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الخالصة

تضمن البحث دراسة بعض التغيرات الفسمجية والكيموحيويةة الخاصةة بالةدن نتيجةة لوجةود حصةا مةا المجةاري الاوليةة ,الكميةة الحالةب

المثانة ،االحميل) لمجموعة من المرضا عددهن  )60,مريض باالضامة الا مجموعة السيطرة مةن االصةحاو وعةددهن  )30,مضة عةن
د ارسةةة احصةةالية لممرضةةا طبقةةا الةةا الجةةنس والةةوزن والموسةةن ومحةةل السةةكن لمجموعةةة مةةن المرضةةا عةةددهن )200,م ةريض

واظهةةرت

النتةةالو وجةةود انخفةةاض معنةةوي مةةا عةةدد كريةةات الةةدن الحمةةر ونسةةبة الهيمويمةةوجين لمجموعةةة المرضةةا المصةةااين بحصةةا المجةةاري الاوليةةة

مقارنةةة مةةم مجموعةةة السةةيطرة مةةا حةةين لةةن ي ح ة وجةةود مةةر معنةةوي مةةا حجةةن الخ يةةا المرصةةوص اةةين المجموعةةة المصةةابة ومجموعةةة

السةيطرة وميمةا يخةص العةدد الكمةا لكريةات الةدن الاةيض ومعةد ترسةةيب كريةات الةدن الحمةر مقةد وجةد االرتفةاع المعنةوي لمجموعةة مرضةةا

حصا المجاري الاوليةة مقارنةة مةم مجموعةة السةيطرة كمةا لةوح ان جميةم المرضةا بالحصةا مصةااين ايضةا ب رتفةاع ضةغ الةدن كمةا
لةةوح االرتفةةاع المعنةةوي مةةا تركيةةز الكموكةةوز واليوريةةا والكريةةاتنين وهورمةةونا الاروجسةةتيرون والتستوسةةتيرون لممجموع ةة المصةةابة مقارنةةة

بمجموعة السةيطرة اينمةا وجةد االنخفةاض المعنةوي مةا هورمةون االسةتروجين لممجموعةة المصةابة بالنسةبة لمجموعةة السةيطرة وميما يخةص
الجانةةب االحصةةالا لممرضةةا مقةةد لةةوح ان نسةةبة االصةةابة لمةةذكور ولماةةدناو ومةةا موسةةن الصةةي

ول ضةةية والن ةواحا اعمةةا ممةةاهو عمي ة

لألنةةاث والنحيفةةين ومةةا موسةةن اللةةتاو ولمركةةز المدينةةة حيةةث هةةدمت الد ارسةةة الحاليةةة الةةا معرمةةة تة ثير حصةةا المجةةاري الاوليةةة عمةةا بعةةض
الخواص الدموية مض عن الدراسة االحصالية لممرضا

الكممات المفتاحية :حصا المجاري الاولية ضغ الدن خواص الدن الفسمجية

Abstract
The results of the current research about relationship of urolithiasis
(kidney,
ureter,bladder,urethra)with blood pressure and some blood properties for(60) patients and (30)normal
persones as acontrol group .Also the statical study for patients, percentage according to
sex,weight,season and place for(200) patients .There were significant decrease in RBC and Hb for
stone,s patients as compared with control group and no significant difference in PCV between two
groups and significant increase in WBC and ESR between two groups .On the other side we are saw
that all patients had high blood pressure,and there were significant increase in glucose ,urea , creatinine
,progesterone,and testosterone between two groups and there was significant decrease in estrogen for
patients, group as compared with control group.Also the statistics for research that the infection
percentage for male, fats,in the summer season and in the city were higher than femal,weaks,in the
winter season and in the suburbs.
Key words: urolithiasis. Kidney. blood pressure. blood properties

المقدمة

Introduction

الحصا ها جسن صمب يتلكل ما الكميتين ويتفاوت حجن هذا الجس ةن مةن حجةن صةغير ال يةر إال بةالمجهر
إلا حجةن كاير ير بةالعين المجةردة ويمكةن ان يصةل الةا مايقةارب ) 9mm,حيةث تا ةدأ حصةاة الكمي ةة بحجةن حا ةة
الرمل من مادة صمبة ما الكميةة وتمتصةب اهةا أو تترس ةب عميهةا المعةادن مةن الا ةو متكاةر وتنمةو حتةا تتحةو إلةا
كتمة  ,حصاة ) تلب طعة الحجةر ) )Collins, 2005و د تن العثور عما او حصا ما حوض امرأة مصرية

,مومياو) ))Shah &Whitfield ,2002
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)Kidney stone (9mm
ان اكثر انواع الحصا ليوعاً تتكون مةن الكالسي ةون اذ تقةدر) )%80مةن النسةبة الكميةة لمحصةا ويالبةا مةايكون

الكالسةيون مرتبطةةا بةاالوكزاالت والفوسةةفات واوكةزاالت الكالسةةيون هةا االكثةةر لةيوعاً اةةين المرضةا حيةةث تظهةر هةةذ

الحصوات نتيجة لحدوث خمل ما تمثيل الكالسيون والفسةفور مةا الجسةن وحةدوث ارتفةاع الكالسةيون واألوكةزاالت مةا

الاةةو ) )Moe, 2006وتتكةةون حصةةا الكمةةا االخةةر مةةن حةامض اليوريةةأ أو السيسةةتين أو الميثيةةونين وتقةةدر
الحصةا المتكونةة مةن حةامض اليوريةأ  )% 5-10,وتحةدث عنةدما يكةون الاةو مركةز جةدا وبالتةالا مة ن حةامض
اليورية ة ة ة ةةأ سة ة ة ة ةةوا يامة ة ة ة ةةور لتكة ة ة ة ةةوين حص ة ة ة ة ةوات الكمية ة ة ة ةةة وتبقة ة ة ة ةةا محلة ة ة ة ةةورة مة ة ة ة ةةا الكمية ة ة ة ةةة او جة ة ة ة ةةدار الحالة ة ة ة ةةب
) ( Halabe & Sperling,1994كذلأ م ن ميتامين  Cوالمغنسيون واالمونيون ممكةن ان تسةاب تكةوين الحصةا

) (Goodwin & Mangum 1998ان مةن يعيلةون مةا الايلةةات الحةارة هةن اكثةةر عرضةة ل صةابة بحصةةا

الكمية حيث تساب درجات الح اررة العالية تكون الحصا و د يعود هذا إلا الجفاا الناتو عن كثةرة العةر  ،والةذي

اةةدور يجعةةل الاةةو أكثةةر تركي ة اًز) )sciencedaily.com/releasesوذكرالباحةةث) )Tarkan ,2008ان اصةةابة

الرجةةا بحصةةا المجةةاري الاوليةةة تكةةون اكثةةر مةةن النسةةاو بح ةوالا ارجةةم م ةرات وهنةةاأ عةةدة اسةةباب لهةةا الةةدور مةةا
تكةةوين الحصةةا مقةةد تكةةون اسةةباب وراثيةةة كمةةرض دنةةت  Dent diseaseومةةرض الاةةو السيسةةتينا وييرهةةا او

اسباب ايضية كزيادة امراز الكالسيون اوجود بكتيريا بالغة الصغر ،ةد تعةيش مةا كمةا بعةض النةاس وتسةاب تكةوين

الحصوة )) Eknoyan,2004; Collins, 2005

عندما يصاب لخةص ما بحصةاة كموية واحةدة ،مهو أكثر عرضة لإلصااةة بة خر كم ةا ان تةاري العالم ةة

او الو ارث ة ة ة ة ة ةة يجع ة ة ة ة ةةل الل ة ة ة ة ةةخص اكث ة ة ة ة ةةر عرض ة ة ة ة ةةة لألصاا ة ة ة ة ة ةة ا ة ة ة ة ةةث ث مة ة ة ة ة ةرات بحص ة ة ة ة ةةا المج ة ة ة ة ةةاري الاولي ة ة ة ة ةةة
) (Curhan et al., 1997; Mattix Kramer et al., 2003

منتص
خ

اذ تاةدأ حصةا الكمةا مةا التكةون عةادة مةا

الكمية وعنةدما تكةون صةغيرة الحجةن مهةا ال تسةاب أيةة ملةك ت وعمية مقةد تمةر حصةاة د يقةة الحجةن مةن

الحالب ثن تخرج مم الاو دون اللعور اهةا مةم ذلةأ مالحصةاة الكايةرة ةد تسةد تةدمب الاةو إلةا الخةارج مةن

إحةةد الكميتةةين  ،متجعةةل الكميةةة تتةةورن وتص ةبح مؤلمةةة وتكةةون كميةةة الاةةو المنتجةةة ميمةةة مةةم الةةن لةةديد مةةا اسفة ةل

الظهةر مةةاذا تحركةت حصةةاة إلةةا أحةد الحةةالاين أو إلةةا االحميةل مانهةةا يمكةن أن تسةةاب المةًا لةديًدا يسةةما المغةةص
الكمة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوي و ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةد تسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاب ألم ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةًا لة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةديدًا ايضة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا إذا انحلة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرت مة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا مخة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرج الاة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةو
)(Weaver, 2002; naturalhealthschool.com,2009

الق ةةاو و ن ةةزو الة ةةدن م ةةم الا ةةو Hematuria

وج ةةو

ومةةن األع ةراض األخةةر لمحصةةا الغثيةةان و

يح ةةا  Pyuriaوانسة ةةداد ت ةةدمب الاةةةو اونق ةةص اخة ةراج
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الاو  Oliguriaبساب اعا ةة المثانةة او الحالةب او االحميةل بالحصةا مةم حةامز دالةن مةا التاةو وحر ةة مةا الاةو
خصوصا عند مرورالحصا ويصبح الاو متعك اًر وذا رالحة كريهةة باالضةامة الةا الحمةا و القلةعريرة و الضةع

ومق ة ة ةةدان الل ة ة ةةهية ونق ة ة ةةص م ة ة ةةا ال ة ة ةةوزن وعن ة ة ةةد وج ة ة ةةود الحص ة ة ةةوة م ة ة ةةا الحال ة ة ةةب تس ة ة ةةاب مايس ة ة ةةما انترج ة ة ةةة ال ة ة ةةدن
) Kumar et al. ,2005; Goljan, 2007, Postrenal azotemia

وما العديد من الحاالت ال يستطيم االطباو تحديد ساب تلكل الحصةيات وبعةض النةاس تكةون لةديهن ااميةة

لتكون الحصيات القموية وذلأ النهةن يمتصةون كميةة مةن الكالسةيون عةن طريةب يةذالهن ويطةرح الكالسةيون ال ازلةد مةا
الاو ولكن د يتامور بعض الكالسيون ال ان يغادر الجسةن ملةك ً حصةاة تمر معظةن حصةيات الكميةة عاةر الاةو

الا خارج الجسةن  ،وعنةدما تنحلةر الحصةاة مقةد يتطمةب االمةر معونةة الطايةب السةتخراجها ومةا بعةض الحةاالت،
يمكةةن ان يزيمهةةا الطايةةب ب دخةةا اناةةوب مةةرن داخةةل الحالةةب وهةةو نةةاة تحمةةل الاةةو مةةن الكميتةةين الةةا المثانةةة و ةةد

يسةتعمل االطبةةاو احيانةاً الةعة ليةةزر او اًلةةة تةدعا “مفتةةت الحصةةا” لمعالجةة حصةةيات الكميةةة او يمجة الطايةةب مةةا
الحاالت المستعصية الا الجراحة ألخراج الحصا (health.aljayyash.net, 2006,

يجب ان نعمن ان نوع الطعان الذي ن كم رجما يكون ل ت ثير ايجااا أو سماا عمةا تكةوين حصةوات المجةاري

الاوليةةة ممةةث اال ة
المجف ة

مةةن األطعمةةة المحتويةةة عمةةا الكالسةةيون مثةةل منتجةةات األلبةةان واالسةةماأ والس ة مون والتةةين

والباميةةة والحمةةص والتةةا تزيةةد مةةن خطةةر تكةةوين الحصةةا واألطعمةةة التةةا تحتةةوي عمةةا األوك ةزاالت مثةةل

السةةبان والف ةةو الس ةةودانا والل ةةوكوالت واللةةاي والت ةةا تل ةةارأ م ةةا تك ةةوين حصةةوات الكم ةةا والمة ة اررة واال ة ة

م ةةن

الاروتين مثل المحون بانواعها حيث اثاتت الدراسات ان حصاة الكمية تكون اكثر لد الناس الةذين يتعةاطون المحةون

بلكل كاير وتجنب كثرة الممح حيث ان يلارأ ما تكةوين الحصةا ومةن اهةن السةوالل التةا يجةب الحةذر منهةا هةا
الملة ة ةةروبات الغازية ة ةةة خصوصة ة ةةا الكوكة ة ةةا ك ة ة ةوال كمة ة ةةا يزية ة ةةد تنة ة ةةاو المخة ة ةةدرات مة ة ةةن خطة ة ةةر االصة ة ةةابة بالحصة ة ةةا

,2003,

al.

et

 ) Parksولمتقمي ة ة ة ةةل م ة ة ة ةةن تك ة ة ة ةةون الحص ة ة ة ةةا ينص ة ة ة ةةح بل ة ة ة ةةرب

ثمانية ة ة ةةة ا ة ة ة ةةداح مة ة ة ةةن الم ة ة ة ةةاو يومية ة ة ةةا كم ة ة ة ةةا تس ة ة ة ةاهن الفموري ة ة ة ةةدات اتثاة ة ة ةةي تك ة ة ة ةةوين حصة ة ة ةةا المج ة ة ة ةةاري الاولي ة ة ة ةةة

) (Smith et al., 2003; naturalhealthschool.com , 2009

المرضى وطرق العمل

Patients and methods

تةةن اج ةراو البحةةث مةةا مستلةةفا الديوانيةةة التعميمةةا وعةةدد مةةن الم اركةةز الصةةحية لمركةةز المدينةةة وبعةةض اال ضةةية

والن ةواحا التابع ةةة لممدين ةةة حي ةةث لةةممت الد ارس ةةة ) 200حال ةةة) م ةةن المرضةةا المص ةةااين بحص ةةا المج ةةاري الاولي ةةة
,الكمية الحالب المثانةةة االحميل) تت ةراوح اعمةةارهن اةةين 55- 25,عةةان) ومةةن ك ة الجنسةةين وتضةةمن البحةةث د ارسةةة
بعض التغيرات الفسمجية والكيموحيوية لمدن

 60,مريض ) مض عن مجموعة السةيطرة وعةددهن )  )30و ةد تةن

ية ةةاس ضة ةةغ ال ة ةةدن باسة ةةتخدان الجه ة ةةاز الخة ةةاص بضة ةةغ ال ة ةةدن  Sphygmomanometerلممجموعة ةةة المص ة ةةابة
ومجموعة السيطرة وتن سحب  8,مل) من الدن الوريدي لوريد الزند ب ستعما محا ن طايةة نايذيةة وحفظةت عينةة
الدن ما اناايب اختبار حاوية عمةا مةادة  )EDTA,المانعةة لتخثةر الةدن لغةرض اجةراو بعةض الفحوصةات الفسةمجية
والكيموحيوية لمدن وكاالتا :

 -1تعةةداد كريةةات الةةدن الحمةةر : Red Blood Corpuscles )RBC,وذلة ة ةةأ باسةةتخدان محمةةو التخفية ة
 Hayems fluidوجهةةازعة ةةد الخ ي ة ةةا الدم ةةوية ةةةة Haemocytometerحيةةث يةةتن حسةةاب عةةدد كريةةات ال ةدن
الحمر باستخدان المعادلة التالية( Coles,1980 ) :
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RBC=Number of cells count × 10000
 - 2تركيزالهيمويمةوجين Haemoglobin concentration )Hb,

:وذلةأ باسةتخدان جهةاز سةالا Sahli's

 systemمم حامض الهيدروكموريأ

 -3حجةن الخ يةا المرصةوص: Packed cell volume )PCV,باسةتخدان اناايةب لةعرية Capillary tubes
حاوي ة ةةة عم ةةا م ةةادة مان ة ةةعة لمتخث ةةر وجه ةةاز الط ةةرد المرك ةةزي ومس ةةطرة خاص ةةة لغ ةةرض ي ةةاس حج ةةن الخ ية ة ةةا

المرصوص
 - 4التعةداد الكمةا لخ يةا الةدن الاةيض ):Total Leucocytes Count (WBCوذلةأ باسةتعما جهةاز عةد
الخ يةةا الدمويةةة  Haemocytometerمةةم محمةةو التخفي ة
) Brown,1976,

 Turks fluidوباسةةتخدان المعادلةةة االتيةةة :

WBC=Number of cell counted ×200
 :تةن يةةاس

 -5تقةدير معةد ترسةيب كريةات الةدن الحمةر)Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR
معد ترسيب كريات الةدن الحمةةر باتباع طريقةة وستركريةن Westergren method
ومن الفحوصات الكيموحيوية لمدن:

 - 1ياس الكموكوز ما مصل الدن باستخدان عدة مختارية جاهزة مجهزة من لركة  Randoxالاريطانية
 -2ياس اليوريا ما مصل الدن باستخدان عدة مختارية جاهزة مجهزة من لركة  Biomerieuxالفرنسية
 -3ياس الكرياتنين ما مصل الدن باستعما عدة مختارية مجهزة من لركة  Randoxالاريطانية

 - 4يةةاس مسةةتو هرمةةون الاروجسةةتيرون مةةا مصةةل الةةدن  :وذلةةأ باسةةتخدان عةةدة التحميةةل الجةةاهزة المنتجةةة مةةن

لركة Beckma coulter

 -5ياس مستو هرمةون االسةتروجين مةا مصةل الةدن  :وذلةأ باسةتخدان عةدة التحميةل الجةاهزة المنتجةة مةن لةركة

Beckman coulter

 -6ي ة ةةاس مس ة ةةتو هرم ة ةةون التيستوس ة ةةتيرون م ة ةةا مص ة ةةل ال ة ةةدن  :باس ة ةةتخدان ع ة ةةدة مختاري ة ةةة ج ة ةةاهزة م ة ةةن ل ة ةةركة

 Biomerieuxالفرنسية

وبعد الحص ةو عما النتال ةو تةن اخضاعهةا لمتحمي ةل اإلحصةالا حيةث استخ ةدن اختا ةار  ) T- test ,لممقةارن ةة

ةيرل ةةدن
اي ةن المجموعتيةن والستخراج الف ةرو المعنويةة اي ةن المجموعتيةن ميما يتعمةب بمعاية ة ا
)Duncan et al., 1983,

النتائج

Result

اظهةةرت نتةةالو د ارسةةتنا لمبحةةث الحةةالا وجةةود انخفةةاض معنةةوي بمسةةتو احتمةةا  ) P<0.05,مةةا عةةدد كريةةات

الةةدن الحمةةر /106×3.88 ± 0.04, RBCممةةن )3وتركيةةز الهيمويمةةوجين  9.98± 1.65) Hbيةةن100/مةةل )

لمجم ة ة ةوعة المرض ةةا المص ةةااين بحص ة ة ةا المج ةةاري الاولية ة ةة مقارن ةةة م ةةم مجموعة ة ةة الس ةةيطرة 0.18,
×/106ممن) 3

5 .11±

 13.01±1.92,ين100/مل ) عمةا التوالة ةا مةا حةين لةن يكةن هنةاأ أي مةر معنةوي بمسةتو

احتم ةةا  ) P<0.05,م ةةا حج ةةن الخ ي ةةا المرص ةةوص  PCVا ةةين المجموع ةةة المص ةةابة 2.85,

±

)% 39

ومجموعة السيطرة  )% 40± 3.77,كما لوح وجود االرتفاع المعنوي بمستو احتما  ) P<0.05,مةا عةدد

كريات الدن الايض /103× 8.45± 1.22, WBCممن )3ومعد ترسيب كريةات الةدن الحمةر 15 ±2.73, ESR
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ممن/سةاعة) لمجموعةة المرضةا المصةااين بحصةا المجةاري الاوليةة مقارنةة مةم مجموعةة السةيطرة 5.87± 0.82,

×/103ممن 10± 2.13, )3ممن/ساعة ) عما التوالا ,جدو  )1ان وجود حصا المجاري الاولية يالبا مةايكون
مرتب ب رتفاع ضغ الدن لمجموعة المرضا

وجينة ةةت النتالة ةة ة ةو وجة ةةود زية ة ةةادة معنوية ةةة بمستة ة ةةو احتم ة ة ةةا  ) P<0.05,م ة ةةا تركيةة ة ةز الكموك ة ة ة ةوز واليوريةة ة ةا

والكرياتنين 160±3.32,ممغةران 100/مميمتةر)  67± 3.5,ممغةران 100/مميمتةر)  4.8±0.7,ممغةران 100/مميمتةر)
عما التوالا لممجموعةةة المصااةة مقارنةةة مةم مجموعةةة السيط ةرة

 118 ± 2.87,ممغةران 100/مميمتةر) 3.1,

 49 ±ممغةران 100/مميمتةر) ) 1 .7±0.2ممغةران 100/مميمتةر) عمةا التةوالا جةدو  )2,كةذلأ اظهةرت النتةالو

وجةةود زيةةادة معنويةةة بمسةةتو احتمةةا  ) P<0.05,لهورمةةونا الاروجسةةتيرون والتستةوستية ة ةرون لمذك ة ة ةور واالن ة ةة ةاث

1.02 ± 0.76,نةةانويران/مميمتر) 2.05 ± 0.79, ,

ن ةةانويران/مميمتر) 9.31 ± 1.87,

ن ةةانويران/مميمتر)

1.42 ± 0.5,نةةانويران/مميمتر) عمةةا التة ةوالة ة ةا لممجمةوعة ة ةة المصااة ة ةة مقارنةةة مةةم مجموعةةة السيطة ة ةرة ± 0.1,
0.6نة ة ةةانويران/مميمتر) 1.02 ± 0.4,نة ة ةةانويران/مميمتر) 5.01 ± 1.02,نة ة ةةانويران/مميمتر) ,

0.8±.0.2ن ةةانويران/مميمتر) عم ةةا التة ةوالا كم ةةا ل ةةوح االنخف ةةاض المعن ةةوي بمس ةةتو احتم ةةا  ) P<0.05,م ةةا
هورمة ةةون االسة ةةتروجين لممجموعة ةةة المصة ةةابة لمة ةةذكور 1.3±0.8,نة ةةانويران/مميمتر) واالنة ةةاث

) 2.21±0.5نة ةةانويران/مميمتر(

مقارنة ةةة بمجموعة ةةة السة ةةيطرة لمة ةةذكور 0.7±0.4,ن ة ةةانويران/مميمتر ) ولألنة ةةاث

 1.59±0.8,نانويران/مميمتر ) ,جدو ) 3

امةةا الجانةةب االحصةةالا لمرضةةا حصةةا المجةةاري الاوليةةة مقةةد لةةوح ان لمرجةةا

ااميةةة عمةةا االصةةابة انسةةبة

اعمةا  %76.5ممةا مةا النسةاو % 23.5وب عمةار ا ةل ول لةخاص ذوي الةوزن ا ةل مةن  70,كيمةو يةران) انسةبة

ا ل  %31مما ل لخاص ذوي الوزن اكثر من 70,كيمو يران) اذ امغةت  %69ومةا مصةل الصةي

انسةبة اعمةا

 % 74.5ممةةا مةةا مصةةل اللةةتاو %25.5ومةةا مركةةز المدينةةة انسةةبة ا ةةل  %31.5ممةةا مةةا اال ضةةية والن ةواحا
, %68.5جدو )4

جدول(( )1يبين تأثير حصى المجاري البولية عمى بعض خواص الدم الفسمجية)
مجموعة المرضا المصااين

المجاميم
المعايير
عدد كريات الدن الحمر RBC

مجموعة السيطرة

بحصا المجاري الاولية

5 .11± 0.18

*3.88 ± 0.04

13.01±1.92

*9.98± 1.65

3

×/106ممن

تركيز الهيمويموجين  Hbين100/مل

40± 3.77

حجن الخ يا المرصوص

39 ± 2.85

% PCV
3

عدد كريات الدن الايض /103× WBCممن

معد ترسيب كريات الدن الحمر ESRممن/ساعة
القين تمثل المعد ±الخط القياسا

*تعنا وجود مر معنوي بمستو احتما

) P<0.05,
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5.87± 0.82

* 8.45± 1.22

10± 2.13

* 15 ±2.73

جدول()2

(يبين تأثير حصى المجاري البولية عمى بعض الخواص الكيموحيوية وضغط الدم)
مجموعة المرضا المصااين

المجاميم
المعايير
ضغ الدن

مجموعة السيطرة

بحصا المجاري الاولية

80/120

*110 /180

ممن/زلاب
تركيز الكموكوز

*160± 3.32

118 ±2.87

ممغران100/مل
تركيز اليوريا

* 67 ± 3.5

49± 3.1

ممغران100/مل
تركيز الكرياتنين

* 4.8 ± 0.7

1.7 ± 0. 2

ممغران100/مل
القين تمثل المعد ±الخط القياسا

*تعنا وجود مر معنوي بمستو احتما

) P<0.05,
جدول()3

(يبين تأثير حصى المجاري البولية عمى مستوى بعض الهرمونات الجنسية)

المجاميم
المعايير
الاروجستيرون

المجاري الاولية

مجموعة السيطرة
ذكور
0.6 ± 0.1

نانويران/مل
االستروجين

مجموعة المرضا المصااين بحصا

0.7±0.4

اناث

ذكور

اناث

± 0.4

± 0.76

* 2.05 ± 0.79

1.02

*1.02

1.59±0.8

*1.3±0.8

*2.21±0.5

نانويران/مل
التستوستيرون
نانويران/مل

±1.02
5.01

القين تمثل المعد  ±الخط القياسا

*تعنا وجود مر معنوي بمستو احتما

0.8±.0.2

) P<0.05,
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±1.87

*9.31

*1.42 ± 0.5

جدول ()4

يبين العدد والنسبة المئوية لمرضى الحصى حسب الجنس والوزن والموسم ومحل السكن
مرضى الحصى
العدد

النسبة الملوية

ذكور

153

%76.5

اناث

47

%23.5

ا ل من  70كيمويران

62

%31

اكثر من  70كيمويران

138

%69

الصي

149

%74.5

اللتاو

51

%25.5

محل

مركز المدينة

63

%31.5

السكن

اال ضية والنواحا

137

%68.5

الجنس
الوزن
الموسن

عدد العينات  200عينة

المناقشة

Discussion

اظه ةةرت نت ةةالو د ارس ةةتنا لمبح ةةث الح ةةالا وج ةةود انخف ةةاض معن ةةوي م ةةا ع ةةدد كري ةةات ال ةةدن لحم ةةر  RBCوتركي ةةز

الهيمويمةوجين  Hbلمجمة ةةوعة المرضةا المصةةااين بحصة ةةا المجةةاري الاولي ةةة مقارنةة مةةم مجموع ةةة السةيطرة وه ةةذ

النتةالةةو ج ةةاوت متفق ةةة مةم نتالةةو  ) Milutinovic et al., 1984,واضاا هؤالو الباحثون ان حصةا المجةاري

الاولية تساب حدوث الاو الدموي ومقر الدن ما حين لن يكن هناأ أي مر معنوي ما حجن الخ يا المرصوص
 PCVاةةين المجموعةةة المصةةابة ومجموعةةة السةةيطرة كمةةا لةةوح وجةةود االرتفةةاع المعنةةوي مةةا عةةدد كريةةات الةةدن

الايض  WBCومعد ترسيب كريات الدن الحمر  ESRلمجموعةة المرضةا المصةااين بحصةا المجةاري الاوليةة
مقارنة مم مجموعةة السةيطرة حيةث يةزداد عةدد كريةات الةدن الاةيض عنةد وجةود الحصةا ورجمةا يعةود سةاب ذلةأ الةا
االجهاد الطايعا لمكمية من اثر هجون الحجارة عميها

)  (Urologyhealth.org/American urological Associationان وجةود حصةا المجةاري الاوليةة يالبةا

م ة ة ةةايكون مة ة ة ةرت ب ب رتف ة ة ةةاع ض ة ة ةةغ ال ة ة ةةدن لمجموع ة ة ةةة المرض ة ة ةةا واتفق ة ة ةةت نتالجن ة ة ةةا ه ة ة ةةذ م ة ة ةةم ماتوص ة ة ةةل الية ة ة ة
)  ( Krambeck et al.,2006الذي الةار الةا ان حصةا المجةاري الاوليةة ةد تسةاب السةكري او ارتفةاع ضةغ

الدن ولن يعرا ان ضغ الدن العالا هو المسةاب لمحصةا او بةالعكس لكةن عمةا االرجةح ان ضةغ الةدن العةالا

يسةةاب الحصةةا حيةةث ان الضةةغ العةةالا يجعةةل كميةةة الةةدن الةواردة لمكميةةة عاليةةة وبسةةرعة كايةرة وهةةذا يزيةةد مةةن اداو

الكميةةة لعممه ةةا ميم ةةر الم ةةاو بس ةةهولة م ةةا نايب ةةات الكمي ةةة ع ةةن طري ةةب االزموزي ةةة بالمقاا ةةل البط ةةاو م ةةا م ةةرور امة ة ح
الكالس ةةيون واالوكة ةزاالت والمغنس ةةيون وييرهة ةةا متس ةةتقر هة ةةذ االم ة ة ح بلة ةكل ترس ةةبات مة ةةا الكمي ةةة وتس ةةاب الحصة ةةا
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 )steadyhealth.com,2009,و ةةد ال ةةارت بع ةةض الد ارس ةةات ال ةةا ان بع ةةض االدوي ةةة المس ةةتخدمة م ةةا عة ة ج
ضةغ الةةدن الع ةةالا تسةةاب تكةةوين الحصةا مةةا المجةةاري الاولية ةةة حيةةث تتكةون الحص ةةا بلكةةل ترسا ةةات التستطي ةةم

الذوجةان ما الاةةو متستق ةةر ما الكمة ةا او المثانة) healthvideo.com /press. 2008).

كما اينت النتالة ةةو وجود زيةةادة معنوية مةا تركي ةةز الكموكة ةةوز واليوري ةةا والكريةاتنين لممجموع ةةة المصااةةة مقارنةةة

مم مجموعةة السيط ةرة وتتفةب هةذ النتةالو مةم )(Cameron ,et al. ,2006 ;Veterinary partner.Com
حيةةث يةةؤدي السةةكري مةةن النةةوع الثةةانا الةةا تكةةوين الحصةةا رجمةةا ألن نقةةل بعةةض االمة ح خ ة

الكمةةا يتغيةةر مةةا

مرضة ةةا السة ةةكري بمقاومة ةةة االنسة ةةولين كة ةةذلأ اظهة ةةرت النتة ةةالو وجة ةةود زية ةةادة معنوية ةةة لهورمة ةةونا الاروجسة ةةتيرون

والتستةوستي ة ةةرون لمذك ة ة ةةور واالن ة ة ةةاث لممجمةوعة ة ةةة المصاا ة ةةة مقارن ةةة م ةةم مجموع ةةة السيط ة ة ةرة كمةةا ل ةةوح االنخف ةةاض

المعنوي مةا هورمةون االسةتروجين لممجموعةة المصةابة لمةذكور واالنةاث مقارنةة بمجموعةة السةيطرة لمةذكورولألناث

و ةةد ذكةةر )Quinkler,2003).ان اسةةتعما الجةةرع العاليةةة جةةدا مةةن الاروجسةةتيرون يمكةةن ان يلةةترأ مةةا تكةةوين

الحصةةا كمةةا اضةةاا ) )Yagisawa et al., 2001ان زيةةادة االسةةتروجين يثةةب مةةن تكةةوين الحصةةا ازيةةادة
 Osteopontinما الكمية كما يقمل من طرح االوكزاالت الاولية

اما الجانب االحصالا لمرضا حصا المجاري الاولية مقد لوح ان لمرجا

اامية عما االصابة انسبة

اعما مما ما النساو وب عمار ا ل ول لخاص ذوي الوزن ا ل من  70,كيمو يران) انسبة ا ل مما ل لخاص
ذوي الوزن اكثر من 70,كيمو يران) وما مصل الصي

انسبة اعما مما ما مصل اللتاو وما مركز المدينة

انسبة ا ل مما ما اال ضية والنواحا و د الار) Parks et al. ,2003,الا ان نسبة الرجا المصااين بحصا

المجاري الاولية تكون اعما مما ما النساو وذكر ) Nicar et al., 1987 ; Dey et al.,2002,ان النساو
تفرز  Citrateاكثر مما ما الرجا حيث يزداد تركيزها ما اةةو النسةاو ويعتقد ان هذا يسةاعد ما حمايةة النساو
من حصا المجاري الاولية حيث تقون  Citrateاتثاي ة

تكويةةن ام ةةورات اوكةزاالت الكالسيةون كما ذكر

 )Deluca, 1980,ان لمهرمونات الجنسية لمةةذكر واالنثةا االثةر الكاير ما االصااةةة بحصا المجاري الاولية

وتتفب نتالجنا مم) )health.org/American urological Associationما زيادة القاامية لألصابة بالحصا

مم زيادة الوزن

ولممناخ ت ثير كاير عما انتلار تكوين الحصا ممث ما درجات الح اررة العالية تزداد حاالت

االصابة ) )Prince et al.,1956كما ان زيادة التعر يؤدي الا الاو المركز وهذا يزيد من الامورة لألم ح
) )Hallson &Rose, 1977وخ

م صل الصي

م ن اضاوة اللمس العالية تساب امتصاص اكثر لمكالسيون

ما االمعاو وطرح كالسيون مم الاو وبالتالا زيادة الحصا كذلأ م ن المستو المعيلا والعادات االجتماعية

وسوو التغذية جميعها عوامل تزيد او تقمل من االصابة بحصا المجاري الاولية ) )Fellstrom, 1989وهذا رجما
يفسر ساب انتلار حصا المجاري الاولية ما اال ضية والنواحا اكثر مما هو عمي ما مركز المدينة
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