
سٌگْب ٌّگبهی در دستگبُ ادراری تطکیل هی ضًَذ کِ 

اگشاالت کلسین، فسفبت کلسین  )غلظت ادراری هَادی هبًٌذ

سٌگْب هوکي است در ّز    . افشایص یبثذ (ٍ اسیذ اٍریک

.  ًقطِ ای اس کلیِ تب هثبًِ یبفت ضًَذ

ثزخی اس هَاردی کِ تطکیل سٌگ را تسْیل هی کٌٌذ 

ایستبیی ادرار، ػفًَت ، ثی حزکتی، افشایص : ػجبرتٌذ اس

غلظت کلسین در خَى ٍ ادرار، هػزف ثیص اس حذ هَاد 

. غذایی حبٍی اگشاالت ٍ هَاد پزٍتئیٌی

: پیطگیزی اس تطکیل هجذد سٌگ ّبی ادراری 

هْوتزیي اغل در پیطگیزی اس تَلیذ  هجذد سٌگ ّبی 

. ادراری، کبّص غلظت اهالح در ادرار است

 سبدُ تزیي ٍ هٌبست تزیي رٍش ثزای رسیذى ثِ ایي 

سیزا .  استهبیؼبت فزاٍاى، ثخػَظ آة ًَضیذىّذف، 

آة هبساد اس طزیق کلیِ ّب دفغ هی ضَد ٍ ایي اهز هَجت 

ثزای رسیذى ثِ ایي . کبّص غلظت اهالح در ادرار هی ضَد

 لیتز 5/2- 3ّذف تَغیِ هی ضَد حذاقل رٍساًِ 

آة ًَضیذُ  ( لیتز6 تب 5 "تزجیحب)

ثز حست آة ٍ َّا ٍ هیشاى . ضَد

هثال . فؼبلیت ثذًی، هقذار آة هَرد ًیبس هتفبٍت خَاّذ ثَد

ٍ ثِ  ( لیتز6تب  )در تبثستبى ثب آة ٍ َّای گزم ٍخطک 

. در رٍس هی رسذ ( لیتز5-10)دًجبل ٍرسش ٍ تؼزیق 

ثبیذ تَجِ داضتِ ثبضیذ کِ هقذار ادرار در طَل ضجبًِ رٍس 

 . لیتز ثزسذ2-3ثبیذ ثِ حذٍد 

 سبػت ٍ ًیش قجل اس خَاة، یک لیَاى آة 1-5/1ّز 

ثب ایي کبر ًیوِ ضت ًیش هججَر ثِ ادرار . هػزف کٌیذ

کزدى خَاّیذ ثَد ٍ ایي اهکبى را ثِ ضوب هی دّذ کِ در 

. ًیوِ ضت ًیش آة هػزف کٌیذ

  .ثؼذ اس غذا یک لیَاى آة ثٌَضیذ

هبءالطؼیز در کبّص سٌگ ّبی ادراری تبثیز خَثی دارد، 

.  سی سی در ّفتِ تَغیِ هی ضَد250لذا هػزف حذاقل 

چبی ٍ قَُْ اس یک طزف دارای اگشاالت ثبال ّستٌذ ٍ اس 

لذا تَغیِ      . طزف دیگز دارای اثز ادرار آٍری ّستٌذ

ضَد فقط در حذ هؼوَل ٍ آى  هی

ّن ثِ غَرت کن رًگ ٍ رقیق ٍ 

  .تبسُ دم استفبدُ ضَد

هبًٌذ ضکز، قٌذ،   )هػزف هَاد قٌذی ٍ کزثَ ّیذرات سبدُ 

ثبػث افشایص دفغ ادراری  (....هزثب، صلِ ّب،کوپَت ّب ٍ

لذا تَغیِ هی ضَد هػزف . اگشاالت کلسین هی ضًَذ

سیزا سهیٌِ تطکیل سٌگ  )هَاد قٌذی ٍ ضیزیي کبّص یبثذ 

 (.فزاّن هی ضَد

 ًَضبثِ ّبی گبس دار سزضبر اس اگشاالت ّستٌذ لذا تَغیِ 

حتی در غَرتی کِ گبس آًْب  )هی ضَد اس ًَضیذى آًْب 

. خَدداری ضَد (گزفتِ ضَد

 

ثیوبر گزاهی لطفب ًَع سٌگ دستگبُ 

ادراری خَد را  جْت رػبیت رصین غذایی اس پشضک خَد 

. ثپزسیذ

پیطگیزی اختػبغی اس تطکیل هجذد سٌگْبی اگشاالت 

: کلسین ٍ فسفبت کلسین

  هػزف هَاد غذایی سیز ثبػث افشایص اگشاالت در

ادرار ٍ تطکیل سٌگ ّبی اگشاالت کلسین          

: هی گزدًذ لذا هػزف ایي هَاد را کبّص دّیذ

اسفٌبج، ریَاس،چغٌذر، لَثیبی سجش، پیبسچِ، 

 ضبّی، ثبدام سهیٌی، آجیل، کبکبئَ، ضکالت،



ًَضبثِ ّبی کَالدار، فلفل، دارچیي، کزُ، ثبدام 

. سهیٌی، چبی پز رًگ ٍ سس گَجِ فزًگی

  افزاد هجتال ثِ سٌگ ّبی کلسیوی ثبیذ هٌبثغ

کلسین هبًٌذ ضیز، هبست، پٌیز، کطک ٍسجشیجبت 

خطک را ثػَرت هتؼبدل دریبفت کٌٌذ ٍ ًیبس ثِ 

.  هحذٍد کزدى دریبفت کلسین اس طزیق غذا ًیست

  اس هػزف هکول ّبی کلسین ثذٍى ًظز پشضک

. اجتٌبة کٌیذ

  اس سیبدُ رٍی در هػزف پزٍتئیي ّبی حیَاًی

خَدداری ضَد ٍ در هقبثل اس پزٍتئیي ّبی 

. گیبّی استفبدُ ضَد

  السم است هَاد غذایی حبٍی کلسین ثطَر

یکٌَاخت ثیي ٍػذُ ّب ٍ هیبى ٍػذُ ّب تقسین 

. ضَد

  ٍاس هػزف غذاّبی پزًوک هثل غذاّبی کٌسز

. ضذُ ٍ فزآٍری ضذُ خَدداری ضَد

  اس هػزف هکول ٍیتبهیي سی(C) ثذٍى ًظز 

. پشضک اجتٌبة کٌیذ

  ُاس غذاّبی حبٍی هٌیشیَم ثبال هی تَاًیذ استفبد

. کٌیذ

پیطگیزی اختػبغی اس تطکیل هجذد سٌگ ّبی اسیذ 

: اٍریکی

  لیتز آة، حجن ادار را 5-6سؼی کٌیذ ثب ًَضیذى 

.   لیتز در رٍس ثزسبًیذ5/2-3ثِ 

  ،ُاس اًجبم ّز ًَع ٍرسش سٌگیي، خستِ کٌٌذ

طَالًی هذت ٍ توزیٌبت ثی َّاسی خَدداری 

. کٌیذ

  هطبٍرُ  )کبّص ٍسى ثب رٍش اغَلی ٍ غحیح

تب حذٍدی در ریسک سٌگ  (ثب هتخػع تغذیِ

. ّبی اسیذ اٍریکی هَثز است

  ٍ ِاس هػزف هَاد غذایی هبًٌذ دل ٍ قلَُ ، کل

. پبچِ، جگز ٍ هغش خَدداری کٌیذ

  ،اس سیبدُ رٍی در هػزف اًَاع حجَثبت، اًگَر

ضیز چزة، اسفٌبج، هَس، گالثی، قبرچ ٍاًگَر 

. خَدداری کٌیذ
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