
 

 تعریف:

تنگی مادرزادی محل اتصال حالب به مثانه، دومین علت انسداد 

-1000دستگاه ادراری فوقانی است، شیوع ان حدودا یک نفر در 

تولد دیده می شود. دستگاه ادراری شامل دو کلیه، دو 2000

حالب، یک مثانه و یک مجرا می باشد. ادرار توسط کلیه ها 

باریکی به نام حالب، از لگنچه کلیه تولید شده و از طریق لوله 

به مثانه انتقال می یابد، سپس ادرار درون عضوی بادکنکی 

شکل عضالنی به نام مثانه ذخیره می شود. تنگی مادرزادی 

محل اتصال حالب به مثانه منجر به تورم کلیه) هیدرونفروز( می 

شود. در این بیماری میزان تولید ادرار بیش از ظرفیت تخلیه 

از حالب به مثانه است که موجب تجمع ادرار می شود. علت آن 

آن مشخص نیست و در سمت چپ و همچنین در پسرها شایع 

 تر است.

 

 
 عالئم:

این مشکل اکثرا بی عالمت است و در سونوگرافی قبل 

از تولد تشخیص داده می شود. سایر عالمت ها شامل: 

د توده شکمی، درد شکم، استفراغ، اختالل رشد، وجو

خون در ادرار، عالئم عفونت ادراری و ندرتا پرفشاری 

خون می باشد. گاهی کودک به دنبال مصرف 

مایعات فراوان دچار درد می شود. این بیماری 

در موارد شدید می تواند منجر به از دست 

 رفتن عملکرد کلیه و یا سنگ کلیه شود.

 تشخیص:

شامل سونوگرافی، عکس مثانه حین ادرار 

تویورتروگرام( می باشد. قبل کردن) سیس

انجام این عکس بهتر است که پسر بچه ختنه 

شده باشد، کشت ادرار منفی بوده و از دو روز 

قبل آنتی بیوتیک دریافت کرده باشد تا 

 احتمال عفونت کاهش یابد.

 

 

 :درمان
 

در برخی موارد با گذشت زمان تنگی خود به 

خود درمان می شود، هدف اصلی از جراحی 

این بیماران حفظ عملکرد کلیه مبتالست.  در

در مواردی که نیاز به جراحی نیست، 

 پیگیری دقیق و نزدیک الزم است.

 انواع جراحی: 

  زیر یکسال اغلب جراحی به صورت اندوسکوپی با

اتصال حالب به پوست که تحت بیهوشی عمومی انجام 

 میشود .

   باالی یکسال عمل جراحی باز هم قابل انجام است

 حت بیهوشی عمومی انجام میشود ت

 

 
 

  بعد از عمل جراحی جهت مراقبت از خود به نکات زیر

 توجه کنید:

بعد از عمل، پیگیری درمان خود را به کمک  .1

سونوگرافی و در صورت لزوم اسکن هسته ای کلیه 

 انجام دهید.

سونوگرافی را حتما یک تا سه ماه بعد از جراحی انجام  .2

 دهید.

 سال بعد از عمل خواهد بود. 5تا  مدت زمان پیگیری .3

 در صورت جراحی باز محل عمل بخیه می شود. .4

بعد از پایان عمل جراحی ممکن است تا زمانی که  .5

ناحیه عمل بهبود پیدا کند، یک لوله باریک به نام 

استنت برای تخلیه ادرار از کلیه در بدن قرار داده می 

شود. عالوه بر آن ممکن است یک لوله 



)لوله ای که مستقیم از کلیه به بیرون از نفروستومی

بدن راه داده میشود( در یک یا دو طرف بدن نیز برای 

مدت کوتاهی بعد از عمل گذاشته شود. از این نوع لوله 

ها می توان به منظور درمان عفونت شدید قبل از انجام 

 جراحی نیز استفاده کرد.

غ بعد از عمل در صورت بروز تب، درد شدید و استفرا

 به پزشک مراجعه کنید
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. thsurgical nursing/ suzanne c. smeltzer.11
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2- Phipps medical surgical nursing: health 
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3- mosby.elsevier,2015    
  Phipps medical surgical nursing: 

health and illnes 
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