
 

 

 

 

 

 

 

غير واضح، وهناك اشتباه بحدوث مرض في أنسجة الكلى  الفشل الكلوي عندما يكون سبب
من أجل تحديد العامل المسبب   (خزعة)يتم أخذ قطعة صغيرة من أنسجة الكلى 

، ،وفي حاالت نادرة بواسطة عملية جراحية  تحت تأثير تخدير موضعيويتم ذلك عادة  للمرض،
 . المستشفى لمدة يوم واحد وعادة يمكث المريض في

 

 

 

 

 
 

 :قبل إجراء العمليةنصائح 
  أيام خمسة ل( أدوية السيولة)قد يكون من الضروري التوقف عن تناول األدوية المضادة للتخثر

 .قبل إجراء هذا الفحص تحت استشارة طبية
 

 :بعد إجراء العمليةنصائح 

 عة بناًء على توصية الطبيبعلى المريض االستلقاء على ظهره عدة ساعات بعد الخز. 
 قد يكون هناك ألم في مكان الخزعة ويمكن استدعاء الممرضة عند اشتداده. 
   بعد إجراء ( ساعة 42)من الطبيعي وجود بعض قطرات من الدم في البول خالل اليوم األول

 .الخزعة ولكن إذا استمر الدم ألكثر من ذلك ينبغي إخبار الطبيب

 كتنظيف المنزل والسفر) تزام بالراحة ،و تجنب األعمال الشاقة يتوجب على المريض االل 
 .حسب المدة التي يقررها الطبيب( كرة القدم –المالكمة )والرياضات العنيفة ( بالسيارة 

  يوصى المريض عند خروجه من المستشفى بتجنب قيادة السيارة حيث أن تأثير مادة التخدير
 .قد يستمر لعدة ساعات قبل زواله

  من الضروري متابعة عيادات الكلى لمعرفة نتيجة الخزعة
 .وإكمال العالج الالزم

 
 :المضاعفات 

إجراء خزعة الكلى هناك احتمال لحدوث مشاكل نادرة،  بعد
 :وهي تتمثل بما يلي

 داخل الكلية نزيف  . 

 األلم في الخاصرة والقشعريرة, العدوى وتتمثل بالحمى. 
 قد يستمر لعدة أيام  ألم في الخاصرة مكان الخزعة.  

 خزعة الكلى
Kidney Biopsy 

 : خزعة الكلية إجراء أسباب 

  الكشف عن مرض في الكلى عند اكتشاف دم أو
 .بروتين في البول

  التحقق من مشاكل الكلى التي تم اكتشافها
أو األشعة  خالل الفحص باألمواج فوق الصوتية

 .للكلى المقطعية

 لويالتحقق من فعالية عالج مرض ك.  
  فحص ما إذا كانت الكلية التي تمت زراعتها تعمل

 .كما يجب
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة
 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
 قسم التثقيف الصحي

 


