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يست( مراجعه كنيد. به خصوص اگر براي اولين بار ژادرار )اورولو

است كه دچار سنگ كليه مي شويد حتما بايد آزمايش هاي 

 تكميلي خون و ادرار انجام شود 

برگه ، انس براي شما سونوگرافي انجام شده است ژاگر در اور 5. 

ي جواب آن را دور نيندازيد و حتما در مراجعات بعدي به 

آن را همراه داشته ، تا زمان دفع سنگ ، انس يا پزشك ژاور 

 باشيد .

ليتر مايعات   5/5-3روزانه حداقل  ، مايعات زياد مصرف كنيد 6. 

بنوشيد كه بيش از نصف آن فقط آب ساده باشد. ميزان مصرف 

ليتر ادرار در هر شبانه   5آب بايد به اندازه اي باشد كه حداقل  

روز دفع كنيد )در طول شب حداقل يك يا دو بار براي ادرار 

 كردن بيدار شويد( و رنگ ادرار زرد روشن يا بي رنگ باشد .

هيچ ماده ي و از مصرف نمك و شكر زياد خودداري كنيد    7. 

يم غذايي خود كامالً حذف ژغذايي را بدون دستور پزشك از ر 

 بدن به همه ي انواع مواد غذايي نياز دارد .، نكنيد

از استراحت مطلق خودداري كرده و فعاليت جسمي و ورزش  8. 

اين كار به دفع سريع تر سنگ ، روزانه ي مناسب داشته باشيد 

 كمك مي كند .

انس يا ژدر صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به اور 

 پزشك مراجعه كنيد :

  درد به طوري كه به درمان دارويي پاسخ ندهدتشديد 

   استفراغ تهوع 

 تب ولرزتشديد يا تداوم وجود خون واضح در ادرار ، 

 درد و سوزش و ناراحتي شديد هنگام دفع ادرار 

 ادرارتيره شدنيا تغيير رنگ 

 از ایجاد سنگ كليه چيست؟ صول كلي پيش گيري ا

ليتر مايعات   5/5-3شما در طول روز بايد روزانه حداقل  -

به طوري كه رنگ ادرار ، ليتر ادرار دفع كنيد 5بنوشيد تا حداقل 

 . زرد كامال روشن يا بي رنگ باشد

 در مورد مصرف مایعات به موارد زیر توجه كنيد :

 لييتر( 5/5حداقل نصف مايعاتي كه مي خوريد آب ساده باشد ) -

 از مصرف بيش از حد چاي و قهوه خودداري كنيد.   -

ليتر   5مصرف نوشابه هاي گازدار را كم و محدود كنيد )حداكثر    -

 در هفته(.  

در صورت مصرف آب ميوه بهتر است از آب پرتقال استفاده كرده   -

 و كمتر آب سيب مصرف كنيد. 

، اگر در آب و هواي گرم هستيد يا فعاليت جسمي زيادي داريد -

ساعت يك ليوان آب و قبل از   5-5سعي كنيد در طول روز هر  

 ليوان آب بنوشيد.  5خوابيدن و پس از بيدار شدن 

اگر در طول شب بيدار شديد )مثال براي رفتن به دستشويي( قبل -

 از خوابيدن يك ليوان آب بنوشيد. 

پيش از خوابيدن يك ليوان آب بنوشيد. هنگام خروج از خانه يك -

بطري را طوري انتخاب كنيدكه ، بطري آب همراه خود داشته باشيد

در صورت خالي شدن بتوانيد دوباره آن را پر كنيد. در محل كار 

 حتماً يك بطري آب در كنار خود داشته باشيد. 

براي نوشيدن آب استفاده مي را كه بهتر است حجم بطري يا ليواني-

ليتر آب را محاسبه و   5/5-3كنيد بدانيد تا بتوانيد روزانه حداقل  

حجم ادرار است. بايد ، معيار كافي بودن مصرف مايعات،مصرف كنيد

فراموش نكنيد از هر باشيدد. ادرار كافي با رنگ كامالً شفاف داشته  

 فرصتي براي نوشيدن آب استفاده كنيد. 

 كاهش مصرف نمك -

هيچ ماده ي غذايي را )مثال انواع لبنيات( بدون توصيه ي پزشك   -

بدن شما به همه ي انواع مواد غذايي ، يم خود حذف نكنيد ژاز ر 

براي سالمت خود )مثال مواد حاوي كلسيم براي استحكام و سالمت 

 استخوان ها و دندان ها( نياز دارد.

گندم و جو بيشتر ، سبوس ، از غذاهاي داراي فيبر مثل سبزيجات   - 

 استفاده كرده و از مصرف زياد قهوه و شكالت خودداري كنيد. 

و ويتامين با نوع داروي آنتي بيوتيدك، مدكدمدلجهت مصرف هر   -

 مشورت كنيد. ک پزش
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سنگ ادراري يا همان سنگ كليه يك توده ي بلوري شكل و 

سخت كامال شبيه به سنگ )معموالً با حاشيه ي نامنظم و 

كناره هاي تيز( است كه ممكن است در هر قسمتي از 

دستگاه ادراري وجود داشته باشد و فقط در كليه ها ديده 

دانه برنج يا شن تا بزرگي يك از يك اندازه ي آنها  ، نمي شود 

 متغير است .تخم مرغ 

 علت مي تواند باشد :   2تشكيل سنگ به 

كه باعث كاهش ، كمبود آب بدن و كاهش مصرف مايعات   -

دفع آب در ادرار و غليظ شدن ادرار شده و اصلي ترين علت 

 سنگ كليه است .

كه به علت افزايش ، افزايش ترشح مواد معدني به داخل ادرار -

 مصرف آنها يا زياد بودن توليد آنها در داخل بدن باشد .

اين بيماري در نواحي گرم كه افراد بيشتر در معرض كم آبي 

 قرار دارند شايع تر است .

نوع اصلي تقسيم مي   4به طور كلي سنگ هاي ادراري به  

% سنگ ها حاوي كلسيم 88كلسيمي: بيش از    -  5شوند :  

سنگ هاي يددا شاخ گوزني    -  3اسيد اوريكي    -  5مي باشند  

 سيستيني  - 4عفوني  

 علت تشكيل سنگ كليه: 

كمبود مصرف مايعات و كم آبي بدن: شايع ترين علت سنگ -

 سازي است كه قابل پيش گيري مي باشد .

فعاليت جسماني كم: فعاليت جسمي كم )مثالً در افرادي كه -

طوالني مدت بستري هستند( باعث آزاد شدن كلسيم از 

استخوان ها به خون و باال رفتن كلسيم در خون و سپس ادرار 

 مي شود .

سابقه ي سنگ و يددا سابقه ي سنگ كليه در افراد خانواده  

 كليه ي قبلي در خود فرد 

يم هاي غذايي نامناسب شامل: كمبود كلسيم غذايي/ ژر   -

مصرف پروتئين هاي حيواني زياد / كمبود مصرف سبزيجات و 

 فيبر/ مصرف زياد شكر 

مكمل هاي دارويي و ويتامين ها شامل: حد مصرف بيش از    -

ويتامين د و كپسول هاي ، ويتامين ث ، قرص هاي كلسيم 

 روغن ماهي  

برخي از داروها كه براي بيماري هاي ديگر مصرف مي شوند -

 ، هورمون هاي تيروئيد، مثل: بعضي از كورتون ها

 سابقه ي عفونت هاي مكرر ادراري  -

 ابتال به بيماري ديابت )مرض قند( و چاقي شديد  .    -

 % سنگ هاي ادراري بدون عالمت هستند .  88معموالً 

سنگ ها فقط زماني كه شروع به حركت كرده و يا درمحل 

هاي تنگ حالب گير مي كنند و باعث انسداد مسير ادرار مي 

 شوند مي توانند عالئم ايجاد كنند .

 عاليم شايع شامل موارد زير است : 

ست . درد:   گ كليه ا سن عالمت  رين  د اصلي ت شدي درد 

ساعت طول مي كشد   5دقيقه تا  58حمله هاي درد شديد از  

 شدت درد در افراد مختلف متفاوت است .كليوي()كوليك 

گ خون ادراری   سن ره هاي ناصاف  و كنا ز  تي : لبه هاي 

هنگام عبور از محل هاي تنگ دستگاه ادراري مي تواند ايجاد 

كه گاهي باعث تغيير رنگ ادرار به ، خراش و خون ريزي كند 

 سمت قرمزي مي شود 

ز دفع شن يا سنگ ريزه   ا قبل  و  د  ا در ه ب را : گاهي هم

 دفع سنگ اصلي موادي شبيه شن دفع مي شود 

 وتعريق احساس ناراحتي و درد هنگام دفع ادرار  - 

 نياز به تخليه ي مكرر ادرار ) سريع و فوري ادرار كردن ( -

آزمايش خون و ادرار) آزمايش ،   معاينات باليني تشخيص:  

خون عملكرد كليه ها را مشخص مي كند و در آزمايش ادرار 

 -وجود خون و عفونت هاي احتمالي بررسي مي شود (  

 روش هاي تصويربرداري 

 روش های تصويربرداری شامل موارد زير است :

 سي تي اسكن      ،  عكس رنگي ، عكس ساده   -1

: اين روش بيشترين روش مورد سونوگرافي   -2

 استفاده در تشخيص اوليه ی سنگ های ادراری است 

ر درمان :  و ا ر  د ع  و ه ت و  د  در د  ن د مان م حا انس با ژعالئ

تجويز مسكن و داروهاي ضد استفراغ بهبود مي يابد و پس 

از آن بايد منتظر دفع سنگ بمانيد. سنگ هاي ادراري هر 

آنها نياز به اكددثددر چند عالئم شديدي ايجاد مي كنند اما  

 درمان تخصصي نداشته و خودبخود دفع مي شوند.  

غلب در طول  سانتي متر نيم سنگ های كمتر از    5-4: ا

 هفته دفع مي شوند 

ع سانتي متر:    1سنگ های بزرگتر از    ف د ل  حتما ا

خودبخودي بسيار كم است و نياز به مداخله و درمان هاي 

 تخصصي دارد. 

 چه نکاتي را باید رعایت نمایيد؟ 

بهتر است مسكني كه پزشك برايتان تجويز نموده است را  5. 

 مصرف نماييد. 

درصورتي كه هنگام ترخيص براي شما داروهاي شل   5. 

وسين  امسول ت مثل  لب  كننده ي حا د  و گشا كننده 

 )مدالوسين( تجويز شده است طبق دستور مصرف كنيد .

ديكلوفناک / مسكدن هداي توجه كنيد كه مصرف زياد     3

ممكن و بروفن/ ناپروكسن باعث ناراحتي و سوزش معده  

 است باعث تشديد آسم و فشار خون شوند.
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