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ABSTRACT



Our study objective was to evaluate urinary metabolic abnormality, a structural renal
abnormality and collection of demographic and clinical manifestations in 44 patients
(infants and adolescents), the study was established in Tishreen University Hospital.
The patients underwent metabolic assessment, including 24-hour urine analysis,
urine analysis , and stones composition analysis.
About 89,3 % of the patients (n = 28) had an underlying metabolic abnormality that
included hypercalciuria . Calcium Oxalate was found in 58,3 % patients . structural
anomalies of the kidney and urinary tract were found in 18 % of the patientsof which pylourethral duplication was the most frequent one. Positive family history seems to be very
important ( 81,3%) isolated risk factor.
Conclusion : the present study was important as it analyzed the characteristics of
pediatric patients with nephrolithiasis in our region.
Key Words : Nephrolithiasis – Children – Risk Factors – Metabolic Disorders
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الحصيات الكلوية عند األطفال

دراسة استقالبية ,سريرية ,تشريحية ,ووراثية لعينة من المرضى في مشفى تشرين الجامعي
الدكتور عنان اليقة

*

(تاريخ اإليداع  .8142 / 5 / 41قُِبل للنشر في ) 8142/ 3 / 5

 مل ّخص



الهدف  :تهدف الدراسة إلى إجراء تقييم لالضطرابات االستقالبية و التشريحية و جمع المعلومات السريرية
والوراثية عند  44طفالا و يافع ا  .أجريت الدراسة في مشفى تشرين الجامعي بين شهري شباط  , 7102- 7102و
ذلك بإجراء االستقصاءات المخبرية لعينة بول  74ساعة ( كالسيوم  ,حمض البول  ,األكزاالت  ,و السيترات) مع
فحص بول و راسب  ,باإلضافة إلى إجراء تحليل كيميائي للحصيات الكلوية .
أظهرت الدراسة أن حوالي  % 23,9من المرضى الذين أجريت لديهم دراسة استقالبية (  72مريض ا ) لديهم

اضطراب استقالبي  ,و األكثر حدوثا كان ارتفاع كلس البول ( )%20و أكثر الحصيات حدوث ا كانت أكزاالت
الكالسيوم بنسبة (  . ) %32,9وجدت التشوهات التشريحية عند ( )% 02من المرضى الذين تم استقصاؤهم  ,و أكثر

التشوهات حدوثا هو تضاعف الحالب و الحويضة  .يبدو أن القصة العائلية اإليجابية تمثل عامل خطورة كبير

األهمية عند (  ) % 20,9من المرضى.
النتيجة  :أظهرت هذه الدراسة الهامة الخصائص األساسية لداء الحصيات الكلوية عند األطفال في منطقتنا.
الكلمات المفتاحية  :الحصيات الكلوية – األطفال – عوامل الخطورة  -االضطرابات االستقالبية

* أستاذ مساعد– قسم األمراض الباطنة – كلية الطب البشري – جامعة تشرين – الالذقية -سورية
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مقدمة
شهدت العقود األخيرة زيادة في معدل حدوث الحصيات الكلوية عند األطفال  ,حيث تسبب هذه الحصيات

الكلوية الكثير من العقابيل و تترافق بمعدالت نكس عالية .لم يدرس سبب هذه الزيادة بعد بشكل جيد  ,لكن يعتقد أنه
مرتبط بالتغيرات الحادثة في المناخ  ,الحمية الغذائية  ,الوراثة الجينية  ,و أيضا بعوامل بيئية أخرى.[9],[7],[0].
معظم األطفال الذين يعانون من حصيات كلوية بدئية  ,لديهم على األغلب اضطرابات استقالبية مؤهبة على
خلفية هذه الحصيات  ,و هذا ما يحتم إجراء تقييم استقالبي بعد أول حدوث و ظهور لهذه الحصيات .
إن الكشف عن هذه االضطرابات االستقالبية يجعل من الممكن تطبيق عالجات نوعية دوائية و غير دوائية ,

لمنع نكس و عودة هذه الحصيات .

إن وجود و تشكل هذه الحصيات المتكررة و ما يرافقها من تغيرات التهابية عند تشكل الحصيات  ,يمكن أن
يقود بالتدريج إلى تدهور الوظيفة الكلوية عند األطفال ].[4
بالرغم من وجود عدد كبير و متزايد من األبحاث و المقاالت المتعلقة بالحصيات الكلوية وحدوثها عند الكبار

والتي تدرس االضطرابات االستقالبية المرافقة  ,فإنه بالمقابل ال نجد إال أعدادا قليلة من الدراسات المتعلقة بالحصيات
الكلوية عند الصغار .و النتيجة أن األطفال غالبا م ايتم مقاربتهم و معالجتهم بشكل مشابه للكبار  ,و بنفس المبادئ و

الشروط.

رغم العدد القليل من الدراسات المتعلقة بالحصيات عند األطفال  ,فإن المعطيات المتوفرة على قلتها  ,تسمح لنا
بافتراض أن هناك فرق ا بين تشكل الحصيات عند الكبار و تشكلها عند الصغار ,و هذا ما يبرر الحاجة إلى فهم أعمق
و أفضل لألساس االستقالبي و العوامل البيئية أيض ا  ,و بالتالي تطوير استراتيجيات وقائية أفضل .

بدأت تزداد المعرفة بالحصيات الكلوية عند األطفال في السنوات األخيرة  ,حيث يمكن القول إن معظم هؤالء

األطفال لديهم اضطرابات استقالبية مؤهبة ,وعلى أرس هذه االضطرابات ( فرط كلس البول .[3] )Hypercalciuria
لكن هناك عوامل خطورة أخرى  ,تختلف في نسب حدوثها تبع ا للدراسات المختلفة  ,من بين هذه االضطرابات

االستقالبية– نقص سيترات البول  ,فرط أكزاالت البول  ,الحماض األنبوبي الكلوي  ,وأخي ار فرط السيستئين
في البول ].[2],[6
إن نسبة حدوث الحصيات الكلوية مع وجود عوامل خطورة استقالبية عند األطفال تختلف بشكل كبير حسب
الدراسات المختلفة  ,و تتراوح بين  % 31 – 91من الحاالت  ,[9],و بالرغم من هذا االختالف  ,فإن األطفال

األصغر سنا  ,يمكن أن نجد لديهم في أغلب األحيان عوامل خطورة استقالبية  .هذه العوامل يمكن أن تكون عوامل

معوية امتصاصية  ,عوامل غدية صماوية و عوامل كلوية].[01],[3],[2

يكون تحديد العامل االستقالبي صعبافي العادة و ذلك لألسباب التالية :

 عدم المعرف المسبقة بوجود هذا العامل أم ال . -ال يمكن تحديد هذا العامل بدقة .

و هكذا نجد أن الحصيات الكلوية هي نتيجة عدة عوامل  :منها العوامل االستقالبية  ,المهنية  ,باإلضافة إلى

العوامل البيئية المحيطة و التي تشمل قلة السوائل المتناولة  ,اإلنتانات  ,و أخي ار األطعمة الحاوية على مواد تشكل

الحصيات .
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تشكل الحصيات الكلسية في أغلب األحيان أكثر من  %21من الحصيات عند األطفال ,بينما ال تشكل
حصيات حمض البول أكثر من  % 9 – 7من هذه الحصيات  ,في حين تشكل الحصيات اإلنتانية حوالي % 02

منها رغم انخفاض نسبة حدوث الحصيات األخيرة مؤخ ار بسبب العالج المبكر لإلنتانات البولية  .[00].و ربما يعود

سبب انخفاض نسبة تشكيل حصيات حمض البول عند األطفال مقارنة بنسبتها عند الكبار(  ) % 00إلى ارتفاعPH
البولعند األطفال أكثر منه عند الكبار  ,و هذا ما يشكل حماية من حصيات حمض البول التي تحتاج إلى وسط
حمضي من أجل تشكلها  ,رغم أن األطفال يطرحون كمية حمض بول أكبر من الكبار نسبةا للكرياتينين].......[07

القصة العائلية  :إن خطر اإلصابة بالحصيات الكلوية  ,هي أكبر عند األشخاص المنحدرين من عائالت

معروفة بإصابتها بالحصيات الكلوية حيث يتضاعف الخطر بمقدار  7.3مرة عند هؤالء األشخاص  .و لقد وجد أن
اإلستعداد الوراثي يعود على األغلب لعدة مورثات لدى هذه العائالت  ,لكن حتى اآلن لم يمكن تحديد المورث المتهم
بإحداثه لإلصابة بالحصيات الكلوية ].[09

الشذوذات التشريحية  :وهي غالبا ما تحدث ركودة بولية ,تساعد في تشكل الحصيات البولية مثل  :تضيق

الوصل الحويضي الحالبي  ,كلية نعل الفرس  ,الكلية عديدة الكيسات].[04
األمراض الجهازية  :مثل فرط نشاط جارات الدرق  ,و الذي يترافق مع زيادة في تشكل الحصيات الكلسية ,
ويشاهد عند  % 3من المرضى المصابين بالحصيات الكلوية].[06]03
 -هناك عوامل أخرى أرتبط وجودها بتشكل الحصيات الكلوية مثل مؤشر كتلة الجسم BMIحيث يترافق مع

زيادة في تشكل الحصيات الكلوية  ,بغض النظر عن العوامل األخرى  ,و هي أكبر عند اإلناث منه عند الذكور.

 إن اإلصابة بالنقرس تترافق مع زيادة في خطر تشكل الحصيات الكلوية  ,الكلسية منها  ,و حصيات حمضالبول أيضا ,حيث يزداد الخطر بمقدار الضعفين].[02
 -الد اء السكري يزيد أيضا من خطر اإلصابة بالحصيات الكلوية  ,بغض النظر عن الحمية الغذائية  ,وعن

وزن المريض  ,حيث تزداد اإلصابة بالحصيات الكلوية عند السكريين  ,أكثر من غير السكريين .

 Dwyer et alفي دراسته وجد أن نسبة حدوث الحصيات الكلوية تصل إلى  %70عند السكريين  ,بالمقارنة
مع  % 2عند المرضى غير السكريين]. [02
و أخي ار فإن العوامل البيئية و خاصة عند العاملين في البلدان الحارة حيث أنهم معرضون لإلصابة و تشكيل

الحصيات الكلوية بصورة أكبر من غيرهم].[03

أهمية البحث وأهدافه

إن هدف دراستنا كان إجراء دراسة مستقبلية لتحديد الخصائص الديموغرافية  ,األعراض السريرية  ,الشذوذات

التشريحية المصادفة  ,وكذلك تحديد أكثر االضطرابات االستقالبية شيوعا  ,المؤهبة لتشكل الحصيات البولية عند
األطفال و اليافعين  ,و المقبولين في مشفى تشرين الجامعي في الالذقية  ,أو المراجعين للعيادات الخارجية .
عينة البحث :

شملت هذه الدراسة المستقبلية األطفال المقبولين في قسم أمراض الكلية – مشفى تشرين الجامعي و
المراجعينللعيادة الخارجية ألمراض الكلية و العيادة الجراحية البولية للمشفى و لمدة سنة كاملة

( شباط  7102إلى

شباط  )7102و ذلك للمساهمة في استقصاء خصائص الحصيات البولية عند األطفال  ,و تحديد الصورة السريرية و
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العوامل المؤهبة لتشكل هذه الحصيات  .و تمت متابعة معظم المرضى في العيادات الخارجية الخاصة بعد توثيق
دخولهم الى المشفى أو عيادته .
طرائق البحث ومواده

شملت الدراسة  11مريضا من بين  11مريضا ,شخص لديهم حصيات كلوية بعد عدة استقصاءات مثل فحص

البول و الراسب  ,التصوير باألمواج فوق الصوتية  ,الصورة الشعاعية البسيطة للكلية و الحالب و المثانة ( ,) KUB
في مشفى تشرين الجامعي بالالذقية  ,و بعض العيادات الخارجية للمشفى
و اختير المرضى للدخول في الدراسة تبع ا للخصائص التالية:
 -مرضى شخص لديهم حصيات كلوية .

 ليست لديهم أية حدثية مرضية حادة و ليس لديهم مرض مزمن. أعمارهم أقل من  11سنة .الدراسة أجريت خالل مدة عام كامل ( شباط  – 1112شباط .) 1111
أخذت قصة مرضية لألطفال المرضى تضمنت :

 معلومات عن الخصائص الديموغرافية للطفل مثل العمر  ,الجنس  ,مكان اإلقامة . وجود قصة مرضية كلوية أو غيرها . وجود أي قصة مرضية لها عالقة بعوامل الخطورة للحصيات الكلوية  ,خاصة العادات الغذائية و الحمية (قصة داء النقرس  ,عوامل وراثية  ,تجفاف ).
المعطيات السريريةClinical DATA :

المعطيات السريرية أخذت من ملفات المرضى و تضمنت :

 تأكيد تشخيص وجود حصيات كلوية عند األطفال بعد اإلستقصاءات . معلومات عن المريض و تضمنت  :العمر ,الجنس  ,وجود قصة عائلية للحصيات الكلوية ,زمن اكتشافالحصيات الكلوية  ,األعراض السريرية المرافقة لنوب القولنج الكلوي  ,األمراض الجهازية المصاحبة للحصيات الكلوية
عند المرضى ,و أخي ار التشوهات التشريحية للجهاز البولي المرافقة .
تم اسبعاد ثمانية مرضى من الدراسة و هم األطفال :

 الذين لم يتم التأكد من تشخيص الحصيات الكلوية لديهم . األطفال المرضى بأمراض جهازية أخرى ( السكري ,فقر الم الوراثي ) . القصور الكلوي المزمن عند األطفال.التحاليل المخبرية:

AnalysisLaboratory

تضمنت الدراسة  11طفالا مريض ا حيث أجري لهم تقييم استقالبي بعد شهر من تشخيص الحصيات الكلوية  ,و

تضمنت الدراسة :

 فحص بول و راسب . -جمع بول  11ساعة و معايرة كل من الكالسيوم  ,الفوسفور  ,حمض البول  ,األكزاالت  ,و السيترات

وتمت معايرة األكزاالت و السيترات في مخابر خاصة في المدينة في إطار التعاون إلنجاز البحث .
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 عينة دم محيطي لمعايرةالكالسيوم  ,الفوسفور  ,حمض البول  ,األكزاالت  ,و السيترات . -غازات الدم الشرياني .

 -و أيضا تم إجراء تحليل كيميائي للحصيات البولية عند بعض المرضى الذين أمكن عندهم الحصول على

الحصيات البولية .

التحليل اإلحصائي:

 أجري تحليل إحصائي باستخدام X2 analysis تم التعبير عن المعطيات بـ mean±sm اعتبرت النتائج ذات قيمة إحصائية عندما 0.05<Pفي جميع المقارنات.مميزات األطفال المصابين بالحصيات البولية:الجدول رقم ]: [4
مميزات األطفال
الجنس
العمر

قصة عائلية لإلصابة بالحصيات
وجود داء سكري أو سمنة

) N=44 ( 100%
ذكر

) % 11,1( 11

أنثى
Mean +SD

) %11,1 ( 11
2±1

نعم

) % 11,1 ( 11

ال

) % 111,1 ( 1

نعم

)%11,11 ( 1

النتائج و المناقشة
النتائج :شملت الدراسة  11مريض ا طفالا  ,و تم استبعاد ثمانية مرضى ألسباب مختلفة ذكرت سابق ا  ,و

تضمنت الدراسة متابعة و استقصاء  11مريض ا ,تراوحت أعمارهم بين  12 – 1عام ا ,و كان متوسط

أعمارهم . 2.1±1.1منهم  11مريض ا ذك ار(  , ) % 11.1و 11مريض ا أنثى( . ) % 11.1

لقد كان األلم البطني هو العرض األكثر حدوث ا بالنسبة لألعراض السريريةالمرافقة لتظاهر الحصيات الكلوية فقد

شوهد عند  ) % 12,2 (11من المرضى األطفال  ,على حين كان القولنج الكلوي التفليدي  ,أقل حدوث ا فقد شوهد
عند 11مريض ا (  ) % 11,1مع ميل لحدوثه أكثر عند اليافعين و األطفال بعمر أكبر من عشر سنوات  ,على حين

كانت البيلة الدموية العيانية و المجهرية مع ا هما التظاهرات السريرية األكثر حدوث ا خاصةا عند األطفال بعمر أقل من
عشر سنوات  :عند  11مريض ا ( .) % 12على حين كانت بقية التظاهرات السريرية أقل حدوث ا و هي اإلنتان البولي
( حرقة البول تعدد البيالت )  ,الح اررة و العرواءات ,اإلقياء و الغثيان.

التظاهرات السريرية لمرضى الحصيات البولية عند األطفال :الجدول رقم ]: [2
) N= 44 ( 100 %
التظاهرات السريرية
األلم البطني

) %12.2( 11

القولنج الكلوي التقليدي

) %11.1( 11

إنتان المجاري البولية

) %12.1( 11

البيلة الدموية العيانية

) %11.1( 12
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البيلة الدموية المجهرية

) %11.2( 2

الح اررة –العرواءات  -اإلقياء

)% 11,1( 1

و عند السؤال عن وجود قصة عائلية لإلصابة بالحصيات الكلوية فقد تم توثيق وجود قصة عائلية إيجابيةعند

حوالي( 11مريض ا ) أي  % 11,1من مجموع العائالت المدروسة.

من بين  11مريض ا طفالا شملتهم الدراسة  ,قد أجريت دراسة استقالبية عند  11مريض ا  ,حيث وجد اضطراب

استقالبي واحد على األقل عند 11مريضا أي ( ) % 12,1من هؤالء المرضى.
االضطرابات االستقالبية التي أمكن توثيقها كانت على الشكل التالي :
 فرط كلس البول عند  % 21,1من المرضى المدروسين . نقص سيترات البول عند  % 11من الحاالت المدروسة . -فرط حمض البول في البول عند  % 11من الحاالت .

و قد أظهرت الدراسة أن هناك نسبة مهمة من األطفال حوالي (  ) % 11لديهم حجم بول في  11ساعة أقل
من الطبيعي أي أقل من  1ليتر في  11ساعة ..
االضطرابات االستقالبية في تحليل بول  21ساعة عند األطفال المصابين بالحصيات البولية :
الجدول رقم]: [3
االضطرابات االستقالبية

) N = 28 (100 %

فرط كلس البول

) % 21,1 ( 11

فرط حمض البول

) % 11,2 ( 1

فرط أكزاالت البول

) % 11,1( 1

نقص سيترات البول

) % 11,1 ( 1

فرط فوسفات البول

) % 1,1 (1

بيلة السيستيئين

) % 1,1 ( 1

نقص مغنزيوم البول

) % 1,1 ( 1

فرط كلس البول +نقص سيترات البول

) % 12,1( 1

فرط كلس البول +فرط حمض البول

) %11,1 ( 1

نقص حجم بول  11ساعة ( الطبيعي  1ليتر )

% 11

أظهر التحليل الكيميائي للحصيات الكلوية الذي تم إجراؤه عند 11مريضا فقط  ,وجود أكزاالت الكلسيوم عند 2

(  ) %11.1من المرضى  ,و كربونات الكلسيوم عند ثالثة ( ) %11من المرضى  ,حمض البول عند  1مريضان (
.) % 11.2

أظهرت الدراسة وجود اضطرابات تشريحية عند  1مريضا ( ) %11,1و كانت على الشكل التالي :

 -تضاعف للحالب و الحويضة عند  1مرضى (.) %12,12

 تضيق الوصل الحويضيالحالبي عند  1مرضى (. ) %1112
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 كلية عديدة الكيسات عند مريض واحد (.)%11,1 كلية نعل الفرس عند مريضين (. )% 11المناقشة :

لقد حاولت دراستنا أن تحدد عوامل الخطورة االستقالبية  ,التظاهرات السريرية  ,الشذوذات التشريحية  ,و بقية

المعطيات المتعلقة بالحصيات الكلوية عند األطفال  ,الذين شملتهم الدراسة في مشفى تشرين الجامعي  ,خالل مدة عام
كامل .

يمكن للحصيات الكلوية أن تحدث في أي مرحلة من العمر  ,و قد أظهرت الدراسات المختلفة أن متوسط العمر
لتشخيص الحصيات الكلوية عند األطفال هي بين  11 – 2سنوات  ,[11],أما في هذه الدراسة فقد كان متوسط العمر
عند األطفال هو  2سنوات  ,و أن  % 11من األطفال المرضى كان عمرهم أقل من عشر سنوات عند القبول في
الدراسة .[11],[11],[11].
األعراض و العالمات السريرية  ,التي تتظاهر بها الحصيات الكلوية عند األطفال هي :
 -األلم البطني  ,أو ألم الخاصرة مع بيلة دموية أو بدونها ..البيلة الدموية المعزولة .إنتانات الطرق البولية (

الحرقة البولية  ,تعدد البيالت ) ].[12],[11

ناد ار ما نشاهد القولنج الكلوي التقليدي عند األطفال  ,و عادةا ما تكون األعراض مبهمة  ,و هي غالب ا تكون ألم
في الخاصرة  ,أو بيلة دموية مؤلمة .[11] .
إن العرض السريري األكثر حدوث ا عند األطفال  ,تحت سن العاشرة هو البيلة الدموية ,على حين أن القولنج

الكلوي هو العرض المسيطر عند األطفال فوق سن العاشرة .أما في دراستنا فقد كان األلم البطني هو العرض األكثر

حدوث ا عند األطفال  ,يليه القولنج الكلوي  ,و أخي ار أعراض اإلنتان البولي ( الحرقة البولية  ,تعدد البيالت )  ,و هذا
ما يتوافق مع كثير من الدراسات العالمية  .هذه النتائج هي بالتوافق مع دراسة Pollitoet alالتي أظهرت أن األلم

البطني هو العرض األكثر حدوث ا عند األطفال ]. [12] , [2

وصفت االضطرابات االستقالبية عند  % 11إلى  % 21من األطفال المرضى المصابين بالحصيات البولية ,

حسب الدراسات المختلفة  ,[12],[11],أما في دراستنا فقد وجدت االضطرابات االستقالبية على األقل عند % 12,1
من األطفال المصابين بالحصيات الكلوية الذين تم إجراء التقييم االستقالبي لديهم( 11مريض ا) ,وكان فرط كلس البول

االضطراب االستقالبي األكثر شيوع ا  ,يليه نقص سيترات البول  ,ثم فرط حمض البول في البول .عدة دراسات عالمية

أظهرت أن فرط كلس البول قد وجد عند  % 11 – 21من األطفال المصابين بالحصيات الكلوية],[12],[11
] .[11],[11هذه النتائج تتماشى تمام ا مع النتائج التي أظهرتها دراستنا .أيض ا من بين عوامل الخطورة الرئيسية التي
تم تحديدها كان نقص سيترات البول  ,حيث وجد عند  % 70من المرضى الذين تم استقصاؤهم Miller et al.

أظهروا في دراستهم أن نقص سيترات البول كان العامل األكثر حدوث ا عند مرضى الحصيات الكلوية عند األطفال و
ذلك بنسبة  % 61من المرضى ]. [44] ,[11كما في الجدول رقم (.) 1

أما بالنسبة لفرط حمض البول في البول فقد وجدنا في دراستنا قيم ا أعلى (  , ) % 11على عكس ما وصف

في دراسات عالمية]. [11],[11و هذا ما يمكن تفسيره على األقل عند بعض المرضى  ,على أن فرط حمض البول
في البول هو عامل مساعد  ,و ليس اآللية اإلمراضية الرئيسية في تشكل الحصيات البولية عند األطفال  ,و أيضا من
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الممكن أن هذا اإلختالف في الحدوث عائد للخصائص المختلفة لعينة المرضى المشمولين في الدراسة  ,و أيضا
للعادات الغذائية المختلفة عند مرضانا .

أجريت عملية تحليل كيميائيللحصيات البولية عند07طفالا فقط (  ) % 72من المرضى .إن تركيب الحصيات

التي تم تحليلها أظهرت أن نسبة كبيرة منها كانت حصيات أكزاالت الكالسيوم وذلك بنسبة  , % 32,9تليها حصيات
كربونات الكالسيوم بنسبة , % 73و أخي ار حصيات حمض البول بنسبة  % 06,2و هذا ما يتوافق مع معظم
الدراسات العالمية].[41],[93

يبدو أن وجود قصة عائلية إيجابية تعتبر عامل خطورة مهم جدا في دراستنا  ,حيث و جدنا أن أكثر من ثالثة

أرباع المرضى (  ) % 20,6لديهم قصة عائلية إيجابية خاصة وجودبيلة كلسية عائلية .[47],[40].

وجدت التغيرات التشريحية لدى األطفال المرضى في دراستنا عند  2مرضى أي بنسبة  %02,7من الحاالت
حيث كان تضاعف الحالب االضطراب التشريحي األكثر مصادفةا  ,على حين أن  Dursun et alوجدوا في
دراستهم أن الجذر المثاني الحالبي كان االضطراب األكثر حدوث ا  ,حيث يمكن أن يقود إلى حدوث ركودة بولية و

بالتالي حصيات بولية  .و في المرتبة الثانية كان تضيق الوصل الحويضي الحالبي  ,يليها كلية نعل الفرس و الكلية
عديدة الكيسات .
إن محدودية هذه الدراسة تأتي من أنها شملت  44طفالا مريض ا,و قد أجريت دراسة استقالبية عند  72مريض ا,

و عند 07مريض ا فقط أمكن إجراء تحليل للحصيات لمعرفة تركيب هذه الحصيات ,

و أخي ار فإن هذه الدراسة قد أجريت على عينة من المرضى المراجعين للمشفى و العيادات الخارجية و بالتالي

فإنه ال يمكن تعميم هذه النتائج و اإلستنتاجات على األطفال بشكل عام  ,آخذين بعين االعتباراإلختالفات الجغرافية ,
اإلقتصادية  ,و اإلثنية.
في النهايه فقد أظهرت هذه الدراسة نسبة مرتفعة من االضطرابات االستقالبية  ,كعامل إمراضي مؤهب لتشكل

الحصيات البولية عند األطفال و حيث يبقى فرط كلس البول العامل األكثرحدوث ا  ,يليه نقص سيترات البول و هذه
المعطيات تدعم الحاجة إلجراء دراسة استقالبية عند جميع األطفال ممن يشخص لديهم حصيات بولية]. [46] , [43

االستنتاجات و التوصيات
أظهرت هذه الدراسة أن االضطرابات االستقالبية تلعب دو ار كبي ار في إمراضية الحصيات الكلوية عند األطفال ,

و يعتبر فرط كلس البول األلية األكثر مشاهدةا  ,يليها نقص سيترات البول .
إن المقاربة المناسبة لألطفال المصابين بالحصيات الكلوية  ,يجب أن تشمل فحصا و تحليالا لنوع الحصيات ,

إذا كان ذلك متوف ار ,و تحليالا للعوامل المهيئة للحصيات في جميع الحاالت  ,و التي تشمل عوامل الخطورة االستقالبية

 ,العوامل البيئية  ,و العوامل الوراثية  ,و تشكل جميعها دليالا لمقاربة الحصيات الكلوية عند األطفال .

 -هذه المعطيات والنتائج تدعم الحاجة إلجراء تقييم استقالبي لجميع األطفال  ,و اليافعين المشخص لديهم

حصيات كلوية بحيث يمكن تطبيق عالجات مبكرة و دقيقة  ,و اتخاذ إجراءات وقائية  ,و إنقاص النكس الذي يعتبر
الغاية النهائية من معالجة الحصيات الكلوية .
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 للبحث,  أو آالم بطنية متكررة و مزمنة,  الذين يشكون من ألم في الخاصرة,  يجب استقصاء جميع األطفال في معظم,  واألخذ بعين االعتبار أن التظاهرات السريرية للحصيات الكلوية عند األطفال, عن الحصيات الكلوية

. الحاالت ال تشبه القلولنج الكلوي التقليدي

 عن طريق توعية عائالتهم,  لألطفال المصابين بالحصيات الكلوية,  يجب المتابعة المستمرة و بعيدة المدى ألن كل ذلك يعتبر أساسيا في.  و ضرورة االنضباط في العالج,  و كمية الماء المتناولة, ألهمية العادات الغذائية

. مقاربة هؤالء األطفال

,  و أخصائيي أمراض الكلية,  و تضافر لجهود أخصائيي الجراحة البولية,  يجب الحث على إجراء تعاون-

. و ذلك من أجل إجراء استقصاء دقيق لأللية اإلمراضية للحصيات الكلوية عند األطفال
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