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  High-Sensitivity C-Reactive Protein (Hs-CRP) بررسی ارتباط بیه سطح سرمی

 و ابتال به پریتوویت در بیماران دیالیز صفاقی

 
 5حسیىی، سیدمحسه 4کریمی، شیریه 1صیرافیان، شیًا 3، راضیه وجفی2مرضیه وجفی، 1مژگان مرتضًی

 
 

چکیده

در  عرٍقی -قلبی ّای در بیواری هرگ ٍ هیر ٍ هیساى عرٍقی -قلبی ّای بیواری بِ ابتال ی کٌٌدُ بیٌی پیش از عَاهل یکی C-reactive protein (CRP) مقدمه:

 دیالیس در بیواراى ٍ آلبَهیي High-sensitivity CRP (Hs-CRP)سرهی  سطح ارزیابی هطالعِ، از اًجام ایي ّدف .است تحت ّوَدیالیس ٍ بیواراى عادی جوعیت

 .بَد با پریتًَیت آى ٍ ارتباط صفاقی

 بیواراى توام در سرم Hs-CRPٍ  آلبَهیي سطح .شد اصفْاى شرٍع السّرای )س( هرکس صفاقی دیالیس بیوار تحت 113 ٍ بر رٍی 1394 در سال ایي هطالعِ ها: روش

در  .شدًد ارزیابی ٍیسیت در ّر بار پریتًَیت بِ از ًظر ابتال سال یک هدت بِ بیواراى گردید ٍ سپس، گیری اًدازُ هطالعِ بعد از شرٍع هاُ 12ٍ  6 هطالعِ ٍ ًیس شرٍعدر 

 .شدًد هقایسِ ّن با پریتًَیت بِ هبتال ٍ غیر هبتال بیواراى گرٍُ دٍ هطالعِ، پایاى

 پریتًَیت بِ ّا آى از ًفر 26 کِ کردًد شرکت ًْایی آًالیس در بیوار 89 ًْایت، در شدًد ٍ خارج هطالعِ از کلیِ پیًَد ٍ هرگ دلیل بِ ًفر 24بیوار،  113 از ها: یافته

ٍ  بر لیتر گرم هیلی 42/7ٍ  79/5 ،83/4 ترتیب بِ هطالعِ، شرٍع از بعد هاُ 12 ٍ 6 شرٍع ٍ ًیس در پریتًَیت بِ هبتال بیواراى در Hs-CRP سطح هیاًگیي .شدًد هبتال

 بَد؛ در گرم بر لیتر هیلی 38شرٍع  در پریتًَیت بِ هبتال در بیواراى آلبَهیي سطح هیاًگیي .بَد گرم بر لیتر هیلی 69/2ٍ  19/3 ،47/4 ترتیب بِ پریتًَیت غیر بیواراى در

 بِ هطالعِ شرٍع از بعد هاُ 12 ٍ 6 شرٍع، در هبتال بِ پریتًَیت بیواراى غیر بَد ٍ درگرم بر لیتر  هیلی 40/3ٍ  29/3 ترتیب بِ هطالعِ، شرٍع از بعد هاُ 12ٍ  6کِ  حالی

 .بَد گرم بر لیتر هیلی 51/3ٍ  05/4 ٍ 56/3 ترتیب

  بیوتتاراى در پریتًَیتتت بتتِ ابتتتال افتتسایش ٍ Hs-CRP ستتطح افتتسایش بتتیي ارتبتتاط بیتتاًگر ی حاضتتر هطالعتتِ ّتتای دادُ ًْایتتت، در گیههز : وتیجههه

Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) ًبَد دار هعٌی ارتباط ایي اها داشت، پریتًَیت با هعکَسی ارتباط آلبَهیي سرهی سطح .بَد. 

 C-reactive proteinدیالیس صفاقی، آلبَهیي، پریتًَیت،  واصگان کلید :

 
  بزرسی ارتباط بیه سطح سزمی .صیرافیاى شیَا، کریوی شیریي، حسیٌی سیدهحسيهرتضَی هژگاى، ًجفی هرضیِ، ًجفی راضیِ،  ارجاع:

High-Sensitivity C-Reactive Protein (Hs-CRP) ؛ 1396هجلِ داًشکدُ پسشکی اصفْاى . و ابتال به پزیتوویت در بیماران دیالیش صفاقی
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 مقدمه

C-reactive protein (CRP،)  ی ابتال    بینی کننده پیص عواملیکی از

هتای   در بیمتاری  رگ و میتر عروقتی و میتسام مت    -های قلبی به بیماری

همودیالیس تحت بیمارام در عروقی هم در خمعیت عادی و هم  -قلبی

 . (1-2است )

 ،تعداد زیادی از مطالعات نطام داده است که تغیترات ستطا اوره  

دی و یت   یت  عوونتت خت    ،مل الالهتا  متسما استت. پریالونیتت    اع

دیالیس صواقی است که باعت  ازتسایص   تحت ی مهم در بیمارام  عارضه

 . (3-4) ضود میدر ایا بیمارام  خطر مرگ و میر

صتواقی رردضتی پیوستاله     ی دیتالیس  تتریا عارضته   مهم ،پریالونیت

 مقاله پژوهشی



 

 

 
www.mui.ac.ir 

 ي همکاران مژگان مرتضًی پریتونیت  یگویی کنندهبه عنوان عامل پیش Hs-CRPتأثیر 

 120 1396سوم فروردیه ی / هفته419ی / شماره 35سال  –مجله داوشکده پزشکی اصفهان 

(Continuous ambulatory peritoneal dialysis  یتتاCAPD )

در  رگ و میتر بتا مت  های مرتبط  از عوونت درصد 18(. حدود 5است )

 4ناضی از پریالونیت استت. هتر دنتد کمالتر از      ،بیمارام دیالیس صواقی

همچنتام   امتا ضتود،   از اپیسودهای پریالونیت مندر به مترگ متی   درصد

از  درصتتد 16 و میرهتتای ستتهیم در متترگعوامتتل پریالونیتت یکتتی از  

 ،ع وه، پریالونیت ضدید و طول کطتیده ه بیمارام دیالیس صواقی است. ب

پریالوئا ضود کته یکتی از علتل ضتای       یسیب غطاآتواند مندر به  می

 (. 6) یس صواقی استلضکست تکنی  در بیمارام دیا

ازتسایص در بتروز   درصتد   5/0که بته ازای هتر   است برآورد ضده 

( و 7) درصتد ازتسایص یازالته    4احالمال مرگ و میر  ،پریالونیت در سال

دیتالیس   کتردم کتاتالر  ندر به خارج ماز اپیسودهای پریالونیت  درصد 18

(. تطتیی  و  8-9مندر به مترگ ضتده استت )    درصد 5/3صواقی و 

صحیا بیمتار و ارتبتا     بالینییابی رزثر پریالونیت وابساله به اؤدرمام م

 (. 5زمایطگاهی بیا پارامالرهای میاللف است )آهای  بیا ارزیابی

ج کتاتالر و  وبا پریالونیت، عوونتت محتل ختر    طدیالیس صواقی مرتب

کته   CRPها علت الالها  مسما هستالند. ازتسایص ستطا     تسایر عوون

 رهای ستتتوغ تغ،یتتته، الالهتتتا  و آترواستتتکلروز   نطتتتانگیکتتتی از 

(Malnutrition-inflammation-atherosclerosis syndromeاستتت )، 

در عوامتتل خطتتر بتتروز بیمتتاری و متترگ و میتتر ناضتتی از آم از  یکت ی

تطتیی    ،( و در بیمتارام دیتالیس صتواقی   4خمعیت عمتومی استت )  

، پتتروتنیا CRPتوانتتد بتتا ارزیتتابی ستتطا  متتی ،زودهنگتتاپ پریالونیتتت

سایص مقتدار آم وابستاله بته ضتدت     زت حاد، صورت ریرد که ا ی مرحله

 عوونت میکروبی است.

تتر   بسیار حساسHigh-sensitivity CRP (Hs-CRP )آزمایص 

توانتد مقتادیر خیلتی دقیت       است و متی  CRPهای معمول  آزمایصاز 

CRP ارزیتابی   ،ایتا مطالعته  اندتاپ  هدف از  (.10ریری کند ) را اندازه

و آلبومیا در بیمارام دیالیس صتواقی و ارتبتا     Hs-CRPسطا سرمی 

 .بود پریالونیتابال  به آم با 

 

 ها روش

تحقیقتاتی   ی در دانطگاه علوپ پسضکی اصتوهام بتا ضتماره    ایا تحقی 

بیمار تحت دیتالیس صتواقی    113 ،ثبت رردید. خمعیت نمونه 293332

. ستطا  نتد بودایتا دانطتگاه    ی )س(السهترا  درمتانی  -مرکس آموزضی

 و  6سترپ در تمتاپ بیمتارام در ضتروا مطالعتته،      Hs-CRPآلبتومیا و  

بیمارام به متدت   ،ضد و سپس ریری اندازهماه بعد از ضروا مطالعه  12

یتابی ضتدند.   رزسال، از نظر ابال  به پریالونیت در هر بار ویسیتت ا   ی

هتا   مآبیمارانی که مای  صواقی کدر داضتالند و ضت  بته پریالونیتت در     

معیتتار زیتتر بتتا  3معیتتار از  2در صتتورت داضتتالا حتتداقل  ،قتوی بتتود 

 :ررزالند تطیی  پریالونیت تحت درمام قرار می

بیمار ع یمی مثل درد ضکم، تب، اسهال و کتدر ضتدم متای      -1

 داضاله باضد.ا ئپریالو

در  (White blood cellیتا   WBC) ستوید ختوم  های  رلبول -2

 آم را درصتتد 50بتتیص از  وباضتتد  100 بیطتتالر ازمتتای  پریالتتوئا 

Polymorphonuclear (PMN) تطکیل دهد. 

 باضد.کطت مای  پریالوئا مثبت  -3

دو در نهایتت  یت مبال  ضدند. نبیمار به پریالو 26 ،در پایام مطالعه

پریالونیت مورد مقایسه قترار ررزالنتد. ستطا    مبال  و غیر مبال  به رروه 

Hs-CRP  کیتت  بتا استالواده از   ) )س( السهترا بیمارسالام در آزمایطگاه

Hs-CRP ریتری   ( انتدازه آلمتام  717و  912و دسالگاه هیالادی  پارس

ریتری ضتد.    اندازه Bromocresol green لبومیا به روشآضد. سطا 

و  t هتای  آزمتوم  و SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL)ازتسار   نرپاز 

ANOVA  اده ضدواسال ها واکاوی دادهبرای. 

 

 ها افتهی

ها به دلیل مرگ  نور از آم 24بیمار وارد مطالعه ضدند.  113تعداد 

بیمتار در   89 ،و در نهایتت ضتدند  و پیوند کلیه از مطالعه ختارج  

 نور بته پریالونیتت    26 بیمار، 89 ایاآنالیس نهایی ضرکت کردند. از 

 مبال  ضدند.

و پریونیت  Hs-CRPداری بیا سطا  معنی در ایا مطالعه، ارتبا 

 Hs-CRP. بتا ازتسایص ستطا    ضتت در بیمارام دیالیس صواتی وخود دا

 در  Hs-CRP. مقتدار  یازتت  متی ازتسایص   نیساحالمال ابال  به پریالونیت 

6 (040/0  ;P ) 12و (001/0  ;P )به ضکل  ،ماه بعد از ضروا مطالعه

م دیالیس صواتی مبال  به پریالونیت بیطالر از بیمتارام  داری در بیمارا معنی

داری در ابالتدای   در حالی که توتاوت معنتی  ؛ غیر مبال  به پریالونیت بود

کته در  داد آنالیسهای آماری نطام  (.P;  050/0مطالعه وخود نداضت )

پ در ضروا مطالعه بتیا  سرسطا آلبومیا  ،بیمارام وارد ضده به مطالعه

داری  عنتی ماختال ف   ،بته پریالونیتت  و غیتر مبتال      دو رروه بیمار مبال

ماه بعد از ضتروا مطالعته    6 ،. با ایا حال(P;  250/0)وخود نداضت 

د ووخت  ارتبتا  معکتوس   ،پ و ابال  به پریالونیتت ربیا سطا آلبومیا س

 .(2 و 1 های ضکل ،1 )خدول( P;  060/0داضت )

 

 بحث

پ بتا  رست  Hs-CRPدهد که ازتسایص ستطا    نالایح ایا مطالعه نطام می

پ ارتبتا   رمستالقیم و بتا ستطا آلبتومیا ست      ی  ابال  به پریالونیت رابطه

 بیمتتارانی کتته ستتطا در معکتتوس دارد. احالمتتال ابتتال  بتته پریالونیتتت 

Hs-CRP مبتال  بته   ر یت در مقایسته بتا بیمتارام غ    ی باالتری دارنتد، مرس

یکتی از بهالتریا    CRPدیتالیس،  تحتت  در بیمتارام   بتود. پریالونیت بیطالر 

 (.11-12است )بروز بیماری و مرگ و میر بینی  الالهابی برای پیصوامل ع
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 ( و آلبومیه در بیماران تحت مطالعهHs-CRP) High-sensitivity C-reactive proteinی میاوگیه  . مقایسه1جدول 

 گروه نشانگر
 شروع مطالعهماه بعد از  21 العهطماه بعد از شروع م 6 شروع

 Pمقدار  میانگین Pمقدار  میانگین Pمقدار  میانگین 

Hs-CRP (mg/l) ( 26پریتوویت  =n) 83/4  79/5  42/7  

 47/4 950/0 19/3 040/0 69/2 001/0 (n=  63غیر پریتوویت )

  38/3  29/3  40/3 (n=  26پریتوویت ) (mg/lآلبومیه )

 56/3 250/0 05/4 060/0 51/3 430/0 (n=  63غیر پریتوویت )
Hs-CRP: High-sensitivity C-reactive protein 

 

 
 High-sensitivity C-reactive proteinیرات سطح یتغ .1 شکل

(Hs-CRP ) به پریتوویتو غیر مبتال در بیماران مبتال 

 

و همکتتارام  Yeun(، 13) همکتتارام و Schindler اتدر مطالعتت

(14 ،)Wanner ( و ن15و همکارام )سی Galle (16 مطاهده ضتد )   کته

الالهتا   ، (13دیالیس بته دنبتال دیتالیس )   تحت در بیمارام  CRPازسایص 

و اسالرس اکستیداتیوی کته    (14-15) یسعروق به دنبال آترواسکروز

ضتدت الالهتا  بته     ی نطتام دهنتده  ، (16ضود ) توسط اورمی ایداد می

 وخود آمده است.
 

 
 به پریتوویتو غیر مبتال در بیماران مبتال  آلبومیهرات سطح یتغی. 2شکل 

 

از بیمتارام   درصد 58، در حدود همکارام و Herzigی  در مطالعه

نطتانگر   CRPی مباال بود. ستطا ستر   CRPمبال  به پریالونیت، سطا 

 دیتالیس  تحتت  در بیمتارام   یمهمت ی  رتویی کننتده   ضناخاله ضده و پیص

 .(17) است

سترپ،   CRPطام داده ضد که با ازسایص سطا ن دیگر اتدر مطالع

نالایح ایا که  (4، 17-19یابد ) احالمال ابال  به پریالونیت نیس ازسایص می

 بود.   ضراحی  مطالعه های یازالهمطابه 

Yeun و Kaysen ه دادنتد  یی مقطعی ضواهدی ارا در دند مطالعه

داری  یداد بیا الالها  و سطا آلبتومیا سترپ ارتبتا  معنت     میکه نطام 

 .(2) وخود دارد

Danielski ای نطتتام دادنتتد کتته ازتتسایص  ر مطالعتته، دو همکتتارام

استتالرس اکستتیداتیو و الالهتتابی در بیمتتارام هیپتتو   نطتتانگرهای زیستتالی

 طبیعتی دیالیس با ستطا آلبتومیا    تحت آلبومینمی  بسیار بیطالر از بیمارام

اثتر   ،حتاد و استالرس اکستیداتیو    ی مرحلته ومینمی، الالهتا   بهیپوآلاست. 

مرگ و میر ناضتی  و  خطر بروز ناخوضیازسایص  درسینرشیسالی احالمالی 

همودیتالیس دارنتد. حالتی    تحتت  در بیمارام  عروقی -های قلبی بیماری از

 یتت ضواهد انتدکی نیتس دال بتر ارتبتا  بتیا استالرس اکستیداتیو و  رز       

ا آلبومیا سرپ در بیمارام دیالیس صتواتی وختود دارد   اکسیدام با سط نالیآ

نطام دادند که اسالرس اکستیداتیو در   ،و همکارام Kimعکس،  بر. (20)

 .(21یابد ) بیمارام دیالیس صواتی هیپوآلبومینمی  کاهص می

بتا   ی، سطا آلبومیا سرپ ارتبا  معکوسو همکارام Suدر تحقی  

در  ، امتتا(22) داضتتتی قدر بیمتتارام دیتتالیس صتتوا  Hs-CRPستتطا 

 .داری بیا آلبومیا و پریالونیت یازت نطد ارتبا  معنی حاضر ی مطالعه

 نطتتام داد کتته ازتتسایص ستتطا  و همکتتارام  Lamنالتتایح تحقیقتتات 

Hs-CRP   .با کاهص سطا آلبومیا سرپ ارتبتا  داردCRP   پرکتاربردتریا

 الورینتت  یالالهتتابی بتترای مان  رهای پتتیصنطتتانگبتتالینی در بتتیا   نطتتانگر

Micro-inflammation (.23) در بیمارام مبال  به پریالونیت است 

بیانگر ارتبتا  بتیا ازتسایص ستطا     ،  ایا مطالعههای  هیازال ،در نهایت

Hs-CRP    و ازسایص ابال  به پریالونیتت در بیمتارامCAPD    بتود. ستطا

ایتا ارتبتا     ، امتا داضتت  Hs-CRPبتا   ییا ارتبا  معکوست بومسرمی آل

درا که  ؛رو بود ههایی نیس روب با محدودیت حاضر ی مطالعهدار نبود.  معنی

 ،همچنتیا  رردید.های مربو  به ی  مرکس آنالیس  داده تنها در ایا مطالعه،

تحقیقتات   ضتود  تعداد موارد ابال  به پریالونیت نیس اندک بود. پیطنهاد متی 
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 تشکر و قدردانی

ای پسضتکی عمتومی    دکالتری حرزته   ی نامته  ایا تحقی ، بیطی از پایام

است. نویستندرام   293332 ی دانطگاه علوپ پسضکی اصوهام به ضماره

ایا مقاله از دانطگاه علوپ پسضکی اصوهام به ختاطر حمایتت متالی از    

 .نمایند اخرای مطالعه، قدردانی می

 
References 

1. Ridker PM, Cushman M, Stampfer MJ, Tracy RP, 

Hennekens CH. Inflammation, aspirin, and the risk of 

cardiovascular disease in apparently healthy men. N 

Engl J Med 1997; 336(14): 973-9. 

2. Yeun JY, Kaysen GA. Acute phase proteins and 

peritoneal dialysate albumin loss are the main 

determinants of serum albumin in peritoneal dialysis 

patients. Am J Kidney Dis 1997; 30(6): 923-7. 

3. Noh H, Lee SW, Kang SW, Shin SK, Choi KH, Lee 

HY, et al. Serum C-reactive protein: a predictor of 

mortality in continuous ambulatory peritoneal 

dialysis patients. Perit Dial Int 1998; 18(4): 387-94. 

4. Fernández–Reyes MJ, Hevia C, Bajo MA, Peso GD, 

Costero O, Diez JJ, et al. A Comparative Study of C-

Reactive Protein Plasma Levels in Patients on 

Hemodialysis and Peritoneal Dialysis. Hemodialysis 

International 2001; 5(1): 55-8. 

5. Gould IM, Casewell MW. The laboratory diagnosis 

of peritonitis during continuous ambulatory 

peritoneal dialysis. Journal of Hospital Infection 

1986; 7(2): 155-60. 

6. Li PK, Szeto CC, Piraino B, Bernardini J, Figueiredo 

AE, Gupta A, et al. Peritoneal dialysis-related 

infections recommendations: 2010 update. Perit Dial 

Int 2010; 30(4): 393-423. 

7. Fried LF, Bernardini J, Johnston JR, Piraino B. 

Peritonitis influences mortality in peritoneal dialysis 

patients. J Am Soc Nephrol 1996; 7(10): 2176-82. 

8. Mujais S. Microbiology and outcomes of peritonitis 

in North America. Kidney Int Suppl 2006; (103): 

S55-62. 

9. Kendrick J, Teitelbaum I. Strategies for improving 

long-term survival in peritoneal dialysis patients. Clin 

J Am Soc Nephrol 2010; 5(6): 1123-31. 

10. Liu SH, Li YJ, Wu HH, Lee CC, Lin CY, Weng CH, 

et al. High-sensitivity C-reactive protein predicts 

mortality and technique failure in peritoneal dialysis 

patients. PLoS One 2014; 9(3): e93063. 

11. Lacson E Jr, Levin NW. C-reactive protein and end-

stage renal disease. Semin Dial 2004; 17(6): 438-48. 

12. Owen WF, Lowrie EG. C-reactive protein as an 

outcome predictor for maintenance hemodialysis 

patients. Kidney Int 1998; 54(2): 627-36. 

13. Schindler R, Boenisch O, Fischer C, Frei U. Effect of 

the hemodialysis membrane on the inflammatory 

reaction in vivo. Clin Nephrol 2000; 53(6): 452-9. 

14. Yeun JY, Levine RA, Mantadilok V, Kaysen GA. C-

Reactive protein predicts all-cause and cardiovascular 

mortality in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis 

2000; 35(3): 469-76. 

15. Wanner C, Zimmermann J, Schwedler S, Metzger T. 

Inflammation and cardiovascular risk in dialysis 

patients. Kidney Int 2002; 61(Suppl 80): S99–S102. 

16. Galle J. Oxidative stress in chronic renal failure. 

Nephrol Dial Transplant 2001; 16(11): 2135-7. 

17. Herzig KA, Purdie DM, Chang W, Brown AM, 

Hawley CM, Campbell SB, et al. Is C-reactive 

protein a useful predictor of outcome in peritoneal 

dialysis patients? J Am Soc Nephrol 2001; 12(4): 

814-21. 

18. Avram MM, Fein PA, Paluch MM, Schloth T, 

Chattopadhyay J. Association between C-reactive 

protein and clinical outcomes in peritoneal dialysis 

patients. Adv Perit Dial 2005; 21: 154-8. 

19. Ramanathan K, Padmanabhan G, Vijayaraghavan B. 

Evaluation of continuous ambulatory peritoneal 

dialysis fluid C-reactive protein in patients with 

peritonitis. Saudi J Kidney Dis Transpl 2016; 27(3): 

467-72. 

20. Danielski M, Ikizler TA, McMonagle E, Kane JC, 

Pupim L, Morrow J, et al. Linkage of 

hypoalbuminemia, inflammation, and oxidative stress 

in patients receiving maintenance hemodialysis 

therapy. Am J Kidney Dis 2003; 42(2): 286-94. 

21. Kim SB, Yang WS, Min WK, Lee SK, Park JS. 

Reduced oxidative stress in hypoalbuminemic CAPD 

patients. Perit Dial Int 2000; 20(3): 290-4. 

22. Su YJ, Liao SC, Cheng BC, Hwang JC, Chen JB. 

Increasing high-sensitive C-reactive protein level 

predicts peritonitis risk in chronic peritoneal dialysis 

patients. BMC Nephrol 2013; 14: 185. 

23. Lam MF, Leung JC, Lo WK, Tam S, Chong MC, Lui 

SL, et al. Hyperleptinaemia and chronic inflammation 

after peritonitis predicts poor nutritional status and 

mortality in patients on peritoneal dialysis. Nephrol 

Dial Transplant 2007; 22(5): 1445-50. 



 

 

1- Associate Professor, Kidney Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 
2- Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 
3- General Practitioner, Shahrekord Health Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran 
4- Nurse, Kidney Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 
5- Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, 
Isfahan, Iran 
Corresponding Author: Marziyeh Najafi, Email: marziyehnajafi@gmail.com 
 

 

www.mui.ac.ir 

 123 1396سوم فروردیه ی / هفته419ی / شماره 35سال  –مجله داوشکده پزشکی اصفهان 

Journal of Isfahan Medical School Received: 13.12.2016 
 

Vol. 35, No. 419, 3
rd

 Week, April 2017 Accepted: 18.02.2017 

 

 
The Relationship of High-Sensitivity C-Reactive Protein (Hs-CRP) Serum Level 

and Peritonitis in Patients on Peritoneal Dialysis  

 
Mojgan Mortazavi

1
, Marziyeh Najafi

2
, Raziyeh Najafi

3
, Shiva Seirafian

1
, Shirin Karimi

4
,  

Sayed Mohsen Hosseini
5
 

 

Abstract 

Background: C-reactive protein (CRP) is a predictor of cardiovascular diseases in both normal people and 

patients on hemodialysis .This study aimed to assess the relationship of high-sensitivity C-reactive protein (Hs-

CRP) serum level and peritonitis in patients on peritoneal dialysis.  

Methods: 113 patients on peritoneal dialysis in Isfahan city, Iran, participated in our study in 2015. Serum 

albumin and Hs-CRP levels were measured in each patient at three times (baseline, and 6 and 12 month after 

that) and the patients were followed up for 1 year. All the patients were evaluated for peritonitis in every visit. At 

the end of the study, two groups of patients on peritoneal dialysis with and without peritonitis were compared. 

Findings: Among 113 patients, 24 were excluded from the study because of death or kidney transplantation and 

89 patients were included in final analysis. The mean Hs-CRP levels in patients with peritonitis were 4.83, 5.79, 

and 7.42 mg/l at baseline, and 6 and 12 month after it, respectively; these levels were 4.47, 3.19, and 2.69 mg/l 

in patients without peritonitis, respectively. In addition, the mean albumin levels in patient with peritonitis were 

3.38, 3.29 and 3.40 mg/l at baseline, and 6 and 12 month after it, respectively; these values were 3.56, 4.05, and 

3.51 mg/l in patients without peritonitis, respectively. 

Conclusion: Results showed that with increase in Hs-CRP level, the risk of peritonitis increased. Besides, the 

albumin level decreased among patients with peritonitis in comparison with patients without peritonitis; there 

was no significant correlation between albumin level and peritonitis. 
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