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 سنگ های ادراری

 

 

 

 

از جنس مواد داخل ادرار بوده و ممکن است در هر قسمت دستگاه ادراری از کلیه تا مثانه ایجاد های ادراری سنگ 

 شود. اندازه سنگ ممکن است کوچک یا بزرگ باشد و فقط یک سنگ یا تعداد بیشتری سنگ وجود داشته باشد.

هند و مواد زائد و آب اضافی را به داخل ادرار ترشح می کنند. سنگهای کلیوی کلیه ها عمل تصفیه خون را انجام می د

 برابر زنان تشکیل می شود. و احتمال عود نیز وجود دارد.  3در سنین میان سالی و در مردان 

 سنگها چگونه تشکیل می شوند؟ 

د. وقتی مقدار زیادی کلسیم در سنگها در انواع و جنسهای مختلف تشکیل می شوند. اغلب سنگها از جنس کلسیم هستن

ادرار باشد، سنگهای کلسیمی تشکیل می شود. بعضی از سنگهای کلسیمی به دلیل باال بودن مقدار ماده ای شیمیایی به 

هرانی درمانی تدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   
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شود. این ماده در خیلی از مواد غذایی مثل اسفناج، ریواس، سبزیجات ساقه دار، قهوه، شکالت، نام اگزاالت تشکیل می

 ود دارد. اگزاالت به راحتی با کلسیم ترکیب می شود و سنگ تشکیل می دهد.        و گوجه فرنگی وج

 خطر تشکیل سنگ کلسیمی در حالت پرکاری پاراتیروئید یا بیماری التهابی روده بیشتر می شود.   

 

یجه کم آبی بدن بعضی از سنگها به دلیل باال بودن اسید اوریک در ادرار تشکیل می شود. سنگهای اسید اوریکی در نت

ایجاد می شوند. مثال در طی فعالیت شدید در یک روز گرم یا به دنبال تب و بیماری احتمال تشکیل سنگ هست. در 

و ماهی  ، صدفافرادی که مبتال به بیماری نقرس هستند هم سنگهای اسید اوریکی دیده می شود. مصرف قارچ،گوشت

  می برد.کولی به مقدار زیاد، اسید اوریک خون را باال

      نوع دیگری از سنگها به دنبال عفونت باکتریایی در ادرار تشکیل می شوند. این سنگها، سنگهای عفونی هم نامیده 

 می شوند.

شود، سنگ سیستینی است که در بعضی از بیماریهای مادرزادی، نوع دیگری از سنگهای ادراری که به ندرت ایجاد می

 اده سیستین را دفع می کنند، دیده می شود. که درآن کلیه ها بیش از حد م

 عالئم سنگهای ادراری چیست؟  

 :موارد زیر می باشداغلب سنگهای ادراری هیچ عالمتی ندارند. ولی عالئم معمول شامل 
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 درد شدید و پیچشی در کمر یا شکم 

 تهوع و استفراغ 

  و درد و  د، عالئم تب، لرز، تعریقشده باشیاگر به دنبال وجود سنگ در مجرای ادرار، دچار عفونت ادراری

 سوزش هنگام ادرار کردن خواهید داشت.

  خون در ادرار، گاهی ظاهر ادرار به دلیل وجود خون به رنگ صورتی یا قرمز دیده می شود. ولی گاهی خون در

 ادرار فقط با میکروسکوپ قابل دیدن است.

 چگونه می توان به وجود سنگ در مجرای ادرار پی برد؟ 

 ک عالمت مهم وجود سنگ است. این نوع درد در طی چند ساعت از باال تا پائین شکم حرکت می کند و با درد ی

 توجه به محل قرارگیری سنگ، درد به قسمتهای مختلف شکم و دستگاه تناسلی انتشار می یابد. 

  ماده حاجب نیز به عالوه بر این آزمایش ادرار، عکسبرداری از شکم، سی تی اسکن، و عکسبرداری پس از تزریق

 تشخیص وجود سنگ کمک می کند.

 ،ذراتی مانند شن مشاهده  ممکن است در ادرار 

 کنید و و کمی درد داشته باشید یا هیچ عالمت دیگری

 نداشته باشید، در این صورت برای پیشگیری از بروز  

 مجدد سنگ و عوارض احتمالی آن به پزشک اطالع 

 ه از یک صافی ذرات سنگ توانید با استفاددهید. اگر می

 دفع شده را جمع آوری کنید، و جهت تعیین نوع سنگ

 به آزمایشگاه بفرستید.  
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  دانستن جنس سنگ به شما کمک می کند که با رعایت رژیم غذایی مناسب، از تشکیل مجدد سنگ

 جلوگیری کنید.

 رز، تعریق، درد و سوزش ادرار(، با مصرف مایعات به مقدار کافی، توجه به عالئم عفونت ادراری )مثل تب و ل

و رعایت رژیم غذایی مناسب با دستور کارشناس تغذیه یا پزشک متخصص، می توانید از بروز سنگ 

 جلوگیری کنید.

 سنگ کلیه چگونه درمان می شود؟ 

بسته به اینکه اندازه سنگ چقدر است و در کدام قسمت مجرای ادرار قرار گرفته است، پزشک روشهای درمان را 

کند. اگر سنگ مسیر جریان ادرار را مسدود کرده باشد و یا باعث ایجاد عالئم عفونت شده باشد، روش درمان تعیین می

 فرق می کند. 

  برای دفع سنگهای کوچک، به شما توصیه می شود در منزل آب و مایعات به اندازه کافی بنوشید و از داروی

        سنگهایی که کمتر از یک چهارم قطر مجرای ادرار را اشغال مسکن ساده برای کنترل درد استفاده کنید.

 می کنند، می توانند از مسیر عبور کرده و دفع شوند.

 ًساعته خود را جمع آوری کنید. برای این کار از  42از شما می خواهند که ادرار  برای تعیین نوع سنگ معموال

ام دفعات بعدی ادرار را تا صبح روز بعد در یک ظرف تمیز صبح آن روز اولین ادرار خود را دور بریزید، و تم

 کنند.جمع آوری کنید. با انجام آزمایش، نوع سنگ را تعیین می

 در چه صورت نیاز به بستری در بیمارستان هست؟ 

  توانید مایعات کافی میل کنید.نمی اگر تهوع و استفراغ شما زیاد باشد و 

 ز، سوزش ادرار،  یا مشکل کلیوی داشته باشید.اگر عالمت عفونت ادراری مثل تب و لر 

  .اگر اندازه سنگ بزرگ باشد و نتواند از مجرای ادرار خارج شود 
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 در صورت هر یک از موارد باال ممکن است برای خارج کردن سنگ نیاز به جراحی باشد والزم است بستری شوید.

 روشهای خارج کردن سنگ کدامند؟ 

از روش سیستوسکوپی استفاده می کنند.  سنگهایی که در مثانه قرار دارند، معموالًبرای خارج کردن : سیستوسکوپی

در این روش از یک وسیله باریک استریل استفاده می کنند که مجهز به دوربین کوچکی است که توسط پزشک وارد 

 دارند و خارج می کنند.مجرای ادرار می شود  و سنگ را با کمک گیره های مخصوص بر می

گاه مشتتابه دیگتتری بتترای ختتارج کتتردن ستتنگهای کلیتته و حالتتب وجتتود دارد کتته بتتا یتتک بتترش کوچتتک در دستتت

ستتطح پوستتت، دستتتگاه را وارد کلیتته کتترده و ستتنگ را ختتارج متتی کننتتد.این روش را ختتارج کتتردن ستتنگ از 

 طریق پوست می نامند. 

 

 

 

 

 

در روش دیگر دستگاه آندوسکوپ را از طریق مجرای ادرار وارد مثانه و سپس حالب می کنند و  یورتروسکوپی:

سنگ را خرد کرده خارج می کنند. این وسیله را یورتروسکوپ و این عمل را سنگ شکنی از طریق مجرا می نامند. 

 در اتاق عمل و تحت بیهوشی عمومی انجام می شود. این کار توسط جراح متخصص و 
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بعضی از مراکز پزشکی، در روش لیتوتریپیسی )یا سنگ شکن( از خارج بدن، با کمک دستگاههای  لیتو تریپسی:

خاص، امواج شوکی ایجاد می کنند که با تمرکز این امواج روی کلیه، سنگ را به قطعات بسیار کوچک خرد می کنند 

 ا خارج کردن آن با روش آندوسکوپی آسان تر شود. تا دفع آن و ی

 

 

از روز قبل از انجام سنگ شکن به شما توصیه می شود که غذای ساده میل کنید و شب قبل، برای خالی بودن کامل 

روده ها، روغن کرچک بخورید. چند ساعت قبل از سنگ شکن، ناشتا باشید. اگر حین کار احساس درد داشته باشید، 

 دهد.به شما داروی مسکن مناسب میپرستار 

 چگونه می توانید از خودتان مراقبت کنید؟ 

 .مایعات به مقدار کافی بنوشید 

 .به عالئم عفونت ادراری توجه کنید. مثل تب، لرز، تعریق، درد شکم و کمر 

 از داروی مسکن که برای شما تجویز شده برای کاهش درد استفاده کنید. 

 بهبودی رو به بدتر شدن است، به پزشک اطالع دهید. اگر سیر درمان شما به جای 

 چگونه می توان از بروز سنگ پیشگیری کرد؟ 
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 ساعت آب و مایعات بنوشید. اگر سنگ کلیه شما از جنس کلسیم نیست، شیر و  4تا  1از کم آبی پرهیز کنید. هر  

 به های الکلی و حاوی کوال، را لبنیات به مقدار کافی مصرف کنید. مصرف مایعات محرک نظیر چای، قهوه، نوشا

 محدود کنید.

از رژیم غذایی که پزشک  بر اساس نوع سنگ برای شما تعیین کرده پیروی کنید. به طور کلی بهتر است از رژیم  

 سبزی و میوه به مقدار کافی مصرف کنید.  کم گوشت استفاده کنید وغذایی کم نمک، و 

 ساعت یک بار ادرار کنید. 3تا  4هر  

 پیاده روی روزانه را فراموش نکنید.ندازه کافی فعالیت کنید،به ا 

 به صورت دوره ای آزمایش کشت ادرار انجام دهید. 

 از مصرف بیش از حد ویتامینها به خصوص ویتامین د خودداری کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


