Pokyny pro pacienty p ed odb ry biologického materiálu a
vyšet ením na OLM
Vyšet ení metabolismu u pacient s recidivující urolitiázou –
ambulantn vstupní vyšet ení
Vážená paní, vážený pane,
vzhledem k tomu, že se Vám tvo í kaménky v mo ovém ústrojí, indikoval Váš léka vyšet ení na
našem pracovišti.
Ješt p edtím, než Vás budeme informovat o p íprav a provedení vlastního vyšet ení, dovolte
nám vrátit se jen stru
k Vašemu onemocn ní.
Nefro, i urolitiáza je onemocn ní, které je charakterizované tvo ením konkrement v
mo ovém traktu, nej ast ji v ledvinách.
Klasickým lé ebným p ístupem je opera ní odstran ní kamene z urotraktu. Tím však nelé íme
vlastní onemocn ní, ale pouze jeho následek.
Navíc je prokázáno, že tém u 2/3 osob se tvorba kaménk opakuje, íkáme, že konkrementy
recidivují; nemocní musí být op t operovaní, snadno vzniká v ledvinách infekce, jejich funkce se
zhoršuje.
Až 90% urolitiáz je zp sobeno metabolickou poruchou, nerovnováhou mezi procesy,
které vznik kamene podporují a procesy, které mu brání.
Nejlepším ešením by bylo lé it, nebo nejlépe odstranit metabolickou odchylku, která ke tvo ení
kamen vede.
A práv na vyhledávání poruch metabolismu jsou uzp sobeny testy, kterými budete v
následujících dnech podroben (a).
Výsledkem vyšet ení bude obecná diagnóza a následn Vám budou nejprve námi a poté Vaším
léka em doporu eny dieta a léky, které by m ly p inu (pokud ji odhalíme) odstranit, nebo
alespo její p sobení omezit na minimum.
Nejvýhodn jší je testování za hospitalizace. Vzhledem k Vašemu onemocn ní však není
tento p ístup nezbytn nutný a lze Vás vyšet it i ambumantním zp sobem.
íprava na test:
-T i dny p ed vyšet ením Vám budou vysazeny Vaším léka em všechny léky, které by mohly
laboratorní výsledky ovlivnit.
Pokud tomu tak není, prosíme, p ihlaste se u svého léka e.
Léky p i testu zakázané: kalcium, vitamín D, milurit (alopurinol), salicyláty, antirevmatika
(nap . brufen), antacida (nap . gastrogel, anacid), diuretika (furosemid,
moduretic, hydrolid,amicloton, hydrochlorothiazid, apod.).
i dny p ed vyšet ením nebudete jíst mlé ené výrobky ani pít mléko (to znamená nebudete jíst
jogurty, máslo, sýry, tvaroh), vynecháte vejce a lušt niny.
Vlastní postup :
Vyšet ení se skládá ze sb ru mo i 24 hodin a zát žového testu s vápníkem.
-Nejprve si den p ed vyšet ením vyzvednete na našem odd lení lahvi ku s konzerva ním
prost edkem (thymol) a 3 lahvi ky na vzorky mo i.
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-Další den v 6.00 hodin ráno za nete sbírat mo do Vámi p ipravené sb rné nádoby ( nap .
vymytý no ník ), do které p edtím vylejete konzerva ní prost edek, který jste si vyzvedl (a) na
našem odd lení den p edem.
Mo sbíráte 24 hodin , t.j. do 6.00 hod následujícího dne; p itom v pr hu dne nebudete
provád t t žkou manuální práci ani požívat alkohol i d íve zakázané potraviny.
-Další den v 6.00 hodin zamícháte a zm íte množství mo e, které jste za 24 hodin vymo il (a),
množství si poznamenáte na papír.
Poté slejete mo do 3 lahvi ek, které jste si p edtím vyzvedl (a) na našem odd lení a okamžit
ijdete do naší ambulance. P itom nebudete od 6.00 do p íchodu na naši ambulanci (cca do
7.15 hod) mo it.
-Na naší ambulanci odevzdáte 3 lahvi ky se vzorky mo i, nahlásíte její celkové množství, svou
výšku a hmotnost.
-Poté budete op t mo it do p ipravené nádoby do 8.00 hod, kdy sestra vzorek sleje.
Další postup provádíme pouze ve výjme ných p ípadech:
-Následuje vlastní zát žový test kalciem, které dostanete vypít ve form 4 šumivých tablet. Op t
sbíráte mo , tentokrát 4 hodiny.
-Vyšet ení tím kon í, m žete se odebrat dom .
Za týden po provedení tohoto vyšet ení se dostavíte na metabolickou ambulanci pro výsledky
vyšet ení a doporu ení .
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