املرشد العالجي لتدبير الحصيات الكلىية
التعريف والتقييم
*هي وجود مواد بلورٍت في الضبيل البولي

الاعراض والعالمات
*الم بؿني مخكرر غحر هوعي
*مغظ كلوي
*اهخان بولي خاضت ب جرزومت الproteus
*بيلت قيحيت مضخمرة
*بيلت دموٍتمجهرٍت كبحرة او ضغحرة
*عبور للحطياث /فخاجاث حطوٍت
*قطور كلوي

الاستقصاءات البدئية
*اًكو جهاز بولي
*ضورة بضيؿت للكليخحن
*جحليل بول –PHزرع بول

اصخقطاءاث شاملت
DMSAلخحدًد الوظيفت الكلوٍتفي حال كاهذ الحطياث مخعددة او كبحرة
*اعادة اًكو الجهاز البولي *بعد 8اصابيع
*ملراقبت جؿور الحطياث
*ملعرفت فيما اذا حدر عبور للحطياث

العالج البدئي
*حضكحن الالم الشدًد
*في حال وجود عائق اوضدادي احالت مباشرة الخطائي جراحت بوليت في مركس مخخظ
*صيفاليكضحن فموي في حال وجود اعراع اهخان بولي
*العالج بالطاداث غحر شائع

ثدبير املريض الخارجي
*الاصخقطاءاث لدى املرٍؼ املثبذ لديهم حطياث كلوٍت:
*عيىت دم الجراء ,crea,ca p pthحمؼ البول ,عيىت غازاث دم شرٍاهيت بالتزامً مع اجراءphالبول
*عيىت بول عشوائيت بمىخطف الخبول  :الجراء فحظ بول وراصب ,زرع بول وجحضط
*عيىت بول ضباحيت مع جمع بول  46صاعت << ًؿلب مسح للحطياث البوليت مع حسجيل قياصاتها>> الجراء ca
*في حال جمع البول غحر هاجح
oxalate citrateحمؼ البول صيضخيئحن creaphللمقارهت معphالدم
ًؿلب ca/creaoxalate/creaurate/crea :

ثحليل الحصيات
*ٌعؿي معلوماث هامت عً الضبب مىاقشت مع قضم الكيمياء الحيوٍت
*في حال عبور الحطياث بشكل مخكرر ومرجبـ باالعراع هؿلب مً الاهل جطفيت البول

*
همـ الحطياث
*حطياث  p mgالاموهيوم

املظهر

الضبب

الشفوفيت

هاعمت جدا بيػاء فخاث حطوٍت

اهخاهاث بالجرازيم للمىخجت
للبولت خاضت عىد الاؾفال
/ركودة بوليت/

غحر ظليلت

قاصيت ذاث صؿح خشً لون بني
رمادي

اي صبب لفرؽ كلط
البول او فرؽ الاوكسالاث

كبحرة هاعمت باهخت هشت

الاهخاهاث حماع اهبوبي
كلوي حضمم بفيخامحن د
فرؽ كلط البول املجهول
فرؽ الدرٍقاث صاركوئيد

ضفراء شاحبت بلوراث شراب
القيقب

فرؽ صيضخيئحن البول

ظليلت

قاصيت ضفراء

مخالزمت ليش هيهان,
الحميت ,الاورام الدموٍت ,
الخبازاث

غحر ظليلت

هاعمت ضفراء ليىت

فرؽ كساهخحن البول

غحر ظليلت

هشت رمادًت زرقاء

هقظ الادًىحن
فوصفورٍبوصيل
جراوضفحراز

غحر ظليلت

*اوكسالاث الكالضيوم
*ca p
الضيضخيئحن
حمؼ البول
كساهخحن
ديهيدروكس ي ا ًىحن

ظليلت
ظليلت

***الشفوفيت لالشعت حعخمد على كميت الكلط غمً الحطياث
*** مً املمكً ان ًكون لدى هفط املرٍؼ اكثر مً همـ للحطياث ,لدى كل منها شفوفيت مخخلفت لالشعت.

ثفسير النتائج
 البولPh
 اذا كان اقل مً  705مع phالدم وبيكربوهاث ؾبيعيت ٌضدبعد وجود حماع اهبوبي كلوي بعيد
 في حال عدم وجود قيم اعلى اخخباراث اغافيت جؿلب للكالش الكلوي او حشكل حطياث مخكرر
 8>Ph مع بيكربوهاث < 8:حماع اهبوبي بعيد مخوصـ
024>Ca/crea بشكل مضخمر ٌشحر لفرؽ كلط البول
 فيحال الخلل بقدرة الامخطاص جكون اليضبت ؾبيعيت بعد الطيام وجرجفع بعد الوجبت
 في حالت فرؽ كلط بول كلوي جرجفع اليضبت بعد الوجبت والطيام
Oxalate/crea 
ٌ عخمد على العمر ًقترح فرؽ اوكسالاث البول في حالخجاوز العخبت
 عمر اقل مً  8اشهر  88—8 0,35شهر  4_8 024صىت  8_5 0.8:صىواث 0288
اكتر مً  86صىت 02078
020:

 86_9صىت

 حمؼ البول crea /
ٌ عخمد على العمر وٍقترح ارجفاع حمؼ البول في حال ججاوز العخبت
 اقل مً صىت  4_8 827صىت  8_5 8248صىواث  80_9 02:5صىواث 86 _ 028988صىت  0267اكتر مً 86
026
Mg/crea 
 اقل مً ً 024سٍد احخماليت حشكيل الحطياث
Ca/citrate 
 اقل مً ً 028سٍد حشكل الحطياث
Cyctine 
 في حال وجوده ٌشحر لبيلتصيضخيىيت
 قيمتRS
 مشعر الحلوليت الاجمالي :
 صلبي :البول ؾبيعي
 القيمت 8_0 :مخبدل قابل للترصيب
 القيمت :اكتر مً 8جرصب جلقائي

العالج
*اضالح اي اغؿراب اصخقالبي موضوف صابقا مع ؾلب هطيحت مً اخطائي الامراع الكلوٍت
*عالج اي اهخان بولي بشكل خاص ممً لديهم قطت الهخان بال PROTEUSمع عالج فوري في حال وجود اعراع
*اهصح باالكثار مً الضوائل :
املراهقون  5لتر باليوم
الاؾفال بعمر املدرصت  827لتر باليوم
جدابحر اغافيت في حال وجود حطياث مخكررة او فرؽ كلط البول املجهول
*حميت لخحضً قدر الامكان الاوكسالاث vitCcavitd
*جقليل الطودًوم الوارد في حالت فرؽ كلط البول املجهول في حال ججاوز الطودًوم  5ممول/كغ/اليوم
*حميت عاليت الالياف مع صيللوز او قمح كامل لخقليل ال caوامخطاص الاوكسالاث
العالجاث الخاضت :اهظر للخوارزميت في الاصفل واملىاقشت مع اخخطاص ي الكليت

خىارزمية لالستقصاءات الاستقالبية ظفل لديه حصيات
ازالت الحطياث بشكل جلقائي او ازالت فاعلت <<<جفخيذ خارج الجضم او جراحت>>> ____________
جحليل الحطياث

سيستيئين

حمض
البول

Mg pامونيا

Caca oxalate
ca p

هىجن

مستوى
سيستيئين البول
مع phالبول

بيلة سيستينيئية

سترات البوتاسيوم الوبرينول
تعويض قلوي حمية منخفضة
البورين

حمض البول بالدم
والبول اphلبول
بول حامضي
زرع بول

اخذ سوائل كثيرة سيترات
البوتاسيوم بنسالمين

من المحتمل
باكتريا للبولة
منتجة

ازاالة كامل الحصيات
بالجراحة او تفتيت صادات

ا505>phاستقصاءات اكثر الحمضاض الكلوي االنبوبي اكثر
505<Phنقص سترات البول تعويضه بسترات البوتاسيوم زيادة حمض البول تعويض قلوي بسترات البوتاسيوم مع االلوبرينول زيادة
االوكزاالت حمية ناقصة االوكزاالت سيترات البوتاسيوم بيردوكسين في حال فرط كلس البول سيترات البوتاسيوم مع حمية طبيعية الكلس
ناقصة الملح مدرات

**مرض ى فرط اوكسالات البىل يجب ان يحالى ملركس كلىي

RENAL CALCULI ●

الخذقيق السزيزي لخطبيق املزشذ الػالجي في جذبير الحصياث الكلويت
اسم املزيض:
رقم إلاضبارة:

الػىوان:

جاريخ الذخول:

جاريخ الخزوج:

A

الاسخقصاءاث
إيكو جهاس بولي
Kub AXR
 CTبطن مؼ
حقن
جحليل بول
وراسب
سرع بول
إغادة إيكو جهاس
بولي
DMSA Scan

B

الخذابير:
دموياث:
كزياجين
كلس دم
+فوسفور
PTh
حمض بول
غاساث الذم
جمؼ بول 42
ساغت
غيىت غشوائيت
للبول
Ca/crea
Citrate/crea
Mg/crea
Oxalate/crea
جحليل الحصياث

وػم

ال

السبب

(ليس روجيني)

بػذ  6أسابيؼ
حصياث مخػذدة
كبيرة/حصيت وحيذة

C
الػالج
*محافظ
اصالحالاضطزاب
الاسخقالبي
 حسكين ألالم:(سيخامول
رويذي,ديكلون
,مورفين)
إلاكثار منالسوائل
الىمط الغذائيحغطيت إهخاهيتوقائيت
*جزاحي:
اسدشارة
جزاحتأطفال
/جزاحت بوليت
جىظير  ,جفخيذ

اهخان بولي مزافق
/حصياث مزجاهيت

