
 هاي كليوي دارند؟هاي كيسه صفرا ارتباطي با سنگآيا تشكيل سنگ �

هاي سنگ  به  ابتال  احتمال  به سنگ كيسه صفرا الزاما به معناي افزايش          خير، ابتال 
 .كليوي نيست

هاي كليوي بوده و علت ايجاد سنگ       چه كساني در معرض ابتال به سنگ        �

 هاي كليوي چيست؟

هاي كليوي در سالهاي اخير افزايش يافته و در مردها شيوع              تشكيل سنگ 
هاي در زنها شيوع سنگ    )  سالگي  40بخصوص بعد از سن       (بيشتري دارد    

 .كليوي در دهه ششم زندگي به بيشترين ميزان مي رسد

در افرادي كه سابقه خانوادگي سنگ هاي كليوي دارند احتمال ابتال  بيشتر                
است عفونت سسيتم ادراري بيماريهاي كليوي خاص برخي بيماريهاي كليوي           
خاص برخي بيماريهاي مادرزادي و غدد نفرس ديابت و هر نوع انسداد در                 
مسير ادرار با افزايش احتمال ابتال همراه هستند خوردن غذاهاي خاص در                
افراد در معرض خطر و نه افراد غير حساس مي تواند باعث افزايش احتمال                 

مثالًٌ با مصرف چربي پروتئين حيواني و قند شيوع آن افزايش يافته            .  ابتال گردد 
و با مصرف فيبرهاي غذايي پروتئين گياهي و غذاهاي با ميزان كالري پائين               
شيوع آن كاهش مي يابد مثال در گياهخواران شيوع سنگ كمتر مي باشد                 
كاهش مصرف نمك بر كاهش شيوع و نيز عود سنگ هاي كليوي موثر است              
توجه داشته باشيد اين بيماري را كم نمي كند ميزان مصرف مايعات و حجم                
ادرار بر سنگ سازي موثرند مثال در آب و هواي گرم به علت تعريق زياد                    
شيوع سنگ بيشتر است چاقي به عنوان عامل خطري براي اين بيماري                  
محسوب مي شود مصرف برخي داروها مثل داروهاي افزايش دهنده ادرار و يا             

 .آنتي اسيدها و غيره مي توانند ريسك اين بيماري را افزايش دهند

عالئم بيماري سنگ كليه چگونه اند و در چه زماني بايد به پزشك مراجعه  �

 كرد؟

اگر شما مبتال به سنگ كليه مي باشيد احتماال تا كنون به دردناك بودن پي                 
برده ايد بيشتر سنگ هاي كليوي بدون كمك پزشك قادر به دفع شدن                   
هتسند اما گاهي اوقات يك سنگ نه تنها خارج نمي شود بلكه بزرگتر نيز مي               

 .گردد شما بايد در موارد زير به پزشك مراجعه كنيد

معموال اولين عالمت درد افزايش يابنده مي باشد كه به صورت تيز و              :  درد.  1
چنگ زننده در پشت و پهلو ها يا زير شكم احساسي مي شود كه در نهايت به                 
كشاله ران انتشار مي يابد درد صورت حاد در زمان حركت سنگ و ايجاد                   

 .آسيب و يا انسداد در برابرجريان ادرار ايجاد مي گردد

 ظهور خون در ادرار. 2

 چه نكاتي را در مورد سنگهاي كليوي بايد بدانيم؟  �

سنگهاي كليوي يكي از دردناكترين بيماريهاي سيستم كليه و مجاري ادراري           
هستند اين بيماري از قديم االيام وجود داشته و مختص زندگي متمدن امروز              

 نيست و در مردان شايعتراز زنان مي باشد

 كليه چه نقشي را در بدن بر عهده دارد؟  �

كليه ها ارگان لوبيائي شكلي هستند كه سايز هر كدام در حدود مشت بسته                 
اي در نزديكي ميانه پشت شما قرار دارند كليه          شما مي باشد ودر زير لبه دنده      

ها آب اضافي و مواد زائد خون را به ادرار تبديل كرده و همچنين تعادل نمك                
و ديگر مواد را در خون حفظ مي كنند ادرار توليد شده از طريق دو لوله به نام                   
. حالب به طرف مثانه جريان يافته و درآنجا تا زمان تخليه ذخيره مي گردد                 

 مجراي ادرار را از مثانه به خارج بدن هدايت مي كند

اگر كليه ها قادر به پاكسازي خون از مواد زائد نباشند اين مواد در خون باقي                 
مانده و منجر به تخريب بافتهاي بدن مي شوند عالوه بر ان كليه ها به كنترل    

 .فشار خون نيز كمك مي كند

 سنگ كليوي چيست؟  �

سنگهاي كليوي توده هاي جامد سفتي هستند كه از مواد موجود در ادرار در                
داخل كليه تشكيل مي شوند در حالت طبيعي ادرار شامل مواد شيميائي خاصي 
مي باشد كه ار تشكيل سنگ جلوگيري مي كند به نطر مي رسد كه اين مواد                 
بازدارنده در همه افراد به اندازه كافي كارائي نداشته باشند به اين ترتيب عده               
اي از مردم دچار سنگ هاي  كليوي مي شوند سنگهاي كليوي ممكن است                
داخل كليه مانده و يا به قسمت هاي پائينتر حركت كنند و اگر به اندازه كافي                 
كوچك باشند در مسير جريان ادراري حركت كرده و بدون ايجاد عالمتي دفع             

 .مي شوند

 آيا سنگ هاي كليوي همه از يك نوعند؟  �

هاي كليوي سنگ تريناند شايعهاي كليوي از انواع مختلفي تشكيل شدهسنگ
زا هاي كلسيمي هستند كلسيم قسمتي از رژيم غذائي طبيعي هر شخصيسنگ

شود و نيز در ساختمان قسمتهاي مختلفي از بدن مانند استخوان و             شامل مي 
-ها و عضالت استفاده نمي  كلسيمي كه توسط استخوان. عضالت شركت دارد

كنند كلسيم  گردد اما در افرادي كه سنگ توليد ميشود وارد ادرار شده دفع مي
 .گردددر كليه باقي مانده همراه مواد زائد ديگر به سنگ تبديل مي

درصد كمتري از سنگ ها توسط عفونت در سيستم  ادراري ايجاد شده كه به                
 آنها سنگ هاي عفوني گفته مي شود يكي ديگر از انواع سنگ ها، سنگ هاي 

 .گردداوريكي هستند كه در افرادي با ادرار بيش از اندازه اسيدي ايجاد مياسيد 

احنمال وجود عفونت را مطرح مي كنند كه بايد سريعاً به پزشك            :  تب و لرز  .  3
 مراجعه شود

 تهوع و استفراع. 4
 ادراري كه بوي بدي پيدا كرده و يا كدر به نظر برسد. 5
 احساس سوزش حين ادرار كردن. 6

 سنگ هاي كليوي چگونه تشخيص داده مي شوند؟ �

 Xگاهي سنگ هاي بدون عالمت به صورت اتفاقي در گرافي هاي با اشعه                

اطالعات ارزشمندي  Xبرداري با اشعه    شوند سونوگرافي و عكس   مشخص مي 
را درباره سايز و محل سنگ به ما مي دهند و انجام آزمايش خون و ادرار به                   
تشخيص موارد غير طبيعي كه در زمينه ساز ايجاد سنگ مي شوند كمك                 

كند براي تعيين درمان صحيح ممكن است به انجام تستهاي خاص مثل              مي

 .نياز شود IVPسي تي اسكن و يا 

 چگونه از ايجاد و عود سنگهاي كليوي جلوگيري كنيم؟ �

اگر شما بيش از يك سنگ كليوي داشته ايد احتمال تشكيل مجدد سنگ                 
وجود دارد در اينجا پيشگيري اهميت زيادي پيدا ميكند براي انجام پيشگيري             
پزشك شما بايد علت ايجاد سنگ در شما را تشخيص دهد كه همانطور گفته               
شد با گرفتن شرخ حال پزشكي و انجام تستهاي آزمايشگاهي بر روي خون و               

بيماريهاي خاص، شغل و عادات غذايي در تشخيص         .  ادرار صورت مي گيرد   
مهم مي باشند مهمترين نكته اينست كه اگر سنگ دفع شد بايد سنگ را نگه               
داشت تا توسط آزمايشگاه آناليز گردد زيرا رسوبات داخل سنگ به تشخيص و             

 .برنامه درماني كمك مي كند

 .تغيير شيوه زندگي كليدي ترين نكته در امر پيشگيري مي باشد

 

ترين و مهمترين تغيير جهت جلوگيري از ايجاد سنگ،  ساده

 .نوشيدن مايعات مي باشد

 آب بهترين نوشيدني است

اگر بدن شما تمايل به تشكيل سنگ دارد بايد سعي كنيد مقادير كافي مايعات              
 .ساعت مصرف كنيد 24ليتر ادرار در هر  2در طي روز براي توليد حداقل 

شد كه از خوردن لبنيات توصيه مي كلسيمي هايقبال به بيماران مبتال به سنگ
و غذاهاي حاوي مقادير باالي كليسم اجتناب كنند اما مطالعات اخير نشان               

باشد بلكه به   هد كه غذاهاي حاوي كلسيم مانند لبنيات نه تنها مضر نمي            مي
كند اگر چه هنوز اعتقاد بر اينست ها نيز كمك ميجلوگيرياز تشكيل اين سنگ

كه دريافت كلسيم از طريق قرصهاي حاوي كلسيم باعث افزايش ريسك               



 چگونه از امواج شوكي در درمان سنگ هاي كليوي استفاده مي شود؟ �

امروزه شايع ترين روش مورد استفاده در درمان سنگ هاي كليوي روشي به              
مي باشد در اين روش امواج شوكي        )  معروف به سنگ شكن   (    ESWLنام  

توليد شده در بيرون بدن با نفوذ از ميان پوست و بافت ها به سنگ ضربه وارد                 
كرده و آن را به اجزاي شن مانندي خرد مي كنند كه به راحتي از طريق                     
مجراي ادراري همراه با جريان ادرار دفع مي گردند انواع مختلفي از دستگاه               
هاي سنگ شكن وجود دارند در يك دستگاه بيمار داخل حمام آب دراز مي                
كشد و در نوعي ديگر بالش نرمي وجود دارد كه بيمار بر روي آن در زمان وارد 

 .كردن امواج شوكي قرار مي گيرد

 Xدر بيشتر دستگاهها جهت كمك به جراح براي تعيين محل سنگ از اشعه               
اما .و سونوگرافي كمك گرفته مي شود در بيشتر موارد بيهوشي مورد نياز است            

زمان بهبودي بسيار كوتاه بوده و بيشتر بيماران دچار ادرار خوني شده كه طي               
هفته اول بايد برطرف شود احساس ناراحتي در پشت و شكم ناشي از امواج                 
شوكي نيز شايع ترين مي باشد بيماران پس از عمل سنگ شكن بايد فعاليت               
داشته باشند تا عبور سنگ راحتتر گردد و نيز مصرف مايعات بايد زياد باشد                 

 .بيمار به محض احساس راحتي مي تواند به كار برگردد

براي كاهش احتمال عوارض بعد از سنگ شكن پزشكان توصيه مي كنند كه              
از خوردن آسپرين و ساير داروهاي موثر بر انعقاد خون براي چند هفته قبل از                

 .درمان خودداري شود

الزم به ذكر است كه در بعضي موراد مانند سنگ هايي كه در قسمت هاي                  
تحتاني بر سيستم ادراري قرار دارند با سنگ هاي خيلي بزرگ كه استفاده از               

 .سنگ شكن براي آنها مفيد نيست

روشهاي ديگري وجود دارد كه بنابر صالحديد جراح جهت برطرف كردن                
سنگ مورد استفاده قرار مي گيرد در صورتي كه كليه درمان هاي فوق الذكر               

 . بي نتيجه باشند از جراحي باز جهت خروج سنگ استفاده مي شود

 

به خاطر داشته باشيم كه مناسب ترين قدم اوليه جهت 

جلوگيري سنگ، نوشيدن مقادير فراوان مايعات بخصوص 

 .آب مي باشد

افزوده شده و يا D توليد سنگ مي شود همچنين از دريافت غذاهاي با ويتامين
بايد خودداري  )پزشك زير نظر(دارند  كلسيمي داروهاي آنتي اسيد خاص كه پايه

 .شود

اگر بيمار دچار سنگهاي اسيد اوريكي مي باشد بايد از مصرف زياد هر نوع                  
 .خودداري كند) ماكيان -ماهي -قرمز(گوشت

اين مواد باعث اسيدي شدن بيشتر ادرار در نتيجه كمك به تشكيل اين نوع                
سنگ مي شوند از آنجائي كه يكي از موارد تركيب شونده با كلسيم كه منجر                
به توليد سنگ مي شود اگزاالت مي باشد بايد مصرف يكسري از مواد غذائي               

 –ها  حاوي اين ماده كاهش ياقته يا فطع شود اين مواد شامل انواع شكالت              
اسفناح و    -ريواس  –سبوس گندم     -چغندر–آجيل    -چايي  -كوكاكوال  -قهوه
مصرف كردن آنها كافي بوده و       باشند كه در بيشتر موارد كم      فرنگي مي توت

 .نمائيد نيازي به قطع كامل آنها نيست اما در هر صورت بايد با پزشك خود مشورت

 تشخيص نوع سنگ چه اهميتي دارد؟ �

همانطور كه گفته شد درماني كه پزشك ارائه مي دهد وابسته به نوع سنگ                
مي باشد به عنوان مثال درماني كه براي سنگ هاي كلسيمي داده مي شود                
براي درمان سنگ هاي عفوني بي فايده است يا رژيمي كه به پيشگيري از                 

 سنگ هاي اسيدي اوريكي كمك مي كند بر سنگ هاي كلسيمي اثري ندراد

هاي كليوي  خوشبختانه در بيشتر موارد به جراحي نياز نمي باشد و بيشتر سنگ 
جهت كمك به حركت    (قادر به عبور از مجاري ادراري يا مقادير فراوان آب             

مي باشند پزشك ممكن است از داروهاي خاصي جهت اجتناب از توليد ) سنگ
 .سنگ استفاده نمايد

 اما در موارد ذيل جراحي اجتناب ناپذير است

درمان هاي داروئي و پيگشيري كننده بي نتيجه باشد و بعد از گذشت زمان          . 1
 .قابل مالحظه سنگ دفع نشده و درد مداوم ايجاد كند

 سنگ بزرگتر از ميزاني باشد كه بتواند دفع گردد. 2
 در مسير جريان ادرار انسداد ايجاد كند. 3
 ايجاد عفونت فعال نمايد. 4
 باعث تخريب بافت كليه شده و خونزيزي مداوم ايجاد كند. 5
 در گرافي هاي متوالي بزرگتر شده باشد. 6

ر جهت برطرف كردن سنگ انجام عمل        .سال گذشته در موارد مذكو       20تا  
هفته جهت بهبود به     4-6جراحي الزامي بود كه اوال بسيار دردناك بوده و ثانيا 

ها بسيار پيشرفت كرده و در  زمان نياز داشت اما امروزه در مان براي اين سنگ
ها ترين روش از شايع باشد يكي   اي نياز نمي  بيماران به انجام جراحي عمده    بستر  

 .استفاده از امواج شوكي در درمان سنگ هاي كليوي مي باشد
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