عالئم سنگ ادراری چیست؟
سػَثبت ادساسی دس حبلت طجیؼی اص ادساس دكغ هی ؿًَذ
صهبًی ًِ ایي سػَثبت دس ػیؼتن ادساسی تِ ًـیي ؿذُ ٍ
دكغ ًـًَذ هٌجش ثِ تـٌیل ػٌگ ّبی ادساسی دس ّش
هؼوت اص ػیؼتن ادساسی هی ؿًَذ.

عوامل ایجاد کننده سنگ ادراری چیست؟

ػالئن ػٌگ ّبی ادساسی ثؼتِ ثِ هحل آًْب ٍ اًذاصُ آى
هتلبٍت اػت .هثالً ػٌگ هثبًِ هخصَصبً اگش ػٌگ ًَچي
ثبؿذ (ؿي ادساسی) هؼوَالً ػالهتی ًذاسد ٍلی ػٌگ ّبی

 - 2اختالالت هتبثَلیي اسثی
 - 3ػي  30-50ػبل
 - 4جٌغ (دس هشداى ؿبیؼتش هی ثبؿذ)
 - 5آة ٍ َّای گشم ٍ خـي
ً - 6بّؾ هصشف آة
 - 8اكضایؾ هصشف پشٍتئیي ّب
 - 9ػَء اػتلبدُ اص داسٍّب (ٍیتبهیي ٍ ٍ cیتبهیي )D
- 10هیضاى اػیذی ثَدى ادساس
- 11ثؼضی ثیوبسی ّب هثل ثیوبسی ّبی التْبثی سٍدُ،

ػالین صیش سا ایجبد ًٌٌذ:
 - 2تَْع ٍ اػتلشاؽ

 -هصشف هبیؼبت كشاٍاى حذاهل  7-8لیَاى دس سٍص

 - 3خَى دس ادساس
 - 4تٌشس ادساس ٍ ػَصؽ ادساس
 - 5دسد ٌّگبم دكغ ادساس
ً - 6بتَاًی دس ادساس ًشدى (ػٌگ هجشا)
 - 8احؼبع ادساس ثذٍى دكغ ادساس

درمان سنگ ادراری چیست؟
 - 1تجَیض هؼٌي ثشای ًٌتشل دسد تب اًجبم

پبًٌشاتیت (التْبة لَصالوؼذُ) ،ػلًَتْبی ادساسی،
پشًبسی ؿذُ پبساتیشٍئیذ ٍ ...

ػیؼتن ادساسی ٍ  CTاػٌي ٍ )...

ً- 12وجَد ٍیتبهیي ( Aآ)

 - 2سػبیت سطین ؿزایی.

- 13اكضایؾ هیضاى ؿلظت ًلؼین دس خَى ٍ ادساس

 - 3داسٍ دسهبًی (ادساس آٍسّب ،داسٍّبی هلیبیی ًٌٌذُ
یب اػیذی ًٌٌذُ ادساس ثؼتِ ثِ ًَع ػٌگ ٍ )...
 - 4خشد ًشدى ػٌگ ثِ سٍؽ ؿیش جشاحی (  ESWLیب
ػٌگ ؿٌٌی اص خبسج اص ثذى) :دس ایي سٍؽ
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 - 5جشاحی

سنگ های ادراری به چه صورت است؟

آصهبیـبت تـخیصی (ػًََگشاكی – ػٌغ سًگی

هثل پشًبسی ؿذُ پبساتیشٍئیذ

هی ؿًَذ.

رصیم غذایی جهت جلوگیزی اس ایجاد و درمان

 - 7تت ٍ لشص ٍ ػالئن ػلًَت ادساسی

 - 7ثی تحشًی

ثذى خشد ًوَدُ ٍ هطؼبت خشد ؿذُ تَػط ادساس دكغ

ثضسگتش ثؼتِ ثِ هحل آى ّب هی تَاًٌذ یي یب چٌذ هَسد اص

 - 1دسد پْلَ

 - 1ػبثوِ خبًَادگی

ػٌگ سا ثِ ًوي كشػتبدى اهَاج ؿَى صَتی اص خبسج ثِ
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(دستبثؼتبى ثیـتش اص صهؼتبى)
 ًبّؾ هصشف ًوي سػبیت سطین ؿزایی ثب تَجِ ثِ ًَع ػٌگ ثِ طَسهثبل دس هَسد ػٌگ ّبی ًلؼیوی ،ػٌگ ّبی
اػیذاٍسیٌی ٍ ػٌگ ّبی اگضاالتی ثِ صَست صیش:
الق :سطین ؿزایی دس ػٌگْبی ًلؼیوی
 - 1هصشف هبیؼبت كشاٍاى ثب پشٍتئیي ًن
ة :سطین ؿزایی دس ػٌگْبی اػیذاٍسیٌی
ً - 1بّؾ هصشف پَسیي ًِ دس ؿزاّبیی هثل هبّی،
صذف ،هبسچ ،گَؿت ٍ ػبیش پشٍتئیي ّب ٍجَد
داسد.
 - 2هصشف داسٍی آلَپَسیٌَل
 - 3هصشف داسٍّبی هلیبیی ًٌٌذُ ادساس
3

ج :سطین ؿزایی دس ػٌگْبی اگضاالتی
ًبّؾ هصشف اػلٌبج ،تَت كشًگی ،سیَاع ،ؿٌالت،
چبی ،هَُْ ،ثبدام صهیٌی ٍ ػجَع گٌذم

روش جلوگیزی اس ایجاد سنگ مجدد
چیست؟

قطب آموسش ارولوصی کشور

- 1هصشف هبیؼبت كشاٍاى ًِ ایي هبیؼبت هی تَاًذ آة،
چبی ًوشًگ ثبؿذ .تشًیجبتی هبًٌذ آة لیوَ یب پشتـبل
ًوؾ هْوی دس جلَگیشی اص تـٌیل ػٌگ ادساسی داسًذ.
هصشف هبیؼبت ثبیذ ثِ حذی ثبؿذ ًِ حجن ادساس
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ػبػتِ یي كشد ثبلؾ حذاهل  2لیتش ثبؿذ.
- 2هصشف پشٍتئیي حیَاًی ؿبهل گَؿت هشهض ثبیذ دس حذ
هتَػط ثبؿذ ٍ اص هصشف صیبد آى ثبیذ خَدداسی ًشد.
- 3اص هصشف صیبد ًوي ثبیذ خَدداسی ًشد
ً- 4وؾ چبهی دس تـٌیل ػٌگ ادساسی اثجبت ؿذُ اػت

 - 1هصشف هبیؼبت كشاٍاى هخصَصبً آة ثِ صَست
 8-12لیَاى آة دس سٍص (یي لیَاى دس ّش 2-1
ػبػت)

مزکش پششکی شهید دکتز لبافی نضاد

اكشاد چبم ٍ یب داسای اضبكِ ٍصى ثبیذ ٍصى خَد سا ًن

سنگ های ادراری ()1

ًٌٌذ.
- 5هَادی هثل اػلٌبج ،چـٌذس ،ؿٌالت ،آجیل حبٍی هوبدیش

 - 2هَهغ خَاة  2-1لیَاى آة ثٌَؿیذ

كشاٍاًی اگضاالت ّؼتٌذ ًِ ثِ تـٌیل ػٌگ ادساسی

 - 3سػبیت سطین ؿزایی ثش حؼت ًَع ػٌگ

ًوي هی ًٌٌذ لزا دس ػٌگْبی اگضاالتی اص هصشف صیبد

 - 4اكضایؾ تحشى ٍ ٍسصؽ

ایي هَاد ثبیذ خَدداسی ًشد.

 - 5پشّیض اص كؼبلیت ؿذیذ ٍ تؼشین كشاٍاى ٍ اص دػت

ٍ- 6یتبهیي ً Cیض دس صَستی ًِ صیبد هصشف ؿَد (ثیؾ اص

ًلیِ
حبلت

 2گشم) ثِ تـٌیل ػٌگ ادساسی ًوي هی ًٌذ.

سكتي آة ثذى
 - 6پشّیض اص اكضایؾ ًبگْبًی دسجِ حشاست ًِ هوٌي
اػت ػجت ًن آثی ثذى ؿَد
 - 7آصهبیؾ ادساس ٍ ػًََگشاكی ًلیِ ّب حذاهل ػبلی
یي هشتجِ
 - 8پشّیض اص ًَؿیذى اًَاع ًَؿبثِ ّب

چه راه هایی بزای جلوگیزی اس تشکیل
سنگ ادراری وجود دارد؟

- 7كؼبلیت ٍ ٍسصؽ ثبػث جلَگیشی اص تـٌیل ػٌگ
ادساسی هی ؿَد.
- 8دس صَست ػذم پیگیشی دس  %50ثیوبساى طی  5ػبل
ػٌگ ادساسی ػَد هی ًٌذ.

هجشا

ثب تـٌش اص تْیِ ًٌٌذگبى هجوَػِ ًـشیِ ّبی هشًض پضؿٌی
ؿْیذ دًتش لجبكی ًظاد
دًتش احوذ جَاّشكشٍؽ صادُ ،دًتش سضب ػشٌّگ ًظاد،
دًتش كشصام تجلی ،دًتش حؼیي ًیالًی ،دًتش هحوذ ػبم صادُ،

نشریه شماره :11

پشػتبساى ّوٌبس :ػلی ًَسی ،جالل الذیي سحوبًی ٍ طیجِ هؼصَهی

گشٍُ آهَصؿی اسٍلَطی ،تللي23601 :

دًتش ػیذػلی هحوذ هیشجلیلی ،دًتش حؼیي رًی
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هثبًِ
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