
Guideline  برای سنگ های کليه و مجاری ادرار

 grade of (CR)و  level of evidence (LE)مطالب مطرح شده بر اساس 
recommendation  کرايتريایمطرح شده است که LE  وGR  در

. مطرح گرديده است 2و1جدول 

 

 

Categories of recommendations: 

• Level A: Good scientific evidence suggests that the benefits of the clinical service substantially 
outweighs the potential risks. Clinicians should discuss the service with eligible patients.  

• Level B: At least fair scientific evidence suggests that the benefits of the clinical service 
outweighs the potential risks. Clinicians should discuss the service with eligible patients.  

• Level C: At least fair scientific evidence suggests that there are benefits provided by the clinical 
service, but the balance between benefits and risks are too close for making general 
recommendations. Clinicians need not offer it unless there are individual considerations.  



• Level D: At least fair scientific evidence suggests that the risks of the clinical service outweighs 
potential benefits. Clinicians should not routinely offer the service to asymptomatic patients.  

• Level I: Scientific evidence is lacking, of poor quality, or conflicting, such that the risk versus 
benefit balance cannot be assessed. Clinicians should help patients understand the uncertainty 
surrounding the clinical service. 

 

 

Classification :

سنگ های (دسته بندی بيماران سنگ ساز بر اساس نوع سنگ 
کلسيمی  و نيز در افراد با سنگهای) لسيمیکلسيمی و غير ک

شدت سنگ  بر اساس دفعات سنگ سازی، سنگ های باقيمانده و
 .)Table 3(اند سازی دسته بندی شده

 

 

 

 

 



: ی برای سنگ سازیکتورهای اختصاصريسک فا

برای عود سنگ نشان داده شده  high riskبيماران  4در جدول 
. است

 

 

ژيک بيماران با سنگ کليه و مجاری بررسی های راديولو
: ادرار

بررسی ها در مرحله حاد يا پس از آن در جهت وجود سنگ 
يا سنگ های باقيمانده در کليه و مجاری ادرار و اختالالت 

. ی شودآناتوميک انجام م

1- non-contrast  helical CT : روش مناسبی برای همه سنگها از
جمله سنگ های راديواپک  مانند اسيد اوريک و کراتينين 



باالتر  specifityو  sensitivityمی باشد در مرحله حاد از نظر 

نيز قابل ) costو (اما از جهت دوز اشعه . می باشد IVPاز 
ماران طی سالهای بعد جهت پيگيری بی. توجه می باشد

جهت پيگيری بعد از درمان سنگ های (توصيه نمی شود 
 LE:1 ,GR:A) راديواپک

2- IVP :standard procedure  منابع برخی  در هر چند(می باشد
) روتين نمی شود توصيه

3- KUB+US : يک روشی که به طور شايع استفاده می

  LE:2a, GR:B.شود

 

: بررسی آزمايشگاهی بيماران

: آناليز ترکيب سنگ  -1

همه بيماران بايد يکبار آناليز سنگ را انجام دهند، 
تکرار آناليز در صورت ايجاد هر تغييری که ممکن است 

. ترکيب سنگ را تحت تاثير قرار دهد انديکاسيون دارد

 x-ray crystalography 2- infrared -1: روش تجزيه مناسب
spectroscopy می باشد. 

. قابل قبول نمی باشد wet chemistry روش

زمانيکه سنگ در دسترس نمی باشد فاکتورهای زير ممکن 
: است در جهت تعيين ترکيب سنگ کمک کننده باشند

  )Table-7(ويژگيهای راديولوژيک سنگ  -1

ادرار جهت تعيين  سديمان بررسی ميکروسکوپيک -2

 cystineيا  struviteکريستالهای 



3- PH ادرار :PH  بيماران با سنگ های اسيد پايين در

باال در بيماران با سنگ های عفونی ديده می  PHاوريکی و 
. شود

ری و کشت ادرار مثبت که در اين صورت ووجود باکتری -4
 بررسی ureas producing  بايد از جهت ميکروارگانيسم های

. گردد

 brand’s test, sodium nitroprussideمانند : cystineتست های کيفی  -5
test و غيره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: بررسی متابوليک و بيوشيميايی -2

 highکه  uncomplicated stone disease (So,Rmo)در افراد با  الف-
risk پس از شرح حال، سابقه  .دنبرای عود سنگ نمی باش

و عادتهای غذايی و  medicationخانوادگی، سابقه بيماری، 

Imaging  اين دسته و عدم وجود در صورت قرار گرفتن در

توجه به بررسی محدود به ) table-4(بودن   high riskشواهد 
کلسيم  آزمايش خون از جهت اندازه گيری: صورت زير شود

ونيزه و آلبومين سرم، کراتينين، اسيد اوريک توتال و ی



يری گ در برخی منابع اندازه.)Table-10(آزمايش ادرار و

 .بار توصيه می گردد 2کلسيم 

 

 

 

برای عود سنگ و ساير گروههای افراد  high riskدر افراد  ب-

 )Table 4,3(سنگ ساز 

 mo ) و يا بجز افراد(

ساعته نيز  24بررسی بايد شامل دو نوبت جمع آوری ادرار 
يا  stone episodeماه پس از  1-2جمع آوری  که)table -11(باشد 

اليت در باشد و بيمار از نظر رژيم غذايی و فع مداخله
ساعته  24عالوه بر جمع آوری ادرار . حالت عادی باشد

اندازه گيری (بايد انجام شود  urinary super saturationمحاسبه 
پتاسيم و قند خون نيز در افراد سنگ ساز توصيه می 

 .)گردد

شکستگی  س،در برخی مراجع افراد با استئوپروزی
با ريسک افراد  ،افراد ديابتيک ،پاتولوژيک، افراد چاق

متوسط تا باال از نظر عود سنگ می باشند و بررسی محدود 
نگ سازی بدون ريسک توصيه می تنها جهت افراد با يکبار س

. گردد



بايد بيمار از جهت  10.4در صورت کلسيم سرم باالتر از * 
. اوليه بررسی گردد وئيديسم ریهيپرپارات

 RTAI احتمال 5.8باالتر از  ادرار صبحگاهی PHدر صورت * 
مطرح می شود 

 

 

) سنگ های کلسيمی: (پيشگيری از عود سنگ های ادراری 

توصيه های درمان دارويی و تغذيه ای در سنگ های کلسيمی 
: شواهد بالينی آن 

: general adviseرژيم غذايی  الف-

توصيه می گردد حجم ادرار بيشتر : مصرف مايعات کافی -1

 LE:1b,GR:A.باشد urine SG<1.010ليتر و  2از 



در افراد بدون هيچ اختالل در بررسيها ی انجام شده 
. افزايش مصرف مايعات توصيه ميگردد

LE: 2b, GR: B 

   cranberry  و )به علت اگزاالت باال( grapefruitاستفاده از 
. توصيه نمی شود

) به علت سيترات باال(   lemon juiceو Orange juiceاستفاده از  
. می گرددتوصيه 

ترات ادرار وسی phباال باعث افزايش  kآبميوه ها وجود در 
. ادرار می شود

2- increased intake of fibres :

ه می شود صیتو fibreميوه و سبزيجات به علت اثرات مفيد 
ادرار در حد مناسب می  PHباعث افزايش  vegetarianرژيم 

 LE:2b,GR:B.شود

LE: 3, GR: B: increased intake of vegetables & fruits- 

توصيه  1g/kg/day-0.8درصد : محدوديت پروتئين های حيوانی -3

 .LE:1b,GR:A.می گردد

افزايش مصرف پروتئين های حيوانی باعث هيپوسيتراتوری، 
PH  پايين ادرار، هيپراگزالوری، هيپراريکوزوری شده و

باعث افزايش جذب کلسيم استخوان ها و افزايش کلسيم 
. ادرار می شود

) نمک 6g/dayيا (گرم سديم  2.3کمتر از : وديت سديممحد -4
 LE:1b,GR:A روزانه توصيه می گردد

افزايش مصرف پتاسيم و محدوديت سوکروز و فروکتوز در  -5
رژيم غذايی 

 



: Cمحدوديتهای اگزاالت و ويتامين  -6

در بيمارانی با سنگهای اگزاالت کلسيم اهميت دارد، 
مفيد باشد و بيماران  محدوديت شديد به نظر نمی رسد که

الزم است انواع ميوه و سبزيجات را مصرف نمايند، 

 LE: 2b, GR: B .بالمانع است 1000mg-800کمتراز Cويتامين 

مصرف زياد محصوالت غنی از اگزاالت بايد محدود شود از 
و مواد زير که ميزان ) wheat bran(جمله انها سبوس گندم 

ذکر شده  گرم  100مصرف زياد اگزاالت آنها در 

 Rhubarb 530 mg/100gريواس

Spinach 570 mg/100 g 

 Coca 625 mg/100 g   شکالت و کاکائو

Tea Leaves 375-1450 mg/100g 

Nuts 200-600 mg/100g 

 Hyper uricosuric calcium در افراد محدوديت اورات بخصوص -7
oxalate stone dis مهم است. LE: 1b, GR: A 

 

کلسيم اگزاالت سنگهای : درمان دارويی

 Recurrentاين درمان عمدتا برای افراد با سنگ های کلسيمی 
. توصيه می گردد

در صورت فعال ماندن سنگ سازی يا عدم بهبودی مناسب در 
urinary chemistries  عليرغم اقدامات در اصالح رژيم غذايی پس

. ماه ، درمان دارويی انديکاسيون دارد 6-3از 

ساختن سنگ های : عبارت است از فعال ماندن سنگ سازی(
) دن سنگ های قبلی و يا دفع گراولشجديد، بزرگ 



بودن بيمار، شدت  high riskدرمان دارويی را بر اساس 
اختالالت اوليه در آزمايشات، سابقه بيمار و بيماری 

. زمينه ای نيز می توان شروع نمود

 

: دییديها و عوامل شبه تيازیتياز -1

موثر بودن آنها در کاهش عود سنگ سازی شواهد کافی برای 
در افراد هيپرکلسيوريک و سنگ های کلسيمی وجود 

علمی برای استفاده از آنها  شواهد کافی و LE:1a, GR:Aدارد،
در افراد غير هيپرکليسوريک هنوز وجود ندارد اگر چه 

شروع می شود و  25mg/dشواهدی به نفع آن وجود دارد دوز 
 100mg-50اغلب (افزايش می يابد  دوز پاسخبا توجه به 

) مورد نياز است

بهتر است به صورت دو بار در روز  25mg/dدوز باالتر از 
) ازيدتیهيدروکلرو(داده شود 

از عوارض آن هيپوکالمی است که باعث کاهش سيترات ادرار 
 .می شود که بايد درمان شود

در صورت عدم کاهش مناسب کلسيم ادرار بايد ميزان مصرف 
می ) باشد 2300mg/day,100mg/dayکمتر از (يم بررسی شود سد

جهت کاهش کلسيم ادرار ) 10mg/day-5(توان از آميلورايد 
. استفاده نمود

در صورت عدم کاهش کلسيم ادرار می توان از سيترات 
پتاسيم جهت کاهش کلسيم ادرار و افزايش سيترات ادرار 

) مطالعات محدود می باشد(استفاده نمود 

: يترات پتاسيمس -2

راجعه کلسيمی و هيپوستيراتوری سنگهای در افراد با 
توصيه می شود اما در افراد غير هيپوستيراتوری مشخص 

 LE: 1b, GR: A .نمی باشد



: آلوپورينول -3

راجعه کلسيمی و هيپوستيراتوری سنگهای در افراد با 

 LE: 1b, GR: A . .توصيه می شود

ريک ثابت نشده وريکوزواثر آن در بيماران غير هيپرا

باشد هيپرلوريکوزوری نقش مهمی  urine PH>=6در صورت . (است
.) ندارد

قبل از تجويز دارويی رژيم غذايی و کاهش پورين و کاهش 
. وزن موثر است

 

4- Pyridoxine :

 LE:3,GR:C . .در هيپراگزالوری اوليه موثر است

در  vitB6هيچ مطالعه کنترل شده ای جهت استفاده از 

وجود ندارد  .Idiopathic caox stone disن با بيمارا

 

 :سنگهای کلسيم فسفات

به جز (می باشد  Caoxريسک فاکتورهای اين سنگ ها مانند 

از . می باشد Caoxدر مان مشابه ) هيپراگزالوری و اگزاالت

 RTA Iاوليه و  ئيديسماراتيروپعلل اين سنگ ها هيپر

 6 باالتر از ادرار باال باشد که معموال PH اگربخصوص (
) است

تجويز سيترات پتاسيم باعث کاهش سنگ سازی می شود اما 

می تواند باعث  urine PH>65در صورت ايجاد ادرار قليايی و 
رشد کريستالهای کلسيم فسفات شود که در اين صورت درمان 

. بايد قطع شود قليابا 



درمان سنگ های ادراری در صورتيکه ترکيب سنگ نامشخص 
: باشد

دارند و جنس سنگ نامشخص است  Recurrent stoneافرادی که در 
در نظر بگيريم و   calcium baseمنطقی است که جنس سنگ را 

يوری سبر اساس اختالالت همراه مانند هيپرکل
، هيپر اوريکوزوری و غيره بيماران را  اتوریتریهيپوس

. يمدرمان کن

 

: هيپراگزالوری

حذف (ز نظر اگزاالت درمان شامل محدووديت رژيم غذايی ا
افزايش مصرف کلسيم رژيم غذايی،  و)Nuts ،Cocaاسفناج ، 

دارند به عالوه سيترات   enteric Hyperoxaluriaدر افرادی که 
و ) در صورت وجود(پتاسيم برای اصالح اسيدوز متابوليک 

. کلسيم کربنات يا سيترات خوراکی با غذا توصيه می گردد

 

Monitoring & Response :

 2 "احهفته پس از اقدامات درمانی حداقل يک و ترجی 8-6
ساعته انجام ميشود  24بار جمع آوری ادرار 

 سال ماه و يک 6اگر تغييرات مناسب ديده شد که پيگيری *

اهميت بيشتری دارد  supersaturationدر اين مرحله (می باشد 
) ساعته 24تا ميزان کلی دفع کلسيم در ادرار 

ناسب ايجاد نشده است اقدامات بعدی را اگر تغييرات م* 
در مورد شروع درمان دارويی با بررسی (انجام می دهيم 

) علل عدم پاسخ به درمان

1- periodic Imaging  : اگر چهhelical CT  تر و اختصاصی تر حساس
بيشتر مورد استفاده قرار می  KUBاست اما سونوگرافی و 



-4بود هر  منفیگر گيرد که بايد در يکسال انجام شود و ا
 .سال بستگی به بيمار انجام شود 2

 

منابع 

، مطالعات و مطالب EAU guideline 2010بر اساس  guidelineاين 

شده  تهيه  جستجوی مقاالتو  up-to-date 18.2مطرح شده در 
 .است

 

سنگهای اسيد اوريکی 

: هدف از درمان سنگهای اسيداوريکی

توليد اسيد  کاهش -1کاهش سايز سنگ موجود     -1
 اوريک

افزايش حالليت  -2پيشگيری از تشکيل سنگ جديد    -2
 اسيد اوريک

 

: اقدامات الزم

ليتر  2مصرف آب فراوان و افزايش حجم ادرار در حد بيش از  -1
 -lemonade)های خاص غنی از سيترات روزانه و نيز مصرف آب ميوه

orange Juice) 
 (Level 3-4 Evidence grade C Recommendation) 
به صورت محدوديت در مصرف  Purin  کاهش مصرف مواد حاوی -2

ماهی، ماکيان و  پروتئينهای حيوانی خصوصًا جگر، قلوه، مغز-
 .و مارچوبه)نخود، باقال، لوبيا(همچنين حبوبات 

با مصرف ترکيباتی  6-5/6حداقل  PHقليايی کردن ادرار در حد  -3
 . Sodiume carbonate- Potassium carbonate- potassium citrateچون 

باشد می) meq/d80-60متوسط ( 1meq/kgميزان قليای مورد نياز روزانه 
البته اين ميزان همچنين بستگی به رژيم غذايی و نيز شرايط خاص 

در اين موارد ميزان . بيمار مانند اسهال مزمن و ايلئوس دارد
 .نياز به قليا بيشتر خواهد بود



)Recommend level 3 Evidence  grade B( 

 

: نکته

در افراد با نارسايی کليه ترکيب پتاسيم بايد با احتياط  -1
 .داده شود

 Volume overloadدر افراد با زمينه -2
همچون بيماران با نارسايی قلبی، ترکيبات سديم بايد با  

 .احتياط داده شود
 .شودبا تجويز ترکيبات سديم تشکيل سنگهای کلسيمی تسهيل می -3

 

: در حال حاضر جهت قليايی کردن ادرار موجودندترکيباتی که 

 .پودر سيترات پتاسيم -1
سيترات يا  meq 10هر گرم پودر سيترات پتاسيم تقريبًا حاوی 

. کربنات استبی  meq10معادل 
. باشدپودر سيترات می gr2ک قاشق چايخوری سرخالی حاوی حدود ی

 K (Polycitra K)محلول پلی سيترا  -2
پودر سيترات پتاسيم و  gr220محلول شامل ترکيب يک ليتری اين 

gr67 باشداسيد سيتريک می .
. باشدکربنات میسيترات يا بی meq2محلول معادل  ccهر * 

 (Polycitra)محلول پلی سيترا  -3
 gr110سيترات سديم،  gr100ترکيب يک ليتری اين محلول شامل 

. باشداسيدسيتريک می gr67سيترات پتاسيم و 
. کربنات داردسيترات يا بی meq2لول اين مح ccهر * 

 (Shohl's solution or bicitra)محلول شولز  -4
 gr140سيترات سديم و  gr100ترکيب يک ليتری اين محلول حاوی 

. باشداسيدسيتريک می
. کربنات استسيترات يا بی meq1اين محلول معادل  ccهر * 

: نکته
رسد از بين مولکولهای عنوان شده به طور تئوريک به نظر می

بهترين انتخاب باشد چون محلول شولز  Kمحلول پلی سيترا 
در دفع زيادتر کلسيم ادراری نقش  Naاز سوی . پتاسيم ندارد

. تواند تشکيل سنگ کلسيم را تسهيل کنددارد و می



در بيماران مبتال به نقرس و نيز موارد ثابت شده  -5
که به ) mmol/day4/5يا  meq1000هيپراوريکوزوری دفع بيش از 

دهند، رژيم غذايی و درمان با قليا و هيدراتاسيون پاسخ نمی
 .شودروزانه توصيه می mg300-100مصرف آلوپورينول در حد 

بهتر است بيماران زمانی که از ترکيبات قليايی استفاده می   -6
ادراری استفاده کنند  چرا که  PHکنند از نوارهای سنجش 

ميتواند تشکيل سنگهای کلسيم  7ادرار به بيش از  PHافزايش 
 . فسفات را افزايش دهد

 

سنگهای سيستينی 

: های الزمتوصيه

ساعت  24ليتر در  3مصرف مايعات در حدی که ادرار بيش از  -1
 . توليد شود

(Level 3-4 evidence) 
(Grade C Recommendation)  

 .7از در حد بيش  PHقليايی کردن ادرار به نسبت حصول  -2
 7باالتر از  PHميزان توصيه شدۀ پتاسيم سيترات جهت حصول 

بنابراين براساس پايش . روزانه برسد kg/meq4-3ممکن است به 
PH توان ميزان مصرفی را تغيير دادادرار می .

: نکته
 activeکربنات و سديم سيترات عنوان شده به صورت مصرف سديم بی

بنابراين مصرف اين . دفع سيتين را ممکن است افزايش دهد
. شودترکيبات جهت قليايی کردن ادرار توصيه نمی

محدوديت غذايی ترکيبات حاوی متيونين، به ميزان کمتر از يک  -3
مرغ، تونين در شير، تخمیم. شودگرم ميتونين در روز توصيه می

البته محدوديت ميتونين با . موجود است Stockپنير و ماهی 
ضروری است بايد با احتياط انجام  توجه به اينکه اسيدآمينه

جات، مصرف غذاهای با ميزان پروتئين پايين مثل ميوه. شود
. شودسبزيجات و ساالد و غالت و غذاهای فيبردار توصيه می

 .شود از غذاهای دودی و شوری اجتناب شودهمچنين توصيه می
در روز  gr1-8/0شود ميزان مصرف پروتئين در حد توصيه می

. باشد
چرا که دفع سيستين با . شودوديت مصرف سديم توصيه میمحد -4

 .مصرف سديم زياد افزايش می يابد



به ميزان قابل  meq/day50ديده شده محدوديت مصرف سديم در حد 
. دهدتوجهی دفع سيستين را کاهش می

5- Chelating agents 
هدف از اين درمان رساندن دفع سيستين ادراری در حد کمتر از 

mg/day200 زمانی که درمانهايی چون هيدراتاسيون، . تاس
آلکاليزاسيون و محدوديت رژيم غذايی کارساز نبود، مصرف اين 

. شودداروها توصيه می
بوده تشکيل باند  (thiol)اين داروها دارای گروه سولفيد ريل 

دهند و در نتيجه حالليت آن را دی سولفيد با سيستين می
. دهندافزايش می

(Level 3-4 evidence) 
(Grade C Recommend)  

: نکته
چندين ماه (شدن سنگ در طوالنی مدت  dissolveاين داروها سبب 

 debulking of stone)شوند اما در بيمارانی که در آنها می) تا سال
burden)  انجام شده و نيز آمادگی سنگ جهتESWL  کمک
. اندکننده

 

: D-Penicillamin 

باشد که البته به جهت گروه میاين دارو داروی نسل اول اين 
و اثربخشی کمتر آن ) از بيماران% 50در حدود (عوارض زياد آن 

. نسبت به داروهای ديگر اين گروه مصرف آن محدود است

گرم در دوزهای منقسم روزانه  2تا  mg 500 ميران مصرفی در حد 
توصيه شده است 

 

: 2- Mercapto Propionyl glycin 

.  باشدمی FDA-Approvedخانواده است که داروی نسل دوم اين 

توان دوز آن را به حد خوراکی است که می mg/d 250دوز توصيه شده 
gr2-1 اين دارو . روزانه برحسب ميزان دفع ادراری افزايش داد

فرم . شود و عوارض کمتری داردبهتر تحمل می D-Penicillaminنسبت به 
ن ید باعث کاهش ترشح سيستموار% 70است و در  mg100دارو به صورت 
. شودو تشکيل سنگ می



 

:Captopril 

بار محلول  200کند که اين دارو ترکيبی با سنگ سيستين ايجاد می
نوری که هيپرتانسيو یدر بيمار با سيست. تراز خود سيستين است

دوز توصيه شده . شودباشد، مصرف کاپتوپريل توصيه مینيز می
mg/d150-75 باشدمی .

و  Spiral CT Scanپايش پاسخ به درمان به روش راديولوژيک با : نکته 
در صورتيکه از . نيز اندازه گيری ميزان سيسثين ادراری است

استفاده می شود، اندازه گيری سيستين به روش  thiolداروهای 
ک مناسب نيست چون اين روش نمی تواند بين سيستين آزاد یمتریکالر

 بنابراين روش . تراقی حاصل کندو سيستين باند شده به دارو اف
Slide phase assayارزيابی سريال ادرار از جهت  وجود . مناسب تر است

چراکه مشاهده کريستال . کريستال سيستين در ادرار توصيه می شود
. نشانه فوق اشباع بودن ادرار از نظر  سيستين است

ماه يکبار وجود  3-6توصيه به ارزيابی ادرار از جهت سيستين 
در صورتيکه بيمار چند سال متوالی تشکيل سنگ نداشته باشد . دارد

ميتوان از آن پس ساالنه ادرار را از جهت وجود سيستين بررسی 
.  کرد

 

: Staghornسنگهای 

به تنهايی کافی نيست و  medicalمعموالً درمان  Struviteجهت سنگهای 
. نياز به مداخله جراحی وجود دارد

: موارد زير استمداخالت جراحی شامل 

1/ Open surgery 

2/ PNL (percutaneous nephrolithotomy) 

3/ SWL (shock wave lithotripsy) 

4/ Combination of PNL and SWL 

از جنس غير سيستين و غير  staghornدر بيماران بزرگسال با سنگ 
اسيداوريک که کارکرد کليه دوطرفۀ نسبتًا مساوی دارند يا يک 



ای انکشن طبيعی دارند و وضعيت عمومی فرد نيز به گونهکليه با ف
الذکر را از جمله گرفتن بيهوشی دارند است که تحمل موارد فوق

(index patient) وقتی يک سنگ تشخيصی داده شد، الزم است به طور ،active 
چون اگر درمان نشود . تحت درمان قرار گيرند و سنگ برداشته شود

 (Grade 1B). کردکليه را تخريب خواهد 

و  Urease Inhibitorدرمان غير جراحی شامل آنتی بيوتيک، ترکيبات  -
اقدامات حمايتی ديگر به تنهايی کافی نيست مگر اينکه بيمار 

 remoualباشد و توانايی تحمل اقدامات مربوط به  illبه شدت 
stone را نداشته باشد. 

. شوديه میبه عنوان خط اول درمان توص PNLدر اغلب بيماران  -
(Grade 2B) 

- SWL  به عنوان منوتراپی به همراه برقراری درناژ کافی قبل
فقط در افراد خاص با سنگهای با حجم کوچک  Procedumاز انجام 

و در افراد با آناتومی طبيعی سيستم جمع کنندۀ ادراری 
 (Grade 2C). شودتوصيه می

اما با . است Open surgeryشبيه  PNL out comeبا توجه به اينکه  -
را مورد انتخاب شده زير توصيه  open surgeryموربيديتی کمتر، 

 . کنندمی
A-  مريضهای با سنگ بسيار بزرگ خصوصًا اگر آناتومی سيستم جمع

 .باشد Distortedکننده 
B-  افراد با ناهنجاری اسکلتی و چاقی مفرط(morbid obese)  که

. شکل استدر آنها تکنيکهای آندوسکوپيک و فلوروسکوپيک م
 percutaneous nephroscopyانجام شود،  combination therapyدر صورتيکه  -

 .باشد proceduresبايد در اغلب بيماران آخرين 
 poorlyيا  non functioninyه یکه کل staghornدر بيمار با سنگ  -

functioning  ،دارند، مخصوصًا اگر عفونت مزمن درکار باشد
 .می استترين درمان نفرکتومنطقی

ماه با انجام  6-12هر  periodic monitoringمتعاقب درمان مناسب  -
شود چرا که احتمال تشکيل سنگ جديد خصوصًا در کليه مقابل 

 .وجود دارد
 non struvite/ calcium carbonate appatiteاز جنس  staghornدر صورتيکه  -

ک ساعته و ارزيابی متابولی 24آوری ادرار باشد، نياز به جمع
. ای وجود داردنمونه با هدف درمان اختالل متابوليک زمينه

نياز  struvite/calcium carbonate appatiteاما در بيماران با سنگ خالص 
 .به بررسی متابوليک نيست



پس  struvite/ calcium carbonate appatiteاز آنجا که بيماران با سنگ  -
تم ادراری از برداشت سنگ همچنان در خطر عود عفونت سيس

هستند، درمان پروفيالکتيک آنتی بيوتيکی در اين بيماران 
 .شودتوصيه می

در گروهی از بيماران با اختالل در سيستم ادراری مانند  -
شده به  removeکه سنگشان  urinary diversionمثانه نوروژنيک و 

جهت ريسک باالی عود سنگ نياز به استفاده از داروهای 
(Acetohydroxamic acid) urease inhibitor اين دارو در . شودتوصيه می

 totalسه تا چهار بار در روز با يک  mg250بزرگساالن به ميزان 
close (10-15 mg/ka/d) شودتوصيه می. 

 mg/dl5/2مصرف اين دارو در بيماران با کراتينين بيش از 
در بيمارانی که بيش از دو هفته درمان شوند، . شودتوصيه نمی

. وجود دارد Reticو  CBCز به کنترل نيا
- Acetohydroxamic Acidکند و ، آنزيم اوره آز باکتری را مهار می

کاهش آمونياک ادراری . کندتشکيل آمونياک ادراری را مهار می
 .دهداثر آنتی باکتريال آنتی بيوتيکها را نيز افزايش می

 

: سنگهای تريامترنی

: نیفاکتورهای مستعدکنندۀ سنگ تريامتر

 mg200-100در افراد با مصرف دوز روزانه . (مقدار تجويز دارو -1
 ).شودبيشتر ديده می

2- PH رود کيتهای توبولی حاوی تريامترن انتظار می. ادراریH 
قليايی  PHبروز کند و در  6ادراری کمتر از  PHبيشتر در 

قليايی ادرار، باز  PHديده شده که در . وجود نداشته باشد
 PHدر حاليکه در . ابدیيامترن افزايش میجذب توبولی تر

ابد اما کاهش توليد سنگ یاسيدی ترشح تريامترن افزايش می
قليايی ادرار به دليل افزايش حالليت آن  PHتريامترن در 

بنابراين پس از تشکيل سنگ تريامترنی، تغيير در . باشدنمی
PH شود و نياز به درمانهای سبب حل شدن سنگ نمیlithotripsy 

 .وجود دارد
مصرف . (وجود مقادير زيادی سولفات آلی در مواد غذايی -3

بنابراين ). پروتئين باال و يا آب آشاميدنی غنی از سولفات
 .محدوديت مصرف پروتئين کمک کننده است

: نکته



افزايش کونژوگاسيون هيدروکسی تريامترن با سولفات سبب هسته 
 .شودسازی در محيط اسيدی ادرار می

حجم باالی ادرار جهت پيشگيری از تشکيل سنگ  برقراری -4
 .تريامترنی

 nidusدر بسياری از موارد تشکيل سنگ تريامترنی به صورت 
هايی از کلسيم و باشد که بر روی آن اليهتريامترن می

تريامترن و متابوليتهايی به . گيرداسيداوريک قرار می
سطحی ماتريکس پروتئينی که در اکثر سنگها وجود دارد جذب 

گردد و از اين جهت برقراری حجم مناسب شده و وارد سنگ می
. شودادرار جهت پيشگيری از تشکيل سنگ توصيه می

: نکته
پايين  PHتاريخچه سنگهای اسيداوريکی و هيپراوريکوزوری و 
. باشدادرار از ريسک فاکتورهای بروز سنگ تريامترن می

ران دارای گردد تريامترن در بيمابنابراين پيشنهاد می
. تاريخچه سنگ اسيداوريکی تجويز نشود

در بيماران دچار سنگهای تريامترن يا وجود ريسک فاکتور 
 . شودبروز سنگ تريامترن، داروهای جايگزين توصيه می

 
سنگ ايندنياوير 

از نظر تئوريک اسيدی کردن ادرار به حل شدن سنگهای  -1
ر بشدت کند چرا که حالليت اينديناویاينديناوير کمک می

 5کمتر از  PHدر محلولهای آبکی با . است PHوابسته به 
     PH- 96در حاليکه در . است mg/L300حالليت اينديناوير بيش از 

يکی از مهمترين ريسک فاکتورهای . است mg/L20، به ترتيب 7
 5/5ادراری بيش از  PHمشکالت کليوی ناشی از اينديناوير، 

 .باشدمی
راحت تحمل  5/5ادرار به حد کمتر از  PHبا وجوديکه رساندن 

شود، اسيدی کردن کوتاه مدت ادرار در بيماران با سنگ نمی
کليوی عالمتدار يا کريستالوری اينديناوير سودمند است و 
.  شودباعث انحالل سنگ موجود و کمک به عبور خودبخودی سنگ می

شود توصيه می. مؤثرترين اقدام پيشگيری است: هيدراتاسيون -2
cc150  ساعت  2آب در هر دوز اينديناوير و به صورت ساعتی تا

ليتر مايع در  5/1حداقل مصرف . بعد از تجويز دارو مصرف شود
 .شودروز توصيه می

در بعضی بيماران مداخالت اورولوژيک جهت خروج سنگ نياز  •
 .در اين بيماران کارساز نيست ESWLاما . خواهد بود



نگ اينديناوير استفاده از عوامل ديگر مستعد کنندۀ س •
همزمان دارو با آسيکلوويز، کوتريموکسازول و وجود هپاتيت 

C  تجويز دوز باالتر (در بيمار و نيز مصرف دوز باالی دارو
) به صورت دو بار در روز نسبت به دوزهای مشابه منقسم

. است
 

: Xanthinسنگهای 

قرار  PHباشند و تحت تأثير می Poorly solubleاين نوع سنگها  -
 .گيرندنمی

مصرف ميزان زياد ( high fluid intakeتنها راه درمان اين گروه  -
 .باشدمحدود می Purineمايعات و رژيم غذايی با ميزان 

 

 dihydroxyadenin 8-2:سنگهای 

.باشددرمان اين نوع سنگها نيز مشابه سنگ گزانتين می
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