
 بیمار عزیز:

با توجه به اینکه شما سابقه سنگ کلیه داشته اید، امکان 

تشکیل مجدد سنگ در کلیه های شما وجود دارد. لذا توصیه 

می شود به توضیحات ذیل در مورد نحوه تشکیل سنگ و 

 پیشگیری از آن توجه نمائید.

 توضیح کلی:

سنگ کلیه ذرات کوچک و سفتی است که در یک یا هر 

تشکیل می شود و گاهی به داخل حالب ها) لوله دو کلیه 

های باریکی که ادرار را از کلیه ها به مثانه منتقل می کنند( 

انتقال می یابند. سنگ کلیه از نظر اندازه از یک دانه شن تا 

حدود یک توپ کوچک متغیر است و ممکن است منفرد 

سال  02یا متغییر باشد. سنگ کلیه معموال بزرگساالن باالی 

از هر دو جنس مرد و زن مبتال می سازد ولی در مردان شایع 

 تر است.

 عالیم شایع:

دفع سنگ باعث ایجاد دوره های درد بسیار شدید و متناوب 

به فاصله هر چند دقیقه می شود. درد معموال ابتدا در نایحه 

پشت، درست پایین دنده ها، ظاهر می گردد. در طی چند 

گ از حالب به طرف کشاله ساعت درد از مسیر حرکتی سن

کند. با دفع سنگ درد بیمار متوقف می ران پیشروی می

گردد. ولی سنگی که در حال دفع نیست معموال هیچ عالمتی 

ندارد. تهوع مکرر یکی از عالئم شایع است. دفع مقادیر 

اندک خون در ادرار موجب می شود که ادرار کدر یا تیره 

 به نظر برسد.

 علل:

عوامل محیطی و مصرف کم آب و مصرف  –زمینه ارثی 

زیاد نمک و پروتئین مهمترین علل سنگ ساز است. دفع 

مقادیر بیش از حد کلسیم و بیماری هایی مثل نقرس، عفونت 

مزمن کلیه، کاهش حجم ادرار ناشی از بی آبی یا آب و 

هوای گرم و خشک، سابقه خانوادگی سنگ کلیه می تواند 

 افزایش دهد.احتمال بروز سنگ کلیه را 

 پیشگیری:

مصرف مایعات باید در حدی باشد که حجم ادرار به حدود 

لیتر در روز برسد . شبها قبل از رفتن به رختخواب دو  0-5/0

 لیوان آب بنوشید. هر دو ساعت مثانه خود را تخلیه کنید.

باید از مصرف گوشت و نمک زیاد و آجیل، شکالت، 

یاد زیاد همراه با تعریق زریواس، کاکائو و اسفناج و فعالیت 

اجتناب کنید. مصرف نوشابه های گازدار ممنوع بوده و نمی 

توانند و نباید جایگزین آب شوند. چای بهتر است کمرنگ 

و تازه دم باشد. در مواردی خاصی بیمار الزم است داروئی 

 خاصی را بسته به جنس سنگ مصرف نماید.

 .ه می شودرژیم غذایی بسیار سخت در موارد کمی توصی



پیاده روی و ورزش های سبک را فراموش نکنید. از مصرف 

زیاد نمک بپرهیزید. در صورت بروز عالئم مانند تب، لرز، 

درد شکم و سوزش ادرار یا وجود خون در ادرار به پزشک 

 مراجعه نمایید.

 با رعایت بهداشت فردی از بروز عفونت پیشگیری نمایید.

اجعه نمایید و تحت معاینه هر شش ماه یک بار به پزشک مر

 و انجام آزمایشات قرار گیرید.

برطبق نظر پزشک و با توجه به علت ایجاد سنگ از داروهای 

 تجویز شده استفاده نمایید. 

از بی تحرکی های طوالنی که موجب  راکد ماندن ادرار در 

 کلیه ها می شود ، جلوگیری نمایید .

انند سبزیجات نان در رژیم غذایی خود از مواد فیبر دار م

سبوس دار و میوه استفاده نمایید. از زیاده روی در مصرف 

 انواع گوشت اجتناب نمایید .

در برنامه ونوع رژیم غذایی خود هم بایستی 

 تغییراتی ایجاد کنید از جمله اینکه:

غذای روزانه خود را به جای سه وعده چهار وعده  (1

 یا بیشتر تقسیم بندی و مصرف نمایید.

ذا را با توجه به جنس سنگ که توسط نوع غ (0

آزمایشگاه تعیین می گردد انتخاب کنید : بهتر است 

پس از تعیین جنس سنگ با پزشگ معالج ویا 

 متخصص تغذیه در این امر مشورت نمایید.

مصرف لبنیات در سنگ سازی ) مگر در انواع  (3

 خاص و نادری ( مشکلی ندارد .

م البی و شلغمصرف خشکبار )پسته، گردو( و خوردن گ

برای تقویت بیماران کلیوی ضروری است اما به طور خاص، 

خوردن گریپ فروت در این نوع بیماران توصیه نمی شود. 

در ضمن در صورت بروز درد می توانید از شیاف های ضد 

درد طبق تجویز پزشک استفاده نمایید.مصرف آب لیمو 

  شیرین در بیماران سنگ ساز بسیار مفید است .
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