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  سنگ شکندستگاه درمان سنگ کلیه با 

 
قادر به دفع از  هاي كوچکي تبديل شوند كهريزههاي بزرگ به سنگاين است كه سنگ سنگ شکن هدف از انجام

 .مجاري ادرار باشند

سنگهاي  ،سنگ شکن با امواج شوک دهنده از خارج از بدن، تکنیکي است كه در آن مي توان بدون انجام جراحي  

  نمود. در اين روش از امواج با انرژي باال كه قابلیت عبور از بافتهاي بدن را دارند، جهت شکستن خرد كلیه و حالب را

 از طريق ادرار از بدن دفع مي شوند. ،حاصلهكوچک سنگ به قطعات بسیار كوچکتر استفاده مي شود. سنگهاي 

از بیرون بدن بدون  شکنواج صوتي پرقدرت توسط دستگاه سنگاين صورت است كه ام عملکرد اين روش درماني به

شوند. انرژي اين هاي كلیه فرستاده ميسنگ گونه برش يا آسیبي به سطح پوست يا عضالت به راحتي به سمتهیچ

مدت ، بیمار در وضعیتي كه اين گردد. طي مي باعث تخريب سنگ شود و در نهايتامواج توسط سنگ جذب مي

نکند،  كشد. براي اينکه بیمار درد و ناراحتي احساسشکني راحت باشد روي تخت دراز ميسنگ م عملبراي انجا

 شود. داده مي داروي مسکن تحت نظر پزشک به او

هراندانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ت  
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شود. ابتدا از امواج صوتي با قدرت اندک استفاده استفاده مي ها از گرافي اشعه ايکسبراي تعیین دقیق محل كلیه

سنگ را  شود تا به حدي برسند كهناموفق باشند، بر قدرت آنها افزوده مي امواج در شکستن سنگ شود اما اگر اينمي

سنگ را بشکند. در هنگام  شود تا در نهايتمي داده پالس صوتي 022طور متوسط به هر سنگ حدود بشکنند. به

 .شنودمي ها بیمار صداي ارسال پالس راارسال هر يک از اين پالس

بررخالف سرنگ  شرود كرهاز اين اقدامات اين است كه سنگ بزرگ به تعدادي خررده سرنگ تيسریي مينتیجه حاصل 

هايي البته بايد توجه داشت كه محدوديت  .بزرگ ابتدايي، امکان خروج خود به خودي آنها با جريان ادرار وجود دارد

متر( را سرانتي 0ترر از اي بزرگههاي بسریار برزرگ معمردتا سرنگسرنگ طور مثرال،هي در اين راه موجود اسرت. بره

را برا  توان آنهاها به قدري سفت و محکي هستند كه نميدرمان كرد. عالوه بر اين برخي از سنگ توان با اين روشنمي

نرو  سرنگ توسرط يرک  جنس سنگ نیز مهي است و انتخاب شیوه درماني بايرد براسراس بنابرايناين روش خرد كرد. 

 .ادراري صورت گیرد متخصص جراحي كلیه و مجاري

هزينره هرا، زمران  بنرابرايناصلي ترين مزيت اين روش آن است كه بدون انجام جراحي مي توان سنگ را درمران نمود. 

بستري در بیمارستان، عوارض جانبي و دوره بهبودي كاهش خواهد يافت. متأسفانه تمامي انوا  سنگها با اين روش قابل 

درمان نمي باشند. بعالوه گاهي اوقات قطعاتي از سنگ در داخل بدن باقي مي ماند كه نیاز به انجام روش هراي درمراني 

 ديگري مي باشد .

 سنگ شکن:انجام  ل از توصیه های قب 

 قبل، مصرف سیگار را كنار بگذاريد.  اولین توصیه ما اين است كه حداقل از يک هفته 

 خود بگنجانید، چرا كه هرچه آمرادگي  مناسب در برنامه هاي بدني را به میزانسعي كنید ورزش و فعالیت

 بهتر صورت خواهد گرفت. بدني شما بیشتر باشد، دفع سنگ
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 ويژه داروهايي مثل آسپیرين كره روي برسانید. به پزشک معالجهاي مصرفي خود را به اطال نام تمام دارو

 روز قبل قطع گردند.  باشدكه از چند  ممکن است الزم گذارند،سیستي انعياد خون اثر مي

 شکن اضطراب چنداني به خود وارد نکنید. سعي كنید طي انجام سنگ شکن آرام باشید وطي انجام سنگ

 .نکنید حركت

 مراقبت بعد از سنگ شکن: 

  معموالً بیمار براي يک يا دو روز در بیمارستان بستري خواهد شد. گاهي نیز مي توان بصورت سرپائي اين

 عمل را انجام داد .

 بعد از اتمام درمان بسیاري از بیماران مي توانند حركت كنند و حتي در طي يک تا دو روز بعد از درمان        

 به كارهاي روزمره خود بپردازند.  مي توانند

  .در ضمنرعايت رژيي غذايي الزم نیست اما نوشیدن ميادير زيادي آب مي تواند به دفع سنگ كمک كند 

 .ريزه نیز ديده شودباشید كه طي روزهاي آتي ممکن است در ادرار شما سنگ توجه داشته

 عد از درمان شرو  شده و گاهي مي تواند تا درد ايجاد شود كه معموالً ب كمي ممکن است در حین دفع سنگ

                    چهار الي هشت هفته بعد از درمان ادامه يابد. مصرف ميادير كافي از مايعات و خوردن داروهاي مسکن

باشند  هاي ريز و قابل عبور خرد شدهها به اندازه كافي به تکهاگر سنگ مي تواند به كاهش درد كمک كنند.

 روز اين درد و ناراحتي كمتر استاحتمال ب

 شود كه آن هي به مرور برطرف مي گاهي اوقات بعد از چند روز ممکن است در ادرار خون وجود داشته باشد

 .شديد بود، بهتر است با پزشک مشورت شود اما اگر

  شود. مختصري در محل ايجاد شود كه ظرف چند روز برطرف مي كبوديممکن است 
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  آلرود كرردن بیمرار نیسرت  بنرابراين هوشي عمومي يا خوابنیازي به بيبا سنگ شکن  درماندر طي انجام اين

  .شودهوشي براي فرد ايجاد نميبی  عوارض

 :كنند ها استفادههاي ديگري براي درمان سنگاز روش eswl دهند به جايپزشکان ترجیح مي در موارد زير معموال

 

 هاوجود عفونت يا سرطان در كلیه( 1

 

 دهنده يا انعياديريزيخون ابتال به يک اختالل ( 0

 

 .اشعه ايکس ممکن است براي جنین مضر باشند بارداري، چرا كه امواج صوتي قدرتمند و حتي ( 3

 

 هاكلیه وجود اختالالت ساختماني در ( 4

 

 .اندهايي كه از كلیه به درون حالب افتادهبرخي از سنگ ( 5

 

 


