 9929  20 2222  زن

2229 
 55 6620  26 4922  م د

 سن سال 
22-92  2222 20  4222 22 

 2265 
02-26  4922 26  2422 29 

 اشتدال 
 53 9023  54 0520  عیهار

2225 
 4 2522  3 5029  شاغ 

 میقان

 قح ی ت

 2 9  9 322  ع    سواد

2222 
 22 9929  29 9324  زه    ده پل

 24 4524  6 2925  ده پل

 0 5225  22 9929  دانشهاه 

 وضمیت

 قاه 

 2 9  2 2225  مج د

 2255  50 9229  59 6320  متاه  

 2 2225  2 2225  عیوه

مدت   
 دهالیق

  ماه 

 22 4222  24 4525  54رمت    از   

 22 9929  6 2925  252قا      54 2222 

 0 5225  29 9324  252عیث   از

  پ 

 نارساه 

 9 322  4 2522  اشارخون

 22292 

 22 4222  4 2522  دهاعت

مشه ت   
   وق 

 2925 6  322 9 

 9 322  0 5225   فونت

 9 322  2 2225  ناشناخته

 6 2925  0 5225  ساه     پ 

 مدت

  یاده   روی

2-2  9229 50  0929 56 

 2234 52-6  2225 2  2925 6 

42-52  9 2  9 2 

 گ:ره

 اخی:ف   می منی 

 قبل   ر   م ه   ارل

 )امی:اف   متی ر(

 اخی:ف   می منی 

 قبل   ر   م ه   ير 

 )امی:اف   متی ر(

 اخی:ف   می منی 

 م ه   ارل   ر   ير 

 )امی:اف   متی ر(

 -22290  2252  22220  2229  2224  2259  شاهد 

 22223  2250  -2223  2254   -2252  2292  مداخپه 

 شزمون   شماری

 ق    مستق 

t = 9229 
df =  64 

P = 22222 

t =  4222 
df =  64 

P = 22222 

t =  2296-  

df =  64 
P = 2293 

در     وه   شزمون   و   شیاهید   عی          Kt/Vمقاهسه   اخت     میانهین   نم ات      2جدرل

 ،س    م ا،    اندازه    ی ی

 متدهن   و   همهاران
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  565-522صفحات      -4شماره      -   5دوره - 2935زمستان   

راهث   هیاایت   عیه          Kt/vدر   مرالمه   ،اض    عا   ااقاهث   سنر   مقدار   
رسد   اا اد   اوان   ق    رفاهت   دهیالیییق   عیهیتی ی          بوری   ره   عه   نا    م 

ر د   ول    از   نیای       داشتند    در   مرالمه   مق ب   نیق   اهن   موضو    صدق   م  
قواند   عه   دلی    ااقاهث   امیالیت      [    اهن   ام    م   52دار   نبود     شماری   ممن 

ها    های   دست س      وق    عهت    در   شن عدن    و   ها     وق   محیر    و   مح 
عاشد    عناع اهن    زش   است   در   اهت   عهبود   رفاهت   دهالیق   عیماران   مسین     

 اقداماق    مدنا      اته   شود 
نتاه    اهن    ،وهث   نشان   داد   ره   رفاهت   دهالیق   در   زنان   عیث   از   م دان   

و      59عود    ره   عا   نتاه    ،اص    از   مرالمه   ،جت   و   لیو   همصوان    دارد      
رود   اهن   مسمپه   م عو    عه   ر اهت   عهت    رگهل   غذاه    و    [    ا،تمال   م   20

ها   استفاده   صاا    دهالیق   مشاعه   در   ه    دو   اند   و   در   نتیجه   دهالیق   عهت    
در   زنان   عه   دلی    ا ه   روب    ق ر   قوده      ن    و   وزن   رمت    و   قوزه    
اوره   در   عدن   عاشد    اهن   نهته   عه    نوان   ه    زمینه   مناس     ی،وهشی       

 شای   هااتن     وه   انسیت    در   مم     خر    نیارسیاهی       قواند   راه م 
 مقمن   رپیوی   و   د ه    شن   عاشد 

درصید   عیییمیاران          32ر   5225در   سال       CPMع    اسا     قارس
عیشت    از       dKt/vماهر   6همودهالیقی   عا   بول   مدت   دهالیق   عیث   ق    از   

[    در   اهن   مرالمه   نیق   عا   اایقاهیث   میدت        53را   رس    ر ده   اند        225
دهالیق   مقاده    رفاهت   دهالیق   ااقاهث   داشت   عرورههه   اا ادی   ره   عییث    

 ذشتر   رفاهت   دهالیق   عهتی ی   را     ها   م  سال   از   ش و    دهالیق   شن   22از   
داری   نیداشیت     عا   مدت   دهالیق   ارقبا    ممن     URRنشان   دادند    مقاده  

 ق    عود    سالر   مرپوب   22ول    عا   اهن   ،ال   در   اا اد   عا ی   
های   مورد   مرالمه   دهاعیت     ق هن    پت   نارساه    رپیه   در   میان   نمونهشاه 

نارساه    رپیه   دهاعت       ای عود    در   مرالمه   بیب    نیق   شاهمت هن    پ    زمینه 
[    دهاعت   عه    نوان    پت   شاهی    از      23و   اشار   خون    نوان   شده   است     

عین   راتن   قدرهج     مپه د   رپیهر   در   رنار   اشار   خون   از    مده   قی هین     
 [ 92و      92عاشد     م     CKD پ 

مرپ    دهه ی   ره   در   مرالمات   دهه    رمت    عه   شن     داخته   شده   اسیت    
ارقبا     پت   زمینه   نارساه    رپیه   عا   رفاهت   دهالیق   است   ریه   در   اهین     
مرالمه   اا اد   دهاعت    میقان   رفاهت   دهالیق    اهین   ق ی   داشتند    در   مرالمه    
 اسادارید   و   همهاران   شواهدی   ،ار    از   اهنهه   عیماران   دهاعتی    عیه     
نسبت   عیماران   غی    دهاعت    دهالیق   ناراا    درهاات   رنندر   واود   نداشت    

[    در   صورق    ره   ع    اسا    نتاه    ،اص    از   میریالیمیه   لییین   و           95
در   اا اد   غی    دهاعت    عیشت    از   اا اد   دهاعت    عود   اما   اهن       Kt/vهمهارانر

رسد    پت   رفاهت    [    عه   نا    م   99دار   نبود     قفاوت   از   نا    شماری   ممن 
ق    در   اا اد   دهاعت     وار      وق     شق واسهپ وز    عه   دلیی       دهالیق    اهین

قنه      وق   و   راهث   س  ت   ا هان   خون   و    دش   راراه    مینیاسی       
های   دست س      وق    عاشد    عا   اهن   ،ال   عاهد   قحقیقات   عیشتی ی      مح 

 در   مورد   عیماران   دهاعت    قحت   دهالیق   صورت    ی د 

 زم     امدازه   گی:                         

 گ:ره

می منی     قبل

 )امی:اف   متی ر(

می منی     يک   م ه   بتد

 )امی:اف   متی ر(

می منی     ير   م ه   بتد

 )امی:اف   متی ر(

 R.MANOVA ه:   گ:ره  RM  بی    ير   گ:ره 

 2292  2292  2250 2292  2295 2292  شاهد 
F= 2292 

 P= 2242 
 F= 3202 

 df= 5 

 P= 22222  2292 2259  2299 2294   2225 2220   مداخپه 
F= 22293 

 P= 22222 

 در     وه   مداخپه   و   شاهد   ع    ،س    زمان   اندازه    ی ی Kt/vروند   قدیی ات   نم ات     3جدرل

 در   دو     وه URRروند   قدیی      2میويار    در   دو     وه Kt/Vروند   قدیی      1میويار    
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ع    اسا    نتاه    ،اص    از   مرالمه   رفاهت   دهالیق   در   اا اد   عا   قح یی ت    
دانشهاه    عیشت    عود    اا اد   عا   قح ی ت   عا ق    مناع    عیشت ی   عی ای     
ااقاهث   ش اه    خود   نسبت   عه   عیمارهشان   در   دست     دارند    اهن   نهته    
ی   عاهد   مدنا    راررنان   عهداشت    عاشد   ره   رفاهت   دهالیقر   و   در   نتییجیه  

 قواند   قحت   قانی    شموزس   مناس    عاشد  شنر   ریفیت   زند     م 
نتاه    مرالمه   نشان   داد   ره   عا   واودی   ره   همس    عه    نوان   ه    ،ام    

قواند   ا د   را   در   قبمیت   از   درمان   قشوهز   رند   و   در   ساز اری   عیمار   عا    م 
عیماری   مون    عاشد   اما   اا اد   مج د   رفاهت   دهالیق   عهت ی   داشتنید   اهین     

 ر   در   نتیجه   امییید      99266 ± 0292ها     قواند   عه   دلی    سن    اهین   شن م 
ها   نسبت   عه   اا اد   مسن   و   ااقاهث   امالت   اسمان     عه   زند     عا ق    شن

 ها   عاشد  در   شن
نتاه    مرالمه   ،ار    از   اهن   است   ره   اا اد   شاغ    نسبت   عه   اا اد   عیهار   

قواند   عه   دلی    اایقاهیث      رفاهت   دهالیق   عهت ی   داشتند    اهن   موضو    م  
رهقی   اهت   ش رت   منال   در   ایپیسیات      هار   ع نامه امالیت   عدن    شن

 ها   عا   دهه ان   عاشد  دهالیقر   و   ااقاهث   قمام ت   شن
مدت    یاده   روی   قب    از   دهالیق   در   عسیاری   از   اا اد   مورد   مرالمه   رمتی     

روی   دقیقه    یییاده     52دقیقه   عود   عا   اهن   ،ال   اا ادی   ره   عیث   از      2از   
داشتند   رفاهت   دهالیق   عهت ی   داشتند   ره   البته   اهن   میقان   از   نا    شماری   

 دار   نبود ممن 
ها   در    ره   قوس    شندرو   عا   هد    ع رس    نقث   قهنسین    ای مرالمهنتاه   

  اتن   نمونه   خون   عه    نوان   ه    متدی    مداخپه        در   رفاهت   دهالیییق     
انجاش   شد   نشان   داد   ره   خرای   ا،تمال    در     اتن   نمونه   خون   عمد   از   

عاشد    همودهالیق   عا   اهمیت   عوده   و   اغپ    اهن   خراها   م عو    عه   اا اد   م 
[    در   اهن    ،وهث   عه   دلی    رمبود   عوداه   و    دش   همهیار   ایهیت        29  

ری دنید   ریه   از       را   قهیه   می  ها   ها   نمونه ب قر     ستاران   عیمارستان
 عاشد  های   اهن    ،وهث   م  محدودهت

رند   قا   در   م رق   درمان     ورزس   در   م رقر   ا صت    ع ای   عیمار   ا اهل   م 
قوان   عه    خود   ورزس   رند   ره   مقاهای   متمددی   ع اهث   دارد   از   امپه   م 

و   ریاهیث         kt/vع داشت   مواد   ،    شده   در   بول   همودهالیقر   ااقاهث
 وار    ناش    از    دش   شماد     اسمان    عه   دلی     دش   امالیت   اابیاری    
در   بول   دهالیق   اشاره   ر د    هم نین   ورزس   در   ،ین   دهالیییق   عیا ی         

هار   استفاده   از   ،ماهت    ی وه     ااقاهث   مشاررت   عیماران   در   اهن   ع نامه
همسا نر   دست س    عه   قجهیقات    قشه    و   عه   قب    شن   اهجاد   ابمینان   
در   عیمار   و     سن    و    دش     اتن   وقت   اضاا    از   عیییمیاران   عی ای       

  دد    لذا   اهن   روس   درمان    اهت   عیییمیاران        اخت اص   عه   ورزس   م 
 شود  های   مقمن   قوصیه   م  همودهالیقی   و   ساه    عیماری

 تشک:   ر   قدريام 
وسیپه   از   مماونت   محت ش    ،وهثر   راررنان   میحیتی ش   عیصیث        عدهن

همودهالیق   و   رپیه   عیماران    ره   ما   را   در   انجاش   اهن    ی،وهیث   هیاری      

نمودندر   هم نین   از   م رق   نف ولوگی   عیمارستان   عقیه   ا      ی     عیه       
 نماهیل  اهت   ،ماهت   مال ر   قدردان    م 
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