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مقدمــة

من  صلبة  كتل  هي   )lithiase urinaire( الكلى  حصى 
جسما  مكونة  تتبلور  إذ  الكلية،  داخل  تتكون  الترسبات 
صلبا غالبا ما تكون صغيرة الحجم في البداية ثم تكبر في 
غياب عالج مبكر. تتكون معظم حصوات الكلى من أمالح 

الكالسيوم، ولها عادة أشكال مختلفة. 

حصى الكلى هي حالة شائعة تمس من 4 الى %20 من 
األشخاص وتتكون بشكل رئيسي عند الرجال. هذا ما يبرر 
البحث عن مسببات هذا المرض للتقليل من فرص تشكيل 
البولية. كما أن نسبة ظهور  حصى جديدة في المسالك 
المرض من جديد تصل إلى %50 على مدى خمس سنوات. 

الطبيب  لتشخيص  األولى  المرحلة  في  المريض  يحتاج 
لللتأكد من وجود حصى في الكلى و الجهاز البولي و بعد 

ذلك إجراء تحاليل في الدم و البول لتحديد نوع الحصى . 

أنواع حصى الكلى 

المعادن  من  بلورات  من  الغالب  في  الكلى  حصى  تتكون 
يساعد  الكلى  حصى  نوع  معرفة  إن  الحمضية.  واألمالح 
في تحديد سببها و يمكن أن يعطي مؤشرات حول كيفية 
الحد من خطر اإلصابة من جديد. و يمكن تقسيمها إلى 

أربعة أنواع رئيسية وهي: 

ح�ضاة الكال�ضيوم )lithiase calcique(: هي أكثر أنواع حصى 
الكلى شيوعا حيث تمثل حوالي %75 من الحاالت. و تحتوي 
 oxalate de( باألساس على بلورات أوكساليت الكالسيوم
و بنسبة أقل على بلورات فوسفات الكالسيوم   ،)calcium

 .)phosphate de calcium(

ح�ضاة حم�س اليوريك )lithiase urique(: تتكون نتيجة زيادة 
حمض اليوريك في البول بسبب اختالل في النظام الغذائي 

باإلضافة إلى قلة شرب السوائل و زيادة حموضة البول.

كيفية الوقاية من 
ح�ضى الكلى
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)2( كلية الطب والصيدلة، جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل، فاس.

امللحق اللغوي :

حصى الكلى 
lithiase urinaire

حصاة الكالسيوم 
calcique lithiase

أوكساليت الكالسيوم
oxalate de calcium

فوسفات الكالسيوم 
phosphate de calcium

حمض اليوريك 
urique lithiase

االستروفايت 
Struvite

احلصى السيستينية
lithiase cystinique

سيستني 
Cystine
املتيونني 

méthionine

الوقاية خير من العالج

ذ. محمد الريحاني

اخصائي طب الكلي 
وأستاذ مساعد بكلية 
توجد أنواع عديدة من حصى الكلى تختلف من حيث الشكل والتركيب الكيميائي. و لكون اإلصابة بها قد تتكرر بنسبة الطب والصيدلة بفاس

قد تصل إلى %80، فـإن دراسـتها ومعرفـة مكوناتهـا الكيميائية والمتغيرات الكيمياحياتية يعد مهـما من الناحيـة 
العالجيـة و الوقائيـة. هناك أربعة أنواع من حصى الكلي األكثر شيوعا في مختلف أنحاء العالم هي: أساسا حصى 
على  العالج  يتوقف  السيستينية.  والحصى  اليوريك  الـستروفايت وحصى حامض  أقل حـصى  بدرجة  و  الكالسيوم 
الوقاية وعلى عالج المرض المسبب. يعتمد منع تكرار تكوين الحصوات باألساس على استراتيجية وقائية تشمل 

التعديل في النظام الغذائي واستعمال بعض األدوية المضادة لترسبات الحصى. 

ملخص

كلمات مفتاحية :

حصى الكلي، وقاية، نظام 
غذائي
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كيفية الوقاية من حصى الكلى

ح�ضاة ال�ضرتوفايت )struvite(: تسمى أيضا حصى االلتهابات و تمثل حوالي 
%15. تتكون نتيجة التهاب المسالك البولية المزمن، و يتضاعف حجمها 

بسرعة لتحتل معظم حويضة الكلية، و تأخذ شكل الشعب المرجانية. 

العامل  ويلعب  نادرة جداً،  وهي    :)lithiase cystinique( احل�ضى ال�ضي�ضتينية
 )cystine( الوراثي دوراً كبيراً في تكوينها حيث تكون نسبة مادة سيستين

في البول مرتفعة عند األشخاص المصابين بهذا المرض.    

العالج الوقائي

من  تقلل  أو  تمنع  أن  يمكن  التي  العوامل  أهم  من  الغذائي  النظام  يعتبر 
تغيير  الوقاية  البولية. تشمل  المسالك  فرصة تشكيل حصى جديدة في 
في النمط الغذائي و استعمال بعض األدوية المضادة للترسبات الحصوية. 
و يعتبر التعاون مع المتخصص في التغذية لوضع برنامج غذائي مالئم أمرا 

أساسيا.

ال�ضوائـــــــــل �

تلعب السوائل دورا مهما في تكوين أو منع تكوين الحصى من خالل نوعيتها 
وكميتها. 

شرب الماء: الماء هو أفضل ما ينصح به، بحيث يجب شرب ما ال يقل عن 
كما  اليوم كله.  على  متوازنة  بطريقة  تقسيمها  يتم  الماء،  من  ليتر   2.5
بدني  نشاط  بذل  عند  أو  الحار،  الطقس  في  أكبر  كمية  شرب  يستحسن 
شرب  يساعد  و  العرق.  طريق  عن  تفقد  التي  السوائل  لتعويض  مجهد، 
الكمية الكافية من الماء على الحفاظ على بول أقل تركيزا من األمالح مما 
يؤدي الى تقليل فرصة تكوين حصى جديدة. بحيث يستحسن أن يفوق إدرار 

البول )diurése( اليومي 2.5 لتر في اليوم. 

لدوره في  البري  التوت  ينصح بشرب عصير  بها:  التي ينصح  المشروبات 
المثانة.  في  البكتيريا  نمو  منع  خالل  من  البولية  المسالك  التهابات  منع 
من  التخلص  في  يساهم  الذي  الليمون  عصير  بشرب  كذلك  ينصح  كما 
الكالسيوم، وزيادة السترات في البول مما يساعد على منع بلورة الكالسيوم 

وبالتالي التخلص منه. 

المشروبات  شرب  من  الحد  يجب  تفاديها:  يجب  التي  المشروبات 
فقدان  يسهل  الذي  الكافيين  على  الحتوائهما  والقهوة  الغازية،الشاي 

السوائل من الجسم. 

الغـــــــــــذاء �

من  ويقلل  البول  في  الكالسيوم  إفراز  من  يزيد  الصوديوم  الملح:  تناول 
فعالية العقاقير المستخدمة لمنع تكوين الحصى. لذلك يستوجب الحد 
  . من تناول ملح الطعام بحيث ال تتعدى الكمية المسموح بها 6غ في اليوم

تناول البروتين الحيواني: بينت عدة دراسات أن اإلفراط في تناول البروتينات 
التي عند  بالبروتين و  الحيوانية يسبب الحصى ألنها تشكل مصادر غنية 
إفراز  ترفع  بالتالي  و  االمونيا  و  اليوريك  حامض  تنتج  الجسم  فى  تحللها 
أكل   من  بالتقليل  ينصح  لذالك  البول.  في  اليوريك  حمض  و  الكالسيوم 
تكون  لمنع  األجبان  و  الحليب  البيض،  السمك،  الدجاج،  ،لحم  البقر  لحم 

حصى جديدة.

)الكبد،  باليورين  الغنية  األغذية  اجتناب  يجب  اليوريك:  حمض  تناول 
اليوريك  لحمض  البولي  اإلفراز  ترفع  التي  الحمراء...(  اللحوم  الطحال، 
الذين  األشخاص  عند  خاصة  الطازجة  الخضراوات  و  بالفواكه  وتعويضها 

يعانون من حصى حمض اليوريك.

من  التقليل  تتضمن  األوكساالت  حصاة  عالج  طرق  األوكساالت:  تناول 
األطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من األوكساالت مثل: الشوكوالته، 

المكسرات، السبانخ، التوت، البنجر، الفول السوداني... 

تناول الكالسيوم: أكدت دراسات حديثة تزايد خطر تكوين حصوات الكلى  
 800 لدى األشخاص الذين يتناولون كميات قليلة من الكالسيوم أقل من 
يرتبط  الكالسيوم  أن  هو  لذلك  المحتمل  التفسير  و  اليوم.  في  ملغم 
باألكساالت في األمعاء، و يمنع امتصاص هذا األخير بكميات كبيرة، و بالتالي 
لذلك  األكساالت.  امتصاص  ارتفاع  إلى  يؤدي  الكالسيوم  كمية  نقص  فإن 
منتجات  اليوم.  في  الكالسيوم  من  مغ   1000 و   800 بين  ما  تناول  يجب 
)اللحوم،  المنتوجات  باقي  بينما  مغ،   600 و   400 بين  يوميا  توفر  األلبان 

الخضر و الفواكه( توفر 200 مغ من الكالسيوم. 

حالة خاصة : السيستين و الحصى البولية

هذا النوع من حصى الكلي ينتج عن أسباب وراثية ويستلزم متابعة سريرية 
منتظمة مع الطبيب المعالج و أخصائي التغذية. و تبقى عزيمة المريض 

هي المحدد األساسي لتجنب التنكس.

كمية الكالسيوم: مغ/ غرام منتوج من األلبان

حليب كامل أو نصف دسم 120
ياغورت 150

جنب أبيض 120-160

كمية األوكساالت: مغ/ غرام املواد التي تفتقر األوكساالت

أقل من 2  حلوم, سمك، دواجن، بيض

أقل من 2  منتجات األلبان
 1-10 الفواكه واخلضر

 20 خبز
 30 فاصوليا خضراء

كمية األوكساالت: مغ/ غرام املواد الغنية باألوكساالت

  200 البقدنوس والفواكه اجلافة

  460 سبانخ
  600 فلفل أسود، كرافس
  750 أوراق الشاي

  500-900 شوكوال سوداء و كاكاو

كمية الكالسيوم: مغ/ لتر نوع املاء

12.02 سيدي علي
70 سيدي حرازم

63.50 عني سايس
8.02 باهية

148.84 اوملاس

كمية الكالسيوم: مغ/ غرام منتوج من األلبان

 120 حليب كامل أو نصف دسم
 150 ياغورت

 120-160 جنب أبيض
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اليوم.  في  لتر   2.5 اليومي  البول  إدرار  يفوق  أن  يجب  البول:  بإدرار  العالج 
ويكون مثاليا عند 3 لتر في اليوم. 

المتيونين  من  معتدل  تزويد  مع  الحمية  احترام  يجب  التغذية: 
)méthionine(. المواد األساسية التي تحتوي على المتيونين هي السمك 

المجفف، لحم الحصان، اللحوم المدخنة، البيض و القشريات.

خاتمــــة

حصى الكلى عبارة عن تكثل بلورات صغيرة و صلبة تتشكل داخل الكلى 
و تتكون من األمالح المعدنية و الحمضية. هنالك أسباب كثيرة لتشكل 
المرض  تشخيص  تتطلب  و  األعراض  أهم  من  األلم  يعتبر  الكلى.  حصى 
عالج  على  الكلى  حصى  عالج  يتوقف  الحصى.  نوع  معرفة  و  المسبب 

المرض المسبب و على الوقاية للحد من خطر تكرار اإلصابة به من جديد.
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الوقاية خير من العالج
كيفية الوقاية من حصى الكلى

المتيونين المواد
مغ/100 غرام

السيستين 
مغ/100 غرام

الملح 
مغ/100 غرام

الكالسيوم 
مغ/100 غرام

10.325043القريدس
0.750.25500330سردين بالزيت

0.60.35113السلمون
4513-1.3لحم الحصان

0.650.654260الصويا
0.950.24501200جبن بارمزان
0.40.314456بيض كامل

الملحق اللغوي

lithiase urinaire :حصى الكلى

lithiase calcique :حصاة الكالسيوم

oxalate de calcium  :أوكساليت الكالسيوم

phosphate de calcium :فوسفات الكالسيوم

lithiase urique :حمض اليوريك

struvite :االستروفايت

lithiase cystinique :احلصى السيستينية

cystine :سيستني

méthionine :املتيونني

(1) : G.BLASKO. Pharmacology, mechanism of action and clinical significance of a convenient antispasmodic agent: drotaverine. JAMA India - The physician’s update.
July-August 1998; Vol.1 N°6, pp: 63-70

Soulagement des douleurs 
abdominales en 12 min(1)

Spasmes douloureux en 
gastro-entérologie, 
urologie et gynécologie(1) 

Dites NON aux spasmes !
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