
המטופלים שמרנית בשופכןהאם חולים עם אבן 
?נענים למעקב מרפאתי

,  1פרץ ימית, 1אבר מורד'ג, 1שפונט יגאל, 1עבדה יובל, 2ברדה נועם, 1מודעי יהונתן
1שילה יניב, 1דן' ליבוביץ, 1רויקרוק

מרכז רפואי קפלן, המחלקה לאורולוגיה-1
ישראל, אביב-תל, שרותי בריאות כללית, מכון כללית למחקר-2



רקע

רוב האבנים הקטנות הממוקמות בשופכן המרוחק נפלטות עם טיפול  •
שמרני

לאורך זמן עלולות לגרום לתחלואה  בשופכןאבנים שנותרות •
משמעותית ועל כן חשוב לעקוב אחר חולים המטופלים שמרנית

מטרתנו הייתה להעריך את שיעור ההיענות למעקב של חולים עם  •
מ בשופכן המרוחק ולמצוא מדדים החוזים היענות"מ10אבן קטנה מ 



שיטות

2017עד מאי 2016מרץ -מחקר רטרוספקטיבי •

בשופכןמ "מ10אובחנו עם אבן עד , נכללו מטופלים שפנו למיון קפלן•
המרוחק וטופלו שמרנית

ודימותייםמעבדתיים , קליניים, נאספו נתונים דמוגרפיים•

הוערך שיעור ההיענות למעקב ובוצעה השוואה בין החולים שחזרו •
למעקב לאלו שלא



אוכלוסיית מחקר

53

נזקקו להתערבות

283

תיקים נסקרו

230

טופלו שמרנית 



אוכלוסיית מחקר

משתנים
הכלסך 

230

194( 84%)מין זכר

46גיל

5.6משך תסמינים

VAS score7

3.3גודל האבן

79( 34%)אשפוז



תוצאות

230

מטופלים

92(40%)

לא שבו למעקב

138(60%)

שבו למעקב



?לא שבתם למעקבלמה 

מטופלים92

פלטו את האבן28%

תסמיניים-א56%

תסמיניים10%

לא ידוע6%



תוצאות

משתנים
138–שבו למעקב 

(60%)
92–לא שבו למעקב

(40%)
P-value

3.5±1.13.1±1.00.030גודל האבן

אשפוז
(19.5%) 18(44.2%) 61כן

<0.001
(80.4%) 74(55.8%) 77לא

אנליזה חד משתנית–1טבלה

היסטוריה של  , אשפוז, בחילה, אורינרייםתסמינים , VAS scoreרמת כאב לפי , בהתייצגותמשך כאב ממוצע , גיל, מגדר*
Perirenal, ההידרונפרוזיסחומרת , Rim sign, היסטוריה של התערבות למחלת אבנים, מחלת אבנים stranding ,  מרחק אבן

קראטינין, גודל אבן ממוצע, UVJממוצע מה 



תוצאות

משתנים
הסיכויים  יחס
(OR)

בר סמך מרווח
(CI)

P value

1.10.8-1.50.512גודל האבן

2.81.4-5.40.003אשפוז

אנליזה רבת משתנים–2טבלה

אשפוז, גודל האבן, קראטינין, VAS scoreרמת כאב לפי , בהתייצגותמשך כאב ממוצע , גיל, מגדר*



ממצאים

מהמטופלים המשוחררים למעקב טיפול אמבולטוריים לא שבים 40%•
למעקב

מהמטופלים שלא שבו למעקב פלטו את האבן שלהם  28%רק •
בוודאות

אשפוז למעקב ראשוני טרם שחרור להמשך מעקב וטיפול •
אמבולטוריים מעלה את ההיענות למעקב באופן משמעותי



מסקנות

למעקב וטיפול אמבולטוריים היא נמוכהמטופלים ההיענות של •

קיים רושם כי אשפוז למעקב ראשוני מעלה את ההיענות למעקב•

פשוטים וזמינים לשיפור ההיענות של , זולים, יש למצוא כלים יעילים•
מטופלים להמשך מעקב  


