
 تعریف:
يكي از درمان هاي جايگزين كليه در افراد مبتال به نارسايي كليه 

دياليز خوني است. در هر نوبت از دياليز، خون فرد تصفيه مي شود و 

مواد زائد آب و نمك اضافي برداشته مي شود و به اين ترتيب تعادل 

بدن حفظ مي شود. براي انجام يك دياليز خوني مناسب بايد در هر 

سي سي در دقيقه از خون فرد وارد صافي  300-250حدود دقيقه 

دستگاه دياليز شود. از آنجاييكه عروق معمول موجود در اندام ها 

توانايي خون دهي با اين ميزان را ندارند، الزم است از روش هايي 

براي سرعت بخشيدن به خروج خون از بدن استفاده گردد. اين 

كاتتر موقت يا دائم  يا رگ  روش ها شامل ايجاد فيستول، گذاشتن

مصنوعي مي باشد كه هر كدام در مواردي خاص مورد استفاده قرار 

 مي گيرد. 

 فيستول شریانی وریدی: 
با ايجاد يك اتصال بين سرخرگ وسياهرگ در ناحيه مچ دست يا 

آرنج فيستول ايجاد مي شود. با انجام اين عمل سياهرگ هاي دست 

ا سوزن زدن بخوبي مي توان به برجسته و پر خون مي شود و ب

جريان خون مورد نظر در حين دياليز دست يافت. فيستول در دست 

غير غالب )معموالً دست چپ در افراد راست دست( ايجاد مي گردد 

قابل استفاده است. استفادة پس از ايجاد هفته  12-14كه معموالً 

د. پيش از موعد از فيستول ممكن است طول عمر آن را كاهش ده

در افراد مسن و مبتال به ديابت و بيماري هاي عروقي گاهي براي 

ماه زمان احتياج داريم. براي  6آنكه فيستول قابل استفاده باشد به 

همين معموالً در اين افراد زودتر فيستول ايجاد مي شود. اين روش 

راه دستيابي به عروق در بيماران مبتال به نارسايي مزمن  بهترين

 كليه است. 

 
 

ـ انجام دياليز خوب و موفق بستگي به وجود يك فيستول شرياني

وريدي مناسب دارد. براي حفظ كارآيي فيستول خود به نكات زير 
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