
 

 تعریف:

حالب مجرایی برای عبور دادن ادرار از کلیه به سمت 

مثانه است.  به طور معمول حالب در یک فرد بالغ طولی 

سانتی متر دارد. قسمت اعظم این  30تا  28معادل 

طول را در محوطه شکم طی می کند و قسمتی نیز در 

محوطه لگن است. در برخی موارد حالب به طور 

بیماری هایی می شود که تنگی ها مادرزادی درگیر 

یکی از این بیماری ها هستند. بعضی از تنگی های 

حالب به طور اکتسابی روی می دهند، به عنوان مثال 

کسی که به عفونت دستگاه ادراری مبتال شده باشد و 

حالب وی ملتهب باشد، اگر به خوبی درمان نشود در 

پهلو در گذر زمان تنگی اتفاق خواهد افتاد. آسیب به 

تصادف و خونریزی در خلف شکم می تواند عامل 

 تنگی باشد.

 

 عالئم:

در ابتدا به صورت احساس سنگینی و پری در گذر  

زمان، می تواند به درد مداوم پهلو تبدیل شود اما اغلب 

در صورت مزمن شدن بدون عالئم است . در 

صورت تشخیص ندادن به موقع در گذر زمان 

د کلیه می شود. سایر باعث اختالل عملکر

عالئم شامل تغییرات در میزان ادرار کردن، 

وجود خون در ادرار، ابتال به عفونت های مکرر 

 دستگاه ادراری و فشار خون باال می باشد.
 

 

 تشخیص: 

سونوگرافی می تواند تورم کلیه) هیدرونفروز(  

ناشی از تنگی حالب را نشان دهد. همه 

نوزادانی که در سونوگرافی بارداری کلیه 

متسع داشتند،  باید پس از هفته اول تولد 

جهت بررسی های مجدد،  سونو شوند. سایر 

روش های تشخیصی شامل آزمایش های خون 

ادرار کردن و ادرار، سیستویورتروگرام حین 

برای تست جریان غیر طبیعی ادرار) 

تصویربرداری از حالب ها، مثانه و پیشابراه(، 

اسکن هسته ای کلیه، سیستوسکوپی) 

مشاهده داخل مجرای ادرار و مثانه( ، سی تی اسکن 

 کلیه و ام آر آی می باشد. 

 

 

 درمان: 

هدف درمان رفع انسداد برای جلوگیری از آسیب 

صورت وجود عفونت در کنار روش کلیوی است. در 

 های زیر ممکن است از آنتی بیوتیک نیز استفاده شود: 

 

 روش های تخلیه: 
استنت حالب: یک لوله توخالی در داخل حالب برای   .1

 باز نگه داشتن آن کار گذاشته می شود.

نفروستومی از راه پوست: در طی این درمان یک لوله  .2

به طور مستقیم وارد از طریق پهلوها برای تخلیه کلیه 

 کلیه می شود.

کاتتر: در این روش یک لوله از طریق مجرای خروجی  .3

مثانه برای خارج کردن ادرار تعبیه می شود که ا/ر 

عملکرد مثانه ضعیف باشد این روش برای تخلیه مثانه 

 مناسب است.



روش های جراحی که بستگی به وضعیت بیمار دارد  .4

 شامل:  

 جراحی اندوسکوپیک:
یک روش با حداقل تهاجم است، که در آن یک وسیله مجهز  

به نور به مثانه و سایر بخش های دستگاه ادراری فرستاده می 

شود. بعد از بررسی پزشک برای رفع انسداد از همان وسیله 

استفاده کرده و برای جلوگیری از انسداد مجدد از یک لوله تو 

هم برای خالی) استنت( استفاده می کند پس این روش 

 تشخیص و هم درمان استفاده می شود.

جراحی باز: برای انجام این روش جراح با استفاده از برشی در 

 ناحیه شکم انسداد را برطرف می کند.

جراحی الرپاراسکوپی: جراح از طریق یک لوله کوچک مجهز به 

نور و دوربین و چندین برش کوچک وی پوست انسداد را 

 برطرف می کند.

 ی مهمتوصیه ها
برای داشتن سیستم ادراری سالم، مایعات کافی  .1

 فراموش نشود.

 ادرار را زود به زود دفع کنید. .2

 اصول بهداشتی را رعایت کنید. .3

در صورت وجود اتصاالت بعد از عمل جراحی از اعمالی  .4

 که باعث کشیده شدن آن می شود پرهیز کنید.

در صورت ترخیص شدن با لوله ها روزانه محل را  .5

داده،  میزان ترشحات را اندازه گیری نموده شستشو 

 و یادداشت نمایید.
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