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درباره سنگهاي کلیه بیشتر بدانیم

:سنگ کلیه

لوله هاي ( گاهی به داخل حالب ها. سنگ هاي کلیه ذرات کوچک و سختی هستند که در یک یا هر دو کلیه تشکیل می شوند
سنگ کلیه از نظر اندازه از یک دانه شن تا حدود یک توپ . انتقال می یابند) منتقل می کنندباریکی که ادرار را از کلیه ها به مثانه 

سال از هر دو جنس مرد و زن را 20سنگ کلیه معموالً بزرگساالن باالي . کوچک متغیر بوده و ممکن است منفرد یا متعدد باشد
.مبتال می سازد ولی در مردان شایع تر است

:لیهعالیم شایع سنگ ک

درد معموالً ابتدا . به فاصله هر چند دقیقه می شود) متناوب(دفع سنگ باعث ایجاد دوره هاي درد بسیار شدید و پیچشی
در طی چند ساعت تا چند روز ، ناحیه درد از مسیر حرکتی سنگ . در ناحیه پشت، درست پایین دنده ها ظاهر می گردد

ولی سنگی که در حال دفع . ا دفع سنگ، درد بیمار متوقف می شودب. از حالب به طرف کشاله ران پیشروي می کند
.نیست معموالً هیچ عالمتی ندارد

تهوع مکرر یکی از عالیم شایع می باشد.
دفع مقادیر اندك خون در ادرار،  موجب می شود که ادرار کدر یا تیره به نظر برسد.

:علل سنگ کلیه

 علل سنگ سازي استمصرف کم آب و مصرف زیاد نمک مهمترین.
 دفع مقادیر بیش از حد کلسیم از ادرار در اثر اختالل غده پاراتیروئید که تنظیم متابولیسم کلسیم را به عهده دارد یا در اثر

.مصرف بیش از حد کلسیم
در سنگهایی که جنس آنها از اسیداوریک می باشد(نقرس.(
انسداد ادراري به هر دلیل
عفونت مزمن کلیه
یه منظم ادرارعدم تخل
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:عوامل افزایش دهنده خطر تشکیل سنگ

کاهش حجم ادرار ناشی از بی آبی یا آب و هواي گرم و خشک
مصرف بیش از حد کلسیم و نمک(رژیم غذایی نا متناسب(
سابقه خانوادگی سنگ کلیه
پرکاري پاراتیروئید
در بستر افتادن طوالنی مدت و بی حرکتی به هر دلیل
د ویتامین  ث یا دمصرف بیش از ح

:پیشگیري از تشکیل سنگ کلیه

هر ساعت یک لیوان آب بنوشید.
شبها قبل از رفتن به رختخواب دو لیوان آب بنوشید.
هر دو ساعت مثانه خود را تخلیه کنید.
رژیم غذایی خود را براساس نوع سنگ رعایت نمایید.
پیاده روي و ورزش را فراموش نکنید.
بپرهیزیداز مصرف زیاد نمک.
عالیمی مانند تب، لرز، درد شکم و سوزش ادرار یا وجود خون در ادرار به پزشک مراجعه نمابیدزدر صورت برو.
با رعایت بهداشت فردي از بروز عفونت ادراري خودداري نمایید.
م دهیدهر شش ماه یک بار به پزشک مراحعه نمایید تا تحت معاینه قرار گرفته و آزمایشات الزم را انجا.
طبق نظر پزشک و با توجه به نوع سنگ از داروهاي تجویز شده استفاده نمایید.
از راکد ماندن ادرار در کلیه جلوگیري نمایید.
در رژیم غذایی خود از مواد فیبردار مانند سبزیجات، نان سبوس دار و میوه استفاده نمایید.
حتماً بعد از مصرف لبنیات آب بنوشید. مصرف نماییدشما می توانید معادل سه لیوان شیر و لبنیات در روز.


