
 : نکات پایانی

در مورد کلسیم غذا صحبت های ضد و نقیضی شده مصرف زیادی آن سبب دفع زیاد کلسیم ادرار می شود           

سال شده نشان می دهد که  0بیمار به مدت 00444که خود عامل سنگ سازی است از طرفی مطالعه ای که روی 

سنگ سازی جلوگیری می کنند و در مطالعه ای در  مصرف کلسیم غذا باعث دفع اگزاالت ادرار می شود که از

لیوان  0بیماران سنگ ساز بیشتر از شیر استفاده شد بین یک تا چهار لیوان در روز دیده شده بیمارانی که روزی 

شیر مصرف می کنند کمتر سنگ میسازند که خود محدودیت رژیم کلسیمی را رد می کنند بخصوص در سن باال که 

 –فسفات  –کی استخوان هم هستند . فقط بر حسب نوع سنگ می توان به بیماران گفت اگزاالت بیماران دچار پو

 .پروتئین و نمک کمتر مصرف نمایند

کم رنگ که اگزاالت آن از بین رفته استفاده  –چای داغ و تازه مقدار باالیی اگزاالت دارد بهتر است افراد از چای سرد 

 .نمایند

ه باشد به خاطر امالح مفیدی که دارد و دربدن مصرف می شود یا اینکه سبک یا آب مصرفی نیاز نیست جوشید

سنگین بودن آب مطرح نیست قفط بیماران سنگ ساز باید آب فراوان بنوشند حتی در شبها و بهترین زمان نوشیدن 

غاز می آب تا سه ساعت بعد از خوردن غذا است که هسته اولیه سنگ شروع به رسوب می کنند و سنگ سازی آ

ساعت باشد در مورد مصرف  20لیتر در  2شود بهتر است بگوییم مقدار دفع ادرار فرد سنگ ساز باید بیشتر از 

گرم  04گوشت قرمز یا سفید تفاوتی در بین وجود مقدار پروتئینی ، آن نیست که بعضی می گویند باید کمتر از 

 . ی داشته باشدپروتئین مصرف کند که فکر نمی کنم هیچ ایرانی چنین رژیم

 

 



گرم پروتئین دارد. پس تقریبا در هر  01 –گرم گوشت قرمز 044گرم پروتئین دارد و هر  24 –گرم گوشت مرغ  044هر 

گرم گوشت مصرف کرد تا به مقادیر مورد نظر برسد البته نباید نادیده گرفت همراه گوشت  044وعده غذا باید حدود 

ره مصرف می شود که آنها م پروتئین دارند و از مقدار پروتئینی موجود باید کم موارد دیگری مثل نان و حبوبات و غی

 ( .شود ) اما مصرف گوشت ماهی و روغن ماهی را در اسکیموها که سنگ کمتری دارند بهم ربط می دهند

گرم  0در مورد مصرف لبنیات )شیر وکره ( را می توانند مصرف کنند اما در مصرف ماست ) در شرایط عادی حدود 

 .% گرم پروتئین دارد.( دوغ و پنیر آب بیشتر بنوشند04% ، کشک 00% پروتئین دارد ولی ماست کیسه ای 044

 . ادرار هم گزارشاتی وجود دارد که مصرف آ ن بی فایده نیست PH و تغییرات C گرچه در مورد مصرف ویتامین

انوری همراه با تجویز سیترات پتاسم باشد مفید ادراری در صورتیکه محدودیت پروتئین های ج PH اما پایین بودن

ادراری آنها  PH ادرار است که اگر PH است و از سنگ سازی جلوگیری می شود و مهمترین عامل جلوگیری از سنگ

 .قلیایی است آنرا اسیدی کنند و نکته مهم دیگر وجود عفونت ادراری نداشته باشد

راننده ها و افراد پشت میز نشینی که تحریک ندارند و یکی از  مسئله دیگر شغل است بخصوص مشاغل کارمندی ،

عوامل سنگ سازی بی حرکتی است که اینگونه افراد باید فعالیتهای دیگری در حین انجام وظیفه داشته باشند یا 

 .حتی در بین ساعات تحرک و مقدار مصرف مایعات را باال ببرند

 درمان تغذیه ایی سنگ کلیه

  راد مبتال به سنگ های کلیهرژیم غذایی در اف

 درد كلیه , سلطان دردها

 

شود و موادي كه از آن با  هاي شايع كلینیك ارولوژي محسوب مي خصوص در كشور ما يكي از بیماري سنگ كلیه به

هاي  نهايت دردناك پاي صحبت شود واقعَا سنگ هستند،درباره اين مشكل بسیار شايع و بي عنوان سنگ كلیه ياد مي



هاي كلیوي و فوق تخصص اندويورولوژي)درمان  حسین كرمي نشستیم. وي جراح و متخصص بیماريدكتر 

نیست اين را هم بدانید  اندوسكوپي بیماريهاي كلیه( و دانشیار دانشكده پزشكي دانشگاه شهید بهشتي است. بد

لمللي قرائت قرآن به مقام ا كه دكتر كرمي يكي از قاريان مطرح كشور است و تاكنون چندين بار در مسابقات بین

 .نخست دست پیدا كرده است

كنند. منظور  رژيم و عادات غذايي هم در ايجاد سنگ كلیه نقش دارد. برخي از افراد پروتئین زيادي مصرف مي           

بر  پاچه است. در عین حال مصرف زياد نمك هم مزيد مصرف زياد از حد موادي مثل گوشت قرمز، لبنیات، خامه و كله

شود. يكي ديگر از  مي  سازي شود. پروتئین و قند و نمك زياد در كنار مصرف كم آب باعث تسريع سنگ علت مي

تواند باعث  زا مي هاي عفونت هاي ادراري مكرر است. وجود برخي از باكتري هاي تشكیل سنگ وجود عفونت علت

 .شود  سازي تشديد سنگ

 


