
 یشگیری از تشکیل مجدد سنگ کلیهپ

 بیمار عزیز :

با توجه به اینکه شما سابقه سنگ کلیه داشته اید 

، امکان تشکیل مجدد سنگ در کلیهه اهاش شهما    

وجود دارد.لذا توصیه می شود به توضهیاا  ییهل   

در مورد ناهو  تشهکیل سهنگ و گیشه یزش ا   ن     

 توجه نمائید. 

 توضیح کلی :

سفتی است که در  سنگ کلیه یرا  کوچک و

یک یا از دو کلیه تشکیل می شود و گاای به 

داخل حالب اا )لوله ااش باریکی که ادرار را ا  

کلیه اا به مثانه منتقل می کنند ( انتقال می 

یابند. سنگ کلیه ا  نظز اندا   ا  یک دانه شن تا 

حدود یک توپ کوچک متغیز است و ممکن است 

 منفزد یا متغیز باشد .
 بیماری:  عالیم

سن هایی که در کلیه استند می توانند عالیم  

 یز را ایجادکنند: درد عمیق و شدید ناحیه گهلواا 

، خون و چزک در ادرار ، درد شدید، حالت تهوع ، 

 استفزاغ ، ناراحتی شکمی ، اسهال 

سن هاش واقع در حالب ) مجزاش ادرار( : درد حاد 

ن و به بسیار شدید موج مانند که به سمت گائی

طزف ران و ناحیه تناسلی منتشز می شود. تمایل 

مکزر بزاش دفع ، اما ادرار کمی دفع می کند که 

معموال ماتوش خون است که به دلیل حزکت 

 سنگ می باشد.

.ولی می گزدد با دفع سنگ درد بیمار متوقف 

سن ی که در حال دفع نیست معموال ایچ 

  شایع تهوع مکزر یکی ا  عالئم عالمتی ندارد. 

است . دفع مقادیز اندک خون در ادرار موجب می 

 شود که ادرار کدر یا تیز  به نظز بزسد. 
 علل:

مصزف کم  ب و مصزف  یاد نمک مهمتزین علل 

سنگ سا ش است. دفع مقادیز بیش ا  حد کلسیم 

 بیماریهایی مثل نقزس ، عفونت مزمن کلیه

کااش حجم ادرار ناشی ا  بی  بی یا  ب و اواش ،

باقی ماندن ادرار در مثانه ، دور   گزم و خشک ،

اایی ا  بی تازکی، و تغییز در متابولیسم کلسیم) 

سابقه خانوادگی  افزایش کلسیم خون و ادرار و

سنگ کلیه می تواند احتمال بزو  سنگ کلیه را 

 افزایش داد.  
 پیشگیری : 

ساعتی یک لیوان  ب بنوشید .شبها قبل ا  رفتن 

لیوان  ب بنوشید.از دو ساعت  به رختخواب دو

 مثانه خود را تخلیه کنید.

شکال  ،ریواس،کاکائو و ا  مصزف  جیل ، باید

 مصزف  .اجتناب کنیدفعالیت  یاد و  اسفناج

توانند و نباید ااش گا دار ممنوع بود  و نمینوشابه

جای زین  ب شوند.چاش بهتز است کمزنگ و تا   

ال م است داروئی دم باشد. در موارد خاصی بیمار 

 خاصی را بسته به جنس سنگ مصزف نماید.

ااش غذایی بسیار سخت در موارد کمی رژیم

ور ش را فزاموش و گیاد  روش .شودتوصیه می

در صور   نکنید. ا  مصزف  یاد نمک بپزایزید.

بزو  عالئمی مانند تب، لز ، درد شکم و سو ش 

ادرار یا وجود خون در ادرار به گزشک مزاجعه 

 نمایید. 

با رعایت بهداشت فزدش ا  بزو  عفونت گیش یزش 

 نمایید.

از شش ما  یک بار به گزشک مزاجعه نمایید و 

 تات معاینه و انجام    مایشا  قزار گیزید.

وجه به علت ایجاد سنگ بز طبق نظز گزشک و با ت

ا  داروااش تجویز شد  استفاد  نمایید. ا  راکد 

ماندن ادرار در کلیه اا جلوگیزش جلوگیزش 

 نمایید.



در رژیم غذایی خود ا  مواد فیبزدار مانند 

سبزیجا  ، نان سبوس دار و میو  استفاد  نمایید. 

مصزف انواع گوشت قزمز را در رژیم غذایی خود 

 مادود نمایید. 

در بزنامه ونوع رژیم غذایی خود ام بایستی 

 تغییزاتی ایجادکنید ا  جمله اینکه:

غذاش رو انه خود را به جاش سه وعد  به چهار  -۱

 وعد  یا بیشتز تقسیم بندش و مصزف نمائید.

به جنس سنگ که توسط   نوع غذا را با توجه -۲

  مایش ا  تعیین می گزدد انتخاب کنید. بهتز 

و  ین جنس سنگ با گزشک معالجاست گس ا  تعی

 یا متخصص تغذیه در این امز مشور  نمائید.

کااش مصزف کلسیم ، ن هاش کلسیمی:س

گزوتئین و سدیم در رژیم غذایی. مصزف مایعا  

 فزاوان.

سن هاش اگزاالتی : رقیق کزدن ادرار ، مادودیت 

مصزف اگزاال  ) سبزیجا  بزگدار سبز مثل 

 ، چاش و  جیل. اسفناج ، تو  فزن ی، شکال 

و خوردن گالبی و خشکبار)گسته، گزدو(  مصزف

است  بزاش تقویت بیماران کلیوش ضزورش شلغم

اما به طور خاص، خوردن گزیپ فزو  در این نوع 

در ضمن در صور  بزو   .شودنمی بیماران توصیه

درد می توانید ا  شیاف ااش ضد درد طبق تجویز 

 گزشک استفاد  نمایید.
 ص :راههای تشخی

عکس رادیوگزافی ا  کلیه اا که شامل عکس 

ساد  و عکس رن ی می باشد و امچنین 

سونوگزافی ا  کلیه و مجزاش ادرارش و    مایش 

 ادرار .
 درمان : 

. التهاب ضدداروااش مسکن ا استفاد  دارودرمانی،

 .گزماش مزطوب روش گهلوااحمام گزم یااستفاد  ا 

عبور و دفع افزایش مصزف مایعا  بزاش کمک به 

 سنگ م ز درموارد استفزاغ .

افزایش دریافت از ساعت مایعا  بزاش کااش 

غلظت ادرار ، رقیق کزدن ادرار و اطمینان ا  

 افزایش ادرار.

 خارج کردن سنگ 

 سنگ شکن خارج اندامی به وسیله اشعه لیزر

 سنگ شکن داخل اندامی 

 عمل جزاحی با  
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