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ABSTRACT
Background and Aim: Establishment of registry system is an important criterion for health
care management system. In this study we extended registry system which included only a
few items of personal information. Data concerning epidemiologic issues and important
criteria influencing the status of these patients were collected.
Materials and methods: In a cross-sectional study, in cooperation with the specific diseases
and organ transplantation management of Ministry of Health and Medical Education, we
collected and studied data of the hemodialysis patients in our country. This study included
18,160 patients from 428 dialysis departments. We collected demographic, clinical and
laboratory data including demographic characteristics, disease duration, cause of renal disease
and recorded serum levels of hemoglobin ,calcium, PTH, ferritin and…. ., during a period of
2 months. Using SPSSv.18 software data were analyzed by t-test.
Results: The mean age of the patients was 67.86 ± 16.7 years. The most common causes of
ESRD were diabetes (37.35%) and hypertension (23.9%) respectively. 2.2 percent and 3.06
percent of the patients were positive for HBSAg and HCVAb respectively. Most patients (
75.7%) had been on dialysis 3 times a week. Hemoglobin levels were less than 10 mg / dl in
42.3 % of the patients . 20.3 % of the patients had calcium levels of less than 8 mg/dl. PTH
level was
more
than
300
mg
/
dl
in
22.6%
of
the
patients.
Conclusion: Poor control of hemoglobin, albumin, ferritin, etc., as predictors of survival in
hemodialysis patients can lead to higher mortality and development of cardiovascular disease
in these patients. Control of diabetes and high blood pressure can be effective in reducing the
incidence of ESRD.
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چکیده:
مقدمه  :تدوین و راه اندازی  registryیکی از معیارهای مهم برای مدیریت سیستم بهداشتی ميی باشيد .در ایين ماالعي registry
بیماران دیالیز خونی سراسر کشور ک فقط حاوی اطالعات شخصی اندکی از بیماران بودند را گسترش داده و داده های مختلف در
رابا با مسائل اپیدمیولوژیك و معیار های موثر در بررسی وضعیت این بیماران جمع آوری و گزارش گردید.
روش بررسی :در یك ماالع توصیفی  -تحلیلی با همک اری مدیریت بیماری های خاص و پیوند اعضاء وزارت بهداشت،درمان و
آموزش پزشکی داده های بیماران همودیالیزی ساح کشور مورد بررسی قرار گرفتند .دراین ماالع تعداد  10138بیمار همودیالیزی
موجود در  620بخش دیالیز در ساح کشور بررسی شدند .داده های دموگرافیيك  ،بيالینی و آزمایشيگاهی در ميدت  2مياه جميع
آوری شدند .این اطالعات شامل  :مشخصات فردی ،مدت بیماری ،علت بیماری ، ،کلسیم ،PTH ،هموگليوبین ،فيریتین و ...بودنيد.
داده ها توسط نرم افزار  SPSSv.18با استفاده از آزمون تی تست تحلیل شدند.
نتايج . :میانگین سن بیماران  38/03±13/8سال بود  .در بررسی علل مختلف بروز  ، ESRDبیشترین میزان عليت بيروز را دیابيت
و پس از ان فشار خون ب ترتیب با  68/63درصد و  26/9درصد ب خود اختصاص دادند .یافت ها نشان دادکي 2/2درصيد بیمياران
مبتال ب

 HBS Ag positiveو  6/83درصد ب  HCVAb positiveمبتال بوده اند  .بیشيتر بیمياران  83/8درصيد در هفتي 3

جلس دیالیز داشتند .ساح هموگلوبین کمتر از  62/6 10 mg/dlدرصد بود .و  28/6درصد آنهيا سياح کلسيیم کمتير از 0 mg/dl
داشتند .ساح  22/3 PTHدرصد بیماران بیش از  mg/dl688بود.
نتیجه گیری:کنترل نامالوب هموگلوبین ،آلبومین ،فریتین و ...ک پیش بینی کننيده میيزان بقياء بیمياران همودیيالیزی ميی باشيند ،
درمرگ ومیر و بروز بیماریهای قلبی ،عروقی این بیماران تأثیرگذار بوده است .مراقبت از بیماران دیابتی و بیماران با فشار خون باال
میتواند در کاهش ابتال ب  ESRDموثر باشد.
وصول مقال  96/18/16:اصالحی نهایی 96/12/26:پذیرش93/6/23:
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مقدمه
نظيام ثبييت بیميياران(  ) Registryیکييی از معیارهييای مهييم

جغرافیيييایی،تعیین سرنوشيييت ()survival &OutCome

جهت ارزیابی سیستم بهداشتی در هرکشيوری ميی باشيد .بيا

بیماران همودیالیزی درساح کشيور و تعیین فاکتورهایی کي

ایجاد یك ثبت اطالعات مناسب وهمچنین آنالیز داده های

می توانند پیامد را تحت تأثیر خود قرار دهند(0و .)8درواقيع

آن ميی تييوان راههييای مناسييب وميرثری را جهيت بهبييود

هدف از تشيکیل ، Registryدر کشيورهای محتليف جميع

وضعیت بیمياران بيا نارسيایی ميزمن کلیيوی End stage

آوری وماالع ي مشخصييات بیمييارانی خييياص درآن کشييور

( ) ESRD(renal diseaseبیمارانیکي  GFRکمتير از

است ،ک تمام اطالعات مربو ب بیماران همودیالیزی اعييم

 13داشت و عالیيم اورمیيك هياهر گيردد) ارائي نميود(.)1

از سن ،جنس ،عليت ( ) ESRDو آزمایشيات مربوطي در

مرسسي دیيالیز و پیونيد اروپييا از  68سيال گذشيت اقيدام ب ي

 Registryموردنظر ثبت شده می گيردد .بير اسياس آخيرین

تشييکیل  Registryنمييوده اسييت ک ي اطالعييات مربييو ب ي

آمار در ایران شایع ترین علت  ESRDدیابت و فشيار خيون

بیماران سراسر اروپا را جمع آوری می نماید .در حال حاضر

بيياال بييوده اسييت( .)9شييایع تييرین مييدالیتی انجييام شييده

 888میلیون نفر را در  63کشور تحيت پوشيش خيود دارد و

همودیالیز ( )%66/8و پیوند کلی ( )%63/3گزارش شده است

حيدود  2888مرکيز ،اطالعييات خيود را بي ایيين نظيام ثبييت

و  %69/3از بیماران هفت ای  6بار همودیالیز شده اند(.)9البت

اهالعات گزارش می کنند ،و اطالعات مفیدی را در راباي

عوامل دیگری مانند روش زندگی ،زمین خانوادگی نارسایی

با تغییرات دموگرافیك بیماران دیيالیزی ارایي دهنيد( .)2در

کلیييوی،جنس ،نييواد و امکانييات بهداشييتی -درمييانی بييرای

کشورهای رو ب توسع بدلیل عدم وجود امکانات درميانی و

تشخیص و درميان بیماریهيای کلیيوی نیيز در بيروز ESRD

تشخیصی مناسب و عدم مراجع بموقيع و فقيدان نظيام ثبيت

مرثرنيد(.)18- 16یکييی از قيویترین پييیش بینيی کننييده هييای

اطالعات بیماران ،تعداد فابل مالحظ ای از بیمياران کلیيوی

پیشرفت  ،ESRDمیزان پروتیین ادرار می باشد .افراد با سين

ییير کلیيوی فيوت

خاير ESRD

قبل از شروع همودیالیز ب علت عيوار

ومشيخص نميودن میيزان بيروزهمودیالیز درمناطق مختليف

باالی  33سيال  6تيا 3برابير بیشيتر در معير

گردد می تواند در زمین هایی کاربرد داشت باشيد .از جملي

محصوالت نهيایی نیتروژنيی و ميایع اضيافی می باشيد .از

تسييریع در مييرور داده هييای بیميياران در ویزیتهييای بعييدی

طرفييی متغیرهييای آزمایشييگاهی ییرطبیعييی ماننيييد سييياح

،ارزیابی بهترسیر بیماری در هربیمار و تسهیل ارجياع بیمياران

هموگليوبین ،آلبيومین ،کراتيی نيین ،اوره و الکترولیيت هيا

ب مراکز دیگر ب علت دردسترس داشيتن تميامی اطالعييات

پیش بینی کننده میزان بقاء بیماران همودیالیزی می باشند کي

بیمار.ر اه اندازی و استفاده ازایين ثبيت اطالعيات همچنييین

شیوع این متغیرها در بیميياران همودیييالیزی متعييدد مييی

ميی توانيد اهيداف طيوالنی مدت تری نیز داشت باشد ک از

باشيد( . )8ماالعيات نشييان داده انيد کي کنتيرل نييامالوب

آن جمل می توان ب موارد مانند :پیدا کيردن شيیوع و نير

متغیرهيای ی ماننيد هموگليوبین ،آلبيومین ،کراتيی نيین ،اوره

رشد همودیالیز درکشور(با استفاده از آنالیز داده ها درسياح

والکترولیتهييا کيي پييیش بینييی کننييده میييزان بقيياء بیميياران

کشور) ،تعیین میزان تمایل بي همودیيالیز درسيياح کشييور

همودیالیزی ميی باشيند  ،درميرگ ومیيير وبيروز بیماریهيای
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می کنند( .)6- 3نظام ثبت بیماران اگر باور مناسيب طراحيی

هسييتند( .)16هييدف اصييلی انجييام دیييالیز مييزمن  ،برداشييت

 594بهینه سازی ...regis try

قلبی ،عروقی این بیماران تأثیرگذار می باشند( .)13با توج

یافت های آندوسکوپی و یافت های پاتولوژیيك جميع آوری

ب اینک در حال حاضر اطالعيات منسيجم قابيل اسيتنادی در

گردیدنيد .تميام اطالعيات ميورد نیياز در فيرم جمييع آوری

خصوص بیماران با نارسایی ميزمن کلیيوی در سياح کشيور

اطالعات ثبت شد .بيرای تجزیي و تحلیيل داده هيا داده هيا

وجود ندارد ،لذا این ماالع با هيدف بهبيود ثبيت اطالعيات

وارد نرم افيزار آمياری  SPSS V.18شيدند .در خصيوص

بیماران دیالیزی و ارای وضعیت آنها در ساح کشور طراحی

متغیرهيييای کیفيييی میيييزان فراوانيييی ( )frequencyو در

و اجرا گردید.

خصوص متغیرهای کمی ،میانگین ،فاصل اطمینان و انحراف
معیار محاسب شد.

روش بررسی

يافته ها

نييوع ماالعيي توصييیفی بييا ماهیييت کيياربردی بييود ،کيي در

نتيياین نشييان داد از  10138بیمييييار دیييييالیزی 18663 ،نفيير

بیمارستان شریعتی تهيران انجيام گرفيت.بيرای جميع آوری

( 33/98درصد ) بیمييار مييرد و  8016نفير ( 66/86درصيد)

نمون ها با همکاری کارشناسان آمار و کامپیوتر و همياهنگی

بیميييار زن بودنييد کي ،در  620بخيييش دیييالیز در کشييييور

بيا مييدیریت بیمياری هييای خياص و پیونييد اعضييا ی وزارت

تحت پوشش قرار داشيتند .میييانگین سيين بیميييياران مييييرد

بهداشت و درمان ،داده های مورد نظر بیمياران همودیيالیزی
از کل مراکز مختلف (تعيداد  10138بیميار همودیيالیزی در
 620بخش دیالیز در ساح کشور) بصورت سرشماری جميع

 38/62±13/9سيييييال و میيييييانگین سييييين بیمييييياران زن
 30/62±13/6سييييال و میييييانگین کلييييی سيييين بیميييياران
 38/03±13/8سييال بود .دیگر نتاین نشان داد  88/6درصيد

آوری گردید .جهت گرد آوری داده هيا از طریيق سیسيتم

بیماران ساح سيرمی آلبيومین کمتير از  6/3و مقيادیر  6/3و

 OnLineمرتبط با بخش های دیيالیز و سيایت معرفيی شيده

بیشتر آلبومین  26/8درصد با میانگین  6/2بود .همچنین شيیوع

توسط مدیریت بیماری های خاص و پیوند اعضاء ،اطالعات

 6/83 HCVAbدرصد و شیوع  2/2 HBSAgدرصيد در

ثبت شده بیماران دیالیزی هر بخش مورد ماالع قرار گرفت.

جمعیت مورد ماالعي مشياهده شيد .سياح سيرمی فيریتین بيا

فرم پرسشنام شيامل برگي جميع آوری اطالعيات (Data

میانگین برابر ،631ودر  28/3درصيد از بیمياران کمتيراز 188

) collection sheetبود .بيرای هير بیميار بايور جداگاني

بود(جدول .)1

داده ها ی الزم از جمل سن  ،جينس  ،عالئيم و نشيان هيا ،
جدول  :1توزیع فراوانی ساح سرمی  Ferritinدر جامع مورد ماالع
کمتر از 188

6822

188- 388

0398

بیشتر از 388

3060

جمع

10138

28 /3

28 /3

68 /6

38 /0

62 /2
188 /8

همچنین  10/61درصد از جمعیت مورد ماالع دو جلس در هفت دیا لیز شده اند(نمودار.)1
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ساح سرمی Ferritin

فراوانی (نفر)

درصد

درصد تجمع ی
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نمودار :1توزیع در صد تعداد جلسات در هفت دیالیز جامع مورد ماالع

تعداد

جلسات

دياليز
75.73

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00

18.31

20.00

5.96

10.00
0.00

يك جلسه در هفته

دو جلسه در هفته

سه جلسه در هفته

از نظر ساح  Hgbدر  62/6درصد از بیماران ،کمتر از  18بود با میانگین (11/2نمودار .)2
نمودار  :2توزیع درصد ساح  Hgbدر جامع مورد ماالع
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ساح سرمی  Caدر  28/6درصد از جمعیت مورد ماالع کمتر از 0 mg/dlبود با میانگین (9/2نمودار.)6
نمودار  :6توزیع در صد ساح سرمی  Caدر جامع مورد ماالع

Ca
59.4 %

20.3 %

بیشتر از 9/3

20.3 %

بین

تا

60.0 %
50.0 %
40.0 %
30.0 %
20.0 %
10.0 %
0.0 %

كمتر از

در خصوص ساح سرمی  PTHنیز در  38/9درصد از بیماران مورد بررسی کمتر از  138بود با میانگین (163/8نمودار.)6
نمودار  : 6توزیع درصد ساح سرمی  PTHدر جامع مورد ماالع

بررسی علل مختلف بروز  ESRDنشان داد بیشترین علت مربو ب دیابت با  68/6درصد بود(نمودار .)3
نمودار  : 3توزیع درصد علل بروز  ESRDدر جامع مورد ماالع
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نمودار  3نشان می دهد  61/3درصد از بیماران مورد ماالع کراتینین بیشتر از  ،18با میانگین 11/2داشتند .
نمودار  : 3توزیع درصد میزان کراتینین در جامع مورد ماالع

بحث

در بررسی علل مختلف بروز  ESRDبیشيترین میيزان عليت

دراین ماالع  18663نفر( 33/9درصيد)بیميار ميرد و 8016

بروز را دیابت و پس از ان فشيار خيون بي ترتیيب بيا 68/6

نفر( 66/1درصد)بیمار زن مورد بررسی قرار گرفتند.ک این

درصد و  26/9درصد ب خود اختصاص داده بود .در ماالع
 Grassmannو همکاران ،نیز شایع تيرین عليت  ESRDبي

یافتي و بياالتر بيودن شييیوع ایين بیمياری در ميردان در اکثيير

ترتیيييب  DMو  HTNبيييود( . )21در ماالعي ي زراعتيييی و

ماالعات تایید شده است( .)13- 19میيانگین سينی بیمييياران

همکاران نیز ب ترتیيب دیابيت و فشيار خيون عاميل ESRD

ميييرد  38/62±13/9سيييال و میيييانگین سييينی بیميييياران
زن  30/62±13/6سييال و میييانگین کلييی سيين بیميياران

بودند( .) 10اما در ماالع  Biniazو همکاران ،فشيار خيون،
بیشتر از دیابت در بروز  ESRDميوثر بيوده اسيت( .)18در

 38/03±13/8سييال بود .ماالع  Leveyو همکاران نشان

کل میتوان گفت بیماران دیابتی و مبتال بي فشيار خيون بياال،

داد افراد باالی  33سال در مقایس با افراد زیر  33سال 6 ،تا 3

ریسك بیشيتری در ابيتال بي  ESRDدارنيدkrem Erek .

برابر بیشتر در معير

خاير  ESRDهسيتند( .)3در ماالعي

و همکاران( ، ) 22در بررسی خود نشان داده انيد کي میيزان

چیت سازان و همکاران 66 ،درصد بیمياران دیيالیزی بياالی

ابتال ب

 33سال داشتند( ،)13ک ماالعات مورد اشاره با یافت های ما

ابتال ب  6/96 HBSدرصد بيوده اسيت .کي ایين نتیجي در

همخوانی داشت.هر چنيد در برخيی ماالعيات میيانگین سين

مقابل مقادیر موجود در ماالع ميا بي ترتیيب 6/83درصيد و

بیمييياران کمتييير از  38سيييال بيييود( .) 18- 19در تحقیيييق

 2/2درصد رقم قابيل تيوجهی میباشيد  .ایين تفياوت ممکين

registery

است ناشی از تفاوت در تسيتهای تشخیصيی و یيا تفياوت در

بیماران دیالیزی نشيان داده شيده اسيت کي شيایعترین عليت

رفتارهای فرهنگی و مراقبتی باشد.

 ESRDدیابت و فشار خون میباشند( .)28درماالع ما نیز
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 Cusumanoو همکاران،بررسييييييی روی

 HCVدر بیماران دیيالیزی  19/63درصيد و میيزان

 591بهینه سازی ...regis try

در بررسيييی حاضييير  3/8درصيييد بیمييياران دارای سييياح

بود(13و16و0و .)8ماالع حاضر نشان داده است ک 22/3

هموگلوبین کمتير از  mg/dl 8و  62/6درصيد کمتير از 18

درصد بیماران ساح  PTHبیش از  mg/dl 688داشت

بودنييد .در ماالعيي  Esekiو همکيياران ،کيي روی بیميياران

اند ،و میانگین آن  163/8بود .در بررسی  krem Erekو

دیالیزی صورت گرفت است نشيان داده شيد کي  36درصيد

همکاران( ،)22میزان  PTHبیش از  mg/dl 688برابر با

بیماران آن ها آنمیك بودند ک در خيانم هيا شيیوع بیشيتری

 63در صد و میزان بروز  PTHبین  188تا  688برابر 63/3

داشت( .)2در ماالعات دیگر نیز از جمل ماالعي بيی نیياز و

درصد بود.و در ماالع موسوی و همکاران( ،)23میانگین

همکاران( )18میانگین هموگلوبین  18/90و در ماالع شيب

 686/6 PTHبود ،ک این یافت ها ب نسبت نتاین بررسی ما

بیدار و همکاران( 81 )19درصد بیماران هموگلوبین زیر 18

باالتر میباشند .بر اساس یافت های ماالع حاضر و ماالعات

داشتند .آنچ ک در این ماالعات مشاهده میشود پایین بيودن

مشاب شیوع باالی آنمی و هایپرکلسمی و  ،هایپرکالیسمی و

ساح هموگلوبین در بیماران مورد ماالع است .در ماالع ما

هایپو البومینمیا لزوم مداخل در بهبود متغیرهای فوق الذکر

ساح فرنیتین نیز در 28/3درصد موارد کمتير از mg/dl 188

را ضروری می سازد .ماالعات  Takishitaو همکاران،

با میانگین  631بيود .میيانگین ایين شياخص در ماالعي چیيت

همچنین برزو و همکاران ،نشان داده اند ک کنترل نامالوب

سييازیان و همکيياران( 381/8 )13و در ماالعيي بييی نیيياز و

متغیرهای ذکر شده  ،در مرگ و میر و بروز بیماری های

همکاران( 328/0 ،)18گزارش شده است .ک درمقایس بيا

قلبی ي عروقی تأثیرگذار می باشند(23و ،) 9از جمل این

ماالع ما بیشيتر هسيتند کي ممکين اسيت بيدلیل تفياوت در

عوامل می توان ب آنمی ،هیپرکالمی و هیپوکلسمی اشاره

مراقبت و کنترلهای درمانی این تفاوتها مشاهده گردید.

نمود.

در ماالعيي مييا  %88بیميياران دارای آلبييومین کمتيير از 6/3
 mg/dlبيييا میيييانگین  6/2داشيييتند .در ماالعييي  Combeو

نتیجه گیری

همکاران( ،)26میانگین ساح آلبومین  6/9بود .میانگین این

کنترل نامالوب هموگلوبین ،آلبومین ،فریتین ک پیش بینی

شاخص در دیگر ماالعات(19و )10از  6/23تيا  6/00متغیير

کننده میزان بقاء بیماران همودیالیزی می باشند  ،درمرگ

بودند ک با ماالعي حاضير همخيوان هسيتند.در ایين ماالعي

ومیر و بروز بیماریهای قلبی ،عروقی این بیماران تأثیرگذار

سيياح کلسييیم کمتنيير از  mg/dl 0برابيير بييا  28/6درصييد و

بوده است .ضمن اینک کنترل بیماران دیابتی و بیمارانیک

ساح کلسیم باالتر از  9/3نیيز  28/6درصيد بيود .در ماالعي

مبتال ب فشار خون باال هستند می تواند در پیشگیری از ابتنال

 )26(AJAY GUPTAنشيان داده شيده اسيت کي سياح

ب  ESRDموثر باشد .

کلسیم بیماران دیالیزی  mg/dl 9/6بوده اسيت و در ماالعي
برزو و همکاران ،با اهداف مشياب ميا ،هیپير کلسيمی در 38
همکاران( ، )23میانگین کلسیم  9/16و در ماالع زراعتيی و
همکاران( 0/08 )10بود .ک در کيل بيا نتياین ميا همخيوانی
دارند.
در ماالع ما بیشتر بیماران  83/8درصد  6جلس در هفت
دیالیز شده اند ک این یافت با اکثر ماالعات همخوان

بدینوسیل از کارشناسان مدیریت بیماریهای خاص و پیوند
اعضا در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای
همکاری بیدریغشان در گردآوری داده ها قدردانی بعمل می
آید .این مقال برگرفت از پایان نام دوره فلوشیپ (فوق
تخصص نفرولوژی) در دانشگاه علوم پزشکی تهران می
باشد
.
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درصد بیماران آن ها دیده شيد( .)23در ماالعي موسيوی و

تشکر و قدردانی

[ Downloaded from sjku.muk.ac.ir on 2023-01-07 ]

593 انور محمدی بانه

References
:
1.National kidney Foundation.KDOQI guidelines;clinical practice guidelines and clinical
practice recommendations.2006 updates‐HD adequacy.
2. Iseki K, Ikemiya Y, Iseki C, Takishita S. Proteinuria and the risk of developing end-stage
renal disease. Kidney International 2003;63: 1468-1474.
3. Iseki K, Iseki, Ikemiya Y, Inoue T , Iseki C , Kinjo K. Significance of hyperuricemia as a
risk factor for developing ESRD in a screened cohort. American Journal of Kidney Diseases
2004;44: 642-650.
4. Ansell D, Feest TG, Rajamahesh J , Byrne C, Ahmad A,"Trends in adult renal replacement
therapy in the UK: 1982–2002." Q J Med 2005;98:21-28.
5. Magdalena Madero, Mark J Sarnak, Xuelei Wang, Tom Greene.Uric acid and long‐term
outcomes in CKD. Am J Kidney Dis 2009; 5: 796– 803.
6. Orth Stephan R. Effects of smoking on systemic and intrarenal hemodynamics: influence
on renal function. Journal of the American Society of Nephrology 2004;15.1( suppl): S58S63.
7. Peter Hovind, Peter Rossing, Lise Tarnow, Ulla M Smidt and Hans‐Henrik Parving.
Progression of diabetic nephropathy .Kidney Int 2001; 59: 702‐709.
8. Cecile Couchoud.Assesment of urea removal in hemodialysis and impact of the Europian
best practice guideline. Am J Nephrology 2008; 28:405‐412.
9.The renal epidemiology & information network ( REIN ) : A new registry for ESRD in
France . NDT 2006 ;12: 411‐418.
10. Epidemiology in Reunion Island. NDT 1998;13 :1143‐1145
11. Kunitoshi Iseki, Masahiko Tozawa, Chiho Iseki, Shuichi Takishita and Yoshihide Ogawa.
Demographic trends in the Okinawa Dialysis Study (OKIDS) registry (1971–2000). Kidney
International 2002;61: 668-675.
12. Abecassis M, Bartlett ST, Collins AJ. Kidney transplantation as primary therapy for endstage renal disease: a National Kidney Foundation/Kidney Disease Outcomes Quality
Initiative (NKF/KDOQI™) conference. Clinical Journal of the American Society of
Nephrology 2008; 3: 471-480.
13. Harrison, Claire, Jean-Jacques Kiladjian, MD, Ph.D., Haifa Kathrin. "JAK inhibition with
ruxolitinib versus best available therapy for myelofibrosis." New England Journal of
Medicine 2012; 336: 787-798.
14. Levey AS, Coresh J, Balk E, Kausz AT, Levin A. National kidney foundation practice
guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. Ann Intern
Med 2003; 139:137‐47.
15. Collins JAJ, Foley RN, Herzog C. Excerpts from the US renal data system 2009 annual
data report. American Journal of Kidney Diseases 2010; 55.1 Suppl 1: S1.
16. Chitsazan Z, S Qureshi F, Mousavi Gh, Shabani O.The level of albumin, ferritin and
cholesterol levels in hemodialysis patients with depression. Two months of a grace period
Issue 1. Feyz Jornal , 2013; (1): 84-80 [Persian].

5931  مهر و آبان/  دوره بیست و یکم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

...registry  بهینه سازی541

[ Downloaded from sjku.muk.ac.ir on 2023-01-07 ]

17. Biniaz V,Tayebi A,Sadeghi M. Prevalence of functional iron deficiency (FID), anemia in
patients uundergoing hemodialysis. Iran J Critical Care Nurs 2014;7:59-66.
18. Zraty AA, Afshari S, Abbasi Z. The relationship between serum zinc and serum levels of
parathyroid hormone in the blood of dialysis patients. Journal of Mashhad University of
Medical Sciences 2013;56: 169-165 [Persian].
19. Shabbidar S, Mousavi Z, Fathi B. Estimate the prevalence of nutritional adequacy of
dialysis and hemodialysis patients Razi Hospital in Rasht, Tabriz University of Medical
Sciences. Iran's ninth International Congress of Nutrition, 2008 [Persian].
20. Cusumano A, Cusumano A , Garcia GG, Gonzalez BC. The latin American dialysis and
transplant registry: Report 2006. Ethnicity & Disease Volume 2009; 19:S1‐3.
21. Moeller S, Grassmann A , Gioberge S, Moeller S. End‐stage renal disease: global
demographics in 2005 and observed trends. Artif Organs 2006; 3 : 895‐798.
22. Erek E, Süleymanlar G , Serdengeçti K. Nephrology, dialysis and transplantation in
Turkey. Nephrology Dialysis Transplantation 2002; 17: 2087-2093.
23. Combe C, Chauveau P, Laville M , Fouque D.Influence of nutritional factors and
hemodialysis adequacy on the survival of 1,610 French patients. American Journal of Kidney
Diseases 2001; 37: S81-S88.
24. Gupta A, Kallenbach LR , Zasuwa G . Race is a major determinant of secondary
hyperparathyroidism in uremic patients ? J Am Soc Nephrol 2000;11:330‐334.
25. Barzoo SR, Ghlyaf M, Amini R, Zandieh M, Turkoman B. Evaluation of dialysis
adequacy in hemodialysis ward Ekbatan. Journal of Hamadan University of Medical Sciences
and Health Services, 2006; 4 : 40-35. [Persian].
26. Mousavi SM, Tabarraie Y, Pour Khadija A, Zkryanzhad M. Evaluation of calcium,
phosphorus and PTH and its association with heart valve calcification in hemodialysis
patients. Qom University of Medical Sciences 2008;.21-27. [Persian].

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

5931  مهر و آبان/  دوره بیست و یکم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

