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Abstract
Introduction: Spastic pain due to ureteral spasm is one of the main problems of
ureteroscopy. Therefore, in this study, the effect of intravenous injection of aminophylline
on the reduction of ureteral spasm during ureteroscopy has been studied.
Materials and Methods: A total of 64 patients with ureteral stones confirmed by
imaging were entered for ureteroscopy. During ureteroscopy, in the face of spasm or
ureteral stenosis, aminophylline was injected intravenously (250 mg/50 ml of normal
saline). Obtained data were analyzed by one-way ANOVA using SPSS software.
Results: The age range of the subjects was 18 to 50 years old. The effect of dilatation of
intravenous aminophylline was appropriate on 25 subjects. But 39 patients did not
respond properly to the drug and successful ureteroscopy failed. In cases where
ureteroscopy and crushing were performed, 4 patients were injured due to ureteral
mucosal injury and 5 patients due to the absence of a complete breakdown of the JJ
catheter. So, for 48 people, a JJ catheter was fitted. 11 out of 39 people who did not respond
to aminophylline were referred for ESWL. Six out of 25 people who responded to
aminophylline had mild hematuria, but none of them had significant hematuria. None of
the patients had urinary tract infections, ureter rupture and fever.
Conclusions: According to the findings of this study, it can be suggested that injection
of aminophylline in cases of ureteroscopy can be a suitable method for the urologist in
order to re-perform ureteroscopy and TUL, and to prevent of additional costs to the
patient as well as ureteroscopy complications.
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چکیده
مقدمه :اسپاسم حالب و درد ناشی از آن یکی از مشکالت انجام یورتروسکوپی است .بنابراین در این مطالعه اثر
آمینوفیلین به صورت وریدی بر کاهش اسپاسم حالب در هنگام مواجه شدن با یورتروسکوپی مشکل مورد بررسی قرار
گرفته است.
مواد و روشها 66 :نفر بیمار با تشخیص سنگ حالب که بر اساس تصویر برداری انجام شده مورد تأیید قرار گرفته
بودند جهت یورتروسکوپی وارد مطالعه شدند .در حین یورتروسکوپی در مواجهه با اسپاسم یا تنگی حالب ،آمینوفیلین
بصورت وریدی (محلول یک آمپول  251میلی گرم داخل  51سی سی نرمال سالین) به بیمار تزریق شد .اطالعات به
دست آمده به روش آنالیز واریانس یک طرفه در نرم افزار  SPSSتحلیل شدند.
یافتهها :محدوده سنی افراد شرکت کننده در مطالعه  12تا  51سال بود .اثر گشاد کنندگی داروی آمینوفیلین وریدی
روی  25نفر مناسب بود .اما  39نفر به دارو پاسخ مناسب ندادند و یورتروسکوپی موفق میسر نشد .در مواردی که
یورتروسکوپی و سنگ شکنی انجام شد برای  6نفر به علت آسیب مخاطی حالب و  5نفر به علت عدم سنگ شکنی
کامل کاتتر دبل جی تعبیه شد .بنابراین برای  62نفر کاتتر دبل جی تعبیه شد 11 .نفر از  39نفری که به داروی
آمینوفیلین پاسخ ندادند جهت انجام  ESWLارجاع داده شدند 6 .نفر از  25نفری که به داروی آمینوفیلین پاسخ دادند
دچار هماچوری خفیف و مختصر شدند ولی هیچکدام هماچوری بارز نداشتند .هیچکدام از بیماران دچار عفونت ادراری،
پارگی حالب و تب نشدند.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای این مطالعه میتوان پیشنهاد کرد که تزریق آمینوفیلین در موارد یورتروسکوپی
مشکل میتواند به عنوان یک راه حل مناسب در اختیار اورولوژیست قرار بگیرد تا از انجام یورتروسکوپی و  TULمجدد
و تحمیل هزینههای بیشتر به بیمار و نیز از عوارض یورتروسکوپی جلوگیری شود.
کلمات کلیدی :رنال کولیک ،آمینوفیلین ،یورتروسکوپی ،کاتتر دبل جی ،سنگ شکن.
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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روش کار
مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بود که پس از دریافت تائیدیه کمیته
اخالق در مرکز آموزشی-درمانی بقیة اهلل االعظم تهران به انجام رسید
و طی آن از اسفندماه  96تا آبان  95افراد مراجعه کننده به درمانگاه یا
اورژانس مرکز مذکور که از سنگهای حالبی رنج میبردند و دچار
دردهای کولیکی کلیوی شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند .پس از
تشخیص اولیه سنگ سیستم ادراری بوسیله عالئم بالینی و انجام
بررسیهای تکمیلی توسط سونوگرافی و سی تی اسکن ،تمام افرادیکه
اندیکاسیون انجام سنگ شکنی داخل حالبی ( )TULو سن  15تا 51
سال داشتند ،پس از اخذ رضایتنامه کتبی وارد مطالعه شدند .بیماران
با اختالالت فانکشنال و آناتومیک سیستم ادراری ،وبیماران با مشکالت
قلبی وعروقی و کبدی ،آسم ،مصرف تئوفیلین یا بتا بلوکر ،واکنش به
متیل گزانتین ها ،حاملگی یا شیردهی از مطالعه خارج شدند .در این
مطالعه بیمارانی که جهت یورتروسکوپی و سنگ شکنی داخل حالبی
( )TULبستری شده بودند بعد از ورود به اتاق عمل و انجام مراحل
بیهوشی ،تحت آنستزی اسپاینال قرار گرفتند .سپس در پوزیشن
لیتوتومی و در شرایط استریل با یورتروسکوپ  9,5فرنچ وتحت هدایت
گای د وایر هیدروفیلیک اقدام به یورتوسکوپی نمودیم .مواردی که حین
انجام پروسیجر به علت اسپاسم حالب و تنگی آن مواجه با یورتروسکوپی
مشکل میشدیم  ،توسط گروه بیهوشی با کنترل و مونیتورینگ بیمار،
تحت تزریق وریدی محلول (سرم  +آمینوفیلین) با غلظت یک آمپول
آمینوفیلین  251میلی گرمی در  51سی سی سرم نرمال سالین به
مدت حدود  5دقیقه قرار گرفتند و پس از حدود  11دقیقه مجدداً
یورتروسکوپی شدند و نتایج حاصله از نظر طول مدت زمان
یورتروسکوپی و سنگ شکنی داخل حالبی ( )TULتوسط دستگاه
 ،Swiss pneumatic lithoclastمیزان موفقیت یورتروسکوپی در
دستیابی به سنگ و نیز میزان موفقیت و کاهش عوارض سنگ شکنی
داخل حالبی ( ،)TULاستفاده از استنت حالبی و  DJو نیاز به
 ESWLو بروز عوارض سیستمیک (تاکیکاردی) مورد بررسی قرار
گرفتند.

یافته ها
 66نفر وارد مطالعه ما شدند که شامل  32نفر مرد و  26نفر زن
بودند .محدود ه سنی بیماران  12تا  51با میانگین  35,12سال بود
و همه افراد شرکت کننده در مطالعه ما از لحاظ قلبی عروقی سالم
بودند و بیماری همراه نداشتند 25 .مورد شامل  16مرد و  11زن
به تزریق داروی آمینوفیلین هنگام مواجهه با یورتروسکوپی مشکل
در آنها پاسخ مناسب دادند و امکا ن یورتروسکوپی و سنگ شکنی
فراهم شد 13 .مورد سنگ در حالب تحتانی وجود داشت که سنگ
به طور کامل شکسته و خارج گردید و در  6مورد از این  13نفر به
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سنگهای ادراری سومین بیماری شایع دستگاه ادراری بعد از
عفونتهای ادراری و حاالت پاتولوژیک پروستات هستند [ .]1شیوع
سنگ کلیه در ایاالت متحده امریکا  %11-15گزارش شده است .انسداد
دستگاه ادراری فوقانی شامل انسداد محل اتصال حالب به لگنچه و هر
انسدادی در مسیر حالب مانند سنگ ،التهاب ،عفونت ،تومور و تروما
میباشد  .به دنبال انسداد عبور ادرار از لگنچه به حالب مختل شده و بر
اثر گذشت زمان عوارضی ایجاد خواهد شد .پس از انسداد یک طرفه
تغییرات مشخص سه مرحلهای در میزان فشار حالب و جریان خون
کلیوی رخ میدهد .مرحله اول این تغییرات که حدود  1/5تا  2ساعت
طول میکشد با افزایش فشار حالب و جریان خون کلیوی مشخص
میشود .در مرحله دوم که تا  5ساعت پس از انسداد میباشد جریان
خون کلیوی کم شده ولی فشار حالب همچنان افزایش مییابد .در
مرحله سوم کاهش بیشتر جریان خون کلیوی و کاهش فشار حالب را
به دنبال دارد .عوامل مختلفی در ایجاد شرایط فوق نقش دارد از جمله
نقش پروستاگالندینهای گشادکننده عروق در مرحله اول انسداد به
اثبات رسیده است .لذا مهار کنندههای ساخت پروستاگالندینها ،منجر
به کاهش جریان خون کلیوی و کاهش فشار حالبی شده و سبب بهبود
درد و وضعیت بیمار میشود .در اثر انسداد در دستگاه ادراری فوقانی،
ادرار پشت محل انسداد تجمع یافته و تخلیه نمیشود که باعث افزایش
فشار در آن ناحیه شده و این فشار به نسج کلیه منتقل میشود و با
فشار تصفیه سازی گلومرول ها مقابله میکند .وقتی فشار پشت انسداد
از فشار تصفیه سازی گلومرول تجاوز کند ،ناحیه مبتال دیگر ادرار ترشح
نخواهد کرد و نسج کلیه در اثر فشار ادرار به کپسول کلیه فشرده و
منجر به بروز کولیک کلیوی میشود [ .]2سنگهای ادراری که باعث
انسداد ادراری میشوند مهمترین مکانیسم مسئول کولیک کلیوی است.
کولیک کلیوی معموالً به علت کشش سیستم جمع کننده یا حالب
ایجاد میشود  .عالئم کولیک حاد کلیوی به محل سنگ بستگی دارد.
سنگهای حالب اغلب باعث دردی میشوند که در ناحیه کمر آغاز شده
و به کشاله ران و بیضهها درآقایان و لبهای بزرگ واژن درخانم ها تیر
میکشد [ .]1در زمان کولیک کلیوی  NSAIDها مانند ایندومتاسین
خوراکی یا شیاف رکتالی یا دیکلوفناک داخل عضالنی ،مخدر داخل
وریدی مانند پتدین و مورفین وهمچنین کورتیکو آستروئید ،آنتی کولی
نرژیک ها مثل هیوسین بوتیل بروماید و smooth muscle
 relaxantمانند آمینوفیلین میتواند مورد استفاده قرار گیرد [.]3 ,2
یورتروسکوپی یک تکنیک اورولوژیک استاندارد شده است و در
موقعیتهای گوناگونی در تشخیص ودرمان سنگهای ادراری بکار
میرود [ .]2خارج کردن سنگ با یورتروسکوپ در سنگهای بخش
تحتانی حالب بسیار مؤثر است [ .]1در یک کولیک حاد حالبی اسپاسم
حالبی میتواند در حین عبور یورتروسکوپ مشکل ساز شود مواد زیر
میتواند اسپاسم حالبی را کاهش دهد و منجر به موفقیت یورتروسکوپی
شود :ژل لیدوکائین که بی حس کننده موضعی است ,آمینوفیلین %1/5
و  buscopanداخل وریدی [ .]6مکانیسم اثر داروی آمینوفیلین شامل
اثرات آنتاگونیستی با پروستاگالندینهای  E2و  F2aو اثر مستقیم بر
متابولیسم کلسیم داخل سلولی مؤثر در انبساط ماهیچههای صاف
میباشد [ ،]5با توجه به موارد گفته شده در این مطالعه اثر آمینوفیلین

به صورت وریدی بر کاهش اسپاسم حالبی در هنگام مواجه شدن با
یورتروسکوپی مشکل مورد بررسی قرار میگیرد و انتظار میرود این
روش در کاهش اسپاسم حالبی وموفقیت یورتروسکوپی و سنگ شکنی
داخل حالبی حالبی ( )TULمؤثر واقع شود.
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 66بیمار شامل  32مرد و  26زن وارد این مطالعه شدند که برای 25
نفر امکان انجام یورتروسکوپی و  TULمیسر شد و برای  39نفر
یورتروسکوپی موفقیت آمیز نبود .میانگین سنی افراد گروه
یورتروسکوپی موفق  33/26سال و در گروه ناموفق  36بود که این
اختالف معنی دار نبود ( .)P = 1/259متوسط زمان انجام یورتروسکوپی
و سنگ شکنی در گروه موفق  36/2دقیقه (بازه زمانی  )25 -65و در
گروه ناموفق  12/26دقیقه بود (بازه زمانی  )15 -25که تفاوت معنی
داری داشت ( .)P = 1/1111البته شایان ذکر است که این اختالف
زمان با توجه به اینکه در گروه موفق به علت انجام  TULزمان بیشتری
نیاز دارد یافتهای طبیعی است و سنگ شکنی انجام شده باعث
جلوگیری از یورتروسکوپی و  TULمجدد میشود 6 .نفر از بیمارانی
که تحت یورتروسکوپی و سنگ شکنی موفق قرار گرفتند دچار آسیب
مخاطی حالب شدند که این عارضه در افرادی که به دارو پاسخ ندادند
مشاهده نشد ( .)P = 1/12در مجموع برای  62بیمار شامل  9نفر از
بیمارانی که یورتروسکوپی و سنگ شکنی موفق داشتند و  39نفری که
انجام یورتروسکوپی موفق برای آنها میسر نشد کاتتر دبل جی در حالب
تعبیه شد ( )P = 1/1111که از لحاظ آماری معنی دار بود 11 .نفر از
بیمارانی که به دارو پاسخ ندادند و یورتروسکوپی موفق نداشتند جهت
انجام  ESWLارجاع داده شدند ولی از افراد با یورتروسکوپی موفق
بیماری ارجاع داده نشد ( 3 .)P = 1/116نفر از بیماران در گروه
یورتروسکوپی موفق و  5نفر در گروه ناموفق دچار عارضه تاکیکاردی
بعد از تزریق آمینوفیلین شدند که توسط گروه بیهوشی ،با مونیتورینگ
دقیق بیمار این عارضه کنترل شد و مشکل خاصی ایجاد نشد .با توجه
به  P = 1این اختالف معنی دار نبود .هیچکدام از افراد شرکت کننده
در مطالعه دچار عارضه پارگی حالب حین انجام پروسیجر و هماچوری
بارز ،عفونت ادراری و تب پس از انجام پروسیجر نشدند .در جدول 1
خالصهای از آمار کلی عوارض در دو گروه دیده میشود.

جدول  :1جدول کلی تحلیل دادهها بر حسب موفقیت و عدم موفقیت در یورتروسکوپی و TUL
گروه موفق

گروه ناموفق

25

39

P-value
1/66

متغیر
میانگین سنی

33/26

36

1/259

عفونت ادراری

1

1

-

هماچوری بارز

1

1

-

وضعیت یورتروسکوپی و TUL

پارگی حالب

1

1

-

آسیب مخاطی حالب

6

1

1/12

تب

1

1

-

تاکیکاردی

3

5

1

استفاده از کاتتر دبل جی

9

39

> 1/1111

1
36/2

11
12/26

1/116
> 1/1111

ESWL
متوسط زمان انجام پروسیجر
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علت آسیب مخاطی که در حالب تحتانی ایجاد شدبه منظور
جلوگیری از عوارض بعدی کاتتر دبل جی در حالب تعبیه شد12 .
مورد سنگ در حالب فوقانی و میانی وجود داشت که در  2مورد
بعد از تزریق آمینوفیلین به سنگ رسیدیم و سنگ کامالً شکسته و
خارج شد ولی در  5مورد علی رغم رسیدن به سنگ و شکستن
قسمتهایی از سنگ و باز شدن مسیر حالب ،با توجه به احتمال زیاد
آسیب حالب فوقانی ،از سنگ شکنی بیشتر خوددار ی نموده و کاتتر
دبل جی برای بیمار تعبیه شد .بنابراین از  25نفری که به تزریق
آمینوفیلین پاسخ مناسب دادند برای  21نفر سنگ شکنی کامل
انجام شد و  stone freeشدند و برای  5نفر تنها مسیر حالب باز
شد وبرای  9نفر نیز کاتتر دبل جی تعبیه شد 39 .مورد شامل 26
مرد و  15زن به تزریق داروی آمینوفیلین در یورتروسکوپی مشکل
پاسخ نداند و امکان انجام یورتروسکوپی موفقیت آمیز فراهم نشد.
در این موارد عمدتاً تنگی در حالب تحتانی و زیر عروق ایلیاک بود
و در چند مورد تنگی در محاذات عروق ایلیاک بود .تنگی حالب در
این موارد حالت فیبروتیک داشت و امکان عبور یورتروسکوپ 9/5
فرنچ و حتی  2فرنچ نیز وجود نداشت و تنها گاید وایر از محل تنگی
عبور میکرد که در نهایت منجر به تعبیه کاتتر دبل جی شد 6 .نفر
از  25نفری که به آمینوفیلین پاسخ دادند ،بعد از انجام
یورتروسکوپی و سنگ شکنی دچار هماچوری خفیف و مختصر
شدند که قبل از خروج بیمار از بخش ریکاوری اتاق عمل هماچوری
برطرف و ادرار به صورت شفاف درآمد .در هیچکدام از بیماران
هماچوری بارز (طوالنی یا منجر به کاهش همگلوبین) یا تاخیری
مشاهده نشد 2 .نفر از بیماران شامل  3نفر از افرادی که به
آمینوفیلین پاسخ مناسب دادند و  5نفر از بیمارانی که پاسخ ندادند
بعد از تزریق آمینوفیلین دچار تاکیکاردی سینوسی شدند که با
اقدامات گروه بیهوشی و با مونیتورینگ انجام شده این عارضه
کنتر ل شد و مشکلی رخ نداد .متوسط زمان انجام پروسیجر در گروه
یورتروسکوپی موفق  36/2و در گروه ناموفق  12/26بود.

تحلیل دادهها بر حسب موفقیت و عدم موفقیت در

قدیان و همکاران

111
جدول  :2جدول کلی تحلیل دادهها بر حسب جنس
میزان موفقیت یورتروسکوپی و TUL
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عفونت ادراری
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-

پارگی حالب

1
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آسیب مخاطی حالب

3

1
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2
6

6
6

1
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1
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میانگین سنی

35/12

35/19

1/956

متوسط زمان انجام یورتروسکوپی و TUL

25/26

26/15

1/212

تب

بحث
ما در این مطالعه دریافتیم که تزریق داروی آمینوفیلین به عنوان
یک عامل شل کننده عضالت صاف در مواردی که هنگام انجام
یورتروسکوپی به علت اسپاسم یا تنگی حالب دچار مشکل میشویم
می تواند به عنوان یک گزینه درمانی و راه گشا در اختیار ارولوژیست
قرار بگیرد تا وی با توجه به شرایط بیمار خود از آن استفاده کند.
مطالعات مشابهی که در ذیل آمده است بیانگر این مطلب است که
تزریق آمینوفیلین و دیگر مشتقات تع دیل شده متیل گزانتین ها
هم به صورت سیستمیک و هم به صورت موضعی سبب کاهش درد
و کولیک کلیوی و همچنین سبب کاهش اسپاسم حالب شده بود و
در مطالعه ما که تزریق آمینوفیلین در داخل اتاق عمل و حین انجام
یورتروسکوپی مشکل صورت گرفت تاییدی دیگر بر این موضوع
میباشد  .در م طالعه ای اثرات مقادیر موثری از DYPHYLLINE
(مشتق تعدیل شده  XANTHINEبا اثرات سمی کمتر نسبت به
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با نگاهی به جدول کلی تحلیل داده ها بر حسب موفقیت و عدم
موفقیت در یورتروسکوپی و  TULنتایج حاکی از آن است که
اختالف معنی داری از لحاظ میانگین سنی ،تاکیکاردی و وضعیت
انجام یورتروسکوپی و  TULبین گروه یورتروسکوپی موفق و
ناموفق وجود نداشت ولی از لحاظ آسیب مخاطی حالب ،استفاده از
کاتتر دبل جی ،نیاز به  ESWLو متوسط زمان انجام پروسیجر
اختالف معنی دار بود .الزم به ذکر است که هیچکدام از افراد مورد
مطالعه دچار پارگی حالب حین انجام پروسیجر ،هماچوری بارز،
عفونت ادراری و تب پس از انجام پروسیجر نشدند .در جدول 2
نتایج جراحی در گروه با یورتروسکوپی موفق براساس جنس بیان
شده است.
با نگاه ی به جدول کلی تحلیل داده ها بر حسب جنس ،نتایج حاکی
از آن است که اختالف معنی داری از هیچ لحاظ (سن ،طول مدت
یورتروسکوپی و  ، TULتاکیکاردی ،ارجاع جهت  ، ESWLاستفاده
از کاتتر دبل جی ،آسیب مخاطی حالب) اختالف معنی داری بین
مردان و زنان شرکت کننده در مطالعه وجود نداشت .هیچکدام از
بیماران دچار هماچوری بارز ،تب و عفونت ادراری پس از انجام
پروسیجر و پارگی حالب حین انجام پروسیجر نشدند.

تئوفیلین) در درمان و پیشگیری بیماریهای کلیوی مثل رنال
کولیک مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که ترشح کلیوی سریع
ترکیب باعث ایجاد غلظتهای موضعی باال در محل تجمع سنگ در
حالب و شلی عضالت صاف حالب میشود  ،بنابراین درمان رنال
کولیک با ترکیبات ذکر شده عبور سنگ را در مقایسه با عدم درمان
راحت تر میکند  .همچنین این ترکیبات اسپاسم حالبی را کاهش
میدهد [ .]5در مطالعه ای دیگر اثرات انفوزیون آمینوفیلین به
عنوان یک ضد درد در مقایسه با پالسبودر بیماان با رنال کولیک
حاد به صورت دوسوکور مورد بررسی قرار گرفت 161 .بیمار با
کولیک کلیوی عالمت دار که همگی سن زیر  61سال داشتند و
شرح حالی از مشکالت قلبی و کبدی ،آسم ،مصرف تئوفیلین یا بتا
بلوکر ،واکنش به متیل گزانتین ها ،حاملگی یا شیردهی نداشتند
وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفی برای دریافت انفوزیون
 mg375آمینوفیلین ( )n = 21یا دارو نما ( )n = 21تحت شرایط
دو سو کور انتخاب شدند .امینوفیلین در  65نفر از  21بیمار مؤثر
واقع شد در حالیکه پالسبو در  12بیمار گروه کنترل مؤثر واقع شد.
 31و  61دقیقه بعد از تزریق آمینوفیلین ،سبب کاهش درد به
ترتیب به میزان  %26و  %39شد واین در حالی بود که پالسبو در
همین دقایق سبب کاهش  6و  %2درد در گروه کنترل شد .این
مطالعه اثرات سودمند آمینوف یلین را در کاهش درد و کاهش
استفاده از نارکوتیک ها را در سنگ ها ی ادراری عالمت دار نشان
می دهد [ ]6و با توجه به داده های مطالعه ما ،آمینوفیلین می تواند
به عنوان یک داروی مناسب جهت گشاد کردن و کاهش اسپاسم
حالب و تسهیل یورتروسکوپی مورد استفاده قرار گیرد .در مطالعه
ما نیز تزریق آمینوفیلین ،به سرعت سبب گشادی و کاهش اسپاسم
حالب شد و امکان انجام یورتروسکوپی بعد از حدود  11دقیقه میسر
شد .مطالعات فوق اثر آمینوفی لین را در فاز حاد کولیک کلیوی مورد
بررسی قرار داده است و ما در این مطالعه اثر آمینوفیلین را در زمان
انجام یورتروسکوپی و داخل اتاق عمل در مواجهه با تنگی و اسپاسم
حالب و مشکل شدن یورتروسکوپی ،مورد بررسی قرار دادیم.
آمینوفیلین یک داروی بی خطر ،ارزان و با کمتر ین عوارض جانبی
است که با توجه به عوارض داروهای مخدر از جمله تهوع و استفراغ،
یبوست ،احتباس ادراری ،افت فشارخون ،دپرشن تنفسی ،ایجاد
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با توجه به نتایج بدست آمده در مطالعه ما مبنی بر اثرات خوب
آمینوفیلین در تسهیل انجام یورتروسکوپی و افزایش موفقیت TUL
و کاهش استفاده از کاتتر دبل جی میتوان پیشنهاد کرد که تزریق
آمینوفیلین وریدی در موارد یورتروسکوپی مشکل می تواند به عنوان
یک راه حل مناسب در اختیار ارولوژیست قرار بگیرد تا از آن
استفاده نموده و از یورتروسکوپی مجدد بیمار و تحمیل هزینه های
درمانی بیشتر به وی و نیز ایجاد عوارض احتمالی مربوط به
یور تروسکوپی و بیهوشی برای او جلوگیری شود.

پیشنهادات
این مطالعه به صورت پایلوت در مرکز ما انجام شد وپیشنهاد میشود
که جهت بررسی اثر آمینوفیلین روی تسهیل امر یورتروسکوپی در
موارد مشکل ،مطالعات بیشتری در مراکز دیگر نیز انجام شود.
همچ نین همزمان نیز اثر آمینوفیلین بصورت موضعی و سیستمیک
روی دیواره حالب در هنگام یورتروسکوپی مشکل مورد بررسی قرار
گیرد و نتایج آن با مطالعات انجام شده مقایسه گردد و به عنوان
یک پروتکل درمانی جهت استفاده ارولوژیست ها ارائه شود.
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حالت سداتیو برای بیمار و پتانسیل اعتیاد در بیمار ،می تواند به
عنوان درمان فرعی یا اضافه شونده به مخدرها در کنترل کولیک
کلیوی به کار رود.
در مطالعه دیگری اثرات  2داروی گشاد کننده عضالت صاف
(  ) smooth muscle relaxantشامل وراپامیل و تئوفیلین مورد
بررسی قرار گرفت .در طول  11دقیقه پس ا ز تزریق اینترالومینال
داروها تئوفیلین بصورت بارزی سبب کاهش پریستالتیسم حالب در
مقایسه با گروه کنترل ش د که این اثر برای یک ساعت باقی ماند و
وراپامیل موجب گشادی حالب پروگزیمال به صورت حاد گردید.
توانایی تغییر قطر حالب یا فعالیت پریستالتیسم یورتروسکوپی را
تسهیل میکند  .این مطالعه اثرات  in vitroدو دارو را در  26خوک
اهلی بررسی کرده است [ . ]2در مطالعه دیگری مقدار  ml3از
امینوفیلین  %1/5به صورت موضعی در سیستم جمع کننده 11
بیمار بکار رفت کسانی که دسترسی به سنگ به علت اسپاسم حالبی
یا اینفندیبوالر محدود شده بود ( 3بیمار) و کسانی که اسپاسم محل
اتصال حال ب لگنچه از تنگی قابل تمیز نبود ( 2بیمار) نتیجه نشان
داد که کاربرد امینوفیلین پروسه را در دو تا از سه بیمار با سنگ
کالیسی و  6تا از  2بیمار جهت تمایز اسپاسم محل اتصال حالب
لگنچه از تنگی در ارتباط با سنگ تسهیل نمود [.]2
در یک مطالعه اثرات موضعی آمینوفیلین روی کاهش اسپاسم حالب
در طول یورتروسکوپی و  TULدر فاز حاد رنال کولیک مورد بررسی
قرار گرفت .در این مطالعه که بصورت دوسوکور انجام شد 121
بیمار با سنگ حالب وارد مطالعه شدند و بصورت تصادفی در  2گروه
قرار گرفتند .مثانه بیماران خالی شد و سپس  151سی سی محلول
شستشو وارد مثانه شد که این محلول شامل نرمال سالین برای
گروه کنترل و نرمال سالین به اضافه  11سی سی آمینوفیلین 251
میلی گرم برای گروه مورد بود .یورتروسکوپی و  TULبعد از 5
دقیقه از حضور محلول شستشو در مثانه انجام شد که میزان
موفقیت انجام  TULدر گروه مورد  %95و در گروه شاهد %26/1
بود .همچنین  SWLبرای  %5از بیماران گروه مورد و  %31از
بیماران گروه شاهد انجام شد .عارضه خاصی بعد از انجام TUL
مشاهده نشد .این مطالعه نشان داد که آمینوفیلین سبب تسهیل
یورتروسکوپی و افزایش میزان موفقیت  TULو همچنین کاهش
مدت زمان انجام پروسیجر و کاهش استفاده از کاتتر دبل جی و
کاهش مهاجرت سنگ به کلیه و استفاده از  SWLمیشود .در 3
مطالعه فوق اثرات موضعی آمینوفیلین و ت ئوفیلین (مشتقات متیل
گزانتین ها) روی دیواره حالب و سیستم جمع کننده مورد بررسی
قرار گرفته است که بیانگر تاثیرات سودمند آمینوفیلین در
گشادکردن و کاهش اسپاسم حالب و تسهیل انجام یورتروسکوپی
میباشد  .با توجه به اینکه در مطالعه ما آمینوفیلین بصورت وریدی
و سیستمی ک هنگام یورتروسکوپی مشکل ،مورد استفاده قرار گرفت
و در مطالعات فوق ،آمینوفیلین بصورت موضعی مؤثر بوده است
می توان بیان کرد که در موارد استفاده موضعی از آمینوفیلین ،با
توجه به کاهش خطر عوارض سیستمیک دارو سطح ایمنی باالتری
برای بیمار ایجاد میشود  ،هر چند ممکن است تأثیر دارو بصورت
موضعی کمتر از حالت سیستمیک باشد ،البته اثبات این موضوع

مستلزم انجام مطالعات دیگری است که به صورت همزمان به
مقایسه اثرات موضعی و سیستمیک آمینوفیلین بر گشاد کردن و
کاهش اسپاسم حالب و بررسی نقاط ضعف و قوت آن بپردازد.
در مطالعه ما با توجه به نتایج بدست آمده ،تزریق داروی آمینوفیلین
در  25مورد ( ) %39/1سبب راحت تر شدن یورتروسکوپی و سنگ
شکنی شد و این در حالی است که با توجه به تنگی و اسپاسم حالب
در ابتدای یورتروسکوپی و گشادی حالب پس از تزریق آمینوفیلین،
عوارض وحشتناک یورتروسکوپی و  TULکه همان پارگی و کنده
شدن حالب باشد رخ نداد .تنها در موارد معدودی آسیب مخاطی
حالب رخ داد که منجر به تعبیه دبل جی شد .عارضه هماچوری نیز
در  6بیمار گروه یورتروسکوپی موفق رخ داد که بصورت خفیف و
مختصر بود و قبل از خروج بیمار از اتاق عمل این عارضه برطرف و
ادرار شفاف شد .در هیچکدام از بیماران هماچوری بارز (طوالنی یا
منجر به کاهش هموگلوبین) یا تاخیری مشاهده نشد .اگر چه
متوسط زمان انجام پروسیجر در گروه یورتروسکوپی موفق نسبت به
گروه ناموفق طوالنیتر شده است ولی این امر با توجه به موفقیت
در انجام سنگ شکنی امری طبیعی است و سنگ شکنی انجام شده
باعث جلوگیری از یورتروسکوپی و  TULمجدد میشود  .هر چند
که در  39مورد انجام یورتروسکوپی موفق میسرنشد ،ولی این
موضوع نباید سبب شود که اثرات خوب آمینوفیلین در بهبود روند
یورتروسکوپی و سنگ شکنی ( ) TULو همچنین کاهش استفاده
از کاتتر دبل جی و کاهش موا رد ارجاع جهت  ESWLکه با توجه
به  P-valueبدست آمده و اختالف معنی داری که بین  2گروه
موفق و ناموفق در این مطالعه وجود داشت نادیده گرفته شود چرا
که حتی اگر با این روش یک بیمار نیز سود ببرد واز یورتروسکوپی
مجدد ،هزینه های درمانی بیمار و همچنین عوارض احتمالی مربوط
به یورتروسکوپی و بیهوشی کاسته شود قابل تأمل است.
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