عنوان :
بررسی فراوانی تکرار سنگ¬شکن برون اندامی در بیماران مراجعه¬کننده به سنگ¬شکن بیمارستان دکتر
شریعتی اصفهان
چکیده مقاله :
مقدمه :شکستن سنگ برون اندامی یک روش مورد استفاده در درمان سنگ کلیه است ولی میزان موفقیت این
روش و نیاز به تکرار عمل سنگ شکنی مورد بحث می باشد و به نظر می رسد عوامل فردی و ویژگی های سنگ،
محل قرار گرفتن آن در موفقیت سنگ شکن دخالت داشته باشد .لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی
تکرار سنگ شکن برون اندامی در بیماران مراجعه کننده به سنگ شکن بیمارستان دکتر شریعتی صورت گرفته
است .هدف :بررسی عوامل فردی و ویژگی های سنگ ،می توان تا حدودی در مورد علل تکرار عمل سنگ شکن
اطلاعاتی بدست آورد تا با توجه به شیوع و اهمیت موضوع ،در جهت رفع این علل گام هایی برداریم .مواد
و روش ها :این مطالعه از نوع مقطعی و با بررسی  108بیمار تحت عمل شکستن سنگ به روش برون اندامی مورد
مطالعه قرار گرفت 3-6 .هفته بعد از سنگ شکن ،عاری شدن بیمار از سنگ و نیاز به تکرار عمل ،برحسب
ویژگی های فردی و خصوصیات سنگ کلیه مورد بررسی قرار گرفت .داد ها با استفاده از آزمون های توصیفی و
کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافته ها 16 :نفر ) (%¬8/14از بیماران تحت مطالعه
نیاز به تکرار سنگ شکنی داشتند .نیاز به تکرارسنگ شکنی برحسب اندازه سنگ و تعداد ضربه اختلاف معنی
دار داشت .شانس نیاز به تکرار سنگ شکنی در سنگ های  10میلی¬متر و بیشتر 9/8 ،برابر سنگ های زیر 10
میلی متر بود) .(P=0.042نتیجه گیری :با توجه به درصد قابل توجه نیاز به تکرار سنگ شکنی ،لازم است
مطالعات دیگری در زمینه عوامل موثر در خصوص عدم موفقیت سنگ شکنی به روش برون اندامی با در نظر
گرفتن نوع دستگاه ،سوابق قبلی سنگ شکن فرد و همچنین مقایسه  ESWLبا سایر روش های موجود انجام
گیرد.
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