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Vyšet ení metabolismu z d vodu recidivující urolitiázy u d tí

Vážení rodi e,

Vzhledem k tomu, že se Vašemu dít ti tvo í kaménky v mo ovém ústrojí, indikoval
tský 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 onemocn ní Vašeho dít te.
 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 lépe odstranit metabolickou odchylku, která ke tvo ení
kamen  vede.
A práv  na vyhledávání poruch metabolismu jsou uzp sobeny testy, kterým bude v následujících
dnech podrobeno Vaše dít .
Výsledkem vyšet ení bude obecná diagnóza a následn  doporu íme Vašemu dít ti dietu a léky,
které by m ly p inu (pokud ji odhalíme) odstranit, nebo alespo  její p sobení omezit na
minimum.

íprava a pr h testu za hospitalizace:
1. tský léka  objedná Vaše dít  k vyšet ení na našem pracovišti.  Osobn , písemn , p íp.

telefonicky Vám bude sd len termín, kdy  se dostavíte s dít tem na naši ambulanci.
2. Jedná se asi o 3 dny hospitalizace. Žádáme Vás, abyste  sebou z domu nenosili žádné

potraviny, protože v pr hu  hospitalizace na našem pracovišti bude Vaše dít  dostávat
zvláštní dietu s nízkým obsahem vápníku.

3. Totéž platí o nápojích; bude moci pít pouze aj s nízkým  obsahem vápníku, který na
požádání dostane od zdravotního  personálu.

4. i nedodržení t chto základních podmínek by vyšet ení nem lo  o ekávaný efekt a
výsledky by byly zkresleny.

5. Vlastní testování se skládá z odb  krve a mo i p i normálním  stravovacím a pitném
režimu, po speciální diet , po vypití  kalcia v šumivých tabletách a po infuzi s vápníkem.

6. V pr hu vyšet ení odebereme samoz ejm  bude odebrána krev na  komplexní
biochemické vyšet ení, budeme analyzovat funkci  ledvin, provedeme také
radiodiagnostické vyšet ení ledvin.

7. i propušt ní Vám bude sd len pouze p edb žný výsledek testu,  pro kompletní
výsledky, kone nou diagnózu, dietní doporu ení a  p ípadnou lé bu medikamenty se
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dostavíte po domluv  asi za týden  po propušt ní na naši ambulanci.  Záv r k testu a
doporu ení samoz ejm  zašleme d tskému léka i.


