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Abstract
Background and Aim: Urolithiasis, with different types of stones, is known as a considerable
concern regarding urinary tract. Indeed, urolithiasis is a multifactorial disease with a wide range
of risk factors which predisposes patients to it. Because of the importance of urolithiasis around the
world and the considerable costs for patients and public health and treatment centers associated
with urolithiasis, we made an attempt to determine the most important risk factors in association
with urolithiasis.
Methods and materials: To prepare the present systematic review, the English language papers with
no limitation in publication date were searched in search engines like Google Scholar and databases,
including PubMed, and websites, like ScienceDirect. In this regard, papers which covered the main
aim of the study were selected for final analysis.
Results: The prevalence, type, and composition of urinary system stones have different reasons and
risk factors. The urinary tract stones are divided into microbial and non-microbial stones. Although
urolithiasis is a multifactorial disease, nutrition, as the dominant risk factor, plays pivotal role in
prevention, diagnosis, and treatment of urolithiasis.
Conclusions: Men >60 , >40, and 60-40 years old are more predisposed to urinary tract stones (both
the microbial and non-microbial stones) compared with other age ranges. In contrast, the occurrence
of microbial stones in women is higher than that of men because the rates of urinary tract infections
are higher in female population. All in all, age, gender, catheterization, urinary tract disorders,
geographic zone, climate, season, race, diet, physical activities, drug-induced stones, water and
liquid application, gastrointestinal and urinary tracts’ normal flora, inheritance, occupation, and
diseases such as gout and diabetes type II are identified as the most important factors of urolithiasis.
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چكيده:
سابقه و هدف :يکی از مهمترين مشکالتی که در پيوند با دستگاه ادراری انسان وجود دارد ،روند سنگسازی و توليد سنگهای گوناگون است .در اين روند عوامل
مستعدکننده بسياری وجود دارند که دست به دست هم میدهند و منجر به بروز سنگ در دستگاه ادراری میشوند .با توجه به اهميت بيامری سنگهای دستگاه ادراری
در جهان و هزينههای هنگفتی که در پيوند با اين بيامری بر بيامران و مراکز بهداشتی و درمانی تحميل میشود ،نويسندگان اين مقاله مروری نظاممند بر آن شدند تا
مهمترين عوامل مستعدکننده را شناسايي و روشنسازی کنند.
روش مطالعه :برای نگارش اين مقاله مروری نظاممند ،مقالههایی به زبان انگليسی و بدون هيچ محدوديت زمانی در موتورهای جستوجوگر مانند Google
 ،Scholarپايگاههای دادهها مانند  PubMedو تارمناها مانند  ScienceDirectجستوجو و مطالعه شدند و مهمترين آنها در راستای پوشش هدف اين پژوهش
برگزيده شدند.
یافتهها :شيوع ،نوع و جنس سنگهای ادراری در ميان بيامران داليل و عوامل گوناگون دارد .سنگهای ادراری به دو گروه ميکروبی و غريميکروبی دستهبندی میشوند.
اگرچه روند سنگسازی در دستگاه ادراری ،يک بيامری چندگانه و چند عاملی است ،ولی عامل برنامه خوراکی چنان اهميت دارد که میتواند در پيشگريی ،تشخيص و
درمان بيامری نقش تعينيکننده داشته باشد.
نتیجه گیری :چه در پيوند با سنگهای ميکروبی و چه در پيوند با سنگهای غريميکروبی ردههایسنیباالی ،60زير 40و  40-60سال در مردان بيشرتين آمادگی را
برای سنگسازی در دستگاه ادراری از خود نشان میدهند .اين درحايلاست که بروز سنگهای ميکروبی در بانوان بيشرت از آقايان بوده که دليل آن عفونتهای ادراری
بيشرت در دستگاه ادراری بانوان است .کوتاه اينکه ،سن ،جنس ،سوندگذاری ،اختاللهای دستگاه ادراری ،منطقه جغرافيايي ،آب و هوا ،فصل سال ،نژاد ،رژيم خوراکی،
فعاليتهای فيزيکی ،داروهای سنگزا ،تراز مرصف آب و مايعات در روز ،نرمال فلورای دستگاه گوارش و دستگاه ادراری ،ژنتيک ،شغل ،بيامریهايي همچون نقرس و
ديابت نوع دو از مهمترين عوامل سنگسازی در دستگاه ادراری به شامر میآيند.
واژگانكلیدی :سنگهای دستگاه ادراری ،دستگاه ادراری ،سنگ کليه ،عوامل مستعدکننده
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مقدمه:
روند سنگسازی دستگاه پيشابی ،از گروه بيماریهای متابوليکی رایﺞ در بيماران
بوده و پدیدهای است که از دهههای گذشته ﭼه در ميان زنان و مردان و ﭼه در
ميان بزرگساﻻن و کودکان در سراسر ﺟهان دیده میشود و هر ساله با توﺟه
به تﻐييرهای مهمی که در سبﮏ زندگی ﺟهانيان پدید آمده ،بر شمار بيماران
سنگساز دستگاه ادراری افزوده میشود) .(6-1بيماری سنگسازی دستگاه
ادراری هزینههای باﻻیﯽ را به بيماران و مراکز بهداشتی و درمانی تحميﻞ میکند.
در همين راستا ،در سال  2000ميالدی هزینه ساﻻنه بيماران سنگساز دستگاه
ادراری در ایاﻻت متحده آمریکا با نرخ تورم سال  2014ميالدی ﭼيزی برابر با
 2/81ميليارد دﻻر برآورد شد که البته با رشد ﺟمﻌيت و نرخ تورم ساﻻنه بر هزینهها

افزوده میشود و این مبلﻎ به بيﺶ از  10ميليارد دﻻر در سال میرسد .از اینرو،
تشخيﺺ و درمان این بيماری برای هر بيمار بسيار هنگﻔت است).(9-7
ﺟنﺲ ،اندازه و نوع ترکيبهای سازنده سنگهای دستگاه ادراری به مادههای
شيميایﯽ موﺟود در ادرار بستگی دارد) .(10بسته به نوع ترکيبها ،رنگ سنگها
زرد یا ﻗهوهای است و سﻄوح آنها میتواند هموار یا ناهموار باشد .بلورها که
هسته مرکزی سنگهای دستگاه ادراری را تشکيﻞ میدهند ﭼه از درون و ﭼه
از بيرون از ماده بسترهای پوشيده شدهاند .برای نمونه ،در سنگهای کلسيﻢ ماده
بسترهای از ﺟنﺲ استﺌوپونتين ) ،(Oﬆeopontinبازدارنده ميانی آلﻔا )inter-α-
 ،(inhibitorتکه شماره  1پروترومبين ادرار )Urinary prothrombin frag-
) (ment 1 (UPTF1و انواع ﭼربیهاست .همه این مادههای سازنده بستره به
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موا د و روشها:
در این پﮋوهﺶ که به شيوه مروری نﻈاممند )سيستماتيﮏ ریویو( به انجام
رسيده ،از کليد واژگان Urolithiasis، Urolithiasis+Urinary Tract،
 Urolithiasis+Kidney Stonesو  Urolithiasis+Risk Factorsاستﻔاده
شده است .از آنجا که هدف اﺻلی این پﮋوهﺶ شناسایﯽ مهﻢترین عوامﻞ
مستﻌدکننده برای سنگهای دستگاه ادراری در سراسر ﺟهان است ،هيﭻ
محدودیتی در ﺟستوﺟوی کليد واژگان وﺟود نداشت .در این راستا ،با استﻔاده
از  Google Scholar، PubMedو  ScienceDirectاﻗدام به ﺟستوﺟوی
مﻘالههای انگليسی زبان بدون محدودیت زمانی شد .مﻘالههایی که در پيوند با
اﺻﻞ موﺿوع و واژگان کليدی بودند ارزیابی و در پایان برای نگارش این مﻘاله
استﻔاده شدند .در ﺟستوﺟوی نخستين 130،000 Google Scholar ،مﻘاله را
اعالم کرد که با استﻔاده از روند ﻏربالگری در پنﺞ گام )گام نخست :عناوین،
گام دوم :اهداف ،گام سوم :تاکيد مﻘالهها بر کليد واژگان ،گام ﭼهارم :ارزیابی
نویسندگان مﻘالهها در پيوند با کليد واژگان مورد نﻈر و گام پنجﻢ :نتيجهگيری-
های روشن و مشخﺺ در پيوند با کليد واژگان( شمار مﻘالههای اﺻلی به 50
عدد رسيد و این مﻘالهها به عنوان مﻘالههای شالوده و زیرساختاری استﻔاده شدند.
يافتهها و بحث:
پيشينه تاريخی سنگهای دستگاه ادراری:
روند سنگسازی در دستگاه ادراری و به ویﮋه در کليهها از مشکالت پيچيده
پزشکی در ﺟهان باستان بهشمار میآمده و در ﺟهان امروز رفته رفته با پيدایﺶ
روشها و تکنولوژیهای پيشرفته تشخيﺺ بههنگام و درمان آن نسبت به گذشته
آسانتر شده است؛ هرﭼند که راهی طوﻻنی برای درمان آسان و درست آن وﺟود
دارد .گواههای تاریخی و یافتههای به دست آمده از پﮋوهﺶهای انجام شده روی
پيکرههای موميایﯽ گذشتگان نشان میدهند که آشنایﯽ با روند سنگسازی در
دستگاه ادراری و درمان و برداشت سنگ به هﻔت هزار سال پيﺶ بر میگردد
و در این راستا پزشکان و کارد پزشکان )ﺟراحان( ایرانی ،ميان دورودیانی
)بينالنهرینی( ،بابِلی ،ﭼينی ،یونانی ،هندی و مصری در ﺟهان باستان روشها و
تجویزهای ویﮋه خود را داشتهاند .در ﺟهان باستان همچون ایران باستان از ميﻞ
زدن و برش برای بيرون آوردن سنگ مثانه استﻔاده میشده است .البته در مواردی
افراد پﺲ از انجام این کارد پزشکیها )ﺟراحیها( دﭼار خونریزی ،عﻔونت و مرگ
میشدهاند).(27 ,26 ,5
نکته شگﻔتانگيزی که در پيوند با سنگهای دستگاه ادراری وﺟود دارد آن است
که اﺟزای سازنده سنگهایﯽ که از پيکرههای موميایﯽ ،باستانی و ﭼندهزار ساله
به دست آمده با سنگهاي دستگاه ادراری امروزی هيﭻ تﻔاوتی ندارند؛ هرﭼندکه
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ﺻورت طبيﻌی و به ميزان اندك در ادرار وﺟود دارد و ﭼربﯽها یکی از مهﻢترین
ترکيبها در روند شکﻞگيری هسته بلور در ایجاد سنگ به شمار میآیند .در
مﻘابﻞ ،مادهای همچون  UPTF1خود به تنهایﯽ از بازدارندههای روند سنگسازی
در دستگاه ادراری به شمار میآید).(11
روند سنگسازی در بخﺶهای گوناگون دستگاه ادراری میتواند رخ دهد ،ولی
سنگ کليه از شایﻊترین سنگهای دستگاه ادراری است که تا 15درﺻد مردمان
سراسر ﺟهان را درگير میکند) .(12سنگهای ادراری به سنگهای کلسيﻢ،
فسﻔات آمونيوم منيزیوم )سنگهای ميکروبی رایﺞ( ،اسيد اوریﮏ و سيستيين
دستهبندی میشوند .البته در برخی از سرﭼشمهها ،سنگهای دارویﯽ نيز گﻔته شده
که در این مﻘاله این گروه از سنگها به عنوان یﮏ گروه مجزا مﻄرح نشدهاند),11
 .(14 ,13ميزان شيوع سنگهای کلسيﻢ 80درﺻد75-درﺻد ،سنگهای ميکروبی
)) (Struviteفسﻔات آمونيوم منيزیوم یا سه فسﻔات( 15درﺻد5-درﺻد ،سنگهای
اسيد اوریﮏ 10درﺻد-درﺻد ،%سنگهای سيستيين 2/5درﺻد1-درﺻد و دیگر
سنگها که دارای ترکيبهای گوناگون و پراکندهای هستند 1درﺻد گزارش شده
است) .(16-14 ,10بر پایه گزارشی ،برخی از سنگهای سيستيينی هﻢ از گروه
سنگهای ميکروبی به شمار میآیند) .(15سنگهای ميکروبی دستگاه ادراری
بيشتر در بانوان ایجاد میشود) ،(22-17ولی به طورکلی سنگهای دستگاه
ادراری در مردان بيﺶ از بانوان گزارش میشود).(13-10
از اینرو ،تﻐيير در ﻏلﻈت مواد مﻌدنی موﺟود در بدن همچون کاهﺶ ﻏلﻈت
یونهای منيزیوم و سيترات و افزایﺶ ﻏلﻈت یونهای سدیﻢ ،کلسيﻢ ،فسﻔات
و اسيد اوریﮏ منجر به ساخت سنگ-های اگزاﻻت کلسيﻢ در دستگاه ادراری
بيماران میشود).(2
یافتههای پﮋوهﺶهای پيشين نشان میدهند که حﻀور طبيﻌی یونهای منيزیوم
منجر به حﻞ شدن بلورها و افزایﺶ دفﻊ آنها از راه ادرار میشود و این در
حالﯽاست که سيترات از راه کاهﺶ ﻏلﻈت باﻻی نمﮏ کلسيﻢ در بدن از ساخت
و پيدایﺶ سنگ و روند سنگسازی در دستگاه ادراری پيشگيری و ﺟلوگيری
میکند .هر مشکلی در حﻀور طبيﻌی یونهای منيزیوم و سيترات ،منجر به آﻏاز
روند سنگسازی در دستگاه ادراری میشود).(23 ,2
برنامهی خوراکی ،یکی از مهﻢترین و اﺛرگذارترین عوامﻞ در روند پيدایﺶ و یا
ﺟلوگيری از سنگسازی در دستگاه ادراری است .وﺟود مادههایﯽ همچون سدیﻢ
فراوان ،پروتيين ﺟانوری فراوان و خوراکیهایﯽ که در بردارنده اگزاﻻت فراوان
هستند ،روند سنگسازی را در دستگاه ادراری بسيار آسان میکنند ،در حالﯽ که
نوشيدن مایﻌات ،خوردن متﻌادل خوراکیهای دارنده کلسيﻢ و خوردن ميوههای
گوناگون و سبزیجات از ساخت و پيدایﺶ سنگ در دستگاه ادراری ﺟلوگيری
میکند) .(1امروزه مشخﺺ شده است که به ازای نوشيدن هر  200سیسی
مایﻌات در روز ﭼيزی برابر 13درﺻد از خﻄر سنگسازی در دستگاه ادراری
کاسته میشود) .(24البته باید توﺟه داشت که با گسترش ﺻنایﻊ نوشابه سازی و
نوشابههای ﻏيرالکلی گوناگون در بازار ،آن گروه از نوشابههایﯽ که دارای کربنات
و ﻗند )بيشتر از ﻗند فروکتوز بهره گرفته میشود( هستند هر  350سیسی از
حجﻢ آنها دربردارنده  150کالری است .افزون براین ،فروکتوز با دفﻊ باﻻی اسيد
اوریﮏ ،اگزاﻻت و کلسيﻢ خود منجر به بروز ساخت و پيدایﺶ سنگ در دستگاه
ادراری میشود .از اینرو ،مصرف نوشابههای ﻗنددار ﻏيرالکلی نﻘﺶ موﺛری در
سنگسازی دستگاه ادراری دارد).(1
در پيوند با اهميت خوراکیها )بویﮋه داروهای گياهی( در دفﻊ و درمان سنگهای
دستگاه ادراری ،دانشمندان بزرگ ایرانی ﭼون پورسينا )در کتاب ﻗانون( ،مجوسی
اهوازی )در کتاب کامﻞ الصناعه( ،طبری )در کتاب فردوس الحکمه( ،زکریای
رازی )در کتاب الحاوی کبير( و اسماعيﻞ گرگانی )در کتاب ذخيره خوارزمشاهی(
مﻄالب بسيار مهﻢ و ارزشمندی را از خود بر ﺟای گذاشتهاند .همه این دانشمندان
بزرگ بر این باور بودند که بهرهمندی از یﮏ برنامه خوراکی درست و مناسب
میتواند منجر به ﺟلوگيری از ساخت و پيدایﺶ و همچنين درمان و دفﻊ سنگ-
های دستگاه ادراری شوند) .(25برای نمونه ،طبری در داروی ترکيبی خود که
از ﭼند ماده ساخته شده به کرفﺲ ،کتيرا و عسﻞ اشاره میکند .رازی از گياهانی

ﭼون بذر خربزه ،بذر ختمی و پر سياوشان بهعنوان داروی موﺛر برای انحالل
و دفﻊ و درمان سنگهای دستگاه ادراری بيماران بهره میبرده است .مجوسی
اهوازی در بخﺶ نخست از کتاب خود به ریشهه گياهانی ﭼون نخود ،عليﻖ و
هليون اشاره میکند و در بخﺶ دوم از تخﻢ گياهانی ﭼون خيار ،کرفﺲ ،رازیانه،
خيار ﭼنبر و خربزه نام میبرد) .(25پورسينا با دیگر دانشمندان یادشده ایرانی
یﮏ تﻔاوت بزرگ دارد و آن اینکه او تنها گياهان را درمانکننده و دفﻊکننده
سنگ دستگاه ادراری نمیدانسته و داروها را به سه گروه مﻌدنی )همچون نمﮏ
و طال( ،گياهی)همه بخﺶهای گياهان همچون بذر ،ریشه ،برگ ،ﺻمﻎ ،گﻞ و
ميوه( و ﺟانوری )تخﻢ ،شير و روﻏن( دستهبندی کرده است .اسماعيﻞ گرگانی
در ذخيره خوارزمشاهی خود از کاربرد گياهان )ميوههایﯽ ﭼون انگور سپيد ،خيار
و خربزه ،سبزیهایﯽ مانند برگ ترب ،کاسنی و کرفﺲ و نوشيدنیهایﯽ همچون
سکنجبين( برای دفﻊ و درمان سنگهاي دستگاه ادراری یاد میکند).(25
با توﺟه به اهميت سنگهای دستگاه ادراری در ﺟهان و هزینههای هنگﻔتی که
در پيوند با این بيماری بر بيماران و مراکز بهداشتی و درمانی تحميﻞ میشود،
نویسندگان این مﻘاله بر آن شدند تا مهﻢترین عوامﻞ مستﻌدکننده را شناسایﯽ و
بررسی کنند.
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انواع سنگهای ادراری:
سنگهای کلسيﻢ که رایﺞترین و مهﻢترین انواع سنگهای دستگاه ادراری به
شمار میآیند بهﺻورت ترکيبهای اگزاﻻت کلسيﻢ)60درﺻد40-درﺻد موارد(
و فسﻔات کلسيﻢ )آپاتيت )60درﺻد20-درﺻد موارد( و بروشيت یا هيدروکسﯽ
آپاتيت )4درﺻد2-درﺻد موارد(( دیده میشوند و همانگونه که پيشتر اشاره شد
تا 80درﺻد سنگهای ادراری )سنگهای کليه( را به خود اختصاص میدهد.
بيشترین شمار سنگسازی در دستگاه ادراری در پيوند با سنگ کلسيﻢ گزارش
شده است .عوامﻞ گوناگونی در ایجاد این سنگها نﻘﺶ دارند ),14 ,11 ,10
 .(15شيوع سنگسازی در دستگاه ادراری مردان 80درﺻد70-درﺻد و در

روند کلی سنگسازی در دستگاه ادراری:
اگرﭼه دليﻞ پاتوفيزیولوژیﮏ برای ساخت هر گروه از سنگهای ادراری ویﮋه و
خاص آن گروه از سنگهاست ،ولی دستاورد پایانی همه آنها اشباع ادرار از
ترکيبهای سازنده سنگها و ماندگاری آنها در ادرار افراد بوده و به گونهای
پيﺶ میرود که در پایان منجر به آﻏاز روند ساخت بلور و ایجاد سنگ میشود.
از اینرو ،روند آﻏاز و تداوم سنگسازی در دستگاه ادراری نياز به حﻀور روزانه،
بهﺻورت پيوسته و مداوم ترکيبهای سازنده سنگ در ادرار در سﻄﺢ اشباع
است) .(37 ,35افزون بر این ،برای ساخت سنگهای اسيد اوریﮏ ،کلسيﻢ فسﻔات
و ميکروبی  pHادرار باید مناسب باشد pH .ادرار افراد سالﻢ بهﺻورت ميانگين
ﭼيزی برابر با  6بوده که برای ساخت سنگهای اسيد اوریﮏ نياز به  pHپایينتر
از  6و برای ساخت سنگهای کلسيﻢ و ميکروبی نياز به  pHباﻻی  6/2است.
امروزه به یاری سيستﻢها و دستگاههای پيشرفته کامپيوتری میتوان  ،pHحجﻢ
و ﻏلﻈت ترکيبهای سازنده سنگ و دیگر مولکولهای موﺟود در ادرار  24ساعته
را شناسایﯽ کرد و حدس زد که آیا بدن فرد آزمایﺶ شده آماده روند سنگ-
سازی و  ...هست یا نه) .(37 ,35در این راستا ،شناسایﯽ مولکولهاي ریزی ﭼون
پروتﺌينهای یورومودلين و استﺌوپنتين ،پيروفسﻔات ،سيترات و گالیکوزآمينها در
ادرار ،از روند آﻏاز تشکيﻞ بلور و هسته مرکزی سنگ ادراری کلسيﻢ در شرایﻂ
آزمایشگاهی ﺟلوگيری میکنند .پﮋوهﺶها به خوبی نشان میدهند که تنها حﻀور
ترکيبها و اشباع ادرار از مادههای سازنده سنگهای ادراری برای سنگسازی در
دستگاه ادراری کافی نيست و نبود بازدارندههای روند سنگسازی هﻢ ،برای آﻏاز
روند سنگسازی ﻻزم هستند).(40-38 ,35
تا به امروز روند ساخت انواع سنگها در دستگاه ادراری بيماران به ﭼهار شکﻞ
اﺻلی گزارش شده است که عبارتند از ):(42 ,41
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در ﺟهان باستان شمار افراد مبتال به سنگ در دستگاه ادراری بسيار کمتر از شمار
افراد در ﺟهان امروز بوده است .برای نمونه سنگهای ميکروبی به دست آمده
از دستگاه ادراری پيکرههای موميایﯽ مصریان ،ساختار ،ترکيبها و ویﮋگیهاي
همان سنگهای ميکروبی به دست آمده از دستگاه ادراری مردمان امروزی را
دارند .در ﺟهان باستان هﻢ به مانند امروز نوع سنگها ،نﻘﺶ تﻌيينکننده بر
روش درمانی داشتهاند ،ولی باید توﺟه داشت در ﺟهان باستان ﭼه در گزارشهای
مصریان و ﭼه در گزارشهای ميان دورودیان به پيوند ميان عﻔونت دستگاه ادراری
و پيدایﺶ سنگهای ميکروبی دستگاه ادراری اشارهای نشده است).(26 ,5
آشوریان )بابﻞ ،عراق امروزی( دانﺶ تشخيﺺ سنگهای سﻔت و نرم را از
یکدیگر داشتهاند و بر پایه نشانههای بالينی ،آنها را از یکدیگر باز میشناختند و
البته روشهای درمانی متﻔاوتی از یکدیگر داشتهاند .در این راستا ،در مياندورودان
ﺟهان باستان از مادههای مدری ﭼون نيترات پتاسيﻢ )سنگ نمﮏ( و روﻏن
تربانتين کاج و پودر پوسته تخﻢ پرندگان )بيشتر شترمرغ( برای دفﻊ سنگهای
نرم دستگاه ادراری استﻔاده میشده است .ﭼون پوسته تخﻢ پرندگان از کربنات
کلسيﻢ فراوانی برخوردار است ،از اینرو با سنگهای دستگاه ادراری پيوند خورده
و از راه افزایﺶ ادرار با نيترات پتاسيﻢ و روﻏن تربانتين کاج به بيرون از بدن رانده
میشوند).(28 ,5
روفوس افسوسی ) (Rufus of Ephesusنویسنده کتاب تخصصی »بيماریهای
کليه و مثانه« که نگارش آن از سال  80تا  90ميالدی به درازا کشيد ،سنگهای
دستگاه ادراری را بر پایه سختی و رنگ آنها دستهبندی کرده بود؛ ﭼرا که در
ﺟهان باستان)مياندورودان( برای برداشت سنگهای سﻔت و سخت )که از گروه
سنگهای ميکروبی سه فسﻔاته است( از کارد پزشکی بهره گرفته میشده ،در
حالﯽ که برای برداشت سنگهای نرم )مانند سنگهای اگزاﻻت که دارای ساختار
توت مانند بوده و گاهی با سﻄحی خاردار و به رنگ سﻔال پختهشده هستند(
از داروهای گوناگون استﻔاده میشده و نيازی به کارد پزشکی نبوده است .از
پایان سده هجدهﻢ ميالدی ،روند شناسایﯽ و تجزیه و تحليﻞ ساختار شيميایﯽ
سنگهای دستگاه ادراری آﻏاز شد و تا پيﺶ از ميانه سده نوزدهﻢ ميالدی ساختار
و بافتار شيميایﯽ آنها به وسيله دانشمندان گوناگون شناسایﯽ و گزارش شد که
درستی این گزارشها تا به امروز پا برﺟاست).(30 ,29 ,26
دانشمندان بزرگ ایرانی همچون ،طبری ،رازی ،پورسينا ،اسماعيﻞ گرگانی و
مجوسی اهوازی همگی ﭼنانکه پيشتر هﻢ گﻔته شد در پيوند با ﺟلوگيری و درمان
سنگهای کليه و مثانه مﻄالب ارزشمندی را مﻄرح کرده که بنمایه و اساس آن را
استﻔاده از خوراکیها )داروهای گياهی( ،نوشيدنیها ،سبزیجات و ميوهها تشکيﻞ
میدهد).(31 ,25
از سده  19ميالدی ،روند کارد پزشکی پيشرفته که همراه با ساخت ابزارهای کارد
پزشکی و سنگشکن نوین ،به کارگيری بيهوشی و روشهای سترونسازی و
بهرهگيری از مادههای ﺿدعﻔونیکننده بوده است ،عصر نوینی برای برداشت با
کيﻔيت سنگهایدستگاه ادراری به شمار میآید؛ ﭼراکه شمار مرگ و مير افراد
پﺲ از کارد پزشکی ﭼه بهدليﻞ عﻔونت و ﭼه بهدليﻞ خونریزی بهگونهای ﭼشمگير
کاهﺶ یافت؛ البته ،در پایان این سده )سده  (19که با کشﻒ پرتو ایکﺲ همراه
شد ،ﺟهﺶ بزرگی در آﻏاز سده  20ميالدی در ﺟراحی دﻗيﻖ و برداشت درست و
کامﻞ سنگهای دستگاه ادراری رخ داد).(33 ,32 ,27 ,26 ,5

بانوان 60درﺻد47-درﺻد گزارش شده است) .(34بازه زمانی ساخت سنگهای
کلسيمﯽ از  2تا  28هﻔته گزارش شده و بهﺻورت ميانگين زمان شکﻞگيری آنها
حتی در مناطﻖ گرمسيری بيشتر از  13هﻔته به درازا می-کشد) .(16افزایﺶ pH
و ﻗليایﯽ شدن ادرار با هيدروکسيد سدیﻢ منجر به سنگهای آپاتيت می-شود؛ این
در حالﯽاست که افزایﺶ  pHو ﻗليایﯽ شدن ادرار با آنزیﻢ اورهآز و یا هيدروکسيد
آمونيوم منجر به ساخت سنگهای ميکروبی و عﻔونی میشود).(34
شيوع سنگهای فسﻔات آمونيوم منيزیوم )یا سنگهای ميکروبی ،سه فسﻔات
و عﻔونی( که به-دليﻞ ویﮋگی ﻇاهريشان سنگهای شاخ گوزنی هﻢ خوانده
میشوند تا 15درﺻد گزارش شده و بيشتر در دستگاه ادراری بيماران مبتال به
عﻔونتهای ادراری مزمن که با ميکروارگانيزمهای توليد کننده اورهآز دﭼار
عﻔونت شدهاند ،پدید میآیند .بزرگساﻻن ،بانوان ،بيماران دیابتی ،بيماران دارای
اختاللهای عصبی و افرادی که ادرار در دستگاه ادراریشان انباشت میشود ،افراد
استﻔادهکننده از سوندهای ادراری و افراد مبتال به اسﻔنجی شدن مرکزی کليه
بسيار مستﻌد برای سنگهای ميکروبی هستند .تکرر ساخت سنگهای ميکروبی
بهویﮋه در مردانی که به آن دﭼار میشوند باﻻست).(35 ,34 ,16 ,14 ,11 ,10
از آنجا که سرعت رشد و گسترش سنگهای عﻔونی و ميکروبی بسيار باﻻست،
خﻄر این سنگها نسبت به سایر سنگهای دستگاه ادراری برای تندرستی بيماران
بيشتر است).(36 ,34
سنگهای اسيد اوریﮏ که تا 10درﺻد افراد مبتال به سنگسازی دستگاه ادراری را
به خود اختصاص میدهند ،بيشتر در ميان مردان شایﻊ هستند تا بانوان .افرادی که
در برنامه خوراکی خود گوشتهای ﻗرمز و ماهی فراوانی استﻔاده میکنند ،بيشتر
به این سنگ دﭼار میشوند .بيمارانی که مبتال به دیابت نوع دو و سندروم Lesch-
 Nyhansهستند ،دﭼار سنگهای ادراری از ﺟنﺲ اسيد اوریﮏ میشوند),10
.(14 ,13
سنگهای سيستيينی که 2/5درﺻد1-درﺻد از سنگهای دستگاه ادراری را به
خود اختصاص میدهند ،بيشتر در پيوند با اختاللهای ژنتيکی در انتﻘال اسيدهای
آمينه همراه با سيستيين هستند .این اختاللهای اتوزومال در پيوند با نﻘﺺ در ژن
 rBATاست که روی کروموزوم شماره  2ﺟای گرفته است).(15 ,14 ,10

 / 8پيام بهزادی و همکاران

 رشد و انباشت بيﺶ از اندازه مواد مﻌدنی و ﻻنهگزینی مواد مﻌدنی درشکافهای برﺟستگیها و پرزهای سلولهای پوششی ادراری و بهویﮋه کليهها
که منجر به ساخت پالكهای ميکروسکوپی و سﻔيد رنگ هيدروکسی آپاتيت
راندال ) (Randall’s plaqueمیشود.
 ساخت و توليد سنگ در مایﻊ سازنده ادرار موﺟود در لگنچه کليهها و مجاریﺟمﻊ کننده ادرار
 رشد و گسترش مواد مﻌدنی و بسته شدن مجرای بلينی )(Bellini duct ایجاد سنگریزهها در بخﺶ درونی مجاری ﺟمﻊکننده بخﺶ مرکزی کليههاباید یادآور شد که هر یﮏ از مکانيزمهای پاتوفيزیولوژیﮏ سنگسازی ویﮋگیهای
مهﻢ خاص خود را دارد که در اهداف این مﻘاله مروری نمیگنجد.

عوامل مستعدکننده:
با توﺟه به گزارشهای به انجام رسيده ،عوامﻞ مستﻌد کننده گوناگونی منجر به
بروز سنگهای دستگاه ادراری میشوند .سن ،ﺟنﺲ ،سوندگذاری )و استﻔاده از
کيسههای ادراری پﺲ از کارد پزشکی ) ،((Urinary pouchگرفتگی دستگاه
ادراری ،اختالل نوروژنيﮏ مثانه ،اسﻔنجی شدن بافت مرکزی کليهها ،اسيدوز
لولههای دیستال کليوی ،عﻔونتهای دستگاه ادراری به وسيله باکتریهای توليد
کننده آنزیﻢ اورهآز )از باکتریهای گرم منﻔی مانند Klebsiella, Morganella,
 Proteus, Providencia, Pseudomonasو از باکتریهای گرم مثبت مانند
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همهگيری شناسی:
با توﺟه به پيشرفت در روشهای تشخيصی و درمانی عﻔونتهای دستگاه ادراری
در سه دهه اخير ،شمار مبتالیان به سنگهای ميکروبی دستگاه ادراری در ﺟهان
کاهﺶ یافته است .البته ميزان شيوع ابتال به سنگهای ميکروبی دستگاه ادراری
به عوامﻞ گوناگونی بستگی دارد که در بخﺶ عوامﻞ مستﻌدکننده به آنها
پرداختهمیشود) .(18بر پایه گزارشهای انجام شده ،در کشورهای ﺻنﻌتی شمار
بانوان مبتال به سنگ ميکروبی دستگاه ادراری از 10/1درﺻد3/2 -درﺻد برآورد
شده که برتری آنها بر بيماران مرد بهخوبی مشهود است) .(19-17در بيشتر
مناطﻖ در حال توسﻌه مانند آمریکای ﺟنوبی ،آفریﻘا و آسيا ميزان شيوع به سنگ
ميکروبی بسيار گوناگون است که این روند در پيوند مستﻘيﻢ با خوراك ،دسترسی
به امکانات پزشکی پيشرفته و تجویز آنتﯽبيوتيﮏهاست ) .(43 ,18باﻻترین تراز
ابتال به سنگهای ميکروبی دستگاه ادراری در بازه سنی  60-69سال در هر دو
ﺟنﺲ زن و مرد شناسایﯽ شده است).(22
البته همانگونه که پيشتر هﻢ گﻔته شد ،بروز و شيوع کلی سنگها در مردان بيشتر
از بانوان بوده و ميزان گسترش آنها رو به فزونی است .همچنين امروزه افزون بر
افرادی که برای نخستين بار به سنگ دستگاه ادراری دﭼار میشوند ،افراد پرشمار
دیگری هستند که دﭼار بيماری سنگ دستگاه ادراری دوباره میشوند),44 ,22
 .(45در این راستا ،پﮋوهﺶهای گوناگونی در کشورهایﯽ ﭼون ایاﻻت متحده
آمریکا ) ،(47 ,46ژاپن ) ،(48ایسلند ) ،(49آلمان ) (51 ,50و نيوزیلند ) (52به
انجام رسيده و یافتههای همه این پﮋوهﺶها گویای افزایﺶ شمار مبتالیان به
سنگهای دستگاه ادراری مانند سنگ کليه در سراسر ﺟهان است) .(44 ,22در
مجموع ،ميزان شيوع ابتالی بيماران به سنگهای دستگاه ادراری ﭼيزی برابر با
20درﺻد2-درﺻد بوده و ساﻻنه هزینههای هنگﻔتی برای درمان این بيماران بر
دوش مراکز بهداشتی-درمانی و دولتها سنگينی می-کند).(22
با کاوشهای گوناگونی که در گوشه گوشه گيتی پهناور به انجام رسيده ،بهخوبی
میدانيﻢ که عوامﻞ گوناگونی در بروز و پيدایﺶ سنگهای دستگاه ادراری نﻘﺶ
دارند .اینکه ﭼرا در نﻘاط مختلﻒ ﺟهان آمار گوناگونی در پيوند با ميزان شيوع
و بروز سنگهای دستگاه ادراری وﺟود دارد میتوان از تنوع آب و هوایﯽ و
تﻔاوتهای دمایﯽ در فصﻞهای گوناگون سال ،گوناگونی دمای محيﻂ و طول
و عرض ﺟﻐرافيایﯽ منﻄﻘه ،ميزان آلودگی زیستی منﻄﻘه ،ميزان سﻄﺢ رفاه
مردمان منﻄﻘه ،ميزان دسترسی به تکنولوژی پيشرفته ،گوناگونی رژیﻢ خوراکی،
فﻌاليتهای فيزیکی و ﺟوان و یا پير بودن ﺟمﻌيت منﻄﻘه نام برد).(53 ,44

 ،(58-54 ,22 ,18-16 ,10) (.Staphylococcus sppمنﻄﻘه ﺟﻐرافيایﯽ ،آب و
هوا ،فصﻞ سال ،نﮋاد )که بيشتر در پيوند با ﭼگونگی برنامه خوراکی آنهاست(،
برنامه خوراکی ،فﻌاليتهای فيزیکی ،داروهای سنگزا ،تراز مصرف آب و مایﻌات
در روز ،نرمال فلورای دستگاه گوارش ،نرمال فلورای دستگاه ادراری ،ویﮋگیهای
ژنتيکی و وراﺛتی ،شﻐﻞ ،بيماریهایﯽ همچون نﻘرس و دیابت نوع دو ),11 ,10 ,5
 (61-58 ,53 ,44از مهﻢترین موارد بهشمار میآیند.
الف -سن :بازه سنی بيماران بسته به نوع سنگهای دستگاه ادراری متﻔاوت
است .البته در پﮋوهشی که یونگﮋی و همکاران ) (22به انجام رساندند ،الگوی
سنی ﭼه در پيوند با سنگهای ميکروبی و ﭼه در پيوند با سنگهای ﻏيرميکروبی
دستگاه ادراری بهترتيب سنهای باﻻی  60سال ،زیر  40سال و  40-60سال
بيشترین استﻌداد را برای سنگسازی در دستگاه ادراری از خود نشان دادند ).(44
با توﺟه به پﮋوهﺶهای انجام شده ،شيوع سنگسازی در ميان کودکان بسيار
پایين است) .(62 ,58 ,45 ,44ميزان شيوع سنگهای ميکروبی در مردان باﻻی
 60سال 20درﺻد بوده و در زنان باﻻی  60سال 10درﺻد5-درﺻد است).(58
افزون براین ،پيوند ميان عﻔونت دستگاه ادراری با سنگسازی دستگاه ادراری
در دوران کودکی کمتر است .از این روند در دوران بزرگسالی) .(63 ,44ساخت
سنگهای دستگاه ادراری با ترکيب بيﺶ از 50درﺻد فسﻔات کلسيﻢ ،در بانوان
زیر  50سال شایﻊ است .همچنين ،بيشترین شمار سنگهای اسيد اوریﮏ در افراد
باﻻی  50سال ساخته میشود).(64 ,35
ب -جنس :شيوع سنگهای ميکروبی در ميان بانوان بيشتر از مردان بوده)(2:1
در حالﯽ که روند کلی سنگسازی در دستگاه ادراری در ميان مردان بيشتر از
بانوان است) .(45 ,34 ,22-16دليﻞ اﺻلی این روند آن است که عﻔونت دستگاه
ادراری در ميان بانوان شایﻊتر از مردان است) .(66 ,65 ,45 ,16با این حال
در سالهای اخير نسبت سنگسازی در دستگاه ادراری مردان به بانوان کاهﺶ
ﭼشمگيری داشته است .برای نمونه ،در یﮏ پﮋوهﺶ  30ساله )1970-2000
ميالدی( در ایاﻻت متحده آمریکا نسبت  3:1مردان به بانوان به نسبت 1/3 :1
کاهﺶ یافته است).(67 ,11
سوندگذاری :سوندهای ادراری از رایﺞترین عوامﻞ عﻔونت دستگاه ادراری
اکتسابی در بيمارستانها بهشمار میآید .استﻔاده از سوند در بازههای زمانی
طوﻻنی منجر به باکتریوریا می-شود .در این راستا ،بيوفيلﻢهای ميکروبی تشکيﻞ
میشوند که نتيجه مستﻘيﻢ ورود پاتوژنها به دستگاه عﻔونت ادراری ،ﭼسبيدن
آنها به یوروتليومها و تکثير و گسترش باکتریها در ﭼارﭼوب بيوفيلﻢ است.
ﭼنانچه ميکروارگانيزمهای پاتوژن وارد شده در دستگاه ادراری بيمار ،توانایﯽ
ساخت و توليد آنزیﻢ اورهآز را داشته باشند ،در روند عﻔونت باکتریوریا سنگهای
ميکروبی ساخته شده و منجر به بسته شدن لولههای سوند میشوند),56 ,18 ,17
 .(73-68 ,57این پدیده در پيوند با استنتهای  Jمانند مجاری ادراری هﻢ رخ
میدهد .هر ﭼه دوره استﻔاده از این استنتها بيشتر باشد ،به همان اندازه امکان
تشکيﻞ بيوفيلﻢ و توليد و ساخت سنگهای ميکروبی افزایﺶ مییابد),74 ,18
 .(75ميزان مرگ و مير ناشی از سنگهای ميکروبی که بدون ﺟراحی )کارد
پزشکی( مورد درمان ﻗرار میگيرند 28درﺻد و مواردی که با ﺟراحی )کارد
پزشکی( برداشت می-شوند 7درﺻد گزارش شده است) .(70 ,68پيوند کليه در
ایجاد سنگهای ميکروبی و عﻔونی از اهميت باﻻیﯽ برخوردار است).(34
گرفتگی دستگاه ادراری :گرفتگی و یا تنگ شدن پيوندگاه ميزنای و لگنچه
کليه ) (Uteropelvic junction ﬆenosisو یا مجرای ميزنای )Uteral
 (ﬆenosisدر بزرگساﻻن منجر به انباشت ادرار در کليهها شده که این امر عﻔونت
دستگاه ادراری و ایجاد و گسترش سنگهای ميکروبی را در پی خواهد داشت.
انسداد بخﺶهای یاد شده حتی میتواند منجر به التهاب ،آماس و ﺟراحت در آنها
شده که این امر بروز عﻔونت دستگاه ادراری و تشکيﻞ سنگهای ميکروبی را در
پی خواهد داشت) .(57 ,56 ,18 ,17ایستایﯽ در ﺟریان ادرار کودکان هﻢ میتواند
منجر به بروز عﻔونتهای پياپﯽ دستگاه ادراری و سنگسازی ميکروبی در آنان
شود که البته توﻗﻒ ﺟریان ادرار در دستگاه ادراری کودکان آسيبهای ﺟدی به
بافت پارانشيﻢ کليه را در پی خواهد داشت) .(56انسداد مجاری ادراری میتواند
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بهعنوان یﮏ ویﮋگی نامﻌمول آناتوميﮏ )کالبدشناختی( بهشمار آید).(10

Klebsiella spp., M.morganii, Corynebacterium, Pseudomonas
 (.sppو آنهایﯽ که آنزیﻢ اورهآز نمیساختند )Enterococcus spp.,
Escherichia coli, Streptococcus spp., Citrobacter spp., Candida
spp, Peptoﬆreptococcus spp. Bacteroides fragilis, Moraxella
 (.sppاز کشت سنگهای ميکروبی ﺟدا شدند .در همين راستا ،باکتریهای
توليدکننده و سازنده آنزیﻢ اورهآز )Proteus mirabilis, Klebsiella
spp., Pseudomonas spp., M.morganii, Acinetobacter spp.,
 (.Staphylococcus spp., Enterobacter spp., Serratia sppو ﻏيرتوليد
کننده آنزیﻢ اورهآز )E.coli, Enterococcus spp., Streptococcus spp.,
 (.Citrobacter spp., Lactobacillus sppﺟدا شد.
در پﮋوهشی دیگر که پاونسا و همکاران ) (81انجام دادند از نمونه ادرار افرادی

که دارای سنگ در دستگاه ادراری خود بودند و از سنگهای ﺟدا شده از همان
افراد کشت تهيه کرده و ميکروارگانيزمها را بررسی کردند .ميکروارگانيزمهای ﺟدا
شده از ادرار عبارت بودند ازStaphylococcus, Enterococcus, Candida, :

Proteus, Providencia, Klebsiella, Serratia, Pseudomonas,
E.coli, Morganella, Enterobacter, Burkholderia, Acinetobacter,
Paﬆurella, Citrobacter, Alcaligenes, Streptococcus, Diphtheroids
 ..(aerobic), Corynebacterium, Lactobacillus, etcدر حالﯽ که
ميکروارگانيزمهای ﺟدا شده از سنگهای دستگاه ادراری عبارت بودند از:
Staphylococcus, Enterococcus, Candida, Proteus, Providencia,
Klebsiella, Pseudomonas, E.coli, Morganella, Enterobacter,
Citrobacter, Fusarium, Streptococcus, Corynebacterium,
.Lactobacillus, etc

از اینرو ،روند ساخت سنگهای ميکروبی یﮏ فرآیند ﭼند ميکروبی است که
درمان را تا اندازه-ای سخت و پيچيده ميکند).(82 ,81 ,68
بر پایه آنچه در باﻻ گﻔته شد ،کشتهای ميکروبی ادرار و کشتهای ميکروبی
سنگهای ميکروبی حداکثر 70درﺻد با یکدیگر همخوانی دارند .باید یادآور شد
که برخی از باکتریهای توليد کننده اورهآز در محيﻂهای کشت ميکروبی رشد
نمیکنند .بهترین شيوه برای شناسایﯽ ميکروارگانيزمهای موﺟود در سنگهای
ميکروبی ،کشت این سنگهاست و ﭼنانچه امکان کشت سنگ ميکروبی نباشد،
پيشنهاد میشود که از ادرار منﻄﻘه عﻔونت برداشت و کشت داده شود .از اینرو،
نمونه ادرار باید از کليهها و یا مثانه برداشت شود که برای انجام این کار نياز به
متخصﺺ است).(16
ساخت و توليد آنزیﻢ اورهآز برای ميکروارگانيزمهای پاتوژن سنگزا یﮏ امتياز به
شمار میآید؛ زیرا همزمان که این پاتوژنها توانایﯽ ایجاد عﻔونت دستگاه ادراری
را دارند با کمﮏ آنزیﻢ اورهآز خود سنگسازی کرده و پﺲ از ساخت سنگ ،بيماری
دیگری را در افراد مبتال ایجاد میکنند .آنزیﻢ اورهآز یﮏ آنزیﻢ وابسته به فلز نيکﻞ
بوده که توانایﯽ شکافت اوره را دارد .مولکولهای اوره که دارای ساختار نيتروژنی
هستند به آسانی در آب حﻞ میشوند و به همين دليﻞ دفﻊ اوره )نيتروژن و ازت
زیادی( در پستانداران از راه ادرار انجام میشود).(83 ,68
آنزیﻢ اورهآز ،مولکول اوره را به اسيد کربنيﮏ و دو ملکول آمونيوم میشکافد .در
دور  ،45شماره  ،1400 ،4صفحات  4ات 19
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اختالل نوروژنيک مثانه
که در
پيوند با عﻔونتهای دستگاه ادراری ناشی از ميکروارگانيزمهای پاتوژن توليدکننده
و سازنده آنزیﻢ اوره-آز است .بازگشت ادرار به ميزنای و کليهها و تخليه نشدن
کامﻞ ادرار زمينه اﺻلی تشکيﻞ سنگ-های ميکروبی را در این نوع از اختاللها
فراهﻢ میآورد) .(18اختالل نوروژنيﮏ مثانه میتواند با آﻏازی حاد ،کند و آهسته
همراه باشد .زخﻢها ،آسيبها و یا ﺿایﻌههایی که در نتيجه ﺟراحی و یا ﺟراحتهای
شدید پدید میآیند میتوانند همراه با اختاللهای نوروژنيﮏ آﻏازین حاد باشند؛
مانند آسيبهای نخاعی و مﻐزی و یا ﺟراحی برداشت راست روده .فلﺞ ﭼندگانه
) ،(Multiple Sclerosisتومورهای مﻐزی و نخاعی ،پارکينسون و دیابت از
آﻏازگران آهسته و کند اختاللهای نوروژنيﮏ مثانه به شمار میآیند) .(56در
یﮏ بررسی8 ،درﺻد موارد سنگ ميکروبی در افرادی دیده شد که آسيبهای
نخاعیشان درمان شده بود) .(34در ایاﻻت متحده 90درﺻد40-درﺻد بيماران
مبتال به فلﺞ ﭼندگانه و 72درﺻد37-درﺻد افراد مبتال به پارکينسون از اختاللهای
نوروژنيﮏ مثانه رنﺞ میبرند) .(76گاهی داروها منجر به آسيب اعصاب مثانه می-
شوند ،که با کمﮏ برخی داروها اعصاب سمپاتيﮏ و پاراسمپاتيﮏ استخوان خاﺟی
را فﻌال کرده و منجر به تخليه مثانه از ادرار میشود).(56
بافتار اسفنجی مرکزی کليهها :در روند اسﻔنجی شدن بخﺶ مرکزی کليه
که یﮏ بدشکلی آناتوميﮏ )کالبدشناختی( و یا یﮏ ویﮋگی ژنتيکی و وراﺛتی
بهشمار میآید ،مجاری کليه گشاد شده و در آﻏاز این روند نشانهای وﺟود ندارد.
کسانی که دارای کليههای اسﻔنجی هستند برای سنگسازی و سنگسازیهای
پياپی آمادگی دارند .روند اسﻔنجی شدن کليهها دو طرفه و متﻘارن است ),10
.(77 ,56
اسيدوز لولههای ديستال کليوی :اسيدوز لولههای کليوی میتواند در
ﭼارﭼوب یﮏ ویﮋگی نامﻌمول و ﻏيرعادی کالبدشناختی و یا یﮏ ویﮋگی ژنتيکی
و وراﺛتی دیده شود .در این اختالل کليوی بهدليﻞ ناتوانایﯽ گلومرولهای کليه در
ﺛابت نگهداشتن شيب ﻏلﻈت یونهای بیکربنات و یا توليد و ترشﺢ پروتونها ،ادرار
ﻗليایﯽ شده که نتيجه این روند بروز عﻔونت دستگاه ادراری و سنگسازی است .از
اینرو ،روند سنگسازی نتيجه مستﻘيﻢ تﻐييرهای  pHاست .به طور مﻌمول بروز
اسيدوز لولههای دیستال کليوی در بزرگساﻻن میتواند پيامد بيماریهای دیگری
همچون سندروم  ،Sjögrenآرتریت روماتویيد ،گلبولهای سرخ داسی شکﻞ،
لوپوس اریتماتوز ،باﻻ بودن گاماگلوبولين خون و یا حتی انجام پيوند کليه باشد.
افزون بر این ،استﻔاده از داروهاي ﺿدﻗارﭼی مانند آمﻔوتریسين ب و یا کربنات
ليتيﻢ میتواند منجر به بروز این اختالل شود .این در حالﯽاست که اختالل اسيدوز
لولههای دیستال کليوی در نوزادان یا کودکان در نتيجه ﺟهﺶهای ژنتيکی و
وراﺛت گزارش شده است).(79 ,78 ,56 ,10
ميکروارگانيزمهای سنگزا :پاتوژنهای دستگاه ادراری که توانایﯽ توليد و
ساخت آنزیﻢ اورهآز را دارند میتوانند همزمان منجر به بروز دستگاه عﻔونت ادراری
و آﻏاز روند سنگسازی شوند که بيشتر در پيوند با سنگهای ميکروبی هستند.
باکتریهایﯽ ﭼون
 .Proteus spp.، Providencia spp.، Ureaplasma sppو Morganella
 morganiiاز توليد کنندگان اﺻلی آنزیﻢ اورهآز هستند )100درﺻد نﮋادها(
در حالﯽ که برخی از نﮋادهای Klebsiella spp. (84%)، Staphylococcus
55) .sppدرﺻد( و 1/4) Escherichia coliدرﺻد( توانایﯽ توليد آنزیﻢ اورهآز را
دارند .از سوی دیگر مهﻢترین پاتوژنهای توليدکننده اورهآز عبارتند از Proteus،
 Klebsiella ، Pseudomonasو .(68 ,56 ,18-16) Staphylococcus
البته باید یادآور شد که همواره عﻔونتهای ادراری ناشی از باکتریهای دارای
آنزیﻢ اورهآز منجر به ایجاد سنگهای ميکروبی دستگاه ادراری نمیشوند)(16
ﭼراکه در ادرار افراد بهطور طبيﻌی مواد بازدارنده سنگسازی وﺟود دارد).(16 ,11
این ویﮋگی سبب شده است تا نﻈر متخصصان به این مساله ﺟلب شود که به ﺟز
 pHﻗليایﯽ در ادرار ،ﭼه عواملی در روند ساخت سنگهای ميکروبی نﻘﺶ فﻌال
و پررنگ دارند).(16
):(Neurogenic bladder dysfunction

شوادرر و همکاران ) (4در پﮋوهشی که به انجام رساندند ،توانستند از سنگهای
دستگاه ادراری و ادرار بيماران مبتال به سنگهای دستگاه ادراری بهﺟز
باکتریهای یاد شده در باﻻ ،ميکروارگانيزمهای دیگری همچون Enterobacter
spp.، Citrobacter spp.، Enterococcus spp.، Candida albicans،
Corynebacterium spp.، Acinetobacter spp.، Salmonella spp.،
 .Ochrobacterium spp. (Brucella spp.) ، Lactobacillus sppو
 .Gardnerella sppرا هﻢ ﺟدا کنند.
در کاوشی دیگر که پارخومنکو و همکاران ) (80به انجام رساندند ،از سنگهای
ميکروبی و ادرار افراد مبتال به سنگهای ميکروبی نمونهبرداری کرده و آنها را
کشت دادند .در این پﮋوهﺶ گسترده ،دو گروه از ميکروارگانيزمها در بردارنده
توليدکنندگان و سازندگان آنزیﻢ اورهآز )P.mirabilis, Staphylococcus spp.,
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باکترهایﯽ ﭼون  P.mirabilisسرعت واکنﺶ آنزیﻢ اورهآز با مولکولهای اوره
باﻻ بوده و در یﮏ بازه زمانی کوتاه در حجﻢ مشخصی از ادرار در دستگاه ادراری
انسان توانایﯽ ساخت و توليد حجﻢ باﻻیﯽ از مولکولهای آمونيوم را دارد .از
اینرو ،باکتری  P.mirabilisبا آنزیﻢ اورهآز خود میتواند در یﮏ بازه زمانی کوتاه
 pHحجﻢ مشخصی از ادرار را در دستگاه ادراری فرد بيمار افزایﺶ داده و آن
را به شدت ﻗليایﯽ کند .هنگامی که فردی در بيمارستان سوندگذاری میشود و
پﺲ از آن به باکتری  P.mirabilisآلوده میشود ،باکتری با ساخت و توليد آنزیﻢ
اورهآز خود مولکولهای آمونيوم و اسيد کربنيﮏ توليد کرده که به دليﻞ ناپایدار
بودن اسيد کربنيﮏ به ﺻورت دیاکسيد کربن آزاد میشود).(86-84 ,68 ,56
در این روند pH ،ادرار به  9میرسد؛ مولکولهای آمونيوم و دیاکسيد کربن با
یونهای کلسيﻢ ) ،(Ca2+منيزیوم ) (Mg2+و فسﻔات ) (PO43-موﺟود در ادرار
پيوند خورده که در نتيجه آن بهترتيب سنگ ميکروبی فسﻔات آمونيوم منيزیوم
) (Struviteو آپاتيت کربنات را پدید میآورند .پﺲ ،این ترکيبهای مﻌدنی از
مایﻊ ادرار به-ﺻورت تهنشين ﺟدا شده و بلورهایﯽ را پدید میآورند که یا منجر به
بسته شدن مجرای سوند )در بازه زمانی  2-98روز( شده و یا بهﺻورت سنگ در
یکی از اندامهای دستگاه ادراری ﻻنهگزینی میکنند ).(88-86 ,84 ,68 ,56 ,35
ﭼگونگی ساخت و شکﻞگيری سنگهای ميکروبی به-ﺻورت فرمول شيميایﯽ
در پایين آمده است ):(34
Mg2+ + NH4+ + PO43- + 6H2O → 2MgNH4PO4.6H2O
پﺲ ،سنگ ميکروبی دارای ساختار اﺻلی فسﻔات آمونيوم منيزیوم است ،ولی این
هستهی مرکزی میتواند در بافتار خود اورات منوآمونيوم و یا کربنات آپاتيت هﻢ
بههمراه داشته باشد) .(56 ,16سنگهای ميکروبی میتوانند در کليهها ،ميزنای،
مثانه )کمتر در کودکان( ،ميزراه )مجرای ادراری بيرونی( و حتی در پروستات
مردان تهنشين شده و سنگ ایجاد کنند).(91-89 ,22
سنگهای ميکروبی بيشتر در کليهها و یا مثانه ایجاد مﯽشوند ،ولی سنگهای
ميکروبی تا 15درﺻد موارد بهﺻورت متﻘارن و در هر دو کليه ساخته میشوند.
روند ساخت سنگ ميکروبی به سرعت و در یﮏ بازه زمانی  4تا  6هﻔتهای کامﻞ
میشود).(16
از یﮏ سو ،باکتریهایﯽ ﭼون  P.mirabilisبا ایجاد بيوفيلﻢ روی سوند کلونيزه
شده و سنگسازی میکنند و از سوی دیگر با بسته شدن راه سوند دیگر ﺟریان
ادرار آنها را نمیتواند از تکيه گاه خود برکند و این همان روندی است که
بهﺻورت همزمان سبب بروز عﻔونت و روند سنگسازی در دستگاه ادراری
بيماران میشود).(88 ,86 ,68
ﭼنانچه سنگهای ميکروبی شناسایﯽ و درمان نشوند بهدليﻞ برخورداری از سرعت
گسترش باﻻ میتوانند سنگهای بسيار بزرگ را پدید آورده و همه سيستﻢهای
ﺟمﻊکننده ادرار در دستگاه ادراری همچون کليهها را پر کنند .پيامد این روند
ناگوار ،از کار افتادن کليهها )در 50درﺻد موارد( است).(34
آنچه اهميت آزمایﺶهای ميکروبشناسی را در پيوند با سنگهای ميکروبی
دو ﭼندان میکند آن است که افزون بر سنگهای ميکروبی ،کشت ميکروبی
سنگهای اگزاﻻت کلسيﻢ ،فسﻔات کلسيﻢ و اسيد اوریﮏ هﻢ مثبت بوده و شمار
فراوانی از ميکروبها در محيﻂهای کشت مربوطه رشد میکنند .نکته مهﻢ آن
است که در ﺻورت وﺟود ترکيبهای کربنات آپاتيت در سنگهای ﻏيرميکروبی
شرایﻂ رشد برای ميکروارگانيزمها فراهﻢ شده و ميکروبها در محيﻂهای کشت
سنگهای ﻏيرميکروبی رشد میکنند و ممکن است کارشناس مربوطه را به اشتباه
بيندازد).(93 ,92
با توﺟه به بررسیهای انجام شده ،روند آﻏاز بلورهای سازنده سنگهای ميکروبی
با التهابهای درازمدت همراه بوده که منجر به ساخت و توليد سایتوکاینهای
التهابی و عوامﻞ رشد در مثانه میشود .این مولکولهای زیستی-ایمنی ،سلولهای
ماهيچههای ﺻاف ،اندوتليالها و پری-سایتها ) (Pericytesرا به استﺌوبالستها
تبدیﻞ میکنند .استﺌوبالستها با تحریﮏ پروتيينهای شرکتکننده در تهنشين
سازی کلسيﻢ ،اﻗدام به فرآیند استخوانسازی و انباشت کالژن ،کلسيﻢ و
هيدروکسی آپاتيت میکنند) .(34ساختارهای برﺟای مانده از سلولهای آپوپتوز

شده ،هسته بلورهای سنگهای ميکروبی را تشکيﻞ میدهند و در این روند با
افزایﺶ  pHادرار و ﻗليایﯽ شدن آن بر سرعت تهنشست بلورها میافزاید .حتی
این فرآیند میتواند به کمﮏ بازدارندههای ویتامين  Kمانند استﺌوکلسين که در
روند تهنشين کردن کلسيﻢ نﻘﺶ اساسی و حياتی دارد ،بيﺶ از پيﺶ افزایﺶ یابد.
در حﻘيﻘت این مسيری است که ساخت سنگهای ميکروبی را سبب میشود و
در این فرآیند بازیگران اﺻلی باکتریهای عامﻞ عﻔونتهای ادراری هستند که
توانایﯽ توليد و ساخت آنزیﻢهای اورهآز را دارند).(34
منطقه جغرافيايي :همانگونه که پيشتر هﻢ گﻔته شد با توﺟه به پﮋوهﺶهای
انجام شده در ﺟای ﺟای ﺟهان ،ميزان شيوع سنگسازی در دستگاه ادراری
افراد ﺟهان ،نوع و ترکيبهای تشکيﻞ دهنده سنگها و حتی ﺟایگاه ساخت
آنها در دستگاه ادراری بسيار گوناگون است .در این راستا ،ميانگين ميزان
شيوع سنگهای دستگاه ادراری در ميان بزرگساﻻن کشورهای ﻏربی باﻻتر
از کشورهای شرﻗی است .ﭼراکه بهﺻورت پراکنده برخی از کشورهای شرﻗی
همچون عربستان سﻌودی از شيوع باﻻی سنگسازی در بيماران مبتال به عﻔونت
ادراری رنﺞ میبرند) .(94 ,5بسته به منﻄﻘه ﺟﻐرافيایﯽ ،شرایﻂ اﻗتصادی-اﺟتماعی
متﻔاوت و برنامه خوراکی متنوعی پدید میآید که همه این عوامﻞ بهگونهای با
یکدیگر در هﻢ آميختهاند).(5
گزارشها نشان میدهند که شيوع سنگ کليه در آسيا برابر 5درﺻد 1درﺻد ،در
اروپا 9درﺻد5-درﺻد و در آمریکای شمالی 15درﺻد7-درﺻد است).(12
هرﭼه سﻄﺢ اﻗتصادی-اﺟتماعی یﮏ ﺟامﻌه باﻻتر باشد ،ميزان شيوع سنگهای
دستگاه ادراری در ميان کودکان کمتر و در بزرگساﻻن بيشتر است و هرﭼه سﻄﺢ
اﻗتصادی-اﺟتماعی یﮏ ﺟامﻌه پایينتر باشد ،ميزان شيوع سنگهای دستگاه
ادراری در ميان کودکان و بانوان بيشتر خواهد بود) .(95بسته به مناطﻖ ﺟﻐرافيایﯽ
گوناگون ،برنامه خوراکی ،نرمال فلورای دستگاه گوارش ،نرمال فلورای دستگاه
ادراری ،ژنتيﮏ و در نتيجه بيماريهای ژنتيکی وابسته متﻔاوت خواهند بود .برای
نمونه در هند و آسيای ﺟنوب شرﻗی بسياری از افراد از ترکيب تنباکو با نوعی نخﻞ
) (betel quidاستﻔاده کرده و آن را میﺟوند .این ماده ﺟویدنی سرشار از کلسيﻢ
بوده در حالﯽ که سيترات کمی دارد .همين امر منجر به شيوع سنگهای دستگاه
ادراری از ﺟنﺲ کلسيﻢ در مردمان این منﻄﻘه ﺟﻐرافيایﯽ میشود) .(96باکتری
بیهوازی و گرم منﻔی  Oxalobacter formigenesیکی از اعﻀای نرمال فلورای
دستگاه گوارش انسان و دیگر پستانداران است و از اینرو ساکن دستگاه گوارش
افرادی است که تندرست بوده و مبتال به سنگسازی دستگاه ادراری نشدهاند.
این باکتری از اگزاﻻت دستگاه گوارش ميزبان استﻔاده کرده آن را به فومارات و
دیاکسيد کربن شکسته و از انباشت و تهنشست شدن اگزاﻻت در دستگاه گوارش
و دستگاه ادراری ﺟلوگيری میکند .یکی از سنگهایﯽ که به فراوانی در دستگاه
ادراری ساخته میشود ،اگزاﻻت کلسيﻢ بوده و در این راستا پﮋوهﺶهای بسياری
انجام شده است) .(102-97افزون بر باکتری  ،O.formigenesباکتریهای
گرم مثبت  Biﬁdobacterium infantisو  Enterococcus faecalisهﻢ در
شکستن اگزاﻻت نﻘﺶ مهﻢ و پررنگی دارند) .(102باکتری O.formigenes
ساکن دستگاه گوارش 38درﺻد31-درﺻد از بزرگساﻻن تندرست در ایاﻻت متحده
آمریکا و 77درﺻد60-درﺻد بزرگساﻻن تندرست در ژاپن ،کره و هند است).(97
همچنين افرادی که برای بلندمدت از آنتی-بيوتيﮏها استﻔاده میکنند ،میتوانند
این عﻀو از نرمال فلورای دستگاه گوارش خود را از دست بدهند و باکتری پاتوژن
 Cloﬆridium diﬃcileﺟایگزین آن شود که خود میتواند شرایﻂ سنگسازی
را در دستگاه ادراری ميزبان فراهﻢ آورد).(104 ,103 ,59
همچنين بسته به منﻄﻘه ﺟﻐرافيایﯽ ،آب و هوای منﻄﻘه و فصول سال هﻢ متﻔاوت
خواهند بود؛ با این نگاه ،در ميان مردمان ساکن مناطﻖ گرم ﺟﻐرافيایﯽ سنگسازی
دستگاه ادراری بيشتر دیده میشود؛ ﭼراکه تﻌریﻖ ميزان ادرار را کاهﺶ داده و
منجر به سنگسازی در دستگاه ادراری میشود) .(106 ,105حتی در گزارشی
شيوع سنگسازی دستگاه ادراری در فصﻞهای پایيز و تابستان بيشتر از بهار و
تابستان اعالم شده است) .(105در تابستان بهدليﻞ تابﺶ مستﻘيﻢ نور خورشيد
به پوست ،ساخت ویتامين  Dرا در بدن فﻌال میکند و در این فرآیند ﻏلﻈت
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 hydroxyvitamin D-25در سرم خون افراد افزایﺶ یافته که منجر به افزایﺶ
کلسيﻢ ادرار میشود).(107 ,58
رژيم يا برنام ه خوراکی :برنامه خوراکی هﻢ در مناطﻖ ﺟﻐرافيایﯽ گوناگون
متﻔاوت است .مصرف باﻻی پروتيين )گوشت ﻗرمز و ماهی( بهمانند آنچه در
ایاﻻت متحده آمریکا وﺟود دارد ،میتواند منجر به سنگسازی دستگاه ادراری
شود .استﻔاده فراوان از پروتيينهای ﺟانوری )گوشت ﻗرمز و ماهی( میتواند منجر
به انباشت اسيد اوریﮏ و اگزاﻻت کلسيﻢ شده که هر دو در روند
سنگسازی دستگاه ادراری نﻘﺶ مهمی دارند) .(108 ,53 ,10استﻔاده فراوان از
سدیﻢ  pHادرار را افزایﺶ داده ،ترکيبهای مﻌدنی فسﻔاته و منوسدیﻢ اورات را به
درﺟه فوق اشباع رسانده ،ولی همزمان دفﻊ سيترات از ادرار و سﻄﺢ بيکربنات سرم
خون را کاهﺶ میدهد که این امر روند سنگسازی از نوع سنگهای کلسيمی
را در دستگاه ادراری افزایﺶ میدهد .سدیﻢ ﭼه در کودکان و ﭼه در بزرگساﻻن
میتواند منجر به بروز افزایﺶ کلسيﻢ در ادرار شود).(111-109 ,58 ,5
در گذشته بر این باور بودند که استﻔاده از کلسيﻢ در برنامه خوراکی منجر به
افزایﺶ روند سنگسازی در دستگاه ادراری میشود ،ولی با نگاه به بررسیهای
تازهای که انجام شده ،یافتهها نشان میدهند که با افزایﺶ کلسيﻢ در برنامه
خوراکی روند سنگسازی در دستگاه ادراری کاهﺶ مییابد .از اینرو ،استﻔاده
از فرآوردههای شيری )لبنيات( از روند سنگسازی در دستگاه ادراری ﺟلوگيری
میکند .البته استﻔاده از کلسيﻢ طبيﻌی در خوراکی ،متﻔاوت از استﻔاده از مکمﻞ-
های کلسيﻢ است).(116-112 ,44 ,5
شير ،ماست ،پنير و بستنی بهعنوان فرآوردههای شيری ارزشمند ،سرﭼشمههای
موﺛری برای کلسيﻢ هستند .خوردن همزمان شير ،ماست ،پنير و بستنی بهعنوان
سرﭼشمههای سرشار از کلسيﻢ با نوبتهای رایﺞ خوراکی منجر به پيوند حداکثری
کلسيﻢ با اگزاﻻت و فسﻔات خوراکیها شده و ﺟذب کلسيﻢ به وسيله استخوانها
را که برای سالمت استخوانها بسيار ﻻزم و حياتی است ،افزایﺶ میدهد),117
 .(118بر پایه کاوشهای تازهای که انجام شده ،نشان داده شده بيماران مستﻌد به
سنگسازی در دستگاه ادراری باید روزانه  3ليتر مایﻌات همچون شير ،آب ،آبميوه
)مانند آب پرتﻘال و ليموناد( و ﻗهوه بنوشند تا روزانه حجﻢ ادرارشان به  2/5ليتر
برسد .افزایﺶ حجﻢ ادرار منجر به کاهﺶ روند سنگسازی در دستگاه پيشابی
)ادراری( میشود) .(120 ,119 ,116 ,53همچنين ،نوشيدن ﭼای )ﭼای سياه(
با شير کﻢ ﭼرب ﺟذب اگزاﻻت ﭼای را در  24ساعت ،به اندازه 35درﺻد کاهﺶ
میدهد .شاید کلسيﻢ شير با اگزاﻻت ﭼای تشکيﻞ کمپلکسی داده که ﻗابﻞ ﺟذب
نبوده و از راه مدفوع از بدن دفﻊ میشود).(119
در کاوشی نشان داده شده است که نوشيدن روزانه دست کﻢ  240سیسی شير ،از
روند سنگ-سازی در دستگاه ادراری پيشگيری میکند؛ ﭼراکه حجﻢ ادرار را باﻻ
میبرد و همزمان با اگزاﻻت خوراکیها و نوشيدنیها )ﻏيرالکلی( کمپلکﺲ ساخته
و منجر به دفﻊ اگزاﻻت میشود) .(119بر پایه پﮋوهﺶهایﯽ که به تازگی انجام
شده ،میدانيﻢ که نوشيدن شير بدون ﭼربی ،کﻢ ﭼرب و یا شير کامﻞ و یا خوردن
فرآوردههای شيری کاهﺶ دهنده سنگهای دستگاه ادراری همچون سنگ کليه
است).(122-120
افزایﺶ پتاسيﻢ در کليهها و دفﻊ کلسيﻢ با یکدیگر نسبت عکﺲ دارند .این امر
منجر به توﺟه ویﮋه متخصصان به خوراکیهای سرشار از پتاسيﻢ شده ﭼراکه
این خوراکیها مانند سبزیجات و ميوههای سرشار از پتاسيﻢ )مانند موز( از روند
سنگسازی در دستگاه ادراری ﺟلوگيری میکنند .استﻔاده از مکمﻞ سيترات
پتاسيﻢ برای کاهﺶ روند سنگسازی در دستگاه ادراری پيشنهاد شده است؛ زیرا
از ساخت  hydroxyvitamin D-1,25ﺟلوگيری کرده ،ﺟذب رودهای کلسيﻢ را
کاهﺶ داده و منجر به کاهﺶ دفﻊ کلسيﻢ ادرار میشود که از روند سنگسازی در
دستگاه ادراری ﺟلوگيری میکند).(127-123 ,58 ,5
حبوبات مانند سویا و بهویﮋه حبوبات سرد )مانند کورن فلکﺲ یا برشتوك( ،ميوهها
ﭼون توتها )مانند توتفرنگی و زﻏال اخته( ،سيب ،پرتﻘال ،موز ،خربزه ،آلو،
گریﭗفروت ،سبزیجات مانند اسﻔناج ،سيبزمينی )بيشتر انواع شيرین( ،ﭼﻐندر،
کلﻢ برگ ،ریواس ،ترشﮏ ،گوﺟه فرنگی )سرﭼشمه اگزاﻻت و سدیﻢ( ،آووکادو

و بروکلی و آﺟيﻞها همچون کنجد و بادام دربردارنده اگزاﻻت هستند .در این
ميان ،سبزیجاتی ﭼون اسﻔناج ،ﭼﻐندر و کلﻢ برگ و ميوههایﯽ مانند گریﭗفروت
سرشار از اگزاﻻت بوده و خوردن بيﺶ از اندازه این سبزیجات و ميوهها میتواند
منجر به روند سنگسازی در دستگاه ادراری شوند).(130-128 ,119 ,115 ,102
خوراکیهای دیگر همچون شکالت ،کره بادام زمينی و نوشيدنیهایﯽ ﭼون
ﻗهوه و ﭼای هﻢ دارای اگزاﻻت هستند .البته یافتههای برخی از پﮋوهﺶها نشان
میدهند که مصرف باﻻی مادههاي دارنده اگزاﻻت منجر به بروز سنگ کليه
و دیگر سنگهای دستگاه ادراری نمیشوند و بههمين دليﻞ نوشيدن ﭼای و
ﻗهوه را از عوامﻞ دفﻊ کننده سنگ از راه افزایﺶ ادرار میدانند),122 ,115 ,102
 .(131-129البته ﭼنانچه ،آﺟيﻞها بهﺻورت شور تهيه و خورده شوند احتمال بروز
سنگسازی در دستگاه ادراری را بهگونهای ﭼشمگير افزایﺶ میدهد).(122
با نگاه به یافتههای شگﻔتانگيزی که در پﮋوهﺶها به دست آمده ،امروزه مصرف
فرآوردههای شيری با خوراکیهایﯽ که دارای تراز باﻻیﯽ از اگزاﻻت هستند،
پيشنهاد میشود؛ زیرا مصرف همزمان این خوراکیها با هﻢ ،منجر به کاهﺶ ﺟذب
اگزاﻻت در رودهها شده که پيامد آن کاهﺶ خﻄر ساخت و پيدایﺶ سنگهای
اگزاﻻت کلسيﻢ در دستگاه ادراری افراد است).(119
بهرهمندی از خوراکیهایﯽ که سرشار از کربوهيدراتها هستند ،میتواند منجر به
ساخت سنگهایی از ﺟنﺲ کلسيﻢ شده و بيماران مبتال به این گروه از سنگها
تراز باﻻیﯽ از کلسيﻢ را از دستگاه ادراری خود دفﻊ میکنند) .(115کربوهيدراتها،
بازﺟذب کلسيﻢ را در لولههای دیستال کليهها کاهﺶ میدهند؛ هر ﭼند که
یافتههای کاوشها آشکار ساختهاند که ﻏلﻈتهای باﻻی گلوکز به بازﺟذب
کلسيﻢ در رودهها میانجامد) .(132 ,115افزون بر گلوکز ،ﻗند فروکتوز که در
بسياری از نوشيدنیهای ﻏيرالکلی تجاری امروز استﻔاده میشود ،منجر به افزایﺶ
دفﻊ اسيد اوریﮏ ،اگزاﻻت و کلسيﻢ از راه دفﻊ ادرار میشود .همه ترکيبهای یاد
شده در ساخت سنگ-های کلسيمی دستگاه ادراری نﻘﺶ پررنگ و فﻌال دارند.
ﺟذب باﻻی فروکتوز ،کاهﺶ  pHیا اسيدیتهی ادرار را در برخواهد داشت که خود
عامﻞ بسيار مهمی در روند ساخت و تشکيﻞ سنگهای اسيد اوریﮏ در دستگاه
ادراری بهشمار میآید) .(115 ,101 ,1بر پایه گزارشهای به-ﭼاپ رسيده ،ساخت
اسيد اوریﮏ در حﻀور فروکتوز به تنهایﯽ افزایﺶ مییابد).(133 ,115
استﻔاده از کربوهيدراتها مانند گلوکز در رژیﻢ خوراکی منجر به افزایﺶ روند
سنگسازی در دستگاه ادراری کودکان و بزرگساﻻن میشود .افزون بر این،
استﻔاده فراوان از گلوکز منجر به بروز ﭼاﻗی و تکرر سنگسازی در دستگاه ادراری
افراد میشود) .(136-134 ,5ﭼاﻗی ،خود می-تواند به عنوان عامﻞ مستﻌدکننده
برای سنگسازی دستگاه ادراری شناخته شود و افرادی که شاخﺺ ﺟرم بدنشان
) ((Body Mass Index (BMIبرابر و یا بيشتر از  30کيلوگرم بر متر مربﻊ
باشد ،مستﻌد برای سنگسازی از نوع اسيد اوریﮏ و کلسيﻢ در دستگاه ادراری
خود هستند .افراد ﭼاق تا سه برابر نسبت به افراد مﻌمولی آمادگی بيشتری برای
سنگسازی در دستگاه ادراری خود دارند) .(137 ,106 ,58 ,46 ,44 ,12شاخﺺ
ﺟرم بدن از تﻘسيﻢ وزن به کيلوگرم بر ﻗد به متر مربﻊ ) (2{X kg/{H mبه دست
میآید .شاخﺺ ﺟرم بدن پایينتر از  18/kg/m25ﻻﻏر18/24-5/9 kg/m2 ،
عادی 30-25 kg/m2 ،اﺿافه وزن و  30 kg/m2بيشتر ﭼاق بهشمار میآید),122
.(138
یکی از مهﻢترین علﻞ ﭼاﻗی نبود برابری ميان تراز دریافت انرژی و مصرف آن
است .فﻌاليتهای فيزیکی روزانه مﯽتواند بهعنوان روشی مناسب برای مصرف
انرژی دریافتی باشد تا افراد دﭼار ﭼاﻗی و سنگينی وزن نشوند .از اینرو ،دریافت
باﻻی انرژی و مصرف پایين انرژی منجر به ﭼاﻗی و روند سنگسازی در دستگاه
پيشابی همچون کليههای افراد میشود .انجام فﻌاليت فيزیکی منجر به افزایﺶ
سرعت متابوليسﻢ بدن و سوخت خوراکیهای دریافتی و ساخت ماده-های مورد
نياز بدن میشود .این فرآیند از روند سنگسازی پيشگيری میکند .البته باید
توﺟه داشت که تراز فﻌاليتهای فيزیکی با نوع برنامه خوراکی مردمان هر منﻄﻘه
از ﺟهان متﻔاوت بوده و بسيار ﭼشمگير است .هر ﭼند که در این زمينه نياز به
پﮋوهﺶهای بيشتری است .برای نمونه ،دریافت باﻻی پروتﺌين ﺟانوری ،نمﮏ،
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ﻗند و نوشابههای کربوهيدراتدار و همزمان مصرف پایين سبزیجات و ميوهها
در برنامه خوراکی و نداشتن فﻌاليتهای فيزیکی ،خود بر روند سنگسازی
میافزاید) .(140 ,139 ,130 ,53باﻻ بودن  BMIیا شاخﺺ ﺟرم بدن ﭼه در
مردان و ﭼه در زنانی که افزایﺶ وزن داشته و یا ﭼاق بهشمار میآیند منجر به بروز
سنگسازی در دستگاه ادراری آنها میشود که نشان میدهد نبود فﻌاليتهای
فيزیکی در انسان )ﭼه مرد و ﭼه زن( و ﭼاﻗی منجر به بروز سنگسازی در دستگاه
ادراری میشود و از عوامﻞ مستﻌد کننده سنگسازی بهشمار میآید).(141
در یﮏ پﮋوهﺶ Zhuo ،و همکاران ) (53که روی  1519بيمار بررسی کردند به
خوبی نشان دادند که داشتن فﻌاليت فيزیکی مناسب و موﺛر به همراه نوشيدن
مایﻌاتی ﭼون ﭼای و خوردن سبزیجات میتواند بهعنوان عوامﻞ محافﻈتکننده
در برابر روند سنگسازی در دستگاه ادراری افراد بهشمار آیند.
بر پایه برخی پﮋوهﺶها ﭼنين گزارش شده است که بانوان باردار آمادگی بيشتری
برای سنگ-سازی در دستگاه ادراری خود دارند ﭼراکه با تﻐييرهای فيزیولوژیﮏ در
بدنشان هورمون پروژسترون و سﻄﺢ ویتامين  Dدر بدن افزایﺶ یافته که منجر
به افزایﺶ  pHادرار ،اسيد اوریﮏ و کلسيﻢ میشود ،ولی گروهی بر این باورند که
ﭼون همزمان سيترات موﺟود در ادرار بانوان باردار باﻻ میرود ،روند سنگسازی
را مختﻞ کرده و نوعی خنثیسازی در روند سنگ-سازی دستگاه ادراری به شمار
میآید .سنگهایﯽ که در دستگاه ادراری )مانند کليه( بانوان باردار پدید میآیند تا
75درﺻد از ﺟنﺲ فسﻔات کلسيﻢ هستند).(143 ,142 ,58
در پﮋوهﺶهای تازهای که به ﺻورت  in vitroانجام شده نشان میدهند که
ترکيبهای گياهی همچون زردﭼوبه و یا ترکيبهای شيميایﯽ همچون دیسدیﻢ
ا.د.ت.آ ) (Disodium EDTAاز تشکيﻞ سنگهای ميکروبی یا عﻔونی ﺟلوگيری
میکنند .در پزشکی سنتی بر این باورند که استﻔاده از برنامههای خوراکی مانند
داروهای گياهی و آب ميوههایﯽ ﭼون ليموناد ،انار و موز میتواند به ﺟلوگيری از
روند سنگسازی و بيرون راندن سنگ ادراری کمﮏ کند).(34
در پایان یادآور میشود که اهميت برنامه خوراکی در پيشگيری از سنگهای
ادراری به اندازهای است که دانشمند ایرانی زکریاي رازی در هزار و اندی سال
پيﺶ بر آن بسيار تاکيد و پافشاری کرده است) (31همچنان که دیگر دانشمندان
بزرگ ایرانی همچون طبری ،پورسينا ،اسماعيﻞ گرگانی و مجوسی اهوازی بر
کاربرد داروهای گياهی برای دفﻊ و درمان سنگهای دستگاه ادراری تاکيد
بسيار داشتهاند) .(25زیرا داروهای گياهی دارای ویﮋگیهای ﺿد التهابی ،آنتی-
اکسيدانی ،مسکنی )درد بر( ،افزاینده ادرار ،ﺿد اسپاسﻢ و ﺟلوگيرنده تشکيﻞ
هسته مﻌدنی و بلورزایﯽ و همزمان از عوارض ﺟانبی پایينی برخوردار هستند ،ولی
داروهای شيميایﯽ دارای عوارض ﺟانبی بسياری همچون افت فشار خون ،کاهﺶ
دفﻊ سيترات در ادرار و کاهﺶ پتاسيﻢ در سرم خون هستند).(2
از اینرو ،امروزه به بيماران پيشنهاد میشود مانند گذشته برای پيشگيری از
بروز ساخت و پيدایﺶ سنگ در دستگاه ادراری از گياهان و داروهای گياهی
بهره گيرند) .(2گياهانی ﭼون گﻞ تگمهای )(Gomphrena celosioides
خرفه ) ،(Zaleya pentandraسياه ﭼشﻢ ) ،(Thunbergia alataﭼنته ﭼوپان
) (Capsella bursa-paﬆorisبه-عنوان گياهان دارویﯽ برای پيشگيری از
ساخت و یا دوباره پيدایﯽ سنگهای دستگاه ادراری به بيماران تجویز میشود که
دارای عوارض ﺟانبی کمتری نسبت به داروهای شيميایﯽ هستند) .(2گياهانی از
خانوادههای خاراشکنها ) ،(Saxifragaceaeتاجخروسها )،(Amaranthaceae
نازها ) ،(Crassulaceaeپنيرکيان ) ،(Malvaceaeترشﮏ-ها )،(Oxalidaceae
تلخزیتونيان ) (Meliaceaeو ﺻد ریشهایها ) (Satavariدارای ترکيبهایی
مانند پلیفنﻞها ،فالوونویيدها ،استرویيدها و آلکالویيدها هستند .این ترکيبهای
دارای فﻌاليتهای ﺿد سنگسازی در دستگاه ادراری بوده و بههمين دليﻞ از این
گياهان به-عنوان گياهان دارویﯽ
ﺿد سنگساز در دستگاه ادراری بهره گرفته میشود) (144 ,2که میتوانند
بهﺻورت تﮏ و یا ﭼندتایﯽ استﻔاده شوند).(146 ,145
همواره در برنامههای خوراکی به کاربرد فيبرها ،سبزیجات و ميوههای گوناگون
بهعنوان مهﻢترین عوامﻞ پيشگيرنده و یا بازدارنده روند سنگسازی تاکيد

میشود .بهرهمندی از گياهان در برنامه خوراکی میتواند بهعنوان یﮏ سرﭼشمه
خوراکی سرشار از مادههای گوناگون فﻌال و سازنده بهشمار آید که همزمان از
بازدارندههای مهﻢ سنگسازی در دستگاه ادرای افراد انسانی شناخته میشوند.
در این ميان میتوان از مادههای گياهی ارزشمند مانند استرولها ،اسيد سيتریﮏ،
اسيد گاليﮏ ،پتاسيﻢ ،تریترپنویيدها ،فالوونویيدها و منيزیوم نامبرد که با
مکانيزمها و شيوههای گوناگون از روند سنگسازی در دستگاه ادراری پيشگيری
میکنند و نﻘﺶ بازدارنده دارند) .(2اسيد سيتریﮏ از مادههای ارزشمندی است
که در مرکبات مانند ليمو و پرتﻘال ،انگورها و گوﺟه فرنگی به فراوانی یافت
میشوند ،سنگهای کلسيﻢ و اسيد اوریﮏ را میشکند و با شکستن سنگها از
روند سنگسازی در کليهها ﺟلوگيری میکند .همچنين ،اسيد سيتریﮏ ﺟذب
کلسيﻢ و فسﻔر را در استخوانها افزایﺶ میدهد .تمشﮏ هﻢ سرﭼشمهی
ارزشمندی برای سيترات و منيزیوم بوده که در روند پيشگيری از سنگسازی
در کليهها نﻘﺶ موﺛر دارد) .(2افزون بر این ،اسيد سيتریﮏ فرآورده ﭼرخه
کربﺲ در ميتوکندری یاختههای یوکاریوتی است که ساخت و توليد آن پایانی
بر اکسيداسيون کربوهيدراتها ،پروتيينها و ﭼربیهاست) .(147اسيد سيتریﮏ
تشکيﻞ کمپلکﺲهای محلول با کلسيﻢ را داده که منجر به کاهﺶ کلسيﻢ آزاد
میشود .این رویداد از پيوند کلسيﻢ با اگزاﻻتها و فسﻔاتها ﺟلوگيری کرده و
از اینرو روند سنگسازی انجام نمیگيرد .همزمان ،سيتراتها نﻘﺶ بازدارنده
بر روند بلورسازی داشته که مانﻊ از ساخت بلورهای اگزاﻻت کلسيﻢ میشوند.
سيتراتها به سﻄوح سنگهای اگزاﻻت کلسيﻢ پيوند میخورد و از پيوند ميان
سنگهای اگزاﻻت کلسيﻢ با یاختههای پوششی ﺟلوگيری می کنند .همچنين،
سيتراتها با پروتينهای  Tamm-Horsfallکه از بازدارندههای روند بلور سازی
بهشما می-آیند همکاری نموده و تراز استﺌوپونتين ادرار را که از ترکيبات اﺻلی
سنگهای اگزاﻻت کلسيﻢ میباشد ،کاهﺶ میدهند .سيتراتها با افزایﺶ pH
ادرار ،اسيد اوریﮏ و سيستتيينها را حﻞ کرده و از روند سنگسازی در دستگاه
ادراری ﺟلوگيری میکنند).(147
پلیفنﻞهای گياهی که ﭼای سبز و ﺟﻌﻔری از سرﭼشمههای شاخﺺ و سرشار این
مادههای گياهی بهشمار میآیند از آنتﯽ اکسيدانهای بسيار ﻗوی بوده و در روند
کاهﺶ و درمان سنگ-سازی در دستگاه ادراری نﻘشی پررنگ و فﻌال دارند),2
 .(148 ,145 ,53تاننهای گياهی همچون ترکيبهای فنلی و آلکالویيدها
هﻢ که دارای خواص آنتیاکسيدانی هستند ،در بسياری از گياهان وﺟود دارند.
آلکالویيدها ،استرولها و فالوونویيدهای گياهی واسﻄههای التهابی توليد شده
ناشی از سنگسازی در دستگاه ادراری را زدوده و کاهﺶ میدهند .بههمين دليﻞ،
این ترکيبها بهعنوان مادههای گياهی آنتیاکسيدانی و ﺿدالتهابی موﺛر شناخته
میشوند) .(149استرویيدها و تریترپنویيدهای گياهی هﻢ دارای ویﮋگیهای
دارویﯽ موﺛر هستند؛ بهگونهای که این مادهها در برابر روند سنگسازی در دستگاه
ادراری آﺛار آنتیاکسيدانی و ﺿدالتهابی ﭼشمگيری از خود نشان میدهند).(2
نژاد :افراد سﻔيدپوست بيشتر از نﮋاد سياهان آفریﻘایﯽ و دورگهها دﭼار سنگهای
دستگاه ادراری میشوند).(58
داروهای سنگزا :به طور مﻌمول 2درﺻد1-درﺻد سنگهای دستگاه ادراری
به وسيله مصرف داروها ایجاد میشوند .در این روند داروها به دو روش منجر به
سنگسازی در دستگاه ادراری میشوند .در شيوه نخست ،داروهایﯽ که خود نامحلول
و یا کﻢ محلول در آب بوده و با دوز باﻻ استﻔاده میشوند ،ولی به دفﻊ شدید ادرار
کمﮏ میکنند .از این گروه میتوان به داروهایﯽ اشاره کرد که بازدارنده پروتﺌازها
هستند .مانند آتازاناویر ) (atazanavirو ایندیناویر ) (indinavirکه بيماران
مبتال به ایدز از آن استﻔاده میکنند و یا سولﻔادیازین ) (sulphadiazineکه برای
درمان توکسوپالسموزیز مﻐزی استﻔاده میشود .همچنين آنتﯽبيوتيﮏهایﯽ ﭼون
سﻔتریاکسون ) (ceftriaxoneو سولﻔوناميدها ) (sulphonamidesاینگونه
عمﻞ می-کنند) .(153-150بر پایه پﮋوهﺶهای انجام شده ،بخﺶ بزرگی از
سنگهای دستگاه ادراری از آنها ساخته میشود .گروه دیگر ،داروهایﯽ هستند
که آﺛار متابوليکی آنها منجر به تهنشست ترکيبهای سنگساز شده و ساخت
سنگهای دستگاه ادراری را فراهﻢ میآورند مانند مکمﻞ-های کلسيﻢ و ویتامين
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نتيجهگيری:
روند سنگسازی در دستگاه ادراری یﮏ روند ﭼندﺟانبه و ﭼندگانه بوده که ساخت
سنگ را در افراد مبتال ممکن میکند .همانگونه که در سراسر متن مﻘاله بحﺚ
شد ،سنگهای دستگاه ادراری یﮏ بيماری شناخته شده و ﭼند هزار ساله است که
با پيشرفت دانﺶ و ساخت دستگاه-های پيشرفته میتوان روز به روز با آن آسانتر
و دﻗيﻖتر روبهرو شد .اما آنچه که آگاهی و شناخت ما را نسبت به سنگهای
دستگاه ادراری باﻻ میبرد ،داشتن یﮏ تاریخچه دﻗيﻖ و درست از بيمار و تسلﻂ
ما به عوامﻞ گوناگونی است که میتوانند در پيدایﯽ سنگهای دستگاه ادراری در
بيماران نﻘﺶ مهﻢ و روشنی داشته باشند .در همه مﻘالههایی که در پيوند با عوامﻞ
مستﻌدکننده بحﺚ و بررسی داشتهاند ،به خوبی نشان میدهند که برنامه خوراکی
افراد مهﻢترین عامﻞ در پيشگيری ،تشخيﺺ و درمان سنگهای دستگاه ادراری
هستند زیرا:
• برخی از عوامﻞ مستﻌدکننده که بهﺻورت عوامﻞ مجزا آمدهاند خود در پيوند
با برنامه خوراکی هستند.
• برنامه خوراکی مناسب همراه با فﻌاليتهای فيزیکی میتواند یکی از
موﺛرترین روش-های پيشگيری ،ﺟلوگيری و حتی درمان روند سنگسازی در
دستگاه ادراری باشد.
• انجام فﻌاليتهای فيزیکی انرژی دریافتی را میسوزاند و مانﻊ از افزایﺶ وزن
و ﭼاﻗی میشود .ﭼاﻗی عامﻞ مستﻌدکننده شناخته شده برای بروز بيماریهایﯽ
ﭼون دیابت نوع  2و همچنين بروز روند سنگسازی در دستگاه ادراری است.
• اگرﭼه سن یﮏ عامﻞ مستﻘﻞ از عوامﻞ مستﻌدکننده است ،برنامه خوراکی
مناسب می-تواند منجر به پيشگيری و درمان روند سنگسازی شود.
• اگرﭼه عﻔونتهای ادراری از عوامﻞ اﺻلی بروز سنگهای ميکروبی بهشمار
میآیند ،ولی برنامه خوراکی مناسب میتواند منجر به پيشگيری و درمان
عﻔونت ادراری و در پی آن ،روند سنگسازی شود.
• شرایﻂ اﻗتصادی و فرهنگی مناسب در افراد هر ﺟامﻌه منجر به فراهﻢ کردن
و تهيه برنامه خوراکی میشود که به طور مستﻘيﻢ روند سنگسازی دستگاه
ادراری را کاهﺶ میدهد.
• در شرایﻂ ﺟﻐرافيایﯽ گوناگون و آداب و رسوم مردمان مناطﻖ مختلﻒ
مهﻢترین عامﻞ در افزایﺶ و یا کاهﺶ سنگسازی در دستگاه ادراری برنامه
خوراکی است .حتی گزینﺶ برنامه خوراکی در این روند ﭼنان تاﺛير ژرف و
عميﻘی دارد که میتواند منجر به تﻐيير ساختار نرمال فلورای دستگاه گوارش
مردمان هر منﻄﻘه شود .خوشبختانه روند حذف و افزایﺶ نرمال فلورای موﺛر
در دستگاه گوارش ﻗابﻞ برگشت بوده و ﻗابﻞ ﺟبران است.
• همانگونه که در نکته پيشين آمد با توﺟه به مناطﻖ ﺟﻐرافيایﯽ گوناگون
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D؛ و یا داروهایﯽ که نﻘﺶ آنها به عنوان بازدارندههای کربنيﮏ آنهيدراز است
مانند توپيرامات ) (topiramateو استازوﻻميد ).(152) (acetazolamide
تراز مصرف آب و مايعات در روز :بر پایه بررسیهای انجام شده مشخﺺ
شده است که استﻔاده از آب )روزانه بيﺶ از  2/5ليتر( نﻘﺶ مهمی در ﺟلوگيری
از سنگسازی در دستگاه ادراری به همراه دارد؛ ﭼراکه منجر به دفﻊ ترکيبهای
سنگساز به همراه حجﻢ باﻻیﯽ از ادرار ميشود .از آنجا که ﻗهوه ،ﭼای ،آبميوهها
و آبجو الکﻞدار حجﻢ ادرار را افزایﺶ میدهند ،منجر به کاهﺶ سنگسازی
در دستگاه ادراری میشوند .اگرﭼه ،در نوشيدن برخی از آب ميوهها مانند آب
گریﭗفروت و آب زﻏال اخته باید احتياط کرد؛ زیرا برخی بر این باورند که مصرف
باﻻی آب گریﭗفروت و زﻏال اخته بهدليﻞ داشتن اگزاﻻت فراوان میتواند روند
سنگسازی در دستگاه ادراری را افزایﺶ دهد)-154 ,130 ,119 ,102 ,58 ,44
.(156
وراثتی:
و
ژنتيکی
های
ی
ويژگ
بر پایه پﮋوهﺶهای انجام شده25 ،درﺻد
از افرادی که دﭼار سنگ دستگاه ادراری میشوند ،پيشينه خانوادگی دارند),58
(157؛ البته بسته به نوع سنگ ،گوناگون است .برای نمونه65 ،درﺻد15-درﺻد
افرادی که دﭼار سنگ دستگاه ادراری )در کليه-ها( از نوع اگزاﻻت کلسيﻢ
میشوند ،ریشه در فاميﻞ درﺟه یﮏ و یا فاميﻞهای دورتر دارند).(159 ,158 ,44
همچنين مردانی که در خانواده خود پيشينه سنگسازی در دستگاه ادراری دارند تا
 3برابر بيشتر از افرادی که پيشينه خانوادگی ندارند به سنگ دستگاه ادراری دﭼار
میشوند) .(159 ,58سندرمهای اتوزومال مﻐلوب هﻢ از دیگر ویﮋگﯽهای ژنتيکی
هستند که در بروز سنگ دستگاه ادراری نﻘﺶ موﺛر دارند).(58 ,10
شغل :برخی پﮋوهﺶها نشان میدهند که شيوع سنگسازی دستگاه ادراری ميان
بزرگساﻻن )افراد مسن( شاﻏﻞ ﭼشمگير بوده و با پير شدن افراد روند سنگسازی
کاهﺶ مییابد) .(160 ,61 ,60 ,51 ,44 ,19افزایﺶ روند سنگسازی در دوران
ميانسالی به عوامﻞ گوناگونی همچون شﻐﻞ ،سبﮏ زندگی و برنامه خوراکی
بستگی دارد) .(61 ,44در همين راستا فﻌاليت فيزیکی باﻻ منجر به ﺟلوگيری
از سنگسازی میشود؛ ﭼنانچه همراه با خوردن آب فراوان و یا استحمام باشد.
ولی اگر فﻌاليت باﻻی بدنی و کاری بدون استﻔاده از خوردن آب کافی باشد،
منجر به کاهﺶ آب بدن و حجﻢ ادرار شده که در این ﺻورت ،شرایﻂ برای روند
سنگسازی در دستگاه ادراری فراهﻢ میشود) .(163-161 ,44شﻐﻞهایﯽ ﭼون
آهنگری ،شيشهگری و تﻌمير ماشين آﻻت که منجر به کاهﺶ شدید آب بدن
میشوند و همچنين نشستن و کﻢ تحرکی از عوامﻞ مهﻢ روند سنگسازی در
دستگاه ادراری به شمار میآیند).(165 ,164 ,44
افرادی که با فلزات سنگين و مادههای سمی همچون کادميوم ،ﺟيوه ،سرب،
نيکﻞ ،روی ،مﺲ ،تریمتيلين )) (Trimethylinاز تثبيت کنندههای پالستيﮏ
در رنگ( و یا رنگهایﯽ که دارای اسيد اگزاليﮏ هستند سر و کار داشته باشند،
مستﻌد برای سنگسازی در دستگاه ادراری خود هستند .حتی فلزهای سنگينی
ﭼون روی و نيکﻞ به شکﻞ ﻗابﻞ توﺟهی ،در سنگهای دستگاه ادراری رسوب
میکنند).(169-166
استرس از دیگر عوامﻞ مهﻢ در روند سنگسازی در دستگاه ادراری بهشمار
میآید که میتواند در برخی از شﻐﻞها بسيار باﻻ باشد؛ هر ﭼند که استرس
میتواند دﻻیﻞ گوناگونی داشته باشد .در این راستا ،استرس میتواند با دخالت
هيپوفيز-هيپوتاﻻموس منجر به ساخت و ترشﺢ وازوپرسين )(Vasopressin
شود .وازوپرسين با اﺛر روی ﻏشای ﺟمﻊ کننده لولههای نﻔرون کليه آن را نسبت
به آب نﻔوذپذیرتر میکند .از اینرو ،بازﺟذب آب در این بخﺶها افزایﺶ یافته،
ﻏلﻈت ادرار باﻻ رفته و آﻏاز روند سنگسازی را فراهﻢ میآورد .همچنين استرس
با استﻔاده از مکانيزم آدرنوکورتيکوتروپين میتواند سﻄﺢ کلسيﻢ سرم خون را
افزایﺶ دهد .در این روند متابوليسﻢ استخوانها هﻢ تحت تاﺛير ﻗرار خواهند
گرفت).(172-170 ,58
نقرس :در یﮏ پﮋوهﺶ 39درﺻد افرادی که مبتال به نﻘرس بودند ،دارای سنگ
دستگاه ادراری هﻢ بودند .بهدليﻞ باﻻ بودن اسيد اوریﮏ در ادرار این بيماران،
سنگهای دستگاه ادراری از نوع اسيد اوریﮏ و یا اگزاﻻت کلسيﻢ خالﺺ و یا

مخلوط است .مردان مبتال به نﻘرس دو برابر مردان بدون نﻘرس مستﻌد برای
سنگسازی در دستگاه ادراری خود هستند).(58 ,44
ديابت نوع دو :بيماران مبتال به دیابت نوع دو دارای ادراری با  pHپایين
بوده که دليﻞ آن اﺛر مﻘاومت به انسولين در برابر ساخت آمونيوم است .روند
سنگسازی در دستگاه ادراری بيماران دیابتی نوع دو گوناگون است ،ولی در
پﮋوهشی تا 74/3درﺻد بيماران مبتال به دیابت نوع 2سنگهایﯽ از نوع اسيد
اوریﮏ میساختند که در پيوند مستﻘيﻢ با  pHپایين ادرار در این افراد است .از
اینرو برای کاهﺶ ساخت و توليد سنگهای اسيد اوریﮏ در بيماران دیابت نوع
2پيشنهاد میشود تا  pHادرار این بيماران افزایﺶ داده شود).(175-173 ,58 ,44
بيماران مبتال به دیابت نوع 2که بهﺻورت مزمن در ادرار خود دارای گلوکز هستند
و دستگاه ایمنیشان به هر دليلی ﺿﻌيﻒ و یا سرکوب شده است به آسانی دﭼار
عﻔونت دستگاه ادراری با پاتوژنها بهویﮋه توليد کننده آنزیﻢ اورهآز شده که در
نتيجه آن سنگهای ميکروبی در دستگاه ادراری این بيماران توليد و ساخته
میشود .همچنين ،در نتيجه دیابت نوع  2بيماریهای کليوی و رودهای پدید
میآیند که این بيماری هﻢ میتوانند روند سنگسازی را در دستگاه ادراری این
بيماران افزایﺶ دهد).(58

 پيام بهزادی و همکاران/ 14

 یا بسياری از مادههای گياهی که.است و نﻘﺶ ﺿد سنگساز را بازی میکند
نﻘﺶ آنتیاکسيدانی و یا ﺿد التهابی داشته و حﻀورشان منجر به ﺟلوگيری از
.روند سنگسازی در دستگاه ادرای میشوند
• کوتاه اینکه اگرﭼه عوامﻞ گوناگونی در روند سنگسازی دستگاه ادراری
 ولی بسياری از آنها عوامﻞ وابسته به برنامه خوراکی بوده که در،نﻘﺶ دارند
 نﻘﺶ،ﺻورت انتخاب یﮏ برنامه خوراکی درست و فﻌاليت مناسب فيزیکی
.تﻌيينکنندهای نخواهند داشت
 ﭼنين برمیآید،• با توﺟه به گزارشهایی که در سراسر ﺟهان انجام میشود
که بنمایه و اساس پيشگيری و درمان بيماری سنگسازی دستگاه ادراری در
 ميوهها و سبزیجات گنجينهای ارزشمند در، گياهان.آینده شکﻞ گرفته است
این راستا هستند که باید از هﻢ اینﮏ روی آنها سرمایهگذاریهای موﺛری
 همچنين ﺟای دادن فﻌاليتهای فيزیکی بهعنوان بخﺶ ﺟدایﯽناپذیر.کرد
 مکملی حياتی برای کاربرد گياهان در برنامه خوراکی ما،از زندگی روزمره
 این دو عامﻞ در.کنند-بوده که اﺛربخشی این مادههای خوراکی را تﻀمين می
کنار یکدیگر پيشگيرنده و درمان کننده بيماری سنگسازی در دستگاه ادراری
.بيماران بهشمار میآیند
:تعارض در منافع

.برای نویسندگان این مﻘاله هيﭻ تﻌارض منافﻌی وﺟود ندارد

:تشکر و قدردانی
بدینوسيله نویسندگان مﻘاله حاﺿر همواره از راهنمایﯽها و رهنمودهای ارزشمند و
پشتيبانی دانشی و پﮋوهشی استاد ارﺟمند ﺟناب آﻗای مهندس ناﺻر وﻻیﯽ عﻀو
.محترم کميته اﺟرایﯽ مجله ارزشمند پﮋوهﺶ در پزشکی سپاسگزاری میکنند
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