
 

 الُكلوي للغسيل مقدمة :الُكلوي الغسيل

 العالج أشكال أحد الُكلوي الغسيل رعتبَ يُ  .صحيحٍ  بشكلٍ  بوظيفتھا القيام عن الطفل ىلكُ  تتوقف عندما ضروريًا لىالكُ  غسيل يصبح

  .األخرى األشكال أحد فھي الزراعة أما ,)RRT( لىللكُ  البديل

 الصورة إلى الدم اختبار نتائج يعيد أو الطبيعية حالته في بأنه يشعر يجعله ال لكنه ,جيدةٍ  حالةٍ  في الطفل جعل على الُكلوي الغسيل يعمل

 .ممكنةً  الزراعة عملية تصبح أن إلى الُكلوي الغسيل إلى اللجوء يتم .الزراعة مع حدوثه نأمل ھو ماو الطبيعية،

   ؟الُكلوي الغسيل به يقوم الذي ما

 الجسم إليھا يحتاج ال التي المواد من التخلص على يعمل أنه أي .العادة في ليتانالكُ  بھا تقوم تيال بالوظيفة الُكلوي الغسيل يقوم

 إذا الجسم من والماء األمالح بإزالة أيًضا الُكلوي الغسيل يقوم. المرض ةً سببمُ  إذا لم يتم التخلص منھا الدم في تتراكم والتي

 .تفرزھا التي البول كمية تقلل لىالكُ  كانت

 ؟الُكلوي الغسيل يعمل كيف

 أن إال ,بھا الخاصة المزايا طريقةٍ  ولكل .الدموي الُكلوي الغسيلو) فاقيالصِ ( البريتوني الغسيل :الُكلوي الغسيل من نوعان ھناك

  .خراآل من لطفلك مةءمال أكثر يكون قد النوعين أحد

 الشوائب تمر حيث .الدم من والمياه ,والملح ,الشوائب لنزع) لةياَ دُ  يسمى( تنظيف سائل استخدام :واحدٌ  مبدأٌ  ھناك النوعين، كال وفي

  .األمر ھذا يحدث لكي ؛التنظيف وسائل الدم بين حاجزٌ  ھناك يكون أن والبد .التنظيف سائل إلى الدم من

 الُكلوي الغسيل وفي الدم، عبره يمر الذي الُكلوي الغسيل جھاز في المرشح ھو الحاجز يكون الدموي، الُكلوي الغسيل في

 ).فاقالصِ ( األمعاء وتغطي البطن تبطن التي الخاليا من طبقة عن عبارة الحاجز يكون البريتوني،

 البريتوني؟ الُكلوي والغسيل الدموي الُكلوي الغسيل بين المقارنة أوجه ما

  البريتوني الُكلوي والغسيل الدموي الُكلوي الغسيل بين الرئيسية االختالفات التالي الجدول يوضح

 البريتوني الُكلوي والغسيل الدموي الُكلوي الغسيل مقارنة

 الدموي الُكلوي الغسيل  البريتوني الُكلوي الغسيل

   
 الجسم من تنقيته المطلوب الدم يخرج

   
 الجسم من تنقيته المطلوب الدم يخرج ال

   
  الدم لتنقية الُكلوي الغسيل جھاز في صناعي مرشح مستخدَ يُ 

   
 الدم لتنقية) فاقالصِ ( البطن تبطين مستخدَ يُ 

   
 مع البيت في إجراؤه يمكن لكن ,المستشفى في إجراؤه يتم ما عادةً 

 الكبار األطفال

   
 مكانٍ  أي في إجراؤه يمكن حيث بالمرونة يتسم
 تقريبًا



 

 يتونيالبر الُكلوي الغسيل

 في نبدأ سوف ذلك، مع .كالمعتاد المدرسة إلى الذھاب لطفلك ويمكن المنزل في إجراؤه يمكن أنهب البريتوني الُكلوي الغسيل يمتاز

  .المدرسة حضور أيًضا للطفل يتيح والذي المنزل، في الدموي الُكلوي للغسيل نامجٍ بر

 وعالقته الطفل بوزن يتعلق ما كل ومعرفة الطريقة، متعلُ  الرعاية مقدمي على يتعين المنزل، في الُكلوي الغسيل من نوعٍ  أي مع لكن،

 .األقل على أسبوًعا العادة في يستغرق والذي للتدريب، المستشفىب الجناح إلى الحضور عليك ويتعين .الدم وضغط السوائل بتوازن

  .أسئلةٍ  أو مخاوف أي لديك تكان إذا المنزل من بنا لالتصال لك متاحين نكون سوف وبالطبع

 فقد البطن، رعب بحرية التدفق على السائل قدرة على يعتمد أنه وبما .األطفال لكافة دائًما ممكنًا البريتوني الُكلوي الغسيل يكون ال

 بعضھا مع األمعاء رىعُ  تلتصق قد الجراحة، بعد ألنه نظًرا ؛البطن في سابقةُ  جراحةُ  يت لهجرأُ  قد الطفل كان إذا يفلح ال

 .حريةٍ بُ  السوائل حركة قفتوَ  وبالتالي) االلتحام(

 البريتوني؟ الُكلوي الغسيل يعمل كيف

 جراح يضع ؛بذلك وللقيام .منھا والخروج إليھا المرور التنظيف لسائل يمكن حيثب ,للبطن الوصول البريتوني الُكلوي الغسيل يتطلب

 وتكون .الحوض منطقة في ھاطرفُ  كوني بحيث ,البطن داخل تنتھي والتي الجلد تحت قناة عبر مرنةً  قسطرةً  بنا الخاص الزراعة

  .االستخدام عدم حالة في تغطيتھا وتتم ,الجسم خارج األخرى النھاية

 العادة في الُكلوي الغسيل نبدأ ال بالتالي ؛القسطرة ھذه استخدام قبل حصحيٍ  بشكلٍ  ىشفَ ليُ  الوقت من فترةً  المريض منح في غبنر نحن

 من كبيرةٍ  كميةٍ  على يحتوي البطن في ضخه يتم الذي الُكلوي الغسيل سائل ألن وھذا .أمكن إن أسابيع ةأربع أو ةثالث لمدة

 وفي .ويتسرب القسطرة جانب إلى القناة بطول السائل ينتشر فسوف ،صحيحٍ  بشكلٍ  الجلد تحت ناةالق ىشفَ تُ  لم وإذا السكر،

جًدا   بيصعُ  والتي) القناة عن الناتجة العدوى( العدوى على تشجع سوف للقسطرة البالستيكية المادة مع السكر فإن ,ذلك حدوث حالة

 .عالجھا

 على طفلك يرقد وسوف .األسبوع في مرة الجناح إلى الحضور وطفلك أنت عليك نيتعي ،الُكلوي الغسيل لبدء جاھزين نصبح وحتى

 وھذا .األنبوب خالل من البطن إلى بالتدفق له والسماح التنظيف سائل كيس بتعليق بنا الخاصة الطبي التمريض أخصائية تقومل أريكة

 أخرى مرة بنفسه السائل يعود بحيث الكيس تخفيض اللخ من أخرى مرة بالخروج للسائل السماح يتم ذلك بعد .القسطرة بغمر يسمى

 األنبوبة يدفع الذي اإلمساك، بسبب يكون الغالب في وھذا .القسطرة من التصريف في مشكالتٌ  ھناك تكون قد أحيانًا .الكيس إلى

  .اإلمساك طفلك يتفادى أن المھم من لذا ؛مكانھا خارج

 البريتوني الُكلوي والغسيل) CAPD( المستمر الجوال البريتوني الُكلوي لغسيلا :البريتوني الُكلوي الغسيل من نوعان ھناك

 .)CCPD( المستمر الدوري

 )CAPD( المستمر الجوال البريتوني الُكلوي الغسيل

 التالية، الجلسة حتى البطن في السائل ترك يتم لكن القسطرة، بغمر الخاص األسلوب نفس تستخدم سوف النوع، ھذا في

 ,الصباح في مرة أول كونت ما عادةً  اليوم، في مراتٍ  أربع ذلك إجراء ويلزم .جديد بسائل واستبداله القديم السائل إخراج يتم بحيث

 الغسيل من النوع ھذا .اليوم طوال طبيعيٍ  بشكلٍ  حياته مواصلة لطفلك يمكنمع ذلك و .النوم وقبل ,المساء في ثم ,الغداء وقت في ثم

 .مساءً  الخروج في يرغبون الذين الكبار طفاللأل أكثر مناسبٌ  الُكلوي

 )CCPD( المستمر الدوري البريتوني الُكلوي الغسيل



 

 وإخراجه البطن في السائل لدفع بجھاز االستعانة تتم حيث ).APD( أو المؤتمت البريتوني الُكلوي الغسيل أيًضا سمىيُ  النوع وھذا

 الجھاز ويكون .طفلك نوم أثناء الليل خالل ھذه الُكلوي الغسيل عملية وتتم ).CAPD( في كما بالجاذبية االستعانة من بداًل  منھا

  .الضرورة عند أخرى بيوتٍ  إلى نقله ويمكن حقيبة حجم في تقريبًا

 بدورةٍ  القيام يمكن وأحيانًا .الصغار لألطفال أفضل يكون النوع ھذا فإن لذا ؛الجھاز على ساعةً  12 إلى 10 من الطفل يحتاج ما عادةً 

 النھار خالل السائل بعض ترك يتم ما عادةً  .الكبار لألطفال بالنسبة الليل خالل المدة تقليل يمكن مثَ  ومن ؛النھار خالل إضافيةٍ 

  .مقدَ المُ  الُكلوي الغسيل مقدار حسنيُ  ذلك ألن نظًرا ؛أيًضا

 من أفضل CCPD الدوري الُكلوي الغسيل كون ءورا طبيةٌ  أسبابٌ  أحيانًا ھناك تكون قد األسرة، وتفضيالت الطفل سن إلى باإلضافة

 كيف نعلم لن .آخرين أطفالٍ  مع كذلك يكون ال بينما ،بسھولةٍ  السائل يخرج األطفال، بعض ففي .CAPD الجوال الُكلوي الغسيل

 .نبدأأن  بعد إال طفلك استجابة ستكون

 القناة وعدوى فاقالصِ  التھاب – الممكنة المشكالت

 يكون ؛السبب لھذا .القناة أسفل القسطرة بطول أو التنظيف سائل مع ةنبوباأل داخل من إما البطن، إلى العدوى تنتقل أن الممكن من

  .حيويًا اليدينِ  غسل أسلوب

 الطفل ويتعرض ,ضبابيًا يصبح -ا شفافً  يكون ما عادةً  والذي - التنظيف سائل فإن .فاقالصِ  التھاب سمىيُ  ھذاف عدوى، حدوث حالة في

 .الفور على بنا االتصال عليك ويجب عاجاًل  عالًجا األمر ھذا يتطلب .حرارته درجة ترتفع وقد ,البطن في أللمٍ 

 الزمنية الفترة يقلل قد وھذا ,خالله من لويالكُ  الغسيل يتم الذي) فاقالصِ ( األمعاء غطاء تلف فاقالصِ  التھاب نوبات تسبب أن يمكن

ھذا النوع  يتوقف أن قبل سنواتٍ  خمس لمدة الغسيل متابعة يمكن المتوسط في .لبريتونيا الُكلوي الغسيل إجراء فيھا يمكن التي

 في نجحوا األطفال بعض أن من الرغم على ضروريًا، الدموي الُكلوي الغسيل ويصبح صحيحٍ  بشكلٍ  العمل عن من الغسيل

  .من ذلك أطول لفترةٍ  البريتوني الُكلوي بالغسيل العيش

 يالدمو الُكلوي الغسيل

 في إجراؤه أيًضا يمكن البريتوني، الُكلوي الغسيل مع الحال ھو كما لكن، ,المستشفى في الدموي الُكلوي الغسيل إجراء يتم العادة في

 الدموية األوعية إلى الوصول يلزم ،الُكلوي الغسيل من النوع ھذا في ).كجم 20 عن يزيد بوزن( سنًا األكبر األطفال مع المنزل

 طريق عن إما الوصول يتم أن ويمكن .الجسم إلى إعادته ثم لتنظيفه ؛مرشحٍ  عبر وتمريره الجسم من الدم جإخرا يمكن بحيث

 .ناسور أو قسطرة

 القسطرة

 ،معينةٍ  حدودٍ  في عالية السرعة كانت كلما نهأ حيث ؛عاليةٍ  بسرعةٍ  الدم بتدفق للسماح ؛نسبيًا كبيرةً  القسطرة تكون أن يلزم

  .أفضل الُكلوي الغسيل كان

 أوعية في تركيبھا ويتم خالله، من الدم لعودة واآلخر الجسم من الدم لخروج واحدٍ  ):لُْمعتينِ ( جزأين من العادة في القسطرة تتألف

  .صغيرٍ  طفلٍ  في أو ,قصيرة مدته الدموي الُكلوي الغسيل كان إذا أو ,الطوارئ حالة في فقط القسطرة استخدام يتم .الرقبة



 

 استبدال يجب العدوى، حالة في أيًضا،. الشديد للمرض الطفل يعرض مما ؛بسھولةٍ  للعدوى تتعرض رةالقسط ألن وھذا

  .أخرى مرة استخدامه يمكن ال وبالتالي ؛الدموي الوعاء تلف إلى أحيانًا يؤدي مما ؛القسطرة

 أو الُكلوي الغسيل دائًما يكون ،الُكلوي الفشل حدوث بمجرد ألنه نظًرا ؛للمستقبل الدم أوعية سالمة على الحفاظ جًدا المھم ومن

 الُكلوي الغسيل إجراء يتم السبب، لھذا .للدم الوصول خاللھا من يمكن التي المواضع نستنفذ أال المھم من لذا ا؛ضروريً  الزراعة

 .الناسور طريق عن الكبار لألطفال

 الناسور

 أكثر ويصبح الوريد حجم زيادة في ذلك سھميُ  .الذراع في بوريد شريان توصيل خالل من ناسور بعمل بنا الخاص الزراعة جراح يقوم

 موضعي تخدير كريم استخدام ويتم .المرشح عبر عاليةٍ  بسرعةٍ  يتدفق دمٍ  على والحصول الوريد في إبر وضع يمكننا وبالتالي قوة،

   .اإلبر إدخال قبل

 ميزة تكمن .اإلبر استخدام من يخافون الذين لألطفال باللعب الجع نقدم أيًضا نحن .ألنفسھم اإلبر بغرس يقومون لدينا األطفال وبعض

  .السباحة مثل بأنشطة القيام على حظرٌ  ھناك يكون ال كذلك .العدوى خطر يُقللو الرقبة في األوعية على يحافظ أنه في الناسور

 نفضل ال نحن السبب لھذا ؛األوردة أتلفت قد السابقة القسطرة عمليات كانت إذا ,ناجح ناسور عمل الممكن من وليس

من  تغرقيس وھذا .لالستخدام قاباًل  يصبح حتى ه،إجرائ بعد فترةً  الناسور يستغرق .قدر اإلمكان متكررٍ  بشكلٍ  القسطرة استخدام

 .أسابيع ستة إلى أربعة

 الشائعة األسئلة

 التبول؟ عن طفلي سيتوقف ھل

 الماء من كبيرة كمية ونتبولي يظلون وربما .لوظيفتھا األخرى األوجه بكافة تقوم ال ليتھمكُ  أن رغم التبول في األطفال بعض يستمر

 يقوم وقد .طبيعيةٍ  غير بصورةٍ  تشكلت لىبكُ  ولدوا الذين لاألطفا ھم العادة في وھؤالء .ربالشُ  من المزيد إلى الحاجة ومواصلة

 التي السوائل كمية تحديد إلى يحتاجون ھؤالء مطلقًا، التبول عدم أو البول من جًدا قليلة كمية تبولب آخرون أطفال

 .نھاشربوي

 طفلي؟ يشربھا أن يمكن التي السائل كمية على حدٌ  ھناك ھل

 إلى باإلضافة .الُكلوي الغسيل طريق عن ھاإخراجُ  يمكن التي الكمية أو بول صورة في ھاخراجُ إ يتم التي الكمية شرب فقط يمكن

  .العرق وفي) الغائط( البراز في الماء من قليلة كمية فقد يتم ذلك،

 إلى األطفال معظم يحتاج ذلك، مع .السوائل كمية تحديد إلى حاجةٍ  في يكون ال عندئذ ,البول من كبيرة كمية يتبول طفلك كان إذا

  .كل بتوضيحه نقوم سوف والذي يوم، كل) به المسموح الحجم( السوائل حجم تحديد

 البريتوني الُكلوي الغسيل خالل من جيدةٍ  بصورةٍ  منھا التخلص يمكن التي السائل كمية على دةحدَ المُ  السوائل مقدار ويعتمد

 .نسبيًا قصيرةٍ  فترةٍ  في الدموي الُكلوي الغسيل طةبواس إزالتھا الطفل يتحمل أن يمكن التي السائل كميةعلى  وأ

 البريتوني الُكلوي الغسيل



 

 أن بمعني .يفرزھا التي للكمية مساويةً  يتناولھا التي الكمية تكون أن يجب عندئذ وزنه، يزداد وال بالسوائل يحتفظ ال طفلك كان إذا

 في السكر تركيز يكون .ھابولي التي البول كمية زائد الُكلوي لغسيلا يخرجھا التي للكمية مساويةً  تكون أن يجب يشربھا التي الكمية

 األمر بھذا يتعلق ما كل على تتعرف سوف .السوائل من مزيد إخراج على العالية التركيزات وتعمل مختلفًا، التنظيف سائل

  .الُكلوي الغسيل على تدريبك خالل

  الدموي الُكلوي الغسيل

 ،الشديد باإلعياء الطفل يشعر أن ويمكن الدم ضغط يرتفع سوف ،الُكلوي الغسيل جلسات بين لسوائلا من كبيرة كمية ربشُ  حالة في

 السائل ألن نظًرا ؛أطول لفترةٍ  الجھاز على البقاء إلى أيًضا نيضطرو وقد . الُكلوي الغسيل خالل السوائل إزالة أثناء خاصةً 

 .الدموي لُكلويا الغسيل جلسة نھاية في دةحِ  على إزالته يجب اإلضافي

 ؟خاصٍ  غذائيٍ  نظامٍ  إلى حاجةٍ  في األطفال سيكون ھل

 .الُكلوي الغسيل بدء قبل الغذائية التغييرات لبعض بالفعل طفلك تعرض وربما .طفلك عالج من ھاًما اجزءً  الجيدة التغذية رعتبَ تُ 

 .وصحته طفلك نمو في تساعد قد تغييراتٍ  أي ومناقشة بانتظامٍ  رؤيتك في بنا الخاص التغذية أخصائي يستمر سوف

 .بالعطش يشعر الطفل يجعل الملح ألن نظًرا ؛البول من ةً قليل كمياتٍ  نلووبي الذين األطفال بعض مع الملح من قليلة كمية تناول يجب

 من كبيرةً  ميةً ك نبولوي الذين ضعوالرُ  األطفال بعض ذلك، مع .الدم ضغط ارتفاع في سھميُ  مما ؛والماء بالملح االحتفاظ يتمس كما

  .الملح من إضافية كمية تناول إلى يحتاجون قد البول

 البريتوني الُكلوي الغسيل

 من المزيد تناول عارضيُ  طفلك كان إذا .التنظيف سائل في البروتين فقد يتم ألنه نظًرا ؛الغذاء في البروتين كمية زيادة يلزم

  .غذائية مكمالت بتناول يوصى البروتين،

 إليھا يحتاج التي الطاقة مقدار فإن لذا ؛قوية محاليل استخدام حالة في خاصة التنظيف، سائل من السكر بعض امتصاص يتم

 .أيًضا يتغير قد طفلك

 الدموي الُكلوي الغسيل

 من كافية ةكمي تناول على قادرين غير كانوا إذا أو منخفًضا البول من األطفال جخراإ كان إذا ,البوتاسيوم مستويات إلى االنتباه يلزم

 عراتالسُ  لزيادة غذائيةٍ  مكمالتٍ  إلى األطفال يحتاج ما عادةً  .لطفلك فردية غذائية نصائح تقديم يتم سوف .الحرارية عراتالسُ 

  .يتناولونھا التي ةحراريال

 في طفيفة تغييرات اقتراح يتم فسوف الحرارية، عراتالسُ  من كافية كمية وجود مع مرتفعةً  البوتاسيوم مستويات كانت إذا

  .المفضلة المأكوالت بتناول سنسمح لكننا ,الغذائي النظام

 في الفوسفات لتقييد ؛الكالسيوم كربونات إلى طفلك يحتاج قد .الفوسفات من التخلص في جيدٌ  الُكلوي الغسيل نوعي من أيٌ  رعتبَ يُ  ال

 طفلك، يتناوله أن يجب الذي والمقدار سفاتالفو على تحتوي التي األطعمة من متأكدٍ  غير كنت إذا .هامتصاص قبل األمعاء

 .الخاص بك التغذية أخصائي مع ذلك مناقشة برجاءف

 يرام؟ ما على شيءٍ  كل أن من للتأكد جريھاستُ  التي الفحوصات ما



 

 .متناسبٍ  بشكلٍ  يزداد ھمطولَ  وأن اإلمكان قدر جيدةٍ  صحةٍ  في بأنھم شعورھم ھو يرام ما على األطفال أن من دللتأكُ  فحص أفضل إن

 الدم باستخدام نجريه الذي القياس ھو وھذا. Kt/V فحص عليه نطلق والذي ،الُكلوي الغسيل كفاءة عن فحوصات إجراء أيًضا يمكننا

 الغسيل قبل إجراؤھا تم التي بتلك شبيھةً  للدم اختباراتٍ  أيًضا جرينُ  ونحن ,األھمية غاية في الدم ضغط رعتبَ يُ  .والبول

 :الُكلوي

 )الصوديوم بيكربونات(  لدما حمضية

 على ،الُكلوي الغسيل بدء قبل البيكربونات تناول وقف يمكن لذا ؛الحمضية ھذه تصحيح على الُكلوي الغسيل يعمل العادة في

 .اإليھ حاجةٍ  في يظلون األطفال بعض أن من الرغم

 اليوريا

 بإزالة يقوم الُكلوي الغسيل ألن نظًرا ؛الغذاء في البروتين يةكم بشأن المرونة من قلياًل  منحك الممكن من ،الُكلوي الغسيل بدء عند

 .ضروريًا ذلك كان إذا اليوريا مستوى في التحكم حول نصائح الخاص بنا التغذية أخصائي لك يقدم سوف .اليوريا بعض

  )PTH( درقية الجار الغدة وھرمون ,والفوسفات ,الكالسيوم

 الفوسفات كافة من التخلص جًدا الصعب من يكون وقد .الُكلوي الغسيل في الخاصة تالمشكال ىحدإ الفوسفات من التخلص رعتبَ يُ 

  .تناوله يتم الذي

ٌ ھامً  سببًا رعتبَ تُ  PTH وھرمون الفوسفات من المرتفعة المستويات إن .الدموية واألوعية بالعظام جًدا ضٌر◌ٌ مُ  الفوسفات رعتبَ ويُ   في ا

 بالغسيل يقومون الذين الشباب من المرضى لدى مرةٍ  700 بحوالي أكبر عديُ  األمر ھذا من تيافَ الوَ  ومعدل .ةقلبيال األوعية أمراض

 وفيتامين الكالسيوم كربونات يتناول طفلك أن من دالتأكُ  على جًدا نحرص ولھذا .العاديين شخاصاأل بخالف طويلةٍ  لمدةٍ  الُكلوي

 .الخطر ھذا يللتقل ؛الفوسفات بتناول المتعلقة النصائح ويتبع طنشِ المُ  د

 )والحديد الھيموجلوبين مستوى(  )األنيميافقر الدم (

 في االستمرار إلى حاجة في األرجح على يظل فسوف ،الُكلوي الغسيل قبل والحديد اإلريثروبويتين إلى حاجة في طفلك كان إذا

 .الحديد أقراص من بداًل  الدموي الُكلوي الغسيل خالل الوريد في مباشرةً  الحديد بإعطاء نقوم نحن ذلك، مع . تعاطيھا

 ؟الُكلوي الغسيل مخاطر ھي ما

 ،)البريتونية القسطرةو المركزي الوريدي الدموي الُكلوي الغسيل قسطرة( الجسم في إدخالھا يتم بالستيكيةً  مادةً  ھناك أن طالما

 .للعدوى للتعرض فرصةٌ  فھناك

 نظامال في الحذر توخي عدم حالة في الدم بوتاسيوم ارتفاع من خطورةٌ  فھناك ،سيئةً  تكون لىالكُ  وظائف ألن نظًرا وأيًضا

  .القلب ضربات عدلمُ  اضطراب إلى يؤدي أن يمكن وھذا الغذائي،

 الدماغية، اتوالسكت القلبية األزمات :مثل القلبية، األوعية بأمراض اإلصابة من كبيرةٌ  مخاطر ھناك البعيد، المدى على

   .PTHو BP وھرمون الفوسفات مستوى ارتفاع بسبب

 .العام في المائة في واحد عن يقل ذلك حدوث عدلمُ  أن من الرغم  على ،الُكلوي الغسيل أثناء للوفاة الطفل لتعرض فرصةٌ  وھناك

 .منخفًضا للوفاة اإلجمالي عدلالمُ  لكن نزرعة،المُ  لىالكُ  مع للوفاة فرصةٌ  أيًضا وھناك



 

 ؟الُكلوي الغسيل يدوم أن يمكن مدى أي إلى

 يستمر أن يمكن األطفال من الكثير في لكن ،سنواتٍ  خمس البريتوني الُكلوي الغسيل مع الفرد يعيشھا أن يمكن التي المدة طول متوسط

  .ممكنًا الدموية الدورة إلى الوصول ظل طالما الدموي الُكلوي الغسيل يستمر أن ويمكن .أطول لفترةٍ 

 لألطفال الزراعة نفضل ونحن الوقت، بمرور الُكلوي الغسيل مع تدريجيًا الدموية األوعية) تكليس( بتصلُ  يزداد ذلك، مع

  .الُكلوي الغسيل بدء بعد فرصة أقرب في أو اإلمكان قدر ضروريًا الُكلوي الغسيل يكون أن قبل
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