
 سنگ کلیه

 .سال دیده مى شود۵۴تا  ۸۱بیشترین شیوع سنگ کلیه در گروه سنى 

برابر شیوع آن  ۸۳تا  ۴سال از هر دو جنس )زن و مرد( را مبتال مى سازد اما در مردان  ۰۳معمواًل بزرگساالن باالى 

باالتر است. میزان بروز سنگ هاى کلیوى در کشورهاى توسعه یافته بیشتر است که به دلیل مصرف زیاد پروتئین 

شیمیائی همراه با رژیم غذایى کم فیبر است. سنگ کلیه از نظر اندازه، از یک دانه شن تا حدود یک توپ تخم مرغى 

 .شدمتغیر بوده و ممکن است منفرد یا متعدد با

 

سنگ هاى کلیوى بر اساس ترکیب سنگ ها به انواع مختلفى تقسیم مى شوند. سنگ هاى کلسیمى، شایع ترین 

اکساالت »درصد کل سنگ ها را تشکیل مى دهند. شایع ترین نوع سنگ هاى کلسیمى، ۵۴نوع هستند و حدود 

 .است« شاخ گوزنى»و « نىسیستئی»، «اسید اوریکى»است. انواع دیگر سنگ هاى کلیوى، سنگ هاى « کلسیم

که هر چند دقیقه یک بار مى  (متناوب)بیماران مبتال به سنگ هاى کلیه معمواًل با دوره هاى درد شدید و پیچشى 

درد معمواًل ابتدا در ناحیه پهلوها و پشت، درست پایین دنده ها، ظاهر مى  .گیرد و ول مى کند، مراجعه مى کنند

 .و ناحیه تناسلى انتشار مى یابد و با دفع سنگ درد بیمار متوقف مى شود شود که به تدریج به کشاله ران

بیماران به دلیل فعالیت دستگاه عصبى خودمختار )سمپاتیک( پوست سرد، تعریق و حالت تهوع دارند. اکثر بیماران 

 ادرار، کدر یا تیره خون در ادرار دارند که ممکن است میکروسکوپى باشد و تنها با آزمایش ادرار مشخص شود یا کاماًل

 .به نظر آید

 

درصد  ۵۴سال دچار یک حمله مجدد مى شوند و  ۰تا  ۲چهل درصد بیماران مبتال به اولین حمله سنگ کلیه در عرض 

سال دچار عود مى شوند. به این دلیل پیشگیرى، مهمترین درمان است. تمام بیمارانى  ۸۳تا  ۵مبتالیان نیز در عرض 

لیتر ادرار  ۲لیتر مایعات و عمدتًا آب خالص بنوشند تا حداقل  ۰ه سنگ کلیه مى شوند باید حدود که دچار اولین حمل

در روز ایجاد کنند. در طول شب نیز حتمًا باید مایعات مصرف شود چون در این دوره، غلظت ادرار، حداکثر است. 

مصرف پروتئین حیوانى و میزان مصرف روزانه نمک، باید کاهش یابد و مشخص شده است این دو تعدیل غذایى، خطر 



ورت وجود سنگ هاى کلسیمى باید از مصرف زیاد شیر و سنگ هاى کلیوى عودکننده را کاهش مى دهند. در ص

مصرف زیاد پروتئین  -۲حجم کم ادرار،  -۸فرآورده هاى لبنى اجتناب شود. عوامل خطرزاى سنگ هاى کلسیمى، 

در بستر افتادن  -۴پرکارى غده پاراتیروئید،  -۵رژیم غذایى نامتناسب )مصرف بیش از حد کلسیم(،  -۰هاى حیوانى، 

 .سوء مصرف الکل و برخى بیمارى ها و داروها است -۶دت به هر دلیل، طوالنى م

 

مصرف بیش از حد غذاهاى غنى از اکساالت مانند چاى، کوکاکوالها، آب پرتقال، اسفناج و بادام زمینى باعث افزایش 

  ..مى شود« اکساالت کلسیم»و ایجاد سنگ هاى « اکساالت»جذب گوارشى 

 

در ابتدا یک آزمایش ادرار براى  .زمایشات و تصویربردارى هاى مختلف استفاده مى کنندبراى تشخیص سنگ کلیه از آ

ادرار، مشخص کردن خون در ادرار و رد کردن عفونت، انجام مى شود. رادیوگرافى ساده شکم تصویربردارى  PH تعیین

ترشح مى شود و مى توان لگنچه در این حالت ماده حاجب از کلیه ) (IVP) از کلیه با تزریق داخل وریدى ماده حاجب

کلیه و مجارى ادرارى را مشاهده کرد( از دیگر اقدامات تصویرى براى تشخیص سنگ کلیه است. در بیمارانى که از 

هفته بعد از اقدامات اولیه و پیشگیرى، دو نوبت  ۱تا  ۶نظر شغلى یا تغذیه اى در معرض خطر باالى عود هستند، 

 .ى شود تا بر اساس آن، نوع سنگ را مشخص کنند و درمان الزم را به کار برندساعته جمع آورى م ۲۵ادرار 

در شروع حاد حمله سنگ کلیه، مهمترین اقدام درمانى، کاهش درد است. داروهاى ضداسپاسم براى شل کردن 

اى عضالت حالب و کمک به دفع سنگ، مفیدند. بسته به نوع سنگ، داروهایى به منظور متوقف کردن رشد سنگ ه

موجود یا تشکیل سنگ هاى جدید، ممکن است تجویز شود. در مورد سنگ هاى بزرگترى که خودبه خود دفع نشده 

و باعث ایجاد عوارض، عفونت، یا درد شدید شده اند، اقدامات درمانى تهاجمى و جراحى به منظور حذف آنها الزم 

گ به طریق شیمیایى، درآوردن سنگ با است. برخى از اقدامات درمانى تهاجمى عبارتند از: حل کردن سن

و در  (ESWL)آندوسکوپ، خارج کردن سنگ از طریق پوست، سنگ شکنى با کمک امواج ماوراى صوت از خارج بدن 

 .صورت نیاز جراحى باز است



 

باال بیماران مبتال به سنگ کلیه باید از موقعیت هایى که در آنها بروز درد شدید ممکن است خطرآفرین باشد، مانند 

رفتن ازپلکان و کار بر روى داربست، دورى کنند. در صورت شروع حمله به فعالیت خود ادامه دهید و اصاًل استراحت 

نکنید، چون فعالیت و حرکت به دفع سنگ کمک مى کند. حتمًا رژیم غذایى خود را بر اساس نوع سنگ تشخیص 

لیتر( مایعات و بیشتر از همه  ۸۳۰_  ۸۰یدن روزانه حداقل داده شده، تغییر دهید، در مورد همه انواع سنگ کلیه، نوش

 .آب خالص، ضرورى است. رژیم غذایى کم پروتئین )حیوانى( و کم نمک، کم چربى و پرفیبر توصیه مى شود

 

راهکارهایی که در باال ذکر شد راههای درمان با داروهای شیمیایی می باشد که ممکن است عوارضی را در پی 

ال برای درمان این بیماری با داروهای گیاهی ابتدا می بایست غذاهایی را مصرف کنید که آنها هم داشته باشد ح

طبیعی باشند و هیچ گونه مواد و یا افزودنیهای شیمیایی در آن به کار نرفته باشد زیرا اگر این راه کارها را در پیش 

بیعی بر روی بدن شما اثری نخواهد داشت و اثر یکدیگر نگیرید و به مصرف این گونه غذاها و خوراکیها بپردازید مواد ط

 را مختل خواهد کرد

 

یکی از مسائلی که باید از آن پرهیز کرد استفاده از آبهای شهری و روغنهای نباتی می باشد و جایگزین             

 ) لیوان .استفاده نماییدآنها باید از روغنهای طبیعی حیوانی و گیاهی و آب چشمه، قنات و یا آبهای جوشیده شهری 

 

 

 

 

 

 سنگ كلیه ، بايدها و نبايدهاي آن



 

ساله دارند که از دوران حیات اولیه تا زندگی مدرن امروزی بشر از  ۵۳۳۳سنگهای ادراری قدمتی -دکتر محمد یزدانی

امکاناتی که بیماریهای ناشی از سنگ رنج می برده است گرچه علت آنرا در بعضی موارد نمی دانسته اند ،ولی 

بتوان با سنگ یا عفونت ناشی از آن مبارزه کرد را در دست نداشته و گاهی اوقات از داروهای گیاهی و در بعضی 

 . مواقع از خرافات استفاده می شده است

 

میالدی محمد ذکریای رازی  ۱68سال قبل از میالد به وجود سنگ در انسان پی برد و در سال  06۳بقراط حکیم 

  . رمان جراحی سنگ مثانه از ناحیه پرینه صحبت کرده استدرباره د

 

 ۸۱ -۲۳میالدی با تولد ابن سینا دانش طب آن زمان متحول می گردد و در کتاب سوم خود در فصل  0۱۳در سال 

  تماما درباره اورولوژی صحبت می کند

 

ادرار ،  PH مصرف داروها و تغییرات – بررسی سنگها در زمانهای متفاوت ادامه یافت تا به امروز که عوامل ژنتیکی

کاهش مصرف مایعات و رژیم غذایی را جز موارد مهم تشکیل سنگ دانسته و رابطه ای که بین سنگ و عفونت و 

نارسایی کلیه و مرگ ومیر ناشی از عوارض آنها و آگاهی از چگونگی تشکیل سنگ دانسته و رابطه ای که بین 

رگ ومیر ناشی از عوارض آنها و آگاهی از چگونگی تشکیل سنگ نقش مهمی سنگ و عفونت و نارسایی کلیه و م

 .در پیشگیری از این بیماری دارد را یافته اند

 

اما با توجه به شیوع باالی سنگهای ادراری و برخورد زیاد با این بیماران تحقیق جامع و کاملی تا کنون انجام نشده که 

 ا خیر؟آیا می شود از تشکیل سنگ جلوگیری کرد ی

 

 



اهمیت مسئله تا حدی است که بیماران مبتال به سنگ ادراری به طور مکرر به کلینیک ها و اورژانس مراجعه نموده و 

 .سبب اتالف وقت از یک طرف و تحمل هزینه های گزاف بر سیستم دولتی از طرف دیگر شده

  

که عوامل متعددی در ایجاد آن دخالت  بطور کلی بیماری سنگ ادراری یک بیماری شایع در تمام جوامع می باشد

دارند به همین دلیل در بررسی عوامل دخیل در ایجاد سنگ کلیوی در نظر گرفتن یک فاکتور یا حتی چند فاکتور 

 . ممکن است نتیجه درستی به بار نیاورد و تحقیقات پیچیده تری را می طلبد

 

 سنگ کلیه

 

ناهمگوني شیمیايي سبب مي شود تا مواد معدني و پروتئین ها شخص زماني به اين عارضه مبتال مي شود که يک 

در ادرار شروع به کريستال شدن کنند. سنگها ممکن است صاف يا زبرو خشن ، به کوچکي يک دانه و يا به حدي 

بزرگ که باعث درد شوند باشند. شما ممکن است سنگهاي کوچک خود را توسط ادرار بدون اينکه متوجه شويد دفع 

. ولي سنگهاي بزرگ تر باعث دردهاي شديدي در هنگام عبور از لوله متصل کننده مثانه و کلیه مي شوند، و نمائید

 .حتي گاهي ممکن است در اين لوله گیر کنند که در اين حالت جريان ادرار را مسدود مي نمايند

 

اين موضوع به میزان کلسیم موجود در اکثر سنگهاي کلیه از وجود مقدار زياد کلسیم در کلیه ايجاد مي شوند. )البته 

رژيم غذايي بستگي دارد(. انواع کمیاب تري از سنگها هستند که توسط عفونت هاي ادراري يا وجود بیش از حد 

اسید اوريک در ادرار حاصل مي شوند. محققان نوع بسیار کوچکي از باکتري را کشف کرده اند که در کلیه بعضي 

 .کل دهي سنگها نقش مهمي داردافراد زندگي مي کند و در ش

 



 

 

 

 

 

 :عوامل زمینه ساز بروز سنگ هاي کلیه

 .عوامل متعددي مانند عوامل ارثي،رژيم غذايي،داروها،آب وهوا وشرايط محیط در ايجاد سنگ کلیه نقش دارند

کلسیم کم تحرکي: کم تحرکي که مثاًل در هنگام بیماري يا ناتواني رخ مي دهد، مي تواند سبب برداشت  -۸

 .بیشتري از استخوان شده ، لذا غلظت کلسیم در ادرار افزايش مي يابد

 

 

حدود دوسوم افرادي که بیماري غد د  .پرکاري تیروئید: پرکاري تیروئید اولیه، سبب افزايش دفع کلسیم مي شود -۲

  .درون ريز دارند، مبتال به سنگ کلیه مي شوند

 کاهش حجم ادرار -۰

 .براساس مطالعات، مصرف زياد نمک سبب افزايش دفع کلسیم درادرار مي شودمصرف زياد نمک :  -0

وجود برخي بیماريها:عفونتهاي ادراري. بیماريهاي روده. نقرس وبعضي بیماريهي ارثي بر تعادل ادرار تاثیر گذار  -8

 .است وباعث تشکیل سنگ میشود



ود نمکها.مواد معدني و ساير مواد موجود در ادرار ننوشیدن مقادير کافي مايعات:زماني که بدن شما کم آب میش -6

 .ممکن است با هم تجمع يابند و بناي اولیه يک سنگ را پايه ريزي کنند

پروتئین حیواني: رژيم غذايي پر پروتئین همراه با افزايش دفع کلسیم، اگزاالت و اورات است. در واقع مصرف زياد  -۵

  .زايش دفع کلسیم مي شودپروتئین حیواني با بار اسیدي آن سبب اف

 .مصرف برخي داروهاي شیمیايي:داروهاي حاوي کلسیم خطر ابتال به سنگ کلیه را افزايش میدهد -۱

 

 

  ها؛ انواع و اقسام عاليم و نشانه

 

که چه اتفاقي براي سنگ بیفتد، عاليم اين بیماري، متفاوت خواهد بود. سنگ ممکن است در کلیه بماند  حسب آن بر

 .که از کلیه خارج و از طريق مجاري ادراري دفع شود اينيا 

 :ها نیز ممکن است همه يا برخي از عاليم زير پديدار شوند در هر يک از اين حالت

 .شوند هاي کوچک معواًل بدون عالمت خاصي از بدن دفع مي سنگ  :بدون عالمت

کیفیت انقباضي در ناحیه پشت و طرفین  سنگ، ممکن است باعث ايجاد دردهاي شديدي با:درد ناگهاني و مداوم

يابند. کساني که حداقل  کمر، شکم، کشاله ران يا ناحیه تناسلي شود. اين دردها با تغییر وضعیت بدن نیز بهبود نمي

بدترين دردي که تا االن »کنند:  گونه توصیف مي اند، دردش را اين بار دفع سنگ کلیه را با اين کیفیت تجربه کرده يک

 «.ام کردهتجربه 

اين عالمت معمواًل در اثر سنِگ باقیمانده در کلیه و نیز در اثر سنِگ به راه  مشاهده خون در ادرار: واستفراغ تهوع

 .تواند ايجاد شود افتاده مي



 

تواند ناشي از عبور سنگ از مجاري ادراري باشد. البته احساس سوزش و  اين عاليم مي:سوزش و تکرر ادرار

 .شود هاي مجاري ادراري نیز ديده مي ادرار در عفونت ناراحتي حین دفع

 کاهش اشتها ،اسهال يا يبوست، افزايش تعريق، احساس خستگي مفرط : تب و احیانًا لرز

شود، لذا تشخیص نهايي  هاي ديگر نیز مشاهده مي به اين نکته هم بايد توجه داشت که عاليم باال در برخي بیماري

 .هاي تشخیصي خواهد بود کلیه، توسط پزشک و با توجه به عاليم بیمار و انجام تستو قطعي ابتالي فرد به سنگ 

درمان:بهترين درمان براي سنگ کلیه مصرف دارويي است که اوال عوارض جانبي نداشته باشد ثانیا سنگ را به 

 .صورت ذره ذره دفع کند تا بیمار متحمل درد و رنج نشود

 سنگ کلیه

یا شن کلیه در واقع رسوب مواد دفع شده از کلیه هاست که نمی توانند به درستی خارج سنگ کلیه               

شوند. همواره مقداری از این مواد به هم می چسبند و تشکیل کریستال میدهند. مشکل زمانی آغاز می شود که 

 .یده میشوداین کریستالهای بسیار ریز به هم می چسبند و تشکیل توده سفتی می دهند که سنگ کلیه نام

هنوز دالیل علمی قطعی برای پیدایش سنگ کلیه وجود ندارد. اما عوامل مانند وراثت ، نوع تغذیه و شرایط آب         

 .و هوا در آن موثر شناخته شده اند

 سنگ مثانه و سنگ کلیه و شن چیست ؟  

می شود. اگر اندازه آن کوچکتر  هر توده سختی که ناشی از به هم چسبیدن رسوبات ادراد باشد سنگ کلیه نامیده

 .از یک سانتیمتر باشد پزشکان به آن شن کلیه می گویند

شن کلیه معموال قابل دفع از مجاری ادراری است. اگر چه این کار با درد شدید و خونریزی همراه است اما بهتر از 

 .عمل جراحی میباشد

مثانه( عبور کرد و وارد مثلنه شد به آن سنگ مثانه می هنگامی که این سنگریزه از لوله حالب )لوله میان کلیه و 

 .گویند



هفته آینده در مورد مواد و کریستالهایی که باعث تشکیل سنگ کلیه می شوند خواهیم نوشت. همچنین در مورد 

 .رژیمهایی غذایی مناسب

ی کلیه ها مواد ضد هنوز دلیل قطعی شکل گیری سنگ کلیه از نظر پزشکی با قطعیت اثبات نشده. در حالت طبیع

رسوب ترشح می کنند که مانع از تجمع کریستالها و پیدایش سنگ در داخل بدن میشوند. اما گاه این مواد کارایی 

 .خود را از دست می دهند

اسید اگزالیک و اسید ارویک و رسوبات کلسیم سه نوع یون )مواد رسوبی( هستند که شایعترین مواد تشکیل دهنده 

. گاهی چگالی این مواد در داخل ادرار فردی باال میرود و بدن وی مستعد ساختن سنگ می سنگ کلیه هستند

این مواد در ادرار کاهش یافته و شانس رسوب  (گردد. نوشیدن مقدار زیاد مایعات باعث میشود که چگالی )غلظت

 .گذاری نیز کمتر شود

 

 

 سنگ کلیه

 

اضافي سديم )نمک( و ديگر مواد زايد و محلول در آب انجام مي کلیه ها عمل تصفیه خون را با خارج کردن مقدار 

دهند. اشباع و غلیظ شدن ادرار باعث ته نشیني و رسوب ترکیبات آن در کلیه ها مي شود و در نتیجه سنگ کلیه به 

وجود مي آيد که قابل حل در ادرار نیست اجزاي غیرقابل حل با هم جمع مي شوند و تبديل به سنگ سختي مي 

 .ند اسیدي يا قلیايي بودن ادرار نیز باعث تشکیل سنگ مي شودشو

 

سنگ کلیه غالبا در کلیه ها به وجود مي آيد اما مي تواند در هر جاي ديگري که مربوط به ادرار باشد تشکیل            

 .شود، مثال در مثانه يا در لوله هاي جمع کننده ادرار که به مثانه متصل هستند

 

سانتي متر پهنا  ۲درصد سنگ ها کمتر از  ۱۳گ ها ممکن است خیلي کوچک يا خیلي بزرگ باشند. سن           



دارند. هنگامي که سنگ کلیه خیلي کوچک باشد ممکن است به صورت غیرقابل مشاهده و خودبخود از ادرار دفع 

تیز و زبر مي باشد و  شود و گاهي سنگ به خاطر رشد زياد به راحتي خارج نمي شود گاهي هم داراي گوشه هاي

 .به سختي و با درد دفع مي شود. رنگ اين سنگ ها زرد و گاهي قهوه اي است

 

سیسیتن استراويت اسید اوريک هستند در حدود انواع سنگ کلیه شامل سنگ هاي کلسیم، اگزاالت                  

 .سنگ ها از نوع کلسیم و اگزاالت هستند درصد سنگ ها از ترکیب کلسیم با ديگر عناصر به وجود مي آيند. اکثر ۱۳

 

 

 

نشانه ها هنگامي ظاهر مي شود که سنگ جابه جا شود و اين نشانه ها شامل درد  نشانه هاي سنگ کلیه:

ابتدا درد کم و به مرور زمان درد بیشتر مي شود( محل درد در قسمت پايین شکم است و )زياد مانند درد زايمان 

یز کشیده شود حالت تهوع و استفراغ و معده درد، عفونت تب سرما خوردگي، وجود خون ممکن است تا کشاله ران ن

  .در ادرار کاهش دفع ادرار يا قطع کامل آن در هنگام ادرار کردن، ادرار بودار، ادرار تیره وجود چرک در ادرار

 

 چه کساني بیشتر در معرض اين بیماري هستند

 

سالگي بیشتر در معرض اين  0۳تا  ۲۳پوست بوده و زنان بیشتر از مردان و سن بین کساني که سفید                   

بیماري هستند. همچنین رژيم غذايي نامناسب مثل رژيمي که داراي مقدار زيادي سبزيجات سبز رنگ، چربي لبنیات 

اين بیماري باشد  نمک و چاي جوشیده باشد در بروز اين بیماري دخیل است يا اينکه کسي از نزديکان فرد دچار

  .)ارثي بودن( و کسي که قبال داراي سنگ کلیه بوده و نیز مي تواند دوباره به اين بیماري دچار شود

 

   :عوامل زير در اين بیماري موثراند که عبارتند از



 

ظمي و خوب بي ن - کاهش مايعات بدن به علت اسهال و عرق کردن زياد -عفونت در لوله هاي ادراري                  

اختالل متابولیکي مانند مشکالت در روده غدد درون ريز و کلیه ها، اختالل ژنتیکي مانند نقرس  -کار نکردن کلیه ها 

)بیماري مربوط به مفاصل که موجب زياد شدن اسید اوريک در خون مي شود( زياد شدن اگزاالت در ادرار و اسیدي 

مصرف بیش از حد قرص هاي  DوC یروئید، دريافت زياد ويتامین هايشدن لوله هاي کلیوي، اختالل در کار غده ت

 ،(C) کلسیم

 

داروها از قبیل: ديورتیک ها يا داروهاي ضد اسید معده که داراي کلسیم مي باشند، کمبود خواب، مصرف الکل، کم 

  .تحرکي همگي از عوامل اين بیماري هستند

 

 درمان سنگ کلیه به چه صورتي است

 

از آنجا که سنگ کلیه انواع مختلفي دارد درمان هر کدام متفاوت است درمان به وسیله تغییر عادت              

غذايي، درمان دارويي يا جراحي. خوشبختانه بیشتر سنگ ها بدون نیاز به جراحي دفع مي شوند ولي برخي سنگ 

 0۳در بعضي مواقع جراحي نیاز دارند. حدود  ها هم به خودي خود خارج نمي شوند و به درمان دارويي مخصوص و

 درصد از سنگ ها با کمک دريافت مايعات، مي توانند به راحتي دفع شوند در صورتي عمل جراحي الزم مي شود که

  :سنگ ها

 يا بسیار بزرگ باشند يا در حال بزرگ شدن باشند .۸

 بعد از مدت مورد انتظار دفع نشوند .۲

 درد دائمي و پايدار باشد .۰

 جلوي خروج ادرار را بگیردسنگ  .0

 عفونت در ادرار زياد شود .8



 .بافت کلیه را تخريب کند .6

 :اگر در گذشته سنگ کلیه داشته ايد اين موارد را رعايت کنید

 داشتن رژيم متعادل که مقدار پروتئین حیواني در آن کم باشد .۸

 دوري کردن از نوشیدن آب گريپ فروت  .۲

 نوشیدن آبلیموي تازه .۰

 پزشک خود درباره مصرف مکممشورت کردن با  .0

 

 

 

 سنگ کلیه

 داليل بروز سنگ كلیه

 سنگ کلیه چیست؟ 

 چه کسانی مبتال به این بیماری می شوند؟ 

 چه کاری می توان برای بهبود آن انجام داد؟

 

صورت سنگ کلیه از مواد مختلفی تشکیل می شود و و اشکال و سایزهای متفاوتی دارد می تواند به                  

یک رشته موی میکروسکوپی باشد و یا آنقدر بزرگ شود که تمام کلیه را فرا بگیرد(. در سه حال متفاوت شیمیایی 

% ۱۳موادی که در ادرار وجود دارند در هسته مرکزی کلیه جمع شده و باعث رشد سنگ می شوند. تقریبا در حدود 

سنگ بیش از اندازه بزرگ باشد در درون کلیه باقی مانده و از سنگ های کلیه از طریق ادرار دفع می شوند. اما اگر 

  .محل خروج ادرار را مسدود می کند. برای بهبود حال بیمار باید از معالجات پزشکی کمک گرفت

 

 چه چیز باعث بروز سنگ کلیه می شود؟



 

اما گفته می شود  .ه استمجمع پزشکی تا کنون به هیچ گونه توضیح مستدلی در این زمینه دست نیافت              

 .که اختالت متابولیسمی، مواد معدنی، کالبدی، در این امر نقش مهمی را ایفا می کنند

طرز زندگی نیز بر روی بروز بیماری  .تا حدودی به اثبات رسیده است که مسائل ژنتیکی نیز در این امر دخیل هستند

کلیه هستند معموال در قسمت هایی با هوای گرم و مرطوب محل زندگی بیمارانی که دارای سنگ  .تاثیر می گذارد

است تا هوای سرد. همچنین افرادی که تحرک کمی دارند بیشتر از سایرین در معرض ابتال به این بیماری قرار می 

 گیرند. رژیم غذایی نیز یکی از عوامل کلیدی به شمار میرود. غذاهای پر چاشنی مثل کاری و فلفل نیز خطر ابتال به

بیماری را افزایش میدهند. این امر از طریق مشاهده آداب غذایی فیجی قابل اثبات می باشد. افراد این منطقه 

معموال از خوراک های بی طعم و شیرین استفاده می کنند به همین دلیل بیماری سنگ کلیه به ندرت در آنها دیده 

ند و کاری دار استفاده می کنند معموال از بیماری می شود. اما اغلب افراد هندوستانی که معموال از غذاهای ت

  .سنگ کلیه رنج می برند

 

 :در این قسمت راه هایی برای جلوگیری از سنگ کلیه را به شما معرفی می کنیم

 .لیوان آب بنوشید ۱نوشیدن آب فراوان به ویژه در آب و هوای مرطوب. سعی کنید روزی  .۸

کنید کمی ورزش کنید، از راه رفتن در حوالی خانه شروع کنید و اگر شما زندگی بی تحرکی دارید سعی  .۲

 .رفته رفته میزان تحرک خود را افزایش دهید

همچنین از  .میزان مصرف روزانه خود را از لبنیات بیشتر کنید و مصرف غذاهای فلفلی را نیز کاهش دهید .۰

 .غذاهای حاوی کاری و چاشنی بیش از اندازه نیز خود داری کنید

 B6 اسان اثبات کرده اند که می توان از طریق مصرف خوراکی اکسید منیزیوم به همراه ویتامینکارشن .0

پیشگیری کرد. البته مصرف این دارو باید تحت نظر پزشک معالج انجام پذیرد. مصرف فسفات و آنتی بیوتیک 

  .ها نیز باید زیر نظر پزشک انجام پذیرد



 

کلیه از عمل های جراحی ماژور استفاده می شد. اما پیشرفت های برای برداشتن سنگ  ۸0۱۳تا پیش از سال 

پزشکی موجب شده است که در چند سال اخیر دیگر نیازی به این کار احساس نشود. درمان از طریق اشعه های 

این امکان را فراهم میسازند که با کمی شکاف سنگ کلیه از میان برود. امواج  (آلترا سونیک ) فراصوتی

پوریل نیز برای شکستن سنگ کلیه استفاده می شوند که در این صورت دیگر هیچ گونه نیازی به جراحی اکستراکور

 .و بریدگی نمی باشد

پیشرفت های پزشکی استرس مداوای سنگ کلیه را تا حد بسیار زیادی کاهش داده است. اگرچه بهتر                

ه این بیماری پیشگیری کنیم. همچنین سعی کنید تا میزان است که سعی کنیم تا جایی که ممکن است از ابتال ب

 کافی آب بنوشید. آیا درمانی از این ساده تر وجود دارد؟

 

 سنگ کلیه

 

كه غلظت  سنگهای كلیوی در دستگاه جمع كننده ادرار در كلیه ها تشكیل می شوند.این سنگها هنگامی             

بلیت حل شدن خود را از دست می دهند ، به صورت بلورهای كوچك شروع بعضی از مواد به قدری باال می رود كه قا

سنگهای كلیوی انواع متعددی دارند ولی اكثر آنهااز اگزاالت كلسیم ایجاد می  .به رسوب كردن در ادرار می كنند 

 .شوند . سنگهای كلیوی در مردان شایع تر است و در سفید پوستان شایع تر از سیاه پوستان است

ی كوچك ممكن است بدون ایجاد عالمت عبور كنند. سنگهای بزرگتر از پنج میلیمتر آنقدر بزرگ هستند كه سنگها

نمی توانند از حالب عبور كنند و به تدریج با گذشت چندین سال رشد می كنند. اگر آنها خیلی بزرگ شوند ممكن 

 .است باعث انسداد كلیه و تورم آن شوند

خریب بافت كلیه و خونریزی داخل ادرار شوند. سنگهای با اندازه متوسط ممكن است آنها ممكن است باعث ت      

 . حین عبور از حالب باعث اتساع و خراشیدگی آن شوند و ایجاد خونریزی و درد شدید نمایند



 

تحمل آن این درد كه به قولنج كلیوی معروف است به عنوان یكی از شدید ترین دردها یی كه انسان مجبور به          

است ، شناخته شده است.این درد متناوب و خنجری از پشت شروع می شود و در حین عبور سنگ به طرف پایین 

حالب به تدریج به لگن و كشاله ران انتقال می یابد . درد معموال همیشه در یك زمان خاص در یك سمت بدن ایجاد 

 .ی ممكن است در طرف دیگرتان بروز كندمی شود. ولی اگر شما مستعد تشكیل سنگ هستید ، حمله بعد

 

اگر سنگ كلیه دارید ، ممكن است به نوعی بیماری مربوط به ساخت و ساز مبتال باشید و یا پیشگیری:            

اینکه به صورت اتفاقی به این بیماری دچار گشته اید در هر صورت اکیدا از مصرف دارو و غذاهای شیمیایی مانند 

رهیز داشته باشید و به جای استفاده از آبهای شهری حتی المقدور از آبهای معدنی و آب چشمه روغنهای نباتی پ

 .استفاد کنید

 

هنگام عبور سنگ ،درمان بسته به شدت درد شامل تسكین آن با مسكن ها یا دارو های مخدر   :درمان              

اگر سنگ در قسمت تحتانی حالب گیر كرده  . شود است . برای تسهیل عبور سنگ مقادیر زیادی مایعات باید مصرف

 .باشد ، ممكن است تحت بیهو شی و با عبور سیستوسكوپ از حالب و به دام انداختن سنگ آن را خارج كرد

اخیرا سنگ شكنی با نیروی امواج برای خرد كردن سنگهایی كه در كلیه قرار دارند ، رواج یافته است این دستگاه 

وقتی آنها با سنگ بر خورد می كنند . ی ایجاد می كنند و آنها را روی سنگ كلیه متمركز می كنندامواج پر قدرت صوت

، آن را به ذرات كوچكی كه قادرند از حالب عبور كنند ،می شكنند اما از عوارضی که امواج بر روی بدن می گذارند 

 .نباید غافل بود

 

 

 درمان سنگ کلیه



 

بیماری جدیدی نیست. حتی می گويند، فرعون هم به اين بیماری مبتال بوده و يکی از سنگ کلیه                 

ويژگی های طبیب مشهورش، سینوهه، توانايی درمان درد سنگ کلیه بوده است. با پیشرفت علم پزشکی، 

ا کرده درمانهای پیشرفته تری برای اين بیماری کشف و ابداع شده که سنگ کلیه را جزو بیماری های ساده دنی

است. اما هنوز هم درد سنگ کلیه اگر نگويیم طاقت فرساترين دست کم يکی از وحشتناک ترين دردهايی است که 

  .تاکنون بدن انسان تحمل کرده است

  

           

 

 

 

به همین دلیل درباره چگونگی پیشگیری و درمان اين درد با دکتر سید کاظم فروتن، جراح و متخصص کلیه و مجاری 

 . رار صحبت کرديماد

 همه ما سنگ کلیه را به عنوان يک درد وحشتناک پهلو می شناسیم، آيا سنگ کلیه عالئم ديگری هم دارد؟

يعنی ممکن است کلیه سنگ بسازد،  .سنگ کلیه می تواند بدون عالمت باشد تا زمانی که کلیه را از کار بیندازد

وزی کلیه را نارسا کند. اما يکی از مهم ترين عالئم سنگ عالئم هم ندهد و کسی هم متوجه نشود و در نهايت ر

کلیه درد است. اين درد معموال" شب ها شروع می شود و فرد را از خواب بیدار می کند. در واقع درد سنگ کلیه 

  .شديد و غیرقابل تحمل است

رد زايمان قابل مقايسه با درد خانم هايی که تجربه زايمان را داشته اند و بیمار سنگ کلیه هم هستند، می گويند، د

سنگ کلیه نیست. واقعا" اين بیماران هنگام درد خیلی زجر می کشند. يکی ديگر از عالئم سنگ، تغییر رنگ ادرار به 

بعضی از بیماران سنگ کلیه، با عالمت عفونت مراجعه می کنند. در اين  .صورت خونی يا رنگ چای شدن است

 .ای پزشکی است و بايد فورا" به آن رسیدگی شودموارد، سنگ کلیه جزو اورژانس ه



 

 انواع سنگ کلیه

 

سنگ کلیه دراثرکریستال حاصل از نمک و مواد موجود درا د را ربه وجود می آید، که به تدریج اندازه ی آن             

آنها متفاوت بزرگ می شود. سنگ های کلیه عالیم و جنبه های بالینی مشابهی دارند، ولی نوع بیماری ودرمان 

است. براساس مطالعات درازمدت، در بسیاری ازموارد احتمال عود مجدد وجود دارد، لذا سنگ دفع شده باید تجزیه 

 .شده و ارزیابی های الزم روی بیمار صورت گیرد

 .افزایش فیبر غذایی، سبب کاهش عوامل خطر تشکیل سنگ به خصوص سنگ های کلسیمی می شود

 :سنگ های کلیه عوامل زمینه ساز بروز

کم تحرکی که مثاًل در هنگام بیماری یا ناتوانی رخ می دهد، می تواند سبب برداشت کلسیم بیشتری  کم تحرکی:

 .از استخوان شده ، لذا غلظت کلسیم در ادرار افزایش می یابد

 

 

دی که بیماری غد د حدود دوسوم افرا .پرکاری تیروئید اولیه، سبب افزایش دفع کلسیم می شود پرکاری تیروئید: 

% موارد سنگ های کلسیمی را در بر 8درون ریز دارند، مبتال به سنگ کلیه می شوند. در عین حال این اختالل تنها 

 .می گیرد

در اثر نقص در تولید آمونیاک به وسیله ی کلیه، افزایش دفع کلسیم )توسط کلیه( ایجاد می  اسیدوز توبولی کلیه:

 .شود

 

 .راساس مطالعات، مصرف زیاد نمک سبب افزایش دفع کلسیم درادرار می شودب مصرف زیاد نمک :

 

 



برخی افراد حتی با مصرف رژیم غذایی کم کلسیم، به دالیل ناشناخته  افزایش کلسیم ادرار با علت ناشناخته :

 .میلی گرم کلسیم دفع می کنند 8۳۳روزانه تا 

 

سیمی به این ترکیب متصل می شوند. اگزاالت به طور حدود نیمی از سنگ های کل افزایش اگزاالت ادرار: 

طبیعی تنها در چند ماده ی غذایی وجود دارد و دسترسی بدن به اگزاالت به میزان جذب و دفع آن بستگی دارد، که 

در همه ی افراد این نسبت یکسان نیست. مطالعات انجام شده بر روی افراد سالم داوطلب، نشان داده است که در 

ام غذاها همچنان که اگزاالت غذا افزایش می یابد، دفع اگزاالت ادراری به همان نسبت باال نمی رود. تنها مورد تم

 .هشت ماده ی غذایی سبب افزایش دفع ادراری اگزاالت می شوند

این مواد غذایی شامل: اسفناج، ریواس ، چغندر ، آجیل، شکالت ، چای ، سبوس گندم و توت فرنگی هستند. به 

% این میزان ۸۳میلی گرم در روز باشد تنها  ۸۳-0۳بیعی مقدار اسید اگزالیک دفع شده در ادرار، نباید بیشتر از طور ط

 .از رژیم غذایی حاصل می شود، بقیه ی آن، حاصل سوخت و ساز داخلی است

بیماری ها یی  اختالالت گوارشی توام با سوء جذب، معمول ترین علت افزایش دفع ادراری اگزاالت می باشند که در

مانند کرون و سلیاک دیده می شود. زیرا چربی جذب نشده، کلسیم را در روده باند می کند و در نتیجه جذب اگزاالت 

 .افزایش می یابد

یک اختالل ژنتیکی نادر نیز باعث افزایش اگزاالت در ادرار می شود که در نتیجه سنگ های اگزاالت کلسیم عود 

که نهایتًا نارسایی کلیه ایجاد می شود. این افراد معمواًل قبل از رسیدن به دهه ی سوم کننده، ایجاد می شوند 

 .زندگی تلف می شوند

 

رژیم غذایی پر پروتئین همراه با افزایش دفع کلسیم، اگزاالت و اورات است. در واقع مصرف زیاد  پروتئین حیوانی: 

هیدرژن در هر گرم پروتئین ( سبب افزایش دفع کلسیم می میلی اکی واالن  1)پروتئین حیوانی با بار اسیدی آن 

 .شود. لذا برخی محققان، رژیم های غذایی گیاهی را به افراد مستعد ابتال به سنگ های کلیه توصیه می کنند

 



افزایش فیبر غذایی، سبب کاهش عوامل خطر تشکیل سنگ به خصوص سنگ های کلسیمی می  فیبر غذایی:

 دشو

 

 :لیهانواع سنگ های ک

سنگ های کلیه، از جنس اگزاالت کلسیم هستند و بروز  %۱۳حدود سنگ های اگزاالت و فسفات کلسیم:  -۸

این نوع سنگ کلیه بیشتر در سنین میانسالی است. از جمله علل دیگر، پرکاری تیروئید، افزایش اسید 

ادرار می باشد. درمان اولیه شامل اوریک ادرار، اسیدوز توبولی کلیه، افزایش اگزاالت ادرار و افزایش کلسیم 

برطرف کردن عامل اصلی است. برای مثال در درمان پرکاری تیروئید، غده ی تیروئید برداشته می شود. در 

 .اسیدوز توبولی کلیه، درمان بیکربناتی و پتاسیمی است

مونیوم، این سنگ ها از نظر شیوع، بعد از سنگ های کلسیمی هستند که حاوی آ :STRUVITE سنگ های -۲

این  .موارد سنگ کلیه را تشکیل می دهند %5-15فسفات و منیزیم می باشند. در واقع این سنگ ها حدود 

سنگ ها با عفونت های سیستم ادراری ارتباط دارند، به این علت به آنها سنگ های عفونی گفته می 

این عامل بیماری زا، یک است.  PROTEUS MIRABILISشود. عامل بیماری زایی که عفونت ایجاد می کند، 

 PHباکتری حاوی اوره آز است که اوره را می شکند. این آنزیم، اوره را به آمونیاک تبدیل می کند. در نتیجه 

رسوب می کند و بزرگ می گردد. معمواًل این  STRUVITEدر این محیط قلیایی،  .ادرار را قلیایی می نماید

 .سنگ ها با جراحی برداشته می شوند

موارد سنگ کلیه را تشکیل می دهند. افزایش دفع اسید  %0: این سنگ ها حدود ای اسید اوریکیسنگ ه -۰

اوریک، در اثر اختالل در سوخت و ساز واسطه ای پورین ها رخ می دهد، که در بیماری نقرس دیده می 

ع عضالت البته ممکن است در اثر بیماری های تحلیل برنده ی دیگر نیز، که سبب شکسته شدن سری .شود

 .می شوند، هم به وجود آید

موارد سنگ کلیه را تشکیل می دهند. این بیماری ژنتیکی  %۸این سنگ ها حدود سنگ های سیستئینی:  -0

نسبتًا نادر، در اثر اختالل ژنتیکی در بازجذب کلیوی اسید آمینه ی سیستئین رخ می دهد. لذا این ترکیب در 



علت این  .ستینئوری ) وجود سیستئین در ادرار( گفته می شودادرار تجمع می یابد. به این وضعیت، سی

اختالل ژنتیکی است. لذا در سنین کودکی بروز می کند و معمواًل سابقه ی خانوادگی نیز دارد. این بیماری 

 .یکی از معمول ترین علت های سنگ کلیه در دوران کودکی و قبل از بلوغ است

 

ننده آنها توضیح دادیم. هدف از درمان تغذیه ای در این افراد، حذف نواع سنگ های کلیه و عوامل ایجاد کا

عوامل غذایی است که در تشکیل سنگ مشارکت می کنند و نیز،پیشگیری از بزرگ شدن سنگ های 

 .فعلی می باشد

 

 

 :  آب

رقیق دفع گردد و اولین و مهمترین جزء درمان تغذیه ای این بیماران، مصرف فراوان آب است. به گونه ای که ادرار 

لیتر یا بیشتر در روز  ۲غلظت مواد تشکیل دهنده ی سنگ در آن کاهش یابد یعنی حجم ادرار دفع شده به 

لیتر آب نوشیده شود. در یک مطالعه بر روی افراد مبتال به  8/۲ – ۰برای تولید این مقدار ادرار، باید روزانه  .برسد

لیتر مایعات  ۸لیتر مایعات نوشیدند، نسبت به آنهایی که  ۲از  سنگ کلیه دیده شد، افرادی که روزانه بیش

عود مجدد کمتری داشتند و در مطالعه ی دیگری دیده شد، که برزو سنگ کلیه در افرادی که  %۲۵نوشیدند، 

 .لیتر مایعات می نوشیدند 0/۸% کمتر از آنهایی بود که روزانه ۰۱لیتر مایعات می نوشیدند،  8/۲روزانه بیش از 

 

 درمان تغذیه ای در سنگ های اگزاالت کلسیم

 

برخالف گذشته که میزان کلسیم  .اولین و مهمترین جزء درمان تغذیه ای این بیماران، مصرف فراوان آب است

میلی گرم کلسیم مصرف کنند که از  ۸۳۳۳مصرفی کاهش داده می شد، الزم است این بیماران روزانه بیش از 

رب ، ماست ، پنیر و کلم بروکلی است. درحقیقت مصرف رژیم غذایی حاوی منابع خوب کلسیم شیر کم چ



کلسیم خیلی کم، سبب دفع ادراری اگزاالت می شود که در افراد مستعد، احتمال بروز سنگ کلیه را افزایش 

می دهد. با مصرف کلسیم فراوان ، کلسیم بیشتری در روده در دسترس است، که با اگزاالت ترکیب و آن را به 

 .صورت غیر محلول درمی آورد که بدین طریق اگزاالت از روده جذب نمی شود

مورد بعدی، کاهش اگزاالت رژیم غذایی است که به خصوص با حذف آن هشت ماده ی غذایی غنی از اگزاالت ) 

ذایی اسفناج، ریواس ، چغندر ، آجیل ، شکالت ، چای ، سبوس گندم و توت فرنگی(، تا حد زیادی اگزاالت رژیم غ

کاهش می یابد. یافته ها نشان می دهند که تغییر در دفع کلسیم ادارای نقش مهمتری دارد. مصرف محدود تا 

متوسط پروتئین حیوانی مانند گوشت ، مرغ، ماهی و تخم مرغ می تواند سبب کاهش دفع کلسیم شود. در 

لذا کاهش مصرف سدیم و نمک برخی مطالعات، مصرف زیاد نمک سبب افزایش دفع ادراری کلسیم شده است، 

توصیه می شود. از آن جا که اخیرًا رابطه ی دریافت کم پتاسیم در تشکیل سنگ های کلیه از طریق افزایش دفع 

کلسیم ادراری نشان داده شده است، لذا توصیه می شود این افراد پتاسیم بیشتری دریافت کنند کربوهیدرات 

  .کلسیم و اگزاالت را افزایش می دهندهای ساده )قند، شکر،شیرینی ها (، دفع 

براساس مطالعه ی انجام شده بر روی گروهی از افراد مستعد، سنگ های کلیه کلسیمی )با علت ناشناخته(، 

این افراد پاسخ انسولینی باال و پایدار به گلوگز پس از وعده ی غذایی داشتند. لذا توصیه می شود مصرف 

 .کربوهیدرات های ساده کاهش یابد

 

 درمان تغذیه ای در سنگ های اسید اوریکی

بیماران مبتال به سنگ های اسید اوریکی باید آب زیادی مصرف کنند و الزم است با تجویز رژیم غذایی با باقیمانده ی 

برسد. در صورتی که افزایش اسید اوریک شدید باشد، باید  6- 8/6ادرار آنها را کمی افزایش داد تا به  PHقلیایی، 

مصرف شود و مصرف منابع غذایی حاوی پورین از جمله گوشت ها،  RDA پروتئین تنها در محدوده ی توصیه شده ی

 .عصاره ی گوشت، حبوبات و سایر منابع باید کاهش یابد

 درمان تغذیه ای در سنگ های سیستئینی



ت در طول شب نیز بیدار شده و آب لیتر در روز ( بنوشند. اغلب الزم اس 0این بیماران باید آب فراوانی )بیشتر از 

الزم است. به عالوه برای آنها رژیم غذایی  8/۵ادرار تا  PH رژیم غذایی با باقیمانده ی قلیایی ، برای افزایش .بنوشند

حاوی سیستئین، متیونین و سیستئین کم توصیه می شود. اگر با این موارد سنگ کنترل نشود، پنی سیالمین هم 

 .ثرات جانبی زیادی داردتجویز می شود که ا

 STRUVITE در مورد سنگ های

درمان تغذیه ای چندان نقشی ندارد و درمان آنها شامل درمان آنتی بیوتیکی و نیز برداشتن سنگ به وسیله جراحی  

 .است

در مجموع، به همه افراد سالم، به خصوص، افراد مستعد بروز سنگ کلیه توصیه می شود، در طول روز به مقدار 

لیتر آب در طول روز بنوشند و  ۲فی آب و مایعات مصرف نمایند. افراد مبتال به سنگ های کلیه نیز حتمًا حداقل کا

 .عالوه بر توجه به نکات فوق، برای تنظیم رژیم غذایی برحسب نوع سنگ، با یک متخصص تغذیه مشورت نمایند

 

 


