سٌگ ّبی ادراری سهبًی ایجبد هی ضًَذ کِ غلظت

سٌگ ّبی گشاًتیي :ایي سٌگ ّب ثسیبر ًبدر ثَدُ ٍ

 ضیَُ سًذگی :ػبدات غذایی هثل افشایص

هَادی هبًٌذ کلسین اگشاالت ،کلسین فسفبت ٍ

هؼوَالً ًبضی اس یک اختالل ًبدر صًتیکی هی ثبضٌذ.

هصزف پزٍتئیي ّبی حیَاًی ،کبّص
هصزف فیجز ،کبّص هصزف هبیؼبت ٍ ثی

اسیذ اٍریک در دستگبُ ادراری افشایص هی یبثذ.
اًذاسُ ایي سٌگ ّب اس یک ضي ثسیبر کَچک تب

علت تشکیل سنگ:

ثشرگی یک پزتغبل هتغیز هی ثبضذ ٍ در ّز هحلی اس

ػلت اصلی تطکیل سٌگ ًبضٌبختِ است ،ػَاهلی

کلیِ تب هثبًِ هی تَاًٌذ قزار گیزًذ ،ایي هطکل

کِ خطز اثتال را افشایص هی دٌّذ ضبهل:

ثیطتز در دِّ سَم تب پٌجن سًذگی رخ دادُ ،در

تحزکی
 ثیوبری ّب
ً -قزس؛ در ایي ثیوبری ضبًس اثتال ثِ

 کوجَد هَادی کِ اس ایجبد کزیستبل در

سٌگ ّبی اٍراتی را افشایص هی یبثذ.

هزداى ثیطتز اس سًبى دیذُ هی ضَد ٍ در 50درصذ

ادرار جلَگیزی هی کٌٌذ هبًٌذ سیتزات،

 -پزفطبری خَى؛ ایي افزاد  3ثزاثز ثیطتز

اس ثیوبراى در طَل  5سبل اٍل ثؼذ اس ظَْر اٍلیي

هٌیشین.

اس سبیزیي هجتال هی ضًَذ.

سٌگ ،ضبًس ػَد هجذد ٍجَد دارد.

 ثبقی هبًذى ثیص حذ ادرار در هجبری

 -ثیوبریْبی التْبثی رٍدُ هبًٌذ کزٍى ٍ

ادراری (ایستبیی ادرار )
انواع سنگ ها:

 سٌگ ّبی کلسیوی :حذٍد  70-90درصذ
سٌگ ّب اس جٌس کلسین ّستٌذ.

کَلیت اٍلسزاتیَ؛ در ایي هَارد هٌجز ثِ

 کبّص هصزف هبیؼبت

اختالل در جذة هَاد اس رٍدُ ضذُ ٍ

 تغییز در سَخت ٍسبس کلسین کِ در ًْبیت

ضبًس تطکیل سٌگ را افشایص هی دٌّذ.

هٌجز ثِ افشایص کلسین خَى ٍ ادرار

عالئم:

هی ضَد ثذًجبل ػَاهلی هبًٌذ :پزکبری غذُ

در ثسیبری اس هَارد سٌگ ّب ػالهتی ًذارًذ ،ػالئن

ضکستي پزٍتئیي ّب ٍ تزکیجبت ًیتزٍصًِ

پبراتیزٍئیذ ،سزطبى خَى ٍ غذد لٌفبٍی،

ثستگی ثِ هحل ٍ اًذاسُ سٌگ دارد ٍ ثب تَجِ ثِ

هَجَد در ثذى ٍ ثؼضی اس غذاّب حبصل

ثیوبریْبیی کِ هٌجز ثِ افشایص تَلیذ

ٍجَد یب ػذم ٍجَد اًسذاد ،تَرم ٍ ػفًَت ػالئن

هی ضَد 5-10 ،درصذ سٌگْب اس ایي ًَع

ٍیتبهیي دی هی ضَد ،افشایص دریبفت

تغییز هی کٌٌذ .درد ًبضی اس سٌگ ّب ًیش اس درد

هی ثبضٌذ ٍ در ثیوبراى هجتال ثِ ًقزس ًیش

ٍیتبهیي دی ،افشایص هصزف ضیز ٍ الکل.

ثسیبر خفیف تب ثسیبر ضذیذ ٍ ًبراحت کٌٌذُ هتغیز

 سٌگ ّبی اسیذ اٍریکی :اسیذ اٍریک اس

ثیطتز ایي ًَع سٌگ هطبّذُ هی ضَد.
 سٌگ ّبی استزٍٍیت 15 :درصذ سٌگ ّب

 ػفًَت دستگبُ ادراری

هی ثبضذ .در ثؼضی هَارد تَْع ،استفزاؽٍ ،جَد

 هصزف ثؼضی دارٍّب (دارٍّبی ایذس،

خَى ٍ چزک در ادرار ٍ احتجبس ادرار ًیش هطبّذُ

اس ایي ًَع ّستٌذ ٍ اغلت اٍقبت ثذًجبل

َّرهَى ّبی تیزٍئیذ ،ادرار آٍرّب ،ثؼضی

ػفًَت ّبی دستگبُ ادراری ایجبد هی

دارٍّبی ضیوی درهبًی)

ضًَذ.
 سٌگْبی سیستیي :سیستیي یک
آهیٌَاسیذ هی ثبضذ ٍ ػلت اصلی تطکیل
ایي سٌگ ّب ،داضتي سهیٌِ ارثی هی ثبضذ.

 فبکتَرّبی صًتیکی
 چبقی ٍ افشایص ٍسى
 سبثقِ فبهیلی هثجت

هی گزدد.
روش های تشخیص:

 گزفتي تبریخچِ پشضکی در هَرد سبثقِ
قجلی سٌگ ،ثیوبریْب ،دارٍّبی هصزفی
 ػکسجزداری اس کلیِ ،حبلت ٍ هثبًِ

 اٍلتزاسًََگزافی

کٌیذ) ،تَصیِ هی ضَد رٍساًِ حذاقل

 یَرٍگزافی داخل ٍریذی در ایي رٍش هبدُ

لیَاى آة ثٌَضیذ ٍ ثبیذ ضت ّب قجل اس
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حبجت اس راُ داخل ٍریذی تشریق ٍ سپس

خَاثیذى یک لیَاى آة ًَضیذُ ضَد ثطَریکِ

اس هجبری ػکس گزفتِ هی ضَد کِ ثِ آى

ًیوِ ضت اس خَاة ثزخبستِ ٍ ادرار کزدُ ٍ

ػکس رًگی ًیش گفتِ هی ضَد.

هجذداً آة ًَضیذُ ضَد.

 پیلَگزافی هؼکَس ( هبدُ حبجت اس طزیق
کبتتز حبلجی تشریق ٍ سپس ػکس گزفتِ

 کبّص هصزف پزٍتئیي ثِ کوتز اس  60گزم در
رٍس
 کبّص هصزف سذین در حذ  3-4گزم در رٍس

هی ضَد)

 هؼوَال رصین ّبی کن کلسین تَصیِ ًوی ضَد

 آسهبیطبت ضیوی

هگز در هَارد خبظ ،ضَاّذ ًطبى هی دّذ کِ
درمان:

هحذٍدیت کلسین ثِ خصَظ در خبًن ّب هٌجز

ّذف اصلی اس درهبى خبرج کزدى سٌگ ،تؼیي ًَع

ثِ پَکی استخَاى ضذُ ٍ اس طزفی در جلَگیزی

سٌگ ،پیطگیزی اس تخزیت ًفزٍى ،کٌتزل ػفًَت

اس تطکیل سٌگ ًقطی ًذارد.

ٍ ثزطزف کزدى اًسذادّبی حبصل اس سٌگ
هی ثبضذ.
در 85درصذ اس هَارد سٌگ ّب آًقذر کَچک

ثبدام سهیٌی

ّستٌذ کِ ثذًجبل ادرار کزدى در ػزض

دفغ هی گزدًذ ثٌبثزایي دریبفت هبیؼبت فزاٍاى
درهبى اصلی سٌگ ّبی ادراری هی ثبضذ هگز ایٌکِ

ٍ کن آثی ثذى هی ضَد.

در طی ایي هذت دفغ ًگزدد هوکي است ًیبس ثِ
هذاخلِ پشضکی ثبضذ ٍ در

 ثِ هحط هطبّذُ ػالئن ػفًَت ادراری ثِ
پشضک هزاجؼِ ًوبییذ.

1-2درصذ اس هَارد

اًجبم ػول جزاحی السم هی ضَد.
توصیه هایی در جهت پیشگیری از تشکیل مجذد سنگ:

 هصزف فزاٍاى هبیؼبت (تزجیحب آة ٍ آة لیوَ،
اهب اس هصزف آة سیت ٍ آة سغبل اختِ اجتٌبة

مجاری ادراری

 اجتٌبة اس فؼبلیتْبیی کِ هٌجز ثِ افشایص
ًبگْبًی درجِ حزارت ثذى ضذُ ٍ ثبػث تؼزیق

هٌغ هصزف خبصی داضتِ ثبضذ در صَرتیکِ سٌگ

سنگ های

 کبّص هصزف غذاّبی حبٍی اگشاالت هثل
اسفٌبج ،تَت فزًگی ،ریَاس ،ضکالت ،چبی ٍ

 2-3رٍس

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت
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