




 جظن طختی اطت کَ اس کبًی ُبی هْجْد 

 در ادرار تؼکیل هی ػْد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1


کشورهای سطح پاییه:از وظر جغرافیایی-
باال-متوسط



 دهه سوم تا پىجم زودگی:  سه

مردان سه برابر زوان: جىس

سیاهپوستان از ایه بیماری ایمىىد: وژاد



حجن کن ادرار

 تغذیَ ّ رژین

غذایی  

چبقی

 ابتال  بَ بزخی
بیوبریِب

دارُّب

طببقَ خبًْادگی





ٔیژگیٓا رَگ غرایط ایجاد غیٕع َٕع ضُگ 

قظوتی اس اگشاالت در ادرار تْطط بذى تْلیذ 
کلظین ّ اگشاالت بخؼی اس رژین . هی ػْد

غذایی ُظتٌذ اهب تٌِب عْاهل ایجبدکٌٌذٍ 
اگشاالت . طٌگ ُبی اگشاالت کلظین ًیظتٌذ

ٍ ُب ّ آجیل  غذا در بظیبری اس طبشیجبت، هیْ
کلظین اطتخْاى ًیش هوکي . یبفت هی ػْد

اطت در تؼکیل طٌگ کلیَ ًقغ داػتَ 
.ببػذ

Black/d
ark 
brown

ّقتی ادرار اطیذی اطت 
اچ کبُغ یبفتَ ّ پی

80% کلظین اگشاالت

در ادرار قلیبیی، بَ ّیژٍ ٌُگبهی کَ پزّتئْس 

.ّجْد دارد، هحتول اطت
طفیذ 
کذر

ّقتی ادرار قلیبیی اطت 5-10% کلظین فظفبت

ژین ُبی غذایی غٌی اس پزّتئیي ُبی حیْاًی 
َ طْر طبیعی در توبم  ّ پْریي، پیغ طبسُب ب
َ طْر ّیژٍ در  هْاد غذایی یبفت هی ػْد، اهب ب

.گْػت اًذام ُب، هبُی ّ صذف ُبی ّحؼی

Yellow/r
eddish 

brown

when urine is 
persistently acidic

5-10% اطیذ اّریک

struviteجلْگیزی اس طٌگ ُبی  بظتگی بَ 
ًؼبى دادٍ . در اهبى هبًذى اس عفًْت دارد

ٍ اطت کَ رژین غذایی بز رّی طبخت  ػذ
.طٌگ ُبی راکتی تأثیز ًوی گذارد

طفیذ 
کذر

عفًْت در کلیَ 10-15% اطتزّیت

طیظتیي، یک اطیذ آهیٌَ )یکی اس بلْک ُبی 
َ ُب ّ ( طبختوبًی پزّتئیي اطت، اس طزیق کلی

بَ ادرار ًؼت هی یببذ ّ کزیظتبل ُب را 
.تؼکیل هی دُذ

Pink/yell
ow

اختالل ًبدر ژًتیکی

1-2% طیظتیي

ػذیذا ًبدر گشاًتیي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87


 طٌگ کبلیض







ازيایع خٌٕ:آسهبیؼبت خْى، افشایغ کلظین ّ یب اطیذ 
.اّریک ببال را در خْى ػوب آػکبر هی کٌٌذ 

در صْرت ابتال بَ طٌگ کلیَ، آسهبیغ ادار :آزيایع ادرار
طبعتَ ًؼبى دٌُذٍ هقبدیز اهالح سیبدی در ادرار دفع 24

.ػذٍ خْاُذ بْد 
تظت ُبی تصْیزی ُز ًْع  :آزيایع ْای تصٕیری

تظت . طٌگی را در دطتگبٍ ادراری ػوب ًؼبى هی دٌُذ 
ُبی تصْیزی هعوْاًل ػبهل طًْْ گزافی - ضی تی 

اضکٍ ّ در بزخی هْاد غیز هعوْل ػبهل اػعَ ایکض 
.هی ببػٌذ 

اس ػوب خْاطتَ هی ػْد :آَانیس ضُگ ْای دفغ غذِ
کَ در ٌُگبم دفع ادرار اس یک صبفی اطتفبدٍ کٌیذ تب ُز 

اس ایي طزیق . تعذاد طٌگ دفع ػذٍ ای را جوع آّری ًوبییذ
طٌگِب بزای تظت ُبی آسهبیؼگبُی جوع آّری هی 

ػًْذ

https://namnak.com/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D9%86.p12790
https://namnak.com/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C.p43266
https://namnak.com/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C.p43266


ػزّع ًبگِبًی درد کْلیکی کَ هعوْال اس -1۱)
پِلْ ػزّع ػذٍ ّ طپض بَ کؼبلَ راى  

ّطیظتن تٌبطلی اًتقبل هیببذ
تِْع ّاطتفزاغ-۲
بی قزاری ػذیذ-۳
طْسع ّ تکزر ادرار-۴
ُوبچْری-۵
ادرار تیزٍ-۶
عذم ّجْد ادرار یب ادرار هختصز-۷



پیلًْفزیت

یعفًْت هجبری ادرار

عفًْت هثبًَ 

اًظذاد ادراری 

ُیذرًّفزّسیض

ًبرطبیی کلیَ





  ضُگ در يذم دیطتال
دانة

 5قطر ضُگ کًتر از  
يیهی يتر

  يذت زياٌ ػالیى تیًار
کٕتاِ تاغذ



 ّکهیّ  جرادی تطتّت
 جرادی. يیگٕییى اَذٔیٕرٔنٕژی

( اَذٔیٕرٔنٕژی)کهیّتطتّ 
اضت کّ تا  جرادیرٔغی در 

دذاقم تٓاجى صٕرت 
اَذٔیٕرٔنٕژی  از تیػتر.يیگیرد

اضتفادِ يی  درياٌ ضُگ ترای
تیًاریٓای غٕد ايا ترای درياٌ 

ٔ اختالالت  يجاری ادراریٔ  کهیّ
اَطذاد جریاٌ آٌ کّ يُجر تّ 

يیػٕد َیس اضتفادِ يی  ادراری
.گردد

http://drvariani.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa/
http://drvariani.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%da%af%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7/
http://drvariani.ir/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d9%84%da%af%d9%86%da%86%d9%87/
http://drvariani.ir/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d9%84%da%af%d9%86%da%86%d9%87/


 ايٕزظ تّ تیًار جٓت تطکیٍ اظطراب
تیًارٔ افسایع اگاْی تیًار

NPO  ضاػت قثم از  12َگّ داغتٍ تیًار
جرادی

غیٕ کايم فالَک ضًت جرادی
 يصرف دارٔ صثخ ػًم تُٓا تا جرػّ ای

اب
 ْر گَّٕ جٕاْر ٔ زیُت آالت خٕد را قثم

از تذٌ تیًار  جرادی الپارٔضکٕپیاز 
خارج گردد 

تخهیّ يثاَّ قثم از ػًم
 اَجاو ازيایع خٌٕ ٔ ادرار ٔ گرافی

ْای يٕرد نسٔو طثق َظر جراح
 ٔٔادذ  3رزرP.C

 ْیذراتاضیٌٕ تیًار ٔ اَتی تیٕتیک تراپی
طثق َظر جراح



ضُگ غکُی از راِ يجرای ادرار

تقطیى تُذی نٕنّ دانة:
 ّدانة فٕقاَی از َادیّ اتصال نگُچّ کهیّ ت

upj))دانة 

يیاَی اٌ قطًت از دانة کّ رٔی دانة
ضاختًآَای ضاکرٔایهیاک قرار دارد

 دانة تذتاَی از يرز پاییُی ضاختًآَای
)ضاکرٔایهیاک تا يذم اتصال دانة ٔ يثاَّ 

(uvj



 تیًار در پٕزیػٍ نیتٕتٕيی قرار
يیگیرد پص از پرپ ٔ درپ جراح تا 

یٕرترٔضکٕپ ٔارد يجرا ضپص يثاَّ 
يیػٕد ضپص گایذٔایر ٔارد يیػٕد تا  

جراح تتٕاَذ از طریق اٌ دْاَّ دانة 
را پیذا کُذ ضپص تا یٕرترٔضکٕپ ٔ تا  

ْذایت گایذٔایر تّ درٌٔ دانة 
پیػرٔی يیگردد ضپص گایذ خارج ٔ 

پرٔپ نیتٕترٔپی ٔارد يیػٕد ٔ ضُگ 
از طریق ايٕاج غکطتّ يیػٕد در 

ایٍ ُْگاو يایغ اضتریم تا فػار ٔارد 
يیگردد تا ْى دیذ جراح غفاف گردد ٔ 

ْى ضُگٓای خرد غذِ ٔارد يثاَّ 
گردَذ ضپص ضَٕذ دانة ٔ فٕنی 

فیکص يیگردد



 ایٍ رٔظ جرادی جٓت ضُگٓای
کهیّ ٔ دانة فٕقاَی اضتفادِ 

يیػٕد
 جٓت اَجاو جرادی تی ْٕغی

کايم الزو اضت ٔ تا ایجاد یک ترظ 
ضاَتی يتر  2تا  1کٕچک در دذٔد 

در پٓهٕ کّ يؼًٕال تذٌٔ ضچٕر 
يیثاغذ اَجاو يیػٕد ضپص 

َفرٔضکٕپ از طریق ترظ ایجاد  
غذِ ٔ تا راًُْایی اغؼّ ایکص 
ٔارد ضیطتى کهیّ يیػَٕذ ٔ یک 

تهطکٕپ کٕچک َیس ػثٕر دادِ 
يیػٕد تا از طریق اٌ ضُگ دیذِ ٔ 

غکطتّ ٔ از طریق ًْاٌ ترظ  
.کٕچک از تذٌ تیًار خارج يیگردد





 اگرچّ ايٍ ثاتت غذِ اضت كّ ايٍ ػًم خیهي ايًٍ اضت ايا
ياَُذ ضاير اػًال جرادي خطرات ٔ ػٕارض تانقِٕ خٕد را دارد

يقذاري خَٕريسي طي ايٍ ػًم رر يي دْذ ٔ يًكٍ : خَٕريسي
.اضت َیاز تّ تراَطفٕزیٌٕ خٌٕ تاغذ

تّ ًّْ تیًاراٌ جٓت كاْع ػفَٕت پص از ػًم آَتي : ػفَٕت
.تیٕتیك دادِ يي غٕد

ّاگرچّ َاغايغ يي تاغذ ادتًال : آضیة تّ ارگآَاي اطراف كهی
آضیة تّ ارگآَاي اطراف از طذال، كثذ، ريّ، نٕزانًؼذِ ٔ كیطّ 
صفرأ ریّ ٔجٕد دارد ٔ يًكٍ اضت َیاز تّ جرادي ديگري تاغذ

يًكٍ اضت ايٍ ػًم تثذيم تّ ػًم : تثذيم ػًم تّ ػًم تاز
.جرادي تاز غٕد

يًكٍ اضت تّ ػهت اَذازِ ضُگ يا : ػذو تٕاَائي در خرٔج ضُگ
.يذم آٌ ضُگ خارج َػٕد ٔ َیاز تّ دريآَاي دیگری داغتّ تاغذ



RETRO GRADE 

INTRARENAL SURGERY 

&LASER LITHOTRIPSY 

FOR KIDNEY STONES



اًذیکبطیًِْبی جزاحی:

 طٌگِبی کبلیض تحتبًی کَ هْفق کوتزی در
ESWLدارًذ.

 َطٌگِبی هقبّم بESWL

 بیوبراى دارای طٌگِبی کلیْی بب طببقَ هصزف
ضذ اًعقبدُب

َبیوبراى تک کلی

 طبًتی هتز 2طٌگِبی کلیَ کوتز اس



Local-spinal –general anaesthesia

Flexible uretroscopy and  laser

Pre operative Dj stenting will be 

done 2 weeks prior to RIRS surgery





ُشیٌَ ببالی جزاحی

بَ اطبًی در دطتزص ًبْدى

عذم هِبرت کبفی جزاحبى در بزخی هْاقع

کوتز تِبجوی بْدى

 90هْفقیت ببالی%

عْارض بظیبر پبییي

هذت اقبهت کْتبٍ بیوبراى

بِبْدی طزیعتز

ریظک پبییي خًْزیشی



 تیٍ اضت ٌ ایٍ َٕع جرادی، یک رٔظ درٔ
  ًّْ ّدر ایٍ رٔظ تّ کًک تهطکٕپی ک

چیس را تسرگًُایی يی کُذ، جراح دیذ 
تٓتری خٕاْذ داغت 

 ايٍ ػًم يؼًٕال در تیًارضتاٌ ٔ تا
تیٕٓغي ػًٕيي صٕرت يي گیرد

 يیهي يتري  5ـ  10ضٕرار  3تا اضتفادِ از
جرادي اَجاو يي غٕد كّ يؼًٕال يكي از 

یا تاال ٔ پاییٍ اٌ ايٍ ضٕرار ْا در َاف 
.ايجاد يي غٕد

 دضتگاْي تّ َاو آَذٔضكٕپ را كّ در
َٕكع دٔرتیٍ تطیار دطاضي تؼثیّ  

غذِ، درٌٔ غكى يي فرضتُذ
 گازCO2 را ٔارد غكى تیًار يي كُُذ
 ضٕرار ديگر، اتسارْاي جرادي  2از

ٔارد يي غٕد( ترٔکار)



    یٕرترٔنیتٕتٕيی  الپاراضکٕپی
(جرادی ضُگ دانة)

      پیهٕنیتٕتٕيی      الپاراضکٕپی
(  جرادی ضُگ کهیّ)

      َفرٔنیتٕتٕيی     الپاراضکٕپی
(جرادی ضُگ کهیّ)





هشایب

  چطثُذگی یکی از يػکالتی اضت کّ پص از ػًم
جرادی تاز يًکٍ اضت ترای فرد ایجاد غٕد، ايا در  

الپاراضکٕپی چٌٕ غکى تاز ًَی غٕد، در يؼرض  
ْٕای يذیط قرار ًَی گیرد ٔ تافت تذٌ تا نٕازيی کّ 

ُْگاو ػًم اضتفادِ يی غٕد تًاش َذارد،  
.چطثُذگی خیهی کًتری ایجاد يی کُذ

کٕچک تٕدٌ اضکار ػًم
 ٍْى از َظر زیثایی تّ َفغ تیًار اضت ٔ  جرادی ای

ْى تّ أ کًک يی کُذ پص از جرادی خیهی ضریغ تر 
تّ زَذگی رٔزيرِ ترگردد ٔ کارْای ػادی را از ضر  

.  تگیرد



 ادتًال ػفَٕت َیس در ایٍ رٔظ
تطیار کًتر اضت

 ّکاْع خَٕریسی، کّ ادتًال َیاز ت
.دریافت خٌٕ را کاْع يی دْذ

 در رٔظ جرادی تاز، داخم غکى
تّ خٕتی رٔظ الپاراضکٕپی 

رٔغٍ ًَی غٕد ٔ چٌٕ اػضای 
ّ اَذ،  تذٌ رٔی ْى قرار گرفت

يًکٍ اضت خیهی از تافت ْا 
تخٕتی دیذِ َػٕد، ايا ایٍ  

يػکالت در الپاراضکٕپی ٔجٕد 
. َذارد



يیذٌ گاز داخم غکى کّ در رٔظ الپاراضکٕپی د

اَجاو يی غٕد، ترای ترخی افراد خطرَاک اضت، 
تُاترایٍ افرادی کّ زيیُّ تیًاری ْای قهثی یا 
.تُفطی دارَذ، َثایذ از ایٍ رٔظ اضتفادِ کُُذ

 ػًم جرادی تّ رٔظ الپاراضکٕپی در ضُیٍ تاالی
انثتّ افرادی کّ . ضال چُذاٌ يُاضة َیطت 60

تصًیى يی گیرَذ از ایٍ رٔظ اضتفادِ کُُذ، تایذ تّ 
یک پسغک يتخصصی يراجؼّ کُُذ کّ در ایٍ 

.زيیُّ تثذر ٔ يٓارت دارد



در ْر ػًم جرادی تؼهت غکطتّ : ػفَٕت زخى
غذٌ ضذ دفاػی پٕضت، ادتًال تٓاجى تاکتری ْا 

در ٔضؼیت ْای . ٔ ایجاد ػفَٕت ٔجٕد دارد
أرژاَطی، چاقی، ضٍ تاال، ضؼف ضیطتى ایًُی، 
دیاتت، ػًم ْای طٕالَی ٔ کیطّ صفرای ػفَٕی 

.غاَص آٌ زیاد يی غٕد( گُذیذِ)ٔ گاَگرَّ

در تیًاراٌ يطٍ ٔ تا : ػٕارض قهثی ػرٔقی
ضاتقّ تیًاری ْای قهثی، فػارخٌٕ، چاقی ٔ 
دیاتت ٔ در جرادی ْای أرژاَطی ٔ طٕالَی، 

غاَص ضکتّ قهثی ٔ آریتًی قهثی قاتم تٕجّ 
.اضت



رٔی )تصٕرت پُٕيَٕی ٔ آتهکتازی : ػٕارض ریٕی
در تًاو اػًال (ْى خٕاتیذٌ دثاتچّ ْای ریٕی

جرادی کّ درغکى اَجاو يی غٕد يًکٍ اضت 
ترٔز ًَایذ ٔ تذرک تیًار ٔ تُفص ػًیق ٔ ضرفّ در 

.رٔزْای تؼذ از ػًم از آٌ جهٕ گیری يی کُذ

ایٍ ػارضّ یکی از ػٕارض غایغ : ػفَٕت ادراری
اػًال جرادی اضت کّ در تیًاراَی کّ ضَٕذاژ 

.ادراری اَجاو يی غٕد تیػتر دیذِ يی غٕد



 NPO  ضاػت تؼذ از  24تا 12َگّ داغتٍ تیًار
جرادی طثق دضتٕر پسغک

کُترل دقیق ػالیى دیاتی

تٕجّ تّ دجى ٔ رَگ  ادرار تیًار

تٕجّ تّ پاَطًاٌ تیًار

  ْیذراتاضیٌٕ تیًار ٔ اَتی تیٕتیک تراپی طثق
َظر جراح

تطکیٍ درد کتف  )تسریق يطکٍ طثق َظر جراح
(ٔ غاَّ

  ٔ يراقثتٓای پیػگیراَّ از ترٔيثٕايثٕنی ریٕی
ٔریذی



بب تؼکز اس تْجَ ػوب
هزین طْفبلی  

طزپزطتبر بخغ 
اًذّیْرّلْژی 
بیوبرطتبى ػِیذ 
ُبػوی ًژاد 


