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بررسی ارتباط تغییرات غلظت خون و ضربان قلب بیماران دیالیزي با افت فشار آنها 
  دیالیزهمودر حین فرآیند 
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 -دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده مهندسی پزشکی 1-3
   رانصنعتی ایو هاي علمی سازمان پژوهش -پژوهشکده برق و کامپیوتر  2 
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  چکیده
است در اثر پدیده اسمز وارد ذخیره شدهفضاي خارج رگی جود در بدن که به صورت عمده در داخل در حین فرآیند همودیالیز، آب مو

بایست به میزانی باشد که آب گرفته شده از با توجه به این موضوع، سرعت آبگیري دستگاه همودیالیز از بیمار دیالیزي می. شودخون می
غیر این صورت حجم خون فرد کاهش پیدا کرده، بیمار دچار افت فشار خون و جبران شود چرا که در  خارج رگیخون، به وسیله آب 

اما چون تحت نظر داشتن  .الزم است فشار خون بیمار در طول همودیالیز مورد بررسی مداوم قرار گیرد لذا. شودعوارض ناشی از آن می
که –ارامتري مرتبط با فشار خون یا حجم خون بیمار باشد، لذا می بایست پپیوسته فشار خون به طور مستقیم و غیرتهاجمی سخت می

ضربان قلب و گیري به کمک آن به اندازه دستگاهی را طراحی نمودیم تاابتدا  براي این منظور. را یافت -مرتبط با فشار خون است
ط افت فشار خون و بیمار دیالیزي به بررسی ارتبا 19، با تست کلینیکی بر روي آنپس از  .بپردازیم میزان حجم نسبی خون

اي که تغییرات نسبی فشار خون ارتباط مستقیمی با تغییرات نسبی و لحظه نشان دادنتایج . پارامترهاي مذکور پرداختیم
RBVدارد آنهااي ضربان قلب و تلفیق ، تغییرات نسبی و لحظه .  

  
افت ناگهانی فشار "، ")Hypovolemia(کاهش ناگهانی حجم خون "، ")Haemodialysis(همودیالیز " :هاي کلیدي واژه

 ،")Heart Rate(ضربان قلب " ،")RBV: Relative Blood Volume(حجم نسبی خون " ،")Hypotension( خون
  ")Blood Concentration Changes(تغییرات غلظت خون "

  مقدمه -1
دستگاه همودیالیز براي گرفتن آب اضـافی از بـدن از طریـق    

خش غیرسلولی آن و یا در خون، فقط به پالسماي خون که ب

پالسماي . باشد، دسترسی دارد واقع مایع موجود در خون می
هـاي  خون از طریق سیستم عروقی با تمـام مایعـات قسـمت   

مختلف بدن در ارتباط است و حجم مایعات بـدن را تنظـیم   
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  .]13[کند  می

همودیـالیز بـه وسـیلۀ     فرآینـد کنترل حجم خـون در طـول   
شـود و   رل نرخ آبگیري انجـام مـی  کنترل حجم پالسما و کنت

عروقـی و مغـزي    -تأثیر مستقیم روي سالمت دستگاه قلبـی 
عدم توجه به این موضـوع، کـاهش   . ]14 ,13 ,1[بیمار دارد 

بیش از حد حجم پالسما و در نتیجه کاهش حجـم خـون را   
که منجر به افت ناگهانی فشـار خـون    به دنبال خواهد داشت

  .] 14 ,13 ,2 ,1[شود می

تـا   20ته قابل توجه این است کـه ایـن پدیـده در حـدود     نک
 .] 14 ,13 ,2 ,1[دهـد  رخ میهمودیالیز  فرآیندهاي از 30%

در نتیجه، جلوگیري از افت فشار یکی از مهمترین مشـکالت  
همـین موضـوع سـبب    . ]1[پرستاران بخش دیالیز می باشد 

است که در راستاي رفع این مشکل و کنتـرل بهینـه   گردیده
اي که دیالیز در مدت زمان مناسـب و  یند دیالیز، به گونهفرآ

، انجـام شـود   به دور از بروز هـر گونـه مشـکلی بـراي بیمـار     
 هایی ارائه شود که تاکنون تعداد زیادي از آنهـا عملـی  راهکار

  .]14 ,13[اند و مورد استفاده قرار گرفته شده

یسـت  بابراي آن که بتوان فرآیند دیالیز را کنترل نمـود، مـی  
ابتدا فشار خون بیمار را در حین فرآیند همودیالیز به صورت 

امـا از  . همگام با زمان، پیوسته و غیرتهاجمی بـه دسـت آورد  
آنجا که این کار در عمل سخت است، لـذا بایـد پـارامتري را    

سـپس بـا    .مرتبط با تغییرات یا افت فشار خـون پیـدا نمـود   
هـاي  کنترلی، به روشهاي استفاده از این پارامتر در مکانیزم

بـین از افـت فشـار در حـین     مختلف و یا حتی کنترل پـیش 
  .دیالیز جلوگیري نمود

گیري براي اندازه مطالعه شدههاي روش -2
  پارامتري مرتبط با تغییرات فشار خون

گیـري مسـتقیم و پیوسـته فشـار خـون بـر       از آنجا که اندازه

 اساس مطالعات انجام شده بسـیار مشـکل اسـت، بـه همـین     
هـاي اخیـر تحقیقــاتی بـراي یــافتن    منظـور، در طـول ســال  

پارامترهایی مرتبط با فشار خون و یـا تغییـرات فشـار خـون     
بر اساس این تحقیقات، تعدادي از آنهـا نیـز   . استانجام شده

هاي گوناگون بـه بـازار   آمده و به صورتبه صورت تجاري در
  .اندعرضه شده

ارامتري مـرتبط بـا   هاي مختلفی براي تعیین پـ  تاکنون روش
است که برخی از آنها این پـارامتر  فشار خون بیمار ارائه شده

را به صورت هم گام با زمان محاسبه نمـوده کـه در کنتـرل    
فرآینــد همودیــالیز جهــت عملکــرد بهینــه آن بــراي بیمــار  

شوند، و بعضی دیگر نیز پـارامتري را بـه صـورت     میاستفاده 
و در دیالیزهاي بعدي مورد کنند می گیري اندازه غیرهمزمان

  .گیرنداستفاده قرار می

  )RBV(نسبی خون تغییرات حجم  -2-1
 :RBV(هــایی کــه تغییــرات حجــم نســبی خــون دســتگاه

Relative Blood Volume (   را در طـول همودیـالیز انـدازه-
کنند به عنوان یک وسیله براي جلـوگیري از افـت   گیري می

  .]3 ,1[شوند فشار خون استفاده می

ت وسایل نمایشگر جذابیRBV   غیرتهاجمی در این است کـه
بـه صـورت مسـتمر،     RBVدهند کـه ارزیـابی   آنها اجازه می

پیوسته با زمان و تکرارپـذیر در طـول فرآینـد دیـالیز انجـام      
پایه این تکنیک غیرتهاجمی بر این اصل استوار اسـت  . پذیرد

دهنـده خـون کـه در عـروق ثابـت      که غلظت اجزاء تشـکیل 
-ا تغییرات حجم پالسما به صورت نسبی تغییر میهستند، ب

ــی . ]4 ,1[کننــد  ــرات واقع ــول  RBVتغیی  )1(توســط فرم
 :شودمحاسبه می

)1(   
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غلظت اجزاء تشـکیل دهنـده خـون را در     و  که در آن 
  .دهندلحظه شروع و در یک زمان خاص از دیالیز نشان می

-اي مانیتورینگ حجـم خـون شـامل روش   هتعدادي از روش
گسترش یافته ابداع شده وهاي نوري، الکتریکی، و مکانیکی 

 RBVگیـري   هـایی کـه بـراي انـدازه    اکثر دستگاه .]4[است 
 ] Ht (]1(هماتوکریـت   ،)Hb( شوند، هموگلوبیناستفاده می

 ]4 ,1[) شامل هموگلوبین(یا غلظت مجموع پروتئین پالسما 
 .کنندمیگیري را اندازه

) نفـر  11با حداکثر تعـداد بیمـار   (بعضی از مطالعات کوچک 
اند که تنظیم نرخ آبگیري با توجه به تغییـرات  نیز نشان داده

RBV است تأثیر مثبتی بر روي جلوگیري از افت فشار داشته
]1, 5[.  

بینی کننده افت فشار ترین پیشقوي RBV، در کمال تعجب
 .]1[ باشـد مـی ز این مطالعـات  خون در طول دیالیز در یکی ا

 RBVاي دیگر، تغییر از کاهش نمـایی بـه خطـی    در مطالعه
در . ]1[حین دیـالیز اسـت    خون ی کننده افت فشاربینپیش

و افت فشار خون در دیـالیز   RBVاي میان آن مطالعه، رابطه
  .استبیان نشده

، سنکرون A-Vگرادیان فشار گیري اندازه -2-2
  شده با دور پمپ

دیگرِ نظارت بر تغییرات حجم  نوان یک روش جدیدبه ع
، در مطالعه دیگري ویسکوزیته خون مورد )فشار خون(خون 

ویسکوزیته در تئوري با گرادیان فشار در . بررسی قرار گرفت
که با فرمول (ویسکوزیته خون . طول دیالیز مرتبط است

Hugen-Poiseuille  فلوي خون و  با، )شودمیمحاسبه
 )V(پیش از پمپ و فشار وریدي ) A(شار شریانیتغییرات ف

) ( A-Vهمچنین گرادیان فشار  .باشدمتناسب می
کند، پس براي به حداقل با ارتعاشات پمپ نوسان می

رساندن این نویز، گرادیان فشار را در نقاط مشخصی از دور 

این روش ساده و نه چندان . کنیمگیري میپمپ اندازه
تواند نظارت بر تغییرات حجم خون را میسر می ،پرهزینه

هایی را فراهم آورد که براي تنظیم نماید؛ و بنابر این داده
مایعات در بیماران دیالیزي و کنترل افت فشار آنها استفاده 

  .]6[شود 
هاي انجام شده، مشخص شد کـه گرادیـان   گیريطبق اندازه

 mL/min300مستقل از نرخ فلو تـا مقـدار   ) A-V )ΔPفشار 
 )2(توان گرادیان فشـار را از طریـق فرمـول    باشد، لذا میمی

  .هاي فلوي متفاوت تصحیح نمودبراي نرخ
)2(       

 اصـالح شـده،    )( A-Vگرادیان فشار  که در آن 
 ، بعد از تغییـر در فلـوي خـون   ) ( A-V گرادیان فشار

نرخ فلـوي خـون بعـد از     نرخ فلوي خون قبل از تغییر و 
 .باشدتغییر می

گیري اشباع اکسیژن خون وریدي بیمار اندازه -2-3
  )اکسیمتريپالس(

است کـه اشـباع اکسـیژن را در    سیستم دیگري طراحی شده
خون وریدي دستگاه همودیالیز به عنوان یـک نشـانگر افـت    

با نظارت بر اشـباع اکسـیژن،   . کندگیري میاندازه فشار خون
ده قلبی را متوجه شد، ایـن کـاهش در   توان افت در برونمی

ده قلبی نسبت به افت فشار مقدم اسـت و مـی تـوان از    برون
بینی کننده افـت فشـار خـون    این نشانگر به عنوان یک پیش

  .]7[استفاده نمود 

گیري پیوسته ضربان قلب بدون اندازه -2-4
  از روي دستگاه همودیالیز ECGستفاده از ا

توان از سیگنالی که از فشـار شـریانی    نرخ ضربان قلب را می
 ECGاستفاده از شود، بدون  در دستگاه همودیالیز گرفته می

در  فشـار  یک نشانه براي احتمال اتفـاق افـت  . به دست آورد
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 در واقـع بـراي  . بدن، تغییـرات در نـرخ ضـربان قلـب اسـت     
نـرخ   هافت فشار خون، گـرفتن اطالعـاتی دربـار    جلوگیري از

  .باشد ضربان قلب و تغییرات آن بسیار مفید می

هاي فشار شریانی و یا وریدي که براي این منظور از سیگنال
در داخل دستگاه همودیالیز قابل دسترسـی اسـت، اسـتفاده    

اصـلی جداسـازي سـیگنال خیلـی      هدر اینجا مسـئل . شود می
یگنال قوي ایجاد شده توسـط پمـپ   ضعیف ضربان قلب از س

  .استباشد که بر روي سیگنال اصلی سوار شدهخون می

یک روش اسـتخراج ایـن سـیگنال ایـن اسـت کـه سـیگنال        
هـریس  -و استفاده از پنجره بلکمـن  FFTگیري شده با اندازه

)Blackman-harris-window (    ــرده ــانس ب ــوزة فرک ــه ح ب
یار کوچـک اسـت   هرتز بس 1دامنۀ سیگنال قلب در . شود می

هـاي ضـربان   ولی اگر اختالف فرکانسی دو تا از اولـین پیـک  
هرتز باشد امکان جداسازي  15/0قلب و پمپ خون بیشتر از 

هـا  هـاي جداسـازي سـیگنال   این دو سیگنال از طریـق روش 
  .]8[ وجود دارد

براي تعیین  هاي صنعتی شدهروش -3
  پارامتري مرتبط با فشار خون

یی که براي تعیـین چنـین پـارامتري    ها از میان تمامی روش
اند، برخی از آنها در عمل نیز مـورد اسـتفاده قـرار     ابداع شده

امـا  . انـد  هاي همودیالیز نصـب شـده   گرفته و بر روي دستگاه
استفاده دستگاه همودیالیز از آنهـا و کنتـرل فرآینـد دیـالیز     

بعضی از آنها به صورت اتوماتیک از . توسط آنها متفاوت است
نماینـد،   ارامتر استفاده کرده و این فرآیند را کنترل مـی این پ

اما برخی دیگر از این پارامتر به دست آمده فقط براي اعـالم  
خطر و هشدار بـه پرسـتار جهـت تنظـیم دسـتی و تجربـی       

  .گیرند دستگاه دیالیز بهره می

3-1- Crit-Line  
ساخته شده و به   Hema Metricsتوسط  Crit-Lineدستگاه 

این دسـتگاه از  . شوداه مستقل استفاده میصورت یک دستگ
یــک روش نــوري غیرتهــاجمی بهــره بــرده و مقــدار مطلــق  

گیرد، با ایـن عمـل   هماتوکریت و اشباع اکسیژن را اندازه می
کـرده و  را محاسبه RBVدر حین فرآیند همودیالیز تغییرات 

چون سنسور ایـن دسـتگاه    .]2[دهد در اختیار کاربر قرار می
شـود و ایـن   اگانه بر روي ست دیالیز نصب مـی به صورت جد

کنـد، لـذا   دستگاه به صورت جداگانه از ماشین دیالیز کار می
هـاي دیـالیز   این قابلیت را دارد تـا بـا هـر مـدل از دسـتگاه     

مستقل از آن که چه مدلی بوده و ساخت کدام شرکت باشد 
  .کار کند و پرستار را از افت فشار ناگهانی بیمار مطلع سازد

3-2- Hemoscan  
Hemoscan  توسط شرکتGambro-Hospal, ساخته شده-

است که با دستگاه دیـالیز ایـن شـرکت ترکیـب شـده و بـه       
این سیستم توسط ارسـال  . باشدعنوان یک دستگاه واحد می

یک نور تک فرکانس و محاسبه جذب نوري آن، هموگلـوبین  
را محاسـبه   RBVگیري نموده و از روي آن تغییرات را اندازه

  .]10 ,9 ,2[نماید یم

3-3- BVM 
BVM (Blood Volume Monitor)     یا بـه عبـارتی سیسـتم

ــانیتور حجــم خــون توســط شــرکت   ــداع و  ,Freseniusم اب
نصـب   Fresenius 5008شد و بر روي دستگاه دیـالیز  ساخته
گیـري غلظـت کـل    ایـن سیسـتم توسـط انـدازه    . استشده 

نــی ، یع)TPC: Total Protein Concentration(پــروتئین 
مجموع پروتئین پالسما و هموگلوبین، با روش اولتراسـونیک  

 .]11 ,2[نماید را محاسبه می RBVتغییرات 

3-4- BVT  
 BVT: Blood(این سیسـتم بـر پایـه ردیـابی حجـم خـون       

Volume Tracking ( بـر اسـاس مقـدار    : ]12 ,1[باشـد  مـی
مقــدار واقعــی  BVTافــزایش وزن و زمــان دیــالیز، سیســتم 

RBV  به مقدار از قبل تنظیم شده مشخص کـرده  را با توجه
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و تنظیم مداوم نرخ آبگیري و رسانایی مـایع دیـالیز را انجـام    
اند کـه دیـالیز توسـط    بسیاري از مقاالت نشان داده. دهدمی

BVT   پایداري دینامیک خونی بیشتري نسبت به همودیـالیز
  . ]12 ,1[استاندارد دارد 

  هاي مورد بررسیپارامتر -4
در آن اوالً  کـه  پردازیماي میبه توضیح پروژه لهمقا ما در این

 RBVΔیم که بتواند هر دو پارامتر سیستمی را طراحی نمود
و بعد از آن با تلفیق گیري نماید و ضربان قلب بیمار را اندازه

کـه هـم    یماین دو پارامتر، به پـارامتر جدیـدي دسـت یـافت    
 اتکـاي ارتباط بهتري با افت فشار خون داشته و هم قابلیـت  

  .بیشتري را فراهم آورد

  هاثبت داده -5
نفر از بیمـاران بخـش همودیـالیز     19روي هایی که در تست

انجـام شـد، پارامترهـاي    نـژاد تهـران   بیمارستان شهید لبافی
این پارامترها شامل دو خروجـی اصـلی   . مختلفی ثبت گردید

و  RBVمـدارهاي طراحــی شـده در پــروژه بـود کــه شــامل    
-همچنین براي مقایسه پاسـخ . باشدمی سیگنال ضربان قلب

آمده، پارامترهاي دیگري نیز به صورت جداگانه هاي به دست
این پارامترها و وسایل . مورد بررسی قرار گرفته و ثبت شدند

  .استمشخص شده 1ثبت آنها در جدول 

NIBP فشار از دستگاهOMRON 705IT
NIBP ضربان از دستگاهOMRON 705IT

SPO2INVACARE IRC700
SPO2 ضربان از دستگاهINVACARE IRC700 

  تفاده شده در تست بالینیهاي مرجع اسدستگاه: 1جدول 

از مـدارهاي طراحـی   حاصـل  هـاي  دادههمچنین براي ثبـت  
ایـن  . کنـیم شده خودمان، از یک ماژول آمـاده اسـتفاده مـی   

 ADVANTECHساخت شـرکت   USB-4711Aماژول مدل 
قابلیـت تبـدیل سـیگنال آنـالوگ بـه      این دسـتگاه  . باشدمی

تـوان   همچنـین مـی  . نال مختلـف دارد کا 16دیجیتال را در 

برداري تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال را بـراي  نرخ نمونه
افـزاري تنظـیم   هر کانال به صورت جداگانه و به صورت نـرم 

شود به کامپیوتر متصل می USBتوسط پورت  دستگاه .نمود
و سـیگنال آنــالوگ ورودي را بــه صـورت دیجیتــال بــر روي   

  .دهدکامپیوتر تحویل می

  الینینحوه ثبت نتایج تست ب -5-1
بیمار دیالیزي تحت آزمایش قـرار   19براي این تست، تعداد 

نفـر از   2هـا سـعی شـد،    تعدادي از مقایسه برايگرفتند، که 
آنان در جلسات مختلف دیالیز یکسـان باشـند تـا عـالوه بـر      
مشاهده تغییرات در افراد مختلف، روند تغییرات در یک نفـر  

تمـامی  . یـرد گدر جلسات مختلف دیالیز مـورد بررسـی قـرار   
  .ها با در جریان گذاشتن بیمار و رضایت او انجام شدتست

-گیري، تا حد امکان سعی شد که مقادیر اندازهدر این اندازه
دقیقه  15گیري شده به صورت منظم، در دو پارامتر اول هر 

اما در بعضـی از  . دقیقه ثبت گردد 5و در دو پارامتر دوم هر 
مواقع، به علت طوالنی بودن زمان همودیـالیز و بـه تبـع آن    

که بر روي دسـتان   NIBPو  SPO2زمان تست، سنسورهاي 
سـت آن  داد کـه بـه خوا  بود آنهـا آزار مـی  بیماران بسته شده

آنـان  دسـت  بودیم که براي مدتی این سنسورها را از  مجبور
در اوقـاتی نیـز، طبـق روالـی کـه در      . باز کرده و جدا نماییم

خوابیدنـد، لـذا در   می انهاي دیالیز مرسوم است، بیمارجلسه
ها نیز قادر به ثبت دو پارامتر اول که لـزوم آن بـاد   این زمان

  .شدن کاف بود، نبودیم

ها را به علل فـوق  با وجود این که تعدادي از داده حال،به هر
دادیم، اما توجه به این نکته ضروري است که در از دست می

شـده در بـاال، بیمـاران افـت فشـاري      هاي توضـیح داده زمان
-نداشتند، حداقل مطابق با آنچه به صورت شهودي دیده می

  .کردندشد و وضعیت بیمار طبق آن چه خودشان بیان می

افزار ي استخراج و رسم نمودار هر یک از پارامترها، در نرمبرا
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MATLAB شد، تـا بـه صـورت اتوماتیـک     هایی نوشتهبرنامه
  .استخراج و آن را رسم نماید Excelها را از فایل داده

بررسی ارتباط پارامترها با تغییرات افت  -6
  )تغییرات نسبی فشار خون( فشار

ن که اثر هر دو فشار ابتدا به عنوان فشار مرجع، براي آ
باشیم، از فشار سیستولیک و دیاستولیک را در نظر داشته

   .نماییماستفاده می )MAP( متوسط شریانی
اثر  RBVدر ضمن براي آن که مقادیر ناخواسته نیز بر روي 

. یمکنشده استفاده میاصالح RBVباشند، از سیگنال نداشته
و  NIBPو روش همچنین در هنگام تست ضربان قلب را از د

SPO2 اما چون ضربان قلب ثبت شده توسط . ثبت نمودیم
SPO2 هاي بیشتري بود، لذا از این سیگنال داراي نمونه

  .کنیمبراي مقایسه و تحلیل استفاده می

  RBV اي لحظه تتغییرا - 1- 6
) (در این راستا، ابتدا نمودار تغییرات نسبی فشار خون 

را رسم نموده ) ( RBV اي لحظه و تغییرات
و سپس با در نظر گرفتن میزان افت فشار معادل بـا کـاهش   

 RBV اي لحظـه  فشار خون؛ و با فرض کاهش تغییـرات % 10
، معادل افـت فشـار خـون، بـه بررسـی      -15/0به زیر آستانه 

بدین صورت که بـراي هـر   . ایمارتباط این دو پارامتر پرداخته
 اي لحظـه  سـتانه در نمـودار تغییـرات   بیمار تعداد نقاط زیر آ

RBV   را معادل با افت فشار و یا حرکت به سمت افت فشـار
ــرفتیم ــزان صــحت آن  . در نظــر گ ــه بررســی می و ســپس ب

از طرفی براي هر بیمار تعداد نقاط زیر آسـتانه در  . پرداختیم
 نمودار تغییرات نسبی فشار خون را معادل با کاهش تغییرات

حـد آسـتانه آن در نظـر گــرفتیم و    بـه زیـر    RBV اي لحظـه 
  .نمودیم بررسیرا صحت آن 

  ضربان قلب اي لحظه تتغییرا - 2- 6
 و تغییـرات ) (ابتدا نمودار تغییرات نسـبی فشـار خـون   

را رســم نمــوده و ) (ضــربان قلــب  اي لحظــه
سپس با در نظر گرفتن میزان افت فشـار معـادل بـا کـاهش     

ضـربان   اي لحظه فرض افزایش تغییراتفشار خون؛ و با % 10
، معادل افت فشار خون، به بررسی +5قلب به بیش از آستانه 
 بررسـی را ایـم و صـحت آن   پرداختـه ارتباط این دو پـارامتر  

  .نمودیم

 تغییراتو  RBV اي لحظه تتلفیق تغییرا -3- 6
  ضربان قلب اي لحظه

یـق  و تلف) (ابتدا نمـودار تغییـرات نسـبی فشـار خـون     
ضـربان قلـب را    اي لحظه و تغییرات RBV اي لحظهتغییرات 
براي این منظور ترکیب خطـی دو پـارامتر را   . نماییمرسم می

 .گیریمنامیم، به صورت زیر در نظر میمی HRBV1که 

)3(    

  

در این رابطه، پس از سعی و خطا براي رسیدن به بیشـترین  
 50به عـدد   HRBV1رامتر در ارتباط و برابر بودن تأثیر دو پا

سپس با در نظر گـرفتن میـزان   . رسیدیم براي  1و  براي 
فشـار خـون؛ و بـا فـرض     % 10افت فشار معـادل بـا کـاهش    

به مقدار کمتر از صفر، معـادل افـت فشـار     HRBV1کاهش 
ایـم و صـحت   خون؛ به بررسی ارتباط این دو پارامتر پرداخته

  .نمودیم ررسیبرا آن 

  RBVنسبی  تتغییرا - 4- 6
و تغییـرات  ) (ابتدا نمودار تغییرات نسـبی فشـار خـون   

را رسم نموده و سـپس بـا در   ) ( RBVنسبی 
فشـار  % 10نظر گرفتن میزان افت فشـار معـادل بـا کـاهش     

به زیر آسـتانه   RBVخون؛ و با فرض کاهش تغییرات نسبی 
ر خـون، بـه بررسـی ارتبـاط ایـن دو      ، معادل افـت فشـا  -20

  .ایم و صحت آن را نیز بررسی نمودیمپارامتر پرداخته
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  نسبی ضربان قلب تتغییرا -5- 6
و تغییـرات  ) (ابتدا نمودار تغییرات نسبی فشـار خـون   

را رسم نموده و سـپس بـا   ) (نسبی ضربان قلب 
فشـار  % 10هش در نظر گرفتن میزان افت فشار معادل با کـا 

خون؛ و با فرض افزایش تغییرات نسبی ضربان قلب به باالي 
، معادل افت فشار خون، به بررسی ارتباط ایـن دو  +5آستانه 

  .ایم و صحت آن را نیز بررسی نمودیمپارامتر پرداخته

 تغییراتو  RBVنسبی  تتلفیق تغییرا -6- 6
  ضربان قلب نسبی

و تلفیـق  ) (ابتدا نمـودار تغییـرات نسـبی فشـار خـون      
و تغییرات نسبی ضربان قلـب را رسـم    RBVتغییرات نسبی 

براي این منظور ترکیب خطـی دو پـارامتر را کـه    . نماییممی
HRBV2 گیریمنامیم، به صورت زیر در نظر میمی. 

)4(    

  
در این رابطه، پس از سعی و خطا براي رسیدن به بیشـترین  

 1بـه عـدد    HRBV2تأثیر دو پارامتر در ارتباط و برابر بودن 
  .رسیدیم براي  5و  براي 

سپس با در نظر گرفتن میزان افت فشار معـادل بـا کـاهش     
به مقدار کمتـر   HRBV2فشار خون؛ و با فرض کاهش % 10

از صفر، معادل افت فشار خون؛ بـه بررسـی ارتبـاط ایـن دو     
  .نمودیم بررسیرا صحت آن ایم و پارامتر پرداخته

و تغییرات  RBV اي لحظه تلفیق تغییرات -7- 6
  RBVنسبی 

و تلفیـق  ) (ابتدا نمـودار تغییـرات نسـبی فشـار خـون      
را رسم مـی  RBVو تغییرات نسبی  RBV اي لحظه تغییرات

براي ایـن منظـور ترکیـب خطـی دو پـارامتر را کـه       . نماییم

HRBV3 گیریمر نظر مینامیم، به صورت زیر دمی. 
)5(    

 
در این رابطه، پس از سعی و خطا براي رسیدن به بیشـترین  

بـه عـدد    HRBV3ارتباط و برابر بـودن تـأثیر دو پـارامتر در    
سپس با در نظـر گـرفتن     .رسیدیم براي  1و  براي  100

و با فرض فشار خون؛ % 10میزان افت فشار معادل با کاهش 
، معـادل افـت   -10به مقدار کمتر از آستانه  HRBV3کاهش 

ایـم  فشار خون؛ به بررسی ارتبـاط ایـن دو پـارامتر پرداختـه    
  .نمودیم بررسیرا آن صحت 

ضربان قلب و  اي لحظه تلفیق تغییرات - 8- 6
  تغییرات نسبی ضربان قلب

و تلفیـق  ) (ابتدا نمـودار تغییـرات نسـبی فشـار خـون      
ضربان قلب و تغییرات نسبی ضـربان قلـب    اي لحظه راتتغیی

براي این منظور ترکیب خطـی دو پـارامتر   . نماییمرا رسم می
 .گیریمنامیم، به صورت زیر در نظر میمی HRBV4را که 

)6(    

 
در این رابطه، پس از سعی و خطا براي رسیدن به بیشـترین  

 1بـه عـدد    HRBV4ر در ارتباط و برابر بودن تأثیر دو پارامت
سپس با در نظر گرفتن میـزان    .رسیدیم براي  2و  براي 

فشـار خـون؛ و بـا فـرض     % 10افت فشار معـادل بـا کـاهش    
به مقدار بیش از آستانه صفر، معـادل افـت    HRBV4افزایش 

ایـم و  فشار خون؛ به بررسی ارتباط ایـن دو پـارامتر پرداختـه   
  .بررسی نمودیم را صحت آن

  HRBV4 و HRBV3 تلفیق - 9- 6
و تلفیـق  ) (ابتدا نمـودار تغییـرات نسـبی فشـار خـون      
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HRBV3 و HRBV4 بـراي ایـن منظـور    . نمـاییم را رسم مـی
نامیم، به صـورت  می HRBV5ترکیب خطی دو پارامتر را که 

 .گیریمزیر در نظر می
)7( 

   
  

خطا براي رسیدن به بیشـترین   در این رابطه، پس از سعی و
 1بـه عـدد    HRBV5ارتباط و برابر بودن تأثیر دو پارامتر در 

سپس با در نظر گـرفتن میـزان    .رسیدیم براي  1و  براي 
فشـار خـون؛ و بـا فـرض     % 10افت فشار معـادل بـا کـاهش    

به مقدار کمتر از آستانه صفر، معـادل افـت    HRBV5کاهش 
ایـم و  ار خون؛ به بررسی ارتباط ایـن دو پـارامتر پرداختـه   فش

  .بررسی نمودیم را صحت آن

  تحلیل نتایج -7
پس از بررسی پارامترهاي فوق، بـه جـدول نهـایی زیـر مـی      
رسیم، که در آن ستون اول بیانگر نـوع پـارامتر، سـتون دوم    

صـحت  (بیانگر درصد تشـخیص افـت فشـار از روي پـارامتر     
و سـتون سـوم   ) افت فشار از روي پـارامتر تعداد نقاط بیانگر 

دهنـده درصـد عـدم تشـخیص افـت فشـار از روي       نیز نشان
درصد تعداد نقاط واقـع در افـت فشـار کـه پـارامتر      (پارامتر 

  .باشدمی) دهدتشخیص نمی

درصد تشخیص افت   پارامتر
  فشار از روي پارامتر

درصد عدم تشخیص 
  افت فشار از روي پارامتر

ي ا تغییرات لحظه
RBV 

69  90  

اي  تغییرات لحظه
  76  75  ضربان قلب

HRBV1 66  40  

تغییرات  نسبی 
RBV 

68  32  

تغییرات نسبی 
  54  76  ضربان قلب

HRBV2 70  30  

HRBV3 68  27  

HRBV4 70  37  

HRBV5 73  19  

  تحلیل نتایج مقایسه پارامترها: 2جدول 

ا توجه به جـدول فـوق، مـی   هاي انجام شده و بطبق بررسی
بایـد  . توان صحت عملکرد هر پارامتر را مورد ارزیابی قرار داد

توجه داشت که هر چه قدر درصد ستون دوم بیشتر و درصد 
ستون سوم کمتر باشد، نشانه آن است که پارامتر بهتر عمـل  

در میـان   HRBV5شود کـه پـارامتر   لذا مالحظه می. کندمی
ین عملکرد و تشـخیص افـت فشـار را    پارامترهاي دیگر، بهتر

  .دارد

الزم به ذکر است، در صورتی که بخواهیم روندي مطـابق بـا   
روند تغییرات فشار در بیماران را از روي پارامترهاي فوق بـه  

همـانطور کـه    HRBV4و  HRBV3دست آوریم، پارامترهاي 
از نمودارهاي زیر پیداسـت، بیشـترین همخـوانی را بـا رونـد      

بدیهی است، چرا که ایـن  . دهدخون نشان می تغییرات فشار
اي و تغییر نسبت به مقـدار  دو پارامتر تلفیقی از تغییر لحظه

توجه به این نکته ضروري . باشنداولیه پارامتر مرتبطشان می
به خاطر ماهیـت آن، تغییـرات    HRBV4است که در نمودار 

  .رابطه دارد HRBV4فشار با عکس تغییرات 

HRBV3:  
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  HRBV3نمودار نمونه  :1 شکل

HRBV4:  

 
 HRBV4نمودار نمونه  :2 شکل

  بنديجمع -8
-سرعت آبگیري دسـتگاه همودیـالیز از بیمـار دیـالیزي مـی     

 آب گرفته شده از خون، به وسیله بایست به میزانی باشد که
ن صـورت  آب داخل سلولی جبران شود چـرا کـه در غیـر ایـ    

حجم خون فرد کاهش پیدا کـرده، بیمـار دچـار افـت فشـار      
در ایـن راسـتا و بـراي    . شـود خون و عوارض ناشی از آن مـی 
ابتـدا الزم اسـت فشـار خـون      جلوگیري از وقوع این حادثـه، 

بیمار در طول همودیالیز مورد بررسی مداوم قرار گیـرد، امـا   
ر خـون  چون تحت نظر داشتن همگام با زمان و پیوسته فشـا 

باشـد، لـذا مـی    به طور مسـتقیم و غیرتهـاجمی سـخت مـی    
–بایست پارامتري مرتبط با فشار خون یا حجم خون بیمـار  

  .را یافت -که مرتبط با فشار خون است

) RBV(پارامترهاي ضربان قلب و میزان حجم نسـبی خـون   
بیمار ارتباط تنگاتنگی با تغییرات فشار خون بیمار در حـین  

ــالیز دارد ــتگاهی    در. دی ــه طراحــی دس ــدا ب ــتا ابت ــن راس ای
گیـري دو پـارامتر   پرداختیم که بتوانیم به کمک آن به اندازه

پس از طراحی و ساخت دستگاه، با استفاده از . فوق بپردازیم
بیمار دیالیزي به بررسـی ارتبـاط    19تست کلینیکی بر روي 

نتایج حاصـله  . افت فشار خون و پارامترهاي مذکور پرداختیم
از آن بـود کـه تغییـرات نسـبی فشـار خـون ارتبـاط        حاکی 

، تغییــرات RBVاي مســتقیمی بــا تغییــرات نســبی و لحظــه
  .اي ضربان قلب و تلفیق این اطالعات داردنسبی و لحظه

شده، بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه      هاي انجامپس از بررسی
تلفیق تمامی این اطالعات با یکـدیگر بهتـرین ارتبـاط را بـا     

 8صورت فرمـول  ار خون دارد که رابطه آن به میزان افت فش
 .باشدمی

)8(    

  سپاسگزاري
در اینجا نگارندگان از همکاري پرستاران بخش دیالیز 

و نیز اعضاي پروژه دیالیز سازمان  تهران نژادبیمارستان لبافی
آقاي مهدي  هاي علمی و صنعتی ایران خصوصاًپژوهش
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