
های ادراری زمانی ایجاد می شوند که غلظت  سنگ

موادی مانند کلسیم اگزاات،  کلسزیم فسز ا،      

اسید ا ریک در دستگاه ادراری افاایش مزی یادزد    

دسزیار کوکزک  زا     شنها از یک  اندازه این سنگ

دارگی یک پر غال متغیر می داشد   در هر محلی از 

مشزل   کلیه  ا مثانه می  وانند قرار گیرنزد   ایزن   

دیشتر در دهه سوم  زا پزنجم زنزدگی را داده  در    

درصزد  50مردان دیشتر از زنان دیده می شود   در 

سال ا ل دعد از ظهزور ا یزین    5از دیماران در طول 

 سنگ  شانس عود مجدد  جود دارد 

 

 ها: انواع سنگ

 درصزد   70-90های کلسیمی: حد د  سنگ

 ها از جنس کلسیم هستند  سنگ

 ریلی: اسید ا ریزک از  های اسید ا سنگ 

شلستن پر  ئین ها    رکیبا، نیتر ژنزه  

  موجود در ددن   دعضزی از غزهاها حاصز     

  درصد سنگها از ایزن نزو    5-10می شود  

می داشند   در دیماران مبتال ده نقرس نیزا  

 دیشتر این نو  سنگ مشاهده می شود 

 هزا   درصد سنگ15های استر  یت :  سنگ

لب ا قزا، دزدنبال   از این نو  هستند   اغ

ع ونت هزای دسزتگاه ادراری ایجزاد مزی     

 شوند 

     سززنگهای سیسززتین: سیسززتین یززک

آمینواسید می داشد   علت اصلی  شزلی   

 ها  داشتن زمینه ارثی می داشد  این سنگ

ها دسیار نادر دوده    های گاانتین: این سنگ سنگ

 ناشی از یک اختالل نادر ژنتیلی می داشند  معموتً

 

 ل سنگ:علت تشکی

علت اصلی  شلی  سنگ ناشناخته است  عزواملی  

 که خطر ادتال را افاایش می دهند شام :

     کمبود موادی کزه از ایجزاد کریسزتال در

ادرار جلوگیری می کنند ماننزد سزیترا،    

 منیایم 

     داقی مانزدن دزیش حزد ادرار در مجزاری 

 )ایستایی ادرار ( یادرار

 ،کاهش مصرف مایعا 

  کلسیم که در نهایت  غییر در سوخت  ساز

      منجزر دزه افزاایش کلسزیم خززون   ادرار     

می شود ددنبال عواملی مانند: پرکاری غده 

پارا یر ئید  سرطان خون   غزدد ین زا ی    

دیماریهایی که منجزر دزه افزاایش  وییزد     

 یتامین دی می شزود  افزاایش دریافزت    

  یتامین دی  افاایش مصرف شیر   ایل  

 ع ونت دستگاه ادراری 

   مصززرف دعضززی دار هززا )دار هززای ایززدز

هورمون های  یر ئید  ادرار آ رها  دعضزی  

 دار های شیمی درمانی(

 فاکتورهای ژنتیلی 

 کاقی   افاایش  زن 

 سادقه فامیلی مثبت 

   افزاایش   شیوه زندگی: عادا، غهایی مثز

اهش مصززرف پززر  ئین هززای حیززوانی  کزز

  دزی   مصرف فیبر  کاهش مصرف مایعزا، 

  حرکی

  هادیماری  

ادزتال دزه   شزانس  در این دیماری  ؛نقرس -

 سنگ های ا را ی را افاایش می یادد 

درادر دیشتر  3ن؛ این افراد پرفشاری خو - 

 از سایرین مبتال می شوند 

دیماریهای ایتهادی ر ده ماننزد کزر ن      - 

منجزر دزه   در این موارد  ؛کوییت ا یسرا یو

اخززتالل در جززها مززواد از ر ده شززده    

 لی  سنگ را افاایش می دهند انس  شش

 عالئم:

ها عالمتی ندارند  عالئم  در دسیاری از موارد سنگ

دستگی ده مح    اندازه سنگ دارد   دا  وجزه دزه   

 جود یا عدم  جود انسداد   ورم   ع ونزت عالئزم   

هزا نیزا از درد     غییر می کنند  درد ناشی از سنگ

غیر دسیار خ یف  ا دسیار شدید   ناراحت کننده مت

 جزود  می داشد  در دعضی موارد  هزو   اسزت را     

       خون   کرک در ادرار   احتباس ادرار نیا مشزاهده  

 می گردد 

 

 های تشخیص: روش

  در مزورد سزادقه    گرفتن  اریخچه پاشلی

 لی سنگ  دیماریها  دار های مصرفیقب

 علسبرداری از کلیه  حایب   مثانه 



 ا یتراسونوگرافی 

 ماده داخ   ریدی  در این ر ش  یور گرافی

حاجب از راه داخ   ریدی  اریق   سزسس  

که دزه آن   علس گرفته می شوداز مجاری 

  علس رنگی نیا گ ته می شود

   پیلوگرافی معلوس ) ماده حاجب از طریزق

کا تر حایبی  اریق   سسس علس گرفتزه  

 می شود(

   آزمایشا، شیمی 

 

 درمان:

گ   عین نو  خارج کردن سنهدف اصلی از درمان 

 ن ر ن  کنترل ع ونزت   سنگ  پیشگیری از  خریب

          درطززرف کززردن انسززدادهای حاصزز  از سززنگ  

 می داشد 

درصد از مزوارد سزنگ هزا آنقزدر کوکزک      85در 

ر ز  2-3هستند که ددنبال ادرار کزردن در عزر    

فزرا ان  دفع می گردند دنزادراین دریافزت مایعزا،    

داشد مگر اینله  های ادراری می درمان اصلی سنگ

منع مصرف خاصی داشته داشد در صور یله سنگ 

در طی این مد، دفع نگردد مملن اسزت نیزاز دزه    

  درصزد از مزوارد  1-2مداخله پاشزلی داشزد   در   

 انجام عم  جراحی تزم می شود 

 

 توصیه هایی در جهت پیشگیری از تشکیل مجدد سنگ:

  مایعا، ) رجیحا آا   آا ییمزو    فرا انمصرف

ا از مصرف آا سیب   آا زغال اخته اجتناا ام

 8-10زانزه حزداق    کنید(   وصیه می شزود ر  

ییززوان آا دنوشززید   دایززد شززب هززا قبزز  از 

خوادیدن یک ییوان آا نوشیده شود دطوریلزه  

از خزواا درخاسزته   ادرار کزرده      نیمه شب 

 مجدداً آا نوشیده شود 

   گزرم در   60کاهش مصرف پر  ئین ده کمتزر از

 ر ز

  گرم در ر ز 3-4کاهش مصرف سدیم در حد 

   معموت رژیم های کم کلسیم  وصیه نمی شزود

مگر در موارد خاص  شواهد نشان می دهد کزه  

محد دیت کلسیم ده خصوص در خانم ها منجر 

ده پوکی استخوان شده   از طرفی در جلوگیری 

 از  شلی  سنگ نقشی ندارد 

      کاهش مصرف غزهاهای حزا ی اگزاات، مثز 

ریواس  شلال،  کزای    اج   و، فرنگی  اس ن

 دادام زمینی

      اجتناا از فعاییتهایی کزه منجزر دزه افزاایش

ناگهانی درجه حرار، ددن شده   داعث  عریزق  

   کم آدی ددن می شود 

      ده محض مشزاهده عالئزم ع ونزت ادراری دزه

 پاشک مراجعه نمایید 
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