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تاریخ دریافت6331/1/61 :

تاریخ پذیرش6331/ /66 :

خالصه
مقدمه :سنگشکنی برون اندامی ( ،)Extracorporeal shockwave lithotripsy, ESWLیکی از روشهای کم تهاجمی
درمان سنگهای کلیوی است .موارد متعددی از جمله سن ،جنس ،وزن بیمار و اندازه ،محل و جنس سنگ و کاربرد برخی
داروها ،موفقیت سنگشکنی را تسهیل میکنند .بدین منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر هیدروکلروتیازید بر مدت زمان
دفع سنگهای لگنچه کلیه بعد از  ESWLانجام شد.
مواد و روشها :در این کارآزمایی بالینی 911 ،بیمار با سنگهای کوچکتر از  02میلیمتر ناحیه لگنچه ،مراجعهکننده به
بخش سنگشکنی بیمارستان مرادی رفسنجان طی سالهای  ،9911-9911بررسی شدند .پس از سنگشکنی ،بیماران ،به
شیوه تصادفی در دو گروه مداخله مصرف قرص هیدروکلروتیازید  01میلیگرم هر  90ساعت به مدت  0هفته و کنترل پالسبو
به مدت  0هفته قرار گرفتند .دادهها با آزمونهای آماری منویتنی و کروسکال والیس بررسی شدند.
یافتهها :موفقیت سنگشکنی در گروه هیدروکلروتیازید  39/29درصد و در گروه پالسبو  39/3درصد بود ( .)p=2/012میانگین
مدتزمان دفع سنگ گروه هیدروکلروتیازید  1/11±0/10روز و گروه پالسبو  4/14±9/10روز بود ( .)p=2/913در گروه
هیدروکلروتیازید ،مدتزمان دفع سنگ در بیماران با اندازه سنگ  94-02میلیمتر کمتر از بیماران با سنگهای کوچکتر از 94
میلیمتر بود ( .)p=2/201میانگین مدتزمان دفع سنگ بیماران  91-91سال ( )p=2/221و بیماران با سنگ سمت راست
( )p=2/211گروه هیدروکلروتیازید کمتر از گروه پالسبو بود.
نتیجهگیری :تجویز هیدروکلروتیازید ،مدتزمان دفع سنگ بعد از  ESWLرا به لحاظ بالینی کاهش داد هرچند به لحاظ
آماری معنیدار نبود .با توجه به اثربخشی هیدروکلروتیازید در دفع سنگ افراد جوان و سنگهای با اندازه بزرگتر ،شاید بتوان
جهت کاهش زمان دفع سنگ از این دارو در بیماران استفاده نمود.
واژههای کلیدی :سنگشکن برون اندامی ،هیدروکلروتیازید ،زمان دفع سنگ
 -6استادیار ،گروه جراحی ،مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران.
کارشناس ارشد روانشناسی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران ( .نویسنده مسئول )پست الکترونیک ،mrmokhtaree@yahoo.com :تلفن0363 3 6 19 :
 -3دانشجوی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران.

علیرضا نظری و همکاران

تأثیر هیدروکلروتیازید بر مدتزمان دفع سنگهای لگنچه

بدن روی سنگ متمرکز شده و انرژی حاصل از آن سنگ را به

مقدمه

قطعات ریزتر قابل دفع ،تبدیل میکند[.]4

سنگ کلیه ( ،)Kidney Calculiجسم سختی است کهه از
کانیهای موجود در ادرار تشکیل میشود .سنگها بهه صهورت

یکی از عوارض  ،ESWLعدم دفع تکه سنگهای حاصل از

واحد یا متعدد ،در اندازههای متفاوت به اشکال گوناگون دیهده

شکسته شدن سنگ اولیه است که میتواند با ایجاد انسهداد در

شده و در نواحی مختلفی مانند لگنچه ،میزنای یا مثانه تشکیل

مسیر ادرار ،باعث طوًنی شدن بیماری و ایجاد عوارضی ماننهد

میشوند .تشکیل سنگ ،نیاز به ادرار فوق اشباع دارد کهه ایهن

عفونت و اختالل در کارکرد کلیه گردد[ .]3محققین به دنبهال

مسئله بستگی بهه  ،PHقهدرت یهونی ،ظلظهت مهواد محلهول و

یافتن روشهایی جهت عبور راحتتر و دفع سریعتر سنگهای

ترکیب مواد مختلف در ادرار وابسته است .شیوع سهنگ کلیهه

خردشده از سیستم ادراریانهد .یکهی از ایهن روشهها ،کهاربرد

در طول زندگی حدود  9-91درصهد بهرآورد مهیشهود کهه بهر

برخهههی داروهههها بههها مکانیسهههمههههای متفهههاوت از جملهههه

اساس سن ،جنس ،نژاد و مکان جغرافیایی متفهاوت اسهت[.]9

افزایشدهندههای حجم ادرار یا شلکنندههای عضالنیانهد .بهر

سنگ ادراری پیش از  02سالگی شیوع کمتری داشته و پیهک

پایه برخی مطالعات ،تامسولوزین که یهک داروی بلهو کننهده

بروز آن در دهه سوم تا چهارم زندگی است .شیوع سهنگههای

اختصاصی گیرندههای آدرنرژیک آلفا بوده و با اثر شلکننهدگی

ادراری در مردان  0-9برابر زنان است[.]0

عضالت صاف در درمان هیپرپالزی خوشخیم پروستات کاربرد

تظاهر اظلب سنگهای ادراری با شروع ناگهانی درد به علت

دارد ،با کوتاهتر کردن مدتزمان دفع سنگ ،باعث کاهش زمان

انسداد حاد و اتساع مجرای ادراری فوقهانی اسهت .سهنگههای

بستری و بالطبع کاهش هزینه بیماران شهده اسهت[ .]0 ،3بهه

کالیس ظالباً کوچک و متعدد بوده و خودبهخود از حالب عبهور

لحههاظ تئههوری ،افههزایش حجههم ادرار و القههاه دیههورز ،بههه دفههع

میکنند .سنگها میتوانند سبب انسداد در مسیر جریان ادرار

سنگهای خردشده کمک خواهد نمود[ ]1که ایهن مسهئله در

و کولیک کلیهوی شهوند یها بهه علهت انسهداد متنهاو  ،دردی

مطالعات متعددی مورد بررسی قهرار گرفتهه اسهت[ .]92 ،0در

متناو ایجاد کنند .درد بهصورت عمقی یا مبهم بوده ،در پهلو

مطالعه ای ،اثر دیورتیک هیدروکلروتیازید باعث بهبود در خهرد

یا پشت احساس مهیشهود و شهدت آن متغیهر اسهت .معمهوًً

شدن سهنگ ،افهزایش میهزان دفهع سهنگ و کهاهش نیهاز بهه

سههنگهههای بههزرگتههر از یههک سههانتیمتههر ناحیههه کههالیس،

 ESWLمجدد گردید[ .]99دیورتیکهای متعددی بها اثهرات

سبب انسداد مسیر ادرار میشوند[.]9

مختلههف وجههود دارنههد .هیدروکلروتیازیههد از دسههته مههدرهای

درمان سنگهای کمتر از  3میلیمتهر ،درمهان نگههدارنهده،

تیازیدی است کهه در درمهان پرفشهاری خهون و ادم ناشهی از

شههامل مصههرف مایعههات و مسههکن اسههت .درمههان انتخههابی و

نارسایی احتقهانی قلهب کهاربرد دارد[ ]90در خصهوص کهاربرد

استاندارد سنگ های تها یهکونهیم سهانتیمتهر کلیهه و حالهب

هیدروکلروتیازید به همراه  ،ESWLمطالعات محدود بها نتهای

فوقانی ،سنگشکن برون اندامی ( )EWSLاسهت .سهنگههای

ضدونقیض وجود دارد[ .]99تاکنون در ایهن زمینهه ،مطالعهات

بههزرگتههر و سههنگهههای حالههب تحتههانی ،کاندیههد روشهههای

قابلتوجهی انجام نشهده و در صهورت تأییهد اثربخشهی برخهی

جراحیاند[ .]9روشهای نوین درمان سنگهای ادراری شهامل

داروها در کاهش مدت زمان دفع سنگهای ادراری ،میزان درد

درمان با لیهزر ،سهنگشهکنی از طریه ایجهاد مسهیر پوسهتی

و رن بیماران کاهش قابلمالحظهای خواهد یافت بدین لحاظ،

Percutaneous

مطالعه حاضهر بهه منظهور بررسهی تهأثیر هیدروکلروتیازیهد بهر

 ،)PCNLسنگشکنی از طری مجرای ادرار ( Transurethral

مدتزمان دفع سنگ بعد از سنگشکن برون اندامی انجام شد.

(

Nephrolithotomy,

 )lithotripsy, TULو باًخره شگفتانگیزتر از همهESWL ،

مواد و روشها

است[ ]1که در آن ،بدون استفاده از بیهوشی و برش جراحهی،
سنگهای ادراری را میتهوان طهی مهدتزمهان کوتهاهی خهرد

این کارآزمایی بالینی ،پهس از تصهویب در دانشهگاه علهوم

کرد[ .]1در این روش ،امواج صوتی بها قهدرت بهاً از خهارج از

پزشکی رفسنجان و تأیید در مرکز کارآزمایی بهالینی ایهران بها

سالمت جامعه
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کد ( )IRCT20171104037212N2انجام شد .جامعه آماری

فرایند به طور متوسط  9ساعت طول میکشهد .انهدازه قطعهات

شامل کلیه بیماران با سنگ لگنچه مراجعههکننهده بهه بخهش

خردشده بستگی به اندازه و جنس سنگ ،وزن بیمهار و قهدرت

سنگشکن بیمارستان مرادی رفسنجان (کرمهان ،ایهران) طهی

دستگاه دارد .در ایهن مطالعهه ،از دسهتگاه سهنگ شهکن مهدل

سالهای  9911و  9911به تعداد  099نفر بود .حجهم نمونهه

Dornier Med Tech, ( Dornier Compact Sigma

مساوی جامعه آماری و شیوه نمونهگیری ،در دسترس بهود .در

 )Munich, Germanyاسهههتفاده شهههد کهههه حهههداکثر وزن

نهایت 911 ،نفر تا پایان مطالعه همراهی نمودند (میزان پاسه

قابل تحمل دستگاه 922 ،کیلوگرم بهود .پهس از پایهان فراینهد

.)%04/91

سنگشکنی ،بیمار به مدت یک ساعت در اتاق ریکاوری بخش
اسههتراحت نمههوده تهها حههال عمههومی وی جهههت تههرخی

بیماران با سنگهای باًی  02میلهیمتهر ،سهابقه نارسهایی

رضایتبخش شود.

کلیوی ،سابقه سنگ شکنی ،سابقه جراحی کلیوی ،سابقه دفهع
سنگ ،سابقه مصرف داروهای دیورتیک ،سابقه مصرف داروهای

در زمان ترخی  ،توصیههای ًزم پزشهکی و آمهوزشههای

شل کننده عضالت صاف و بیماران دچار هیدورنفروز متوسط و

پرسههتاری بههه بیمههاران داده شههد .ایههن آمههوزشههها ،شههامل

شدید ،از مطالعه خهارج شهدندً .زم بهه ککهر اسهت بهه دلیهل

آموزشهای روتین بخش سنگشکن بوده و برای همه بیماران،

ویژگیهای دستگاه سنگشکن مورد استفاده ،فقط افهراد زیهر

یکسان میباشد .سپس بیماران توسط پزشهک معهال تها حهد

 922کیلوگرم با این روش مورد درمان قرار گرفتند.

امکههان بههه شههیوه تصههادفی و پههس از حههداکثر تههالش جهههت

ابتدا هدف از مطالعهه بهرای بیمهاران توضهید داده شهده و

همتاسازی بر اساس سن ،جهنس ،وزن و انهدازه سهنگ بهه دو

اطمینان خاطر داده شد که اطالعات محرمانه خواهد ماند .فرم

گروه هیدروکلروتیازید و پالسبو تقسیم شدند .برای یک گهروه

رضایت آگاهانه به امضاه بیمار رسید .سپس از بیمار شرححهال

قرص هیدروکلروتیازید به میزان  01میلیگرم دو بار در روز به

گرفته شد ،معاینات و آزمایشات CBC, Bun, Cr, PT,PTT,

مدت دو هفته و برای گروه دیگر پالسبو (ماده بیاثر بهه شهکل

 U/Aانجام گرفت .مشخصات جمعیهتشهناختی ماننهد سهن و

قرص که ازنظر شکل و طعم مانند قرص هیدروکلروتیازید بوده

جهنس ،اطالعهات مربهوب بههه انهدازه و تعهداد سهنگ و سههمت

و توسط یکی از داروسازان تهیه شده بهود) تجهویز نمهود .ایهن

درگیری (بر اساس نتای سونوگرافی و گرافهی کلیهه ،حالهب و

مطالعه به شیوه دوسوکور انجام شد بهنحویکه بهجهز پزشهک

مثانه ( ،) )kidney, ureter, bladder X-ray, KUBتوسهط

معال  ،بیمهار ،متخصه

رادیولهوژی ،کارشهناس رادیولهوژی و

رادیولوژیست همکار طرح ،اخذ و در چکلیستی که به همهین

پرستار بخش از داروی تجویزی و گروهبندی بیماران ،اطالعهی

منظور طراحی شده بود وارد گردید.

نداشتند.

فرایند سنگ شکنی بدین صورت بود که ابتدا از بیمار یهک

به بیماران چکلیسهتی اراههه شهد کهه زمهان دقیه (روز،

خط وریدی گرفته و مسکن (پتدین) تزری شد .سهپس بیمهار

ساعت) دفع هر سنگ را یادداشت نمایند .زمهان آخهرین دفهع

در پوزیشن درازکشهیده بهه پشهت ،روی تخهت ویهژه دسهتگاه

سنگ ،در چکلیست مطالعه ثبت شد .این عدد ،مال

 ESWLقرار گرفت .پزشک معال  ،محهل دقیه سهنگ را بهر

در تجزیههوتحلیهل آمههاری قهرار گرفههت .پهس از دو هفتههه[،]9

اساس نتای سهونوگرافی و رادیهوگرافی تعیهین نمهوده سهپس

بیمههاران جهههت تعیههین انههدازه و تعههداد سههنگ ،بههه بخههش

پرو دستگاه در مجاورت پوست قرار مهیگیهرد بههنحهویکهه

سههنگشههکنی مراجعههه و بهها اسههتفاده از سههونوگرافی و KUB

نقطه کانونی امواج دستگاه ،روی سنگ (ترجیحهاً نقطهه میهانی

مجدد ،اندازه ،محل و وجود سنگ توسط همهان رادیولوژیسهت

سنگ) متمرکز گردد .دستگاه ،به طور متوسط  9222بار ،امواج

تعیین شد .این اطالعات ،مبنهای موفقیهت سهنگشهکنی قهرار

مافوق صوت را بها قهدرت  94-90کیلهو وات بهه سهمت نقطهه

گرفههت .دادهههها بهها اسههتفاده از نههرمافههزار  SPSSنسههخه  94و

کانونی ارسال میکند .برخورد ممتد امواج به سنگ ،بهتهدری ،

آزمونهای آماری توصیفی شامل فراوانی و درصهد و همچنهین

آن را خرد نموده و به قطعهات کوچهک تبهدیل مهیکنهد .ایهن

آزمونهای آماری منویتنی و کروسکال والیس (سطد معنهی-
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داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف بهرای متغیهر مهدت زمهان

زمان دفع سنگ در گروه درمان بها پالسهبو ( 4/14±9/10روز)

دفع سنگ کمتر از  )2/229مورد بررسی قهرار گرفتنهد .سهطد

بود .نتای آزمون منویتنی نشهان داد ایهن تفهاوت بهه لحهاظ

معنیداری در آزمونها  2/21در نظر گرفته شد.

آماری معنیدار نبود (.)p=2/913

از آنجایی که در فرایند سنگشهکنی ،سهنگ بهه تکههههای

میانگین مدت زمهان دفهع سهنگ مهردان تحهت درمهان بها

متعددی تقسیم میگردد در نهایهت رادیولوژیسهت همکهار ،بها

هیدروکلروتیازی هد و مههردان تحههت درمههان بهها پالسههبو تفههاوت

سهاخت کهه آیها

معناداری نداشت ( .)p=2/021میانگین مدت زمان دفع سهنگ

تمام قطعات خردشده سنگ ،دفع شدهاند یا هنوز تعدادی باقی

پههس از فراینههد سههنگشههکنی در زنههان تحههت درمههان بهها

مانده است .در صهورتی کهه ههیچ خهردهسهنگی نبهود مهال

هیدروکلروتیازی هد و پالسههبو نی هز تفههاوت معن هیداری نداشههت

محاسبه ،زمان ثبت شده توسط بیمار بود در ظیر ایهن صهورت،

(.)p=2/190

استفاده از سونوگرافی یا رادیوگرافی مشهخ

در گروه سنی  91-91سال ،میانگین مدتزمان دفع سهنگ

فرایند سنگشکنی بهعنوان ناموف در نظر گرفته شد.

گروه دریافتکننده هیدروکلروتیازید بهطور معنهیداری کمتهر
از افراد دریافتکننهده پالسهبو بهود ( .)p=2/221در بیمهاران

یافتهها
در ایههن مطالعههه 911 ،نفههر شههرکت کردنههد کههه  901نفههر

 94-11سال و  14-33سال ،تفاوتی بین افراد تحت درمهان بها

( )%40/0مرد بودنهد .میهانگین سهن نمونهه ههای موردمطالعهه

هیدروکلروتیازید و پالسبو دیده نشد (بهه ترتیهب p=2/940 ،و

 11/91±91/91سال در محدوده  91-33سال بهود .همچنهین

.)p=2/409

میانگین اندازه سنگ  90/11±9/09میلهی متهر ،میهانگین وزن

در بیماران با سنگ لگنچه سهمت راسهت ،میهانگین مهدت

افراد  32/9±99/29کیلوگرم و میانگین مدتزمان دفع سهنگ،

زمان دفع سنگ افراد تحت درمان با هیدروکلروتیازید ،به طهور

 1/10±9/10روز بود (در محدوده  9-91روز).

معنههیداری کمتههر از افههراد تحههت درمههان بهها پالسههبو بههود

از  911بیمار مورد بررسی 11 ،نفر ( )%11/3تحت درمهان

( .)p=2/211در بیماران با سنگ لگنچه چپ ،مدت زمان دفهع

بهها هیدروکلروتیازیههد و  922نفههر ( )%12/9در گههروه دریافههت

سنگ افراد گروه هیدروکلروتیازید و پالسبو تفهاوت معنهاداری

پالسبو قرار داشتند .از  11بیمهار گهروه هیدروکلروتیازیهد14 ،

نداشت (.)p=2/110

نفر ( )%14/4مرد و از  922بیمار گروه پالسبو 41 ،نفهر ()%41

نتای آزمون آمهاری نشهان داد میهانگین مهدت زمهان دفهع

مرد بودند .تعداد بیماران زن و مرد در دو گروه مورد بررسهی ،

سنگ در افراد دریافتکننده هیدروکلروتیازید با انهدازه سهنگ

تفاوت معناداری نداشت ( .)p=2/231میهانگین سهن بیمهاران

 94-02میلیمتر ،کمتر از افراد بها سهنگههای بهزرگتهر بهود

گروه هیدروکلروتیازید  11/90±91/44سهال و میهانگین سهن

(.)p=2/201

گروه پالسبو  11/10±91/02سال بهود ( .)p=2/031میهانگین

تفاوت میانگین مدتزمان دفع سنگ افراد تحت درمهان بها

وزن بیماران گروه هیدروکلروتیازید  32/09±99/20کیلوگرم و

هیدروکلروتیازید و پالسبو با اندازههای متفاوت سنگ معنیدار

میانگین وزن گروه پالسبو نیهز  32/91±99/24کیلهوگرم بهود

نبود .تفاوت میانگین مدتزمان دفع سنگ افراد تحت درمان با

(.)p=2/101

هیدروکلروتیازید و پالسبو با وزنههای مختلهف نیهز معنهیدار
نبود (( )p<2/21جدول .)9

موفقیت سنگشکنی در مجموع  30/1درصهد بهود .تحلیهل
نتای نشهان داد از  11بیمهار گهروه هیدروکلروتیازیهد  39نفهر
( )%39/3و از  922نفهههر گهههروه پالسهههبو  39نفهههر ()%39/29
موفقیت در سنگشکنی داشتند (.)p=2/012
میههانگین مههدت زمههان دفههع سههنگ در گههروه درمههان بهها
هیدروکلروتیازید ( 1/11±0/11روز) ،کمتهر از میهانگین مهدت
سالمت جامعه
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جدول  -6مقایسه میانگین و انحراف معیار مدتزمان دفع سنگ بیماران تحت درمان هیدروکلروتیازید و پالسبو مراجعهکننده به بیمارستان مرادی رفسنجان در سال 6331-6339
برحسب جنس ،سن ،اندازه سنگ ،وزن و سمت سنگ
متغیر

هیدروکلروتیازید

گروه

تعداد

انحراف معیار  ±میانگین

تعداد

انحراف معیار  ±میانگین

33

9/13± /3

600

1/11±3/39

**0/611

مرد

91

9/69± /39

13

1/39±3/96

**p=0/ 01

زن

13

9/36±3/96

36

1/16±1/31

مدت زمان دفع سنگ
جنس

**p=0/193

p-Value
33

1/91±6/30

3

31-99

31

9/31± /91

16

9/30±1/0

**p=0/319

91-11

30

9/31±3/36

1

1/66±3/11

**p=0/196

*p=0/6 3

9-66

19

1/11± /31

11

1/03±3/90

**p=0/01

6 -69

31

1/13±3/96

31

1/39±1/30

61- 0

61

1/16±6/91

63

9/93± /93

**p=0/133

*p=0/0 1
1

1/1 ±1/ 3

91

1/ 1±3/91

**p=0/109

96-39

1/91± /09

9/36±3/31

**p=0/911

p-Value

*p=0/10

*p=0/ 91

16-90

1

9/93±3/11

93

9/10± /91

*p=0/113
**p=0/699

11-10

سمت

*p=0/619
**p=0/39

p-Value

وزن (کیلوگرم)

**p=0/130
1/11±1/66

p-Value

اندازه سنگ (میلیمتر)

**p=0/93
**p=0/001

63-39
سن (سال)

پالسبو

p-Value

راست

10

9/19±3/09

9

1/19±1/63

**p=0/013

چپ

93

9/33± /93

19

1/6 ±3/93

**p=0/919

p-Value

**p=0/991

*نوع آزمون :کروسکال والیس

**p=0/6 1

** نوع آزمون :منویتنی  >0/09سطح معنیداری

می رسد عهالوه بهر حجهم زیهاد ادرار ،عوامهل دیگهری در دفهع

بحث
در مطالعه حاضر ،مصرف هیدروکلروتیازید به لحاظ بهالینی،

سههنگهههای ادراری خردشههده بعههد از  ESWLماننههد مصههرف

باعث کاهش مدتزمان دفع سنگهای ادراری بعهد از ESWL

مایعات ،فعالیت فیزیکی ،آنهاتومی حالهب و شهکل سهنگههای

شد اما این کاهش مدت زمان به لحاظ آمهاری معنهیدار نبهود.

خردشده و نیز عوامل دموگرافیک دخالت داشته باشند[.]9

کاهش مدتزمان ،باعث کوتاهتر شدن دوره درد ،مصرف کمتهر

در مطالعه حاضر ،در گروه دریافت کننده هیدروکلروتیازیهد،

مسکن[ ]91 ،91و بازگشت سریعتر بیمار به فعالیت روزمهره و

تفاوتی بین زنان و مردان از نظر مدتزمان دفع سنگ مشاهده

بهبود کیفیت زندگی خواهد شد[ .]94در مطالعه Tehranchi

نشد .در گروه دریافتکننده پالسبو نیز نتای مشابه بهود .ایهن

و همکاران ،مصرف هیدروکلروتیازید بهعنوان دیورتیهک بعهد از

مسههئله در مطالعههات دیگههر نیههز نشههان داده شههده اسههت[.]99

 ESWLبه کاهش قابلمالحظه مدتزمان دفهع سهنگ منجهر

 Massoudو همکاران نشان دادند هرچند جنس سنگ کلیوی

شد[ Azm .]99نیز دریافت که همراهی تیازید با  ESWLبهه

مهردان ،سهختتهر بهود (هانسهفیلد بهاًتر در  )CT Scanامها

کاهش تعداد جلسات سنگشکنی و میزان موفقیهت بیشهتر در

موفقیههت سههنگشههکن در دو جههنس تفههاوت معنههیداری

دفع سنگ های یهورترال ( )Clearanceدر مهدت زمهان  9مهاه

نداشت[ .]91از ایهن منظهر ،نتهای مطالعهه حاضهر بها مطالعهه

منجر شد[ Zomorodi .]93و همکهاران نشهان دادنهد دیهورز

ککرشده همخوانی داشت.

ایجاد شده در اثر مصرف فورسماید ،باعث بهبود نتای ESWL

نتای مطالعه حاضر نشهان داد میهانگین مهدت زمهان دفهع

بهویژه در مورد سنگهای حالب میانی بود[ .]90از ایهن منظهر

سنگ مردان مصرف کننده هیدروکلروتیازید ،کمتهر از مهردان

نتای مطالعه حاضر با مطالعات یادشده همراستا نبود .مکانیسم

مصرف کننده پالسبو بود .هرچند این تفاوت معنیدار نشهد .در

 ،ESWLخرد کردن سنگهای کلیه و حالهب اسهت .بهه نظهر

بیماران زن نیز نتای مشابهی به دسهت آمهد .نتهای مطالعهات

سالمت جامعه
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متعدد نشان مهیدههد سهنگههای ادراری در مهردان ،کلسهیم

استفاده از این دارو در دفع سهنگههای کوچهکتهر ،مهیتوانهد

بیشتری داشته و سختترند[ ]09-91که بدین علهت ،احتمهاًً

بسیار راهگشا باشد .از محدودیتهای این مطالعه مهیتهوان بهه

به قطعات کوچکتری شکسته میشوند و این مسئله ،بهه دفهع

عدم بررسی عوارض جانبی مصرف هیدروکلروتیازید و نیز عهدم

سریعتر و اثربخشی بهتر دارو کمک میکند.

بررسی نهوع سهنگههای ادراری بیمهاران اشهاره کهرد .لهذا در

در مطالعه حاضهر ،در گهروه سهنی  91-91سهال ،میهانگین

مطالعات آتی ،ضمن در نظر گرفتن مهوارد فهوق ،مهیتهوان بهه

مدتزمان دفع سهنگ گهروه دریافهتکننهده هیدروکلروتیازیهد

مقایسه دیورتیکهای مختلف نیز پرداخت .همچنین مهیتهوان

بهطور معنیداری کمتر از افراد دریافتکننده پالسهبو بهود کهه

مطالعه را با حجم نمونه بیشهتر و پیگیهری بیشهتر از دو هفتهه

درتعارض با مطالعه  Tehranchiو همکهاران Azm ،و همکهار

انجام داد.

بود[ .]93 ،99به نظر میرسدکارکرد بهتهر سیسهتم ادراری در
سنین پایینتر[ ،]00توجیهی بر دفع بهتر سنگهای خردشهده

نتیجه گیری :تجویز هیدروکلروتیازیهد ،مهدت زمهان دفهع

پس از فرایند سنگشکنی در بیماران با سنین پایینتر متعاقب

سنگ بعد از  ESWLرا به لحاظ بالینی کاهش داد هرچند بهه

مصرف هیدروکلروتیازید باشد.

لحاظ آماری معنیدار نبود .هیدروکلروتیازید ،از جمله داروهای

در این مطالعه ،ارتباطی بین وزن و مدت زمان دفهع سهنگ

نسبتاً کم عارضه است که میتوان آن را بهعنوان درمان کمکی

پههس از سههنگشههکنی دیههده نشههد Pareek .و همکههاران،

برای دفع سنگهای ادراری بعد از  ESWLاسهتفاده نمهود .بها

 McClainو همکههاران نشههان دادنههد وزن ،عامههل مهمههی در

توجه به اثربخشی هیدروکلروتیازید در دفع سنگ افراد جوان و

موفقیت سنگشکنی است[ ]01 ،09که با نتای مطالعه حاضهر

سنگهای با اندازه بزرگتر ،میتوان جهت کهاهش زمهان دفهع

همراستا نبود .ازآنجاییکه در مطالعه حاضر ،افراد با وزن بهاًی

سنگ ،از این دارو در بیماران پس از سنگشهکنی سهنگههای

 922کیلوگرم (به علهت محهدودیت در دسهتگاه سهنگشهکن)

فوقانی سستم ادراری استفاده نمود.

بررسی نشدند لذا تنهاقض در نتهای تها حهدودی قابهل توجیهه
است.

تعارض منافع

در ایههن مطالعههه ،مههدتزمههان دفههع سههنگ بیمههاران بهها

هیچگونه تعارضی بین منافع نویسندگان ایهن مقالهه وجهود

سهههنگههههای 94-02میلهههیمتهههر گهههروه مصهههرفکننهههده

ندارد.

هیدروکلروتیازید بهطور قابهلمالحظههای کمتهر از بیمهاران بها
سنگهای کوچکتر از  94میلیمتر بود .مطالعات نشان دادهاند

سهم نویسندگان

اندازه سنگ ،عامل مهمی در موفقیت  ESWLدر خرد کهردن

در این پژوهش ،علیرضها نظهری مسهئولیت صهحت علمهی

سنگ و مدت زمان دفع سنگ است[ .]01 ,4شاید دلیل تناقض

منههدرجات و بههازبینی نهههایی ،زهههرا زارع عسههکری ،مسههئولیت

در نتای مطالعه حاضر با مطالعات ککرشده ،ایهن باشهد کهه در

جمعآوری دادهها و محمدرضها مختهاری ،نگهارش و اصهالحات

سنگهای با اندازه بزرگتر ،کانون انرژی مافوق صوت دسهتگاه

مقاله را بر عهده داشتند.

 ،ESWLبر وسط سنگ بهتر متمرکز میگهردد درنتیجهه ایهن
انهرژی بیشهتر مهیتوانهد سهنگ را خهرد نمهوده و بهه قطعهات

تشکر و قدردانی

کوچک تری تبدیل کند .در سنگهای با اندازه کوچهکتهر ،بهه

نویسندگان این مطالعه ،بر خود ًزم مهیداننهد از بیمهارانی

دًیل مختلف از جمله حرکت بیمار ،تمرکهز انهرژی بهر وسهط

که در طی انجام این پژوهش ،آنها را یهاری نمودنهد قهدردانی

سنگ مشکلتر بوده و میزان موفقیت ممکن است کاهش یابد.

نمایند .همچنینً ،زم است از حمایهتههای مهادی و معنهوی

با توجه به موارد بیانشده ،به نظر مهیرسهد هیدروکلروتیازیهد،

معاونت و مهدیریت محتهرم پژوهشهی دانشهگاه علهوم پزشهکی

دفع سنگهای با اندازه کوچکتر را سرعت بخشیده است؛ کهه
سالمت جامعه
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 اسهتخراج شهده،پزشکی در دانشگاه علوم پزشهکی رفسهنجان

.رفسنجان به دلیل همکاری با محققان تشکر و قدردانی گهردد

.است

 از پایهاننامهه دکتهری حرفههای،ًزم به ککر است ایهن مقالهه
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Introduction: Extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL) is one of minimally invasive methods for
the treatment of renal stones. Several factors affecting success rate of ESWL including; age, gender,
weight, stone size, laterality and location of stone and materials stone.
The aim of this study was to evaluate the effect of hydrochlorothiazide on the duration of renal pelvic
stone passage after ESWL.
Materials and Methods: In this clinical trial approved by Iranian Registry of Clinical Trials
(IRCT20171104037212N2), 199 patients with renal pelvis stone sized smaller than 20mm referred to
the ESWL department of Moradi hospital in Rafsanjan during 2015-2016 were included. After ESWL
process, patients were randomly divided into two groups; experimental and control groups. The
experimental group received 25 mg hydrochlorothiazide tablets every 12 hours for 2 weeks and control
group received placebo at the same condition. The Data were analyzed using Mann–Whitney U and
Kruskal–Wallis tests.
Results: The success rate of ESWL was 73.0% in the hydrochlorothiazide and 71.7% in the placebo
groups (p=0.840). Duration of stone passage in hydrochlorothiazide group was 5.49 ± 2.92 days and in
placebo was 6.46±3.98 days (p=0.147). In hydrochlorothiazide group, duration of stone passage in
patients with stone size of 16-20 mm was less than patients with stone size smaller than 16 mm
(p=0.024). In patients aged 19-35 years old, duration of stone passage in hydrochlorothiazide group
(p=0.004) and in the right renal pelvis stone (0.049) was less than placebo.
Conclusion: The hydrochlorothiazide reduced the stone passage time after ESWL clinically, although
not statistically significant. Considering the effectiveness of hydrochlorothiazide in passage of stones in
young patients with renal stones of smaller size, it would be among medical interventions in
nephrolithiasis.
Keywords: Extracorporeal shockwave lithotripsy, Hydrochlorothiazide, Duration of stone passage
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