
 چکیده بیشتر مصرف کنید   

تغذیه در بیماران سنگ 

  ًِ(حذاقل ًیمومآ  ة    ) لیَاى هبیعبت  01-8رٍسا

 هصزف کٌیذ

        پیش اس خَاة ٍ در ّز ثبر ثیذار شذى در شمت

 هقذاری  ة هصزف کٌیذ

   استزاحت دراس هذت در رخت خَاة ٍ سًذگآ ثمآ

تحزک ثب افشایش رسَة کلسین در کلیِ ّب ّوزاُ 

 است

  در کبّش ٍ کٌتزل ٍسى خَد ثکَشیذ 

          هحذٍدیت دریبفت کلسین اس تشمکمیمل سمٌم

خَدداری ًوآ کٌذ ٍ ثِ استخَاى ّبیتبى  سیمت  

 .هآ رسبًذ

  گزم در رٍس      3تب 5.2کبّش هصزف ًوک ثِ حذ

 .تَصیِ هآ شَد

     ٍ هَاد غذایآ حبٍی اگشاالت فزاٍاى را ثشٌبسیذ

 .تبحذ هوکي اس هصزف  ًْب ثپزّیشیذ

    هصزف هَادغذایآ افشایٌذُ دفع ادراری کلسین را

 هحذٍد کٌیذ
 

 پتاسیم

 شیر و لبنیات 

 6Bویتامین 

ًَشیذى  ة در سبعبت خمَاة ثمب اس        نوشیدن آب در شة 
ثیي ثزدى ادرار صجحگبّآ ثسیبر غلیظ 
ثزای جلَگیزی اس تشکیل سٌ  ثسیبر 

 هْن است 

لیمَاى   8دریبفت سیبد هبیعبت  حذاقل  آب فراوان
در شجبًِ رٍس ثسیبر حبیش اّویت است 
ٍ ثْتز است ثیش اس ًیمومآ ار ایمي        

 .هقذار  ة ثبشذ

 سیترات

لیَاى شیز ٍ لمجمٌمیمبت ثمب         3هصزف 
کبّش جذة اگشاالت ٍ کبّش خمرمز   

 تشکیل سٌ  ّوزاُ است

پتبسین در هَس  طبلجآ  همیمَُ ّمبی      
خشک ٍ ًیش در سیت سهیٌآ  گمَجمِ   
فزًگآ ثِ هقذار سیبد هَجَد اسمت ٍ      
 خرز تشکیل سٌ  را کبّش هآ دّذ

هصزف  ثلیوَ ّوزاُ ثب ٍعمذُ ّمبی       
غذایآ ثبعث کبّش رسَة اگمشاالت    
کلسین در کلیِ ٍ در ًتیجمِ ثمبعمث      

 کبّش تشکیل سٌ  هآ شَد

  6Bگٌجبًذى هٌبثع غذایآ ٍیتبهیمي    
در ثزًبهِ غذایآ رٍساًِ در کمبّمش       

محبًبه باغستاوی، صبا جاللی: تهیه کىىدگان .احتوبل تشکیل سٌ  هَثز است  



 اسفىاج
اس هصزف  اسفٌبج ٍ ریَاط  ٍ چمنمٌمذر        

 ثپزّیشیذ
هصزف ثبالی ًوک  ٍ غذاّمبی شمَر ٍ        ومک

ًوکآ ثب افشایش دفع ادراری کملمسمیمن       
احتوبل رسَة کلسین در کملمیمِ  ٍ            
تشکیل سٌ  را افشایش هآ دّذ هصمز    

گزم در رٍس همحمذٍد          2ف ًوک را ثِ 
ثِ جبی چبی پزرً   چبی کمن رًم  را        چبی

فٌجبى در رٍس ٍیب ثِ ّوزاُ شیز   3حذاکثز 
 نوشببه گبزدار .ثٌَشیذ 

ًَشیذًآ ّبی گبس دار اس ّمزًمَعمآ کمِ       
ثبشٌذ حبٍی اسیذ فسفزیک ثَدُ ٍ  ثمب ا    
فشایش دفع ادراری کلسین  خرز تشکیل 

ثِ جبی  ًْمب اس    .  سٌ  را ثِ دًجبل دارًذ
ًَشیذًآ ّبی ثذٍى گمبس ٍ همبیمعمبت           

 شکالت

 .تب حذ هوکي اس هصزف  ى اجتٌبة کٌیذ

 مًاد با اگزاالت باال

 تًت فروگی
احتومبل   ثب اجتٌبة اس هصزف تَت فزًگآ 
 .تشکیل سٌ  را کبّش هآ دّیذ

 مغزها
ثب هحذٍد کزدى دریبفت هنشّب ٍداًِ ّب ثِ 
ٍیضُ گزدٍ ٍ ثبدام در رصین غذایآ احتومبل  

 تشکیل سٌ  کبّش هآ یبثذ

 کمتر مصرف کنید کمتر مصرف کنید

 مًاد با افزایش دفع ادراری کلسیم  

 پروتئین زیبد
هصزف ثبالی هَاد پزٍتئیٌآ ثَیشُ اس ًمَ   

...( گَشت قزهش  هزغ  تخن هزغ ٍ) حیَاًآ
احتوبل تشکیل سٌ  را ثبال هآ ثمزد اس    

 هصزف سیبد  ًْب ثپزّیشیذ

 مقدمه

اصالح رصین غذایآ  هبیعبت ٍ سجک سًذگآ در افمزاد      

دارای سٌ  ٍ یب ثب سبثقِ ثیوبری ثِ هٌظمَر کمبّمش      

 .عَاهل خرز ثیوبری سٌ  کلیِ  ضزٍری است 

 اهداف 

 افشایش حجن ادرار 

 حجن کن ادرار  هْوتزیي عبهل خرز تشکیل سٌ     

   ٌهعزفآ هَاد غذایآ کبٌّذُ خرز تشکیل س 

  هحذٍد کزدى هَاد غذایآ افزایٌذُ خرز تشکیل

 سٌ 

          کبّش ٍ تعذیل ٍسى در افمزاد چمبو ٍ دارای

 اضبفِ ٍسى

 افشایش تحزک ٍ فعبلیت ثذًآ 

سنگ کلیه نگذارید 
 قلبتان را بشکند

 سًیا

هصزف سَیب ٍ هحصَالت  ى را ثِ حمذاقمل   
 ثزسبًیذ

 گریپ فريت

 اس هصزف گزیپ فزٍت اجتٌبة کٌیذ

 افزایش تًلید اگزاالت

 مکمل کلسیم
هکول کلسین  ثبعث افشایش ًمبگمْمبًمآ     
کلسین ادرار شذُ ٍ احتوبل تشکآ سٌ  

 ّبی کلیَی را ثبال هیجزد 

 يیتامیه ث
ٍ ثَیضُ هکومل   Cاس هصزف ثبالی ٍیتبهیي 

 ى ثِ دلیل افشایش تَلیذ اگشاالت در ثمذى  
 پزّیش شَد

 اهداف رژیم درمانی سنگ کلیه


