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כל אד ,בכל גיל ,חייב לעבור בדיקות ד תקופתיות על מנת לאפשר מעקב צמוד אחר מצב הבריאות .אירגו
הבריאות העולמי קובע כי כל ילד ,החל מגיל שנה ומעלה חייב לעבור בדיקות ד מקיפות לפחות אחת ל  3שני.
כמוב שבכל מקרה של חשד לבעיה רפואית יש לבצע את הבדיקות מיידית ולעיתי תכופות יותר .צעירי מעל
גיל  18צריכי לעבור בדיקות ד מקיפות אחת לשנתיי .גברי ונשי מעל גיל  35צריכי לעבור בדיקות ד
מקיפות אחת לשנה.
אני ממלי ג שכל אד ,החל מגיל  18שני ,יעבור בדיקת צפיפות עצ אחת ל  5שני וזאת לאור התרבות
המקרי של צעירות וצעירי ,בעיקר חיילי ,שמתגלי בה שברי ספונטניי בעצמות )"שברי הליכה"( .מעל
גיל  ,45בעיקר אצל נשי ,א& ג אצל גברי ,מומל לעבור בדיקות לצפיפות עצ אחת לשנתיי וא מתגלה
דילדול עצ ,הבדיקות צריכות להיער& אחת לשנה.
מומחי ממליצי ג שכל מתבגר ומתבגרת יעברו בדיקות הורמונליות החל מגיל  12שני וכל  3שני אחרכ&
וזאת לאור העלייה המדאיגה במספר של צעירות וצעירי בה אובחנו חוסר פוריות או בעיות הורמונליות
אחרות .התזונה המערבית הקלוקלת מביאה רבי מהצעירי למצב של מחסור חמור במרכיבי תזונה חיוניי
להתפתחות )"תתתזונה בבט מלאה"( ומכא הצור& במעקב מתמיד אחר התפתחות ההורמונלית.
בדיקות ד – מה לבקש:
•

ספירת ד – סופרת את סוגי תאי הד השוני )לבני ,אדומי וצהובי( וכוללת ג בדיקה להמוגלובי.

•

כימיה של הד – סוכר בד ,שומני הד ,תיפקודי כליות ,תיפקודי כבד ,ויטמיני ומינרלי
•
•
•
•
•

•

שומני הד – טריגליצרידי ,כולסטרול כללי ,כולסטרול "טוב" ) ,(HDLכולסטרול "רע" )LP(a) + (LDL
תיפקודי כליות – כולל :חומצת שת ,קריאטיני ,אמוניה ומלחי )אשלג ,זרח ,נתר ,כלוריד(
תיפקודי כבד – כולל :אנזימי הכבד ,בילירובי ,חלבו כללי ,אלבומי ,גלובולי
ויטמיני – כולל :ויטמי  ,B12חומצה פולית ,ויטמי D
מינרלי – כולל :סיד ,מגנזיו ,אב ,ברזל ,פריטי )=מחסני הברזל בגו(+

בדיקות ד הורמונליות:
•
•
•

בלוטת התריס – כולל T3 ,TSH :ו  + T4הורמו פאראתירואיד
מערכת הרבייה – כולל )לגברי ונשי( ,FSH ,LH :פרולקטי ,אסטרוג ,פרוגסטרו וטסטוסטרו
מערכת הרבייה – חשוב לגברי ולנשי) DHEAs :זהו הורמו –ביניי ליצירת הורמוני המי(
PTH

•

קרישת ד – כולל PTT ,PT :ו

•

שקיעת ד =  ESRלשלילת קיו זיהו בד או בגו+

•

בדיקות ד מיוחדות:
•
•
•
•

INR

בדיקות לשלילת מחלת הנשיקה )"מונו"( כולל בדיקות נוגדני לנגיפי  EBVו
בלוטת הערמונית )גברי( –  PSAלשלילת שינויי ומחלות בבלוטה.
הומוציסטאי – בדיקה לגורמי טרשת עורקי )ג כששומני הד תקיני(
המוגלובי  – A1Cבדיקה לרמת הנזקי שגורמת סוכרת )רק בחולי סוכרת או תנגודת לאינסולי(
CMV

• בדיקת שת כללית – כולל :רמת חומציות ) ,(pHסוכר ,חלבו ,קטוני ,ניטריט ,בילירובי ,תאי ד
אדומי ולבני ,פיברובלסטי )נוכחות אחד מסוגי התאי האלה מרמזת על זיהו בדרכי השת(.
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