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Abstract  
In Hemdialysis ,blood is pumped from the body to special filter (dialyzer ) made 

of tiny plastic capillaries . the blood  is purified when the waste products diffuse from 
the blood across the membrane of these tiny capillaries to the dialysate purified 
“clean”blood is then returned to the body and spent dialysate is drained. 

The purpose of this study is demonstrate the effect of increase nominal dialysate 
flow rate from 500-800 ml/min on the amount of the small solute (urea) removed from 
the blood and examine its effect on the amount of dialysis deliverd. 

Hemdialysis (HD) is a technique of removing or clearing solutes from the 
blood and removal of extra fluid from the body, by using dialyzing machine. The 
principle of hemodialysis is primarily, the diffusion of solutes and ultrafiltration for 
removal of extra fluid. Kinetic modeling is a widely used analytic process that 
describes a       system from its mass balance the clinical goals of modeling in dialysis 
therapy are to improve clinical understanding of the uremic syndrome and quantified 
doses of dialysis . In this study, we are interested for new model emerges form 
generalization of signal–pool urea kinetic model (variable volume single pool VVSP) 
which able to yield an accurate estimate of urea kinetic model such as urea nitrogen 
generation rate, urea removal during dialysis and dialyzer urea clearance for 
quantifying and prescribing dialysis. The mathematical development of the variable 
volume single pool ( VVSP) model for application is based primarily on the three 
blood samples. This development provides a method to combine all of the treatment 
parameters (Vt,PCR,G),urea is unique among the possible markers in providing 
information regarding a patients nitrogen balance . Urea concentration is directly 
related to the protein catabolic rate blood urea concentrations reflected the balance 
between protein catabolism and clearance. We present the results obtained form a 
clinical study carried out on a group of 12 end stage renal disease (ESRD) patients for 
blood flow rate less than 200ml/min and greater than 200ml/min, 6 patients with 
dialysate flow rate (DFR) 500 ml/min and 6 patients with DFR 800 ml/min to show 
the different in variable volume single pool (VVSP ) models for both groups (500 & 
800 ml/min) this method done typically in patients treated with HD twice-weekly so a 
standard modeling techniques include a standard  blood urea nitrogen (BUN) samples 
which are drawn before the beginning of HD, after the end of HD, and before the 
beginning of the next HD and considering that volume changes occurring over the  
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dialysis cycle this is the key idea that underlies the variable volume single-pool 
(VVSP)model. 
 
Keywords: hemodialysis (HD),urea kinetic modeling ,Variable Volume single-pool 

(VVSP)  
  

النموذج الحسابي او الصيغه الحسابية لعمل الكلية الصناعية باستخدام عينات دم 
 لمرضى االعتالالت الكلوية

  الخالصة   
) dialyzer(الخاص يضخ الدم من الجسم إلى المرشح ) الديلزه(عند الغسل الكلوي الدموي 

المكونات المهملة من الدم  شعرية بالستيكيه صغيره جدا يتم تنقيه الدم عند انتشار مكون من انابيب
عبر غشاء األنابيب الشعرية إلى سائل الديلزه ويعاد الدم المنقى ثانيه إلى الجسم والسائل المستهلك 

دقيقه إلى /ملم 500تهدف الدراسة لبيان تأثير زيادة المعدل التدفق سائل الديلزه من  .يتم صرفه 
التي أزيلت من الدم وفحص ودراسة هذا التأثير  دقيقه على مقدار المواد الذائبة الصغيرة/ملم 800

الديلزه هي إحدى التقنيات ألزاله او تنظيف  .الموفرة للمريض ) الديلزه(على كميه الغسل الكلوي 
باستخدام جهاز التحليل أو المحلل , وأيضا أزاله السوائل الزائدة من الجسم ,المواد المذابة في الدم 

؛إن مبدأ الديلزه يعتمد في األساس على انتشار المواد المذابة  والذي يعرف بالكلية الصناعية
في العملية التحليلية التي تصف النظام على انه كتلة .  والترشيح الفائق ألزاله السوائل الزائدة

و األهداف ألسريريه من هذه الطريقة العالجية هي تطوير الفهم ألسريري لألعراض .متوازنة
كل هذا النموذج تستخدم بش ليوريا الدموية و لتحديد كمية جرعات الديلزهالمتزامنة أو المصاحبة ل

) variable volume single pool VVSP(في هذه الدراسة تم االهتمام بالنموذج الجديد .واسع
الذي له القابلية على إعطاء تقديرات مضبوطة إلنتاج اليوريا الحركية مثل نسبة النتروجين الموجودة 

و نقاء أو صفاء اليوريا التي تمت عليها عملية الديلزه التي من   زالة خالل عملية الديلزهو اليوريا الم
 .                          خاللها سيتم تحديد الديلزه التي ينصح باستعمالها و إعطاء وصف كمي صحيح لها

لعينات الثالثه يعتمد بشكل رئيسي على ا VVSP) (    إن التطبيقات للتطورات الحسابية للموديل
و تعتبر ,  Vt,PCR,Gهذا التطور امكننا من الحصول على طريقه لمزج المعامالت الثالثه . للدم

اليوريامن العالمات المميزه التي يمكن الحصول عليها و بغض النظر عن توازن النيتروجين 
وريا بالدم تعطينا تراكيز الي, تركيز اليوريا يتعلق بشكل مباشر مع نسبة االيض للبروتين. للمريض

 .معلومات عن نسبة التوازن بين عمليتي التصفيه وااليض للبروتين
مريضا مصابا  12نحن قدمنا النتائج الماخوذه من دراسة سريريه حيث تتضمن مجموعه من 

ستة منهم معدل التدفق ,ثانيه /ملم 200باالعتالل الكلوي وكان معدل جريان الدم لهم اكبر او اقل من 
ملم  800و 500ثانيه لنرى الفرق في الحالتين /ملم800ثانيه و ستة مرضى معدل تدفقهم /ملم500

ثانيه في هذا الموديل ينفذ نضريا معالجه المرضى بالديلزه مرتين في األسبوع وكذلك التقنية /
 ترسم ألعينه قبل بداية الديلزه وبعد نهايتها وقبل بداية الديلزه, القياسي )BUN(القياسية تتضمن 

  . موديل VVSPالقادمة وتعد تغييرات الحجم تحدث فوق دوره التصفية وهذا هو مفتاح الفكرة تحت  
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