(مقالۀ پژوهشی)

بررسی فراوانی نسبی برخی ترکیبات شیمیایی تشکیلدهندۀ سنگهای مجاری
ادراری در بیماران مراجعهکننده به آزمایشگاههای تشخیص طبی استان خوزستان
علیرضا خیراله ،*1روحاله موسوی دهموردی ،2محمدرضا افشارمنش ،2صالح عیاشی

2

-1استادیار گروه بیوشیمی بالینی.

چكیده

-5دانشجوی کارشناسیارشد بیوشیمی زمینه و هدف :بیماری سنگ کلیه یک بیماری شایع با فراگیری حدود  4 -7درصد
در جهان میباشد .شیوع آن در ایران از حداکثر جهانی بیشتر است .شکلگیری یک
بالینی.
سنگ در ابعاد پاتولوژیکی ،عالوه بر فوق اشباع شدن ادرار با مواد معدنی ،نیازمند
اتصال و توقف ذرات کریستالی کوچک بر روی پیشسازهای سنگ در سطح داخلی
مجاری ادراری است .آگاهی از ترکیب شیمیایی یک سنگ کمک بسیاری در زمینه-
-1گروه بیوشیمی بالینی ،مرکز تحقیقات
های پیشگیری ،درمان و تشخیص میکند و به پزشکان این امکان را میدهد تا در
سلولی و ملکولی ،دانشکدۀ پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،هر یک از این زمینهها به طور اختصاصی عمل کنند .از اینرو این مطالعه با هدف
تعیین ترکیبات شیمیایی تشکیلدهندۀ سنگهای مجاری ادراری انجام گرفت.
اهواز ،ایران.
روش بررسي :این مطالعۀ توصیفی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام و 572
-5دانشکدۀ پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
مورد از سنگهای مجاری ادراری از لحاظ خصوصیات ماکروسکوپی و آنالیز ترکیب
جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
شیمیایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :از مجموع  572بیمار مبتال به سنگ مجاری ادراری ،تعداد  22نفر()%52
دارای سنگ خالص از جنس کلسیم اگزاالت و مابقی بیماران 552 ،نفر (،)%02
دارای سنگهای مخلوط بودند .ترکیب غالب در اکثر سنگهای مخلوط را نیز کلسیم
* نویسندۀ مسؤول:
اگزاالت ( )%08/6به خود اختصاص داده بود.
علیرضا خیراله؛ گروه بیوشیمی بالینی،
مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی ،دانشکدۀ نتیجهگیری :کلسیم اگزاالت فراوانترین ترکیب شیمیایی سنگهای مجاری ادراری
اعم از خالص یا مخلوط میباشد که در مردان شیوع بیشتری دارد و سنگهای
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی-
استروایتی حاوی منیزیم ،آمونیم ،و فسفات شیوع بیشتری در زنان دارد.
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.

تلفن22000167222272:

کلید واژگان :تجزیۀ سنگ ،سنگهای مجاری ادراری ،پیشسازۀ سنگهای مجاری
Email:akheirollah@ajums.ac.ir
ادراری.

دريافت مقاله9313/7/8 :

دريافت مقالۀ اصالحشده9313/90/19 :
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مقدمه
اورولیت یا  Urolithiasisیک اصطالح عام برای

مرتبط با اورگانیسمهای عفونتزای ادراری با قابلیت تولید

اطالق به سنگهایی است که در قسمتهای مختلف

آنزیم اوره آز ،مانند کلبسیال و گونههای مختلف پروتئوس

مجاری ادراری تشکیل میشوند .به طور معمول اورولیت

میباشند ،دیگر انواع سنگهای کلیوی را تشکیل میدهند.

برحسب محل آناتومیک تشکیل سنگ :کالیس ،لگنچه،

فاکتورهای مستعد کننده برای تشکیل سنگهای مجاری

حالب ،مثانه و میزراه ،به انواع مختلف طبقهبندی میشود

ادراری شامل :دهیدراسیون ،سبک زندگی ،موقعیت

( .)1تشخیص سنگهای کلیوی بهطور معمول از طریق

جغرافیایی (آب و هوای گرم وخشک) ،و ریسکفاکتورهای

معاینات بالینی و با بهرهگیری از تکنولوژی تصویربرداری

اختصاصی معین مانند اختالالت ساختاری _آناتومیکی،

تشخیصی صورت میگیرد .یک سوم از سنگهای کلیوی

اختالالت متابولیکی خاص( مانند ،نقرس،Cystinuria ،

با شواهد بالینی بهصورت :درد ناگهانی و شدید ،هماچوری،

 ،)Oxaluriaبرخی داروها و اورگانیسمهای عفونت زا با

عالئم گوارشی (تهوع ،اسهال ،استفراغ) همراه میباشند (.)5

قابلیت تولید آنزیم اوره آز ( مانند :کلبسیال ،پروتئوس) ،می-

علت و ترکیب شیمیایی یک سنگ میتواند در تشخیص،

باشند(.)1

درمان و بهویژه در جلوگیری از تشکیل مجدد آن مفید

ابتال به سنگهای مجاری ادراری دارای شیوع باالیی

باشد .اگرچه تشکیل سنگ در تمامی گروههای سنی دیده

در تمام کشورهاست و شناسایی آنها به هزاران سال پیش بر

میشود ،اما سن شیوع ابتال به آن بین  52-42سال میباشد

میگردد .با وجود این ،مکانیسمهایی که از طریق آنها این

( .)8شیوع ابتال به سنگ کلیه در مردان بیشتر از زنان است

سنگها رشد کرده و ایجاد عوارض بالینی میکنند ،هنوز به

و بر اساس گزارشهای اخیر نسبت ابتال به سنگ کلیه در

خوبی شناخته نشده است .در طی سالهای اخیر ،با توجه به

مردان به زنان  8:5میباشد( .)4پیشبینی میشود که در آینده

پیشرفتهای

تکنولوژی

به دلیل گرم شدن زمین ،تغییر سبک زندگی ،رژیم غذایی و

تصویربرداری ،فرضیههایی در مورد چگونگی اتصال و

چاقی ،یک افزایش چشمگیر در میزان ابتال به سنگهای

سپس رشد سنگهای کلیوی بر روی سطح داخلی مجاری

کلیوی در سراسر جهان شاهد باشیم (.)6 ،2

ادراری بیان شده است .تشکیل سنگ در مجاری ادراری

صورت

گرفته

در

زمینۀ

وقوع سنگ کلیه به واسطۀ مرتبط بودن آن با افزایش

نیازمند فوق اشباع شدن ادرار با مواد معدنی است که در

میزان بیماری مزمن کلیه ،افزایش فشار خون و انفارکتوس

نهایت در غالب سنگها رسوب میکنند( .)12با وجود این،

میوکارد ،مخاطرهآمیز است(.)0-7سنگهای کلیوی با خروج

عدم وجود یک پیشسازه سنگ ( )Stone Formersدر

کریستالها از ادرار و رسوب و سپس تجمع آنها بر روی

ادرار فوق اشباع با مواد معدنی میتواند منجر به تشکیل

پاپیل ،لگنچه و حالب تشکیل میشوند .نوع غالب سنگهای

کریستالهای ادراری شود که این کریستالها بدون هیچ

کلیوی را سنگهای حاوی کلسیم تشکیل میدهند که بهطور

صدمهای در مجاری ادراری منتقل شده و منجر به تشکیل

عمده متشکل از کلسیم اگزاالت و کلسیم فسفات هستند.

سنگ با عوارض بالینی نمیگردند ( .)11به همین دلیل

سایر سنگهای متابولیکی شامل اوریک اسید ،سیستین و

بسیاری از محققان بر این باورند که شکلگیری یک سنگ

گزانتین میباشند .سنگهای عفونی یا سنگهای استرووایت

در ابعاد پاتولوژیکی ،عالوه بر فوق اشباع شدن ادرار با مواد

که حاوی مخلوطی از منیزیم ،آمونیوم و فسفات هستند و

معدنی ،نیازمند اتصال و توقف ذرات کریستالی کوچک بر
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روی پیشسازهای سنگ در سطح داخلی مجاری ادراری و

معدنی به جریان ادرار در مقادیر زیاد برای ایجاد وضعیت

سپس بزرگ شدن آنها و تشکیل سنگهایی در ابعاد

فوق اشباع و کاهش میزان جریان ادرار میباشد ( .)10برخی

پاتولوژیکی میباشد.

از محققان بر این عقیدهاند که تشکیل یک سنگ بر اساس

یکی از این پیشسازها  Randalls Plaqueمی

یکی از مکانیسمهای اتصالی ذکر شده (Ductal Plugs

باشد که به عنوان جایگاهی برای اتصال و رشد یک سنگ

 ،)Randalls Plaque orمیتواند باعث کاهش جریان

در برخی از مناطق مجاری ادراری عمل میکند (.)14-15

ادرار و بنابراین مستعد شدن شرایط برای تشکیل سنگهای

در این دسته از بیماران مشاهده شده که تمامی سنگهای

دیگر با مکانیسم  Free Solutionگردد .سنگ کلیه

تشکیل شده ،از طریق این پیشسازها ،متصل به پاپیلها

بیماری شایعی است که بیش از  4-7درصد مردم جهان را

هستند( .)12میزان ظهور  Randalls Plaqueبر روی

درگیر کرده است ( .)52آمار جهانی برای میزان بروز سنگ-

سطح پاپیلها متناسب با غلظت کلسیم ادراری و رابطۀ

های ادراری یک تا دو نفر در هزار نفر میباشد ( .)51نتایج

معکوس با حجم ادرار دارد ( .)16نوع دیگری از پیشسازها

تحقیقات ملی که جدیداً اعالم شده نشان میدهد که میزان

که به عنوان جایگاهی برای شکلگیری سنگ عمل می-

بروز سنگ کلیه در ایران  4/5در هر هزار نفر میباشد و از

کند ،Ductal Plugs ،خوانده میشود .این پیشسازها بر

حداکثر شیوع جهانی آن بیشتر میباشد ( .)55مناطقی که در

خالف نوع قبلی جایگاه داخل توبولی دارند ( ،)17و تصور

حاشیۀ غربی ایران به سمت جنوب قرار دارند ،از جمله

میشود که تشکیل سنگ در این مورد نیازمند یک وضعیت

استان خوزستان بیشترین آمار ابتال به سنگهای کلیوی را در

افزایش دفع ( )Hyperexcretoryبرای مادۀ تشکیلدهندۀ

ایران به خود اختصاص میدهند ( .)58،54افرادی که به

سنگ دارد .این دو مکانیسم تشکیل سنگ بهطور واقعی

بیماری سنگ کلیه مبتال میشوند ،بهطور معمول بیش از یک

اختصاصی نیستند ،بهطوری که بیمارانی که قادر به تشکیل

بار در طول زندگی دچار عود بیماری میشوند .طبق آمار،

سنگ از طریق  Randalls Plaqueهستند همچنین قادر

در فردی که برای اولینبار به بیماری سنگ کلیه دچار و

به تشکیل سنگ از طریق  Ductal Plugsنیز میباشند،

درمان شده ،میزان عود بیماری به میزان  %12برای سال اول

ولی بهطور اساسی یکی از این دو مکانیسم در یک فرد به

و  %22برای سال هفتم پس از اولین ابتال میباشد (.)56 ،52

عنوان پیشساز سنگ عمل میکند .عالوه بر این ،سنگهای

آگاهی از ترکیب سنگهای مجاری ادراری در یک جامعه

کلیوی میتوانند بدون نیاز به هر نوع مکانیسم خاصی برای

به ما این امکان را میدهد تا با پیریزی یک الگوی مصرف

اتصال و نگهداری آنها بر سطح داخلی مجاری ادراری ،به

برای رژیم غذایی و تغییر سبک زندگی از میزان عود بیماری

شکل شناور رشد کرده و ایجاد عوارض پاتولوژیکی کنند.

در جامعه جلوگیری شود ( .)57از سوی دیگر ،نوع درمان و

به این نوع مکانیسم تشکیل سنگ ،کریستالیزه شدن آزاد در

انتخاب روش تشخیصی ،نیازمند آگاهی از ترکیبات تشکیل-

ادرار (  )Free Solutionاطالق میگردد (.)10

دهندۀ سنگ است .بنابراین ،الزم است که هر چند وقت

شکلگیری سنگ با این مکانیسم ،که بهطور عمده در

ترکیبات سنگهای مجاری ادراری در جوامع مختلف

کالیس یا لگنچه کلیه رخ میدهد ،نیازمند افزایش دفع مواد

بررسی شود( . )50در نهایت ،با توجه به شیوع باالی بیماری
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سنگ کلیه در ایران و اهمیت شناخت ترکیب غالب سنگها

سنگهای مجاری ادراری در دهههای دوم تا چهارم زندگی

در پیریزی روش صحیح درمانی و جلوگیری از عود

قرار داشتند .پایینترین سن ابتال به بیماری سنگ کلیه8 ،

بیماری ،تعیین ترکیب شیمیایی تشکیلدهندۀ سنگهای

سال و باالترین سن ابتال 08 ،سال بود .از لحاظ خصوصیات

مجاری ادراری در کشور حائز اهمیت میباشد.

ماکروسکوپی %74/2 ،از سنگها دارای ظاهری خشن و
 %52/2از سنگها ظاهری صاف داشت .نمودار  ،1مربوط
به توزیع فراوانی رنگ در سنگهای مورد مطالعه میباشد.

روش بررسي
نوع مطالعه توصیفی -تحلیلی است و جامعۀ مورد

همانگونه که در شکل مشاهده میشود ،اغلب سنگهای

مطالعه ،با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی ،شامل تمام

مورد مطالعه به رنگ کرم مایل به قهوهای بوده ،بعد از آن

بیماران مبتال به سنگ مجاری ادراری میباشد که جهت پی-

رنگهای قهوهای ،کرم ،و کرم مایل به نارنجی فراوانی

گیری درمان خود به آزمایشگاههای تشخیص طبی در سطح

بیشتری را به خود اختصاص داده بودند و رنگهای،

استان خوزستان مراجعه نمودهاند .در این مطالعه ،که در

خاکستری ،سیاه ،و نارنجی نیز در بین نمونهها دیده شد.

دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز صورت گرفت،

از مجموع  572بیمار مبتال به سنگ مجاری ادراری ،تعداد

مجموع سنگهای مجاری ادراری بررسی شده  572مورد

 22نفر( )%52دارای سنگ خالص و مابقی بیماران یعنی

بود که ابتدا از نظر خصوصیات ماکروسکوپی نظیر ظاهر

 552نفر( )%02دارای سنگهای مخلوط ( )Mixبودند.

سنگ و رنگ مورد ارزیابی قرار گرفته ،سپس به بررسی

تمامی سنگهای خالص از جنس کلسیم اگزاالت بود .در

تجزیه شیمیایی و تعیین ترکیب شیمیایی سنگها پرداخته

بین بیماران دارای سنگ مخلوط به ترتیب ،تعداد  20نفر

شد.

( )%56/4با سنگهایی از جنس آمونیوم اورات+کلسیم

روش تحلیل

اگزاالت ،تعداد  24نفر ( )%54/2با سنگهایی از جنس

اطالعات جمعآوری شده از نتایج بررسی خصوصیات
ماکروسکوپی و تجزیۀ شیمیایی سنگها به کمک نرمافزار
 SPSSنسخۀ  10مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .آزمون-
های آماری جهت تجزیه و تحلیل دادهها شامل ،بررسی
میزان فراوانی( )Frequenciesدادهها ،و آزمون کای
اسکوایر جهت مقایسۀ متغیرهای کیفی بود .در این مطالعه از
 p<2/22برای برآورد ارتباط بین دادهها استفاده شد.

کلسیم اگزاالت+کلسیم فسفات ،و تعداد  82نفر ( )%18/6با
سنگهایی از جنس کلسیم اگزاالت+منیزیم آمونیم فسفات،
دارای بیشترین فراوانی بودند .همچنین ،تعداد  7نفر ()%8/5
با سنگهایی از جنس اوریک اسید+کلسیم فسفات ،و  2نفر
( )%5/4با سنگهایی از جنس کلسیم اگزاالت+کلسیم
فسفات +سیستئین دارای کمترین فراوانی از لحاظ ترکیب
سنگ بودهاند (جدول . )1
در بین سنگهای مخلوط مورد بررسی در کل بیماران،
ترکیبات کلسیم اگزاالت با  ،%08/6کلسیم فسفات با ،%48/6

یافتهها
با توجه به نتایج حاصل از بررسی نمونههای سنگ،
 %78/1از سنگها مربوط به بیماران مرد و  %56/0از آنها
مربوط به بیماران زن بود .بیشترین تعداد افراد مبتال به

آمونیم اورات با  ،%86/0و منیزیم آمونیم فسفات با %82/0
بیشترین فراوانی و ترکیبات اوریک اسید با  ،%12و سیستئین
با  %5/8کمترین فراوانی را داشتند (جدول .)5
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در این مطالعه ارتباط بین جنسیت و نوع ترکیب شیمیایی

سنگهای مخلوط به خود اختصاص داده بودند .نتایج

سنگهای کلیوی مخلوط مورد ارزیابی قرار گرفت .بر

حاصل از این بررسی نشاندهندۀ عدم وجود اختالف

اساس آنچه که در جدول  5آورده شده ،در زنان از مجموع

معنادار بین جنسیت و نوع ترکیب شیمیایی سنگهای

 66سنگ مخلوط به ترتیب :ترکیبات کلسیم اگزاالت با

کلیوی مخلوط مورد ارزیابی است ( .)p=2/17آنالیز ترکیب

 %70/0و آمونیوم اورات با  ،%40/2دارای بیشترین فراوانی،

شیمیایی بر روی سنگهای کلیوی بیماران در سه منطقۀ

همچنین اوریک اسید با  %6/1و سیستئین با  %4/2دارای

جغرافیایی مختلف در سطح استان خوزستان انجام شد .بر

کمترین فراوانی در ترکیب سنگهای مخلوط بودند .در

اساس آنچه که در جدول  8نشان داده شده ،نتایج حاصل از

مردان نیز از مجموع  124سنگ مخلوط مورد بررسی به

این بررسی حاکی از وجود یک اختالف معنادار از لحاظ

ترتیب :ترکیبات کلسیم اگزاالت با  %02/7و کلسیم فسفات

ترکیب شیمیایی سنگهای مجاری ادراری بیماران در این

با  ،%42/2دارای بیشترین فراوانی ،همچنین اوریک اسید با

مناطق است (.)p=2/21

 ،%11/7و سیستئین با  %1/8کمترین فراوانی را در ترکیب

نمودار  :4توزیع فراواني سنگهای مجاری ادراری بر حسب رنگ
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جدول  :4توزیع فراواني انواع سنگهای مجاری ادراری مخلوط در کل بیماران
درصد

فراوانی

ترکیب سنگ مخلوط

56/4

20

آمونیوم اورات  +کلسیم اگزاالت

54/2

24

کلسیم اگزاالت  +کلسیم فسفات

18/6

82

کلسیم اگزاالت  +منیزیم آمونیوم فسفات

18/1

50

کلسیم اگزاالت  +کلسیم فسفات  +منیزیم آمونیوم فسفات

12

55

آمونیوم اورات  +کلسیم اگزاالت  +کلسیم فسفات

6/0

12

اوریک اسید  +کلسیم اگزاالت

8/5

7

اوریک اسید  +منیزیم آمونیم فسفات

5/8

2

کلسیم اگزاالت  +کلسیم فسفات  +سیستئین

جدول  :2درصد فراواني ترکیبات در انواع مختلف سنگهای مجاری ادراری مخلوط
ترکیب شیمیایی

کلسیم اگزاالت

کلسیم فسفات

آمونیم اورات

منیزیم آمونیوم فسفات

اوریک اسید

سیستئین

درصد فراوانی در کل بیماران

08/6

48/6

86/0

82/0

12

5/8

درصد فراوانی در زنان

70/0

80/4

40/2

88/8

6/1

4/2

درصد فراوانی در مردان

02/7

42/2

81/0

50/0

11/7

1/8

جدول  : 3مقایسة فراواني سنگهای مجاری ادراری مخلوط بیماران در سه منطقة جغرافیایي استان
*

منطقۀ سه
P-Value

منطقۀ یک

درصد

ترکیب شیمیایی سنگ

درصد

ترکیب شیمیایی سنگ

درصد

ترکیب شیمیایی سنگ

فراوانی

مخلوط

فراوانی

مخلوط

فراوانی

مخلوط

68/0

کلسیم اگزاالت  +کلسیم

84/0

کلسیم اگزاالت  +منیزیم

82/0

آمونیوم اورات  +کلسیم

فسفات
51/7
1/14

*

منطقۀ دو

*

آمونیوم اورات  +کلسیم

آمونیوم فسفات
51/7

اگزاالت
4/8

کلسیم اگزاالت  +کلسیم

اوریک اسید  +کلسیم

اگزاالت
52/8

اگزاالت
12/0

فسفات  +منیزیم آمونیوم

کلسیم اگزاالت  +کلسیم

کلسیم اگزاالت  +کلسیم
فسفات

12/6

فسفات

آمونیوم اورات  +کلسیم
اگزاالت  +کلسیم فسفات

فسفات
12/1

سایر موارد

57/6

سایر موارد

50/5

سایر موارد

* آنالیز بر اساس توزیع پراکندگی بیماران مبتال به سنگ مجاری ادراری از سه منطقۀ جغرافیایی استان شامل :منطقۀ یک (بیماران ساکن شمال
غرب و غرب) ،منطقۀ دو (بیماران ساکن شهرهای جنوبی) ،و منطقۀ سه (بیماران ساکن شهرهای شمال و شمال شرق)
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بحث
آنالیز نتایج حاصل از مطالعۀ ما نشان میدهد که از

مطالعات صورت گرفته ،افراد مبتال به این نوع از سنگ های

مجموع  572بیمار مبتال به سنگ مجاری ادراری  521نفر

مجاری ادراری میتوانند دارای بیماریهایی از جمله:

( )%78/1مرد و  74نفر( )%56/0زن بودهاند که حاکی از

هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه ،هیپرتیروئیدیسم ،سارکوئیدوز،

شیوع بیشتر این بیماری در بین مردان نسبت به زنان می-

مولتیپل میلوما ،رنال توبوالر اسیدوز و هیپراگزال اوری،

باشد .طبق مطالعات مشابه صورت گرفته در بیمارستان

باشند که میزان کلسیم خون و متعاقب آن کلسیم ادراری را

شهید بهشتی تهران نیز از مجموع  6هزار و  157نفر بیمار

افزایش میدهند و زمینه را برای تشکیل این دسته از سنگ-

مبتال به سنگ مجاری ادراری  %20از بیماران را مردان و

های مجاری ادراری فراهم میکنند .بنابراین آگاهی داشتن از

 %41از آنها را زنان شامل شده بودند( .)50تأثیر تغییر

این ریسک فاکتورها و شیوع باالی این نوع سنگ میتواند

جنسیت در میزان ابتال به بیماری سنگ کلیه میتواند دالیل

در بحث پیشگیری و درمان کمک کننده باشد (.)88

اتیولوژی متفاوتی داشته باشد .بر اساس مطالعات صورت

طبق آنالیزهای صورت گرفته در این مطالعه ،سنگ-

گرفته در این زمینه ،میزان چاقی یا حجم تودۀ بدنی،

های سیستینی بهصورت مخلوط ( )mixو بهطور عمده

تغییرات هورمونی ،میزان فعالیت بدنی ،و حجم مایعات

همراه با ترکیبات کلسیم اگزاالت و کلسیم فسفات وجود

دریافتی میتوانند در تغییر نسبت ابتال به بیماری سنگ کلیه

داشت .زمینۀ حضور این نوع از سنگها میتواند در موارد

در مردان نسبت به زنان دخالت داشته باشند( .)82بیشترین

ابتال به بیماری سیستین اوری ( )Cystinuriaکه در آن

میزان شیوع بیماری سنگ مجاری ادراری در مطالعۀ ما در

حجم زیادی از سیستئین در ادرار بیماران دفع میگردد ،به-

دهههای دوم تا چهارم زندگی وجود داشت .در مطالعات

وجود آید .سنگهای سیستینی از جمله سختترین سنگ-

صورت گرفته در آمریکا نیز بیشترین شیوع در بین گروه-

های مجاری ادراری از نظر پاسخ به درمان هستند و به طور

های سنی  10تا  42سال دیده شد که با نتایج حاصل از

معمول بعد از درمان نیز سریعاً تشکیل میشوند (.)84

مطالعۀ ما مطابقت دارد (.)81 ،4

اوریک اسید با فراوانی  %12یکی دیگر از ترکیبات تشکیل-

بررسی نتایج حاصل از آنالیز ترکیب شیمیایی سنگها

دهندۀ سنگهای کلیوی در این مطالعه بود که در تمامی

در این پژوهش نشان داد که تمامی سنگهای خالص از

موارد در غالب سنگهای مخلوط ( )mixو بهصورت

جنس کلسیم اگزاالت( )%122بودهاند .همچنین در سنگ-

ترکیب با ترکیبات کلسیم اگزاالت و منیزیم آمونیوم فسفات

های مخلوط ( )mixنیز کلیسم اگزاالت ( )%08/6ترکیب

وجود داشت .ازدیاد دفع اوریک اسید در ادرار به علت

غالب را در اکثر موارد به خود اختصاص داده بود .این نتایج

فراوانی مقدار پورینها در رژیم غذایی یا به علت تولید زیاد

با آنچه که در متون علمی و سایر مقاالت ارائه شده در این

آن بهصورت اندوژن و پایین بودن  pHادرار میتوانند باعث

زمینه آمده است ،مطابقت دارد ،به نحوی که سنگهای

پیشبرد تشکیل سنگهای اوریک اسیدی بهصورت خالص

کلسیم اگزاالت را از شایعترین سنگهای مجاری ادراری در

و یا بهطور عمده بهصورت ترکیب با کلسیم اگزاالت شوند.

مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری می دانند( .)85بر اساس

لذا با کنترل اوریک اسید در این افراد میتوان یک برنامۀ
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اختالفی معنادار از لحاظ ترکیب شیمیایی سنگهای مجاری

 سنگهای.درمانی اختصاصی برای آنها در نظر گرفت

 طبق گزارش.ادراری در بیماران ساکن در این مناطق بود

) نیز در تمامی موارد بهصورت ترکیب با%82/0( استروایتی

 جنس،سایر پژوهشها و متون علمی موجود در این زمینه

 این.سایر مواد در غالب سنگهای مخلوط وجود داشتند

سنگهای مجاری ادراری میتواند تحت شرایط جغرافیایی

- و فسفات بوده و عفونت، آمونیم،سنگها متشکل از منیزیم

.)86(  متفاوت باشد،و عادات غذایی مختلف جامعه

-های ادراری یکی از ریسک فاکتورهای مهم برای شکل
 به علت شیوع بیشتر، به همین دلیل زنان،گیری آنهاست

قدرداني

 بیشتر مستعد ابتال به این نوع از،عفونتهای مجاری ادرای
.)82( سنگها هستند

نویسندگان مقاله تشکر خود را از آقایان دکتر
 دکتر فرهاد، دکتر سید مهدی افتخاری،عبدالمجید زارعی

 نوع رژیم،برای بررسی تأثیر موقعیت جغرافیایی

 و سرکار خانم دکتر، دکتر عبدالخالق وثوقی نیک،خطیبی

-غذایی و سبک زندگی بیماران روی ترکیب شیمیایی سنگ

میترا مسرورپور مسئوالن محترم فنی آزمایشگاههای

،های مجاری ادراری در جامعۀ مورد مطالعه در این پژوهش

-تشخیص طبی که در تهیۀ اطالعات مربوط به تجزیۀ سنگ

آنالیز ترکیب شیمیایی بر روی نمونههای سنگ بیماران در

. اعالم میدارند،های مجاری ادراری همکاری کردند

سه منطقۀ جغرافیایی مختلف در سطح استان خوزستان
 نتایج حاصل از این بررسی حاکی از وجود.انجام گرفت
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Abstract
Background and Objectives: Kidney stone is a very common
disease with the prevalence of 4-7% in the world. The rate of this
disease in Iran is higher than the global maximum. So it is
important to analysis the composition of renal stone in different
nations to prevent the formation of stone or to stop its
enlargement. Also, the first choice for diagnosing renal stone is
the most sensitive method; so knowing about the kind of
prevalent stones will help to save time and costs. Hence, this
study was conducted to determine the chemical constituents of
urinary tract stones and aimed to find relative abundance of
urinary calculi by considering their composition.
Subjects and Methods: In this descriptive-analytic study which
was conducted in Ahvaz Jundishapur University of Medical
Sciences, 275 renal calcuili from patients, 201 male and 74
female, referred to medical laboratories in Khuzestan province
were collected and after microscopically characterization, their
chemical components were analyzed by using the standard
methods of clinical laboratory.
Results: Finding show that the stone of 55 patients (20%) of total
patients had pure chemical component of calcium oxalate and 220
urinary stones from patient (80%) had a mixed type. Also,
calcium oxalate was the commonest component of the mixed
stones (83.6%).
Conclusion: Our study indicated that the calcium oxalate stones
are the most abundant chemical composition of either pure or
mixed urinary calculi in Khuzestan areas, which are more
common in men and Struvite stones contain magnesium,
ammonium, and phosphate is more common in women.
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