ثطَس ػبم لَلٌح ولیِ یه ثیوبسی ثب دسد ضذیذ پْلَ ثَدُ وِ ثؼلت گیش
وشدى سٌگ ادساسی دس لَلِ حبلت ٍ ثذًجبل آى اًسذاد ٍ تَسم ولیِ هی
ثبضذ .دس اوثش هَاسد سٌگ ّبی وَچه حبلت ثب تدَیض هسىي خَثخَد
دفغ هی ضًَذ ٍلی دس هَاسد وِ سٌگْب ثضسگتش ثبضٌذ ٍ ثبػث اًسذاد وبهل
لَلِ حبلت ضًَذ اٍسطاًس هحسَة ضذُ ٍ دس غَست ػذم دسهبى آى

شکسته سىگ حالب اس طزیق مجزای ادرار

هوىي است ثبػث تت ٍ لشص ٍ ػفًَت ضذیذ ولیِ ٍ دس ًْبیت

()TUL

اصوبسافتبدگی وبهل ولیِ ضَد .اهشٍصُ ایي سٌگْب سا هی تَاى اص طشیك
سٍش  TULاص ساُ هدشا ،ثذٍى ّیچگًَِ ثشضی ثش ضىن ٍ ثی ّیچ دسدی
سٌگ حبلت سا خبسج ًوَد.

( ) Trans Urethral Lithotripsy

قبل اس عمل
هتخػع ثیَْضی لجل اص ػول ثیوبس سا هطبٍسُ هی ًوبیذ .آسپشیي ٍ سبیش
داسٍّبی ضذالتْبة اص چٌذ سٍص لجل هی ثبیست لطغ ضًَذ .ثیوبس هی تَاًذ

سٌگْبی ادساسی سَهیي ثیوبسی ضبیغ دستگبُ ادساسی تٌبسلی ثؼذ اص
ػفًَت ادساسی ٍ ثیوبسی پشٍستبت است ٍ سٌگْبی ادساسی ثػَست
هٌفشد یب چٌذگبًِ ٍ دس ضىل ٍ اًذاصُ هتفبٍت هی ثبضٌذ وِ دس ثبفت ولیِ
یب سیستن خوغ آٍسی ادساسی توشوض هی یبثٌذ حبلت یىی اص لسوتْبی
هْن سیستن ادساسی اص ًظش ضذت ػالئن ٍ سشػت تخشیت وبس ولیِ هی

غجح سٍص ػول ًبضتب ثِ ثیوبسستبى هشاخؼِ ًوبیذٍ .لی هؼوَالً سٍص لجل اص
ثستشی ضذُ ٍ اص ضت لجل ًبضتب ثَدُ سشم تضسیمی ٍ آًتی ثیَتیه ضشٍع
هی ضَد.
ثشای ایي ػول اص سٍش ثیحسی ًخبػی استفبدُ هی ضَد ٍ دس اغلت هَاسد
ًیبص ثِ ثیَْضی ػوَهی ًیست.

ثبضذ ،اگش سٌگْبی حبلت ووتش اص  4هیلی هتش ثبضذ هؼوَال ثخَثی اص
حبلت ػجَس هی ًوبیٌذ ،اهب ثب اًذاصُ ثیص اص
 6هیلی هتش ثِ ًذست ثِ غَست خَدثخَدی لبثل ػجَسّستٌذ  .اخیشا دسهبى
سٌگْبی ادساسی ثطَس وبهل دچبس تحَل ضذُ ٍ سٌگْبی حبلجی وِ ثِ

تْیِ وٌٌذُ :هحوذ هحوذی
تحت ًظش آهَصش پشستبسی

طَس خَدثخَد اص هسیش ػجَس ًوی وٌٌذتَسط سٌگ ضىٌی دسٍى
اًذاهی()TULاًدبم هی دٌّذ.
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عمل جزاحی
خشاح ثِ ووه ٍسیلِ ای ثٌبم یَستشٍسىَح اص طشیك هدشای ادساس ٍاسد
هثبًِ ٍ سپس لَلِ حبلت ضذُ ٍ ثؼذ اص دیذى سٌگ حبلت ثِ ووه اثضاس
هخػَظ سٌگ سا خشد ًوَدُ ٍ دس ایي هشحلِ دس غَستی وِ اهىبى
داضتِ ثبضذ خشدُ ّبی سٌگ خبسج ضذُ ٍ دس غیش ایٌػَست ثستِ ثِ ًظش
خشاح هوىي است دس داخل لَلِ حبلت لَلِ ای لشاس داد ضَد وِ تَسط
یه سًَذ هثبًِ ثبثت هی گشدد.

بعد اس جزاحی

وبّص هػشف پشٍتئیيً ،وه،غزاّبی حبٍی هَاد ًگْذاسًذُ هثل

هسئلِ هْن دیگش هػشف اًَاػی اص غزاّبست وِ دس اسیذ ٍ یب ثبصی وشدى

وٌسشٍ،سَسیس ًٍَ ،...ضبثِ،الىل،سیگبس،وبوبئَ،

ادساس ًمص داسًذ .هی داًین ثؼضی اص اهالح دس هحیط اسیذی وشیستبلیضُ
هی ضًَذ ٍ ثؼضی دس هحیط للیبیی ،هثال ثشای سٌگ اسیذ اٍسیه للیبیی

افضایص تحشن(اًدبم ٍسصضْبی هٌظن َّاصی هثل پیبدُ

وشدى ادساس تَغیِ هی ضَد ٍ یب ثشای سٌگْبی سیستئیٌی ّن ّویي طَس،

سٍی،دٍهیذاًی،ضٌبٍ،)..وبّص ٍصى؛ افضایص هػشف فیجشغزائی(هیَُ

صیشا دس هحیط اسیذی وشیستبلیضُ هی ضًَذ ٍ حتی گبّی ثب دسهبى ادساس سا

ٍسجضیدبت)
بزخی وکات در رصیم غذایی مبتالیان به سىگ کلیه
اهشٍصُ ثبثت ضذُ است وِ سٌگ ّبی ادساسی هٌطبء ٍ اًَاع هتؼذدی

للیبیی ٍ اسیذی هی وٌٌذ .ثِ ّش خْت
هْوتشیي غزاّبی اسیذی وٌٌذُ هَاد پشٍتئیٌی است ٍ للیبیی وٌٌذُ ّب
سجضیدبت ٍ هیَُ خبت ّستٌذ وِ لیوَ ًمص ضبخػی دس ایي هیبى داسد.

دس اغلت هَاسد سٌگ حبلت ثیوبس ثطَس وبهل خبسج ضذُ ٍ ثیوبس ثؼذ اص

داسًذ ٍ سطین غزایی تب حذی اًذن ووه وٌٌذُ دس دسهبى سٌگ

اػتمبد ثش ایي است وِ ضبیذ تٌْب خبیگبُ سطین ،دس خلَگیشی اص سٌگ

سفغ ثی حسی هی تَاًذ دس ّوبى سٍص هشخع هی ضَد .دس هَاسدیىِ ًیبص

سبصی است ٍ ثش خالف گزضتِ دیگش اػتمبد ػویمی ثش سػبیت ٍ

ّبی ولسیوی است .هْوتشیي هَاد غزایی داسای ولسین پٌیش ٍ پشٍتئیي

ثِ گزاضتي لَلِ حبلت ٍخَد داسد حتوبً تب ثؼذ اص چْبس ّفتِ ثشای خبسج

هوٌَػیت غزا ًیست ٍ هْن تش اص آى هػشف هبیؼبت وبفی ٍ وبلشی

ّبی حیَاًی است .اهب گبّی اػتمبد ثش ایي است وِ ثِ خْت ػذم خزة

وشدى آى ثِ پضضه هشاخؼِ ضَد.

هٌبست هطشح هی ضَد.

ولسین اص سٍدُ ،هَادی وِ ػاللِ صیبدی ثِ ثبًذ ثب ولسین داسًذ دادُ ضَد
هثال غزاّبی داسای اگضاالت صیبد.

در مىشل

خَسدى هبیؼبت ثب تَخِ ثِ ایٌىِ غلظت ادساسی سا ون هی وٌذ ٍ دس ًتیدِ

هؼوَالً ثشای چٌذ سٍص آًتی ثیَتیه خَساوی ٍ هسىي تدَثض هی ضَد.

اهالح ٍ هیىشٍة ّبی هَخَد ًیض سلیك ضذُ ٍ وبس آیی خَد سا اص دست

ثِ ثیوبس تَغیِ هی ضَد هبیؼبت صیبد هػشف ًوبیذ.
ّوچٌیي ثیوبس هی ثبیست خْت ووه ثِ دفغ خشدُ سٌگْب فؼبلیت ًوَدُ
ٍ حتوبً دس یه ظشف ادساس ًوبیذ تب دس غَست دفغ سٌگ آًْب سا خْت
اًدبم آصهبیص ثذست آٍسد.

توصیه های عمومی

هی دٌّذ ٍ اص طشفی ثب تغییش دس فیضیَلَطی هذٍالی ولیِ ٍ ًیض ثب افضایص
حشوبت دس سیستن ادساسی هی تَاًذ هؤثش ثبضذ.

اٍسیه هحذٍدیت غزایی چٌذاى هفیذ ًیست ٍلی ثؼضی هطبلؼبت اثشات
خَثی سا دس سػبیت سطین غزایی تبییذ هی وٌٌذٍ .لی ثِ طَس ولی

همذاس هػشف هبیؼبت سٍصاًِ ثبیذ  2-1لیتش ثبضذ وِ ایي همذاس ثبیذ ثِ طَس
هتٌبست دس طَل هذت سٍص تمسین ضَد .حتی تَغیِ هی ضَد دس ایي گًَِ

یؼٌی ایدبد حذالل پَسیي ٍ ًیض للیبیی وشدى ادساس ثب غزا ٍ چٌبًچِ ًیبص

ثیوبساى دس ًیوِ ّبی خَاة ًیض هبیؼبت خَسدُ ضَد ،ثِ طَسی وِ ٍصى

ثبضذ هػشف هَادی چَى خَش ضیشیي تَغیِ هی ضَر.

هخػَظ ادساس دس طی ضجبًِ سٍص ٍ دس ّش صهبًی دس حذ 3131 – 3121

افضایص هػشف آة ٍهبیؼبت(ثْتشاست حدن ادساسسٍصاًِ ثِ ثبالی  2لیتش

سش هی ثشًذ ٍ وبس آًْب ثب فؼبلیت سٌگیي ثذًی ّوشاُ است ٍ یب اختالل

ثشسذ ٍسًگ ادساس ّویطِ ضفبف ثبضذ.هػشف  3الی 2لیَاى آة ّش

گَاسضی داسًذ ثبیذ آة ثیطتشی ثخَسًذ وِ حدن وبفی ادساس ثب ٍصى

سبػت ٍلجل خَاة تَغیِ هی ضَد).تَخِ:ثْتشیي ًَضیذًی آة هؼوَلی

هخػَظ فَق سا داضتِ ثبضٌذ.

سٌگ ًذاسد.

وِ هوىي است ثیوبس سا دلسشد ًوبیذ .دس هَسد سٌگ ّبی ثب هٌطبء اسیذ

هحذٍدیت سطین غزایی ثِ هػشف پشٍتئیي حذٍد  31-311گشم دس سٍص

ثبضذ .ثٌبثشایي ثیوبساًی وِ ػشق صیبد هی وٌٌذ ٍ یب دس ضشایط گشم تشی ثِ

هی ثبضذ.آة خَضیذُ،آة هؼذًی ،آة تػفیِ ضذُ ٍ...تبثیشی دس تطىیل

دس ًتیدِ دس ًَضتي سطین غزایی تفبٍت ّبی صیبدی ثِ چطن خَاّذ خَسد

دس سٌگ ّبی سیستئیٌی ثْتشیي سطین غزایی آة دسهبًی است ٍ للیبیی
ًوَدى ادساس ٍ پشّیض اص ثؼضی غزاّب هثل حجَثبت ،آخیل ،هشؽ ٍ تخن
هشؽ تَغیِ هی ضَد .دس هَاسدی وِ ًَع سٌگ سا ًتَاى ثِ طَس دلیك
تؼییي ًوَد ،سطین غزایی ثب پَسیي ون ٍ اگضاالت ون تَغیِ هی ضَد ٍلی
ثِ طَس ولی هػشف هبیؼبت دس ولیِ ّبی سٌگ سبص هفیذ است.

