
 

 تعریف:

لوله حالب، لوله ایی تو خالی که کلیه ها را به مثانه 

متصل می کند و ادرار را از کلیه ها به مثانه منتقل می 

کند. این لوله به منزله محل تنفس کلیه ها می باشد، 

که اگر انسداد پیدا کند،  باعث خفه شدن و از کار 

افتادن کلیه ها می شود. شایع ترین علت انسداد 

مادرزادی محل اتصال حالب به لگنچه کلیه  تنگی

است. این تنگی اغلب یک طرفه و در پسربچه ها شایع 

تر است. انسداد باعث عدم تخلیه ادرار و برگشت آن 

 .به کلیه و آسیب کلیوی می شود

 

 

 

 عالئم:

در بسیاری مواقع بدون عالمت است. درد خفیف و 

یکی از متناوب پهلو ها خصوصا بعد از مصرف مایعات 

عالئم این بیماری است. در بعضی موارد عفونت ادراری 

نیز اضافه شده و باعث تب و لرز در فرد می شود. در 

موارد شدید و بی عالمت، زمانی تشخیص داده می 

شود که کلیه از کار افتاده باشد. عالئم دیگر 

شامل درد مبهم در شکم و پهلوها، احساس 

از عالئم  سنگینی در پهلوها می باشد. یکی

مهم، ایجاد دردمبهم در پهلو هنگام صبح قبل 

از برخواستن از خواب و از بین رفتن آن پس 

از بلند شدن از خواب است. علت این است که 

هنگام شب به علت تنگی، ادرار در لگنچه 

جمع می شود و پس از بلند شدن و سرپا 

ایستادن قوه جاذبه به خروج ادرار از لگنچه 

سایر عالئم شامل وجود خون کمک می کند. 

در ادرار و سنگ کلیه است. هر انسدادی می 

 تواند منجر به ایجاد سنگ شود.
 

 
 

 تشخیص: 

سونوگرافی ساده ترین راه تشخیص این 

مشکل است. حتی در دوران حاملگی نیز با 

این روش قابل تشخیص است.  به هر علتی که 

هیدرونفروز مسیر حالب تنگ باشد، کلیه ها متورم یا 

 شده و در سونوگرافی قابل تشخیص است

 

 

 

 

 درمان: 

 

آیا درمان تنگی محل اتصال حالب به کلیه اورژانسی 

 است؟

هر گونه انسداد حالب به منزله فشار به گلوگاه کلیه 

جهت خفه کردن کلیه ها می باشد، لذا باید سریعا 

ق ترین معیار برای عمل درمان شود. قطعی ترین و دقی

جراحی و یا تحت نظر گرفتن بیمار، انجام عکسبرداری 

 و یا مطالعه هسته ای کلیه می باشد. 

حی و قطع کردن قسمت تنگی و درمان جرا .1

پیوند مجدد حالب به کلیه می باشد که این نوع 

درمان به صورت جراحی باز و یا الپاراسکوپی 



و تحت عنوان پیلوپالستی انجام می شود که 

 درصد موفقیت آن باالست.

روش آندوسکوپی درمان تنگی حالب به  .2

لگنچه: در این روش با استفاده از دستگاههای 

به خصوص به صورت بسته محل تنگی بریده 

می شود و سپس در داخل حالب سوند گذاشته 

 می شود تا محل بریدگی ترمیم یابد.

گذاشتن سوند حالب: در مواردی که تنگی  .3

ضعیف است، گاهی با گذاشتن سوند حالب به 

 مدت چندهفته انسداد برطرف می شود.

 توصیه ها:

خانم های حامله باید با انجام سونوگرافی  .1

جنین جهت تشخیص و سالمت کلیه های 

 جنین تحت بررسی قرار گیرند.

امروزه بهترین روش تشخیصی سونوگرافی  .2

است که حداقل سالی یکبار با انجام آن از 

 سالمت کلیه هایتان آگاه شوید.

در صورت تشخیص اولیه تنگی لوله حالب به  .3

کلیه ها باید بررسی کامل از نظر شدت تنگی و 

 درصد آسیب به کلیه انجام گیرد. 
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