
 

  
 سنگ های حالب کلیه

 عالئم گوارشی وجود سنگ حالب:

حالب هجزایی است بزای عبَردادى ادرار اسکلیِ 

هثاًِ کِ گاّی دردّای ًاضی اس ٍجَد بِ سوت 

سٌگ در آى بزٍس هی کٌذ کِ البتِ تقزیبا ّوِ 

هَارد سٌگ ّایی کِ در حالب قزار هی گیزًذ 

سٌگ ّایی ّستٌذ کِ اسداخل کلیِ حزکت 

 کزدُ اًذ ٍ بِ پاییي آهذُ اًذ.

حالب در باال اس لگٌچِ ضزٍع هی ضَد کِ 

 گطادتزیي بخص حالب است ٍ اًتْای حالب بِ

هثاًِ ختن هی ضَد کِ تٌگ تزیي قسوت حالب 

است بزای ّویي اکثزیت سٌگ ّا ٍقتی اس کلیِ 

عبَرهی کٌذ ٍ ٍارد حالب هی ضًَذ در اًتْای 

حالب هتَقف هی ضًَذ چزا کِ تٌگ تزیي قسوت 

 حالب است.

 

َر چقدر حالب از محًطٍ شکم دير می 

شًد ي بٍ عمق لگه وسدیکی می شًد یا 

بٍ عبارتی از کلیٍ دير می شًد يبٍ مثاوٍ 

وسدکی می شًد حالب باریک تر می 

شًد یعىی قطر اوتُای حالب بطًرمتًسط 

یلی متر است يلی از آوجاکٍ امکان م2

درصد مًارد می 59اوعطاف دارد در

میلی متر را  4تًاود سىگ َایی بٍ قطر 

ازخًد عبًر دَد.سىگ َای ادراری 

گاَی در حالب گیر افتادٌ ي باعث 

اوسداد مسیر خريجی ادرار می شًود 

ایه سىگ َا دردَای تیسي ديرٌ ای را 

گ بٍ يجًد می آيروددراکثر مًارد سى

َای کًچک حالب با تجًیس مسکه خًد 

بٍ خًد دفع می شًود يلی اگر سىگ َا 

بسرگتر باشىدمی تًان از طریق ريش 

سىگ شکىی ي بدين ایجاد برش بر ريی 

 شکم آن را خارج کرد.

 

بزای ایي رٍش اس بی حسی ًخاعی استفادُ هی 

ضَد ٍ طبق غالح دیذ پشضک هی تَاًیذ غبح 

رٍس عول بِ غَرت ًاضتا بِ بیوارستاى هزاجعِ 

 کٌیذ.

هػزف هی کٌیذ بِ دکتزتاى اگز دارٍی خاغی 

بگَییذ سیزا بعضی دارٍّا باعث خًَزسی ضوي 

 عول هی ضًَذ.

 در اتا عول چِ هی گذرد؟

هتخػع بیَْضی ضوا را اسًخاع بی حس هی 

کٌذ ٍ در ایي حالت ضوا ًوی تَاًیذ پاّایتاى را 

حزکت دّیذ.ایي ٍضعیت هَقتی است ٍ ًبایذ 

 بتزسیذ.

ضوا هتَجِ دردی  جزاح بعذ اس اطویٌاى اس ایي کِ

هی ضَیذ بِ کوک ٍسیلِ ای بِ ًام یَرتزٍسکَپ 

ٍ اس راُ هجزای خزٍجی ادرار ٍارد هثاًِ ضوا هی 

ضَد ٍ ٍقتی سٌگ را دیذ بِ کوک ابشار دیگزی 

آى را خزد کزدُ ٍ خارج هی کٌذ اگز اهکاى 

خزٍج کاهل سٌگ ّا ٍجَد ًذاضتِ باضذ هوکي 

رًذٍ است یک لَلِ باریک در حالب ضوا بگذا

آى را با کوک یک سًَذ ادراری ثابت ًگِ دارًذ 

 تا هسیز خزٍجی ادرار باس بواًذ.
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 درخاًِ چِ کارّایی اًجام بذّن؟

بزای ضوا آًتی بیَتیک ٍ هسکي خَراکی 

 تجَیش هی ضَد.

دارٍّای تجَیش ضذُ را در ساعت هطخع 

 ٍتا اًتْا هػزف کٌیذ

 هایعات فزاٍاى هػزف کٌیذ

کوک بِ دفع خزدُ سٌگ ّا فعالیت  جْت

 کٌیذ

در یک ظزف هخػَظ ادرار کٌیذ تا بتَاًیذ 

خزدُ سٌگ ّارا جوع آٍری کزدُ ٍ جْت 

آسهایص ببزیذ هوکي است تاچٌذ رٍس 

ادرارتاى خًَی باضذ کِ طبیعی است اها اگز با 

هػزف هایعات فزاٍاى بْبَد ًیافت ٍطَ الًی 

در  ضذ با پشضک خَد تواس بگیزیذ ٍ اٍرا

جزیاى قزار دّیذ.اگز تب ٍ لزس یا درد ضذیذ 

 پْلَ داضتیذحتوابِ پشضک هزاجعِ کٌیذ

پشضک بزای کٌتزل ای لَلِ بزای ضوا عکس 

 ضکن هی ًَیسذ 
 

اگز بزای ضوا لَلِ حالب بگذارًذ السم 

ساعت در بیوارستاى  42است حذاقل 

بستزی ضَیذ ٍ طی ایي هذت سزم ٍ آًتی 

 42تا  24بیَتیک تشریقی بگیزیذ.بعذ اس 

ساعت لَلِ حالب را در هی آٍرًذ ٍ با 

آًتی بیَتیک خَراکی هزخع خَاّیذ 

 ضذ.

در بعضی هَارد السم است یک لَلِ 

داخلی بزای ضوا بگذارًذ ٍ ضوا را جْت 

سٌگ ضکٌی با اهَاج غَتی بفزستٌذ پس 

اس اًجام سٌگ ضکٌی با اهَاج غَتی ٍ 

هعوَال بعذ اس یک هاُ اس تاریخ قزار دادى 

ایي لَلِ کِ بِ آى دبل جی گفتِ هی ضَد 

آى را خارج هی کٌٌذ علت ایي ًام گذاری 

در سباى  Jکل ایي لَلِ بِ حزف تطابِ ض

اًگلیسی هی باضذ ٍ اس آًجا کِ دٍطزفِ 

 است بِ آى دبل جی هی گَیٌذ.
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