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Abstract
Background & Objectives: Renal calcification (nephrocalcinosis and nephrolithiasis) are common in both term
and preterm infants who have had difficult neonatal courses. Multiple factors including some medications may cause
hypercalciuria and nephrocalcinosis in premature neonates. The aim of this research was to determine the rate of
renal calcification and its relation with neonatal clinical course and medications in preterm neonates under 1500
grams birth body weight
Materials and Methods: In a cross sectional and descriptive–analytical study, 250 premature neonates with birth
weight less than 1,500 grams who hospitalized in the neonatal intensive care unit of Alzahra Hospital of Tabriz/Iran
from 2012-2013 were studied. Data including gender, gestational age, birth weight, first and fifth minute APGAR
score, delivery type and receiving mechanical ventilation, CPAP and drugs were recorded. Renal ultrasound
examination was done in all neonates at one month of age and was repeated at 40 weeks corrected gestational age.
Results: The mean weight and gestational age of neonates were 1233.45±634.45 gram and 29.34±3.7 weeks
respectively. One hundred and four neonates (41.6%) were male and 146 cases were female. Renal calcification was
reported in the first ultrasound scan in 11 neonates (4.4%) and in the second one in 74 cases (29.6%). There was not
significant association between renal calcification and sex, gestational age, receiving surfactant, aminoglycosides and
calcium (P>0.05). There was a significant relationship between renal calcification and low birth weight, mechanical
ventilation, CPAP, receiving diuretics, methyl xanthines, vancomaycin and corticosteroids (p<0.05).
Conclusion: We found renal calcification in less than one third of studied neonates. Renal calcification was more
common in infants with less birth body weight and those receiving mechanical ventilation, CPAP, diuretics, methyl
xanthines, vancomycin, and corticosteroids.
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چکیده
صمیىٍ ي اَذاف :کلغیفیکبعیَى کلیَی (عٌگّبی کلیَی ٍ ًفزٍکلغیٌَس) اس هؾکالت ؽبیغ در ًَساداى تزم ٍ ًبرعی اعت کِ هؾکالت
ثبلیٌی در دٍرُ ًَسادی داؽتِاًذ .در ًَساداى ًبرط ػَاهل هتؼذدی اس خولِ هصزف ثؼضی دارٍّب ثبػث ّیپزکلغیَری ٍ ایدبد عٌگ ٍ
ًفزٍکلغیٌَس هیؽَد .ایي هغبلؼِ خْت ثزرعی فزاٍاًی عٌگ ٍ ًفزٍکلغیٌَس ٍ ارتجبط آى ثب دریبفت دارٍّب ٍ هؾکالت دٍراى ًَسادی در ًَساداى
ًبرط ثب ٍسى تَلذ کوتز اس  1500گزم اًدبم گزفت.
مًاد ي سيشَا :در یک هغبلؼِ تَصیفی-تحلیلی ٍ هقغؼی ًَ 250ساد پزُ تزم ثب ٍسى کوتز اس  1500گزم کِ در عبلْبی  1392 ٍ 1391در
ثخؼ هزاقجتّبی ٍیضُ ًَساداى ثیوبرعتبى الشّزاء تجزیش ثغتزی ثَدًذ تحت ثزرعی قزار گزفتٌذ .اعالػبت ًَساداى ؽبهل خٌظ ،عيٍ ،سى ،رٍػ
سایوبى ،آپگبر ،تَْیِ هکبًیکی ٍ فؾبر هثجت هذاٍم راُ َّایی ( ٍ )CPAPدارٍّبی دریبفتی ثجت ؽذ .اس ّوِ ًَساداى دٍ ثبر عًََگزافی کلیِ ٍ
هدبری ادراری یک ثبر در یک هبّگی ٍ یک ثبر در عي حبهلگی اصالح ؽذُ ّ 40فتِ اًدبم گزفت.
يافتٍَا :هیبًگیي ٍسى ًَساداى  1233/45± 634/45گزم ٍ هیبًگیي عٌی آًْب ّ 29/34 ±3/7فتِ ثَد .صذ ٍ چْبر ًَساد ( )٪41/6هذکز ٍ 146
ًَساد ( )٪58/4هًَث ثَدًذ .کلغیفیکبعیَى کلیَی در عًََگزافی اٍل در  11ثیوبر ( ٍ )٪4/4در عًََگزافی دٍم در 74ثیوبر ( )٪29/6هؾبّذُ
ؽذٍ .خَد عٌگ ٍ ًفزٍکلغیٌَس ثب خٌظ ،عي حبهلگی ،دریبفت عَرفبکتبًت ،آهیٌَگلیکَسیذ ٍ کلغین راثغِ هؼٌیدار ًذاؽت (ٍ )P<0/05لی ثب
ٍسى پبییي تَلذ ،تَْیِ هکبًیکی ٍ ،CPAPدریبفت دیَرتیک ،هتیل گشاًتیيّبٍ ،اًکَهبیغیي ٍ کَرتیکَاعتزٍئیذ راثغِ هؼٌیدار داؽت (.)P>0/05
وتیجٍگیشی :در ایي هغبلؼِ کلغیفیکبعیَى کلیَی در کوتز اس یک عَم ًَساداى ثغیبر کن ٍسى هؾبّذُ ؽذ ٍ هیشاى ثزٍس آى در ًَساداًی کِ
ٍسى تَلذ پبییٌتزی داؽتِاًذ ،تحت تَْیِ هکبًیکی یب  CPAPثَدُاًذ ٍ ًیش در ًَساداًی کِ تحت درهبى ثب دیَرتیک ،هتیل گشاًتیيٍ ،اًکَهبیغیي ٍ
کَرتیکَاعتزٍئیذ قزار گزفتِاًذ ثیؾتز ثَدُ اعت.
کلیذ ياطٌَا :کلغیفیکبعیَى کلیًِ ،فزٍکلغیٌَس ،عٌگ کلیَیًَ ،ساد ًبرطٍ ،سى تَلذ پبییي
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مقذمٍ

ًفزٍکلغیٌَس ثِ هؼٌبی رعَة کلغین در پبراًؾین کلیِ ٍ عٌگ
کلیِ ثِ هؼٌبی کلغیفیکبعیَى در عیغتن خوغکٌٌذُ ادراری هی-
ثبؽذً .فزٍکلغیٌَس در ًَساداى ًبرط اٍلیي ثبر در عبل 1982

گشارػ ؽذ کِ ثِ درهبى ثب فَرسهبیذ ًغجت دادُ ؽذ ( .)1در
عبلْبی ثؼذی ،هغبلؼبت در ًَساداى ثغیبر کن ٍسى ؽیَع آى را 20
تب  64درصذ ًؾبى داد ( .)2-6کلغیفیکبعیَى کلیَی (ًفزٍکلغیٌَس
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ٍ عٌگّبی ادراری) در ًَساداى تزم ٍ ًبرعی کِ عیز ثبلیٌی
دؽَاری در عی ثغتزی داؽتِاًذ ؽبیغ اعت .ػَاهل هتؼذدی
هوکي اعت در ایدبد آى ًقؼ داؽتِ ثبؽٌذً .قؼ فَرسهبیذ ٍ
دٍسّبی هتفبٍت آى در ایدبد ًفزٍکلغیٌَس ًَساداى ًبرط ًبؽٌبختِ
ثبقی هبًذُ اعت (ًَ .)1ٍ3ٍ7ساداًی کِ ثیوبری هشهي داؽتِ ثبؽٌذ
هخصَصب آًْبیی کِ ٌَّس در  28رٍسگی ٍاثغتِ ثِ اکغیضى هی-
ثبؽٌذ در هؼزض خغز ثیؾتزی ثزای کلغیفیکبعیَى کلیَی ّغتٌذ
( .)8در ایي ًَساداى هؼوَال اس درهبى ثب دیَرتیکّب اعتفبدُ هیؽَد
کِ ثبػث تغزیغ رعَة اگشاالت کلغین ٍ فغفبت کلغین در کلیِ
هیؽَد ( .)1کلغیفیکبعیَى کلیَی ًَساداى هوکي اعت ثبًَیِ ثِ
ثزخی هؾکالت ًظیز ّیپَپبراتیزٍئیذی هبدر ( ،)9هغوَهیت ثب
ٍیتبهیي  ،Dدریبفت هقبدیز ثبالی کلغین ٍ فغفز ( ،)10درهبى هبدر
یب ًَساد ثب دیَرتیکْب (ّ ،)1ٍ11یپزکلغیَری ایذیَپبتیک ،اثزات
ّیپزکلغیَریک کَرتیکَاعتزٍئیذّب ( ٍ )12هؾتقبت گشاًتیيّب،
کبّؼ هْبرکٌٌذُّبی عٌگ ادراری ًظیز عیتزات ٍ هٌیشین،
ّیپزاٍریکَسٍری ،افشایؼ تزؽح ادراری اگشاالت (،)13
اعتبسٍالهیذ ( ،)14تغذیِ کبهل داخل ٍریذی (،)15( )TPN
ایغکوی کلیَی ًبؽی اس دارٍّبی ًفزٍتَکغیک یب عبثقِ فبهیلی
عٌگ ادراری ثبؽذ .کلغیفیکبعیَى کلیَی در ؽیزخَاراى ٍ ًَساداى
هؼوَال ثذٍى ػالهت ثَدُ ٍ اغلت ثغَر تصبدفی در عًََگزافی
تؾخیص دادُ هیؽَد .اس ایي رٍ تَصیِ هیؽَد در ؽیزخَاراى ثب
عبثقِ دریبفت دیَرتیک ثزای ثیوبری هشهي ریِ ،عًََگزافی کلیِّب
اًدبم گزدد تب در صَرت تؾخیص ًفزٍکلغیٌَس ٍ عٌگ اقذاهبت
السم خْت درهبى ٍ پیؾگیزی اس ػَارض آى ثِ ػول آیذ (.)16
کلغیفیکبعیَى کلیَی را هیتَاى ثب رادیَگزافی عبدُ ،اٍلتزا
عًََگزافی ٍ یب عیتیاعکي تؾخیص داد .اٍلتزاعًََگزافی اس
رادیَگزافی عبدُ حغبطتز اعت ٍلی هیشاى حغبعیت عیتی-
اعکي ثیؾتز اس عًََگزافی هیثبؽذ .اس آًدب کِ عیتیاعکي ثب
اؽؼِ یًَیشاى ّوزاُ اعت ٍ ثزای ًَساداى پزُتزم خیلی هٌبعت
ًیغت ،اعتفبدُ اس عًََگزافی ثِ خبعز قبثل اعویٌبى ثَدى آى
رٍؽی هٌبعت ثزای غزثبلگزی ٍ تؼییي ٍخَد عٌگ ٍ ًفزٍکلغیٌَس
در کَدکبى ثب عي کن اعت ( .)17اهزٍسُ ثب پیؾزفتّبی حبصل
ؽذُ در هزاقجت اس ًَساداى ًبرط ثغیبر کن ٍسى ،ثغیبری اس ایي
ًَساداى سًذُ هیهبًٌذ ٍ در عٌیي ثبالتز ثب ػَارض ثؼذی هزاخؼِ
هیکٌٌذ .در حبل حبضز ،در هَرد کلغیفیکبعیَى کلیَی در ًَساداى
ًبرط خبهؼِ هب اعالػی در دعت ًیغتّ .ذف اس اًدبم ایي
تحقیق ،تؼییي هَارد عٌگ ٍ ًفزٍکلغیٌَس در ًَساداى ًبرط ثب ٍسى
کوتز اس  1500گزم ٍ ارتجبط آى ثب تدَیش ثزخی دارٍّب ٍ هؾکالت
دٍرُ ًَسادی هیثبؽذ تب اقذاهبت ٍ توْیذاتی در هَرد ارتقبی
کیفیت هزاقجت اس ًَساداى ًبرط ثِ ػول آیذ.

مًاد يسيشَا

در یک هغبلؼِ تَصیفی-تحلیلی ٍ هقغؼی ًَ 250ساد ًبرط
سیز  1500گزم ثغتزی در ثخؼ هزاقجتْبی ٍیضُ ًَساداى ثیوبرعتبى
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الشّزا هَرد هغبلؼِ قزار گزفتٌذًَ .ساداًی کِ ّیپزکلغیوی ،اعیذٍس
تَثَلز کلیَی یب عٌذرم ثبرتز داؽتٌذًَ ،ساداًی کِ عبثقِ فبهیلی
عٌگ ادراریً ،برعبیی کلیَیّ ،یپزاگشالَری ٍ عٌذرم فبًکًَی
داؽتٌذ یب هبدراًؾبى در عی ثبرداری دارٍّبی هَثز در ایدبد
ًفزٍکلغیٌَس دریبفت کزدُ ثَدًذ ٍ ًیش هَاردی کِ در عی ّفتِ اٍل
سًذگی فَت ؽذًذ اس هغبلؼِ خبرج ؽذًذّ .وِ ًَساداى دٍثبر
تحت عًََگزافی قزار گزفتٌذ عًََگزافی اٍل درپبیبى هبُ اٍل تَلذ
ٍ عًََگزافی دٍم در عي حبهگی اصالح ؽذُ چْل ّفتِ اًدبم
گزفت .توبم عًََگزافیّب تَعظ یک هتخصص رادیَلَصی کِ اس
عیز ثبلیٌی ثیوبراى اعالػی ًذاؽت اًدبم گزفت .در هَاردی کِ
کلغیفیکبعیَى کلیَی (عٌگ یب ًفزٍکلغیٌَس) گشارػ ؽذ
عًََگزافی تَعظ یک هتخصص رادیَلَصی دیگز کِ اس هغبلؼِ ٍ
اّذاف آى اعالػی ًذاؽت تکزار ؽذ .هَاردی کِ ّز دٍ
رادیَلَصیغت ٍخَد کلغیفیکبعیَى را تبئیذ ًوَدًذ ٍارد هغبلؼِ
ؽذًذ .دعتگبُ عًََگزافی اعتفبدُ ؽذُsonosite micromax
عبخت اهزیکب ثب پزٍة  MHz 6-4ثَدُ اعت .تؾخیص
عًََگزافیک ًفزٍکلغیٌَسیظ ثز اعبط رٍیت افشایؼ اکَصًیغیتی
در پیزاهیذّبی هذٍالی کلیِ ٍ تؾخیص عٌگ ثز اعبط رٍیت
کبًًَْبی اکَصى ثب عبیِ خلفی در عیغتن خوغکٌٌذُ ادرار ثَدُ
اعت .اعالػبت ثیوبراى ؽبهل خٌظ ًَساد ،عي حبهلگیٍ ،سى
تَلذ ،آپگبر دقیقِ اٍل ٍ پٌدن ،رٍػ سایوبى ،دریبفت اعتزٍئیذ
هبدری ،دریبفت تَْیِ هکبًیکی ،دریبفت عَرفبکتبًت ،فؾبر هثجت
هذاٍم راُ َّایی ( ،)CPAPدریبفت آهیٌَگلیکَسیذّب ،دیَرتیکْب،
هتیل گشاًتیي ّبٍ ،اًکَهبیغیي ،کَرتیکَاعتزٍییذ ،کلغین خَراکی
یب ٍریذی ٍ دریبفت عذین اضبفی ثزای اصالح ّیپًَبتزهی ثجت
ؽذ .خْت آًبلیش آهبری ًزم افشار آهبری  SPSS16هَرد اعتفبدُ قزار
گزفت .ثزای ثیبى یبفتِّبی تَصیفی اس رٍػّبی آهبری تَصیفی
(فزاٍاًی ،درصذ ،هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر) ،خْت هقبیغِ
هتغیزّبی کیفی اس آسهَى هدذٍر کبی ٍ ثزای هقبیغِ هتغیزّبی
کوی اس آسهَى تفبٍت هیبًگیيّب اعتفبدُ ؽذ .هقبدیز  Pکوتز اس
 0/05اس ًظزآهبری هؼٌیدار در ًظز گزفتِ ؽذ.

يافتٍَا

هَارد کلغیفیکبعیَى (ؽبهل عٌگ ٍ ًفزٍکلغیٌَس) در
عًََگزافی اٍل  11هَرد ( ٍ )٪4/4در عًََگزافی دٍم  74هَرد
( )٪29/6تؼییي ؽذ .در ًَ 68ساد کلغیفیکبعیَى در کبلیظّب ٍ در
 6هَرد در پبراًؾین کلیِ گشارػ ؽذ .هیبًگیي ٍسى ًَساداى هَرد
هغبلؼِ  1233/45± 634/45گزم ٍ هیبًگیي عٌی آًْب 29/34 ±3/7
ّفتِ ثَد .صذ ٍ چْبر ثیوبر ( )٪41/6هذکز ٍ ً 146فز ()٪58/4
هًَث ثَدًذ .هقبیغِ هؾخصبت دهَگزافیک ٍ ثبلیٌی ًَساداى در
دٍ گزٍُ ثب ٍ ثذٍى کلغیفیکبعیَى در خذٍل  ٍ 1هقبیغِ دریبفت
دارٍّب در ًَساداى در دٍ گزٍُ ثب ٍ ثذٍى کلغیفیکبعیَى کلیَی در
خذٍل ً 2ؾبى دادُ ؽذُ اعت.
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جدول  :1هقبیغِ هؾخصبت دهَگزافیک ٍ ثبلیٌی ًَساداى در دٍ گزٍُ ثب ٍ ثذٍى کلغیفیکبعیَى کلیَی
گروه با کلسیفیکاسیون کلیوی ( 47نفر)
متغیر مورد بررسی
1133/93± 260/7
ٍسى،گزم
29/27±2/21
عي حبهلگیّ ،فتِ
ًوزُ آپگبر:
6/66±2/02
دقیقِ اٍل
8/28±1/4
دقیقِ 5
(32)43/ 2
خٌظ هذکز ،تؼذاد ()٪
(58)78/4
سایوبى عشاریي تؼذاد ()٪
(35)47/3
دریبفت عَرفبکتبًت ،تؼذاد ()٪
(21)28/4
تَْیِ هکبًیکی ،تؼذاد ()٪
(68)91/9
فؾبر هثجت هذاٍم راُ َّایی ،تؼذاد ()٪
(12) 16/2
عبثقِ دریبفت دٍ دٍس کَرتَى تَعظ هبدر
جدول  :2هقبیغِ دریبفت دارٍّب در ًَساداى ًبرط در دٍ گزٍُ ثب ٍ ثذٍى کلغیفیکبعیَى کلیَی
گروه با کلسیفیکاسیون کلیوی ( 47نفر)
داروی دریافتی
٪ 95/9
آهیٌَگلیکَسیذّب
٪ 58/1
دیَرتیکّب (ّیذرٍکلزٍتیبسیذ ،اعپیزًٍَالکتَى)
٪ 91/9
هتیل گشاًتیيّب
٪ 16/2
کَرتیکَ اعتزٍئیذ
٪ 93/2
کلغین
٪10/8
عذین اضبفی

هیشاى ثزٍس کلغیفیکبعیَى در ًَساداى ًبرط کوتز اس  1500گزم
ثب خٌظ ،عي حبهلگیً ،وزُ آپگبرًَ ،ع سایوبى ،دریبفت
عَرفبکتبًت ،هصزف آهیٌَگلیکَسیذّب ٍ کلغین راثغِ هؼٌی دار
ًذاؽت (ٍ .)P<0/05لی هیبًگیي ٍسًی ًَساداى ثب کلغیفیکبعیَى ثِ
عَر هؼٌیداری کوتز اس ًَساداى ثذٍى کلغیفیکبعیَى ثَد
(ّ .)P=0/03وچٌیي فزاٍاًی دریبفت تَْیِ هکبًیکی ٍ،CPAP
دریبفت دیَرتیک (ّیذرٍ کلزٍتیبسیذ ٍ اعپیزًٍَالکتَى) ،هتیل
گشاًتیيّب (آهیٌَفیلیي ٍ کبفئیي)ٍ ،اًکَهبیغیي ،عذین اضبفی ٍ
کَرتیکَاعتزٍئیذ تَعظ ًَساد ثِ عَر هؼٌیداری در ًَساداى دچبر
کلغیفیکبعیَى ثیؾتز اس ًَساداى ثذٍى کلغیفیکبعیَى ثَد
(ّ .)P>0/05وچٌیي عبثقِ دریبفت دٍ دٍس کَرتَى تَعظ هبدر
قجل اس سایوبى در ًَساداى ثب کلغیفیکبعیَى ثِ عَر هؼٌیداری کوتز
اس ًَساداى ثذٍى کلغیفیکبعیَى ثَد (.)P=0/02

بحث

کلغیفیکبعیَى کلیَی در ًشدیک ثِ یک عَم ًَساداى ()٪29/6
هَرد ثزرعی در ایي هغبلؼِ هؾبّذُ ؽذ کِ در هقبیغِ ثب آهبر ارائِ
ؽذُ در ثزخی اس هغبلؼبت ثیؾتز اعت .در یک هغبلؼِ در ثزیتبًیب
فزاٍاًی کلغیفیکبعیَى کلیَی در ًَ 101ساد ًبرط ثزرعی ؽذُ
ً ٍ ٪23فزٍکلغیٌَس  ٪16گشارػ ؽذ ( .)18در هغبلؼِ دیگزی اس
ثزیتبًیب کلغیفیکبعیَى کلیَی ً ٍ ٪27فزٍکلغیٌَس  ٍ )3( ٪21/5در
اعکبًذیٌبٍی  )7( ٪20گشارػ گزدیذ .تفبٍت در هَرد فزاٍاًی
عٌگ ادراری ٍ ًفزٍکلغیٌَس گشارػ ؽذُ اس هٌبعق هختلف هوکي
اعت ثِ تفبٍت در خوؼیتّبی هَرد هغبلؼِ ٍ اثشار ٍ هؼیبرّبی
هختلف عًََگزافی ٍ اختالف در ًظزیِ اپزاتَرّبی درگیز در
تؾخیص ایي ػبرضِ هزثَط ثبؽذ .در هغبلؼِ هب توبم هَارد
عًََگزافی تَعظ یک ًفز کِ در عًََگزافی ًَساداى تدزثِ ٍ
هْبرت کبفی داؽت اًدبم گزفت ٍ تَعظ رادیَلَصیغت دٍم تبئیذ

گروه بدون کلسیفیکاسیون کلیوی ( 141نفر)
1275 /34±791/64
29/38±4/37

P value
0/036
0/828

6/78± 2/01
8/28±1/3
(72)43/ 2
(129)73/3
(67)38/1
(29 )17
(140 ) 79/5
(55) 31/2

0/648
0/999
0/ 103
0/398
0/175
0/ 042
0/ 017
0/026

گروه بدون کلسیفیکاسیون کلیوی (  141نفر)
٪ 97/2
٪ 29/5
٪ 76/1
٪4
٪96
٪ 1/1

P.Value
0/62
>0/001
0/04
0/001
0/34
>0/001

گزدیذ .در ثزخی گشارؽبت هصزف فَرسهبیذ ارتجبط قبثل تَخْی
ثب ًفزٍکلغیٌَس داؽتِ (ٍ )1ٍ2لی در هغبلؼبت دیگز ایي راثغِ
هؾبّذُ ًؾذُ اعت ( .)3-4ٍ16در هزکشی کِ هب ایي هغبلؼِ را
اًدبم دادین ثزای درهبى دیغپالسی ثزًٍکَپَلوًَزی ًَساداى ًبرط
اس دٍ دیَرتیک اعپیزًٍَالکتَى ٍ ّیذرٍکلزٍتیبسیذ ثِ خبی
فَرسهبیذ اعتفبدُ هیؽَد .ػلیرغن ایٌکِ ّیچ کذام اس ًَساداى هَرد
هغبلؼِ هب فَرٍسهبیذ هصزف ًکزدُ ثَدًذ کلغیفیکبعیَى کلیَی در
تؼذاد قبثل تَخْی اس آًْب هؾبّذُ ؽذ .در هغبلؼِ دیگزی ًؾبى دادُ
ؽذ کِ دیَرتیکّبی تیبسیذی در ًَساداى ًبرعی کِ ثیوبری هشهي
ریِ دارًذ ثبػث ًفزٍکلغیٌَس هیؽَد ( .)8در هغبلؼِ حبضز
ًَساداى هجتال ثِ کلغیفیکبعیَى کلیِ ثِ عَر قبثل تَخْی ٍسى تَلذ
پبئیيتزی داؽتٌذ .در ایي هغبلؼِ راثغِای ثیي ثزٍس کلغیفیکبعیَى
کلیِ ٍ خٌظ ًَساد پیذا ًؾذ ٍلی در ثزخی هغبلؼبت ؽیَع
ًفزٍکلغیٌَس در خٌظ هذکز ثیؾتز اس خٌظ هًَث گشارػ ؽذُ
اعت ( .)18در هغبلؼِ حبضز ثیي دریبفت اکغیضى ،تَْیِ هکبًیکی
ٍ  ٍ CPAPکلغیفیکبعیَى کلیِ راثغِ هغتقین ٍخَد داؽت کِ ثب
ثزخی اس هغبلؼبت اًدبم ؽذُ ّوخَاًی دارد ( .)3ٍ18در ًَساداى
ًبرعی کِ هؾکالت تٌفغی ٍ ریَی دارًذ عیتزات ادراری کبّؼ
هییبثذ ٍ اس اًدبیی کِ عیتزات هْبرکٌٌذُ ؽٌبختِ ؽذُ
کلغیفیکبعیَى کلیِ اعت ،آًْب را هغتؼذ ًفزٍکلغیٌَس ٍ عٌگ هی-
کٌذ ( .)19کبرثزد دارٍّبی ًفزٍتَکغیک ًیش ثبػث افشایؼ ریغک
کلغیفیکبعیَى کلیَی هیؽَد کِ هکبًیغن سهیٌِای احتوبلی آى
آعیت تَثَلْبی کلیَی ًبؽی اس ایي دارٍّب اعت کِ ثبػث افشایؼ
ًَکلئبعیَى ّتزٍصى کزیغتبلْبی فغفبت کلغین ٍ اگشاالت گلغین
در علَلْبی تَثَلی آسردُ هیگزدد ( .)20در هغبلؼِ هب ثیي هصزف
آهیٌَگلیکَسیذّب (آهیکبعیي ،خٌتبهبیغیي) ٍ کلغیفیکبعیَى کلیَی
راثغِای پیذا ًؾذ ٍلی هصزف ٍاًکَهبیغیي ثب کلغیفیکبعیَى
کلیَی راثغِ هؼٌی داری داؽت .ؽبیذ ثتَاى ایي یبفتِ را چٌیي
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احتوبلی ثؼذی ایي ثیوبری در ًَساداى ًبرط اًدبم گیزد تب قذمّبی
.هٌبعجی در خْت ارتقبی هزاقجت اس ًَساداى ًبرط ثزداؽتِ ؽَد

وتیجٍگیشی

در ایي هغبلؼِ کلغیفیکبعیَى کلیَی در کوتز اس یک عَم ًَساداى
 ثز اعبط ًتبیح ایي هغبلؼِ احتوبل ثزٍس.ثغیبر کن ٍسى هؾبّذُ ؽذ
،عٌگ ٍ یب ًفزٍکلغیٌَس در ًَساداًی کِ ٍسى تَلذ پبییٌتزی داؽتِاًذ
 ثَدُاًذ ٍ ًیش در ًَساداًی کِ تحتCPAP تحت تَْیِ هکبًیکی یب
 ٍاًکَهبیغیي،) هتیل گشاًتیيّب (آهیٌَفیلیي ٍ کبفئیي،درهبى ثب دیَرتیکْب
. ثیؾتز ثَدُ اعت،ٍ کَرتیکَاعتزٍئیذ قزار گزفتِاًذ

تقذيش ي تشكش

در ایٌدب السم اعت اس سحوبت ثی دریغ خبًن سکیِ علیوی
پزعتبر ثخؼ هزاقجت ّبی ٍیضُ ًَساداى کِ در خوغآٍری اعالػبت
ثیوبراى ّوکبری داؽتٌذ ٍ ًیش کلیِ پزعٌل ٍ پزعتبراى ثخؼ
هزاقجتّبی ٍیضُ ًَساداى ٍ ثخؼ ًَساداى ثیوبرعتبى الشّزا کِ هب را
ًِ صویوب،در اًدبم ایي تحقیق ٍ پیگیزی ًَساداى کوک کزدًذ
.قذرداًی ٍ تؾکز ًوبئین

تَخیِ کزد کِ در ّوِ ًَساداى ًبرعی کِ ثغتزی عَالًی دارًذ
آهیٌَگلیکَسیذّب در رٍسّبی اٍل ثغتزی ثکبر ثزدُ هیؽَد ٍ ثب
ثزٍس ػفًَت ّبی ثیوبرعتبًی ثب آًتیثیَتیکّبی دیگزی خبیگشیي
ٍ هیگزدد در ًتیدِ هیشاى اعتفبدُ اس آهیٌَگلیکَسیذّب در ًَساداى ثب
ِ در هغبلؼ.ثذٍى کلغیفیکبعیَى تفبٍت هؼٌیداری ًؾبى ًویدّذ
-هب دریبفت هتیل گشاًتیيّب ثب کلغیفیکبعیَى کلیِ ّوزاّی هؼٌی
) ّوخَاًی6 ،21( ُداری داؽت کِ ثب ثزخی هغبلؼبت اًدبم ؽذ
،) در هغبلؼِ هب7ٍ18ٍ22(  ّن راعتب ثب ثزخی هغبلؼبت دیگز.دارد
دریبفت کَرتیکَاعتزٍییذّب تَعظ ًَساد راثغِ هؼٌیداری ثب
 کَرتیکَاعتزٍئیذّب هوکي اعت.کلغیفیکبعیَى کلیَی داؽت
 ّیپزکلغیَری ٍ ًفزٍکلغیٌَس، اعتئَپٌی،ثبػث ثبالًظ هٌفی کلغین
در کَدکبى ؽًَذ ٍلی در هَرد تبثیز آى در دفغ ادراری کلغین در
 در ّز حبل درهبى.ًَساداى ًبرط اعالع سیبدی در دعت ًیغت
ًَساد ثب کَرتیکَاعتزٍئیذّب ًؾبًگز ؽذت آسردگی ریِ در ًَساداى
ٍ ًبرط اعت ٍ ثِ ًظز هیرعذ دیغپالسی ثزًٍکَپَلوًَز
درهبًْبی رایح آى ًقؼ هْوی در ایدبد کلغیفیکبعیَى کلیَی
 هغبلؼِ حبضز اٍلیي گشارػ اس ٍضؼیت.داؽتِ ثبؽٌذ
کلغیفیکبعیَى کلیَی در ًَساداى ًبرط ثغیبر کن ٍسى در هٌغقِ هب
هیثبؽذ ٍ ثب در ًظز گزفتي ؽیَع ًغجتب ثبالی ایي ػبرضِ السم
اعت هغبلؼبت دیگزی در هَرد ػَاهل ایدبد کٌٌذُ ٍ ػَارض
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