LEDVIČNI KAMNI:
Ledvični kamni so pridobljena bolezen, ki največkrat nastane zaradi dolgotrajnega
pomanjkanja tekočine. Iz različnih odpadnih snovi, ki se izločajo v urinu nastajajo različne
vrste ledvičnih kamnov. Najpogostejši so kamni iz kalcijevih soli. Ledvični kamni so lahko tudi
posledica dolgotrajne okužbe izločal, nastanejo pa lahko tudi zaradi prevelikega uživanja
živalskih beljakovin in izdelkov, ki vsebujejo veliko natrija. K nastanku ledvičnih kamnov lahko
pripomore tudi preveliko pitje močnih mineralnih vod. Ledvični kamni nastanejo v ledvicah,
takrat ko je seč prenasičen s solmi in se te iz njega izločajo. Kamni so na začetku zelo drobni,
skozi leta pa se povečajo in začnejo povzročati težave.
Drobni ledvični kamni se lahko izločijo s sečem. Večji kamni pa lahko skozi prehajanju skozi
sečevod povzročajo zelo boleče krče. Bolečina izvira v ledvenem delu in se širi navzdol proti
mehurju in splovilom. Bolečina je odvisna od velikosti kamna, ter od tega, kje kamen leži.
Tako bolečino imenujemo ledvična kolika. Tako bolečino opisujejo kot eno izmed najhujših.
Vsako leto z ledvičnimi kolikami zbolita 1 do 2 človeka na 10.000 ljudi. Simptomi vključujejo
še kri v seču, slabost in bruhanje ter pogosto in boleče uriniranje.
Manjši ledvični kamni se lahko izločijo z uriniranjem. Kadar pa je kamen prevelik pa urologi
kamne iz sečil odstranijo predvsem z zunajtelesnim drobljenjem, brez anestezije. Uporabljajo
aparaturo ki dela šokovne valove, ti usmerjeno potujejo skozi telo vse do kamna in ga
zdrobijo. Bolnik potem s sečem izloči kamen v obliki manjših drobcev. Na ta način drobijo
kamne v ledvicah in sečevodu. Kamen v sečevodu lahko odstranijo ali zdrobijo tudi s
posebno aparaturo, ki jo urolog da skozi sečnico, mehur in sečevod vse do kamna, ki ga
razbije in odstrani delce. Zelo redko pa se danes odločijo za kirurško odstranitev kamnov. To
je potrebno predvsem takrat, kadar je kamen na neugodnem mestu, je velik, trd in ga ni
mogoče zdrobiti. Operativni poseg je nujen tudi, kadar je treba odstraniti celotno ledvico, v
kateri je zaradi kamnov prišlo do odpovedi ledvičnega delovanja. To je najhujši zaplet, ki
lahko nastane zaradi ledvičnih kamnov. Nekatere kamne, predvsem tiste iz sečne kisline pa
lahko topijo s posebnim preparatom. V Sloveniji ima ledvične kamne 2-3% ljudi.

