کلیِ ّب ػول تصفیِ خَى را ثب خبرج کزدى هقذار اضبفی ًوک



سٌگ ّبی کلسین

 فیجز غذایی :افشایص فیجز غذایی ،سجت کبّص ػَاهل

ٍ دیگز هَاد سایذ ٍ هحلَل در آة اًجبم هی دُ ىد .



اگشاالت

خغز تطکیل سٌگ ثِ خصَظ سٌگ ّبی کلسیوی هی ضَد .

غلیظ ضذى ادرار ثبػث تِ ًطیٌی ٍ رسَة تزکیجبت آى در



سیستیي

 کبّص حجن ادرار

کلیِ ّب هی ضَد ٍ در ًتیجِ سٌگ کلیِ ثِ ٍجَد هی آیذ کِ



استزاٍیت

 اس دست دادى هشهي آة ثذى ،هثل اسْبل هشهي

قبثل حل در ادرار ًیست .



اسیذ اٍریک

 آة ٍ َّای گزم

هی ثبضذ .اکثز سٌگ ّب اس ًَع کلسین ٍ اگشاالت هی
هحل سنگ :

ثبضٌذ.
نشانه های سنگ کلیه

سٌگ کلیِ غبلجبً در کلیِ ّب ثِ ٍجَد هی آیذ ،اهب هی تَاًذ در
ّز جبی دیگزی کِ هزثَط ثِ ادرار کزدى است ًیش تطک
ضَد ،هثالً در هثبًِ ٍ یب در لَلِ ّبی جوغ کٌٌذُ ادرار کِ ثِ
هثبًِ هتصل ّستٌذ.

انذازه سنگ :
سٌگ ّب هوکي است خیلی کَچک ٍ یب خیلی ثشرگ ثبضٌذ.
 80درصذ سٌگ ّب کوتز اس  2سبًتی هتز پٌْب دارًذ .
ٌّگبهی کِ سٌگ کلیِ خیلی کَچک ثبضذ ،هوکي است ثِ
صَرت غیز قبثل هطبّذُ ٍ خَد ثِ خَد اس ادرار دفغ ضَد .
گبّی ،سٌگ رضذ سیبدی هی کٌذ ٍ ثزای ّویي ثِ راحتی اس
کلیِ خبرج ًوی ضَد .
گبّی ّن ،سٌگ دارای گَضِ ّبی تیش ٍ سثز هی ثبضذ ٍ ثِ
سختی ٍ ثب درد دفغ هی ضَد .

رنگ سنگ :
رًگ ایي سٌگ ّب سرد ٍ گبّی قَُْ ای هی ثبضذ .
انواع سنگ :
سٌگ ّبی کلیِ ضبهل :

ً قزس ( ٍرم هفبصل ثِ دلیل افشایص اسیذ اٍریک)

یل

عواهل زهینه ساز بروز سنگ:
 سبثقِ خبًَادگی ثزٍس سٌگ کلیِ
 کن تحزکی :کن تحزکی کِ هثالً در ٌّگبم ثیوبری
یب ًبتَاًی رخ هی دّذ ،هی تَاًذ سجت ثزداضت
کلسین ثیطتزی اس استخَاى ضذُ  ،لذا غلظت
کلسین در ادرار افشایص هی یبثذ .
 پزکبری تیزٍئیذ :پزکبری تیزٍئیذ اٍلیِ ،سجت
افشایص دفغ کلسین هی ضَد.
 هصزف سیبد ًوک  :هصزف سیبد ًوک سجت
افشایص دفغ کلسین در ادرار هی ضَد .
 افشایص اگشاالت ادرار :اگشاالت ثِ عَر عجیؼی
تٌْب در چٌذ هبدُ ی غذایی ٍجَد دارد ّ .طت هبدُ
ی غذایی سجت افشایص دفغ ادراری اگشاالت هی
ضًَذ .ایي هَاد غذایی ضبهل:
اسفٌبج ،ریَاس  ،چغٌذر  ،آجیل ،ضکالت  ،چبی ،
سجَس گٌذم ٍ تَت فزًگی ّستٌذ.
 پزٍتئیي حیَاًی :رصین غذایی پز پزٍتئیي هبًٌذ
گَضت قزهش ّوزاُ ثب افشایص دفغ کلسین ،اگشاالت
ٍ اٍرات است.

ًطبًِ ّب ٌّگبهی ظبّز هی ضَد کِ سٌگ جب ثِ جب ضَد

یب

ایجبد ػفًَت کٌذ .ایي ًطبًِ ّب ضبهل:
 درد سیبد ،هبًٌذ درد سایوبى (اثتذا درد کن ٍ ثِ هزٍر سهبى
درد ثیطتز هی ضَد) .هحل درد در قسوت پبییي ضکن است ٍ
هوکي است تب کطبلِ راى ًیش کطیذُ ضَد.
 حبلت تَْع ٍ استفزاؽ ٍ هؼذُ درد
 ثی اضتْبیی
ٍ جَد خَى در ادرار
 کبّص دفغ ادرار ٍ یب قغغ کبهل آى
 درد در ٌّگبم ادرار کزدى
در صورت بروز عفونت عالین زیر نیس بوجود هی آیذ:
 ادرار ثَ دار
 ادرار تیزُ
ٍ جَد چزک در ادرار
 تکزر ادرار
 تت ٍ لزس

تشخیص:
 هؼبیٌِ فیشیکی ٍ گزفتي ضزح حبل تَسظ پشضک
 سًََگزافی
 گزافی لگي ثب هبدُ رًگی
 سی تی اسکي
درهاى سنگ کلیه
اس آًجبیی کِ سٌگ کلیِ اًَاع هختلفی دارد ،درهبى ّز کذام
هتفبٍت است .
درهبى ثِ ٍسیلِ تغییز ػبدات غذایی ،درهبى دارٍیی ٍ یب
جزاحی اًجبم هی ضَد  .خَضجختبًِ ثیطتز سٌگ ّب ثذٍى
ًیبس ثِ جزاحی دفغ هی ضًَذٍ .لی ثزخی سٌگ ّب ّن ثِ
خَدی خَد خبرج ًوی ضًَذ ٍ ثِ درهبى دارٍیی هخصَظ ٍ در
ثؼضی هَاقغ جزاحی ًیبس دارًذ  .حذٍد  90درصذ اس سٌگ ّب (

 ػفًَت در ادرار سیبد ضَد.
 ثبفت کلیِ را تخزیت کٌذ .
توصیه های ههن
 رٍساًِ حذاقل  4لیَاى آة ثٌَضیذ
 اجبسُ ًذّیذ آة ثذى کن ضَد

مركسآموزشي درماني نمازي

 ثب یک کبرضٌبس تغذیِ هطبٍرُ کٌیذ

واحد آموزش ضمن خدمت

 در صَرت داضتي کوز درد ،تَْع ٍ استفزاؽ ٍ تت
ثِ پشضک هزاجؼِ کٌیذ.
 داضتي رصین هتؼبدل کِ هقذار پزٍتئیي حیَاًی
در آى کن ثبضذ.
 دٍری کزدى اس ًَضیذى آة گزیپ فزٍت

سنگ کلیه

 هحذٍدیت هصزف اسفٌبج ،تَت فزًگی ،چبی،
ضکالت ٍ ثبدام

ثب کوک دریبفت هبیؼبت) هی تَاًٌذ ثِ راحتی دفغ ضًَذ .
در ثزخی هَارد پشضک هی تَاًذ اس عزیق سٌگ ضکي سٌگ
را خبرج کٌذ .ایي رٍش ،یک ضیَُ غیزجزاحی ثزای ضکستي
سٌگْبی کلیِ اس عزیق اهَاج سبعغ ضذُ اس یک هبضیي
هخصَظ هی ثبضذ.
در صَرت ثزٍس درد اس ضذ درد ٍ در صَرت ثزٍس ػفًَت اس
آًتی ثیَتیک ًیش استفبدُ هی ضَد.
در صورتی عول جراحی الزم هی شود که سنگ ها:
 ثسیبر ثشرگ ثبضٌذ ٍ یب در حبل ثشرگ ضذى ثبضٌذ.
 ثؼذ اس هذت هَرد اًتظبر ،دفغ ًطًَذ.
 درد دائوی ٍ پبیذار ثبضذ.
 سٌگ جلَی خزٍج ادرار را ثگیزد.
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