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Background and Objective: Although urolithiasis is not common in
pregnancy, but is the most common nonobstetric complication in pregnant
women. It can associate with significant potential risks for both mother and
fetus and needs multi-disciplinary and perfect team work. Diagnosis and
management are challenging because of physiological changes and limitation of radiation exposure during pregnancy.
Material and Methods: 80 articles that discussed about consensus and
controversies of the urolithiasis in pregnancy were extracted from PubMed
and Medline.
Results: Ultrasound is the first choice as a diagnostic imaging tool, but if
not conclusive other options should be considered.
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Fortunately, conservative management is successful in most of cases, but
if failed temporary or definite management may help the patient. However,
percutaneous nephrostomy and stent insertion are considered as standard
and classic methods, ureteroscopy and endoscopic lithotripsy also seems
safe in special situations.
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Abstract

Extracorporeal shock wave lithotripsy is contraindicated during pregnancy and percutaneous nephrolithotomy also is not recommended.
Conclusion: To manage such situation a team work approach is needed
involving the patient, urologist, radiologist, anesthesiologist and obstetrician
so to achieve the best results and the least risks for mother and fetus.
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مقدمه
در حال حاضر میزان شیوع سنگهای ادراری در حاملگی
حدود یک در هر 200 1تا 1500تخمین زده میشود
[ ]1-7و با توجه به اینکه بیماری و روشهای تشخیصی و
درمانی استاندارد آن مضراتی را برای جنین خواهد داشت،
اورولوژیست باید به مراقبتهای خاص آن مسلط باشد و با
همکاری بیمار و متخصص زنان و بیهوشی درمان مؤثر و
کمخطر را انجام دهد .تغییرات فیزیولوژیک سیستم ادراری
مثل هیدرونفروز تشخیص را مشکل [ ]8-10و اعتماد صرف
به عالئم بالینی نیز موضوع را پیچیدهتر میکند و بههنگام
استفاده از روشهای تشخیصی غیر از سونوگرافی نیز باید
منافع و مضار آنها مقایسه شود .چون بههرحال تشخیص
دقیق و قطعی است که درمان مناسب را مشخص خواهد کرد
[ .]۱۱اگرچه تمام مداخالت درمانی بهجز  ESWLو PCNL
در حاملگی بیخطر تلقی شدهاند [ ،]۱2-۱5اما  روشهای
محافظهکارانه را باید همچنان خط اول درمان در نظر گرفت

[ .]۱6-۱7در مجموع ،ارزیابی و درمان سنگ در خانم حامله
باید  بهصورت تیمی و چندتخصصی انجام شود [.]۱۴،۱۸
با ذکر این مقدمه به تشریح چگونگی تشکیل سنگ در
حاملگی و روشهای تشخیصی و درمانی میپردازیم.
تشکیل سنگ در حاملگی

چنانچه اشاره شد ،کولیک کلیوی شایعترین علت
بستریشدن خانم حامله ،صرفنظر از عوارض مربوط به
حاملگی است [ .]۱۹اگرچه میزان بروز سنگ در حاملگی و
غیرحاملگی یکسان در نظر گرفته میشود [ ،]۲۰باید توجه
داشت که تغییرات پاتوفیزیولوژیک حاملگی بر تشکیل سنگ
و عوارض آن تأثیر میگذارند .این عوامل شامل هیدرونفروز
فیریولوژیک حاملگی ،تغییرات سیستم ادراری مثل افزایش
فیلتراسیون گلومرولی ( ]۲۱[)GFRو ترشح سدیم و کلسیم
و اسید اوریک در ادرار است؛ گرچه به موازات آن عوامل
مهارکنندۀ تشکیل سنگ نیز بیشتر ترشح میشوند [-۲4 ، ۸
( .]۲2جدول شماره )1

جدول شماره  . 1تغییرات فیزیولوژیک در حاملگی مرتبط با سنگ ادراری

عوامل محرک سنگ کلیه
                   رکود ادرار (فشار مکانیکی رحم/پروژسترون(
افزایش کلیسم ادرار ( افزایش   GFRو ویتامین دی )
                                                افزایش  PHادرار

عوامل پیشگیریکننده سنگ
افزایش سیترات ادرار ( افزایش ) GFR
افزایش ترشح ادراری منیزیوم و نفروکلسین
یورومدولین و گلیگوزامینوگلیکان ( افزایش ) GFR

افزایش ترشح ادراری سدیم و اگزاالت
و اسیداوریک ( افزایش ) GFR
GFR: glomerular filtration rate

تشخیص
تشخیص صحیح و سریع سنگ در حاملگی بسیار حیاتی
است؛ چون کولیک کلیوی میتواند منجر به پارگی زودرس
پردۀ آمینوتیک ،سقط جنین ،زایمان زودرس یا فشارخون
حاملگی (پره اکالمپسی) شود [ ]۲5-۲7و چنانچه ذکر شد،
تغییرات فیزیولوژیک حاملگی تشخیص دقیق را با مشکل
مواجه میکند و استفاده از اشعۀ یونیزان نیز محدودیت دارد
[.]۲۵
شایعترین عالمت بالینی درد پهلو است [ .]۲۸از طرفی
عالئم معمول و شایع کولیک کلیوی شامل درد پهلو و
هماچوری میکروسکوپی در حاملگی طبیعی نیز مشاهده
میشود [ .]۲۸،۲۹در عین حال که معاینۀ بالینی قسمت
عمدۀ ارزیابی را تشکیل میدهد ،برای تشخیص قطعی باید از
اقدامات تکمیلی خاص کمک گرفت.
سونوگرافی

سونوگرافی بهعنوان خط اول تصویربرداری تشخیصی در

حاملگی شناخته شده است .بهویژه آنکه خطر اشعۀ یونیزان
را نیز نخواهد داشت [  ]۳0-۳1 ، ۲۲ضمن اینکه سریع و
غیرتهاجمی و در تمام مراکز بیمارستانی در دسترس است.
تاکنون عارضهای هم برای آن گزارش نشده است [.]۳۲
سونوگرافی در تشخیص سنگهای لگنچه کلیه و انتهای
حالب بسیار کمککننده است []۳۳؛ ولی وقتی سنگ
دیده نشود و فقط هیدرویورترونفروز دیده شود ،نمیتوان
آن را از شرایط فیزیولوژیک افتراق داد [ .]۸،۳۴سونوگرافی
حدود  %۳۴حساس و  %۸۶اختصاصی است [ ]۲۸،۳۵و
درصورتیکه نتواند به پزشک معالج کمک کند باید بهدنبال
روشهای تشخیصی دیگر بود .اگر فرد باتجربه باشد ،میتواند
از سونوگرافی از راه واژن برای تشخیص سنگهای انتهای
حالب بهره گیرد [ .]۳6-۳8 ، ۲۲گزارشی مؤید بر این نکته
است که اگر پرش ادرار از سوراخ حالب دیده نشود و اندکس
مقاومت کلیوی نیز افزایش یافته باشد ،میتوان به انسداد
یقین پیدا کرد .اگرچه عوارضی از سونوگرافی داپلر بر جنین
گزارش نشده ،بیخطر بودن آن در اوایل حاملگی هم اثبات
نشده است [.]39-40
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یوروگرافی ترشحی
در گذشته ،یوروگرافی محدود ( )Limited IVPروش
انتخابی تصویربرداری در حاملگی بود که در این روش یک
تصویر قبل و تصویر دوم  30دقیقه پس از تزریق مادۀ حاجب
تهیه میشد [ .]۴۱امروزه جایگزینهای بهتر با خطر کمتر،
از جمله سونوگرافی و  MRIوجود دارند که استفاده از آن را
بسیار محدود کردهاند [ .]۴2-۴5بهطورکلی استفادۀ معمول
از یوروگرافی در سالهای اخیر ،بهدلیل نیاز به تزریق مادۀ
حاجب و فیلمهای متعدد زیر سؤال رفته است ،چه رسد به
اینکه در حاملگی استفاده شود [.]۴۶
توموگرافی کامپیوتری ()CT scan

سنگهای ادراری در افراد طبیعی با انجام  CTبدون تزریق
مادۀ حاجب با حدود  %۹۸حساسیت و اختصاصی بودن
تشخیصپذیر هستند [ .]۲۲در خانم حامله بهویژه در 3ماهۀ
اول باید از انجام CTبهدلیل مضرات اشعه بر جنین اجتناب
کرد؛ با اینهمه انجام آن در دورۀ حاملگی بین سالهای
 ۱۹۹۷تا  ،۲۰۰۶سالیانه حدود   % ۲۵افزایش  داشته است
[.]۴۷
براساس تحقیقات کالج زنان و زایمان آمریکا ،در صورتی
که مقدار  اشعۀ دریافتی کمتر از  5راد باشد ،احتمال از
دست رفتن جنین یا ایجاد ناهنجاریهای مادرزادی وجود
ندارد []۴۸؛ البته اثر اشعه به دو شکل ممکن است ظاهر
شود :راندم (تصادفی) و قطعی که دربارۀ نوع دوم وابسته
به مقدار اشعه است؛ ولی دربارۀ نوع اول در هر مقداری از
اشعه اتفاق میافتد [ .]۴۹بین  ۵تا 10راد اشعه موجب
اختالالت نامحسوس خواهد شد .گرچه اثبات نشده است
ولی اعتقاد بر این است که اگر پس از هفتۀ سوم حاملگی
جنین در معرض اشعۀ بیش از 10راد قرار گیرد ،ممکن
است باعث سقط خودبهخودی یا کاهش ضریب هوشی شود.
بههرحال در استفاده از  CTدر حاملگی باید دقت شود تا در
صورت ضرورت ،با سنجیدن فواید و مضرات آن بهکار رود1
[]۵۰، ۴۸ ، ۳۹ ، ۸؛ البته دستگاههای پیشرفتۀ امروزی با
مقدار بسیار کم اشعه که کمتر از حد خطرساز است ،قادر
به انجام تصویربرداری مفید هستند (-۵1[ )ultra-low-dose
 .]۵0یک مقالۀ مروری سیستماتیک بهتازگی مؤثر بودن CT
با اشعۀ کم و بسیار کم را در بیماران بالغ که بهدلیل کولیک
کلیوی بین سالهای  ۱۹۹۵تا  ۲۰۱۵انجام شده ،اعالم کرده
است .آنها پس از مرور  7مطالعه و بررسی مجموعا ۱۱۰۴
بیمار نتیجه گرفتهاند که اشعۀ کم ( )low-daseکمتر از msv
 ۳/۵و بسیار کم ( )ultra-lowکمتر از  1/9 msvدر نظر گرفته 
میشود [.]۵۲
براساس تئوری ،این مقدار اشعه در حاملگی بیخطر
است و قطعا مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ اما اثر تصادفی آن
قابلپیشبینی نیست که برخی معتقدند ممکن است در آینده
باعث بدخیمی در سلولهای خونی کودک شود [.]۳۷، ۳۰
14

ام آر آی ()MRI
دربارۀ استفاده از  MRIدر حاملگی نیز باید گفت که
جایگزین بسیار خوبی برای  CTخواهد بود؛ چراکه از اشعۀ
غیریونیزان استفاده میشود ،درحالیکه نتیجۀ مشابه یا حتی
بهتر از  CTبهدست میدهد و نیاز به تزریق مادۀ حاجب هم
ندارد [ .]۵۳انجام یورگرافی با رزنانس مغناطیس ( )MRUبا
تصاویر  میتواند هیدرونفروز فیزیولوژیک حاملگی را از نوع
انسدادی تمایز دهد [ ]۵۴و اگر الیههای نازک و دقت باال و
سریع گرفته شود سنگهای کوچک را هم تشخیص میدهد
[.]۵۵ ،۵۴
امروزه اگر سونوگرافی کمککننده نباشد MRU ،خط
دوم راهکار تشخیصی در حاملگی است؛ گرچه  CTاز هردو
دقیقتر است [ .]۵۶براساس راهنمای انجمن رادیولوژی
آمریکا ،تصویربرداری با  MRIهیچ عوارض جانبی بر جنین
ندارد [ ]۵۷و مطالعات متعدد در سهماهههای مختلف نیز
مؤید این نکته بودهاند []۵7 ،۵8؛ بنابراین در هر مقطعی
از حاملگی اگر نیاز باشد ،میتوان  MRIرا انجام داد .گرچه
تزریق مادۀ حاجب ممنوعیت مطلق ندارد ،باید در شرایطی
استفاده شود که مطلقا الزم باشد وگرنه باید صرفنظر کرد.
چراکه انجام آن با تزریق  GADعوارض بسیاری از جمله
مرگ نوزادی را سبب شده است [.]۵۷
درمان سنگ ادراری در حاملگی

با توجه به آنچه دربارۀ روشهای مختلف تصویربرداری
در تشخیص سنگ در دورۀ حاملگی بیان شد ،میتوان چند
مسیر و راهکار درمانی را در نظر گرفت.
درمان محافظهکارانه

اغلب سنگهایی که کولیک ایجاد میکنند و در حالب
هستند با درمانهای که شامل ضددردها و مصرف مایعات
و ورزش است خودبهخود دفع میشوند؛ بنابراین بهعنوان
نخستین اقدام در تمام بیماران توصیه میشوند [۳۱ ،۳۰ ،۱۱
 .]۴۱،اگرچه میزان این درمان تا حد  %70تا  %80گزارش
شده است ،این مقدار را باید به حساب تخمین بیشازحد
گذاشت که خود ناشی از علل دیگر درد در حاملگی است که
سنگ نبوده و با مسکن بهبود یافته است [  .]۵۹مطالعهای
که روی  ۱۴۴خانم حامله با تشخیص قطعی سنگ  انجام
شد ،نشان داد که  %۶۳سنگها خودبهخود دفع شدند [.]۲۸
بههرحال ،اقدام محافظهکارانۀ خط مقدم درمان سنگ است؛
ولی باید براساس اندازه و محل آن درمانهای تهاجمیتر هم
در نظر گرفته شوند .بهویژه اگر بیمار به درمانهای محافظتی
خوب پاسخ ندهد ،برای جلوگیری از عوارض احتمالی باید
زودتر اقدام شود .نکتۀ دیگر آنکه درمان محافظتی برای
موارد بدون عارضه اندیکاسیون دارد .راهنمای بالینی انجمن
ارولوژی آمریکا ( )AUAاقدام محافظهکارانه را برای بیماران
خاصی در نظر میگیرد که عوارض بالینی همچون تب و
افزایش کراتنین سرم نداشته باشند [ ]۱۱و توصیه میکند که
فقط در سنگهای کمتر از یک سانتیمتر بدون عالئم عفونت
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و دیسترس شدید و در شرایط پایداری همهجانبۀ بیمار
بهکار رود [ .]۲۲باید دقت کرد که از داروهای ضدالتهابی
غیراستروئیدی اجتناب شود؛ چون باعث فشارخون ریوی و
بستهشدن زودرس مجرای  ductus arteriosusدر سهماهۀ
سوم میشود و مسکن انتخابی در این بیماران استفادۀ مکرر
از مقادیر کم مورفین است [ .]14، ۶۰، 64کمعرضهترین دارو
پارااستامول و استفاده از ترامادول در کل دورۀ حاملگی و
استفاده از کدویین وایبوپروفن در سهماهۀ سوم ممنوع است
[.]۴۱
استفاده از مسکن باید به نحوی باشد که درد مادر را
کنترل کند و درعینحال عوارضی برای جنین نداشته باشد
که در اینباره باید با متخصص زنان مشورت شود [ .]۱۱با
در نظر گرفتن احتمال درد زایمان زودرس و سایر عوارض
در خانم حاملۀ مبتال به سنگ عالمتدار []12 ، ۶۰، 61
متخصص ارولوژی باید با دقت بیمار را تحتنظر داشته باشد
تا چه زمانی درمان محافظتی ناکارآمد است و الزم است به
اقدامات تهاجمی دست زند که اندیکاسیونهای انجام آن درد
مقاوم به درمان طبی ،انسداد کامل کلیوی ،اختالل عملکرد
کلیهها و عالئم عفونت خونی ( )sepsisاست که در حدود  20
تا  30درصد موارد مشاهده میشود [.]۶۱
اقدامات درمانی که منجر به دفع سنگ میشوند (درمان
طبی دفعکننده = )METوقتی به کار میروند که درمانهای
معمول و مسکنها بینتیجه باشند [ .]۱۲،۲۲در این شرایط،
به استفاده از آلفابالکرها و مسدودکنندههای کانال کلسیم که
باعث شلشدن عضالت صاف میشوند ،توجه میشود []۱۷؛
ولی سازمان غذا و دارو ( )FDAاستفاده از آنها را در حاملگی
تأیید نکرده است [ .]۱۶در مطالعهای دوسوکور ،چندمرکزی
و راندوم نیز تفاوتی در استفاده از آنها و دارونما دیده نشده 
است [ .]۱۷در متاآنالیزی که بهتازگی انجام شده و در آن
تعداد  ۵۵مطالعه  RCTمقایسهای بین آلفابالکر و دارونما
بررسی شده است ،دریافتهاند که استفاده از آلفا بالکرها در
سنگهای بزرگ تا حدی موفقتر بوده است []۶۳؛ بنابراین
مسلما مطالعات بیشتری باید انجام شود تا راه را برایمان
روشن سازد.
البته باید توجه داشت که استفاده از  شلکنندههای
عضالت صاف در حاملگی چندان هم کمککننده نیست؛
چراکه حالبها خود   فیزیولوژیکی متسع هستند [.]۱۶
بهعالوه ،باید در نظر داشت که  FDAداروی تامسولوسین را
در گروه  Bطبقهبندی میکند و مطالعۀ انسانی دربارۀ مصرف
آن بسیار محدود است [.]64
مطالعۀ آیندهنگری نیز بهتازگی انجام شده است که از
تامسولوسین برای  METدر حاملگی استفاده شده و تفاوتی از
نظر عوارضی مثل وزن زمان تولد ،طول حاملگی ،معیار آپگار
نوزاد و بستریشدن در بخش مراقبتهای ویژۀ نوزادان با گروه
کنترل دیده نشده است؛ ولی در گروه دارو احتمال سندرم
مرگ ناگهانی نوزاد ( )SIDSبا تفاوت اندک آماری بیشتر بوده
است .در این مطالعه ،سایر علل ایجادکننده  SIDSبررسی

نشده بودند و بنابراین چندان هم قابلاعتماد نیست [.]۶۵
تعبیۀ کاتتر در فضای اپیدورال و بلوک ممتد عصبی ناحیۀ
تحت پوشش اعصاب مهرۀ سینهای  )T11( ۱۱تا کمری دوم
( )L2هم در دفع خودبهخودی سنگ مؤثر بوده است [.]۶۶
اخیرا در مطالعۀ دیگری که با پست الکترونیکی پزشکان
انجام شده است ،اظهار داشتهاند که در حالت معمول بیش از
 %۹۷آنها از  METاستفاده میکنند؛ درحالیکه ،در شرایط
حاملگی تنها  %۴۴از آنها  METرا در نظر میگیرند [ ]۱۶؛
بنابراین تا زمانی که شواهد کافی له یا علیه  METوجود
ندارد ،باید استفاده از آن را در مقابل انجام اقدامات تهاجمی
با خود بیمار و متخصص زنان در میان گذاشت و تصمیم
گرفت [.]۱۴
اقدامات درمانی تهاجمی

شامل روشهای موقتی (گذاشتن استنت داخلی دبل
جی و یا نفرستومی از راه پوست) و یا قطعی (یورتروسکوپی/
جراحی )PCNL /است .روشهای موقتی را روش طالیی
استاندارد در نظر میگیرند؛ چون هم کمتهاجمی هستند و
هممیتوان آنها را با بیحسی موضعی انجام داد و بسیار در
تسکین درد ،رفع انسداد و حفظ عملکرد کلیه مؤثر هستند
[ .]۶۷ ، ۱۴اندیکاسیون انجام آنها شامل درد مقاوم به مسکن،
سنگ بزرگ انسدادی ،آناتومی پیچیده و یا دالیل مربوط به
حاملگی و عوارض آن مثل مراحل ابتدایی یا انتهایی حاملگی
و مهمتر از آن موارد منع مطلق برای انجام درمانهای جراحی
مثل عفونت ادراری فعال است [.]11 ،14 ،22 ،25
تعبیۀ استنت دبل جی و نفرستومی به یک اندازه در
حاملگی مؤثر هستند؛ اما مشکل استنت دردهایی است که
ایجاد میکند و گاهی تحمل آن از خود کولیک کلیوی برای
بیمارسختتر است .در مطالعهای ۷ ،تن از  ۱۵بیمار استنت
را تحمل نکردند [.]۶۸
در  خانمهای غیرحامله برای تحمل استنت آلفابالکر و
داروهای ضد موسکارین مصرف میشود؛ ولی در حاملگی
اثربخشی و مناسب بودن آنها چندان روشن و مطمئن نیست
[ .]۶۸عالوه بر آن ،باعث افزایش احتمال عفونت ادراری
(باالرونده) یا رسوب کریستالهای سنگ روی استنت یا
مهاجرت آن درون کلیه میشوند و با توجه به تغییرات ادراری
در حاملگی که شانس رسوب را افزایش میدهد ،ممکن است
خود استنت مبتال به رسوبات ( )encrustedباعث انسداد
مضاعف شده و درمان را مشکلتر کند .مشکل دیگر آنکه
در خانم حامله هر ۴ 1تا  ۶هفته باید استنت تعویض شود
[.] ۷۱ -۶۹ ، ۶۵ ، ۶۰، ۲۲ ، ۱۵ ،۱۲
نفرستومی نیز عوارضی مثل استنت دارد (رسوب و عفونت)
و بدتر از آن شانس جابهجایی و خارج شدن از کلیه را هم
دارد که موجب میشود مجبور به تعبیۀ مجدد آن شویم.
گرچه نفرستومی شانس عفونت باالرونده را کم میکند،
مواردی از عوارض عفونی و حتی  sepsisهم با آن گزارش
شده و بیمار نیز از داشتن یک کیسه در خارج از بدن ناراحت
15
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است؛ بنابراین بین این دو روش کمتهاجمی ،استنت داخلی
ترجیح داده میشود [.]15 ، 71

برخالف  ،ESWLاستفاده از  PCNLدر حاملگی منع
مطلق نداشته و گزارشهای بسیاری در این زمینه وجود دارد
[ .]25 ، ۸۰ ، 81بههرحال ،بهتر است در شرایطی که میتوان
از روشهای کمخطر استفاده کرد از انجام  PCNLدر حاملگی
اجتناب شود؛ ولی اگر مجبور به انجام آن شدیم ،بهتر است
بهجای فلورسکوپی از سونوگرافی استفاده کنیم [.]25 ، 31
از وضعیت دمر ( )proneهم بهویژه در ماههای آخر استفاده
نکنیم ،در وضعیت به پهلو یا به پشت ( )supineانجام دهیم و
در مرکزی انجام شود که همۀ این امکانات موجود و تیم قادر
به انجام آن با سونوگرافی و در وضعیتهای مختلف باشند
[.]۸0-۸3

دربارۀ انجام یورتروسکوپی و خارجکردن سنگ اتفاقنظر
وجود دارد که بیخطر و بسیار مؤثر و عوارض آن هم بسیار
کم است [ .]۷۳در مطالعۀ مروری سیستماتیک که بهتازگی
روی  ۱۴گزارش انجام شده است ،عوارض ارولوژیک حدودا در
 %۸بیماران دیده شده و با خانمهای غیرحامله تفاوت چندانی
نداشته است [ .]۱۵راهنمای بالینی انجمن متخصصان زنان
آمریکا پیشنهاد میکند که هرگونه جراحی غیراورژانسی
مثل یورتروسکوپی را به سهماهۀ دوم موکول کنید تا شانس
عوارضی مثل درد زایمان زودرس و یا سقط کاهش یابد [.]۷۴

جراحی باز نیز ممکن است در موارد نادری به کار رود؛ اما
ممکن است عوارضی از جمله مرگ جنین را به همراه داشته
باشد [ ]۸۴و استفاده از آن باید به مواردی مثل بیماران
بسیار بدحال که اعمال کمتهاجمی در آنها ناموفق بوده یا در
دسترس نباشد ،و استفاده از آن باید به مواردی مثل بیماران
بسیار بدحال که اعمال کمتهاجمی در آنها ناموفق بوده یا در
دسترس نباشد ،محدود شود [.]۴۱

دربارۀ درمان قطعی سنگ در حاملگی میتوان
یورتروسکوپی ESWL ،و  PCNLرا نام برد .باید توجه داشت
که استفاده از ESWLدر دوران حاملگی ممنوع است و
 PCNLنیز در شرایط عادی و بهویژه با استفاده از اشعه نباید
به کار رود [ .]22 ، 66درمانهای قطعی معموال بیمار را از
تکرار عمل در طول حاملگی حفظ و نیاز به تعویض آن را نیز
منتفی میکنند؛ ولی در انجام این روشها باید همکاری بسیار
نزدیک و دقیق تیمی بین بیمار ،متخصص زنان و ارولوژیست،
بیهوشی بهوجود آید [.]18 ، ۲۵ ، 72

اگرچه معموال یورتروسکوپی با کمک فلورسکوپی انجام
میگیرد ،توصیه  میشود که در خانمهای حامله بدون
فلورسکوپی انجام شود تا شانس تماس اشعه با جنین کاهش
یابد یا از حداقل آن استفاده شود و حتی توصیه شده است
اگر بتوان زیر دید مستقیم یورتروسکوپی کرد و در موارد الزم
از سونوگرافی کمک گرفت تا اشعه کامال حذف شود [.]۷۵
موضوع دیگر دیدگاه اقتصادی است که انجام یورتروسکوپی
و خارجکردن سنگ ،بهویژه اگر در اوایل حاملگی باشد ،نسبت
به استنت و تعویض مکرر آن بسیار مقرون به صرفهتر و مؤثرتر
است [.]۷۶
امواج بروناندامی در خانمهای غیرحامله روشی عالی در
درمان سنگ است []69 ، 77؛ ولی بهدلیل احتمال مرگ
جنین در اثر این امواج ،استفاده از آن در حاملگی مطلقا
ممنوع است و به همین سبب همۀ خانمهای در سن باروری
که کاندید عمل  ESWLهستند باید تست حاملگی را انجام
دهند [.]۱۳
استفاده از انرژی لیزر و پنوماتیک در سنگشکنی
دروناندامی در حاملگی مؤثر و بیخطر است و در مطالعاتی
(هرچند کم) که انجام شده عوارضی گزارش نشده است
[]۷۸؛ اما مطالعات بیشتری الزم است تا این موضوع کامال
به اثبات برسد.
نکتۀ جالبتوجه اینکه چون در حاملگی نمیتوان از
فلورسکوپی استفاده کرد ،باید ابزار ظریف با تکنیکهای
پیشرفته و به دست افراد مجرب انجام و درعینحال به
عوارض مربوط به بیهوشی در مادر و جنین نیز توجه شود
[.]۷۹
16

نتیجهگیری

ابتال به سنگ ادراری در حاملگی مشکلی برای بیمار و تیم
پزشکی است و داشتن اطالعات کافی دربارۀ فیزیوپاتولوژی در
پیشگیری و درمان مناسب آن کمککننده است .سونوگرافی
همچنان خط مقدم روشهای تصویربرداری تشخیصی
شاخص است و درمانهای محافظهکارانه و طبی برای دفع
خودبهخودی سنگ نیز اقدام خط اول در مدیریت آن است و
پس از آن استنت دبل جی و نفروستومی از راه پوست توصیه
میشود.
یورتروسکوپی بهعنوان جایگزین در بیمارانی که
درمانهای محافظهکارانه در آنها موفق نباشند ،یورتروسکوپی
روش جایگزین در نظر گرفته میشود .باید مضار و منافع سایر
روشهای تهاجمی از جمله  PCNLرا سنجید و در حالت
عادی از آن استفاده نکرد  SWL .همچنان بهعنوان ممنوعیت
مطلق در حاملگی مدنظر است.
و مهمترین نکتۀ انجام کار تیمی و همکاری و همفکری
گروه معالج و بیمار است که پس از بحث و تبادلنظر و
رسیدن به نقطهنظر مشترک ،در انجام درمان مناسب کوشش
کنند تا مادر و جنین با کمترین عارضه و بهبودی مطلوب از
بیمارستان مرخص شوند.

سپاسگزاری

نویسندگان از  از سرکار خانم سیده سودابه قاسمی برای
دقت و صبوری که در تایپ این مقاله انجام دادند ،سپاسگزار
هستند.

تعارض در منافع

بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد.
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