آزمایشات روتین در پیگیری کودکان تحت
)(CAPDدیالیس صفاقی مسمن سرپایی
دکتش احوذ ػلی ًیکی ثخؼ  -فْق تخقـ
ًفشّلْژی کْدکبى ثیوبسعتبى ؽِیذ هطِشی -
داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی اسّهیَ

دس فْستیکَ کْدکبى هجتال ثَ ًبسعبیی هضهي کلیَ ؽًْذ ،اص
هؾکالت صیش سًح خْاٌُذ ثشد:
 افضایؼ ّ تدوغ هبیؼبت ثذى :دس فْستیکَ کلیَ ُب ًتْاًٌذ تدوغ هبیؼبتثذى سا تٌظین ًوبیٌذ ،افضایؼ ثیؼ اص حذ هبیؼبت ثذى ثبػث ًبسعبیی للت
خْاُذ ؽذ.
 فؾبس خْى  :ػوذٍ ػلت فؾبس خْى دس ًبسعبیی کلیَ ُب افضایؼ ّ تدوغهبیؼبت دس داخل ػشّق  ،افضایؼ آًژیْتبًغیْى – اًذّتلجي ُب ّ اص دعت
سفتي تْاًبیی گؾبد ؽذى ػشّق هی ثبؽٌذ.
 دعت سفتي تْاًبیی تٌظین الکتشّلیت ُبی ثذى اص لجیل عذین – پتبعین –کلغین.

 تدوغ ثؼضی اص عوْم کَ اص طشیك کلیَ ُب دفغ هی ؽًْذ. -تدوغ اعیذُب دس ثذى کَ کلیَ ُب ًمؼ ػوذٍ دس دفغ آًِب داسًذ.

هؾکالت
 کن خًْی :ػلت ػوذٍ کن خًْی دس ًبسعبیی کلیَ ُب ػذم تشؽحاسیتشّپْتیي اص کلیَ ُبی آعیت دیذٍ هی ثبؽذ .اص ػلل دیگش آى فمش
آُي ّ اص دعت دادى خْى اص طشیك گْاسػ هی ثبؽذ.
• اعتئْدیغتشّفی کلیْی  :ػلت ػوذٍ آى اص دعت سفتي تْاًبیی عبختي
ّیتبهیي  Dفؼبل اص طشیك کلیَ ُب  ،اختالل دس اعیذ ّ ثبص  ،کوجْد
کلغین ّ افضایؼ تشؽح ُْسهْى پبساتیشّئیذ ثطْس خجشاًی هی ثبؽذ.
 اختالالت تغزیَ ای  :دس ًتیدَ ثی اؽتِبیی اختالل سؽذ دس ًتیدَ عْء تغزیَ ّ اختالل دس ػولکشد ُْسهْى سؽذ -تغییشات ّ اختالالت سّحی ّ سّاًی

ػْاهل دخیل دس افضایؼ ثمبء ّ کیفیت صًذگی دس کْدکبى هجتال ثَ
ًبسعبیی کلیْی سا هی تْاى چٌیي ثشؽوشد:

 دیبلیض کفبیت دیبلیض کٌتشل هبیؼبت ثذى تغزیَ هٌبعت -کٌتشل ػفًْت

• خجشاى ّ خبیگضیي کشدى کبسُبی اص دعت سفتَ کلیَ

Long-term Follow Up
close monitoring of a patient's clinical and laboratory status
 Blood studies to be followed routinely include:
 serum electrolytes
 blood urea nitrogen (BUN)
 creatinine
 calcium
 phosphorus
 albumin
 alkaline phosphatase
 Hb and Htc
 Periodic measurement of intact parathyroid hormone (PTH) levels
and roentgenographic studies of bone may be of value in detecting
early evidence of renal osteodystrophy
 Echocardiography should be performed periodically to identify left
ventricular hypertrophy and cardiac dysfunction that can occur as a
consequence of the complications of CKD

اًدبم آصهبیؾبت ثشای آگبُی اص ّضؼیت ّ ؽشایط ثیوبساى ثغیبس اُویت داسد

•  :Complete blood countؽبهل ُوْگلْثیي  ،ؽوبسػ پالکتِب،
گلجْلِبی عفیذ ّ لشهض اعت.
• همذاس طجیؼی ُوْگلْثیي ثیي  12-14گشم دس فذ هی ثبؽذ .آًوی ًتیدَ کبُؼ تْلیذ
گلجْلِبی لشهض اعت کَ ثذلیل کبُؼ تْلیذ اسیتشّپْیٌیي اص کلیَ ُب هی ثبؽذ(دس ًبسعبیی
کلیَ ُب هیضاى تْلیذ اسیتشّپْیٌیي کبُؼ هی یبثذ)
• همذاس طجیؼی ؽوبسػ گلجْلِبی عفیذ ثیي  4200تب  11000دس ُش هیلی هتش هکؼت هی ثبؽذ.
افضایؼ آى دلیل ّخْد ػفًْت ثبکتشیبل هی ثبؽذ .کبُؼ آى دس ًتیدَ ػفًْتِبی ّیشّعی ّ یب
داسُّبی عشکْة کٌٌذٍ عیغتن ایوٌی ایدبد هی ؽْد

• آُي عشم  :همذاس طجیؼی ثیي  40-170هیکشّگشم دسفذ اعت.
• دسفذ اؽجبع آُي :اص تمغین همذاس آُي عشم ثَّIron Binding capacityپظ ضشة ثش
 100ثذعت هی آیذ .دس فْستیکَ ایي دسفذ ثَ کوتش اص  %20ثشعذ تدْیض آُي ثبیذ ؽشّع ؽْد.

اًدبم آصهبیؾبت ثشای آگبُی اص ّضؼیت ّ ؽشایط ثیوبساى

• فشتیي :همذاس طجیؼی آى ثیي ً 20-200بًْگشم دس عی عی اعت .فشتیي
ًوبیبًگش رخبئش آُي دس ثذى اعت .افضایؼ آى ثیبًگش دس یبفت ثیؾتش اص حذ آُي
ثخقْؿ اص طشیك دسیبفت خْى اعت .گبُی اّلبت ػفًْت ّ التِبة هضهي دس
ثذى ًیض ثبػث افضایؼ آى هی ؽْد.هٌبعت اعت دسکْدکبى دیبلیضی همذاس آى ثبالی
ً 100بًْگشم دس عی عی ًگَ داؽت
• ثشای دسهبى کن خًْی  :تدْیض اسیتشّپْیٌیي  ،تدْیض آُي (دس فْستیکَ
کوجْد آُي هْخْد ثبؽذ) ّ گبُی اّلبت تضسیك خْى ضشّست پیذا هی کٌذ

الکتشّلیت ُبی عشم
•
•
•
•

عذین :همذاس ًشهبل آى  130تب  145هیلی اکی ّاالى دس
لیتش هی ثبؽذ.
عذین پبییي ًؾبًگش تدوغ ثیؼ اص حذ هبیؼبت هی ثبؽذ.
عذین ثبال هوکي اعت ثیبًگش اص دعت دادى هبیؼبت اص
طشیك دیبلیض ّ یب اص طشیك ادساس ثبؽذ.
(ثؼضی اص ثیوبساى ًبسعبیی هضهي کلیَ ُب تْاًبیی تغلیظ ّ
حفظ عذین سا ًذاسًذ)

پتبعین:
•
•

•
•

همذاس طجیؼی آى  5/3تب  5هیلی اکی ّاالى دس لیتش اعت.
افضایؼ پتبعین عشم هی تْاًذ ًبؽی اص هقشف صیبدی
پتبعین اص طشیك خْساکی ّ یب داسُّبی حبّی پتبعین صیبد
هثل پٌی عیلیي ثبؽذ.
گبُی اّلبت اعیذّص هْخت ؽجمت پتبعین داخل علْلی ثَ
خبسج علْلی گشدیذٍ ّ دس عشم پتبعین ثبال گضاسػ ؽْد.
گبُی اّلبت دس ًبسعبیی کلیَ پتبعین پبییي ایدبد هی ؽْد.
اص ػلل آى عْء تغزیَ –اعتفشاؽ طْالًی هذت ّ آلکبلْص
هتبثْلیک سا هی تْاى ًبم ثشد

ثیکشثٌبت عشم ّ گبصُبی خًْی
• ثب پیؾشّی ًبسعبیی کلیْی ثَ عوت اختالل هتْعط دس
ػولکشد کلیَ  ،کلیَ لبدس ثَ دفغ اعیذ کبفی ًجْدٍ ّ اعیذّص
هتبثْلیک هضهي هوکي اعت ایدبد گشدد.
• صهبًی کَ ثیکشثٌبت عشم ثَ صیش mEq/L 20ثشعذ ،
دسهبى ثب ثیکشثٌبت عذین یب عیتشات عذین ثبیذ ثشای
خلْگیشی اص تؾذیذ ثیوبسی اعتخْاى یب اختالالت هتبثْلیک
تغزیَ ای دس ًظش گشفتَ ؽْد

کلغین:
• همذاس طجیؼی آى ثیي  8-10هیلی گشم دسفذ هی ثبؽذ.
• اص ػلل هِن آى کوجْد ّیتبهیي  ّ Dافضایؼ هیضاى فغفش
عشم اعت.
• هٌبعت اعت حبفل ضشة فغفش دس کلغین سا صیش 40
ًگَ داؽت  .دس فْستیکَ حبفل ضشة فْق ثیؾتش اص 70
گشدد احتوبل سعْة کشیغتبلِبی فغفبت کلغین دس
اسگبًِبی للت – سیَ – هفبفل – ثبفت ُبی ًشم – دسیچَ
ُبی للت ّ خذاس ػشّق سعْة ًوبیذ ّ ثبػث هؾکالت
هِن گشدد

فغفش عشم:
• همذاس طجیؼی آى ثیي  3-6هیلی گشم دس فذ دس کْدکبى کْچک
ّ دس کْدکبى ثضسگ ثیي  3-5هیلی گشم دس فذ هی ثبؽذ.
• تغییشات دس ُْهْعتبص فغفبت ّ کلغین ّ اعتئْدیغتشّفی کلیَ
 ،پشکبسی پبساتیشّئیذیغن ّ اختالل دس هتبثْلیغن ّیتبهیي ،D
تظبُشات ؽبیغ ًبسعبیی هضهي کلیْی هی ثبؽٌذ .
• کبُؼ کلغن ّ پشکبسی پبساتیشّئیذ ثبًْیَ دس ًتیدَ احتجبط
فغفبت ّ فمذاى فؼبلیت آًضین ُ – α1یذسّکغیالص دس کلیَ
ًبسعب  ّ ،ثَ تجغ آى کوجْد فؼبل تشیي فشم ّیتبهیي Dپذیذ هی
آیذ  .ثَ هشّس صهبى ُیپشتشّفی تطبثمی پبساتیشّئیذ ً،بعبصگبس
ؽذٍ ّ هٌدش ثَ ثیوبسی اعتخْاًی ّ کلغیفیکبعیْى ثبفتی هی
گشدد

(ُْسهْى پبساتیشّئیذ)PTH
• همذاس طجیؼی آى ثغتگی ثَ ًْع آصهبیؼ داسد .افضایؼ آى
ثیبًگش فؼبلیت غذٍ پبساتیشّئیذ ثشای خلْگیشی اص کبُؼ
کلغین عشم اعت دس ًتیدَ افضایؼ ثیؾتش اص  4ثشاثش اکثشاً
ثیبًگش ثیوبسی پْکی اعتخْاى اعت.
• هٌیضین  :همذاس طجیؼی آى  8/1تب  3/2هیلی گشم دس فذ
اعت ّدس ًبسعبیی کلیَ ثبیغتی دلت ًوْد کَ داسُّبی هٌیضین
داس تدْیض ًؾْد.

تستهای کبدی
•  : SGOTهمذاس طجیؼی آى ّ 5-40احذ دس لیتش اعت.
•  : SGPTهمذاس طجیؼی آى ّ 5-50احذ دس لیتش اعت.
• افضایؼ ً SGPT ّ SGOTؾبى دٌُذٍ ػبسضَ کجذی اعت.
• آًتی ژى ُپبتیت  : C ّ Bدس فْست هثجت ثْدى آًِب
ثبیغتی ثَ ُپبتیت فکش کشد.

اختالل غذد دسّى سیض ّ هتبثْلیک :
تغتِبی تیشّئیذی ّدیبثت.
•
•
•
•
•
•

تغییش دس تغت ُبی ػولکشد تیشّئیذ هی تْاًذ دس تؾخیـ دؽْاس
ثیوبسی تیشّئیذ دس ثیوبساى هجتال ثَ اّسهی هؤثش ثبؽذ .
یبفتَ ُبی آصهبیؾگبُی ػجبستٌذ اص :
خزة سصیي تشی یذّتیشًّیي ( )T3ثبال
تشی یذّتیشًّیي پبییي ًبؽی اص اختالل دس تجذیل تیشّکغیي ( )T4ثَ
تشی یذّتیشّصیي دس هحیط
هیضاى تیشّکغیي طجیؼی  ،هیضاى ُْسهْى تحشیک کٌٌذٍ تیشّئیذ
هؼوْالً ًشهبل اعت .
دس ثشخی هْالغ  ،اعتفبدٍ اص یک تغت تحشیکی ُْسهْى آصاد کٌٌذٍ
تیشّتشّپیي هوکي اعت ثشای تؾخیـ اختالالت تیشّئیذ دس اّسهی
هْسد ًیبص ثبؽذ  .خبلت تْخَ اعت کَ گْاتش دس یک عْم اص ثیوبساى
هجتال ثَ ًبسعبیی هضهي کلیْی دیذٍ هی ؽْد

دیابت
• ثَ دًجبل کبُؼ ػولکشد کلیَ  ،ثغیبسی اص ثیوبساى هجتال ثَ
دیبثت  ،کوتش ثَ اًغْلیي ًیبص خْاٌُذ داؽت .
• ایي تغییش تب حذی ًبؽی اص افضایؼ ًیوَ ػوش اًغْلیي
هقشفی ثبًْیَ ثَ کبُؼ کلیشاًظ کلیْی اًغْلیي ثْدٍ ،
کَ هی تْاًذ هٌدش ثَ دّسٍ ُبی هکشس ُیپْگلیغوی دس فشد
دیبثتی کَ ثب سژین اًغْلیي هذاّم ثَ خْثی کٌتشل ؽذٍ ثْد
 ،گشدد .
• ثب ایي ّخْد  ،افضایؼ همبّهت هحیطی اًغْلیي دس
ثیوبساى هجتال ثَ اّسهی ًیض گضاسػ ؽذٍ اعت

آلجْهیي عشم:
•
•
•

•

•

آلجْهیي عشم ًمؼ ثغیبس هِوی دس فیضیْلْژ ی عالهت ثذى اًغبى داسد.
کبُؼ عطح آلجْهیي عشم ًبؽی اص اثشات تشکیجی التِبة ،ػذم دسیبفت کبفی
پشّتئیي ّ کبلشی ،اص دعت سفتي الجْهیي اص طشیك هبیغ دیبلیض ّادساس هیجبؽذ.
التِبة هْخْد ثبػث ثی اؽتِبئی ّ ػذم دسیبفت کبفی پشّتئیي ّ کبلشی گشدیذٍ
ُّویي اهش ثبػث تؾذیذ کبتبثْلیغن الجْهیي هیؾْد.
کبُؼ عطح آلجْهیي عشم یک فبکتْس ثغیبس هِن دس هشگ ّهیش کْدکبى تحت
دیبلیض ففبلی هحغْة هیؾْد.یبفتِبی خذیذ داللت ثش آى داسًذ کَ کبُؼ عطح
آلجْهیي ُوشاٍ ثبالتِبة ثبػث تؾذیذ ػْاسك ػشّلی دس کْدکبى تحت دیبلیض
ففبلی هیگشدد.
ثٌبثش ایي ثکبسگیشی ػْاهل ضذالتِبثی دس دسهبى کبُؼ عطح آلجْهیي عشم
دسیچَ ًْیي دس تحمیمبت دس صهیٌَ فْق سا گؾْدٍ اعت

ثطْس خالفَ آصهبیؾبت ثیوبساى ًبسعبیی هضهي کَ تحت دیبلیض ففبلی هضهي
لشاس داسًذ دس سًح گضاسػ ؽذٍ دس خذّل صیش ًگَ داؽت

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albumin≥3.5 g/dL
Hemoglobin≥10.0 and≤12.0 g/dL
Transferrin saturation=30–50%
Serum ferritin≥200 and≤500µg/L
Phosphorus≥3.5 and≤5.5mg/dL
Calcium×Phosphorus<55mg/dL
Intact PTH≥150 and≤600pg/mL
Predialysis mean arterial blood pressure<105mmHg
Clinic peritonitis rate<1 episode/24 patient-months

دس ًِبیت
• دس هؼبیٌبت دّسٍ ای ػالٍّ ثشکٌتشل آصهبیؾبت ثیوبساى
،کٌتشل سؽذ فیضیکی ،تکبهل ػقجی ،فؾبس خْىّ ،ضؼیت
للت ّ ػشّق ،سیَ ُب -تغییشات اعتخْاًی ،تغزیَ،ثشسعی
ّضؼیت ّاکغیٌبعیْى ّ ؽشایط سّحی کْدکبى اص اُویت
خبفی ثشخْسداس ُغتٌذ کَ پضؽک هؼبلح ثبیغتی هْسد
تْخَ لشاس دُذ.

