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  خالصه فارسی

  مقدمه

بیماري سنگ ادراري اطفال یکی از شایعترین مشکالت نفرولوژي کودکان میباشد که هم 

اي متابولیک و عفونت ادرار و بیماریه ،اکنون رو به افزایش می باشد. علل سنگ ادراري

  وپاتیک می باشد.یعلل اید

باتوجه به اینکه چنین مطالعه اي تا به حال در قزوین انجام نشده بود ما بر آن شدیم که 

  در این مرکز آموزشی انجام دهیم. این مطالعه راجهت بررسی آماري مشکالت متابولیک 

  روش اجرا

که همه به مرکز  ده شدنددر این مطالعه شرکت دا 89سال در سال  12کودك زیر  70

آموزشی درمانی قدس قزوین مراجعه کرده بودند و قبال وجود سنگ در آنها توسط 

ساعته جهت  24اسکن تائید شده بود. همه براي بررسی ادرار  CTسونوگرافی یا 

و سیترات و اسیداوریک و سیستئین به آزمایشگاه دانش  Oxalat, Ca, Crفاکتورهاي 

ساعته آنها طبیعی بود یا  24یکه عفونت ادراري داشتند یا ادرار فرستاده شدند. کسان

یافته مراجعه نکردند یا اطالعات ناکافی داشتند از مطالعه خارج شدند.  follow upجهت 

  وارد گردید و آنالیز شد. spssها طبق وزن آنها در فرمول محاسبه شد و در برنامه 

  یافته ها:

  وري داشتند. نفر در این مطالعه هایپرکلسی 54

  نفر هایپریوریکوزوري داشتند.  25
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  نفر هایپوسیتراتوري داشتند. 18

  لوري داشتند.انفر هایپراگز 18

  تعداد افرادي که سیستینوري داشتند صفر می باشد. 

 و يیوریکوزورشایعترین علت هایپرکلسیوري و سپس هایپراگزالوري و سپس هایپر

  سیتراتوري مشخص شد. وسپس هایپ

  گیري:نتیجه 

نفر هایپرکلسیوري و کمترین  70شایع ترین اختالل متابولیک در این مطالعه در بین 

  شیوع مربوط به سیستینوري می باشد. 

  کلمات کلیدي:

سنگ ادراري، هایپرکلسیوري، هایپریوریکوزوري، هایپوسیتراتوري، هایپراگزالوري و 

  سیستینوري.
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  بیان مسئله

ي اخیر باتوجه به پیشرفتهاي تشخیصی و توجه بیشتر خانواده ها از میزان در سالها

سنگهاي عفونی کاسته شده است و در نتیجه بررسی علل متابولیک از اهمیت مضاعفی 

برخوردار شده است. در این مطالعه سعی خواهد شد عوامل مستعد کننده متابولیک در 

  گیرد.ایجاد سنگهاي کلیوي اطفال مورد بررسی قرار 

باتوجه به شیوع سنگهاي کلیوي در اطفال و عفونت هاي کلیوي که می تواند ناشی از 

سنگ ها یا منجر به ایجاد سنگ شود و باتوجه به عوامل مستعد کننده فراوان در ایجاد 

این سنگها در این مطالعه سعی خواهد شد به بررسی عوامل مستعد کننده در ایجاد 

سال بپردازیم. باتوجه به اینکه عفونتهاي ادراري و  0 – 12سنگهاي ادراري در کودکان 

اختالالت متابولیک هر دو میتوانند زمینه ساز سنگهاي ادراري باشند. در این مطالعه 

 –هایپر اگزالوري  –بیشتر به دنبال بررسی اختالالت متابولیک از جمله هایپرکلسیوري 

  یومی هستیم.هایپر یوریکوزوري و هیپومنیز –هایپوسیتراتوري 
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  مقدمه

بیماري سنگ کلیه یکی از شایعترین مشکالت نفرولوژي در کودکان است، که هم اکنون 

رو به افزایش می باشد. تظاهرات بالینی آن به صورت درد پهلوها یک یا دو طرفه، با یا 

ي و هماچوري بی قراري، عفونت راجعه است. درصد ویزوربدون تب و تحریک پذیري و 

هاي سنگسازي ریسک فاکتورد که به دلیل محل قرارگیري سنگ عالئم ندارند. کمی هستن

و زندگی در آب و و عفونت ادراري اختالالت متابولیک  مثبت شامل سابقه خانوادگی

کودك انجام شد که مبتال به  100) در مطالعه اي که در قم روي 1هواي خاص می باشد. (

وپی داشتند از این تعداد چند ماه قبل از این نفر هماچوري میکروسک 35سنگ کلیه بودند 

  )2( نفرشان سونوگرافی غیرطبیعی داشتند. 37 عالئم

اسکن بدون ماده  CTتشخیص سنگ کلیه در اکثر مواقع با سونوگرافی است و گاهی به 

  )3(در آنالیز ادراري پیدا می شود.  RBCحاجب نیاز می شود و در آزمایشات آنها 

(نارسایی کلیه)  CRFمنجر به هیدرونفروز است که می توانداز عوارض سنگ کلیه 

  )4(شود.

عوارض وخیم و عالئم مشکل ساز سنگ کلیه این بیماري را به یکی از مهمترین 

  )5( موضوعات مورد بحث در نفرولوژي اطفال تبدیل کرده است.

  در مورد انواع سنگها:

اجزاء  (mg NH4 PO4)زنی) و اسید اوریک و سیستئین و استراویت (شاخ گو Caامالح 

 Ca 75 – 85و فسفات  Caاصلی اکثر سنگها در نیمکره غربی می باشند. سنگهاي اگزاالت 
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درصد کل سنگها را دارند. ممکن است به طور مخلوط در یک سنگ وجود داشته باشند. 

یا با شیوع  OH 3Ca5 (PO4)در سنگها به صورت هیدروکسی آپاتیت  caفسفات ) 4(

در مردان شایعترند. تقریبا  Caوجود دارد. کال سنگهاي  OaH PO4 H2Oیت کمتر بروش

سال بعد  10درصد کسانیکه یک سنگ کلسیمی می سازند نهایتا سنگ دیگري در  60

خواهند ساخت. میزان متوسط سنگ سازي در کسانیکه یک سنگ داشته اند حدود یک 

  )4( هستند.اغلب خانوادگی  caسال است و این سنگهاي  2 - 3سنگ در 

سنگهاي اسید اوریکی نسبت به اشعه شفافند. این سنگها نیز در جنس مذکر شایعتر است. 

ختالل متابولیکی دارند و در نهایت مبتال به افراد که سنگ اسیداوریکی دارند انیمی از 

  )4( نقرس می شوند. این سنگها نیز خانوادگی هستند.

وجود سولفور در آنها نسبت به اشعه حاجب سنگهاي سیستئینی ناشایع هستند و به علت 

می باشند. بلورهاي سیستئین در ادرار به صورت صفحات شش ضلعی صاف ظاهر می 

  )4( شوند.

شایع و بالقوه خطرناك هستند. این سنگها عمدتا در جنس مونث یا  استراویتسنگ هاي 

جه عفونت ادراري کسانیکه نیاز به سوندگذاري مزمن مثانه دارند دیده می شود و در نتی

ناشی از باکتري هاي مولد اوره آز که معموال گونه هاي پروتئوس می باشند ایجاد می 

این سنگها می تواند خیلی بزرگ شوند و تمام لگنچه و کالیس را پر کند و نماي  )4( شود.

شاخ گوزنی ایجاد می کنند. این سنگها نسبت به اشعه حاجب هستند و تراکم داخلی آنها 
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ر است. بلورهاي استراویتی در ادرار به صورت منشورهاي مستطیل شکل مشابه در متغی

  )4تابوت می باشند. (

  اپیدمیولوژی

بیماریهاي سنگ ادراري اطفال از الگوهاي اپیدمیولوژیک مختص خودش پیروي می کند. 

که در جهان غرب صنعتی نسبتا نادر است. در خاورمیانه و خاور دور شیوع باالتري ) 2(

دارد. در این مناطق سنگ در جنس مذکر و در مثانه شیوع بیشتري دارد. این سنگها 

است. شیوع این سنگهاي  oxalateو  ammonium acid urateبیشتر شامل (در مثانه) 

اطفال احتماال به علت مشکل متابولیک  سادراري کم است در آمریکا مشکل ارولیتیازی

  ).7) (2بیشتر تظاهر کلیوي دارد تا مثانه ( و اروپا USAاست. سنگ در کودکان در 

کلسیفیکاسیون: در این زمینه تقسیم بندي هاي مختلف انجام شده است. کامل ترین و 

  )4( بدردبخورترین طبقه بندي را اسمیت انجام داده.

  شایعترین علل و شیوع سنگها به ترتیب زیر است:

  % 75-  85سنگهاي کلسیمی -1

 RTA، % 5، هایپرپاراتیروئیدي اولیه % 20، هایپریوریکوزوریک % 50 - 55علل: ایدئوپاتیک 

  )4. (% 1 -2هایپراگزالوري ارثی: نادر، هایپراگزالوري روده اي  دیستال: نادر،

  % 5 – 8سنگهاي اسید اوریکی -2

، دهیدرشن، سندرم لش نیهان (نادر) % 50علل متابولیک، علل ایدئوپاتیک  % 50علل: 

  )4ادر) (تومورهاي بدخیم (ن
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  :اتیولوژی و پاتوژنز بیماری

در تمام دستگاه هاي حیاتی رسوب مواد معدنی به طریق مشابهی صورت می گیرد که در 

آن کریستالها و ماتریکس با یکدیگر تداخل می کنند. سنگهاي ادراري نیز از این تصمیم 

فاوت مستثنی نیستند. این سنگها تجمعات چند کریستالی هستند که از مقادیر مت

کریستالوئید و ماتریکس ارگانیک تشکیل شده اند. تئوریهایی که بیماري سنگهاي ادراري 

  )5(را شرح می دهند هنوز ناکامل هستند. 

و قدرت یونی و  PHبراي تشکیل سنگ، ادرار باید فوق اشباع باشد. که این بستگی به 

بیشتر می شود. و  غلظت مواد محلول دارد. هرچه غلظت یونی بیشتر شود احتمال رسوب

گفته می شود.  Kspتولید کریستال افزایش می یابد که به آن حاصل ضرب حاللیت یا 

غلظت بیشتر از این حد باعث رشد کریستال می شود و هسته هاي هوموژن ایجاد می 

شود. تئوري مهار کریستال ادعا می کند که تشکیل سنگها ناشی از فقدان یا کاهش غلظت 

گلیکوپروتئین  –پیروفسفات  –سیترات  –طبیعی سنگ مانند منیزیوم مهار کننده هاي 

  . است اسید و انواع فلزات نادر

الف)ترکیب کریستال: سنگها ابتدا از یک جزء کریستالی تشکیل می شوند به روش انکسار 

  می توان به راحتی در زیر میکروسکوپ پالریزه کرد. xاشعه 

عوامل زیادي سبب  –تجمع ایجاد هسته  –رشد  –مراحل ایجاد کریستال: ایجاد هسته 

اجسام خارجی در  –تحریک و القاي آن می شوند. از جمله ماتریکس پروتئینی، کریستالها 

  )5( تشکیل نقش دارد.
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یک حالت هست که یک نوع کریستال به عنوان هسته براي تشکیل نوع دیگري کریستال که 

هاي اسید اوریک که تشکیل اگزاالت کلسیم شبکه مشابهی دارد بکار می رود. مثل کریستال

  )5( را شروع می کند.

احتماال کریستالها باعث انسداد توبولهاي دیستال و مجاري جمع کننده می شوند و محیط 

   استازي مناسبی براي رشد بیشتر سنگها ایجاد می کنند.

گ ب)ترکیب ماتریکس: میزان جزء غیر کریستالی و ماتریکس سنگها برحسب نوع سن

وزن سنگ را شامل می شود. ماتریکس عمدتا از پروتئین  % 2 – 10متفاوت است. معموال 

به عنوان  است تشکیل شده. مقدار کمی نیز هگزوز و هگزوز آهن دارد. ماتریکس ممکن

هسته یا یک چسب طبیعی براي اتصال اجزاء کوچکتر عمل کند و مانع دفع آنها از کلیه 

  )5ن یک ناظر بی گناه باشد. (شود و یا ممکن است به عنوا

  یونھای ادراری

کلسیم  % 2کلسیم: یکی از یونهاي عمده اي است که در کریستالهاي ادراري وجود دارد. 

باز جذب می شود. عوامل زیادي روي  % 98که وارد لوله ها می شود، جذب نمی شود. 

کم و پائین  PHکلسیم ادرار نقش دارند. این ها شامل سیترات و فسفات و سولفات و 

  ادرار نقش مهمتري دارد. 

اگزاالت: از محصوالت زائد متابولیسم شیمیایی در بدن است. و نسبتا غیر محلول است و 

منشاء غذایی دارد. افزایش دفع اگزاالت به میزان مصرف روزانه و بیماریهاي  % 50

بستگی  رزکسیون روده باریک و اسهال چرب و مصرف اتیلن گلیکول –التهابی روده 
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دارد. فسفات: بافر مهم ادرار است. عنصر کلیدي سنگهاي کلسیم فسفات و منیزیوم و 

آلومینیوم فسفات می باشد. دفع به رژیم غذایی (گوشت و لبنیات و سبزیجات) وابسته 

در دفع نقش مهم دارد. در هایپرپاراتیروئیدي سنگهاي فسفاتی به  PTHاست. هورمون 

پاتیت و کریستالهاي کلسیم فسفات و آپاتیت کربنات دیده صورت کریستال هیدروکسی آ

  )5( می شود.

ادرار کم افزایش اسید اوریک  PHاسید اوریک: محصول نهایی متابولیسم پورین است. در 

اورات فیلتره شده  % 10داریم. هرچه ادرار قلیایی تر باشد دفع اسید اوریک بیشتر است. 

در آنزیم گزانتین اکسیداز میتواند افزایش سطح در ادرار دیده می شود. ندرتا نقصی 

   گزانتین ایجاد کند.

سدیم: اگرچه سدیم جزء مهم سنگهاي ادراري نیست ولی نقش مهمی در تنظیم کریستال 

سازي سنگهاي کلسیمی دارد. مصرف زیاد سدیم در رژیم غذایی باعث دفع بیشتر کلسیم 

اگزاالت کم می ع کریستالهاي کلسیم می شود. و توانایی ادرار براي جلوگیري از تجم

  )5( شود. این اثرات با واسطه افزایش دفع بیکربنات انجام می شود.

   سیترات: عامل مهم براي تشکیل سنگ کلسیمی

یا بیمارانی که تحت درمان با تیازیدها  Iنوع  RTAکمبود سیترات در اسهال مزمن یا 

  تریک در سلولهاي کلیوي است.هستند دیده می شود. نقش کلیدي در سیکل اسید سی

هیپومنیزیمی باعث کاهش دفع سیترات می شود. استروژن دفع  –هایپوکالمی  –گرسنگی 

  )5(سیترات را افزایش می دهد. آلکالوز نیز باعث افزایش دفع سیترات می شود. 
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منیزیوم: کمبود منیزیم در رژیم غذایی باعث افزایش سنگهاي ادراري می شود که این 

بیشتر از نوع کلسیم اگزاالت خواهد بود. منیزیوم جزء سنگهاي استراویت است. سنگها 

  )5( مکانیسم این عمل مشخص نیست.

سولفات ممکن است در ممانعت از سنگ سازي نقش داشته باشد. با کلسیم کمپلکس 

  تشکیل می دهد و جزئی از پروتئینهاي ادراري است. 

  ادرار صحبت می کنیم.در ادامه در مورد مکانیسم سنگ سازي در 

 هایپراوگزالوري اولیه ادراري راعلل ایجاد سنگ  یکی ازPediatric urolitiasisدر کتاب 

  سال است. 5متغیر و زیر آنکه شروع  است یک نوع نقص ژنتیکی عنوان می کند که

رسوبات اگزاالت کلسیم اول در عروق سپس در مغز استخوان خواهد بود. در کودکان در 

 Renalسالگی شروع بیماري است. علت مرگ در این افراد  teenagery ،8  -7اوایل 

failure  تیپ  2است. اوگزالوز جنرالیزه همه جا به جز کلیه را دربر میگیرد. این بیماري

که در  Amino glyoxalate amino transferaseاست.  AGATدارد. تیپ یک نقص 

ا به گلیسین در کبد تبدیل می کند. نقص ر glyoxalateمیتوکندري کبدي است. این آنزیم 

این آنزیم موجب تجمع گلیکواگزاالت میشود که بعد به اگزاالت تبدیل میشود، و زیادي آن 

  )2( در ادرار و خون منجر به نفروکلسینوز و اگزالوز میشود.

این نقص که منجر به تولید بیش از  D-gliceric dehydrogenateبه علت نقص  IIتیپ 

الت و اگزالوز جنرالیزه میشود و تشخیص آن براساس افزایش اگزاالت در ادرار حد اگزا

  )mg/l 100. )2است به صورت بیشتر از 
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است که گلیواگزاالت را به  B6درمان به صورت نوشیدن مایعات فراوان و ویتامین 

  )2( گلیسین تبدیل می کند.

ن اگزاالت در ادرار و دفع آن منیزیوم اکساید و منیزیوم هیدروکساید که باعث محلول شد

که کریستالیزاسیون  Oral orthophosphataseمیشود نیز جزء درمان است و همچنین 

  کلسیم و اگزاالت را کم می کند و باعث افزایش دفع فسفات و سیترات ادراري میشود.

نکته بعدي گزانتینوري است. یک بیماري اتوزوم مغلوب است. نقص در آنزیم گزانتین 

  )2و  11( داز است که نقش مهمی در شکستن پورین و تبدیل به اسید اوریک دارد.اکسی

این سنگ در بیمارانی که با آلوپورینول درمان شده اند دیده می شود. آلوپورینول نقص 

مهار کننده گزانتین اکسیداز میدهد که این باعث سنگ سازي می شود. درمان: نوشیدن 

  )2( ینول و کاهش تغذیه با پورین.مایعات زیاد و کاهش دوز آلوپور

2-8-Dihydroxy adeninuria به علت نقص در :APRT  .که دفع آدنین را تسهیل می کند

دهیدروکسی آدنین تبدیل می  2- 8هیدروکسی آدنین و  8زانتین اکسیداز: آدنین را به 

نهایت کند. و این غیر محلول است و منجر به کریستالیزاسیون در ادرار می شود. و در 

ARF  می دهد. ماهیت سنگ مشابه اسید اوریک و سنگ گزانتین است. درمان و پیشگیري

  )11( از آن با آلوپورینول و هیدراسیون و کاهش مصرف پورین است.

دیگر نقایص آنزیمی: هایپراوریکوزوري در سندرم لش نیهان در اثر نقص هیپوگزانتین 

ت. تولید بیش از حد اسید اوریک میتواند در گوانین فسفوریبوزیل ترانسفراز اس –گوانین 
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اثر فعالیت بیش از حد فسفوریبوزیل پیروفسفات سنتتاز می باشد. هر دو مورد نادر 

  )11و  2میباشند. (

  یکسري نقص آنزیمی دیگر نیز وجود دارد.

Oroticaciduria یک نقص آنزیمی بسیار نادر که به علت نقص متابولیسم پریمیدین :

ها دفع اسید اوریک افزایش می یابد و کریستالیزاسیون ادراري اتفاق می  است. در بچه

  )2( افتد.

و تاخیر رشد بروز میکند که همراهی دارد با آنمی و هماچوري و  MRدر بیماران با 

علی رغم درمان  Oral uridineدیزوري و انسداد ادراري در اثر سنگ. درمان شامل 

  )2(کامل نقص ذهنی باقی میماند. 

ي: شامل دفع ادراري اسید آمینه سیستئین و لیزین و آرژینین به صورت بیش نورسیستی

نرمال این نامحلول  PHتا فقط سیستئین کمی غیر محلول است. در  4از حد است. از این 

بودن منجر به تشکیل سنگ سیستئینی در اثر کریستالیزاسیون می شود. تظاهر بیماري 

روده باریک از جذب  در اق نمی افتد. چون آنزیمهمین سنگ است. سوء تغذیه اتف

اسیدهاي آمینه هاي ضروري مثل آرژینین و لیزین جلوگیري نمی کند. به عالوه سیستئین 

است که به  Methiamineیک محصول شکسته شده از یک اسید آمینه دیگر به نام 

ي را تشکیل کل سنگهاي ادرار % 1- 4راحتی جذب می شود. در بالغین سنگهاي سیستئین 

  )2( است. % 6 – 8می دهد. در حالیکه در بچه ها 
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است. بروز باالیی در خاورمیانه دارد.  دهه دوم زندگیشروع عالئم اواخر  peakسن 

 2Pمتاسفانه این سنگها اغلب متعدد بوده و عود می کنند. ژن مسئول روي کروموزوم 

  )2و 11(. تیپ دارد 3است. الگوي توارث مغلوب کامل و ناقص است. 

مغلوب و ناکامل است و شدت  III, IIکامال مغلوب است و شایعترین است. تیپ  Iتیپ 

   کمتري از نوع اول دارد.

Cystine loading test 2( نوع است. 3: براي افتراق این(  

افزایش سیستئین ادراري: در نتیجه  نقص توبولی پروگزیمال براي باز جذب سیستئین: 

   تشکیل سنگ. و یستالیزاسیوناشباع: کردر نتیجه 

ماه با  6سیستینوري در سندرم فانکونی هم دیده می شود. در شیرخواران کمتر از 

است. در  mg/1.73 m2/day 16توبول هاي نابالغ دیده میشود. دفع سیستئین کمتر از 

PH  16نرمال بیشترین حد mg/l  است و تاPH  یا بیشتر نرسد محلول نمی شود. 2/7به  

  )2کروسکوپ نوري کریستال شش گوش سیستئین را نشان میدهد. (در می

تمام کودکان مراجعه به بیمارستان هاي سن پترز جهت  1997در مطالعه اي که از 

  متابولیک فرستاده شدند انجام شد بیماران در گروه هاي زیر تقسیم شدند: بررسی

 ca> 4بیق داده شد و همان سن تط 95ادرار بیماران با صدك  ca/crهایپرکلسیوري: -1

mg/kg/d.2( را غیر طبیعی محسوب کردند(  

   % OX/CR 95 >هایپراگزالوري: -2
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ساعته وجود داشت یک ظرف اسیدي کننده قرار  24در صورتیکه مشکل در ادرار 

فرستاده می شد. در موارد  Glycolate 2-L-glycerate-1میگرفت و جهت بررسی 

  )2(شک می شد.  primaryزالوري هایپراگزالوري مداوم: به هایپراگ

 alanine glyoxylate aminotransferaseبیوپسی کبد انجام شد جهت بررسی سطح 

)5(  

  ي:رونسیستی-3

  اندازه گیري کیفی آمینواسید ادراري با کروماتوگرافی تبادل یون.

 با افزایش ایزوله اسید آمینه هاي دي بازیک یعنی اورنی mg/g 18میزان سیستئین باالي 

  تین / لیزین / آرژینین را نشان می دهد.

 urate/crهایپراوریکوزوري: -4

m.mol/m.mol 6/1 > 6  ماه  

m.mol/m.mol 4/0 :addesence 

  )2(ساعته با همان سن تائید میشود.  24این مقادیر با جمع آوري ادرار 

 UTI *اگر هیچ مشکل متابولیک وجود نداشت عفونی درنظر گرفته می شد. یا اگر سابقه

  داشتند.

نمی داد: ایدئوپاتیک درنظر گرفته می  UTI*اگر هیچ مشکل متابولیک نداشت و سابقه 

بدون علت  % 26 –عفونت  % 30 –متابولیک زمینه اي  % 34شود. در این مطالعه: نتیجه 
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 % 2سیستینوري،  % 23هیپرکلسیوري،  % 57خاص در مورد مشکل متابولیک: 

  )2( یپراگزالوري.ها % 17هایپراوریکوزوري، 

در مورد سنگ سازي: هایپرکلسیوري ایدئوپاتیک بعد هایپریوریکوزوري 

هایپراگزالوري  بعدهایپراگزالوري روده اي  –دیستال  RTA - بعدهایپرپاراتیروئیدي اولیه

  )2( مطرح می باشد.ارثی و هیپوسیتراتوري 

  یافتھ ھای آزمایشگاھی

اي است که در کریستالهاي ادراري وجود دارد. الف)کلسیم. کلسیم یکی از یونهاي عمده 

کلسیم پالسما به صورت یونیزه بوده و امکان فیلتراسیون در گلومرول را  % 50فقط 

درصد کلسیم فیلتر شده ازگلومرول ها در توبول هاي پروکسیمال و  95دارد. بیش از 

درصد  2از  دیستال و مقدار ناچیزي در لوله ها جمع کننده، باز جذب می شود. کمتر

می شود. داروهاي دیورتیک ممکن است با اثرات کلسیم فیلتر شده در ادرار ظاهر 

هیپوکلسیوریک باعث کاهش دفع کلسیم شوند. عوامل زیادي بر روي حاللیت کلسیم در 

ادرار تاثیر دارند. اینها شامل کمپلکس هاي حاوي سیترات، فسفات و سولفات می باشند. 

ادرار به میزان بیشتري در این کمپلکس  pHوسدیم و کاهش افزایش اورات هاي مون

  )5(سازي تداخل می کند و باعث پیشبرد تجمعات کریستالی می شود. 

ب)اگزاالت: اگزاالت از محصوالت زاید متابولیسم شیمیائی در بدن است و نسبتا 

د، ولی درصد اگزاالت ادراري منشا غذایی دار 5 – 10غیرمحلول می باشد. به طور طبیعی 

بیشتر آن حاصل متابولیسم مواد می باشد. بیشتر اگزاالتی که وارد روده ها می شود 
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توسط باکتریها مورد مصرف قرار می گیرد. غذا، همچنین می تواند یک تاثیر مهم بر روي 

اگزاالت ادراري داشته باشد پس از جذب اگزاالت از روده باریک، اگزاالت جذب می شود 

د و بلکه به همان صورت در ادرار ظاهر می شود. وجود کلسیم در متابولیزه نمی شو

روده باریک عامل مهمی در تشکیل سنگ هاي کلسیم اگزاالت دارد. محدوده دفع طبیعی 

میلی گرم در روز است و ارتباط زیادي با سن ندارد. دفع اگزاالت در  20 - 45اگزاالت 

د بیشتر است. تغییر کمی در سطوح روزهایی که بیمار مواد حاوي اگزاالت مصرف می کن

اگزاالت ادراري ممکن است یک اثر دراماتیک بر روي اشباع کلسیم اگزاالت در ادرار 

داشته باشد. پیش سازهاي اصلی اگزاالت گلیسین، و اسید اسکوربیک هستند، هرچند اثر 

است گرم در روز) قابل اغماض است. هیپراگزالوري ممکن  2(کمتر از  cمصرف ویتامین 

در بیماران مبتال به اختالالت روده اي به ویژه بیماري هاي التهابی روده، رزکسیون روده 

درصد بیماران پدید می آیند.  5 – 10باریک روده دیده می شود. سنگ هاي کلیوي در 

اسهال مزمن همراه با مدفوع چرب منجر به فرآیند صابونی شدن می شود. کلسیم داخل 

می شود و بدین ترتیب در دسترس اگزاالت قرار نمی گیرد و لومنی به چربی متصل 

  )5( سپس اگزاالت آزاد به راحتی جذب می شود.

دفع زیاد اگزاالت ممکن است به علت مصرف مقادیر زیاد اتیلن گلیکول به صورت تعمدي 

یا غیر تعمدي پدید آید. (اکسیداسیون نسبی اگزاالت). این مسئله به رسوب منتشر و 

  )5( ستال هاي کلسیم اگزاالت و گاهی به نارسایی کلیه منجر می شود.حجیم کری
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ج)فسفات: فسفات یک بافر مهم ادراري و نمک کمپلکس دهنده کلسیم است. فسفات عنصر 

کلیدي سنگ هاي کلسیم فسفات و منیزیم آمونیوم فسفات می باشد. دفع فسفات ادراري 

بخصوص در گوشت، لبنیات و سبزیجات) در بالغین طبیعی به مقدار فسفات رژیم غذایی (

وابسته است. مقادیر کم فسفات فیلتر شده توسط گلومرول ها اساسا توسط توبول هاي 

پروکسیمال باز جذب می شوند. هورمون پاراتیروئید مانع باز جذب فسفات می شود. 

به بیشترین کریستال ادراري در بیماران مبتال به هیپرپاراتیروئیدیسم فسفات است که 

صورت کریستال هاي هیدروکسی آپاتیت، کریستال هاي بی شکل کلسیم فسفات و 

  )5( کریستال هاي آپاتیت کربنات هستند.

ادراري براي  Pkaد) اسید اوریک: اسید اوریک محصول نهایی متابولیسم پورین است. 

مقدار، ادراري کمتر از این  pHمی باشد. میزان اسید اوریک نامحلول در  75/5اسید اوریک

 10تقریبا  باالي ادراري باعث افزایش میزان اورات محلول می شود. pHزیاد می شود. 

درصد اسید اوریک فیلتر شده در ادرار ظاهر می شود. نقایص دیگري در متابولیسم 

پورین نیز ممکن است به پیدایش سنگ ادراري منجر شوند. ندرتاً نقصی در آنزیم گزانتین 

عث افزایش سطوح گزانتین شود. گزانتین ممکن است در ادرار رسوب اکسیداز می تواند با

کند و باعث تشکیل سنگ شود. تغییرات غیر معمول در متابولیسم آدنین ممکن است به 

دي هیدروکسی آدنین اوري منجر شوند. حاللیت این ترکیب در ادرار ضعیف  – 8/2تولید 

این نقایص به علت کمبود آدنین است و ممکن است به تشکیل سنگ ادراري منجر شود. 

می باشد. سنگ هاي کریستال هاي خالص اسید  (APRT)) 2فسفوریبوزیل ترانسفراز (
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درعکس ساده شکمی اوریک ماهیتا به صورت تیپیک رادیولوسنت هستند و ممکن است 

بعضی از سنگ  قابل دید هستند. CTپیدا نشوند این سنگ ها در تصاویر بدون کنتراست 

اوریکی ممکن است نسبتا رادیواپاك باشند زیرا ممکن است در آنها رسوبات  هاي اسید

  )5( کلسیمی وجود داشته باشد.

ه)سدیم: اگرچه سدیم به عنوان یک جزء مهم در بیشتر سنگ هاي ادراري مطرح نیست، 

ولی نقش مهمی در تنظیم کریستالیزاسیون نمک هاي کلسیمی در ادرار دارد. سدیم با 

شتر از حد و انتظار در همه سنگ هاي ادراري یافت می شود و نقش مهمی غلظت هاي بی

در پیدایش کریستال و تجمعات آنها دارد. مصرف زیاد سدیم در رژیم غذایی باعث 

افزایش دفع کلسیم، می شود. این عوامل توانایی ادرار را براي جلوگیري از تجمع 

ت احتماال به علت افزایش دفع بی کریستال هاي کلسیم اگزاالت کم می کنند. این اثرا

کربنات از ادرار و کاهش بی کربنات سرم به واسطه القا سدیم است. برعکس، کاهش 

  )5(سدیم رژیم غذایی باعث کمک به کاهش نفرولیتیاز کلسیمی راجعه می شود. 

و)سیترات: سیترات عامل کلیدي تاثیرگذاري بر روي تشکیل سنگ هاي کلسیمی ادراري 

 Iد سیترات همانند آنچه که در اسهال مزمن یا اسیدوز توبوالر کلیوي نوع است. کمبو

(نقص توبولی دیستال)، یا بیماران تحت درمان مزمن با تیازید دیده میشود به کرات منجر 

به تشکیل سنگ هاي ادراري می شود. سیترات نقش کلیدي در سیکل اسید سیتریک در 

ي متابولیکی که باعث مصرف این محصول می سلول هاي کلیوي ایفا می کند. محرك ها

یا شوند (همانند اسیدوز متابولیک داخل سلولی به علت گرسنگی، هایپوکالمی 
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هیپومنیزمی) منجر به کاهش دفع سیترات ادراري می شوند. استروژن دفع سیترات را 

افزایش می دهد و ممکن است فاکتور کاهش دهنده شیوع سنگ هاي ادراري در خانم ها 

  )5(خصوص در حاملگی باشد الکالوز نیز باعث افزایش دفع سیترات می شود. ب

ز)منیزیوم: کمبود منیزیوم در رژیم غذایی همراه با افزایش شیوع سنگ هاي ادراري 

است. منیزیوم جزئی از سنگ هاي استرووایت می باشد. به طور تجربی، کمبود منیزیوم 

ع کریستال هاي کلسیم کلسیم اگزاالت و دف در رژیم غذایی، با افزایش تشکیل سنگ هاي

اگزاالت از ادرار همراه است. مکانیسم دقیقی که منیزیوم از آن طریق این اثر را اعمال می 

کند هنوز مشخص نشده است. در افراد طبیعی افزودن منیزیوم به رژیم غذایی مانع 

  )5( تشکیل سنگ هاي ادراري نمی شود.

کن است در ممانعت از تشکیل سنگ ادراري کمک کننده خ)سولفات: سولفات ادراري مم

باشد. آنها می توانند با کلسیم تشکیل کمپلکس دهند. سولفات اساسا به صورت جزئی از 

  )5( پروتئین هاي ادراري بزرگتر نظیر کندروییتین سولفات و هپارین سولفات است.

ر از سیترات، منیزیوم و ط)سایر مهار کننده هاي سنگ ادراري: مهار کننده هاي دیگري غی

سولفات براي تشکیل سنگ هاي ادراري شناسایی شده اند. اینها شامل پروتئین هاي 

ادراري، و ماکرومولکول هاي دیگري نظیر گلیکوز آمینوگلیکن، پیروفسفات ها و 

اوروپونتین هستند. اگرچه، ظاهرا سیترات بیشترین فعالیت مهار کنندگی را دارد ولی این 

اي نقش قابل مالحظه اي در پیشگیري از تشکیل کریستال ادراري هستند. ظاهرا مواد دار

توالی آمینواسیدي انتهاي آمینی و محتویات اسیدي آمینواسیدهاي مهار کننده هاي 
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پروتئینی، به ویژه مقدار زیادي اسپارتیک اسید آنها نقش محوري را در مهارکنندگی ایفا 

  )5(ننده تشکیل سنگ ادراري باشد. می کند. فلوراید ممکن است مهار ک

  : عالئم

داریم. شیرخواران با تابلوي  Flankسنگهاي ادراري درد شکم و  % 50به طور کلی در 

کولیک تظاهر می کند. سنگهاي عفونی به طور شایع تر در سن پیش مدرسه اي دیده می 

ري چه شود. در گروه سنی جوانان درد و رنال کولیک را بیشتر می بینیم. هماچو

موارد داریم. هماچوري میکروسکپی بدون  % 30 – 90میکروسکپی و چه ماکروسکپی در 

  )10و  2( عالمت در بچه ها می تواند به علت هایپرکلسیوریا باشد.

  در نتیجه خبر می دهد از سنگهایی که در آینده تشکیل خواهد شد. 

سال  5ی در عرض بیماران هماچوري میکروسکوپ % 20یک مطالعه نشان می دهد در 

سنگ ادراري درست کرده اند شرح حال دیزوري و قطع متناوب جریان ادراري می تواند 

  سنگ مثانه یا اورترا را نشان دهد. احتباس ادراري اغلب با سنگ اورترا همراه است.

بسیار مهم  family historyشرح حال مهمترین فاکتور است. در سنگهاي ادراري اطفال 

نگهاي اطفال می تواند با بیماریهاي اتوزوم مغلوب مثل سیستینوري و است. چرا که س

اغلب همراه سنگ ادراري است  RTAهایپراگزالوري اولیه همراه باشد. سایر مشکالت مثل 

  )10و  2( و الگوي اتوزوم غالب دارد.

PMH  مهم است. از جمله اینکه چه میزان آب و مایعات مصرف می کند. تغذیه بیمار

ست. یک بیماري با دریافت کم مایعات و تغذیه بیش از حد یا کمبود تغذیه اي می چگونه ا
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تواند هشدار باشد و سنگهاي حاصل مثل اگزاالت کلسیم شایعتر است. هیستوري تروما 

یا بیماري . پس از آن بیمار بی تحرك است. هایپرتیروئیدي مطرح باشدمی تواند 

مزمن می تواند مهم باشد. سن شروع سنگ  OTIمیلوپرولیفراتیو و بیماري گوارشی و 

و هایپرپاراتیروئیدي اولیه و سنگ اگزاالت  سیستینوريسازي نیز مهم است. بیماران با 

Ca  شروع سنگ سازي را در سالهاي اولیهTeenage  .بودن خود دارند  

  ) 10) و (2سالگی بروز می کند. ( 5بیماران که مالفورماسیون مادرزادي دارند قبل از 

درد  % 30 –درد شکم  % 20 –هماچوري ماکروسکوپی  % 55در مقاله سن پترزبورگ هم 

  )3هم بدون عالمتند. ( % 17شکم و هماچوري دارند. 

  عالیم و نشانھ ھای تظاھر سنگ

ادراري فوقانی معموال در نهایت به درد منجر می شوند. خصوصیت دستگاه سنگ هاي 

ی کوچک هستند و ف. سنگ هایی که به اندازه کادرد به محل قرارگیري آن وابسته است

عبور از محل اتصال حالب به لگنچه از روي عروق شروع به نزول می کنند معموال هنگام 

ایلیاك یا در هنگام ورود به مثانه در محل اتصال حالب به مثانه، دچار اشکال در عبور می 

  )5(شوند. 

دو نوع درد با منشاء کلیوي هستند.  الف) درد: کولیک کلیوي و درد غیر کولیکی کلیه

کولیک کلیوي معموال به علت کشش سیستم جمع کننده یا حالب ایجاد می شود، در حالی 

که درد غیر کولیکی کلیه به علت اتساع کپسول کلیه می باشد. این عالیم ممکن است 

وند. همپوشانی داشته باشند و باعث مشکل شدن افتراق بالینی یا غیر ممکن شدن آن ش
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این درد ممکن است انسداد ادراري مهمترین مکانیسم مسئول کولیک کلیوي می باشد. 

شبیه دردي باشد که بیمار تحت اورتروپیلوگرام رتروگراد علیرغم بیهوشی موضعی 

تحمل می کند. این درد به علت فشار بیش از حد و اتساع بیش از حد کپسول کلیوي می 

م فشار داخل لومنی و تحت کشش قرار گرفتن پایانه هاي باشد. این درد از افزایش مستقی

  )5( عصبی ناشی می شود.

کولیک کلیوي معموال کم و زیاد نمی شود ویا همانند امواج روده اي یا کولیک صفراوي 

نمی باشد، بلکه نسبتا ثابت است. کولیک کلیوي بر یک منشاء داخل لومنی داللت دارد. 

می تواند درد مشابهی را ایجاد کند. دردهاي موجود فشردگی حالب به صورت ناگهانی 

در بیماران مبتال به سنگ کلیوي اساسا به علت انسداد ادراري هستند. مکانیسم هاي 

موضعی نظیر التهاب، ادم، هیپرپریستالیسم و تحریک مخاطی ممکن است به درك درد در 

ی، به محل عصب دهی بیماران مبتال به سنگ کلیوي مربوط باشند. در حالب، درد موضع

شده توسط عصب ایلیواینگوینال و شاخه هاي ژنیتوفمورال ارجاع می شود، در حالی که 

درد ناشی از انسداد همانند آنچه که در سنگ هاي سیستم جمع کننده دیده می شود به 

همان نواحی تیر می کشد (پهلو و زاویه دنده اي مهره اي) و در نتیجه امکان افتراق این 

  )5( هم فراهم می شود. دو از

تظاهر بیشتر سنگ هاي ادراري به صورت درد ناگهانی می باشد که از انسداد حاد و 

اتساع دستگاه ادراري فوقانی ناشی می شود. شدت و محل درد می تواند از بیماري به 

بیمار دیگر متفاوت باشد. این تفاوت به علت اندازه سنگ، محل سنگ، درجه انسداد، حاد 
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انسداد و تغییرات فردي در آناتومی (مثال لگنچه خارج کلیوي یا داخل کلیوي) می بودن 

باشد. وزن سنگ ارتباطی با شدت عالیم ندارد. سنگ هاي کوچک حالبی مکرراً با درد 

شدیدي تظاهر می کنند در حالی که سنگ هاي بزرگ شاخ گوزنی ممکن است با دردي 

  )5( پیدا کنند.مبهم یا احساس ناراحتی در پهلو تظاهر 

شروع درد معموال ناگهانی و شدید است و ممکن است بیمار از خواب بیدار کند. طبیعت 

غیر انتظاري شروع درد، شدت آن را بدتر می کند. بیماران به طور دایم وضعیت هاي غیر 

معمول به خود می گیرند به این امید که دردشان برطرف شود. این حرکات، برخالف عدم 

هده شده در بیمار دچار عالیم صفاقی است که به طور ثابت در یک وضعیت تحرك مشا

   آرام می گیرند.

عالیم کولیک حاد کلیوي به محل سنگ بستگی دارد، چندین ناحیه ممکن است درگیر 

باشند: کالیس هاي کلیوي لگنچه کلیه، حالب فوقانی و میانی و دیستال. استثنا آن وقتی 

از حالب باشد در این حالت عالیم به ترتیب به صورت نشانه است که سنگ در حال نزول 

  )5( هاي نواحی فوق تظاهر می کند.

کالیس کلیوي: سنگ ها یا سایر اشیاء موجود در کالیس ها یا دیورتیکولوم کالیسی -1

ممکن است باعث ایجاد انسداد و کولیک کلیوي شوند به طور کلی سنگ هاي غیر انسدادي 

ن انسداد تنها به صورت دوره اي ایجاد درد می کنند. درد حاصله به علت متناوب بود

در ناحیه پهلو یا کمر تظاهر می کند که شدت آن می عمیق است و به صورت درد مبهمی 

تواند خفیف تا شدید باشد. با مصرف مایعات زیاد ممکن است ماهیت درد شدت پیدا کند. 
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ر پیلوگرام داخل وریدي ممکن است علیرغم شکایت متناوب بیمار از عالیم کلیوي، د

شواهدي از انسداد کلیوي پیدا نشود. هنوز نامشخص است که چه مقدار از این درد به 

علت تحریک موضعی مخاطی و فعال سازي گیرنده هاي شیمیایی است. وجود عفونت یا 

مکن التهاب در کالیس یا دیورتیکولوم (به عنوان مثال، شیر کلسیم)، عالوه بر انسداد، م

است در تشدید درك درد شرکت داشته باشد. سنگ هاي کالیسی گاهی به صورت خود 

  )5( به خود به پرفوراسیون و ایجاد اورینوما، فیستول یا تشکیل آبسه منجر می شوند.

سنگ هاي کالیسی معموال کوچک و متعدد هستند و می توانند به صورت خود به خود از 

حتباس دراز مدت در برابر جریان ادرار و نیروي جاذبه سیستم پیلوکالیسی عبور کنند. ا

و پریستالیسم رو به جلو مطرح کننده انسدادي قابل مالحظه است. در این حالت درمان 

دراز مدت موثر، مستلزم خارج سازي سنگ و رفع انسداد می باشد. در بیشتر بیماران 

گزارش شده  ESWLنبال مبتال به سنگ هاي کالیسی کوچک و عالمت دار کاهش درد به د

بنابراین، اگر با وجود سنگ هاي کالیسی کوچک همچنان بیمار از درد شکایت  است.

هم به منظور تشخیص و هم به منظور درمان تعیین کننده می  ESWLداشت، درمان با 

باشد. روش هاي خارج سازي سنگ از طریق پوست، به روش رتروگراد و یا با اعمال 

مان سنگ هاي موجود در کالیس ها یا دیورتیکولوم کالیسی موثر الپاراسکوپیک در در

  )5( هستند.

سانتی متر دارند به  1لگنچه کلیه: سنگ هاي موجود در لگنچه کلیه که قطر بیش از -2

طور شایع باعث انسداد محل اتصال حالب به لگنچه می شوند. بنابراین به طور کلی به 
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درست در سمت خارج ساکرواسپینال و زیر دنده  درد شدیدي در زاویه دنده اي مهره اي

دوازدهم منجر می شوند. این درد ممکن است از دردي مبهم تا دردي آزار دهنده متغیر 

باشد و معموال ماهیت مداوم و سوزشی دارد و بعید است که نادیده انگاشته شود. این 

م) و ربع فوقانی خارجی درد غالباً به ناحیه پهلو منتشر می شود. و نیز به سمت جلو (قدا

شکمی همان سمت تیر می کشد. اگر این درد در سمت راست باشد ممکن است با کولیک 

صفراوي یا کوله سیستیت و اگر در سمت چپ باشد با درد ناشی از گاستریت، پانکراتیت 

حاد یا اولسر پپتیک (بخصوص اگر عالیم بیمار با بی اشتهایی، تهوع و استفراغ نیز همراه 

شد) اشتباه شود. انسدادهاي اکتسابی یا مادرزادي در محل اتصال لگنچه به حالب با

ممکن است باعث پیدایش مجموعه اي از عالیم مشابه شود. نوشیدن وعده اي یا مقادیر 

ت عالیم بیمار به صورت متناوب در می آیند. سنگ هاي شاخ گوزنی کامل یا زیاد مایعا

ر می شوند لزوما انسدادي نیستند. در فقدان انسداد اغلب نیمه کامل که در لگنچه کلیه ظاه

این بیماران، به طور تعجب آوري داراي عالئم خفیفی در پهلو و کمر هستند. در بررسی 

عفونت هاي مکرر ادراري اغلب در رادیوگرافی یک سنگ شاخ گوزنی کشف می شود. اگر 

به گرفتاري قابل مالحظه شاخ گوزنی درمان نشوند منجر  "ساکت"این گونه سنگ هاي 

  )5( اي مثل اختالل عملکرد کلیه، عوارض عفونی یا هر دو می شوند.

حالب فوقانی و میانی: سنگ ها یا اشیاء موجود در حالب فوقانی و میانی اغلب به درد -3

شدید و تیز کمر یا پهلو منجر می شوند. (زاویه دنده اي مهره اي). در صورتی که سنگ 

شد و به طور متناوب باعث انسداد شود درد نیز شدید و متناوب خواهد در حال نزول با
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سنگ هایی که در یک ناحیه بخصوص گیر می کنند، درد خفیفی ایجاد می کنند به ) 5(بود. 

ویژه اگر انسداد پدید آمده کامل نباشد. در سنگ هاي بی حرکتی که به انسدادهاي درجه 

ت در نتیجه رفلکس هاي خود تنظیمی و جریان رو باال ولی ثابت منجر شده اند، ممکن اس

و لنفاتیک لگنچه اي فشار از روي دستگاه ادرار فوقانی برداشته شود و به عقب وریدي 

کاهش تدریجی در فشار داخل لومنی و کاهش درد پدید آید. دردهاي مرتبط با سنگ هاي 

ی شود. با این حالبی اغلب در درماتوم ها و عصب دهی نخاعی همان منطقه منتشر م

وصف درد سنگ هاي موجود در حالب فوقانی به ناحیه کمري و پهلو تیر می کشد. سنگ 

هاي قسمت میانی حالب دردي را ایجاد می کنند که به سمت پایین و قدام تیر می کشند و 

به صورت منحنی وار و نواري شکل به قسمت هاي تحتانی و میانی شکم منتشر می 

تدا به موازات حاشیه تحتانی دنده اي است ولی به تدریج به سمت شوند. این درد در اب

پایین و استخوان لگن و رابط اینگوینال منحرف می شود. درد کولیکی اگر در سمت 

باشد ممکن است عالیم راست باشد ممکن است عالیم آپاندیسیت و اگر در سمت چپ 

گوارشی نیز وجود داشته دیورتیکولیت حاد را تقلید کند (بخصوص اگر همزمان عالیم 

  )5( باشند).

شوند که به کشاله ران و دیستال: سنگ هاي حالب تحتانی اغلب باعث دردي می  بحال-4

بیضه ها در آقایان و لب هاي بزرگ در خانم ها تیر می کشد. درد ارجاعی فوق اغلب از 

این درد ممکن ) 5(عصب ژنیتوفمورال منشأ می گیرد.  شاخه هاي ایلیواینگوینال یا ژنیتال

است با درد ناشی از پیچش بیضه یا اپیدیدیمیت اشتباه شود. سنگ هاي موجود در بخش 
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داخل دیواره اي مثانه اي ممکن است با ایجاد درد در ناحیه سوپراپوبیک، درد در نوك 

آلت، تکرر ادرار، فوریت ادرار، سوزش ادرار، چکه کردن ادرار یا هماتوري واضح از 

اورتریت یا پروستاتیت تقلید کنند. عالیم روده اي غیر شایع نیستند. در  عالیم سیستیت،

خانم ها تشخیص آن ممکن است با دردهاي قاعده اي، بیماري هاي التهابی لگن و کیست 

تنگی هاي دیستال حالب به علت  هاي پیچ خورده یا پاره شده تخمدانی اشتباه شود.

ا اقدامات آندوسکوپی قبلی می تواند با عالیم رادیاسیون، آسیب ناشی از اعمال جراحی، ی

مشابهی ظهور پیدا کنند. این نوع الگوي درد، احتماال به علت عصب دهی مشابه حالب 

  )5( داخل دیواره اي مثانه است.

در آزمایش ) 5(د. وري: آزمایش کامل ادرار می تواند به تایید تشخیص کمک کنب)هماچ

کرد. بیماران مبتال اغلب با  ادرار را تعیین pHري و وري کریستالوادرار می توان، هماچ

وري واضح و متناوب یا گاهی ادرار به رنگ چاي مراجعه می کنند (خون کهنه)، هماچ

درصد موارد)،  10 -15وري هستند، به ندرت (تر بیماران حداقل داراي میکروهماچبیش

  )5( اشد.وري وجود داشته بانسداد کامل حالبی بدون میکروهماچممکن است 

هاي عفونی ج)عفونت: سنگ هاي منیزیوم آمونیوم سولفات (استروایت) هم نام سنگ 

هستند. آنها به طور شایع همراه با پروتئوس، پسودومونا، پروویدونشیا، کلبسیال و 

عفونت هاي استافیلوکوکی دیده می شوند. همراهی این سنگ ها با اشریشیاکلی هرچند 

ست. سنگ هاي کلسیم فسفات دومین نوع از سنگ هایی نادر است ولی گزارش شده ا

هستند که به همراه عفونت هاي دیده می شوند. سنگ هاي کلسیم فسفاتی همراه با 
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pH معموال سنگ هاي بروشیت نامیده می شوند. در حالی که در  6/6ادراري کمتر از

کسی که اجزاء است. ندرتا، سنگ هاي ماتری 6/6ادرار باالي  pHسنگ هاي آپاتیت عفونی 

با عفونت هاي ادراري همراه هستند. همچنین در تمام سنگ ها  ،کریستالی ناچیزي دارند

به علت انسداد و استاز در سمت پروکسیمال ممکن است عفونت وجود داشته باشد. پیش 

  )5( اقدامات انتخابی آنتی بیوتیک هایی برپایه نتایج کشت باید براي بیمار تجویز شود.از 

ممکن است عامل مرتبط در درك درد باشد. باکتري هاي اوروپاتوژنیک ممکن عفونت 

است با تولید سموم اگزوتوکسین و اندوتوکسین باعث تغییر پریستالیسم حالبی شوند. 

التهاب ناشی از عفونت ممکن است به فعال سازي گیرنده هاي شیمیایی و درك موضعی 

  )5( منجر شود.درد، همراه با الگوي ارجاعی متناسب با آن 

پیونفروز: سنگ هاي انسدادي ممکن است در پیدایش پیونفروز دخالت داشته باشند. -1

برخالف پیلونفریت، پیلونفروز به وجود چرك واضح در سیستم جمع کننده مسدود ) 5(

شده اطالق می شود. این حالت شدیدترین فرم هیدرونفروز عفونی است. عالیم آن متغیر 

از یک باکتریوري بی عالمت تا اروسپسیس متفاوت باشند. کشت  هستند و ممکن است

رادیوگرافیک معموال تشخیص هاي ادراري مثانه ممکن است منفی باشد. بررسی هاي 

دهنده نیستند. اولتراسونوگرافی کلیه ممکن است به علت نماي غیر اختصاصی و متغیر 

آسپیراسیون ادرار از کلیه پیونفروز گمراه کننده باشد، تنها روش براي تشخیص قطعی 

  )5( است.
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اگر پیونفروز در هنگام اقدام براي نفرولیتوتومی از طریق پوست کشف شود. باید این 

اقدام را به تاخیر انداخت تا تخلیه از راه پوستی و تجویز آنتی بیوتیک هاي وریدي 

ود و تحت مناسب، امکان درمان پیونفروز فراهم می شود. اگر پیونفروز تشخیص داده نش

  )5(درمان قرار نگیرد ممکن است به فیستول کلیوي پوستی منجر شود. 

و پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز: پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز به همراه انسداد -2

عفونت دستگاه ادراري فوقانی دیده می شود. یک سوم بیماران با سنگ ادراري مراجعه 

درصد با باکتریوري طول  50ب و لرز مراجعه می کنند. می کنند. دو سوم با درد پهلو، ت

کشیده، مراجعه می کنند. در آزمایش ادرار معموال مقدار زیادي گلبول قرمز و سفید دیده 

این بیماري  می شوند. این بیماري بسیاري از حاالت پاتولوژیک کلیه را تقلید می کند.

باز مثل نفرکتومی ساده براي  معموال به صورت یک طرفه ظاهر می شود. اعمال جراحی

کلیه فاقد عملکرد یا داراي عملکرد جزیی می تواند دردسرزا باشد زیرا واکنش هاي بافتی 

  )5(وسیعی در اطراف ضایعه وجود دارد. 

د)تب همراه: همراه بودن سنگ ادراري با تب نوعی اورژانس طبی نسبی است. عالیم 

افت فشار خون و وازودیالتاسیون اردي، بالینی سپسیس متغیرند و شامل تب، تاکی ک

پوستی می باشد. در صورت وجود انسداد دستگاه فوقانی ممکن است تندرنس زاویه 

مهره اي دنده اي شدید باشد. تندرنس ممکن است در انسدادهاي طوالنی مدت وجود 

ر نداشته باشد، در این موارد ممکن است به علت کلیه هیدرونفروتیک، توده لمس شود، اگ

تب همراه با انسداد دستگاه ادراري باشد، نیازمند رفع انسداد فوري است. اینکار را می 
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یا کاتتر گذاشته شده از خارج بدن که براي جمع آوري  J)–توان با کاتتر رتروگراد (دبل 

انتخابی ادرار، تزریق مواد حاجب یا هر دو بکار می رود انجام داد). اگر اقدام رتروگراد 

  )5( یز نباشد، لوله نفروستومی از راه پوست الزم می شود.موفقیت آم

ه)تهوع و استفراغ: انسداد دستگاه ادراري فوقانی معموال با تهوع و استفراغ همراه است. 

در این شرایط براي برقراري حجم طبیعی، تجویز مایعات داخل وریدي الزم است. 

راي برقراري دیورز و به منظور مصرف مایعات داخل وریدي نباید به گونه اي باشد که ب

هل دادن سنگ جالبی به پایین باشد. پریستالتیسم موثر حالبی نیازمند تالش براي 

هماهنگی دیواره هاي حالبی است و وقتی بیشترین تاثیر را دارد که بیمار در وضعیت 

  )5( طبیعی از لحاظ حجم مایعات بدن باشد.

  :یافتھ ھای آزمایشگاھی

سنگهاي ادراري را تشکیل می دهند. نسبت  % 55 – 50در هایپرکلسیوري ایدئوپاتیک که 

خون معموال طبیعی است و  Caمرد به زن یک دوم است. احتماال ارثی است. 

   ساعته دارند. 24هایپرکلسیوري در ادرار 

Ca  ساعته بیشتر از 24ادرارmg/p.kg/p.day 4 .4( مدنظر است(  

علل اختصاصی سنگ سازي است و نسبت مرد به  % 20کوزوري که در مورد هایپریوری

و علت اصلی رژیم غذایی درنظر گرفته میشود اسید اوریک ادرار  زن 

<m2/p.day73/1  /mg 815  علل  % 5مدنظر است. در مورد هایپرپاراتیروئیدي اولیه که
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لت نئوپالزي ها درنظر گرفته میشود. و ع اختصاصی را دارند و نسبت مرد به زن 

  هایپرکلسمی در خون وجود دارد. 

و علت  دیستال که به ندرت سنگ سازي ممکنه بدهد و نسبت مرد به زن  RTAدر مورد 

در مورد هایپراگزالوري  – 5/5ادرار بیشتر از  PHارثی است. اسیدوز هایپرکلرمیک و 

است و علت احتماال ارثی  میکند و نسبت مرد به زن  سنگ سازي % 1 - 2روده اي حدود 

گلیسریک ادرار وجود دارد. در حدود  - 1است. افزایش اگزاالت و اسید گلیکولیک یا 

و  احتمال سنگ سازي دارد و نسبت مذکر به مونث  % 15 – 16هایپوسیتراتوري که 

مدنظر است.  mg/gr/cr 120رات ادراري کمتر از ارث و رژیم غذایی از علل آن است. سیت

در مورد سندرم لش نیهان که از علل نادر است فقط در مذکر وجود دارد و علت ارثی 

  )4( گزانتین فسفوریبوزیل ترانسفراز دارند. –دارد. کاهش سطح هیپوگزانتین 

 مونث علل سنگ سازي هستند و در مذکر نسبت به  % 1در مورد سنگهاي سیستئینی که 

   و علت ارثی دارد و و در ادرار دفع سیستئین دیده می شود.

علل سنگ سازي مخصوصا در سن هاي  % 10 – 15در مورد سنگهاي استراویتی هم که 

  )4( است و علت عفونت است. باالتر و نسبت مذکر به مونث 

  )7) (4در ادرار این افراد عالئم عفونت دیده می شود. (

اکثر بیماران مبتال به سنگ کلیه دچار اختالالت متابولیک جبران پذیر هستند که میتوان آن 

بررسی بزرگساالن با ) 10(را با تجزیه و تحلیل شیمیایی سرم و ادرار شناسایی کرد. 

یک ارزیابی ) 4و  10(سنگ ادراري مکرر و کودکان حتی با یک سنگ کلیه الزامی است. 
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ساعته می باشد که همراه  24جمع آوري دو یا سه نمونه ادرار یا ادرار سرپایی شامل 

  )10و  4( یک نمونه خون نیز گرفته می شود.

و حجم ادرار  PHسرم و ادرار و نیز  cr–الکترولیت ها  –اسید اوریک  –در ادرار کلسیم 

  و اگزاالت و سیترات ادرار باید اندازه گیري شود. 

سنگ به رژیم غذایی فعالیت و محیط بستگی دارد. حداقل باید  از آنجا که احتمال تشکیل

یک جمع آوري ادرار در تعطیالت آخر هفته در منزل و نمونه گیري در یک روز کاري 

تهیه شود. و در صورت امکان ترکیب سنگهاي کلیه باید مشخص شود. زیرا درمان 

  بستگی به نوع سنگ دارد. 

استاندارد باشد. یعنی از ساعتی که شروع به جمع  ساعته باید طبق 24جمع آوري ادرار 

آوري میخواهد کند ابتدا باید ادرار اولیه دور ریخته شود بعد از آن ادرار شروع به جمع 

و  4( ساعت بعد باید حتما تخلیه ادرار داشته باشد. 24فرداي آن روز یعنی  –شود آوري 

10 (  

  )هایپرکلسیوري1

رثی است و تشخیص آن راحت است در برخی از بیماران در نوع ایدئوپاتیک که ظاهرا ا

افزایش اولیه جذب روده اي کلسیم عامل هایپرکلسمی گذراي پس از غذا می باشد که 

 Caلذا لوله هاي کلیه از محرك طبیعی بازجذب ) 14(را سرکوب میکند.  PTHترشح 

یابد. در  تراوش شده افزایش می Caمحروم می شوند. همزمان با این پدیده مقدار 

توسط لوله هاي کلیه معیوب باشد. در نتیجه  caبیماران دیگر به نظر میرسد باز جذب 
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دي هیدروکسی  1و  25ساخت  و هایپرپاراي ثانویه ایجاد میشود. caاتالف ادراري 

را افزایش می دهد.  caافزایش می یابد. در نتیجه جذب روده اي در کلیه  Dویتامین 

به علت سطح باالي آن یا ازدیاد گیرنده هاي آن توجیه احتمالی  dن افزایش فعالیت ویتامی

افزایش و رسوب اگزاالت  caهایپرکلسیوري در بسیاري از این بیماران است. در نتیجه 

ca  و فسفاتca .14( داریم(  

  یوریکوزوري)هایپر2

درصد افرادي که سنگهاي اگزاالت کلسیم میسازند دچار هایپراوریکوزوري  20حدود 

   هستند. به خاطر مصرف زیاد پورین از طریق گوشت قرمز، ماهی و مرغ میباشد.

  )14( که احتماال اورات باعث تشکیل سنگ اگزاالت کلسیم می شود.

  )در افرادي که هایپرپاراتیروئیدي اولیه دارند:3

سرم این افراد افزایش  PTHهایپرکلسیوري توجیه نشده در ادرار این افراد وجود دارد. 

فته است. و در ادرار فسفات کلسیم و اگزاالت کلسیم اشباع می شود و سنگ سازي یا

  )14( انجام می شود.

4(RTA دیستال  

را بین ادرار و خون ایجاد  PHکه نقص در نفرون دیستال است. نمی توان گرادیان طبیعی 

 5/5از ادرار این افراد بیشتر  PHکند و این امر منجر به اسیدوز هایپرکلرمیک میشود. 

ادرار قلیایی و سطح پائین سیترات ادرار موجب اشباع بیش از  PHاست هایپرکلسیوري و 

  )14( حد فسفات کلسیم میشود. و سنگ فسفات کلسیم ایجاد میشود.
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به  GFRدر سونوگرافی نفروکلسینوز شایع است و استئوماالسی یا ریکتز شایع است و 

  )14(تدریج کم می شود. 

  )هایپراگزالوري5

اگزاالت محصول نهایی متابولیسم است. منشاء آن غذاي خورده شده است. و تولید 

منشاء غذایی دارد. هایپراگزالوري روده اي در نتیجه  % 40 – 50متابولیک درونزاد است. 

بیماري روده کوچک که منجر به سوء جذب چربی می شود که ممکنه در نتیجه باي پس 

 –یا سندرم رشد بیش از حد باکتریها  –درمان است  ژژنوم و ایلئوم که براي چاقی یک

بی کفایتی پانکراس یا گرفتاري روده کوچک و بیماري کولون ایجاد میشود. با این 

مکانیسم که کلسیم با اسیدهاي چرب در روده متصل میشود و اگزاالت آزاد میماند و از 

  )14( روده بزرگ جذب میشود.

ت دفع می کند. اینها سنگهاي مکرر اگزاالت کلسیم پیدا هایپراگزالوري ارثی شدیدتر اگزاال

   میکنند.

هایپراگزالوري خودش نفروپاتی لوله اي بینابینی می دهد و منجر به تشکیل سنگ می 

  )14( شود.

  )هیپوسیتراتوري6

با ایجاد کمپلکس هاي محلول با کلسیم باعث می شود کلسیم آزاد سرم به میزان موثري 

افراد سنگ  % 25 – 60کیل سنگ کلسیمی جلوگیري می شود. در کم می شود و از تش

   ساز به صورت یک اختالل مجزا یا همراه با سایر اختالالت متابولیک مشاهده می شود.
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و اسهال مزمن و  RTAهیپوسیتراتوري می تواند ثانویه به اختالل سیستمیک نظیر 

باشد که به آن هیپوسیتراتوري هیپوکالمی ایجاد می شود. یا ممکن است یک اختالل اولیه 

  )14( ایدئوپاتیک می گویند.

  )سنگهاي اسید اوریکی7

این سنگها وقتی ادرار توسط اسید اوریک تجزیه شد و فوق اشباع می شود تشکیل می 

می باشد. بنابراین اسید اوریک تجزیه  5و اغلب کمتر از  4/5ادرار کمتر از  PHشوند. 

غلظت ) 14(در ادرار محلول است به شکل غالب است.  mg/l 100نشد که تنها در غلظت 

هاي باالتر از این تعداد نمایانگر فوق اشباع بودن است و موجب تشکیل سنگ و لجن اسید 

اوریک می شود. مثل تومورهاي بدخیم و کموتراپی که این ممکنه به نارسایی حاد کلیه 

  )14( بیانجامد.

  )سیستینوري و سنگهاي سیستئینی:8

اختالل انتقال اسید آمینه دي بازیک سیستئین + لیزین + آرژینین + اورینتین در  در این

لوله پروگزیمال و ژژنوم ناقص بوده و مقادیر زیادي از آنها در ادرار از دست می رود. 

نمونه ادرار صبحگاهی رسوب بلور سیستئین صفحه مانند شش ضلعی پهن تیپیک دارد. 

ده با آزمون سدیم نیتروپروساید ادرار سیستینوري را همچنین می توان با استفا) 14(

  )14( تشخیص داد.

گونه پروتئوس  –)سنگهاي استراویتی: حاصل عفونت ادراري با باکتریهاي اوره آز 9

NH3  بهNH4+  هیدرولیز می شود وPH  می رسد.  9و  8ادرار بهCO2  با دریافت آب به
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H2CO3 .3پس از آن به  )14( تبدیل می شود
-2CO  تجزیه می شود که همراهCa  به

4موجب رسوب  +NH4کربنات کلسیم تبدیل و رسوب می کند. 
-3mg2+, PO  می شود تا

mg NH4 PO4  (استراویت) تشکیل می شود. نتیجه آن سنگی از جنس کربنات کلسیم و

در ادرار تشکیل نمی شود. اختالل درناژ ادراري، ابزار استراویت است. در غیاب عفونت 

ي، جراحی و خصوصا درمان با آنتی بیوتیک طوالنی می تواند پروتئین را به فلور گذار

  )14میکروبی غالب مجاري ادراري تبدیل کند. (

  در بررسیهاي دیگر:

  فاکتورهاي خطر بررسی شده:

کریستالوري: بعضی افراد کریستالهاي کلسیم اگزاالت بیشتري دفع می کند و این -1

  )15( میکرومتر می باشد. 12 >ل کریستالها بزرگتر از معمو

اقتصادي: در کشورهاي صنعتی شیوع سنگ کلیه بیشتر است و  –فاکتورهاي اجتماعی -2

   مصرف آب سبک شیوع سنگ ادراري را نمی کاهد.

  )15( تغذیه: تاثیر قابل مالحظه اي در تشکیل سنگهاي ادراري دارد.-3

ب افزایش ریسک می شود. مصرف اسیدهاي چرب اشباع شده و غیر اشباع شده موج

مصرف فیبر و پروتئینهاي  –مصرف پروتئینهاي حیوانی و قند ریسک را افزایش داده 

   گیاهی و کربوهیدراتهاي تصفیه نشده کاهش میدهد.
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ادراري و کاهش دفع سیترات همراه  PHمصرف زیاد سدیم با افزایش سدیم و کلسیم و 

می یابد. مصرف مایعات نیز میتواند تاثیر  است و احتمال کریستالیزاسیون کلسیم افزایش

  داشته باشد. 

شغل: در کسانیکه فعالیت کمتري دارد احتمال تشکیل سنگ بیشتر است. فعالیت فیزیکی -4

   تولید ادرار را تحریک کرده و باعث جابجایی تجمعات کریستالی می شود.

  )15( نگ می شود.افرادي که در معرض هواي گرم هستند دچار تغلیظ ادرار و تشکیل س

  )آب و هوا6

در هواي گرم دهیدرشن ایجاد می شود. این باعث افزایش تشکیل سنگهاي ادراري به 

خصوص سنگهاي اسید اوریکی منجر می شود. تعریق زیاد باعث کاهش حجم ادرار می 

   شود.

را افزایش می دهد. هر قدر  D3اشعه ماوراء بنفش در منطقه گرم بیشتر است که سنتز 

  )15(س با نور آفتاب بیشتر باشد دفع کلسیم و اگزاالت نیز بیشتر است. تما

مثبت دارند دو برابر احتمال سنگ افزایش  Family history)سابقه فامیلی: در کسانیکه 7

  )15می یابد. (

  )داروها8

  )5داروهاي ضد هایپرتنشن و آنتی اسیدهاي سیلیکا: سنگهاي سیلیکاتی ایجاد می کند. (

  رادیولوژیکبررسیهاي 
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1-CT  اسکن اسپیرال بدون کنتراست: در بیماران با کولیک حاد کلیوي ارجحیت دارد. این

   سریعتر و ارزانتر است. IVPروش از 

: نفرولیتیازیس و آناتومی دستگاه فوقانی را نشان می (IVP)پیلوگرافی داخل وریدي -2

  (دهد. 

   با سنگ اشتباه شود.مشکل این روش: کلسیفیکاسیون خارج استخوانی ممکنه 

  )5( نماهاي مایل راست به راحتی بین سنگ صفراوي و سنگ کلیه راست افتراق می دهد.

توموگرافی: تصویربرداري از مقطع کرونال کلیه در یک فاصله تنظیم شده از رأس -3

  )5( صورت می گیرد. Xتخت اشعه 

4-KUB.در اثبات تشخیص موثر است :  

  )13() 5پیلوگرافی رتروگرید (-5

  درمان:

  در کل درمان سنگهاي کلیه و مجاري ادراري شامل اقدامات طبی و جراحی است.

  در مورد سنگهاي کلسیمی:

رژیم غذایی کم کلسیم احتمال بروز سنگ را بیشتر می کند و باعث کاهش تراکم استخوان 

 میشود. رژیم کم نمک و کم پروتئین انتخاب رژیم غذایی است. بعد از آن از مدرهاي

  )8(تیازیدي استفاده می کنند. 

  این داروها سطح کلسیم ادرار را در هایپرکلسیوري ایدئوپاتیک کاهش میدهد. 
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اما مشکل تیازیدها هیپوکالمی است که باعث کاهش سیترات ادرار در نتیجه افزایش سطح 

  )8( یون کلسیم ادرار می شود.

  ت کاهش دفع اسید اوریک است. در مورد سنگهاي اسید اوریکی: درمان با آلوپورینول جه

   در هایپرپاراتیروئیدي: درمان شامل پاراتیروئیدکتومی

دسیترات و اسیدوز سیستمیک وجود داردو  5/5 ادرار بیشتر از PHدیستال: که  RTAدر 

ادرار کم در این افراد وجود دارد درمان شامل قلیاي اضافی است که هایپرکلسیوري 

  )8( ی توان استفاده کرد. سیترات پتاسیم نیز می توان داد.درمان شود. بیکربنات سدیم م

آجیل  –شکالت  –در مورد سنگهاي اگزاالتی: رژیم که اگزاالت شامل عدم مصرف اسفناج 

و رژیم حاوي کلسیم و منیزیوم باید مصرف کند. چون رژیم کم کلسیم باعث 

  )8( هایپراگزالوري می شود.

   ه مانع جذب آن می شود.کلسیم در روده به اگزاالت متصل شد

   کلسیترامین نیز به عنوان رزین جاذب اگزاالت روده می باشد.

  و رژیم کم چرب و کم اگزاالت درمان شود.

فسفات و پیریدوکسین نیز در رژیم غذایی باید  –و مصرف زیاد مایعات داشته باشد 

  )8( وجود داشته باشد سیترات نیز ممکن است فوائدي داشته باشد.

رد هایپوسیتراتوري: درمان با تجویز قلیا صورت می گیرد که دفع ادراري سیترات در مو

را افزایش میدهد. عموما از بیکربنات و سیترات استفاده می شود. امالح پتاسیمی ارجح 
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است. زیرا تجویز سدیم موجب افزایش دفع ادراري کلسیم میشود و تاثیر درمان را کم 

  )8( ان موثر است.می کند. سیترات پتاسیم در درم

ادرار و کاهش دفع بیش از حد اسید  PHدر مورد دفع زیاد اسید اوریک هدف افزایش 

اوریک است. مکملهاي قلیایی تجویز می شود و همچنین رژیم غذایی که پورین و مایعات. 

اگر علی رغم اینها باز ادامه پیدا کرد مصرف قلیا به تنهایی موجب سنگهاي فسفات ) 8(

  )8ی شود. (کلسیمی م

  در مورد سیستینوري: مصرف مایعات زیاد حتی در شب.

ادرار توسط قلیا افزوده می شود. رژیم غذایی کم  PHتجمع ادرار روزانه باید زیاد باشد. 

متوپرونین  –دفع سیستئین را کم می کند. بعد اگر جواب نداد پنی سیالمین  % 40نمک تا 

  )4( کم می کنند.که به سیستئین متصل می شوند و دفع را 

در مورد سنگهاي استراویتی: خارج سازي کامل سنگ و سپس استریلیزاسیون مجاري 

ادراري، درمان انتخابی در بیماران است. اگر انسداد داشته باشد جراحی روش خوبی 

  )4( است.

این بیماران عود سنگ دیده میشود. شسشتوي لگنچه و کالیس هاي  % 25با این وجود 

  آسیدرین، استراویت را حل میکند و میتواند عود بعد از جراحی کاهش میدهد. کلیه با همی

 50 - % 90امروزه روش جدید نظیر سنگ شکن و نفرولیتوتومی از طریق پوست که 

سنگها برطرف میشود. اگر عفونت حاد داشته درمان ضد میکروبی و همچنین جهت 
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عود و رشد سنگ باید درمان ضد  استریل نگه داشتن ادرار پس از جراحی و جلوگیري از

  )4( میکروبی انجام شود.

ادرار با تجویز  PHکشت ادرار راهنماي انتخاب آنتی بیوتیک مناسب است. پائین آوردن 

ممکنه رشد سنگ را متوقف کند. ولی قادر است سطح کلسیم ادرار را نیز  NH4Clطوالنی 

  )4ود. (افزایش داده و باعث تشکیل سنگهاي اگزاالت کلسیم میش

  در مورد اقدامات مداخله اي:

روش تحت نظر قرار دادن در درمان: بیشتر سنگهاي حالب دفع میشوند و نیازي به -1

  )5( مداخله ندارند. بستگی به اندازه و شکل و محل قرارگیري نیز دارد.

است.  % 40 – 50تقریبا  mm 5 - 4شانس عبور خود به خودي در سنگهاي حالب 

   دارند. % 5میلی متر شانس عبور کمتر از  6ز سنگهاي بیشتر ا

هفته پس از شروع عالئم دفع می شوند. هرچه سنگ دیستال باشد شانس  6اکثر سنگها 

  )5( است. % 10و در قسمت پروگزیمال  % 25عبور بیشتري دارد. در قسمت میانی حالب 

  عوامل تجزیه کننده سنگهاي ادراري:-2

حجم ماده شستشو دهنده و نحوه دستیابی به  –نگ سطح س –که وابسته به نوع سنگ 

سیترات پتاسیم  –سنگ دارد. عوامل قلیایی کننده خوراکی مثل بیکربنات سدیم یا پتاسیم 

  )5( هستند.

  اما در مورد بیماران نارسایی قلبی و کلیوي باید مراقب بود.
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ت را استفاده یترادر بدن سیترات به بیکربنات تبدیل می شود. به چند فرم می توان س

  )5( : حاوي سیترات پتاسیم و سدیم و اسید سیتریک است.کرد. پلی سیترا

حاوي سیترات سدیم و اسید سیتریک است. کال این روش قلیایی کردن ادرار  باي سیترا

نظیر سنگهاي اسید اوریکی و سنگهاي سیستئینی موثر است.  PHدر سنگهاي وابسته به 

   کردن ادرار می توان حل کرد. سنگهاي استراویت را با اسیدي

رفع انسداد: سنگهاي ادراري در صورت وجود انسداد بخصوص اگر همراه عفونت نیز -3

باشد. منجر به گرفتاریهاي قابل مالحظه و احتمال مرگ و میر می شود. بیماري که داراي 

سنگ انسدادي ادراري همراه تب و ادرار عفونی است نیازمند تخلیه فوري است. 

وگرافی رتروگرید براي تعیین آناتومی دستگاه ادراري فوقانی از لحاظ بررسی پیل

انجام می شود. در مواردي ممکن است  J–شناختی پس از جایگذاري اسنت حالبی دبل 

این کاتترها قادر به عبور از کنار سنگ نباشد یا ممکنه حالب را سوراخ کند. در این مواقع 

  )5( نفروستومی انجام شود.

  (ESWL)گ شکنی توسط امواج شوکی سن-4

این دستگاه به یک منبع انرژي براي تولید امواج ضربه اي احتیاج دارند. و همچنین داراي 

نوعی مکانیسم جفت کننده براي انتقال انرژي از خارج به داخل بدن و نیز فلوروسکوپی یا 

انون امواج سونوگرافی یا هر دو هستند که سنگها را مشخص می کند و آنها را در ک

ضربه اي همگرا قرار میدهد. دوز بی خطر امواج شناخته نشده است و ایجاد ترومایی 
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نظیر خونریزي داخل و اطراف کلیه و ادم می شوند. بنابراین باید حداقل امواج مورد نیاز 

  )5(براي شکستن سنگ تجویز شود. 

  سیار موثر است.خارج سازي سنگ بوسیله اورتروسکوپ: در سنگهاي حالب تحتانی ب-5

استفاده از اورتروسکوپ هاي کالیسر کوچک و سوار کردن بالون هاي متسع کننده بر 

   روي آن میزان عاري ساختن بیمار از سنگ را به طور قابل مالحظه اي افزایش می دهد.

نفرولیتوتومی از طریق پوست: خارج سازي از طریق پوست درمان انتخابی براي -6

 –ESWLسانت هستند. سنگهاي مقاوم به  5/2الب است که بیش از سنگهاي پروگزیمال ح

و زاویه لگنی و  –سنگهاي کالیس قطب تحتانی هستند که انفاندیبولوم نازك و بلند دارند 

  )5( انفاندیبولوي آنها حاده است.

گرفتاري ناشی از برش جراحی و احتمال باقی  –روش کالسیک است جراحی باز: -7

  )5( جود دارد.ماندن قطعات سنگ و

  پیلولیتوتومی:-8

به صورت عرضی انجام می شود. مشاهده با آندوسکوپ خیلی انعطاف پذیر به اطمینان 

یافتن از عاري شدن بیمار از سنگ کمک می کند. سنگهاي کوچک و متعدد لگنی و 

سنگهاي کالیسی که دسترسی به آنها مشکل است، را می توان به کمک کوآگولوم خارج 

  )5( ساخت.

براي سنگهاي شاخ گوزنی کمپلکس استفاده می شود. که نفرولیتوتومی آناتروتیک: -9

  شاخ کامل به حالب لگنچه و کالیسرها می باشد.
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اورترولیتوتومی: سنگهاي حالب قدیمی و آنها که توسط آندوسکوپ غیر دسترس - 10

ومی خارج مقاوم هستند را می توان با یک اورتروسیتوت ESWLهستند و آنهایی که به 

  )5ساخت. (

  پیشگیري

  مصرف مایعات -1

 –اسیداوریک  –ساعته الزم است از نظر بررسی کلسیم  24ارزیابی متابولیک: ادرار -2

  PH–حجم ادرار  –سدیم  –سیترات  –اگزاالت 

  کلسیم و فسفر و اسید اوریک خون –کراتینین  –و سطح پایه نیتروژن اوره خون 

ایپرکلسیوري است. براي افتراق بین انواع هایپرکلسیوري شایعترین اختالل متابولیک ه

بیمار باید چند روز تا چند هفته بر روي رژیم هاي محدود از لحاظ کلسیم و  III, II, Iنوع 

سدیم باشد. این کار را به راحتی می توان با حذف نمک از روي میز غذاخوري و کاستن 

  )9( لبنیات فراهم می شود.غذاهاي شور انجام داد. محدودیت کلسیم با حذف 

 24ساعته براي ارزیابی کلسیم به کار می رود. اگر کلسیم ادرار  24نمونه مجدد ادرار 

هایپرکلسیوري وابسته به رژیم  تشخیصمیلی گرم در روز  250ساعته کم شور کمتر از 

 250ز ساعته بیشتر ا 24باید بیمارانی که سطح کلسیم ادرار  III, Iاست. در نوع  IIو نوع 

بار در روز  3گرم  5میلی در روز باشد. یک متصل شونده با کلسیم مثل سلولز فسفات (

ساعته از لحاظ سطح  24همراه غذا) براي چند روز تجویز می شود. سپس نمونه ادرار 

 Iکلسیم همراه با سطح هورمون پاراتیروئید خون گرفته شود: بیمارانی که داراي نوع 
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 PTHدرصد کاهش در سطوح کلسیم دارند و  50ند حداقل هایپرکلسیوري جذبی هست

هیپوسیتراتوري را در بیماران سنگ  –هایپراگزالوري  –نرمال دارند هایپریوریکوزوري 

ساعته باید مورد  24ساز کلسیمی به طور مناسبی درمان می شود. و با جمع آوري ادرار 

نقایص متعددي هستند. اگرچه پیگیري قرار داد. بیشتر بیماران سنگ ساز کلسیمی داراي 

درمان یکی ممکنه دیگري را برطرف کند ولی گاهی ممکن است باعث تشدید سایر نقایص 

ساعته در مراحل بعدي براي پیگیري دراز مدت و پیشگیري از  24شود. جمع آوري ادرار 

ساعته  24یستینوري باید براساس سطح سیستئین در ادرار سسنگ حیاتی است. درمان 

  )9شود. در بیماران مبتال به سنگ عفونی باید کشت ادرار مجدد نیز انجام شود. ( تنظیم
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  :مقاالت مرور

تمام کودکان با سنگ کلیه (که به بیمارستان سن  1997در سال در مقاله سن پترز بورگ 

توسط یک پترزبورگ مراجعه کردند) جهت بررسی متابولیک فرستاده شدند. هر کودك 

  )3( نفرولوژیست اطفال ویزیت شد.

  شدند. Screenتمام بچه ها با موارد زیر 

    cr    3(k     4(Na    5(-Cl)2    )اوره پالسما 1

6 (3
-HCo    7 (mg2+  8(ca2+  9(4

-po    10(p-Alk    

11(Alb      12(Urate  

و  oxalateو  urateو  caادرار مرتبه دوم با میکروسکوپ و کشت آنالیز شد و براي 

cysteine  وcr .3( با روشهاي استاندارد فرستاده شد. هر سنگ آنالیز شیمیایی شد(  

  بیمار به علت اطالعات ناکافی حذف شد.  2بیمار مشمول این مطالعه بودند.  121

  )3(هاي متابولیک بیماران به گروه هاي زیر طبقه بندي شدند.  فاکتوربراساس 

 0.1)همان سن تطبیق داده شد.  95با صدك  ادراري بیماران ca/cr)هایپرکالسیوریا: 1

m.mol/kg/day) ca> 4 mg/kg/day  هایپرکالسیوري درنظر گرفته شد. کودکانی که

 ox/cr <)هایپراگزالوري2. شدند excludeبعد از خارج کردن سنگ این میزان نرمال شد 

  )3( یعنی هایپراگزالوري، به عنوان غربالگري ابتدایی شناخته شد. % 95

  شک می شد. primaryموارد هایپراگزالوري مداوم: به هایپراگزالوري در 
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 Alaninglyoxylateو بیوپسی کبد انجام می شد و نمونه جهت بررسی سطح 

aminotransferase.3( فرستاده می شد(  

با افزایش ایزوله، اسید آمینه دي بازیک یعنی  mg/cr(gr) 18میزان سیستئین باالي 

   آرژینین را نشان می دهد. –لیزین  –اورنی تین 

   m.mol/m.mol 6/1)هایپریوریکوزوري: یعنی میزان دفع بیش از 4

  mounth 6کمتر از 

  m.mol/m.mol 64یا دفع بیش از 

   ساعته با همان سن تائید می شود. 24این مقادیر با جمع آوري 

  ه می شد. داشت عفونی درنظر گرفت UTIاگر هیچ مشکل متابولیکی وجود نداشت یا سابقه 

  )3( می گوییم. Idiopathicنداشت  UTIاگر هیچ مشکل متابولیک وجود نداشت و سابقه 

  بود. ترین تظاهر+ رنال کولیک شایع grossهماچوري  -1تظاهرات بالینی: 

  داشتند : هماچوري ماکروسکوپی% 55

  داشتند : درد شکم50%

  داشتند gross: درد شکم و هماچوري % 30

  بودند ت (اتفاقی کشف شد): بدون عالم% 17

Family history  وجود داشت. % 16مثبت در  

  می شد. Familly historyموارد  % 33درنظر گرفته می شد در  II, Iاگر درجه 

  قد و وزن متوسط کمتر از متوسط جامعه بود.که  پره مچور بودنداز بچه ها  % 13
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  بی حرکتی طوالنی وجود داشت. % 8در 

  داشتند. UTIی تاریخچه قبل % 48

  کسانیکه اختالالت مادرزادي مثل سنگ ادراري مادرزادي داشتند از مطالعه خارج شدند. 

  داشتند.(ریفالکس) VURاین بچه ها  % 7

  تنگی مجاري کلیوي وجود داشت. % 3

  )5( کیست دوطرفه کلیوي وجود داشت. % 1 در

 ر سنگ ایدئوپاتیک داشتند.نف 8عفونی، سنگ  نفر 4متابولیک،  سنگ نفر 3نفر  15از این 

)3(  

  :اتیولوژي

  یک مشکل متابولیک زمینه اي داشتند. % 44

  علت عفونت بود. % 30در 

  یافت نشد. هیچ علت خاصی % 26در 

سنی بودند ولی برعکس عامل  rangeنکته: بیماران با سنگ هاي متابولیک در تمام 

  )3( سالگی بروز کرده بود. 6 موارد زیر % 89سال شایع تر بوده و  6عفونت اصوال زیر 

  اتیولوژي متابولیک:

  :از این تعداد مشکل متابولیک داشتند % 53

 داشتند هایپرکالسیوري % 57 -

 داشتند primaryالوري زهایپراوگ % 8 -
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 سیستینوري % 23 -

 هایپراوریکوزوي % 2 -

 Intermitentهایپراگزالوري  % 9 -

  .I/IIبچه تیپ یک و یک بچه تیپ  3 داشتند: (Primary)بچه هایپریوریکوزوري اولیه  4

  بچه هایپریوریکوزوري روده اي داشتند. 4

انجام شده به تشخیصی برایش  Work upتنها بچه اي که سنگ اسید اوریکی داشت، طی 

  نرسیدند.

  تظاهر کردند. UTIاین بچه ها با  % 49

 36سه با هفتگی بروز می کنند در مقای 40کودکان با مشکل متابولیک به طور متوسط 

  قرار گرفتند. Infective/Idiopaticماهگی در گروه 

  )عفونت / ایدئوپاتیک بیشتر بود. (

  )متابولیک (

در بیمار با مشکالت متابولیک ادرار احتمال بروز سنگ هاي کلیوي دوطرفه بیشتر است 

 % 12یکه گروه غیر متابولیک گروه متابولیک سنگ دوطرفه داشتند. در حال % 26 بطوریکه

  )3( سنگ دوطرفه داشتند.

ماهگی به طور متوسط) زودتر از دخترها (به طور متوسط در  24عفونت در پسرها (در 

  )3( ماهگی) بروز می کرد. 48
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در  % 31در سمت چپ،  % 36بودند.  Uper tractسنگها در  % 86توزیع سنگها: فراوانی 

  )3( دوطرفه. % 18سمت راست، 

سنگ دفع  % 5هم مثانه و هم مجاري فوقانی درگیر بود. در  % 6سنگ مثانه داشتند.  3%

  )3( شد قبل از پیدا کردن محل.

مذکر) اشاره  % 54سال ( 32/3سال، با سن متوسط  14کودك زیر  100مطالعه قم روي 

  کرد.

مشخص نشد. اختالالت متابولیک این اشخاص به صورت:  % 5علت سنگ در 

نفر  24نفر، هایپریوریکوزوري در  14هایپراگزالوري در  –نفر  54راتوري در هایپوسیت

نفر بود.  8هایپرفسفاتوري در  –نفر  28هایپرکلسیوري در  –نفر  6هایپرسیستینوري در 

مهمترین تظاهر بالینی در این کودکان شامل تب و تحریک پذیري و دیزوري و هماچوري 

  بود. 

  )1یسک فاکتور شناخته شد. (سیتراتوري شایعترین روهایپ

ك انجام شد کود 170طبق مطالعه اي که در ترکیه توسط دکتر سارا و همکارانش روي 

علت  %2ساله بوده، در  5/3انجام شد.متوسط سنی  سنگ ساز جهت بررسی فاکتورهاي

کودك به دلیل وجود عفونت ادراري از مطالعه خارج شدند و  11سنگ مشخص نشد. 

نفر هایپراگزالوري  24نفر هایپریوریکوزوري و  28ایپرکلسیوري داشتند. نفر ه 70تعداد 

نفر  5نفر هایپرفسفاتوري داشتند و  12هایپوسیتراتوري داشتند،  نفر 20داشتند، 
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 ري و کمترین شیوع را سیتسینوريشایع ترین علت هایپرکلسیوسیستونوري داشتند. 

  )10ادرار و درد بوده است. (و شایع ترین تظاهربالینی بیقراري و سوزش  داشت

کودك  50و همکارانش روي  Halianطبق مطالعه ي دیگري که در لیبی توسط دکتر 

مورد سنگ عفونی که پس از عفونت هاي مکرر شناخته شد از مطالعه  20. انجام شد

نفر  12ساعته آنها آنالیز گردید.  24مورد سنگ متابولیک بوده که ادرار  30حذف شد، 

 3نفر هایپرکلسیوري داشتند،  5نفر هایپریوریکوزوري داشتند،  8لوري داشتند، هایپراگزا

شایع ترین عنصر سنگ ساز نفر هایپوسیتراتوري داشتند و دو نفر سیستینوري داشتند. 

  )12هایپراگزالوري و ناشایع ترین سیستینوري گزارش شد. (

کودك انجام  100روي و همکارانش  لعه ي دیگري که در استانبول توسط مالکطبق مطا

نفر  18نفر هایپرکلسیوري داشتند،  51و سنگ هاي عفونی کنار گذاشته شد.  شد

نفر هایپریوریکوزوري داشتند،  8نفر هایپراگزالوري داشتند،  11هایپوسیتراتوري داشتند، 

شایع ترین فاکتور هایپرکلسیوري  نفر فسفاتوري داشتند. 5نفر سیستینوري داشتند و  7

  )14(د و کمترین شیوع مربوط به سیستینوري بود. معرفی ش
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  فصل سوم
 روش اجرا
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  اھداف و فرضیات: 

  هدف اصلی طرح: 

ساعته ي کودکان و شیرخواران  24تعیین فراوانی عوامل متابولیک سنگ ساز در ادرار 

  .89مبتال به سنگ ادراري مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی قدس قزوین در سال 

  اهداف فرعی:

  سال مبتال به سنگ ادراري.  12ساعته کودکان صفر تا  24تعیین میزان کلسیم ادرار  -1

  سال مبتال به سنگ ادراري. 12ساعته کودکان صفر تا  24تعیین میزان اگزاالت ادرار  -2

  سال مبتال به سنگ ادراري. 12ساعته کودکان صفر تا  24تعیین میزان سیستئین ادرار  -3

  سال مبتال به سنگ ادراري. 12ساعته کودکان صفر تا  24عیین میزان سیترات ادرار ت -4

  سال مبتال به سنگ ادراري. 12ساعته کودکان صفر تا  24تعیین میزان اسید اوریک ادرار  -5

  فرضیات: 

 مبتال به سنگ ادراري چقدر است؟ 0-12ساعته کودکان  24میزان کلسیم ادرار  -1

 مبتال به سنگ ادراري چقدر است؟ 0- 12ساعته کودکان  24میزان اگزاالت ادرار  -2

 مبتال به سنگ ادراري چقدر است؟ 0- 12ساعته کودکان  24میزان سیستئین ادرار  -3

 مبتال به سنگ ادراري چقدر است؟ 0-12ساعته کودکان  24میزان سیترات ادرار  -4
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قدر مبتال به سنگ ادراري چ 0- 12ساعته کودکان  24میزان اسیداوریک ادرار  -5

 است؟

  روش اجرا:

سال به مرکز آموزشی درمانی قدس قزوین  12با سن زیر  89تمام بیمارانی که در سال 

اسکن اسپیرال از کلیه ها  CTروشهاي سونوگرافی یا مراجعه کرده بودند و با یکی از 

جهت بررسی و اندازه  آنها ساعته 24د، ادرار بوداشته باشند و وجود سنگ تائید شده 

امل سنگ ساز شامل کلسیم و اگزاالت و اسید اوریک و سیستئین و منیزیوم و گیري عو

سیترات و کراتینین به آزمایشگاه دانش شهر قزوین ارسال و نتایج باتوجه به وزن بیمار 

د و سپس براساس مورد آنالیز یمورد ارزیابی و فاکتورهاي سنگ ساز مشخص گرد

  آماري و تفسیر می شود. 

  شد و آنالیز شد و نتایج به شرح زیر تفسیر گردید: spssافزار  اطالعات وارد نرم

بیش از حد درنظر گرفته می شود و  mg/p.kg/p.day 4در این مطالعه کلسیم بیشتر از 

 815ساعته به صورت: یوریک اسید بیشتر از  24همچنین بررسی یوریک اسید در ادرار 

mg/1.73m2/p.day وسیتراتوري به سیترات کمتر افزایش یافته محسوب می شود. هیپ

کاهش یافته محسوب می شود. دفع اگزاالت به صورت بیشتر از  mg/gr/cr 120از 

mg/m2/day 30 .افزایش یافته محسوب می شود  

  ساعته غیرطبیعی در نظر گرفته می شود.  24سیستئین در صورت مشاهده در ادرار 
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عه نکردند یا اطالعات ناقصی مراج follow upیا در –افرادي که دچار عفونت ادرار 

ساعته نشدند یا آزمایشات متابولیک ادرار  24داشتند یا حاضر به انجام آزمایش ادرار 

  ساعته طبیعی داشتند از مطالعه کنار گذاشته شده اند. 24
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  چهارمفصل 
  یافته ها
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  یافته ها 

  بررسی فراوانی از نظر جنسیت ) :1شماره ( جدول

  
  رصدد  تعداد  جنسیت

  6/48  34  مرد
  4/51  36  زن

  100  70  تعداد کل

نفر دختر بودند که به ترتیب  36نفر پسر و  34نفر که مورد بررسی قرار گرفته اند  70از 

  بوده است.  % 4/51و  % 6/48با درصد 

  ساله بوده است. 12روزه و بیشترین  13نفر کمترین  70از نظر سنی در این * 

   .5/4انحراف معیار  با ساله است. 1/4سن متوسط 

و به طور متوسط  4/10انحراف معیار با  –کیلو  3کمترین  –کیلو  72باالترین وزن  *

  بوده است.  کیلو 9/13
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  بررسی فراوانی از نظر تعداد سنگ در سیستم ادراري  ):2شماره (جدول 

  
  درصد   تعداد افراد   تعداد سنگ

1  
2  
3  
4  
5  

  تعداد بیشتر

30 

28 

7 

1 

3 

1  

42.9 

40.0 

10.0 

1.4 

4.3 

1.4  

  

  بررسی فراوانی از نظر محل قرارگیري سنگ ):3شماره ( جدول

  
  درصد  تعداد افراد   محل سنگ

  حالب 
  سیستم پیلوکالیس فوقانی راست
  سیستم پیلوکالیس تحتانی راست

  سیستم پیلوکالیس میانی راست و چپ
  سیستم پیلوکالیس فوقانی چپ
  سیستم پیلوکالیس تحنانی چپ

  کل

4 
12 

9 
7 
9 
9 

70  

5.7 
17.1 
27.1 
10.0 
12.9 
27.1 

100.0  

  فراوانی محل قرار گیري سنگ که در سونوگرافی گزارش می شود.
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  بررسی فراوانی از نظر علل مراجعه) : 4شماره ( جدول

  
  درصد   تعداد افراد   علت مراجعه 

  بیقراري
  سوزش ادرار
  تب و بیحالی 
  علت متفرقه 

  تعداد کل 

10 
0 

10 
41 
70  

14.3 
12.9 

3/14 
58.6 

100.0  

  % 9/12نفر با سوزش ادرار با درصد  9 –با بیقراري  3/14نفر با درصد  10

و غیره  با علل دیگر نظیر تحریک پذیري و درد شکم و استفراغ 6/58نفر با درصد  41

 مراجعه کردند.

 - BUN  بوده  28رین و بیشت 3که کمترین  07/5 انحراف معیار اب 1/13به طور متوسط

  است. 

 - Cr بوده  32/0با انحراف معیار و  59/0بوده است. متوسط  1/0و کمترین  2/3باالترین

 است. 

 - Ca  به طور متوسطmg8/9  با  2/12و بیشترین حد  3/8بوده است. با کمترین حد

  بوده است.73/0انحراف 

انحراف با  mg 6/4و به طور متوسط  2/3و کمترین حد  4/6: بیشترین حد Pبررسی  - 

  بوده است. 79/1 معیار

 - Alk-p  بوده است.  09/208 انحراف معیاربا  1/457و متوسط  1800بیشترین حد  



67 
 

 - Uric acid :1/9 :max  10/0و :min  بوده است.  1/1و با انحراف معیار  

  
  ساعته افراد  24بررسی میزان دفع فاکتورهاي متابولیک در ادرار  ) :5شماره (جدول 

   
  دارفاکتورمتابولیکمق

  ساعته 24در ادرار 
Cistin 

24  
Urica 24  Mg 

24  
Citrate 24  Oxalate 

24  
Ca24  Cr24  

  تعداد افراد
  میانگین 

  انحراف معیار
  محدوده

  مقدار حداقل 
  مقدار حداکثر 

70 
.0000 

.00000 
.00 
.00 
.00  

70 
250.6643 

172.44429 
949.50 

2.50 
952.00  

0 
  

70 
105.2664 

133.20946 
839.98 

.02 
840.00  

70 
18.1546 

29.05249 
212.98 

.02 
213.00  

70 
73.4986 

56.74711 
344.40 

3.00 
347.40  

70 
7.1929 

9.11753 
42.70 

.30 
43.00  

 - Cr  بوده  1/9انحراف معیاربا  1/7مورد بررسی به طور متوسط  70ساعته در  24ادرار

  است.

 - Min :mg/kg 2  و گرمmax :mg/kg 840  گرم  

 - Ca  مورد بررسی به طور متوسط  70ساعته در  24ادرارmg 4/73  انحراف معیارو 

  .بوده است max :mg 4/347و  Min :mg 3 و  7/56

 - Oxalat مورد بررسی که به طور متوسط  70ساعته: در  24: ادرارmg 15/18  و

  .max :mg 213و  Min :mg 02/0بوده است و  05/29انحراف معیار 

 انحراف با  mg 26/105مورد بررسی به طور متوسط  70ساعته: در  24ر سیترات ادرا - 

  بوده است.  max :mg  840و  min :mg 02/0 و 133 /20 معیار
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با  mg 66/250مورد بررسی به طور متوسط  70ساعته: در  24یوریک اسید ادرار  - 

  .بوده است max :mg 952و  min:mg  5/2و  24/172انحراف معیار 

 ساعته: همه منفی بودند. 24سی سیستئین ادرار در برر - 

  

  فراوانی افرادي که هایپرکلسیوري داشتندبررسی ): 6( شماره جدول
  

  درصد  تعداد افراد  هایپرکلسیوري
  بله
  خیر

  تعدادکل

54 
16 
70  

77.1 
22.9 

100.0  

   فراوانی افرادي که هایپریوریکوزوري داشتند بررسی ):7جدول شماره (

  
  درصد  تعداد افراد  
  بله
  خیر

  تعداد کل

25 
45 
70  

35.7 
64.3 

100.0  
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  فراوانی افرادي که هایپوسیتراتوري داشتند  بررسی ):8جدول شماره (

  
  درصد  تعداد افراد  

  بله 
  خیر 

  تعداد کل 

18 
52 
70  

25.7 
74.3 

100.0  

  

  فراوانی افرادي که هایپراگزالوري داشتند. بررسی : )9شماره ( جدول

  
  درصد  افرادتعداد   
  بله
  خیر

  تعدادکل

18 
52 
70  

25.7 
74.3 

100.0  
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  فصل پنجم
  بحث و نتیجه گیر ي
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  بحث و نتیجه گیري

  در این مطالعه نتایج به صورت زیر به دست آمد:

I(  16هایپرکلسیوري داشتند و  1/77نفر با درصد  54نفر  70هایپرکلسیوري:  از 

 ) نداشتند. % 9/22نفر (با درصد 

II( 3/64نفر با درصد  45داشتند و  7/35نفر با درصد  25، 70: از یوریکوزوريپرهای 

 نداشتند.

III(  :درصد  3/74نفر  52داشتند و  7/25نفر با درصد  18هایپوسیترات اوري

 نداشتند.

IV(  :9/52نفر نداشتند با درصد  37و  1/47نفر داشتند با درصد  33هایپراگزالوري. 

V( سیستینوري: هیچیک نداشتند  

  سیستینوري >هایپوسیتراتوري >ی ریوریکوزوریهایپ >هایپراگزالوري  >ع هایپرکلسیوري در واق

نفر هایپرکلسیوري داشتند. یعنی  54مورد بررسی  70نتیجه اینکه در این بررسی از

شایعترین یافته هایپرکلسیوري بود. در این مطالعه بعد از آن هایپراگزالوري شایعترین 

 35شایعترین مورد بود که  یوریکوزوريرن هایپند. بعد از آبود % 1/37نفر  33که بود 

 % 7/25نفر با درصد  18که  رسیتراتوريهایپ بعدبودند و در  % 7/35نفر با درصد 

  سیستینوري نداشتند. هیچیک ، داشتند
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سنگ نفر  20: داشتند به صورت mixedدر بررسی ما در این مطالعه بعضی ها اختالالت 

بیش از و یوریک  caنفر  8. افزایش دفع کلسیم داشتندنفر  15 –اشتندکلسیم و اگزاالتی د

  د.کاهش دفع سیترات و افزایش دفع یوریک اسید داشتننفر  7می کنند.  حد دفع

افزایش  نفر اگزاالت و 5. کاهش دفع سیترات و افزایش دفع اگزاالت و کلسیم داشتندنفر  6

نفر  5ر یوریک اسید به تنهایی دفع می کنند. نف 5. داشتندکلسیم و یوریک اسید با هم  دفع

ca  نفر  4سیترات می کنند. کاهش دفع وca  .نفر  3و سیترات و یوریک اسید دفع می کنند

ساعته اضافه تر از حد  24نفر اگزاالت و اسید یوریک ادرار  2اگزاالت دفع می کنند و 

  داشتند.

سپس  –علت هایپوسیتراتوري  کودك بررسی شد شایعترین 100طبق مطالعه قم که روي 

هایپرکلسیوري بعد از آن به ترتیب هایپراوریکوزوري و هایپراگزالوري بعد فسفاتوري و 

  .سپس سیستینوري بود

از سنگها  % 5مذکر) که در این مطالعه استفاده شد. علت  % 54( 32/3سن متوسط 

ن قرار بود: مشخص نشد. اختالالت متابولیکی که در این بیماران پیدا شد از ای

 25هایپراوریکوزوري در  –مورد  14هایپراگزالوري در  –نفر  54هایپوسیتراتوري در 

  )6( نفر. 8نفر فسفاتوري در  28نفر و هایپرکلسیوري در  6سیستینوري در  –نفر 

در بین اینها مهمترین تظاهر بالینی تب و درد و تحریک پذیري و دیزوري و هماچوري 

از آنها با  % 54از بیماران وجود داشت که  % 33گی سنگ کلیه در بود. تاریخچه خانواد
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در میان انواع فاکتورها هیپوسیتراتوري عفونت دستگاه ادراري تظاهر پیدا کردند. نتیجه 

  .)6فراوان ترین ریسک فاکتور بود (

کودك جهت بررسی فاکتورهاي  170در مطالعه دیگري که درترکیه انجام شده بود روي 

که  role of metabolic syndrome on urolithiasisسنگ ساز تحت عنوان  متابولیک

و  ›هایپوسیتراتوري›نوشته دکتر سارا و همکارانش بود به ترتیب شیوع  هایپرکلسیوري

  )10هایپراگزالوري بوده است. ( ›سیستینوري ›هایپریوریکوزوي 

تحت عنوان  و همکارانش wisolدر مطالعه دیگري که در لیبی انجام شد دکتر 

Childhood urolithiasis in north-western libiya  ترتیب شیوع فاکتورهاي سنگ

  ساز متابولیک به ترتیب زیر بوده است:

سیستینوري  ›هایپوسیتراتوري ›هایپرکلسیوري› هایپریوریکوزوي ›هایپراوگزالوري

  )12بوده است. (

مکارانش انجام شد. ترتیب شیوع در مطالعه دیگري که در استانبول انجام شده مالک و ه

  فاکتورهاي سنگ ساز متابولیک به ترتیب زیر بوده است:

سیستینوري  ›هایپریوریکوزوي› هایپوسیتراتوري› هایپراوگزالوري ›هایپرکلسیوري

  )14بوده است.(

تشخیص سنگ کلیوي به طور کلی سخت است. بخصوص که در اطفال تظاهرات بیماري 

  داشتند.  "درد" سن پترزبورگ بچه ها در مطالعه % 50ل فقط آتیپیک است. به طور مثا



74 
 

به طور اتفاقی کشف شد. در این بچه ها که سنگ کلیه داشتند اغلب مشکالت رشد و  % 17

در مطالعه سن پترزبورگ سنگهاي متابولیک شایعه از عفونی بودند. در  تغذیه اي یافتیم.

ري سپس هایپراگزالوري، سپس بین علل متابولیک شایع ترین یافته هایپرکلسیو

هایپوسیتراتوري و بعد از آن هایپریوریکوزوري و بعد هایپرفسفاتوري و بعد 

  )3(سیستینوري بود.

سک فاکتورها در این مطالعه در نظر هرچند که فراموش نشود که پرماچوریتی و دیگر ری

وع سنگهاي سال قبل تا االن این است که شی 30. شگفت انگیزترین تفاوت از گرفته شد

 % 44به  % 16عفونی شدیدا کاهش داشته است. در حالیکه مشکالت متابولیک زمینه اي از 

  )3( افزایش داشته است.

حتی اگر  ه شد.در این مطالعه همه بچه ها را که مراجعه کرده بودند تحت مطالعه قرار داد

  مراجعه کردند. UTIبا 

تحت تفسیر قرار  Infection stones در مطالعات قبل بعضی از این بچه ها با برچسب

(درصد زیادي) از این بچه ها مشکالت  % 49ها به ما می گوید:  Dataمی گرفتند. 

   متابولیک دارند.

ایجاد کرده  UTIمی تواند سنگ کلیه ایجاد کند نمی دانیم که آیا اول سنگ،  UTIهرچند که 

  )3( منجر به تشکیل سنگ شده. UTIیا 
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است. به  UTIکاهش درصد سنگهاي عفونی شناسایی و درمان سریع  یک دلیل دیگر براي

هر دلیل که بوده بروز مشکالت متابولیک که ما، در این مطالعه یافتیم مشابه همانی است 

  )3(که در آمریکا و کل جهان وجود دارد. 

شناخت مشکالت متابولیک سودمند است چرا که سنگهاي ادراري بیشتري را پیش بینی 

 2. هم چنین در این گروه احتمال دوطرفه بودن سنگ در زمان تظاهر بیشتر از می کنیم

   نسبت به سنگهاي عفونی و ایدئوپاتیک. ،برابر است

هم چنین به ما این اجازه را می دهد که افراد خانواده را باتوجه به این نقص متابولیکی 

   غربالگري و تشخیص دهیم.

)بچه 2تغییر کرده.   سال اخیر 30ژي سنگ کلیه در )اتیولو1 سن پترزبورگ نتایج مطالعه

  )3(  ها با سنگ کلیوي لزوما با درد و هماچوري مراجعه نمی کنند.

 Minimal)بیشتر به نظر می رسد یک مشکل متابولیک در پس زمینه باشد واال با 3

invasive surgery .درمان می شوند  

بررسی متابولیک شود بخصوص در  ما توصیه می کنیم هر بچه اي با سنگ کلیوي باید- 

  )3( ، همچنین براي غربالگري بقیه افراد خانواده اش. preventive treatmentابتدا براي 

می تواند به دلیل اختالف شرایط مختلف از با دیگر مطالعات اختالف مطالعه ما 

گ :شرایط آب و هوا، تغذیه ، میزان مصرف مایعات، ورزش و تحرك، ژنتیک، فرهنجمله

  اقتصادي و غیره باشد. 
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  اتپیشنهاد

. و زیاد استبیماري هاي نفرولوژي اطفال در )باتوجه به اینکه شیوع سنگهاي ادراري 1

باتوجه به این مطالعه به نظر می رسد کودکانی که دچار سنگ ادراري می شوند نیاز به 

م می شود اسکن که جهت اثبات سنگ انجا CTسونوگرافی و  غیر از بررسی وسیعتر به 

  ساعته جهت بررسی اختالالت متابولیک 24دارند. از جمله ادرار 

جهت بررسی  ساعته 24ادرار جمع آوري )همچنین غربالگري خانواده آنها به صورت 2

  اختالالت متابولیک

سنگ  ی که بابنابراین پیشنهاد می شود مطالعه وسیعتري جهت بررسی همه بیماران

براي جهت بررسی غربالگري  باید دراست و مطالعه  الزممراجعه می کنند  ادراري

  .انجام شودخانواده آنها  بیماران و

از فاکتورهاي  مطالعه) همچنین باتوجه به این مطالعه که شیوع هایپرکلسیوري در این 3

شایعتر بود به نظر می رسد مطالعه وسیعتري جهت اثبات شیوع هایپرکلسیوري نیاز 

  است.

مطالعه اي جهت بررسی علت شیوع باالي هیپرکلسیوري در رسد  همچنین به نظر می )4

  قزوین نیاز است. شهر 
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