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الملخص
خلفية الدراسة :الحصيات البولية هي مشكلة صحية مشتركةة يتي ممرنا.تال النو تات الاتوو الصتو ية متا جتا ت الم ت ت
اسراناله لراريت الحصى ب.ماح لاالت الحصى الكلوية وحصيات اعلى الحالبل إال أن عدد قليل ما الد اسات قد بحثتت عتا
يااليره يي عالت حصيات اسال الحالبل
اهداف الدراسة :هدف هذه الد اسة إلى قيي ياالية النو تات الاتوو الصتو ية متا جتا ت الم ت يتي عتالت الحصتيات يتي
اعلى و اسال الحالب يي دهوكل
المرضى والطرائق  :تم التخطيط للدراسة وأجريت في الفترة من يناير  2013إلى يونيوو  2014علوى  294مريضوا -16
 80سنة) يعانون من حصيات الحالب عولجت اوليا بالموجات الفوق الصوتية من خارج الجسم.وقداخضع جميع المرضوى
لتفتيووت الحصوووات مووع موجووة صوودمة  1220إلووى  4000بمعوود  90-60نبضووات فووي الدقييووة فووي نفووا الماووان باسووتخدام
ليثوتريبتر سيمنز .تم تيييم النتيجة فوي اليوومين الثالوا والسوابع بواسوطة اواوعة والموجوات فووق الصووتيةل واجرا الجلسوة
الثانية للموجات الفوق الصوتية من خارج الجسم وولئك الذين لديهم إزالة غير ااملة لحصيات الحالب.
النتائج :ما بيا  294مكيضا1 ،ل ٪74متا التذةو 8 ،ل ٪55متا الحصتى يتي المهتة الي تك  ،و 2ل ٪44متا الحصتى يتي
المانب األينا ،و 4ل ٪34ما الحصى النو ود يي اسال الحالبل وةان مروست عنتك النك تى 2ل9 ±( 37ل )10ست.ة ،يتي
حيا ةان مروس حم الحصى 98ل18 ±( 7ل )1مل ل النو تات الاتوو الصتو ية متا جتا ت الم ت قتد أحاى الحصتى ب.متاح
ما 1( 256ل )٪ 87ما النك ى ،وةانت ن بة ال.ماح أعلى بكثيك للحصيات يي استال الحالتب و الحصتى الصت يكح الحمت ل
ةانت ن بة ال.ماح للم انبيا والم .يا قابلة للنقا نتة يتي الد استةل متا البقيتة 9( 38ل )٪12متا النك تى التذيا لت يحصتلوا
على نماح ما أوى ل ة للنو ات الاوو الصو ية؛  33مت.ه ت إحالتة الحصتى متا المل تة الثانيتة يتي حتيا أن  5مك تى
احرتات التتى الرتتدجل المكاحتيل وألهتتك حليتتل األحصتامي أحتتاد النر يتتك أن صت كحم الحصتتى ةتتان النلهتك الهتتا الوحيتتد
لرخليص الحصى باد المل ة األولىل
االستنتاجات  :أةدت الد اسة الحالية أن ق.ية اريت الحصتى بالنو تات الاتوو الصتو ية متا جتا ت الم ت هتي نكيقتة م.تة
وياالة لراريت حصيات اعلى و اسال الحالبل
الكلمات المفتاحية : :النو ات الاوو الصو ية ما جا ت الم  ,اريت الحصى,حصات الحالب ،الحصيات البوليةل
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