
 چگونگی انجام كار كلیه ها

 4لیتر از مایعات بدن را تصفیه و به جریان خون بازمی گردانند حدود  422ساعت جمعًا حدود  42كلیه ها هر        

لیتر به بدن باز می گردد.  89لیتر مایع به صورت ادرار از بدن دفع می شود در حالی كه باقیمانده یعنی حدود 

 .ساعت در مثانه ذخیره شده است 9تا  1تقریبًا ظرف مدت  ادراری كه ما دفع می كنیم

 

 عامل ایجاد سنگ کلیه را توضیح دهید؟ 

 

نمک  ( supersaturation)جواب علمی : پروسه سنگ سازی مجموعه وقایعی است که منجر به فوق اشباع           

 .هایی می گردد که در تشکیل سنگ دخالت دارند

 

هسته اولیه و کریستالهائی می گردد و تجمع آنها منجر به تشکیل سنگ می شود که  فوق اشباع نیز باعث تشکی

 .این عوامل در ایجاد سنگ مهمند

 

 PH تغییرات -مصرف داروها  – عوامل ژنتیکی و سابقه فامیلی –مصرف نمک فراوان  –تعرق زیاد  –عدم مصرف آب 

رکت مثل کارمندان و رانندگانی که مدت زیادی ثابت روی عفونت های ادراری و شغل های بی ح -رژیم غذایی  -ادرار 

 . صندلی می نشینند و همچنین مناطق جغرافیایی جز عوامل سنگ ساز هستند

 

 

 میزان امالح موجود در آب چقدر در ایجاد سنگ کلیه تاثیر دارد؟



 

ب را گاهی اوقات مطرح زیاد اعتقادی به امالح موجود درآب برای سنگ سازی نیست ولی گرچه سختی آ          

 . می کنند اما مهم است که آب هرچقدر سنگینی و امالح دارباشد مصرف کردن آن بیشتراست از مصرف نکردن آن

 

 درمان های سنگ کلیه بر چند قسم است؟ 

 

 :درمانهای سنگ کلیه مختلف و بستگی به نوع سنگ دارد که ازبین آنها باید به 

که تمام عواملی که در تشکیل سنگ دخالت داشته اند را باید برعکس  درمانهای طبی و اقدامات عمومی -

 .کرد

 درمانهای سنگ شکنی برون اندامی و درون اندامی -

 درمانهای جراحی -

سال  12افرادی که سنگ کلیه دارند و درمان می شوند بعد از  %50 .درمانهای الپاراسکوپی را نام برد -

 . احتمال عود سنگ در آنها زیاد هست

 

 قدامات عمومیا

 مصرف مایعات فراوان بخصوص یک تا سه ساعت بعد از غذا  .1

 محدودیت مصرف پروتئین ها .4

 محدودیت مصرف نمک ها  .3

 مصرف غذاهای حاوی پتاسیم .2

 محدودیت مصرف غذاهای حاوی اگزالت .5

 درمان عفونت های ادراری .6

 محدودیت مصرف کربو هیدراتها .7



 . موجود در روغن ماهی مفید استچربیهای ماهی که اسید ایکوزاپنتانوتیک  .9

 ادراری PH تغییر .8

 عدم مصرف بعضی از داروها و مصرف داروهای دیگر .12

 عدم مصرف ویتامین ها .11

 

 

 چند نوع سنگ کلیه از نظر جنسی داریم ؟

 

 سنگ های اگزوالت کلسیم و فسفات کلسیم -

 سنگ های اسید اوریکی -

 سنگ های عفونی -

 گرانیتیسنگ های سیستنی و سنگهای  -

 

 از عوامل ایجاد تنگی مجاری ادراری کدام مورد را می توان نام برد؟ 

 

 .ماه را مطرح می کند 4عامل تنگی ثابت ماندن سنگ در حالب ها بیش از        

 

 سنگ کلیه بیشتر در خانمها شایع است یا در آقایان چرا؟

 

ی رسد وجود هورمون مردانه تستوسترون بی تاثیر برابر خانمها سنگ سازی دارند که به نظر م 3تا  4در آقایان 

 . نباشد

هورمون های جنسی زنان بیشتر کمک می کنند در گشاد شدن حالب ها که به دفع سنگ کمک می کند 



 . ضمن اینکه طول حالب در خانمها بیشتر است

 

 صیه می شود ؟افراد مبتال به سنگ کلیه با توجه به نوع سنگی که دارند چه رژیم غذایی به آنها تو 

 

ادرار ، مصرف  PH رژیم کم پروتئین ، مصرف سیترات ، مصرف آۀوپرنیول و تغییر سنگ کلیه اسید اوریکی :

 مایعات فراوان

 

، محدودیت نمک ، استفاده از  ( Ph قلیایی کردن ادرار ) تغییر –مصرف مایعات فراوان  سنگ های سیستنی :

 پن سیالین D داروهای موثر مثل

 

 درمان عفونت ، مایعات فراوان ، درمانهای جراحی عفونی : سنگ های

 

مایعات فراوان ، کاهش مصرف اگزالت و کلسیم ، کاهش مصرف تنقالت ، رژیم کم  سنگ اگزالت کلسیم:

 نمک و مصرف هیدروکلرو بتازید

 

بعضی از مواد مصرفی روزانه در غذا مانند مرکبات ، چغندر ، کاکائو ، اسفناج ، 

اکوال)نوشابه سیاه ( دارای مقادیر قابل توجهی اگزاالت بوده یا اینکه قهوه ، کوک

موادی دارند که در بدن به اگزاالت تبدیل می شود که اگزاالت باال یکی از عوامل 

 .تشکیل سنگ های کلیوی است

 

 



 

 آقاي دكتر وضعیت آب و هوا در تشكیل سنگ كلیه نقش دارد؟

 

سنگ نقش دارد. سنگ كلیه در ساكنین مناطق گرم و مرطوب بیشتر تشكیل بله، مناطق جغرافیايي هم در تشكیل 

 .شود مثاًل در شمال ايران مي

 

با توجه به اينكه گفتید ممكن است سنگ كلیه اصاًل عالمت نداشته باشد بیمار از كجا بايد متوجه چنین مشكلي 

 شود؟

 

گ كلیه داشته باشد زياد است. اما جدا از اين اگر بیمار دردي مشابه آنچه گفتیم داشته باشد احتمال اينكه سن

گونه عالمت و مشكل كلیوي نداشته باشد بايد دو بار در سال از نظر وضعیت  كنیم هر فردي حتي اگر هیچ توصیه مي

كلیه و مجاري ادرار معاينه و آزمايش شود. انجام يك سونوگرافي و آزمايش ادرار ساده در بسیاري از مواقع باعث 

 .شود يع بیماري ميتشخیص سر

 

 .هاي درماني آنها توضیح دهید هاي كلیه و روش درباره انواع سنگ

 

شود. با  خود دفع مي درصد موارد اصال نیازي به درمان ندارد و خودبه 82میلیمتر در  2هاي با قطر كمتر از  ببینید سنگ

چون كوچك هستند هنگام دفع، درد  شود و مصرف مايعات، تحرك و فعالیت بدني و يكسري از داروها سنگ دفع مي

 .شود خود دفع مي درصد خودبه 72میلیمتر تا  2-6هاي بین  كند. سنگ خاصي ايجاد نمي

 

گیريم تا دفع شود.  هفته زمان درنظر مي2میلیمتر باشد  6اش كمتر از  در نتیجه اگر سنگ تشخیص داده شود و اندازه

دهد تا سنگ دفع شود.  اش را افزايش مي رو مصرف كرده و فعالیت بدنيدر اين مدت بیمار مايعات فراوان همراه با دا



اي مانند انسداد يا  میلیمتر بود بايد درمان ديگري را در نظر بگیريم. در درجه اول اگر علت زمینه 6اما اگر سنگ باالي 

نگ اگر اندازه سنگ كنیم آن را برطرف نمايیم. سپس در مرحله درمان س عفونت ادراري وجود داشته باشد سعي مي

صورت سرپايي  بیمار به .شود جلسه خرد مي3شكني برون اندامي در عرض  میلي متر باشد با سنگ 15تا6كلیه بین 

خوابد و امواج اولتراسونیك كه روي  هوشي و بدون بستري شدن، زير دستگاه سنگ شكن مي و بدون گرفتن بي

 .كند را خرد مي سنگ متمركز شده آن

 

واقعًا چند درصد از بیماران  .هاي جراحي براي خارج كردن سنگ وحشت دارند سیاري از بیماران از روشآقاي دكتر ب

 مبتال به سنگ كلیه بايد تحت عمل جراحي قرار بگیرند؟

هاي سیستم ادراري نیاز به جراحي باز ندارد. درگذشته براي خارج  درصد از سنگ 85امروزه خوشبختانه بیشتر از 

كردند. در نتیجه همین  هاي يك وجبي در شكم يا پهلوي بیمار استفاده مي ها از جراحي باز با برش كردن اين سنگ

بخیه روي شكم بیمار اصاًل وضعیت  12-15شد و جاي  شكاف جراحي باعث زمینگیر شدن بیمار و درد بیشتر مي

هاي كلیه در  راي درمان سنگكارانه ب هايي كاماًل محافظه جالبي نداشت ولي خوشبختانه در حال حاضر ما روش

هاي قديمي جراحي باز  اختیار داريم كه درد و ناراحتي بیمار در آنها بسیار بسیار اندك بوده و قابل مقايسه با روش

 .نیست

 ها ي جديد دقیقا چیست؟ اين روش

 

اندامي جواب جلسه به روش سنگ شكني اولیه برون 3ببینید، اگر سنگي در كلیه باشد كه بزرگ بوده يا پس از 

از طريق پوست  .كنیم شكني درون اندامي و بدون شكاف جراحي، آن را درمان مي ندهد با روش غیرتهاجمي سنگ

شود بدون اينكه شكافي روي پوست و عضالت بدهیم. سپس يك دوربین وارد كلیه شده و  سوزني وارد كلیه مي

گیرد. در واقع  د و فقط يك بخیه روي پوست قرار ميشو سنگ با ديد مستقیم كاماًل خرد و از همان طريق خارج مي

خورد. اگر  بخیه فقط يك بخیه مي 15جاي  شود و بیمار به جاي يك شكاف يك وجبي فقط يك سوراخ كوچك ايجاد مي به

توان با الپاراسكوپي سنگ را خارج كرد كه اين روش هم بدون  هاي بزرگ به اين روش هم جواب ندهند مي سنگ



 .سیع و فقط با يك برش بسیار كوچك انجام شده و حداقل درد و ناراحتي را براي بیمار به همراه داردبرش جراحي و

 

 ساز دارند اهمیت بیشتري داشته باشد؟ هاي درماني غیرتهاجمي در بیماراني كه كلیه سنگ كنم اين روش فكر مي

 

ساز است و شايد  كلیه برخي از بیماران سنگكنند كه بدانیم.  ها وقتي اهمیت بیشتري پیدا مي دقیقًا. اين درمان

هاي قديمي پنج شش بار شكم  الزم باشد چندين بار تحت درمان قرار بگیرند. حاال تصور كنید اگر بخواهیم با روش

ماند و دائمًا بايد بستري  هاي وسیع يك وجبي باز كنیم كه ديگر تاب و تواني براي بیمار باقي نمي بیمار را با برش

 .باشد

 كنید؟ قاي دكتر براي اينكه دچار سنگ كلیه نشويم شما چه مواردي را توصیه ميآ

هايش كاماًل  كنم. هر كسي حتي اگر كلیه هاي منظم سیستم ادراري را توصیه مي در وهله اول بررسي           

خصوص  فراوان مايعات بهماه يك سونوگرافي و آزمايش ادرار انجام دهد. نكته دوم اينكه مصرف  6سالم باشد بايد هر 

لیتر مايعات مصرف كنند يعني هر  3تا  4ساز بايد طي شبانه روز  ساز واجب است. بیماران سنگ براي بیماران سنگ

ساعت يك لیوان آب بخورند و رنگ ادرارشان بايد همیشه نزديك به رنگ آب باشد. نكته سوم كم مصرف  4تا  5/1

 .كردن نمك است

 

شود. توصیه بعدي تعديل رژيم  مي  سازي باعث رسوب امالح و تشديد سنگ زدن زياد به غذا نمك

گفتند گوشت نخور، نمك نخور، لبنیات  ساز داشتند مي است. در گذشته به افرادي كه كلیه سنگ غذايي

گفت پس چي بخورم؟! شما فرض  نخور، شكالت نخور، تخم مرغ نخور، نوشابه نخور و... خوب بیمار مي

تواند چنین رژيم غذايي وحشتناكي را اجرا كند.  ساز است نمي اش سنگ جوان كه كلیه كنید يك بیمار

گويیم همه چیز بخور  چیز نخور، بلكه مي گويیم هیچ است. ما نمي امروزه توصیه ما تعديل رژيم غذايي

است  ولي در حد اعتدال. مثاًل گوشت و لبنیات يك وعده در روز مصرف شود. البته تمام اينها به شرطي

 .ها است ترين كلید سالمت كلیه كه بیمار مايعات فراوان مصرف كند. مصرف مايعات اصلي



 

 ها، يك فرد عادي و سالم بايد چقدر در طول روز آب بخورد؟ براي تامین سالمت كلیه

به عبارت  لیتر آب مصرف كنند. 4ساعت بايد دست كم  42هاي سالمي دارند، در  افراد عادي كه كلیه                

 3يابد و بايد حدود  هاي گرم سال افزايش مي تر بايد هر سه ساعت يك لیوان آب مصرف شود. اين مقدار در ماه ساده

ساز دارند بايد بیشتر از افراد عادي مايعات، مصرف كنند. بهترين مايعات آب  افرادي كه كلیه سنگ .لیتر در روز باشد

الشعیر هم مايعات مفیدي هستند ولي هرگز  كنار آب، چاي كمرنگ و ماءآشامیدني سالم و تصفیه شده است. در 

 .گیرند جاي آب را نمي

 

شوند. چطور متوجه شويم كه مقدار  هاي سرد سال بسیاري از مردم از نوشیدن آب به مقدار كافي غافل مي در ماه

 ايم كافي بوده يا نه؟ آبي كه مصرف كرده

ادرار است. اگر مايعات به حد كافي مصرف شده باشد ادرار بايد صاف، به رنگ زرد ترين معیار، رنگ  مهم             

 ادرار نبايد غلیظ و پررنگ باشد. ا .روشن و شفاف باشد

اگر ادرار غلیظ و رنگ آن تیره باشد بدين معناست كه فرد مايعات كافي مصرف نكرده است. رنگ ادرار غلیظ و پررنگ 

 هاي ادراري يا تشكیل سنگ فراهم كند لیه صدمه زده و زمینه را براي عفونتتواند به ك مدت طوالني مي به

 يعني اگر كسي سنگ كلیه داشته باشد الزاما درد هم دارد؟

هاي سیستم ادراري بیمار گیر كرده باشد و كلیه را از كار  نه، ممكن است سنگ در كلیه يا ساير بخش             

ريزه كوچكي  باشد و كوچكترين عالمتي هم نداشته باشد. از طرفي امكان دارد سنگانداخته يا به آن صدمه رسانده 

طور اتفاقي  از جاي خود حركت كرده و شديدترين دردها را در پهلوي بیمار ايجاد كند يا اينكه ممكن است فردي به

دون اينكه كوچكترين آزمايش بدهد يا سونوگرافي انجام دهد و متوجه سنگ بزرگ شاخ گوزني در كلیه خود بشود ب

تواند باعث احتباس و قطع  هاي سنگ، تشكیل سنگ در مثانه است كه مي عالمتي داشته باشد.يكي از نمونه

 .افتد طور ناگهاني اتفاق مي ناگهاني ادرار شود. اين حالت هم بدون عالمت قبلي و به



 شود؟ اصاًل به چه دلیلي سنگ كلیه ايجاد مي

ختلفي وجود دارد. در برخي موارد علت ايجاد سنگ نامعلوم است. اما يك علت ايجاد آن ارث داليل م                 

اند احتمال بروز سنگ باالتر است. در كلیه اين افراد  ساز داشته است. در كساني كه پدر يا مادرشان كلیه سنگ

تواند باعث ايجاد  د وجود ندارد كه ميشود يا اينكه موادي به نام مهاركننده در ادرار اين افرا كلسیم بیشتري دفع مي

هاي مادرزادي و  شود. بیماري  سازي تواند باعث تسريع سنگ هاي ارثي خاص هم مي سنگ شود. برخي بیماري

تواند باعث تشكیل سنگ شود چون ادرار در ناحیه انسداد جمع وته  انسداد در سیستم كلیوي و مجاري ادرار هم مي

علت ديگر شغل است.  .شود  سازي تواند باعث تسريع سنگ شدن مي نشین مین تهشود. ه نشین شده و دفع نمي

در كشورهاي صنعتي افرادي كه پشت میزنشین هستند و شغلشان با تحرك كمي همراه است بیشتر در معرض 

 .سنگ كلیه هستند

 

 دردهاي علم پزشكي است؟ گويند درد سنگ كلیه يكي از شاه آقاي دكتر مي

بله. درد سنگ كلیه در كنار درد زايمان و دندان درد يكي از شاه دردهاي علم پزشكي است. از مشخصات               

درد سنگ كلیه اين است كه ناگهاني بوده با تهوع و استفراغ همراه است و حالت موجي دارد يعني درد اصطالحا 

 .گردد براي كاهش درد ميدنبال راهي  شود و به قرار مي شدت بي كند. بیمار به گیرد و ول مي مي

 اندازه سنگ کلیه با شدت عالئم آن ارتباطی دارد؟

 .خیر، هیچ ارتباطی بین اندازه و عالئم سنگ وجود ندارد                                    

 درد چه موقع ايجاد می شود؟

معموال" سنگ وقتی می خواهد دفع بشود، درد ايجاد می کند و وقتی جايش ثابت شد، درد از بین                  

می رود، به عبارتی وقتی درد سنگ کلیه از بین رفت، مفهومش دفع سنگ نیست. يعنی وقتی درد شروع شد 

درد ندارد پس همه و بعد تسکین پیدا کرد، بايد تکلیف سنگ مشخص شود و نبايد بیمار فکر کند که چون ديگر 



چیز خوب شد و سنگ از بین رفت. بايد به کمک سونوگرافی و عکس راديولوژی مخصوص کلیه و مجاری ادرار، 

 . اين سنگ پیگیری شود و اگر پیدا نشد آن وقت بگويیم که سنگ افتاده است و يک نفس راحت بکشیم

 

 

 

، با اين حساب افرادی که هیچ عالمتی ندارند، از همانطور که خودتان گفتید، برخی سنگ های کلیه عالمت ندارند

 کجا بفهمند که سنگ کلیه دارند؟

تشخیص سنگ کلیه در کسانی که تاکنون سنگ کلیه نداشته اند، هیچ عالمتی هم ندارند، کمی                

راديولوژی بشوند، چرا مشکل است. از طرفی نمی توان به تمام افراد جامعه هم توصیه کرد که بروند و سونوگرافی و 

که احتمال دارد سنگ کلیه داشته باشند. بنابراين ما توصیه می کنیم در کسانی که ممکن است کلیه سنگ ساز 

داشته باشند و داليلی به نفع سنگ کلیه در آنها وجود دارد، بررسی های الزم صورت گیرد، مثال" کسانی که در 

ارد، هر سال يا هر دو سال يکبار، برای اين بررسی ها به پزشک فامیل درجه يکشان سابقه سنگ کلیه وجود د

افرادی هم که خودشان سابقه سنگ کلیه دارند، بايد سالی يکبار تحت سونوگرافی و بررسی های  .مراجعه کنند

 .الزم قرار بگیرند

 

 چرا کلیه بعضی از افراد سنگ ساز است؟

 

شود؟ چرا در يک کلیه بیشتر از ديگری سنگ تولید می شود؟ چرا اينکه چرا سنگ کلیه ايجاد می                  

بعضی بیشتر و بعضی کمتر سنگ کلیه دارند؟ سئواالتی هستند که هنوز بطور مشخص جواب آنها پیدا نشده است. 

کلیه  اما در اين زمینه نظريه هايی وجود دارد. مثال" اگر غلظت مواد داخل ادرار زياد شود، می تواند زمینه ساز سنگ

شود يا در برخی موارد زمینه های ارثی برای تشکیل سنگ مطرح است که استعداد فرد را در ابتال به سنگ کلیه 

 .افزايش می دهد



 

 سنگ چگونه تشکیل می شود؟

 

وقتی غلظت موادی در داخل يک محلول بیش از حد شود، در نهايت به حالت فوق اشباع در می آيند و                 

کريستال تبديل شده و رسوب می کنند، مثل اتفاقی که موقع تولید نبات رخ می دهد. نبات رابا همین روش تولید به 

می کنند. ابتدا محلول شکر و آب را غلیظ می کنند، و سپس داخل اين محلول غلیظ نخ آويزان می کنند تا کريستال 

اتفاقی است که هنگام تشکیل سنگ کلیه می افتد.  های شکر دور اين نخ جمع شوند و نبات تولید شود. اين همان

وقتی غلظت مواد در ادرار زياد شود، زمینه تشکیل هسته سنگ در ادرار فراهم می شود. وقتی هم که اين هسته 

 .اولیه ايجاد شد، ساير مواد دور اين هسته رسوب می کنند و سنگ بزرگ می شود

 

 

 

 جنس اين سنگ ها معموال" چیست؟

 

درصد از انواع سنگ  95تا  92شايع ترين نوع سنگ کلیه ، سنگ های کلسیمی هستند. شايد حدود               

های کلیوی سنگ های کلسیمی هستند. اين سنگ های کلسیمی هم عموما" به صورت نمک های کلسیم 

، اسید هستند. يعنی مثال" اگزاالت کلسیم يا فسفات کلسیم، بعد از سنگ های کلسیمی، سنگ های عفونی

اوريکی و ساير انواع سنگ ها شیوع دارند. ولی اکثر افرادی که گرفتار سنگ کلیه می شوند، در واقع گرفتار 

 .سنگهای کلسیمی هستند

 

 اين کلسیمی که در کلیه غلظتش باال می رود و سنگ می شود، از کجا می آيد؟



 

شود. ببینید ، ما در طول روز حدود هزار میلی گرم اين کلسیم ممکن است ، بیش از حد از روده جذب                 

کلسیم مصرف می کنیم که از اين مقدار چیزی حدود يک سومش جذب می شود. اگر اين میزان جذب به هر دلیلی 

افزايش يابد، مثال" میزان کلسیمی که مصرف می کنیم، زياد باشد،می تواند باعث تشکیل سنگ شود. ممکن 

البته اين بیماری ها عموما"  .از طريق کلیه دفع می شود، به دلیل يک بیماری افزايش يابداست، میزان کلسیمی که 

بیماری های مربوط به استخوان و هورمون های مربوط به آن هستند. مثال" در بیماری هیپرپاراتیروئیدی ، برداشت 

غلظتش در ادرار افزايش يافته و باعث کلسیم از استخوان ها افزايش می يابد و می رود که از کلیه دفع شود و تبعا" 

تشکیل سنگ می شود. در بعضی از موارد هم کلسیمی که به کلیه می رسد زياد نیست ولی خود کلیه به دلیل 

درصد کلسیمی که در ابتدای  85مشکلی که دارد، بیش از حد کلسیم را دفع می کند. ماجرا از اين قرار است: حدود 

درصد کلسیم را باز 85اگر کلیه ای نتواند اين  .می شود، دوباره در کلیه باز جذب می شودواحدهای کلیوی وارد ادرار 

 .غلظت کلسیم ادرار باال می رود و زمینه ساز تشکیل سنگ می شود "جذب کند، مسلما

 

 به اين ترتیب، کسانی که کلیه سنگ ساز دارند، بايد مصرف مواد غذايی کلسیم دار را کم کنند؟

 

نخیر! تفکری که می گويد کسانی که کلیه سنگ ساز دارند. نبايد لبنیات بخورند، کامال" غلط است. چون               

اوال برخی افراد هستند که بدنشان به کلسیم اضافه نیاز دارد. مثال" زنان باردار و کسانی که دچار پوکی استخوان 

مثال" در سنگ  .بیمار توصیه مي كنیم كه بیشتر كلسیم مصرف كند در برخی موارد سنگ کلیه ، ما به "هستند. ثانیا

های اگزاالت کلسیم، اگر شما کلسیم بیشتری مصرف کنید، اين کلسیم در روده به اگزاالت متصل می شود و اصال" 

ر کلیه از روده جذب نمی شود و به اين ترتیب ، يون اگزاالت که افزايش آن در ادرار باعث تشکیل اگزاالت کلسیم د

 .شده و رسوب می کرد و سنگ اگزاالت کلسیمی تشکیل می داد، اصال" وارد بدن نمی شود

 

 پس بیمارانی که کلیه سنگ ساز دارند، بايد از چه غذاهايی پرهیز کنند؟



 

يکی  تقريبا" تنها چیزی که ما توصیه می کنیم که بیماران سنگ کلیه از آن پرهیز کنند، نمک است . ببینید،           

از مواد غذايی که باعث تولید سنگ می شود، نمک است. البته ما سنگ نمک که نداريم ولی نمک عاملی است که 

به ساخته شدن سنگ های کلسیمی کمک می کند. نمکی که از روده جذب می شود، از طريق کلیه بايد دفع 

ادرار شود، با خودش کلسیم را وارد  شود. اما مشکل همین جاست چرا که وقتی نمک می خواهد از کلیه را وارد

ادرار می کند و به اين ترتیب غلظت کلسیم ادرار افزايش می يابد. بنابراين همان نمکی که هنگام پختن غذا به آن 

زده می شود کافی است و افرادی که کلیه سنگ ساز دارند، نبايد سرسفره به غذايشان نمک بزنند و مواد شور 

 .نکنندمثل خیار شور را مصرف 

 کسانی که کلیه سنگ ساز دارند، بايد چه مواد غذايی را بیشتر مصرف کنند؟

 

در ابتدا گفتیم که اگر غلظت مواد در ادرار زياد شود، زمینه های تشکیل سنگ کلیه فراهم می شود.                   

کنیم. به عبارتی بايد ادرار را تا می حاال می گويیم که برای جلوگیری از تشکیل سنگ بايد اين غلظت مواد را کم 

 .يعنی فردی که کلیه سنگ ساز دارد، بايد آب و مايعات زيادی مصرف کند .توانیم، رقیق کنیم

 

 

 چقدر بايد آب و مايعات مصرف کرد؟

 

چقدر آب خوردن مهم نیست . چقدر ادرار داشتن مهم است. ممکن است فردی در محیطی گرم زندگی                

لیوان آبی  9تا پارچ هم آب بخورد ، ولی باز کافی نباشد. چون همه اين  5د يا فعالیت روزانه اش زياد باشد، روزی کن

که می خورد، عرق می شود و چیزی از آن به ادرار نمی رسد تا رقیق شود. اين فايده ای برای پیشگیری از سنگ 

ه میزان آبی که فرد می خورد. ما به بیماران توصیه می کنیم کلیه ندارد. برای همین بايد مالک، میزان ادرار باشد ن

لیتر ادرار داشته باشند. يا بعبارتی در طول خواب شبانه يک بار برای ادرار کردن  4آنقدری آب بخورند که روزانه بیش از 



قافله عقب مانده بیماری که کلیه سنگ ساز دارد، اگر احساس تشنگی کند و بعد آب بخورد، از  .به دستشويی بروند

است. يعنی چنین بیمارانی نبايد هیچ وقت احساس تشنگی کنند و همیشه قبل از احساس تشنگی آب بخورند. 

اين بیماران بايد شب ها هنگام خواب يک لیوان باالی سرشان باشد، موقع کار روی میزشان يک لیوان آب باشد . 

 .باشديعنی برای دسترسی به آب نبايد بیمار مشکلی داشته 

    

 

 

 

 اينکه برخی بیماران آب چشمه خاصی را مصرف می کنند، يا فقط آب معدنی می خورند، کار درستی است؟

 

اين سئوال شايعی در بین بیماران مبتال به سنگ کلیه است . اما ما اصال" به چنین سئوالی اعتقاد               

کنند، سنگ کلیه تولید کرده اند که حاال اين بیماران آب شهر را نداريم. مگر تمام افرادی که از آب شهر استفاده می 

استفاده نکنند. تازه برعکس وقتی بیماران خودشان را به يک نوع آب خاص مثال" آب فالن چشمه محدود می کنند، 

وقتی به آن آب دسترسی ندارند، کمتر آب می نوشند و همین می تواند زمینه ساز تولید سنگ شود. اما اصل 

صرف اب نوع آن نیست، بلکه حجم و مقدار آن است که بايد زياد باشد. آب هندوانه و ماءالشعیر و از اين قبیل درمان م

           های سنتی هم اشکالی ندارند ولی آنها هم اصوال" از طريق افزايش حجم ادرار از سنگ سازی کلیه جلوگیری

سنتی که سهل الوصول است، خیلی هم گران نیست، ضرری هم می کنند. ما توصیه می کنیم ، بیماران هر داروی 

 .ندارد و مورد تائید پزشکان است مصرف کنند، ولی در کنارش آب و مايعات زيادی بخورند

 

 

 

 



 

 اگر کسی زياد آب بخورد و سنگ کلیه اش دفع شود، چه بايد بکند؟

 

حاال سنگی در کلیه اش وجود نداشته باشد. اگر کسی سنگش را انداخت دلیل نمی شود که همین                 

چنین بیماری وقتی به ما مراجعه می کند، اگر درد داشته باشد، با مسکن دردش را ساکت می کنیم و بعد بررسی 

و سونوگرافی کلیه است. سپس بر  KUB معموال" اين بررسی ها شامل عکس . های خودمان را شروع می کنیم

يعنی بر اساس جنس، اندازه و  .اولیه تصمیم می گیريم. برای بیمارمان چه کار بکنیماساس يافته های اين بررسی 

محل سنگ کلیه تصمیم می گیريم که برای بیمار چه روش درمانی اتخاذ کنیم. اما يک نکته مهم را بايد در مورد 

گ کلیه لزومی ندارد مگر در درمان سنگ کلیه بگويم و آن اين که تقريبا" امروزه ديگر جراحی باز کلیه در درمان سن

موارد بسیار خاص که خیلی هم نادر هستند. يعنی در حال حاضر در همین کشور خودمان به راحتی می توان سنگ 

درمان کرد. توصیه من به تمام بیماران  PCN های کلیه را با روش هايی مثل سنگ شکن و جراحی مختصر يا همان

ها گفت که بايد برای درمان سنگشان جراحی باز کلیه شوند، حتما" با يکی سنگ کلیه اين است که اگر جراحی به آن

 .دو جراح کلیه و مجاری ادرار ديگر هم در اين مورد مشورت کنند

 

 

 

 

 

 


