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ABSTRACT
Background and Aim: Urinary stones are considered as the third most common disorder of
the urinary tract. ESWL is an effective and non- invasive treatment of urinary stones that can
have adverse effects on the kidneys. Changes of Doppler indices i.e. increased RI and PI have
been used as indicators for the assessment of the damage to the kidney tissue. But damage to
contralateral kidney has been a matter of controversy. The aim of this study was to investigate
the changes in Doppler indices in contralateral kidney after ESWL.
Material and Method: This was an analytic study and included the patients who had referred
to the renal stone crusher section of Imam Reza Hospital for the first time. Doppler indices
were measured in the contralateral kidney before and immediately after ESWL by Doppler
ultrasonography. Data were analyzed by using SPSS 22 software and statistical tests.
Result: RI indices of major renal artery and lobar artery in contralateral kidney increased
significantly before and after ESWL from 0.59±0.04 to 0.67±0.04 (P<0.05) and from
0.59±0.02 to 0.66±0.04 (P<0.05) respectively. PI indices of major renal artery and lobar
artery in contralateral kidney increased significantly before and after ESWL from 1.11±0.14
to 1.14±0.15 (P<0.05) and from 1.09±0.13 to 1.12±0.13 (P<0.05) respectively.
Conclusion: According to color Doppler indices, it seems that use of ESWL can cause
damage to kidney tissue and lead to changes in contralateral kidney blood flow in the patients
treated with ESWL.
Keywords: Extracorporeal shock wave lithotripsy, Color Doppler ultrasound, Doppler
resistance index.
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بررسی مقایسه ای ایندکس های داپلر کلیه قبل و بعد از انجام سنگ شکنی خارج بدنی به
وسیله امواج شوکی در کلیۀ طرف مقابل
فرهاد نعلینی ،1سروه رشیدبیگی
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چکیده
مقدمه :سنگهای ادراری سومین بیماری شایع دستگاه ادراری هستند  ESWL .یک درمان مؤثر و غیرتهاجمی در درمان سنگهای
ادراری است که م ی تواند عوارض جانبی روی کلیه داشته باشد  .تغییرات ایندکس های داپلر به صورت افزایش  RIو  PIبه عنوان
شاخص های آسیب در کلیه  ESWLشده ،اثبات شده است ،ولی ایجاد آسیب در کلیه مقابل مورد توافق نیست  .لذا این مطالعه را
جهت بررسی تغییرات ایندکس های داپلر پس از  ESWLدر کلیه مقابل طراحی نمودیم .
روش بررسی :این مطالعه از نوع تحلیلی است و بر روی بیمارانی انجام شده است که با تشخیص سنگ کلیه برای اولین بار به
بخش سنگ شکن بیمارستان امام رضا شهر کرمانشاه مراجعه کردند ،ایندکس های داپلر قبل و بالفاصله بعد از انجام  ESWLبا
سونوگرافی داپلر در کلیه مقابل اندازه گیری شدند .داده ها با استفاده از آزمون های آماری و نرم افزار  SPSSویرایش  22تجزیه
و تحلیل گردید .
نتایج :شاخص  RIشریان اصلی کلیه در کلیۀ مقابل ،قبل و بعد از  ESWLاز  4/95±4/40تا  4/76±4/40افزایش معناداری یافت
( .)P<4/49شاخص  RIشریان لوبر کلیه در کلیۀ مقابل ،قبل و بعد از  ESWLاز  4/95±4/42تا  4/77±4/40افزایش معناداری
یافت ( .)P<4/49شاخص  PIشریان اصلی کلیه در کلیۀ مقابل ،قبل و بعد از  ESWLاز  4/44±4/40تا  4/40±4/49افزایش
معناداری یافت ( .)P<4/49شاخص  PIشریان لوبر کلیه در کلیۀ مقابل ،قبل و بعد از  ESWLاز  4/45±4/41تا 4/42±4/41
نتیجه گیری :براساس نتایج شاخصهای سونوگرافی کالر داپلر به نظر می رسد ،بهره گیری از  ESWLموجب آسیب به بافت و
تغییرات در جریان خون کلیه مقابل بیماران تحت درمان با  ESWLمی شود.
کلید واژه ها :سونوگرافی کالرداپلر ،سنگ شکنی خارج بدنی توسط امواج شوکی ،ایندکس مقاومت داپلر.
وصول مقاله  49/21/8 :اصالحیه نهایی 45/5/19:پذیرش45/6/21:
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مقدمه
سنگهای ادراری سومین بیماری شایع دستگاه ادراری هستند

کلیه را ارزیابی کند ،آسیب بافت کلیه توسط تغییرات

( .)4شیوع آن در مردان تقریباً  %7- 5و در زنان  %1- 0می

ایندکس های داپلر ،به صورت افزایش  RI2و  PI1به عنوان

باشد و به نظر می رسد که در حال افزایش هم باشد ( .)2با

شاخصهای آسیب در کلیۀ  Eswlشده اثبات شده است ،اما

ساخت  ESWL4در سال  4594توسط  chavssyانقالبی

آسیب به کلیه مقابل مورد توافق نیست (6و .)7در مطالعات

در درمان سنگها ایجاد شد و اغلب سنگها توسط این روش

 Hirosو همکارانش Juan ،و همکارانش و  Aokiو

مورد درمان قرار می گیرند ( ESWL .)1یک درمان مؤثر

همکارانش پس از انجام  ،Eswlاندکس  RIدرکلیه

کالر داپلر سونوگرافی است که می تواند وضعیت عروقی

و غیر تهاجمی در درمان سنگ های ادراری است ( )0که

Eswlشده و کلیه مقابل ،افزایش یافت ( .)6- 5اما در

سنگها را با امواج ضربه ای به قطعات کوچکتر تبدیل می

مطالعات  Kurtو همکارانش Mohseni ،و همکارانش و

کند ،به طوری که بتوانند از سیستم ادراری دفع شوند (.)9

 knappو همکارانش پس از انجام  ،Eswlاندکس RI

بهترین نتیجۀ درمانی با  ESWLدر سنگهای ادراری کمتر

درکلیه مقابل ،افزایش نیافت ( .) 5- 42از آنجا که افزایش

از  2 cmبه دست می آید ( ESWL .)7جانشین بیشتر

 RIو  PIنشان دهنده آسیب به کلیه است و در مطالعات

جراحی ها و درمان های اندواورولوژیک که برای سنگهای

قبلی درباره تاثیر  Eswlبر ایندکسهای سونوگرافی داپلر

ادراری به کاربرده می شد ،شده است ( .)1علی رغم اینکه

کلیه مقابل نتایج متضادی به دست آ مده است و تاکنون تاثیر

می تواند

انجام  Eswlبر ایندکس های داپلر در شریانهای لوبر و

عوارض جانبی روی کلیه داشته باشد که باید شناخته شود

شریان های اصلی کلیه مقابل مطالعه ای انجام نگرفته است،

( .)7از عوارض جانبی می توان به قطعات باقیمانده از سنگ

لذا این مطالعه را برای بررسی ایندکس های داپلر در

شکسته شده ،عفونت ،هماچوری ،خونریزی و تورم (پری

شریان های لوبر و شریان های اصلی کلیه مقابل پس از

رنال ،ساب کپسوالر یا اینتراپارانشیمال) وآسیب پارانشیم

 ESWLطراحی نمودیم.

 ESWLیک درمان مؤثر و مفید است ،اما

عروقی و تخریب گلومرولی می باشد .همچنین با ایجاد

این مطالعه از نوع تحلیلی (قبل و بعد) است و پس از کسب

خونریزی میکروسکوپیک بخصوص در محل اتصال

مجوز از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام

کورتیکوموالوری می تواند منجر به هایپوکسی و آسیب

شد .روش

نمونه گیری به روش نمونه گیری در دسترس

بافتی شود ( .)7مکانیسمی برای آسیب کلیه مقابل توسط

بود .با در نظر گرفتن سطح اطمینان  59درصد ،توان 94

 Eswlپیشنهاد نشده است ،اما احتماالً به علت آزاد شدن

درصد و با استفاده از متوسط اعداد میانگین و انحراف معیار

ترانسمیترها می باشد ( .)1اثر  Eswlبر روی فشار خون

 RIشریان کلیه مقابل در قبل و بعد از انجام  ESWLدر دو

مورد توافق نیست و مکانیسم دقیق آن مشخص نیست (.)0

مطالعه قبلی حداقل حجم نمونه برای  RIبرابر  14در نظر

تشخیص فشار خون بعد از  Eswlدر  %9بیماران گزارش

گرفته شد (5و .)9معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :

شده است که به ص ورت افزایش فشار خون دیاستولی می

بیماران با تشخیص سنگ کلیه که برای اولین بار به بخش

باشد ( .)9یک تکنیک جدید برای بررسی عملکرد کلیه

سنگ شکن بیمارستان امام رضا مراجعه کردند ،نداشتن

Ext ra corporeal shock wave lithotripsy

1
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روش بررسی
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کلیه اشاره کرد (.)0

سروه رشید بیگی 81

سابقۀ بیماری زمینه ای مثل فشارخون و دیابت ،نرمال بودن

در این مطالعه  14بیمار را که دارای سنگ کلیه بودند و

کلیۀ مقابل از لح اظ سایز ،اکو و ضخامت پارانشیمال،

برای اولین بار به بخش سنگ شکن بیمارستان امام رضا شهر

نداشتن سابقۀ جراحی ،سنگ شکنی و هیدرونفروز .پس از

کرمانشاه جهت انجام  ESWLفرستاده شده بودند و

کسب رضایت این بیماران وارد مطالعه شدند .در صورتی

معیارهای ورود به مطالعه را داشتند ،وارد طرح گردیدند .

که آنها هر کدام از معیار های ورود به مطالعه را که در باال

سن بیماران بین  42تا  67سال با میانگین برابر  14/69سال و

ذکر شد نداشتند ،از مطالعه خارج شدند .ایندکس های داپلر

انحراف معیار  42/99سال بود (نمودار  45 .) 4نفر (74/2

را قبل و بالفاصله بعد از انجام  ESWLبا سونوگرافی کالر

درصد) بیماران مرد و  42نفر ( 19/9درصد ) آنها زن بودند.

داپلر در کلیه مقابل اندازه گیری کردیم .ابزار مورد استفاده

ویژگیهای توصیفی و مقایسه شاخص  RIو  PIشریان های

دستگاه هاب سونوگرافی کالر داپلر زیمنس  G40و G50

اصلی و لوبر کلیه در کلیه مقابل ،قبل و بعد از  ESWLدر

بود .دادهها پس از جمع آوری توسط نرمافزار SPSS

بیماران در جدول  4خالصه شده است .تفاوت بین شاخص

ویرایش  22تجزیه و تحلیل شد .آزمون نرمالیتی بودن RI

 RIشریان های اصلی کلیه در کلیه مقابل ،قبل و بعد از

و  PIشریان اصلی و لوبر کلیه مقابل در قبل و بعد از

 ESWLمعنادار بود ( .)P<4/49تفاوت بین شاخص PI

 ESWLتوسط آزمون کولموگروف -اسمیرنوف بررسی

شریان های اصلی کلیه در کلیه مقابل ،قبل و بعد از

گردید و تایید نشد .لذا ،برای مقایسه  RIو  PIشریان اصلی

 ESWLمعنادار بود ( .)P<4/49تفاوت بین شاخص RI

و لوبر کلیه مقابل در قبل و بعد از  ESWLاز آزمون

شریان های لوبر کلیه در کلیه مقابل ،قبل و بعد از ESWL

ویلکاکسون استفاده شد .سطح معناداری برابر  4/49درنظر

معنادار بود ( .)P<4/49تفاوت بین شاخص  PIشریان های

گرفته شد.

لوبر کلیه در کلیه مقابل ،قبل و بعد از  ESWLمعنادار بود
(.)P<4/49

یافته ها
مرحله اندازه گیر ی
قبل از ESWL

بعد از ES WL

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

 RIشریان اصلی کلیه مقابل

4 /95 ± 4/40

4 /76 ± 4/40

4 /444444

 PIشریان اصلی کلیه مقابل

4 / 44 ± 4/40

4 / 40 ± 4/49

4 /444441

 RIشریان لوبر کلیه مقابل

4 /95 ± 4/42

4 / 77 ± 4/40

4 /444440

 PIشریان لوبر کلیه مقابل

4 / 45 ± 4/41

4 / 42 ± 4/41

4 / 44444

ویژگی

P_Value

براساس نتایج این مطالعه ،پس از انجام  ،ESWLافزایش

بررسی عملکرد کلیه است که می تواند وضعیت عروقی

معناداری در پارامترهای سونوگرافی داپلر (  RIو  )PIشریان

کلیه را ارزیابی کند ( ) 40- 47در سونوگرافی داپلر از

های اصلی و لوبر کلیه در کلیۀ مقابل مشاهده شد .از زمان

پارامترهای  RIو  PIاستفاده می شود ( .) 46به دنبال

استفاده از  ESWLدر درمان سنگ های ادراری مطالعات

 ، ESWLممکن است ضخامت دور عروقی افزایش یابد و

متعددی در مورد عوارض جانبی آن روی کلیه انجام شده

در نتیجه ارتشاح سلولی و ادم در اطراف شاخه محیطی
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براساس نتایج این مطالعه ،پس از انجام  ،ESWLافزایش

( Beduk .) 24و همکاران برخالف مطالعه ما هیچ تفاوت

معناداری در پارامترهای سونوگرافی کالر داپلر (  RIو )PI

معناداری بین مقادیر  RIقبل و  20ساعت بعد از ESWL

شریان های اصلی و لوبر کلیه در کلیۀ مقابل مشاهده شد .در

مشاهده نکردند .این عدم همخوانی می تواند به دلیل تفاوت

مطالعه  Aokiو همکارانش مقادیر  RIمنطقه ای نزدیک به

شرایط طراحی مطالعه مانند پروتوکل انجام  ESWLدر دو

سنگ کلیوی را قبل 14 ،دقیقه و یک هفته پس از ESWL

مطالعه باشد ( .)24در مطالعه  Mohseniو همکاران ،در

اندازه گیری شد و در نتایجی همخوان با مطالعه ما دریافتند

نتاییجی مشابه با مطالعه ما دریافتند که در مناطق دور از

که افزایش معناداری در مقادیر  RIمربوط به  14دقیقه پس

سنگ کلیه در کلیۀ  ESWLشده و همچنین در کلیۀ مقابل

از  ESWLمشاهده کردند ،اما در نتایجی ناهمخوان با

تغییراتی در  RIپس از  14دقیقه مشاهده شد .در حالیکه،

مطالعه ما دریافتند که میانگین مقادیر  RIپس از یک هفته

پس از مدت یک هفته تفاوتی مشاهده نشد ( .)44در

به سطوح قبل از  ESWLبازگشت .این عدم همخوانی می

مطالعه  Juanو همکاران مشابه مطاللعه ما RI ،بعد از

تواند به دلیل تفاوت شرایط طراحی مطالعه مانند زمان انجام

انجام  ESWLدر کلیۀ  ESWLشده و کلیۀ مقابل یک

سونوگرافی پس از انجام  ESWLدر دو مطالعه باشد (.)9

افزایش معنادار را نشان داد ( Zolfaghari .) 5و همکاران

 Kurtو همکارانش مشابه مطالعه ما ،افزایش در مقادیر RI

نیز مشابه مطالعه ما به این نتیجه رسیدند که  RIدر کلیه

برای هر دو کلیه  ESWLشده و مقابل را در یک ساعت

 ESWLشده 14 ،دقیقه پس از  ESWLیک افزایش

پس از  ESWLمشاهده کردند و این افزایش برای کلیه

معنادار پیدا کرد و پس از طی یک هفته میانگین  RIدر کلیه

 ESWLشده پس از طی  6روز نیز وجود داشت .در مقابل،

 ESWLشده ،به سطح قبل از درمان بازگشت ( .)22در

مقادیر  RIدر کلیه مقابل پس از طی  6روز در محدوده

مطالعه  Abd Ellahو همکاران  41بیمار سنگ کلیوی به

طبیعی قرار داشت .انها بیان داشتند که مقادیر  RIدر مراحل

وسیله  MRIو سونوگرافی داپلر در  42ساعت قبل و 42

اولیه پس از انجام  ESWLنسبت به قبل از انجام ESWL

ساعت بعد از  SWLارزیابی شدند و در نتایجی همراستا با

افزایش پیدا می کند ( .)44همچنین Knapp ،و همکاران

مطالعه ما ،میانگین  RIداخل شریانی و تفاوت میانگین RI

تغییرات مقادیر  RIپس از  1ساعت بعد از  ESWLبررسی

قبل و بعد از  SWLبرای شریان های در بین دو لوب اندازه

کردند و در نتایجی ناهمسو با مطالعه ما متوجه شدند که هیچ

گیری شد .آنها افزایش معناداری در  RIهر دو کلیه درمان

تفاوت معناداری در مقادیر  RIکلیه مقابل مشاهده نشد .این

شده و بدون درمان مشاهده کردند ( Hocaoglu .)0و

عدم همخوانی می تواند به دلیل تفاوت نمونه ها و طراحی

همکاران در ارزیابی  12بیمار به وسیله  1بار انجام

مطالعه باشد ( Hiros .) 42و همکاران و در نتایجی همسو

سونوگرافی کالر داپلر در قبل و  20ساعت بعد از ESWL

با مطالعه ما متوجه شدند دریافتند که مقادیر  RIدر کلیه

در نتایجی ناهمخوان با مطالعه ما دریافتند که تفاوت

 ESWLشده 4 ،روز و  2روز بعد از  ESWLبه طور

معناداری بین مقادیر  RIدر تمامی مناطق کلیه درمان شده و

معناداری افزایش یافتند ،در حالیکه مقادیر  RIدر کلیه

کلیه مقابل وجود ندارد .این عدم همخوانی می تواند به دلیل

مقابل ،تنها  4روز بعد از  ESWLبه طور معناداری افزایش

تفاوت شر ایط طراحی مطالعه مانند تعداد دفعات انجام

یافتند ( Nazaroglu .) 6و همکاران ،در نتایجی مشابه

سونوگرافی در دو مطالعه باشد (.)21

مطالعه ما ،به دنبال  ESWLیک ا فزایش موقت در مقادیر
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مقاومت داخل عروقی شود (45و .)49

مقادیر  RIپس از طی  2هفته به حالت طبیعی بازگشتند
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عروق کلیوی رخ دهد و این ممکن است موجب افزایش در

 RIدر هر دو کلیه  ESWLشده و مقابل مشاهده کردند و

سروه رشید بیگی 88

 RIاندازه گیری شده توسط سونوگرافی داپلر یک پارامتر

شوند .نهایتاً ،با توجه به مطالب فوق ،به نظر می رسد،

فیزیولوژیکی است که بیانگر درجه مقاومت عروقی کلیوی

افزایش معناداری در شاخص های  RIو  PIشریان های

و ادم است و در بیماریهایی که مستلزم سیستم عروقی و

اصلی و لوبر کلیه در کلیۀ مقابل پس از انجام  ESWLدر

است ،افزایش پیدا می کند (.)21

بیماران با تشخیص سنگ کلیه وجود دارد.

از محدودیت های این مطالعه می توان به عدم وجود گروه
کنترل (افراد سالم) ،مدت پیگیری کوتاه و تعداد حجم نمونه

نتیجه گیری

کم اشاره کرد .لذا برای بررسی بیشتر در مطالعات آینده بهتر

 ESWLباعث تغییر ایندکس های داپلر کلیه مقابل می

است این مطالعه با در نظر گرفتن گروه کنترل ،مدت

شود و این ن شان دهنده اثر سوء آن روی کلیه مقابل است .

پیگیری طوالنی تر و تعداد حجم نمونه بیشتری بررسی شود،

مطالعات تکمیلی در مورد میزان تداوم این اثر سوء و تاکید

تا اطالعات با ارزشتری به دست آید .محدودیت دیگر این

بیشتر بر عوارض  ESWLروی کلیه مقابل و آگاه نمودن

مطالعه عدم بررسی شدت آسی ب واد شده در ESWL

اورولوژیست ها از این عوارض الزم است.

براساس تعداد شوک های وارده است ،که پیشنهاد می گردد
در مطالعات بعدی لحاظ گردد .البته این نکته قابل ذکر است

تشکر و قدردانی

که تمایل برای افزایش پارامترهای مقاومت عروقی مانند RI

بدینوسیییله از معاونییت تحقیقییات و فنییاوری دانشییگاه علییوم

و  PIدر مراحل اولیه پس از انجام  ،ESWLممکن است

پزشیکی کرمانشیاه بیه دلییل حماییت میالی از ایین تحقییق،

بیانگر افزایش موقت مقاومت عروق کلیوی باشد که در

همچنیین پرسیینل مراکییز و پایگاههیای بهداشییتی منتخییب و

مراحل اولیه قابل پیش بینی است .بنابراین به نظر می رسد

واحدهای پژوهش جهت همکیاری درایین تحقییق ،تقیدیر و

بهتر است در مطالعات بعدی پارامترهای سونوگرافی داپلر

تشکرمی گردد.

در مدت زمان بیشتری پس از انجام  ،ESWLاندازه گیری
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