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: مراجعه بيمار به کلينيک سنگ

به عوامل  ژهیبا توجه و ماریب ینیبال نهیاخذ شرح حال و معا -1

 یداروها، و سابقه خانوادگ ،یا نهیزم یها یماریب ،یر سنگ سازخط

 یاطالعات در فرم ها یالزم به ذکر است تمام. یمثبت سنگ ساز

 .گردند یم رهیشده ذخ هیته شینرم افزار از پ یکیالکترون

، الزم به ذکر است KUBو  یشامل سونوگراف هیاول imaging یبررس -2

 Spiralتوان   یبودن به سنگ حالب م در مرحله حاد و در صورت مشکوک

CT حاد جهت مشخص  ریدر مرحله غ یبدون کنتراست انجام داد، ول

 .شود یاستفاده م IVPاز  حایترج ینمودن آناتوم

تمام  یها برا یبررس نیا( هیاول یشگاهیآزما یها یابیارز -3

 ):انجام خواهد شد مارانیب

  FBS, Na, K, Cr, Ca, P, Uric Acid: خون شامل شیآزما

  Fasting morning spot urine : -ادرار شیآزما

                       )PH, WBC, Bacteria     ( 

-                        U/C                                        

به  ازیدر صورت وجود عفونت و کشت مثبت ادرار و در صورت ن(     

 ) تست فاقد ارزش خواهد شد نیا ساعته، 24انجام تست ادرار 

Stone Analysis  : به دو روشX-Ray Crystalography ای Infrared Spectroscopy 

ها سه  یابیتست ما در ادامه ارز نیا یبر مبنا. انجام خواهد شد

در (و نامشخص  ،یمیکلس ریغ ،یمیکلس یسنگ شامل سنگ ها یدسته کل

البته الزم به ذکر است . داشت میخواه) صورت نبودن نمونه سنگ

 یاحتمال صیدر تشخ رهیو غ کیولوژیراد ،یشگاهیآزما یها افتهی

نا  یصورت در مورد سنگ ها نیا ریدر غ. نوع سنگ کمک کننده است

را  ماریما سنگ ب ،یمیکلس یسنگ ها یباال وعیمشخص با توجه به ش

 .میکن یفرض م یمیکلس

 High Risk مارانیها در ب یبررس نیا]کامل  کیمتابول یبررس-4

 [:انجام خواهد شد) یبعد دیدر اسال حیتوض(

در دو نوبت (ساعته  24ادرار  یمرحله به صورت جمع آور نیا     

 میو تحت رژ Stone Episodeماه پس از  2تا  1) هفته کیبه فاصله 

انجام  Obstruction, Hematuria, UTIو عدم وجود  یمعمول تیو فعال يیغذا

 یریها و ارقام اندازه گ تیمتابول نیا یبررس نیادر . ردیپذ یم
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 ,Ca, Oxalate, Citrate, Cr, Volume, PH, Uric Acid, Mg, Phosphate, Urea: خواهند شد

Na, K 

       Supersaturation: CaOx, CaP, Uric Acid 

 

 

: High riskبيماران 

 دو طرفه یسنگ ها ایسنگ  کیاز  شیبا ب مارانیب

 یاملگدر ح یساز سنگ

 سال 18در اطفال و کمتر از  یساز سنگ

 یمیکلس ریغ یها سنگ

 راجعه یها سنگ

 شاوندانیاز خو یکیاز  شیب ای 1 یابتال( یمثبت قو یخانوادگ سابقه

 )1درجه 

 کیدچار اختالل آناتوم ایمنفرد  هیبا کل ماریدر ب یساز سنگ

 هیکل يیبا نارسا ماریدر ب یساز سنگ

  RTAروده، نقرس، و  یها یماریب ریظن يیها یماریبه ب ابتال

 )آتش نشانان ،یپرسنل نظام انوردان،یخلبان ها، در(خاص  مشاغل
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سنگهای
کلسيمی
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 میپتاس تراتیفسفات استفاده از س میکلس یبا سنگها یدر افراد -

ادرار به  PH نکهیاما در صورت ا. شود یم یباعث کاهش سنگ ساز

 .ابدی یم شیافزا یسنگ ساز سکیبرسد ر 5/6باالتر از 

 

 یو وجود سنگها 4/10خون باالتر از  میکلس ،یوریپرکلسیصورت ه در -

 .رد شود پرپارایه دیفسفات با میکلس

 

 میکلس یسنگها ایباشد و  8/5 شتریادرار ب PH نکهیصورت ا در -

. رد گردد RTA1 دیفسفات وجود داشته باشد با
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Aceto Hydroxamic acid به مکمل  ازین نیشود بنابرا یاهش آهن مسبب ک

 .در نظر داشت دیآهن را با

 

 . اجتناب شود دیفوق الذکر در خانم حامله با یدارو از

 

 

Index patient : 

را داشته باشد و  Stone Removal procedure يیکه توانا یماریب    

. داشته باشد زیرا ن یویعملکرد مناسب کل
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راهنمای مربوط 

 :به بيماران
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راهنمای مربوط به بيمار 

 :مبتال به

سنگ اگزاالت کلسيم 

 بدون اختالل آزمايشگاهی

 
تهيه شده در کميته سنگ، اندويورولوژی و يورو 

الپاراسکوپی 

ی مرکز تحقيقات بيماريهای کليه و مجاری ادرار

 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 1389آبان 
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سنگ های ادراری 

سنگ های ادراری به دليل اشباع باالی امالح مختلف در داخل مجاری 

اين سنگ ها ممکن است هيچ گونه عالمتی . ادراری پديد می آيند

نداشته باشند، ولی زمانی که سبب انسداد در بخشی از سيستم 

ديدی نظير درد شديد پهلو،  گاهی به ادراری می شوند با عاليم ش

صورت تير کشنده به بيضه در آقايان وبه ناحيه ران، تهوع، 

اگر اين انسداد با . استفراغ، و مشاهده خون در ادرار همراهند

در . عفونت همراه شود ممکن است بيمار تب و لرز نيز داشته باشد

ملکرد شديدترين حالت، ممکن است شدت انسداد به حدی باشد که ع

کليه مختل گردد و عاليم نارسايی کليه نظير تغيير سطح هشياری و 

. عاليم احتباس مايعات پديد آيد

بر . شيوع سنگ های ادراری در ساليان اخير افزايش يافته است  

اساس يک مطالعه انجام شده در ايران ميزان بروز ساالنه سنگ های 

اين سنگ ها . شده استنفر جمعيت گزارش  100000مورد در  136ادراری 

هزينه زيادی را بر سيستم درمانی کشور تحميل می کنند و در ضمن 

الزم به . می توانند سبب پيداش عوارض گوناگونی در بيماران گردند

ذکر است که ويژگی عود کننده اين سنگ ها اهميت بررسی بيمار از 

ين بنابرا. جهت يافتن علل زمينه ای سنگ سازی را آشکار می نمايد

پيگيری بيمار از نظر يافتن علل زمينه ای سنگ سازی بعد از رفع 

کردن عاليم حاد اوليه دارای اهميت بسزايی است که البته تاکنون 

اين اقدامات در کشور ما به صورت سازمان يافته کمتر صورت می 

پذيرفته است و يکی از اهداف اين کلينيک اين گونه اقدامات 

از فرايند ابتدايی مداخله ای يا جراحی  پيشگيرانه و درمانی بعد

. می باشد

اصلی ترين عاملی که سبب تشکيل سنگ های ادراری می شود غلظت 

. در محيط ادرار است" فوق اشباع"باالی امالح مختلف و وضعيت 

بنابراين مهمترين بخش توصيه های تغذيه ای و درمانی بر جلوگيری 

افزايش مصرف مايعات  از اشباع امالح در محيط ادرار از طريق

.  استوار است

ترکيبات مختلف، سبب پديد آمدن انواع مختلفی از سنگ، شامل سنگ 

اگزاالت کلسيم، فسفات کلسيم، اسيد اوريکی، سيستينی، و : های

.   عفونی می شوند
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سنگ های اگزاالت کلسيمی 

از ميان . اصلی ترين بخش سنگ های ادراری ماده معدنی کلسيم است

نگ های ادراری، شايع ترين نوع ، سنگ اگزاالت کلسيمی می تمامی س

تمام سنگ هايی که در بيماران يافت می شود از اين % 60باشد و 

.  جنس است

ظرفيتی است و در  2چنان که می دانيد کلسيم يک عنصر معدنی و فلز 

اصلی ترين بخشی از . بخش های مختلفی از بدن انسان يافت می شود

 . آن حضور دارد استخوان ها هستند بدن که کلسيم در

دو ترکيب مهمی که در حفظ تعادل کلسيم در بدن موثرند، ويتامين 

D  اين . و هورمون غدد پاراتيروئيد يعنی پاراتورمون می باشند

دو ترکيب با اثر در نقاط مختلف يعنی روده، استخوان، و کليه 

. تعادل کلسيم را در بدن حفظ می کنند

مقدمه کلی سنگ های ادراری عنوان شد، اصلی ترين  همان طور که در

. عامل پيدايش سنگ ها رسيدن غلظت امالح، به وضعيت فوق اشباع است

البته يکی ديگر از علل مهم سنگ سازی وجود برخی اختالالت زمينه 

ای در بيمار است که به صورت دفع بيش از حد يا کمتر از ميزان 

به . ساعته شناسايی می گردد 24 الزم بعضی امالح در آزمايش ادرار

اين دليل است که ارزيابی بيمار بعد از رفع عاليم حاد اوليه 

اين . برای جلوگيری از عود مجدد از اهميت بااليی برخوردار است

اختالالت در زمينه سنگ های اگزاالت کلسيمی شامل دفع بيش از حد 

الزم سيترات کلسيم، اگزاالت، اسيد اوريک، و غلظت پايين تر از حد 

ممکن است يک بيمار دارای يکی از اين . در محيط ادرار می باشند

هر چند که ممکن است هيچ کدام . اختالالت، يا ترکيبی از آنها باشد

از اين اختالالت وجود نداشته باشند و همان طور که ذکر شد، فقط 

. وضعيت فوق اشباع امالح سبب سنگ سازی در بيمار شده باشد

 

 ی رژيمی و درمانیتوصيه ها

همان طور که می دانيد شما مبتال به سنگ اگزاالت کلسيمی هستيد، 

لذا رژيم غذايی و درمانی شما شامل توصيه هايی می باشد که 
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اسيديته ادرار شما را کاهش داده و از تشکيل مجدد سنگ درشما 

 .پيشگيری کند

 

 مايعات  -1

 24ن دفع ادرار دريافت مايعات شما بايد تا حدی باشد که ميزا

برای رسيدن به اين . ليتر در روز برسد 5/2ساعته شما به حداقل 

حجم ادرار بايد آنقدر مايعات مصرف شود تا اين حجم ادرار ايجاد 

مصرف مايعات بايد به صورت متناوب و بدون وقفه طوالنی . شود

يعنی قبل . بهتر است دريافت مايعاتتان در طول شب هم باشد. باشد

بار اين  2-1ب آب بنوشيد و ادرار کنيد و در طول شب هم از خوا

اگر در آب و هوای گرم و خشک زندگی می کنيد . کار را انجام دهيد

 . بهترين منبع مايعات آب است. بايد بيشتر مايعات بنوشنيد

 . اگر چای دوست داريد آن را تا حد توان کم رنگ بنوشيد

اسطه افزايش دفع اگزاالت آب گريپ فروت باعث افزايش خطر سنگ به و

 . در ادرار شما می شود

آب ليمو را می توانيد با کمی شکر به آب اضافه کنيد و گاه 

شربت آب ليمو باعث کاهش کلسيم . بعنوان جايگزين آب بنوشيد

 .ادرار شما می شود

نوشابه های گازدار به علت قند باال باعث افزايش ساخت سنگ می 

ديده شده که ماء . يد خودداری کنيدشوند، لذا از خوردن آن با

 .الشعير تاثيری روی سنگ نداشته است

در کل بايد بدانيد ميزان مصرف مايعات اهميت بسيار دارد و بايد 

 . به حد کافی برای افزايش ادرار مصرف شود

 

کلسيم  -2

سال،  9-18ميليگرم در روز برای  1300دريافت کافی کلسيم  شامل 

ميلی گرم در روز  1200سال و  19-50برای  ميلی گرم در روز 1000

بر خالف باورهای غلط و شايع دريافت . سال می باشد 50برای باالی 

کافی کلسيم باعث افزايش خطر سنگ نمی شود بلکه حتی محافظت 

منابع خوب کلسيم برای شما شامل لبنيات وکلم بروکلی . کننده است

درست شده با شير و  شير، ماست، پنير ، پودينگ، سوپ های. ميباشد
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بهتر است که همه وعده . ساير فراورده های لبنی همگی مناسب اند

های غذايی شما شامل کلسيم باشند  تا جلوی جذب اگزاالت در تمام 

برای اين . گرفته شود) ميلی گرم در هر وعده 100حدود (وعده ها 

سهم لبنيات در کل روز در بين وعده های غذايی  3کار بهتر است 

يک ليوان   ليوان شير يا1يک سهم لبنيات برابر است با . قسيم شودت

يک ليوان شير يا ماست . پنير) قوطی کبريت 1(گرم  40ماست يا 

کلم بروکلی منبع خيلی خوب ديگری . ميلی گرم کلسيم دارد 300حدود 

لذا می توان . ميلی گرم کلسيم دارد 180است که هر فنجان بروکلی 

 .با ناهار و شام آن را مصرف نمودداخل ساالد همراه 

 .در مورد خوردن مکمل کلسيم حتما با پزشکتان مشورت کنيد

 

اگزاالت  -3

غلظت باالی اگزاالت ادراری عامل خطر مهم سنگ اگزاالت کلسيم يعنی 

در رژيم های غذايی با پروتئين گياهی باال، . سنگ شما می باشد

پروتئين غذا باالتر از لذا اگر دريافت . اگزاالت نيز باالتر است

به نظر ) چه گياهی و چه جانوری(حد الزم باشد کاهش هر دومنبع 

 .مناسب است

ميلی گرم می تواند باعث دفع  1000در حد باالی  Cمکمل ويتامين 

سعی کنيد ميزان دريافت مواد غذايی . باالی اگزاالت در ادرار شود

فروت، ريواس، گريپ : مثل.با اگزاالت خيلی باال را محدود کنيد

بادام، بادام زمينی، پسته، گردو، تخم (چغندر، اسفناج، آجيل 

 .چای پر رنگ،  شکالت مغزدار) کدو

 

 پروتئين حيوانی -4

گوشت، (غير لبنی  -2...)   شير، ماست،(لبنی  -1: دسته اند 2بر 

 ...)مرغ، غذاهای دريايی و 

ر نتيجه پروتئين حيوانی غير لبنی باعث توليد محيط اسيدی و د

 .افزايش کلسيم ادرار و افزايش ساخت سنگ کلسيم می شود

به نظر می رسد پروتئين لبنی نقش محافظت کننده در برابر ايجاد 

در . لذا پروتئين حيوانی غير لبنی را کمتر مصرف کنيد. سنگ دارد

گرم گوشت، مرغ يا ماهی  120تا  100کل ميزان پروتئين مجاز شامل 
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پروتئين های گياهی در . است در طول روز استليوان شير يا م 3و 

ميوه ها، سبزيجات و حبوبات وغالت است وهر چند ميزان آن در 

مقابل ميزان پروتئين موجود در غذا های حيوانی کمتر است ميتوان 

غذاهای گياهی با قليايی کردن . با آسودگی خاطر بيشتری مصرف شود

. دادرار شما جلوی خطر سنگ را در شما ميگيرن

 

 سديم  -5

باال در رژيم غذايی باعث افزايش کلسيم ادرار و ) نمک(سديم 

اين کلسيم باال باعث می شود که . اسيدی شدن ادرار می شود

کريستال اگزاالت کلسيم راحت تر در ادرار رسوب کند، لذا تشکيل 

همچنين سديم باال در بدن باعث اسيدی شدن . سنگ تسهيل ميشود

هر چه ادرار اسيدی باشد خطر تشکيل سنگ در ادرار شما ميشود و 

گرم در روز دريافت  2.5حتما سديم کمتر از . شما بيشتر است

قاشق چايخوری سرخالی نمک در کل روز  2اين ميزان معادل .کنيد

نمک مجاز در (قاشق چايخوری نمک  2بهترين کار اين است که . است

ا جهت طبخ يا را در يک نعلبکی ريخته و فقط همان ر) کل روزتان

بايد حتما در نظر داشته باشيد بسياری . مصرف به غذا اضافه کنيد

غذاهای . از غذا ها بدون آن که شما بدانيد پر از نمک هستند

دارای سديم  fast foodکنسرو و فريز شده و غذاهای رستورانی مخصوصا 

. لذا خواندن برچسب غذاها توصيه می شود. باال هستند) نمک( 

ا می توانيد برای طعم دادن به غذا ها بجای نمک اضافه آبليمو ر

. کنيد

 

 سيترات  -6

. سيترات با کاهش اسيديته ادرار عامل مهار کننده ساخت سنگ است

آب پرتغال سيترات باال دارد و ديده شده که در جلوگيری از سنگ 

در کل پرتغال، ليمو، هلو، هندوانه، موز، کلم . بسيار موثر است

علت همراهی سيترات باال با اگزاالت پايين بسيار مفيد  بروکلی، به

 .هستند

 

منيزيوم  -7
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لذا برای سنگ شما . منيزيوم باعث کاهش  اگزاالت ادرار ميشود  

: منابع غذايی مناسب منيزيوم برای شما . بسيار مناسب است

، سبزيجات ) با سبوس(لبنيات،  سيب، هلو،  موز، غالت تصفيه نشده 

 .ير از اسفناج و ريواسبرگ سبزبه غ

 

  Cويتامين  -8

باعث باال ) ميلی گرم در روز 1000باالی ( C دريافت باالی ويتامين 

البته محدوديت . می شود) سنگ شما(رفتن خطر سنگ اگزاالت کلسيم 

باال  Cچراکه غذاهای با ويتامين . توصيه نمی شود Cويتامين 

قرص ( Cل ويتامين ولی مکم. عوامل جلوگيری کننده از سنگ دارند

) دارند Cميلی گرم ويتامين  1000های جوشان و انواع آن که باالی 

. نخوريد

ورزش  -9

. دقيقه ورزش کنيد 45بار و هر بار  3حتما در هفته 

 

درمان دارويی  -10

ممکن است بنا به ضرورت  پزشک معالج شما در اين کلينيک از همان 

الذکر، درمان دارويی را  ويزيت اول عالوه بر توصيه های مهم فوق

بنابراين لطفا عالوه بر رعايت موارد . نيز برای شما تجويز نمايد

البته . مهم فوق، توصيه های دارويی را نيز با دقت اجرا فرماييد

گاهی نيز ممکن است در ويزيت اول بنا به تشخيص پزشک نيازی به 

ور تجويز دارو احساس نشود ولی در ويزيت های بعدی که به منظ

بنابراين يکی . پايش درمان انجام می گيرد اين ضرورت احساس گردد

ديگر از اهميت های مراجعات منظم بنا به توصيه پزشک همين نياز 

 .احتمالی تجويز دارو در ويزيت های بعدی می باشد
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راهنمای مربوط به 

: بيمار مبتال به

سنگ اگزاالت کلسيم 

 با هيپراگزالوری
ته سنگ، اندويورولوژی و يورو تهيه شده در کمی

الپاراسکوپی 

مرکز تحقيقات بيماريهای کليه و مجاری ادراری 

 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 1389آبان 
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 سنگ های ادراری

سنگ های ادراری به دليل اشباع باالی امالح مختلف در داخل مجاری 

ی اين سنگ ها ممکن است هيچ گونه عالمت. ادراری پديد می آيند

نداشته باشند، ولی زمانی که سبب انسداد در بخشی از سيستم 

ادراری می شوند با عاليم شديدی نظير درد شديد پهلو،  گاهی به 

صورت تير کشنده به بيضه در آقايان وبه ناحيه ران، تهوع، 

اگر اين انسداد با . استفراغ، و مشاهده خون در ادرار همراهند

در . ار تب و لرز نيز داشته باشدعفونت همراه شود ممکن است بيم

شديدترين حالت، ممکن است شدت انسداد به حدی باشد که عملکرد 

کليه مختل گردد و عاليم نارسايی کليه نظير تغيير سطح هشياری و 

. عاليم احتباس مايعات پديد آيد

بر . شيوع سنگ های ادراری در ساليان اخير افزايش يافته است  

شده در ايران ميزان بروز ساالنه سنگ های  اساس يک مطالعه انجام

اين سنگ ها . نفر جمعيت گزارش شده است 100000مورد در  136ادراری 

هزينه زيادی را بر سيستم درمانی کشور تحميل می کنند و در ضمن 

در ضمن . می توانند سبب پيداش عوارض گوناگونی در بيماران گردند

اين سنگ ها اهميت بررسی الزم به ذکر است که ويژگی عود کننده 

. بيمار از جهت يافتن علل زمينه ای سنگ سازی را آشکار می نمايد

بنابراين پيگيری بيمار از نظر يافتن علل زمينه ای سنگ سازی 

بعد از رفع کردن عاليم حاد اوليه دارای اهميت بسزايی است که 

البته تاکنون اين اقدامات در کشور ما به صورت سازمان يافته 

متر صورت می پذيرفته است و يکی از اهداف اين کلينيک اين گونه ک

اقدامات پيشگيرانه و درمانی بعد از فرايند ابتدايی مداخله ای 

. يا جراحی می باشد

اصلی ترين عاملی که سبب تشکيل سنگ های ادراری می شود غلظت 

. در محيط ادرار است" فوق اشباع"باالی امالح مختلف و وضعيت 

ن مهمترين بخش توصيه های تغذيه ای و درمانی بر جلوگيری بنابرای

از اشباع امالح در محيط ادرار از طريق افزايش مصرف مايعات 

.  استوار است

ترکيبات مختلف، سبب پديد آمدن انواع مختلفی از سنگ، شامل سنگ 

اگزاالت کلسيم، فسفات کلسيم، اسيد اوريکی، سيستينی، و : های

 .  عفونی می شوند



2 
 

 

سنگ های اگزاالت کلسيمی 

از ميان . اصلی ترين بخش سنگ های ادراری ماده معدنی کلسيم است

تمامی سنگ های ادراری، شايع ترين نوع ، سنگ اگزاالت کلسيمی می 

تمام سنگ هايی که در بيماران يافت می شود از اين % 60باشد و 

.  جنس است

رفيتی است و در ظ 2چنان که می دانيد کلسيم يک عنصر معدنی و فلز 

اصلی ترين بخشی از . بخش های مختلفی از بدن انسان يافت می شود

 . بدن که کلسيم در آن حضور دارد استخوان ها هستند

دو ترکيب مهمی که در حفظ تعادل کلسيم در بدن موثرند، ويتامين 

D  اين . و هورمون غدد پاراتيروئيد يعنی پاراتورمون می باشند

ر نقاط مختلف يعنی روده، استخوان، و کليه دو ترکيب با اثر د

. تعادل کلسيم را در بدن حفظ می کنند

همان طور که در مقدمه کلی سنگ های ادراری عنوان شد، اصلی ترين 

. عامل پيدايش سنگ ها رسيدن غلظت امالح، به وضعيت فوق اشباع است

البته يکی ديگر از علل مهم سنگ سازی وجود برخی اختالالت زمينه 

ای در بيمار است که به صورت دفع بيش از حد يا کمتر از ميزان 

به . ساعته شناسايی می گردد 24الزم بعضی امالح در آزمايش ادرار 

اين دليل است که ارزيابی بيمار بعد از رفع عاليم حاد اوليه 

اين . برای جلوگيری از عود مجدد از اهميت بااليی برخوردار است

های اگزاالت کلسيمی شامل دفع بيش از حد  اختالالت در زمينه سنگ

کلسيم، اگزاالت، اسيد اوريک، و غلظت پايين تر از حد الزم سيترات 

ممکن است يک بيمار دارای يکی از اين . در محيط ادرار می باشند

هر چند که ممکن است هيچ کدام . اختالالت، يا ترکيبی از آنها باشد

و همان طور که ذکر شد، فقط از اين اختالالت وجود نداشته باشند 

. وضعيت فوق اشباع امالح سبب سنگ سازی در بيمار شده باشد

 

دفع بيش از حد اگزاالت در ادرار 

بر اساس آزمايشات انجام شده علت زمينه ای تشکيل سنگ در سيستم 

دفع بيش از حد .ادراری شما افزايش دفع اگزاالت در ادرار می باشد

. شايعترين علت سنگ سازی درايران است اگزاالت در ادرار احتماال
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اگزاالت يک ماده آلی و پيش ساز اسيد آمينه گليسين در بدن انسان 

در واقع اين ترکيب هم از طريق رژيم غذايی وارد بدن می . است

شود و هم از راه واکنش های شيميايی در داخل بدن انسان توليد 

. می گردد

 
 توصيه های رژيمی و درمانی

که می دانيد شما مبتال به سنگ اگزاالت کلسيم هستيد در همان طور 

لذا . عين حال که اگزاالت ادرار شما بيش از حد نرمال می باشد

رژيم غذايی شما شامل توصيه هايی است که اسيديته ادرار شما و 

اگزاالت ادرار شما را کاهش داده و از تشکيل مجدد سنگ درشما 

. پيشگيری کند

 

 مايعات -1

 24مايعات شمابايد تا حدی باشد که ميزان دفع ادرار دريافت 

برای رسيدن به اين . ليتر در روز برسد 5/2ساعته شما به حداقل 

حجم ادرار بايد آنقدر مايعات مصرف شود تا اين حجم ادرار ايجاد 

مصرف مايعات بايد به صورت متناوب و بدون وقفه طوالنی . شود

يعنی قبل . در طول شب هم باشدبهتر است دريافت مايعاتتان . باشد

بار اين  2-1از خواب آب بنوشيد و ادرار کنيد و در طول شب هم 

اگر در آب و هوای گرم و خشک زندگی ميکنيد . کار را انجام دهيد

 . بهترين منبع مايعات آب است. بايد بيشتر مايعات بنوشيد

 . اگر چای دوست داريد آن را تا حد توان کم رنگ بنوشيد

يپ فروت باعث ازافزايش خطر سنگ بواسطه افزايش دفع اگزاالت آب گر

 . در ادرار شما ميشود

آب ليمو را ميتوانيد با کمی شکر به آب اضافه کنيد و گاه 

شربت آب ليمو باعث کاهش تشکيل سنگ . بعنوان جايگزين آب بنوشيد

 .اگزاالت کلسيم در ادرار شما ميشود

 باعث افزايش ساخت سنگ می نوشابه های گازدار به علت قند باال

ديده شده که مائ . شود، لذا از خوردن آن بايد خودداری کنيد

 .الشعير روی سنگ تاثيری نداشته است
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در کل بايد بدانيد ميزان مصرف مايعات اهميت بسيار دارد و بايد 

.  به حد کافی برای افزايش ادرار مصرف شود

 

کلسيم  -2

سال،  9-18يليگرم در روز برای م 1300دريافت کافی کلسيم  شامل 

ميلی گرم در روز  1200سال و  19-50ميلی گرم در روز برای  1000

بر خالف باورهای غلط و شايع دريافت . سال می باشد 50برای باالی 

کافی کلسيم باعث افزايش خطر سنگ نمی شود بلکه حتی محافظت 

بروکلی  منابع خوب کلسيم برای شما شامل لبنيات وکلم. کننده است

شير، ماست، پنير ، پودينگ، سوپ های درست شده با شير و . ميباشد

بهتر است که همه وعده . ساير فراورده های لبنی همگی مناسب اند

های غذايی شما شامل کلسيم باشند  تا جلوی جذب اگزاالت در تمام 

برای اين . گرفته شود) ميلی گرم در هر وعده 100حدود (وعده ها 

سهم لبنيات در کل روز در بين وعده های غذايی  3ست کار بهتر ا

يک ليوان   ليوان شير يا1يک سهم لبنيات برابر است با . تقسيم شود

يک ليوان شير يا ماست . پنير) قوطی کبريت 1(گرم  40ماست يا 

کلم بروکلی منبع خيلی خوب ديگری . ميلی گرم کلسيم دارد 300حدود 

لذا می توان . يلی گرم کلسيم داردم 180است که هر فنجان بروکلی 

 .داخل ساالد همراه با ناهار و شام آن را مصرف نمود

 .در مورد خوردن مکمل کلسيم حتما با پزشکتان مشورت کنيد

 

اگزاالت  -3

غلظت باالی اگزاالت ادراری عامل خطر مهم سنگ اگزاالت کلسيم يعنی 

اهی باال، در رژيم های غذايی با پروتئين گی. سنگ شما می باشد

لذا اگر دريافت پروتئين غذا باالتر از حد . اگزاالت باالتر است

به نظر مناسب ) چه گياهی و چه جانوری(الزم باشد کاهش هر دومنبع 

 .است

ميلی گرم می تواند باعث دفع  1000در حد باالی  Cمکمل ويتامين 

سعی کنيد ميزان دريافت مواد غذايی . باالی اگزاالت در ادرار شود

 :اين مواد شامل. با اگزاالت خيلی باال را محدود کنند

 ميوه ها شامل ، خرما، انجير خشک، گريپ فروت، کيوی،  -
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 سبزيجات شامل ريواس، چغندر و اسفناج ،جعفری، -

 ، )بادام، بادام زمينی، پسته، گردو، تخم کدو(آجيل  -

، باقال، باميه، زيتون، سيب زمينی سرخ )مثل سويا(لوبياها  -

بس سيب زمينی، چای پر رنگ،  پودر کاکائو، سوپ کرده، چی

 عدس

 شکالت مغزدار -

.  می باشند

 

پروتئين حيوانی  -4

گوشت، (غير لبنی  -2...)   شير، ماست،(لبنی  -1: دسته اند 2بر 

 ...)مرغ، غذاهای دريايی و 

پروتئين حيوانی غير لبنی باعث توليد محيط اسيدی و در نتيجه 

 .فزايش ساخت سنگ کلسيم می شودافزايش کلسيم ادرار و ا

به نظر می رسد پروتئين لبنی نقش محافظت کننده در برابر ايجاد 

در . لذا پروتئين حيوانی غير لبنی را کمتر مصرف کنيد. سنگ دارد

گرم گوشت، مرغ يا ماهی  120تا  100کل ميزان پروتئين مجاز شامل 

ی گياهی در پروتئين ها. ليوان شير يا ماست در طول روز است 3و 

ميوه ها، سبزيجات و حبوبات وغالت است وهر چند ميزان آن در 

مقابل ميزان پروتئين موجود در غذا های حيوانی کمتر است ميتوان 

غذاهای گياهی با قليايی کردن . با آسودگی خاطر بيشتری مصرف شود

. ادرار شما جلوی خطر سنگ را در شما ميگيرند

 

 چربی -5

بخصوص چربی های حيوانی دوری  غذاهای پرچرب بهتر است از خوردن 

کنيد چرا که چربی ها به کلسيم در روده وصل می شوند و باعث باال 

.  رفتن جذب اگزاالت می شوند

 

سديم  -6

باال در رژيم غذايی باعث افزايش کلسيم ادرار و ) نمک(سديم 

اين کلسيم باال باعث می شود که . اسيدی شدن ادرار می شود

اگزاالت کلسيم راحت تر دور هسته سنگ در ادرار رسوب کريستال 
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همچنين سديم باال در بدن باعث . کند، لذا تشکيل سنگ تسهيل ميشود

اسيدی شدن ادرار شما ميشود و هر چه ادرار اسيدی باشد خطر 

گرم در روز  2.5حتما سديم کمتر از . تشکيل سنگ در شما بيشتر است

قاشق چايخوری سرخالی نمک در کل  2اين ميزان معادل .دريافت کنيد

نمک مجاز (قاشق چايخوری نمک  2بهترين کار اين است که . روز است

را در يک نعلبکی ريخته و فقط همان را جهت طبخ ) در کل روزتان

بايد حتما در نظر داشته باشيد . يا مصرف به غذا اضافه کنيد

. ندبسياری از غذا ها بدون آن که شما بدانيد پر از نمک هست

  fast foodغذاهای کنسرو و فريز شده و غذاهای رستورانی مخصوصا 

لذا خواندن برچسب غذاها توصيه . باال هستند) نمک( دارای سديم 

آبليمو را می توانيد برای طعم دادن به غذا ها بجای . می شود

. نمک اضافه کنيد

 

 سيترات  -7

. ت سنگ استسيترات با کاهش اسيديته ادرار عامل مهار کننده ساخ

آب پرتغال سيترات باال دارد و ديده شده که در باال رفتن سيترات 

در کل پرتغال، ليمو، هلو، هندوانه، . ادرار بسيار موثر است

موز، کلم بروکلی، به علت همراهی سيترات باال با اگزاالت پايين 

 .بسيار مفيد هستند

 

منيزيوم  -8

لذا برای سنگ شما . منيزيوم باعث کاهش  اگزاالت ادرار ميشود

: منابع غذايی مناسب منيزيوم برای شما . بسيار مناسب است

، سبزيجات ) با سبوس(لبنيات،  سيب، هلو،  موز، غالت تصفيه نشده 

 .برگ سبزبه غير از اسفناج و ريواس

 

 Cويتامين  -9

باعث باال ) ميلی گرم در روز 1000باالی ( C دريافت باالی ويتامين 

محدوديت ويتامين . می شود) سنگ شما(اگزاالت کلسيم  رفتن خطر سنگ

C چرا که غذاهای با ويتامين . توصيه نمی شودC  باال عوامل

 Cولی مکمل ويتامين . جلوگيری کننده از سنگ مثل پتاسيم دارند
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 Cميلی گرم ويتامين  1000قرص های جوشان و انواع آن که باالی (

. نخوريد) دارند

 

ورزش  -10

 دقيقه ورزش کنيد 45بار و هر بار  3ته حتما در هف

 

درمان دارويی  -11

ممکن است بنا به ضرورت  پزشک معالج شما در اين کلينيک از همان 

ويزيت اول عالوه بر توصيه های مهم فوق الذکر، درمان دارويی را 

بنابراين لطفا عالوه بر رعايت موارد . نيز برای شما تجويز نمايد

البته . ارويی را نيز با دقت اجرا فرماييدمهم فوق، توصيه های د

گاهی نيز ممکن است در ويزيت اول بنا به تشخيص پزشک نيازی به 

تجويز دارو احساس نشود ولی در ويزيت های بعدی که به منظور 

بنابراين يکی . پايش درمان انجام می گيرد اين ضرورت احساس گردد

ه پزشک همين نياز ديگر از اهميت های مراجعات منظم بنا به توصی

 .احتمالی تجويز دارو در ويزيت های بعدی می باشد
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راهنمای مربوط به بيمار 

 :مبتال به

سنگ اگزاالت کلسيم 

 با هيپرکلسيوری

 
تهيه شده در کميته سنگ، اندويورولوژی و يورو 

الپاراسکوپی 

مرکز تحقيقات بيماريهای کليه و مجاری ادراری 

 بهشتیدانشگاه علوم پزشکی شهيد 

 1389آبان 
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سنگ های ادراری 

سنگ های ادراری به دليل اشباع باالی امالح مختلف در داخل مجاری 

اين سنگ ها ممکن است هيچ گونه عالمتی . ادراری پديد می آيند

نداشته باشند، ولی زمانی که سبب انسداد در بخشی از سيستم 

گاهی به  ادراری می شوند با عاليم شديدی نظير درد شديد پهلو، 

صورت تير کشنده به بيضه در آقايان وبه ناحيه ران، تهوع، 

اگر اين انسداد با . استفراغ، و مشاهده خون در ادرار همراهند

در . عفونت همراه شود ممکن است بيمار تب و لرز نيز داشته باشد

شديدترين حالت، ممکن است شدت انسداد به حدی باشد که عملکرد 

يم نارسايی کليه نظير تغيير سطح هشياری و کليه مختل گردد و عال

. عاليم احتباس مايعات پديد آيد

بر . شيوع سنگ های ادراری در ساليان اخير افزايش يافته است  

اساس يک مطالعه انجام شده در ايران ميزان بروز ساالنه سنگ های 

اين سنگ ها . نفر جمعيت گزارش شده است 100000مورد در  136ادراری 

زيادی را بر سيستم درمانی کشور تحميل می کنند و در ضمن  هزينه

در ضمن . می توانند سبب پيداش عوارض گوناگونی در بيماران گردند

الزم به ذکر است که ويژگی عود کننده اين سنگ ها اهميت بررسی 

. بيمار از جهت يافتن علل زمينه ای سنگ سازی را آشکار می نمايد

نظر يافتن علل زمينه ای سنگ سازی  بنابراين پيگيری بيمار از

بعد از رفع کردن عاليم حاد اوليه دارای اهميت بسزايی است که 

البته تاکنون اين اقدامات در کشور ما به صورت سازمان يافته 

کمتر صورت می پذيرفته است و يکی از اهداف اين کلينيک اين گونه 

مداخله ای  اقدامات پيشگيرانه و درمانی بعد از فرايند ابتدايی

. يا جراحی می باشد

اصلی ترين عاملی که سبب تشکيل سنگ های ادراری می شود غلظت 

. در محيط ادرار است" فوق اشباع"باالی امالح مختلف و وضعيت 

بنابراين مهمترين بخش توصيه های تغذيه ای و درمانی بر جلوگيری 

ت از اشباع امالح در محيط ادرار از طريق افزايش مصرف مايعا

.  استوار است

ترکيبات مختلف، سبب پديد آمدن انواع مختلفی از سنگ، شامل سنگ 

اگزاالت کلسيم، فسفات کلسيم، اسيد اوريکی، سيستينی، و : های

 .  عفونی می شوند
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سنگ های اگزاالت کلسيمی 

از ميان . اصلی ترين بخش سنگ های ادراری ماده معدنی کلسيم است

ع ترين نوع ، سنگ اگزاالت کلسيمی می تمامی سنگ های ادراری، شای

تمام سنگ هايی که در بيماران يافت می شود از اين % 60باشد و 

.  جنس است

ظرفيتی است و در  2چنان که می دانيد کلسيم يک عنصر معدنی و فلز 

اصلی ترين بخشی از . بخش های مختلفی از بدن انسان يافت می شود

 . وان ها هستندبدن که کلسيم در آن حضور دارد استخ

دو ترکيب مهمی که در حفظ تعادل کلسيم در بدن موثرند، ويتامين 

D  اين . و هورمون غدد پاراتيروئيد يعنی پاراتورمون می باشند

دو ترکيب با اثر در نقاط مختلف يعنی روده، استخوان، و کليه 

. تعادل کلسيم را در بدن حفظ می کنند

ادراری عنوان شد، اصلی ترين  همان طور که در مقدمه کلی سنگ های

. عامل پيدايش سنگ ها رسيدن غلظت امالح، به وضعيت فوق اشباع است

البته يکی ديگر از علل مهم سنگ سازی وجود برخی اختالالت زمينه 

ای در بيمار است که به صورت دفع بيش از حد يا کمتر از ميزان 

به . می گرددساعته شناسايی  24الزم بعضی امالح در آزمايش ادرار 

اين دليل است که ارزيابی بيمار بعد از رفع عاليم حاد اوليه 

اين . برای جلوگيری از عود مجدد از اهميت بااليی برخوردار است

اختالالت در زمينه سنگ های اگزاالت کلسيمی شامل دفع بيش از حد 

کلسيم، اگزاالت، اسيد اوريک، و غلظت پايين تر از حد الزم سيترات 

ممکن است يک بيمار دارای يکی از اين . ط ادرار می باشنددر محی

هر چند که ممکن است هيچ کدام . اختالالت، يا ترکيبی از آنها باشد

از اين اختالالت وجود نداشته باشند و همان طور که ذکر شد، فقط 

. وضعيت فوق اشباع امالح سبب سنگ سازی در بيمار شده باشد

 

ار دفع بيش از حد کلسيم در ادر

بر اساس آزمايشات انجام شده، علت زمينه ای پيدايش سنگ ادراری 

دفع . در سيستم ادراری شما، افزايش دفع کلسيم  در ادرار است

بيش از حد کلسيم در ادرار شايع ترين اختالل شناسايی شده در 
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در اروپا و امريکا و   ميان بيماران سازنده سنگ های کلسيمی

اران سازنده سنگ های کلسيمی درايران  سومين اختالل در ميان بيم

همچنين ديده شده که دفع بيش از حد کلسيم مانند اگزاالت از  .است

بر %). 40( شايعترين عوامل خطر برای سنگ سازی مجدد در ايران است

اساس مطالعات انجام شده مشخص شده است که مداخالت درمانی که در 

کاهش تشکيل مجدد سنگ  جهت کاهش اين اختالل انجام می گيرند سبب

. های ادراری در بين اين بيماران می گردند

غلظت باالی کلسيم در ادرار سبب افزايش اشباع امالح کلسيم و کاهش 

.  فعاليت مهارکننده های تشکيل سنگ نظير سيترات می شود

 
 توصيه های رژيمی و درمانی

يد در همان طور که می دانيد شما مبتال به سنگ اگزاالت کلسيم هست

لذا . عين حال که کلسيم ادرار شما بيش از حد نرمال می باشد

رژيم غذايی شما شامل توصيه هايی است که اسيديته ادرار شما و 

کلسيم ادرار شما را کاهش داده و از تشکيل مجدد سنگ درشما 

. پيشگيری کند

 

مايعات  -1

 24دريافت مايعات شما بايد تا حدی باشد که ميزان دفع ادرار 

برای رسيدن به اين . ليتر در روز برسد 5/2ساعته شما به حداقل 

حجم ادرار بايد آنقدر مايعات مصرف شود تا اين حجم ادرار ايجاد 

مصرف مايعات بايد به صورت متناوب و بدون وقفه طوالنی . شود

يعنی قبل . بهتر است دريافت مايعاتتان در طول شب هم باشد. باشد

بار اين  2 -1درار کنيد و در طول شب هم از خواب آب بنوشيد و ا

اگر در آب و هوای گرم و خشک زندگی می کنيد . کار را انجام دهيد

 . بهترين منبع مايعات آب است. بايد بيشتر مايعات بنوشنيد

 . اگر چای دوست داريد آن را تا حد توان کم رنگ بنوشيد

دفع آب گريپ فروت باعث ازافزايش خطر سنگ به واسطه افزايش 

 . اگزاالت در ادرار شما می شود



2 
 

آب ليمو را می توانيد با کمی شکر به آب اضافه کنيد و گاه 

شربت آب ليمو باعث کاهش کلسيم . بعنوان جايگزين آب بنوشيد

 .ادرار شما می شود

نوشابه های گازدار به علت قند باال باعث افزايش ساخت سنگ می 

ديده شده که ماء . يدشود، لذا از خوردن آن بايد خودداری کن

 .الشعير روی سنگ تاثيری نداشته است

در کل بايد بدانيد ميزان مصرف مايعات اهميت بسيار دارد و بايد 

. به حد کافی برای افزايش ادرار مصرف شود

 

کلسيم  -2

ميتوان . ميلی گرم کلسيم  در روز مناسب است 1000تا  800دريافت 

قوطی کبريت پنير  1راه با ليوان شير يا ماست هم 3تا 2در روز 

در مورد خوردن مکمل کلسيم حتما با پزشکتان مشورت . دريافت کرد

 .کنيد

 

پروتئين حيوانی  -3

گوشت، (غير لبنی  -2...)   شير، ماست،(لبنی  -1: دسته اند 2بر  

 ...)مرغ، غذاهای دريايی و 

پروتئين حيوانی غير لبنی باعث توليد محيط اسيدی و در نتيجه 

 .ايش کلسيم ادرار و افزايش ساخت سنگ کلسيم می شودافز

به نظر می رسد پروتئين لبنی نقش محافظت کننده در برابر ايجاد 

در . لذا پروتئين حيوانی غير لبنی را کمتر مصرف کنيد. سنگ دارد

گرم گوشت، مرغ يا ماهی  120تا  100کل ميزان پروتئين مجاز شامل 

پروتئين های گياهی در . روز استليوان شير يا ماست در طول  3و 

ميوه ها، سبزيجات و حبوبات وغالت است وهر چند ميزان آن در 

مقابل ميزان پروتئين موجود در غذا های حيوانی کمتر است ميتوان 

غذاهای گياهی با قليايی کردن . با آسودگی خاطر بيشتری مصرف شود

. ادرار شما جلوی خطر سنگ را در شما ميگيرند

 

يم پتاس -4
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لذا . محدود کردن پتاسيم غذا باعث افزايش دفع کلسيم می شود

البته اگر دچار نارسايی کليه .(بايد غذاهای پر پتاسيم ميل کنيد

دريافت غذاهای شامل پتاسيم ) هستيد اين توصيه شامل شما نمی شود

مرکبات، هلو، موز، . مثل ميوه ها و سبزيها کمک کننده هستند

.  فرنگی منبع خوب پتاسيم برای شما هستند هندوانه، زردآلو وگوجه

 

سديم  -5

باال در رژيم غذايی باعث افزايش کلسيم ادرار و ) نمک(سديم 

اين کلسيم باال باعث می شود که . اسيدی شدن ادرار می شود

کريستال اگزاالت کلسيم راحت تر در ادرار رسوب کند، لذا تشکيل 

دن باعث اسيدی شدن همچنين سديم باال در ب. سنگ تسهيل ميشود

ادرار شما ميشود و هر چه ادرار اسيدی باشد خطر تشکيل سنگ در 

گرم در روز دريافت  2.5حتما سديم کمتر از . شما بيشتر است

قاشق چايخوری سرخالی نمک در کل روز  2اين ميزان معادل .کنيد

نمک مجاز در (قاشق چايخوری نمک  2بهترين کار اين است که . است

را در يک نعلبکی ريخته و فقط همان را جهت طبخ يا ) کل روزتان

بايد حتما در نظر داشته باشيد بسياری . مصرف به غذا اضافه کنيد

غذاهای . از غذا ها بدون آن که شما بدانيد پر از نمک هستند

دارای سديم   fast foodکنسرو و فريز شده و غذاهای رستورانی مخصوصا 

. دن برچسب غذاها توصيه می شودلذا خوان. باال هستند) نمک( 

آبليمو را می توانيد برای طعم دادن به غذا ها بجای نمک اضافه 

. کنيد

 

سيترات  -6

سيترات با کاهش اسيديته ادرار عامل مهار کننده ساخت سنگ 

آب پرتغال سيترات باال دارد و ديده شده که در باال رفتن .است

 مرکبات، ليمو، فرنگی، در کل توت. سيترات ادرار بسيار موثر است

حبوبات  به علت  کلم بروکلی، فرنگی، گوجه هندوانه، موز، هلو،

. سيترات باال بسيار مفيد هستند

 

فيتات  -7
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فيتات ماده ای است که باعث جلوگيری از سنگهای کلسيمی 

غذاهای پرفيبر مثل غالت تصفيه (گياهان = منبع اصلی فيتات .ميشود

، دانه ها مثل سويا و ) بخصوص ذرت(، سبزيجات )با سبوس(نشده 

فيتات . لذا غذاهای پر فيبر مصرف کنيد. کنجد و  روغن های آنها

در دستگاه گوارش با کلسيم باند می شود و در کليه نيز از ساخت 

. در ادرار جلوگيری می کند) سنگ شما(سنگهای کلسيم اگزاالت 

 

کربو هيدرات  -8

. فع ادراری کلسيم می شوددريافت کربوهيدرات باعث باال رفتن د

سعی کنيد مواد شيرين مثل انواع شيرينی ها، شکالت و قند تا حد 

. ممکن کمتر مصرف کنيد

 

ورزش  -9

. دقيقه ورزش کنيد 45بار و هر بار  3حتما در هفته 

 

درمان دارويی  -10

ممکن است بنا به ضرورت  پزشک معالج شما در اين کلينيک از همان 

ر توصيه های مهم فوق الذکر، درمان دارويی را ويزيت اول عالوه ب

بنابراين لطفا عالوه بر رعايت موارد . نيز برای شما تجويز نمايد

البته . مهم فوق، توصيه های دارويی را نيز با دقت اجرا فرماييد

گاهی نيز ممکن است در ويزيت اول بنا به تشخيص پزشک نيازی به 

های بعدی که به منظور  تجويز دارو احساس نشود ولی در ويزيت

بنابراين . ارزيابی درمان انجام می گيرد اين ضرورت احساس گردد

يکی ديگر از اهميت های مراجعات منظم بنا به توصيه پزشک همين 

 .نياز احتمالی تجويز دارو در ويزيت های بعدی می باشد
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راهنمای مربوط به 

: بيمار مبتال به

 

 سنگ اگزاالت کلسيم

راتوری با هيپوسيت
تهيه شده در کميته سنگ، اندويورولوژی و يورو 

 الپاراسکوپی

مرکز تحقيقات بيماريهای کليه و مجاری ادراری 

 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 1389آبان 

 

سنگ های ادراری 
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سنگ های ادراری به دليل اشباع باالی امالح مختلف در داخل مجاری 

کن است هيچ گونه عالمتی اين سنگ ها مم. ادراری پديد می آيند

نداشته باشند، ولی زمانی که سبب انسداد در بخشی از سيستم 

ادراری می شوند با عاليم شديدی نظير درد شديد پهلو،  گاهی به 

صورت تير کشنده به بيضه در آقايان وبه ناحيه ران، تهوع، 

اگر اين انسداد با . استفراغ، و مشاهده خون در ادرار همراهند

در . مراه شود ممکن است بيمار تب و لرز نيز داشته باشدعفونت ه

شديدترين حالت، ممکن است شدت انسداد به حدی باشد که عملکرد 

کليه مختل گردد و عاليم نارسايی کليه نظير تغيير سطح هشياری و 

. عاليم احتباس مايعات پديد آيد

 بر. شيوع سنگ های ادراری در ساليان اخير افزايش يافته است  

اساس يک مطالعه انجام شده در ايران ميزان بروز ساالنه سنگ های 

اين سنگ ها . نفر جمعيت گزارش شده است 100000مورد در  136ادراری 

هزينه زيادی را بر سيستم درمانی کشور تحميل می کنند و در ضمن 

در ضمن . می توانند سبب پيداش عوارض گوناگونی در بيماران گردند

ت که ويژگی عود کننده اين سنگ ها اهميت بررسی الزم به ذکر اس

. بيمار از جهت يافتن علل زمينه ای سنگ سازی را آشکار می نمايد

بنابراين پيگيری بيمار از نظر يافتن علل زمينه ای سنگ سازی 

بعد از رفع کردن عاليم حاد اوليه دارای اهميت بسزايی است که 

ه صورت سازمان يافته البته تاکنون اين اقدامات در کشور ما ب

کمتر صورت می پذيرفته است و يکی از اهداف اين کلينيک اين گونه 

اقدامات پيشگيرانه و درمانی بعد از فرايند ابتدايی مداخله ای 

. يا جراحی می باشد

اصلی ترين عاملی که سبب تشکيل سنگ های ادراری می شود غلظت 

. يط ادرار استدر مح" فوق اشباع"باالی امالح مختلف و وضعيت 

بنابراين مهمترين بخش توصيه های تغذيه ای و درمانی بر جلوگيری 

از اشباع امالح در محيط ادرار از طريق افزايش مصرف مايعات 

.  استوار است

ترکيبات مختلف، سبب پديد آمدن انواع مختلفی از سنگ، شامل سنگ 

و  اگزاالت کلسيم، فسفات کلسيم، اسيد اوريکی، سيستينی،: های

 .  عفونی می شوند
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سنگ های اگزاالت کلسيمی 

از ميان . اصلی ترين بخش سنگ های ادراری ماده معدنی کلسيم است

تمامی سنگ های ادراری، شايع ترين نوع ، سنگ اگزاالت کلسيمی می 

تمام سنگ هايی که در بيماران يافت می شود از اين % 60باشد و 

.  جنس است

ظرفيتی است و در  2عنصر معدنی و فلز  چنان که می دانيد کلسيم يک

اصلی ترين بخشی از . بخش های مختلفی از بدن انسان يافت می شود

 . بدن که کلسيم در آن حضور دارد استخوان ها هستند

دو ترکيب مهمی که در حفظ تعادل کلسيم در بدن موثرند، ويتامين 

D  اين . و هورمون غدد پاراتيروئيد يعنی پاراتورمون می باشند

دو ترکيب با اثر در نقاط مختلف يعنی روده، استخوان، و کليه 

. تعادل کلسيم را در بدن حفظ می کنند

همان طور که در مقدمه کلی سنگ های ادراری عنوان شد، اصلی ترين 

. عامل پيدايش سنگ ها رسيدن غلظت امالح، به وضعيت فوق اشباع است

برخی اختالالت زمينه  البته يکی ديگر از علل مهم سنگ سازی وجود

ای در بيمار است که به صورت دفع بيش از حد يا کمتر از ميزان 

به . ساعته شناسايی می گردد 24الزم بعضی امالح در آزمايش ادرار 

اين دليل است که ارزيابی بيمار بعد از رفع عاليم حاد اوليه 

اين . برای جلوگيری از عود مجدد از اهميت بااليی برخوردار است

اختالالت در زمينه سنگ های اگزاالت کلسيمی شامل دفع بيش از حد 

کلسيم، اگزات، اسيد اوريک، و غلظت پايين تر از حد الزم سيترات 

ممکن است يک بيمار دارای يکی از اين . در محيط ادرار می باشند

هر چند که ممکن است هيچ کدام . اختالالت، يا ترکيبی از آنها باشد

وجود نداشته باشند و همان طور که ذکر شد، فقط  از اين اختالالت

. وضعيت فوق اشباع امالح سبب سنگ سازی در بيمار شده باشد

 

غلظت کمتر از حد سيترات در ادرار 

بر اساس آزمايشات  انجام شده علت زمينه ای تشکيل سنگ در سيستم 

غلظت . ادراری شما حضور کمتر از حد الزم سيترات در ادرار است

سيترات در ادرار اختاللی مهم و در عين حال اصالح پذير در پايين 

ميان بيماران سازنده سنگ های کلسيمی است که به صورت اختاللی 
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از بيماران و به صورت همراه با ساير % 10منفرد در نزديک به 

سيترات ترکيبی . بيماران مشاهده می شود% 60تا % 20اختالالت در 

هار کننده مهم تشکيل سنگ های است معدنی که به عنوان يک م

.  کلسيمی عمل می نمايد

 

 توصيه های رژيمی و درمانی

همان طور که می دانيد شما مبتال به سنگ اگزاالت کلسيم هستيد در 

لذا . عين حال که سيترات ادرار شما کمتر از حد نرمال می باشد

رژيم غذايی شما شامل توصيه هايی است که  از اسيديته ادرار شما 

ا کاهش و سيترات ادرار شما را افزايش داده و از تشکيل مجدد ر

. سنگ شما پيشگيری کند

 

مايعات  -1

 24دريافت مايعات شما بايد تا حدی باشد که ميزان دفع ادرار 

برای رسيدن به اين . ليتر در روز برسد 5/2ساعته شما به حداقل 

ار ايجاد حجم ادرار بايد آنقدر مايعات مصرف شود تا اين حجم ادر

مصرف مايعات بايد به صورت متناوب و بدون وقفه طوالنی . شود

يعنی قبل . بهتر است دريافت مايعاتتان در طول شب هم باشد. باشد

بار اين  2-1از خواب آب بنوشيد و ادرار کنيد و در طول شب هم 

اگر در آب و هوای گرم و خشک زندگی می کنيد . کار را انجام دهيد

. بهترين منبع مايعات آب است. يعات بنوشنيدبايد بيشتر ما

 . اگر چای دوست داريد آن را تا حد توان کم رنگ بنوشيد 

آب ليمو را می توانيد با کمی شکر به آب اضافه کنيد و گاه 

. شربت آب ليمو دارای سيترات است. بعنوان جايگزين آب بنوشيد

دفع آب گريپ فروت باعث افزايش خطر سنگ به واسطه افزايش  

. اگزاالت در ادرار شما می شود

نوشابه های گازدار به علت قند باال باعث افزايش ساخت سنگ می 

ديده شده که ماء . شود، لذا از خوردن آن بايد خودداری کنيد

 .الشعير روی سنگ تاثيری نداشته است

در کل بايد بدانيد ميزان مصرف مايعات اهميت بسيار دارد و بايد 

.  افزايش ادرار مصرف شود به حد کافی برای
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کلسيم  -2

سال،  9-18ميلی گرم در روز برای  1300دريافت کافی کلسيم  شامل 

ميلی گرم در روز  1200سال و  50-19ميلی گرم در روز برای  1000

بر خالف باورهای غلط و شايع .سال توصيه ميشود 50برای باالی 

بلکه محافظت  دريافت کافی کلسيم باعث افزايش خطر سنگ نمی شود

منابع خوب کلسيم برای شما شامل لبنيات و کلم . کننده است

شير، ماست، پنير، پودينگ، سوپ های درست شده . بروکلی می باشد

سهم  3بهتر است . با شير و ساير فراورده های لبنی همه مناسب اند

يک سهم . لبنيات در کل روز در بين وعده های غذايی تقسيم شود

. پنير) قوطی کبريت 1(گرم  40ان شير يا ماست يا ليو1= لبنيات 

کلم . ميلی گرم کلسيم دارد 300يک ليوان شير يا ماست حدود 

ميلی  180بروکلی منبع خيلی خوب ديگر است که هر فنجان بروکلی 

لذا می توان داخل ساالد همراه با ناهار و شام . گرم کلسيم دارد

 .کلم بروکلی خورد

 

پروتئين حيوانی  -3

گوشت، (غير لبنی -2...)   شير، ماست،(لبنی  -1: دسته اند 2ر ب

 ...)مرغ، غذاهای دريايی و 

پروتئين حيوانی غير لبنی باعث توليد محيط اسيدی و در نتيجه 

 .افزايش کلسيم ادرار و افزايش ساخت سنگ کلسيم می شود

به نظر می رسد پروتئين لبنی نقش محافظت کننده در برابر ايجاد 

در . لذا پروتئين حيوانی غير لبنی را کمتر مصرف کنيد. اردسنگ د

گرم گوشت، مرغ يا ماهی  120تا  100کل ميزان پروتئين مجاز شامل 

پروتئين های گياهی در . ليوان شير يا ماست در طول روز است 3و 

ميوه ها، سبزيجات و حبوبات وغالت است وهر چند ميزان آن در 

در غذا های حيوانی کمتر است ميتوان مقابل ميزان پروتئين موجود 

غذاهای گياهی با قليايی کردن . با آسودگی خاطر بيشتری مصرف شود

. ادرار شما جلوی خطر سنگ را در شما ميگيرند
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سديم  -4

باال در رژيم غذايی باعث افزايش کلسيم ادرار و ) نمک(سديم 

اين کلسيم باال باعث می شود که . اسيدی شدن ادرار می شود

کريستال اگزاالت کلسيم راحت تر در ادرار رسوب کند، لذا تشکيل 

همچنين سديم باال در بدن باعث اسيدی شدن . سنگ تسهيل ميشود

ادرار شما ميشود و هر چه ادرار اسيدی باشد خطر تشکيل سنگ در 

گرم در روز دريافت  2.5حتما سديم کمتر از . شما بيشتر است

چايخوری سرخالی نمک در کل روز قاشق  2اين ميزان معادل .کنيد

نمک مجاز در (قاشق چايخوری نمک  2بهترين کار اين است که . است

را در يک نعلبکی ريخته و فقط همان را جهت طبخ يا ) کل روزتان

بايد حتما در نظر داشته باشيد بسياری . مصرف به غذا اضافه کنيد

ذاهای غ. از غذا ها بدون آن که شما بدانيد پر از نمک هستند

دارای سديم   fast foodکنسرو و فريز شده و غذاهای رستورانی مخصوصا 

. لذا خواندن برچسب غذاها توصيه می شود. باال هستند) نمک( 

آبليمو را می توانيد برای طعم دادن به غذا ها بجای نمک اضافه 

. کنيد

 

سيترات  -5

. استسيترات با کاهش اسيديته ادرار عامل مهار کننده ساخت سنگ 

آب پرتغال سيترات باال دارد و ديده شده که در باال رفتن سيترات 

 موز، هلو، مرکبات، ليمو، فرنگی، ادرار بسيار موثر است توت

حبوبات  به علت داشتن  بروکلی، فرنگی، کلم گوجه هندوانه،

.  سيترات باال  بسيار مفيد هستند

 

ورزش  -6

 .زش کنيددقيقه ور 45بار و هر بار  3حتما در هفته 

 

درمان دارويی  -7

ممکن است بنا به ضرورت  پزشک معالج شما در اين کلينيک از همان 

ويزيت اول عالوه بر توصيه های مهم فوق الذکر، درمان دارويی را 

بنابراين لطفا عالوه بر رعايت موارد . نيز برای شما تجويز نمايد
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البته . ييدمهم فوق، توصيه های دارويی را نيز با دقت اجرا فرما

گاهی نيز ممکن است در ويزيت اول بنا به تشخيص پزشک نيازی به 

تجويز دارو احساس نشود ولی در ويزيت های بعدی که به منظور 

بنابراين يکی . پايش درمان انجام می گيرد اين ضرورت احساس گردد

ديگر از اهميت های مراجعات منظم بنا به توصيه پزشک همين نياز 

. ز دارو در ويزيت های بعدی می باشداحتمالی تجوی
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راهنمای مربوط به 

: بيمار مبتال به

 
سنگ اگزاالت کلسيم 

 با هيپريوريکوزوری
تهيه شده در کميته سنگ، اندويورولوژی و يورو 

الپاراسکوپی 

مرکز تحقيقات بيماريهای کليه و مجاری ادراری 

 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 1389آبان 
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ادراری  سنگ های

سنگ های ادراری به دليل اشباع باالی امالح مختلف در داخل مجاری 

اين سنگ ها ممکن است هيچ گونه عالمتی . ادراری پديد می آيند

نداشته باشند، ولی زمانی که سبب انسداد در بخشی از سيستم 

ادراری می شوند با عاليم شديدی نظير درد شديد پهلو،  گاهی به 

ه بيضه در آقايان وبه ناحيه ران، تهوع، صورت تير کشنده ب

اگر اين انسداد با . استفراغ، و مشاهده خون در ادرار همراهند

در . عفونت همراه شود ممکن است بيمار تب و لرز نيز داشته باشد

شديدترين حالت، ممکن است شدت انسداد به حدی باشد که عملکرد 

ير سطح هشياری و کليه مختل گردد و عاليم نارسايی کليه نظير تغی

. عاليم احتباس مايعات پديد آيد

بر . شيوع سنگ های ادراری در ساليان اخير افزايش يافته است  

اساس يک مطالعه انجام شده در ايران ميزان بروز ساالنه سنگ های 

اين سنگ ها . نفر جمعيت گزارش شده است 100000مورد در  136ادراری 

کشور تحميل می کنند و در ضمن  هزينه زيادی را بر سيستم درمانی

در ضمن . می توانند سبب پيداش عوارض گوناگونی در بيماران گردند

الزم به ذکر است که ويژگی عود کننده اين سنگ ها اهميت بررسی 

. بيمار از جهت يافتن علل زمينه ای سنگ سازی را آشکار می نمايد

نگ سازی بنابراين پيگيری بيمار از نظر يافتن علل زمينه ای س

بعد از رفع کردن عاليم حاد اوليه دارای اهميت بسزايی است که 

البته تاکنون اين اقدامات در کشور ما به صورت سازمان يافته 

کمتر صورت می پذيرفته است و يکی از اهداف اين کلينيک اين گونه 

اقدامات پيشگيرانه و درمانی بعد از فرايند ابتدايی مداخله ای 

. شديا جراحی می با

اصلی ترين عاملی که سبب تشکيل سنگ های ادراری می شود غلظت 

. در محيط ادرار است" فوق اشباع"باالی امالح مختلف و وضعيت 

بنابراين مهمترين بخش توصيه های تغذيه ای و درمانی بر جلوگيری 

از اشباع امالح در محيط ادرار از طريق افزايش مصرف مايعات 

 . استوار است
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مختلف، سبب پديد آمدن انواع مختلفی از سنگ، شامل سنگ  ترکيبات

اگزاالت کلسيم، فسفات کلسيم، اسيد اوريکی، سيستينی، و : های

.   عفونی می شوند

 

سنگ های اگزاالت کلسيمی 

از ميان . اصلی ترين بخش سنگ های ادراری ماده معدنی کلسيم است

لسيم می باشد تمام سنگ های ادراری، شايعترين نوع سنگ اگزاالت ک

.  تمام سنگ هايی که در بيماران يافت ميشود از اين جنس است% 60و 

ظرفيتی است و در  2چنان که می دانيد کلسيم يک عنصر معدنی و فلز 

اصلی ترين بخشی از . بخش های مختلفی از بدن انسان يافت می شود

 . بدن که کلسيم در آن حضور دارد استخوان ها هستند

که در حفظ تعادل کلسيم در بدن موثرند، ويتامين  دو ترکيب مهمی

D  اين . و هورمون غدد پاراتيروئيد يعنی پاراتورمون می باشند

دو ترکيب با اثر در نقاط مختلف يعنی روده، استخوان، و کليه 

. تعادل کلسيم را در بدن حفظ می کنند

همان طور که در مقدمه کلی سنگ های ادراری عنوان شد، اصلی ترين 

. عامل پيدايش سنگ ها رسيدن غلظت امالح، به وضعيت فوق اشباع است

البته يکی ديگر از علل مهم سنگ سازی وجود برخی اختالالت زمينه 

ای در بيمار است که به صورت دفع بيش از حد يا کمتر از ميزان 

به . ساعته شناسايی می گردد 24الزم بعضی امالح در آزمايش ادرار 

ارزيابی بيمار بعد از رفع عاليم حاد اوليه اين دليل است که 

اين . برای جلوگيری از عود مجدد از اهميت بااليی برخوردار است

اختالالت در زمينه سنگ های اگزاالت کلسيمی شامل دفع بيش از حد 

کلسيم در ادرار، دفع بيش از حد اگزاالت در ادرار، دفع بيش از 

ر از حد الزم سيترات در حد اسيد اوريک در ادرار و غلظت پايين ت

ممکن است يک بيمار دارای يکی از اين . محيط ادرار می باشند

هر چند که ممکن است هيچ کدام . اختالالت، يا ترکيبی از آنها باشد

از اين اختالالت وجود نداشته باشند و همان طور که ذکر شد، فقط 

. وضعيت فوق اشباع امالح سبب سنگ سازی در بيمار شده باشد
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دفع بيش از حد اسيد اوريک در ادرار 

بر اساس آزمايشات به عمل آمده علت زمينه ای تشکيل سنگ در 

در . سيستم ادراری شما افزايش دفع اسيد اوريک در ادرار ميباشد

از بيماران % 10برخی از مطالعات مشاهده شده است که نزديک به 

د اسيد سازنده سنگ های کلسيمی فقط دچار اختالل دفع بيش از ح

بر اساس . اوريک در ادرار به عنوان تنها عامل زمينه ای هستند

تحقيقات انجام شده در ايران باال بودن اسيد اوريک ادرار احتماال 

. دومين عامل شايع تشکيل سنگ های ادراری است

سبب افزايش غلظت ) باال بودن اسيد اوريک ادرار(هيپراوريکوزوری

ار و متعاقبا پيدايش سنگ های ترکيب مونو سديم اورات در ادر

. اگزاالت کلسيمی می گردد

اسيد اوريک ترکيبی است آلی که از متابوليسم پورين ها در بدن 

دريافت بيش از حد غذا های حاوی پورين و همچنين . پديد می آيد

شرايطی که در بدن تکثير و تخريب سلول ها افزايش می يابد، می 

ح اسيد اوريک خون و ادرار قرار تواند فرد را در معرض افزايش سط

 .   دهد

 

 توصيه های رژيمی و درمانی

همان طور که می دانيد شما مبتال به سنگ اگزاالت کلسيم هستيد در 

لذا رژيم غذايی شما . عين حال اسيد اوريک ادرارتان نيز باالست

شامل توصيه هايی می باشد که  اسيد اوريک ادرار شما را کاهش 

 .مجدد سنگ درشما پيشگيری کند داده و از تشکيل

 

 نیپور -1

 باال پورين با غذاهای مصرف از شما خودداری قسمت درمان نیمهمتر 

با  یغذاها). عاتیما افتیدر شیمسلما در کنار افزا(  .می باشد

گوشت  ن،یبخصوص سارد یانواع ماه ،يیایدر یغذاها: باال نیپور

گوشت مثل  یرده هادل، جگر و قلوه و مغز، فراو ان،یقرمز و ماک

. آب گوشت و آب خورشها

مصرف ندارند و  تیمتوسط همانند حبوبات ممنوع نیبا پور یغذاها

 نئیپروت شما در سنگ .کنيدمصرف  آنها را دیتوانی در حد متوسط م
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با (بخصوص غالت تصفيه نشده  )سبزيجات، ميوه ها و غالت(ی اهیگ

لذا الزم به . شود یوانیح یها نئیپروت نیگزیبهتر است جا) سبوس

 .ستیکامل حبوبات ن تیمحدود

 

کاهش اسيديته ادرار  -2 

مواد . ميوه ها، سبزيجات وغالت ميتوان با آسودگی خاطر مصرف شود

گياهی با قليايی کردن ادرار شما جلوی خطر سنگ را در شما 

. ميگيرند

 

مايعات  -3

 24دريافت مايعات شما بايد تا حدی باشد که ميزان دفع ادرار 

برای رسيدن به اين حجم . ليتر در روز برسد 5/2ساعته شما به 

ادرار بايد آنقدر مايعات مصرف شود تا اين حجم ادرار ايجاد 

مصرف مايعات بايد به صورت متناوب و بدون وقفه طوالنی . شود

يعنی . بهتر است دريافت مايعاتتان در طول شب هم باشد.  باشد

بار  2 -1ر کنيد و در طول شب هم قبل از خواب آب بنوشيد و ادرا

اگر در آب و هوای گرم و خشک زندگی می . اين کار را انجام دهيد

. بهترين منبع مايعات آب است. کنيد بايد بيشتر مايعات بنوشنيد

آب ليمو را ميتوانيد با کمی شکر به آب اضافه کنيد و گاه 

سنگ ديده شده که ماء الشعير روی . بعنوان جايگزين آب بنوشيد

 .تاثيری نداشته است

ولی در کل بايد بدانيد مصرف ميزان مصرف مايعات بسيار اهميت 

. دارد و بايد به حد کافی برای افزايش ادرار مصرف شود

  

کالری  -4

وزن باال و چاقی بخصوص دور کمر باال، و افزايش وزن با افزايش  

يد تر اين ارتباط در خانم ها حتی شد. خطر سنگ در شما همراه اند

ديده شده است که افراد چاق دارای  اسيد اوريک . از آقايان است

لذا در افراد چاق سنگ اسيد اوريک . بيشتر در ادرار می باشند

مطالعات همچنين نشان داده اند افراد چاق ادرارشان . بيشتر است

پس . لذا سنگ اسيد اوريک در اين افراد بيشتر است. اسيدی تر است
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رزش کنيد و کالری را تا رسيدن به وزن مناسب اگر چاق هستيد و

توجه داشته باشيد که وزن مناسب شما وقتی است . پايين بياوريد

. باشد 25و ترجيحا زير  30وزن در شما زير /قد×که قد

  

کلسيم  -5

سال،  9-18ميلی گرم در روز برای  1300دريافت کافی کلسيم  شامل 

ميلی گرم در روز  1200و سال  50-19ميلی گرم در روز برای  1000

بر خالف باورهای غلط و شايع . سال توصيه می شود 50برای باالی 

منابع خوب . دريافت کافی کلسيم باعث افزايش خطر سنگ نمی شود

 سبز، برگ بستنی، سبزيجات چرب،  کم کلسيم برای شما شامل لبنيات

ان يک ليو. بادام اند و کنجد ساردين، ماهی کلم بروکلی، اسفناج،

کلم بروکلی منبع . ميلی گرم کلسيم دارد 300شير يا ماست حدود 

ميلی گرم کلسيم  180خيلی خوب ديگری است که هر فنجان بروکلی 

لذا می توان داخل ساالد همراه با ناهار و شام کلم بروکلی . دارد

. خورد

 

سديم  -6

باال در رژيم غذايی باعث افزايش کلسيم ادرار می ) نمک(سديم 

اين کلسيم باال باعث می شود که کريستال کلسيم راحت تر دور . شود

هسته اسيد اوريکی در ادرار رسوب کند، لذا تشکيل سنگ تسهيل 

اين ميزان .گرم در روز دريافت کنيد 2.5حتما سديم کمتر از .ميشود

بهترين کار . قاشق چايخوری سرخالی نمک در کل روز است 2معادل 

را در ) نمک مجاز در کل روزتان(نمک  قاشق چايخوری 2اين است که 

يک نعلبکی ريخته و فقط همان را جهت طبخ يا مصرف به غذا اضافه 

بايد حتما در نظر داشته باشيد بسياری از غذا ها بدون آن . کنيد

غذاهای کنسرو و فريز شده و . که شما بدانيد پر از نمک هستند

. باال هستند) نمک( دارای سديم   fast foodغذاهای رستورانی مخصوصا 

آبليمو را می توانيد . لذا خواندن برچسب غذاها توصيه می شود

. برای طعم دادن به غذا ها بجای نمک اضافه کنيد

 

ورزش  -7
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. دقيقه ورزش کنيد 45بار و هر بار  3حتما در هفته 

 

درمان دارويی  -8

ممکن است بنا به ضرورت  پزشک معالج شما در اين کلينيک از همان 

يزيت اول عالوه بر توصيه های مهم فوق الذکر، درمان دارويی را و

بنابراين لطفا عالوه بر رعايت موارد . نيز برای شما تجويز نمايد

البته . مهم فوق، توصيه های دارويی را نيز با دقت اجرا فرماييد

گاهی نيز ممکن است در ويزيت اول بنا به تشخيص پزشک نيازی به 

شود ولی در ويزيت های بعدی که به منظور تجويز دارو احساس ن

بنابراين يکی . پايش درمان انجام می گيرد اين ضرورت احساس گردد

ديگر از اهميت های مراجعات منظم بنا به توصيه پزشک همين نياز 

 .احتمالی تجويز دارو در ويزيت های بعدی می باشد
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راهنمای مربوط به 

: بيمار مبتال به

 

 سنگ فسفات کلسيم

بدون اختالل 

آزمايشگاهی 
تهيه شده در کميته سنگ، اندويورولوژی و يورو 

 الپاراسکوپی

مرکز تحقيقات بيماريهای کليه و مجاری ادراری 

 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
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 1389آبان 

 

سنگ های ادراری 

سنگ های ادراری به دليل اشباع باالی امالح مختلف در داخل مجاری 

اين سنگ ها ممکن است هيچ گونه عالمتی . ندادراری پديد می آی

نداشته باشند، ولی زمانی که سبب انسداد در بخشی از سيستم 

ادراری می شوند با عاليم شديدی نظير درد شديد پهلو،  گاهی به 

صورت تير کشنده به بيضه در آقايان وبه ناحيه ران، تهوع، 

انسداد با اگر اين . استفراغ، و مشاهده خون در ادرار همراهند

در . عفونت همراه شود ممکن است بيمار تب و لرز نيز داشته باشد

شديدترين حالت، ممکن است شدت انسداد به حدی باشد که عملکرد 

کليه مختل گردد و عاليم نارسايی کليه نظير تغيير سطح هشياری و 

. عاليم احتباس مايعات پديد آيد

بر . يش يافته است شيوع سنگ های ادراری در ساليان اخير افزا 

اساس يک مطالعه انجام شده در ايران ميزان بروز ساالنه سنگ های 

اين سنگ ها . نفر جمعيت گزارش شده است 100000مورد در  136ادراری 

هزينه زيادی را بر سيستم درمانی کشور تحميل می کنند و در ضمن 

من در ض. می توانند سبب پيداش عوارض گوناگونی در بيماران گردند

الزم به ذکر است که ويژگی عود کننده اين سنگ ها اهميت بررسی 

. بيمار از جهت يافتن علل زمينه ای سنگ سازی را آشکار می نمايد

بنابراين پيگيری بيمار از نظر يافتن علل زمينه ای سنگ سازی 

بعد از رفع کردن عاليم حاد اوليه دارای اهميت بسزايی است که 

امات در کشور ما به صورت سازمان يافته البته تاکنون اين اقد

کمتر صورت می پذيرفته است و يکی از اهداف اين کلينيک اين گونه 

اقدامات پيشگيرانه و درمانی بعد از فرايند ابتدايی مداخله ای 

. يا جراحی می باشد

اصلی ترين عاملی که سبب تشکيل سنگ های ادراری می شود غلظت 

. در محيط ادرار است" فوق اشباع"باالی امالح مختلف و وضعيت 

بنابراين مهمترين بخش توصيه های تغذيه ای و درمانی بر جلوگيری 

از اشباع امالح در محيط ادرار از طريق افزايش مصرف مايعات 

.  استوار است
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ترکيبات مختلف، سبب پديد آمدن انواع مختلفی از سنگ، شامل سنگ 

اوريکی، سيستينی، و  اگزاالت کلسيم، فسفات کلسيم، اسيد: های

.   عفونی می شوند

 

 

سنگ های فسفات کلسيمی 

از % 75اصلی ترين بخش سنگ های ادراری کلسيم است که در ترکيب  

از تمامی سنگ % 20شيوع سنگ های فسفات کلسيم .  سنگ ها حضور دارد

.  هايی است که در بيماران يافت می شود

ظرفيتی است و در  2فلز چنان که می دانيد کلسيم يک عنصر معدنی و 

اصلی ترين بخشی از . بخش های مختلفی از بدن انسان يافت می شود

 . بدن که کلسيم در آن حضور دارد استخوان ها هستند

دو ترکيب مهمی که در حفظ تعادل کلسيم در بدن موثرند، ويتامين 

D  اين . و هورمون غدد پاراتيروئيد يعنی پاراتورمون می باشند

ا اثر در نقاط مختلف يعنی روده، استخوان، و کليه دو ترکيب ب

. تعادل کلسيم را در بدن حفظ می کنند

همان طور که در مقدمه کلی سنگ های ادراری عنوان شد، اصلی ترين 

. عامل پيدايش سنگ ها رسيدن غلظت امالح، به وضعيت فوق اشباع است

زمينه  البته يکی ديگر از علل مهم سنگ سازی وجود برخی اختالالت

ای در بيمار است که به صورت دفع بيش از حد يا کمتر از ميزان 

به . ساعته شناسايی می گردد 24الزم بعضی امالح در آزمايش ادرار 

اين دليل است که ارزيابی بيمار بعد از رفع عاليم حاد اوليه 

اين . برای جلوگيری از عود مجدد از اهميت بااليی برخوردار است

ينه سنگ های فسفات کلسيمی شامل دفع بيش از حد اختالالت در زم

کلسيم، اسيد اوريک، و غلظت پايين تر از حد الزم سيترات در محيط 

ممکن است يک بيمار دارای يکی از اين اختالالت، . ادرار می باشند

هر چند که ممکن است هيچ کدام از اين . يا ترکيبی از آنها باشد

ان طور که ذکر شد، فقط وضعيت اختالالت وجود نداشته باشند و هم

. فوق اشباع امالح سبب سنگ سازی در بيمار شده باشد

 

 توصيه های رژيمی و درمانی
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همان طور که می دانيد شما مبتال به سنگ فسفات کلسيمی هستيد لذا 

رژيم غذايی شما شامل توصيه هايی می باشد که  از تشکيل مجدد 

. سنگ درشما پيشگيری کند

 

 مايعات -1

 24يافت مايعات شما بايد تا حدی باشد که ميزان دفع ادرار در

برای رسيدن به اين . ليتر در روز برسد 5/2ساعته شما به حداقل 

حجم ادرار بايد آنقدر مايعات مصرف شود تا اين حجم ادرار ايجاد 

مصرف مايعات بايد به صورت متناوب و بدون وقفه طوالنی . شود

يعنی قبل . اتتان در طول شب هم باشدبهتر است دريافت مايع. باشد

بار اين  2-1از خواب آب بنوشيد و ادرار کنيد و در طول شب هم 

اگر در آب و هوای گرم و خشک زندگی می کنيد . کار را انجام دهيد

 . بهترين منبع مايعات آب است. بايد بيشتر مايعات بنوشنيد

گاه  آب ليمو را ميتوانيد با کمی شکر به آب اضافه کنيد و

شربت آب ليمو باعث کاهش کلسيم . بعنوان جايگزين آب بنوشيد

 .ادرار شما می شود

نوشابه های گازدار به علت قند باال باعث افزايش ساخت سنگ می 

ديده شده که مائ . شود، لذا از خوردن آن بايد خودداری کنيد

 .الشعير روی سنگ تاثيری نداشته است

ايعات بسيار مهم است و بايد به در کل بايد بدانيد ميزان مصرف م

. حد کافی برای افزايش ادرار مصرف شود

  

کلسيم  -2

سال،   9-18ميلی گرم در روز برای  1300دريافت کافی کلسيم  شامل 

ميلی گرم در روز  1200سال و  19-50ميلی گرم در روز برای  1000

بر خالف باورهای غلط و شايع .سال توصيه می شود 50برای باالی 

ريافت کافی کلسيم باعث افزايش خطر سنگ نمی شود بلکه حتی اثر د

منابع خوب کلسيم برای شما شامل لبنيات و . محافظت کننده دارد

شير، ماست، پنير ، پودينگ، سوپ های درست . کلم بروکلی ميباشد

 3بهتر است . شده با شيرو ساير فراورده های لبنی همه مناسب اند

يک . ر بين وعده های غذايی تقسيم شودسهم لبنيات در کل روز د
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) قوطی کبريت 1(گرم  40ليوان شير يا ماست يا 1= سهم لبنيات 

کلم . ميلی گرم کلسيم دارد 300يک ليوان شير يا ماست حدود . پنير

ميلی  180بروکلی منبع خيلی خوب ديگر است که هر فنجان بروکلی 

با ناهار و شام لذا می توان داخل ساالد همراه . گرم کلسيم دارد

 .کلم بروکلی خورد

. در مورد خوردن مکمل کلسيم حتما با پزشکتان مشورت کنيد

 

پروتئين حيوانی  -3

گوشت، (غير لبنی  -2...)   شير، ماست،(لبنی  -1: دسته اند 2بر 

 ...)مرغ، غذاهای دريايی و 

پروتئين حيوانی غير لبنی باعث توليد محيط اسيدی و در نتيجه 

 .سيم ادرار و افزايش ساخت سنگ کلسيم می شودافزايش کل

به نظر می رسد پروتئين لبنی نقش محافظت کننده در برابر ايجاد 

در . لذا پروتئين حيوانی غير لبنی را کمتر مصرف کنيد. سنگ دارد

گرم گوشت، مرغ يا ماهی و  120تا  100کل ميزان پروتئين مجازشامل 

. ليوان شير يا ماست در طول روز است 3

 

 سديم  -4

باال در رژيم غذايی باعث افزايش کلسيم ادرار می ) نمک(سديم 

اين کلسيم باال باعث می شود که کريستال فسفات کلسيم راحت . شود

تر دور هسته سنگ در ادرار رسوب کند، لذا تشکيل سنگ تسهيل 

اين ميزان .گرم در روز دريافت کنيد 2.5حتما سديم کمتر از .ميشود

بهترين کار . ق چايخوری سرخالی نمک در کل روز استقاش 2معادل 

را در ) نمک مجاز در کل روزتان(قاشق چايخوری نمک  2اين است که 

يک نعلبکی ريخته و فقط همان را جهت طبخ يا مصرف به غذا اضافه 

بايد حتما در نظر داشته باشيد بسياری از غذا ها بدون آن . کنيد

غذاهای کنسرو و فريز شده و  .که شما بدانيد پر از نمک هستند

. باال هستند) نمک( دارای سديم   fast foodغذاهای رستورانی مخصوصا 

آبليمو را می توانيد . لذا خواندن برچسب غذاها توصيه می شود

. برای طعم دادن به غذا ها بجای نمک اضافه کنيد
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سيترات  -5

آب .تسيترات در رژيم غذايی به عنوان مهار کننده ساخت سنگ اس

پرتغال سيترات باال دارد و ديده شده که در جلوگيری از سنگ 

 هندوانه، موز، هلو، مرکبات، ليمو، فرنگی، بسيار موثر است توت

حبوبات  به علت داشتن سيترات باال   بروکلی، فرنگی، کلم گوجه

. بسيار مفيد هستند

 

ورزش  -6

. دقيقه ورزش کنيد 45بار و هر بار  3حتما در هفته  

 

درمان دارويی  -7

ممکن است بنا به ضرورت  پزشک معالج شما در اين کلينيک از همان 

ويزيت اول عالوه بر توصيه های مهم فوق الذکر، درمان دارويی را 

بنابراين لطفا عالوه بر رعايت موارد . نيز برای شما تجويز نمايد

البته . مهم فوق، توصيه های دارويی را نيز با دقت اجرا فرماييد

گاهی نيز ممکن است در ويزيت اول بنا به تشخيص پزشک نيازی به 

تجويز دارو احساس نشود ولی در ويزيت های بعدی که به منظور 

بنابراين يکی . پايش درمان انجام می گيرد اين ضرورت احساس گردد

ديگر از اهميت های مراجعات منظم بنا به توصيه پزشک همين نياز 

 .يزيت های بعدی می باشداحتمالی تجويز دارو در و
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راهنمای مربوط به 

: بيمار مبتال به

 

 سنگ فسفات کلسيم

با هيپرکلسيوری 
تهيه شده در کميته سنگ، اندويورولوژی و يورو 

 الپاراسکوپی

مرکز تحقيقات بيماريهای کليه و مجاری ادراری 

 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 1389آبان 

 

سنگ های ادراری 
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راری به دليل اشباع باالی امالح مختلف در داخل مجاری سنگ های اد

اين سنگ ها ممکن است هيچ گونه عالمتی . ادراری پديد می آيند

نداشته باشند، ولی زمانی که سبب انسداد در بخشی از سيستم 

ادراری می شوند با عاليم شديدی نظير درد شديد پهلو،  گاهی به 

به ناحيه ران، تهوع، صورت تير کشنده به بيضه در آقايان و

اگر اين انسداد با . استفراغ، و مشاهده خون در ادرار همراهند

در . عفونت همراه شود ممکن است بيمار تب و لرز نيز داشته باشد

شديدترين حالت، ممکن است شدت انسداد به حدی باشد که عملکرد 

کليه مختل گردد و عاليم نارسايی کليه نظير تغيير سطح هشياری و 

. يم احتباس مايعات پديد آيدعال

بر . شيوع سنگ های ادراری در ساليان اخير افزايش يافته است  

اساس يک مطالعه انجام شده در ايران ميزان بروز ساالنه سنگ های 

اين سنگ ها . نفر جمعيت گزارش شده است 100000مورد در  136ادراری 

د و در ضمن هزينه زيادی را بر سيستم درمانی کشور تحميل می کنن

در ضمن . می توانند سبب پيداش عوارض گوناگونی در بيماران گردند

الزم به ذکر است که ويژگی عود کننده اين سنگ ها اهميت بررسی 

. بيمار از جهت يافتن علل زمينه ای سنگ سازی را آشکار می نمايد

بنابراين پيگيری بيمار از نظر يافتن علل زمينه ای سنگ سازی 

کردن عاليم حاد اوليه دارای اهميت بسزايی است که  بعد از رفع

البته تاکنون اين اقدامات در کشور ما به صورت سازمان يافته 

کمتر صورت می پذيرفته است و يکی از اهداف اين کلينيک اين گونه 

اقدامات پيشگيرانه و درمانی بعد از فرايند ابتدايی مداخله ای 

. يا جراحی می باشد

ی که سبب تشکيل سنگ های ادراری می شود غلظت اصلی ترين عامل

. در محيط ادرار است" فوق اشباع"باالی امالح مختلف و وضعيت 

بنابراين مهمترين بخش توصيه های تغذيه ای و درمانی بر جلوگيری 

از اشباع امالح در محيط ادرار از طريق افزايش مصرف مايعات 

.  استوار است

انواع مختلفی از سنگ، شامل سنگ  ترکيبات مختلف، سبب پديد آمدن

اگزاالت کلسيم، فسفات کلسيم، اسيد اوريکی، سيستينی، و : های

.   عفونی می شوند
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سنگ های فسفات کلسيمی 

از % 75اصلی ترين بخش سنگ های ادراری کلسيم است که در ترکيب  

از تمامی سنگ % 20شيوع سنگ های فسفات کلسيم .  سنگ ها حضور دارد

.  که در بيماران يافت می شود هايی است

ظرفيتی است و در  2چنان که می دانيد کلسيم يک عنصر معدنی و فلز 

اصلی ترين بخشی از . بخش های مختلفی از بدن انسان يافت می شود

 . بدن که کلسيم در آن حضور دارد استخوان ها هستند

دو ترکيب مهمی که در حفظ تعادل کلسيم در بدن موثرند، ويتامين 

D  اين . و هورمون غدد پاراتيروئيد يعنی پاراتورمون می باشند

دو ترکيب با اثر در نقاط مختلف يعنی روده، استخوان، و کليه 

. تعادل کلسيم را در بدن حفظ می کنند

همان طور که در مقدمه کلی سنگ های ادراری عنوان شد، اصلی ترين 

. فوق اشباع استعامل پيدايش سنگ ها رسيدن غلظت امالح، به وضعيت 

البته يکی ديگر از علل مهم سنگ سازی وجود برخی اختالالت زمينه 

ای در بيمار است که به صورت دفع بيش از حد يا کمتر از ميزان 

به . ساعته شناسايی می گردد 24الزم بعضی امالح در آزمايش ادرار 

اين دليل است که ارزيابی بيمار بعد از رفع عاليم حاد اوليه 

اين . جلوگيری از عود مجدد از اهميت بااليی برخوردار استبرای 

اختالالت در زمينه سنگ های فسفات کلسيمی شامل دفع بيش از حد 

کلسيم، اسيد اوريک، و غلظت پايين تر از حد الزم سيترات در محيط 

ممکن است يک بيمار دارای يکی از اين اختالالت، . ادرار می باشند

هر چند که ممکن است هيچ کدام از اين . يا ترکيبی از آنها باشد

اختالالت وجود نداشته باشند و همان طور که ذکر شد، فقط وضعيت 

. فوق اشباع امالح سبب سنگ سازی در بيمار شده باشد

 

دفع بيش از حد کلسيم در ادرار 

بر اساس آزمايشات انجام شده، علت زمينه ای پيدايش سنگ ادراری 

دفع . زايش دفع کلسيم  در ادرار استدر سيستم ادراری شما، اف

بيش از حد کلسيم در ادرار شايع ترين اختالل شناسايی شده در 

اين % 65تا % 35ميان بيماران سازنده سنگ های کلسيمی است و در 
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تحقيقات نشان داده اند که در ايران . بيماران مشاهده می گردد

بر اساس .باشددفع کلسيم باال احتماال سومين عامل سنگ کلسيمی می 

مطالعات انجام شده مشخص شده است که مداخالت درمانی که در جهت 

کاهش اين اختالل انجام می گيرند سبب کاهش تشکيل مجدد سنگ های 

. ادراری در بين اين بيماران می گردند

غلظت باالی کلسيم در ادرار سبب افزايش اشباع امالح کلسيم و کاهش 

 . سنگ نظير سيترات می شودفعاليت مهارکننده های تشکيل 

 

 توصيه های رژيمی و درمانی

همان طور که می دانيد شما مبتال به سنگ فسفات کلسيم هستيد در 

لذا . عين حال که کلسيم ادرار شما بيش از حد نرمال می باشد

رژيم غذايی شما شامل توصيه هايی می باشد که  کلسيم ادرار شما 

. گ درشما پيشگيری کندرا کاهش داده و از تشکيل مجدد سن

 

مايعات  -1

 24دريافت مايعات شما بايد تا حدی باشد که ميزان دفع ادرار 

برای رسيدن به اين . ليتر در روز برسد 5/2ساعته شما به حداقل 

حجم ادرار بايد آنقدر مايعات مصرف شود تا اين حجم ادرار ايجاد 

طوالنی  مصرف مايعات بايد به صورت متناوب و بدون وقفه. شود

يعنی قبل . بهتر است دريافت مايعاتتان در طول شب هم باشد. باشد

بار اين  2 -1از خواب آب بنوشيد و ادرار کنيد و در طول شب هم 

اگر در آب و هوای گرم و خشک زندگی می کنيد . کار را انجام دهيد

 . بهترين منبع مايعات آب است. بايد بيشتر مايعات بنوشنيد

توانيد با کمی شکر به آب اضافه کنيد و گاه آب ليمو را می 

شربت آب ليمو باعث کاهش کلسيم . بعنوان جايگزين آب بنوشيد

 .ادرار شما می شود

نوشابه های گازدار به علت قند باال باعث افزايش ساخت سنگ می 

ديده شده که ماء . شود، لذا از خوردن آن بايد خودداری کنيد

 .است الشعير روی سنگ تاثيری نداشته

در کل بايد بدانيد ميزان مصرف مايعات اهميت بسيار دارد و بايد 

. به حد کافی برای افزايش ادرار مصرف شود
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کلسيم  -2

ميتوان . ميلی گرم کلسيم  در روز مناسب است 1000تا  800دريافت 

قوطی کبريت پنير  1ليوان شير يا ماست همراه با  3تا 2در روز 

دن مکمل کلسيم حتما با پزشکتان مشورت در مورد خور. دريافت کرد

. کنيد

 

پروتئين حيوانی  -3

گوشت، (غير لبنی  -2...)   شير، ماست،(لبنی  -1: دسته اند 2بر  

 ...)مرغ، غذاهای دريايی و 

پروتئين حيوانی غير لبنی باعث توليد محيط اسيدی و در نتيجه 

 .افزايش کلسيم ادرار و افزايش ساخت سنگ کلسيم می شود

به نظر می رسد پروتئين لبنی نقش محافظت کننده در برابر ايجاد 

در . لذا پروتئين حيوانی غير لبنی را کمتر مصرف کنيد. سنگ دارد

گرم گوشت، مرغ يا ماهی  120تا  100کل ميزان پروتئين مجاز شامل 

پروتئين های گياهی در . ليوان شير يا ماست در طول روز است 3و 

حبوبات وغالت است وهر چند ميزان آن در  ميوه ها، سبزيجات و

مقابل ميزان پروتئين موجود در غذا های حيوانی کمتر است ميتوان 

غذاهای گياهی با قليايی کردن . با آسودگی خاطر بيشتری مصرف شود

. ادرار شما جلوی خطر سنگ را در شما ميگيرند

 

پتاسيم  -4

لذا . ی شودمحدود کردن پتاسيم غذا باعث افزايش دفع کلسيم م

البته اگر دچار نارسايی کليه .(بايد غذاهای پر پتاسيم ميل کنيد

دريافت غذاهای شامل پتاسيم ) هستيد اين توصيه شامل شما نمی شود

مرکبات، هلو، موز، . مثل ميوه ها و سبزيها کمک کننده هستند

.  هندوانه، زردآلو وگوجه فرنگی منبع خوب پتاسيم برای شما هستند

 

سديم  -5

باال در رژيم غذايی باعث افزايش کلسيم ادرار می ) نمک(سديم 

اين کلسيم باال باعث می شود که کريستال فسفات کلسيم راحت . شود
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حتما سديم . تر در ادرار رسوب کند، لذا تشکيل سنگ تسهيل ميشود

قاشق  2اين ميزان معادل .گرم در روز دريافت کنيد 2.5کمتر از 

 2بهترين کار اين است که . کل روز است چايخوری سرخالی نمک در

را در يک نعلبکی ) نمک مجاز در کل روزتان(قاشق چايخوری نمک 

بايد . ريخته و فقط همان را جهت طبخ يا مصرف به غذا اضافه کنيد

حتما در نظر داشته باشيد بسياری از غذا ها بدون آن که شما 

ه و غذاهای غذاهای کنسرو و فريز شد. بدانيد پر از نمک هستند

لذا . باال هستند) نمک( دارای سديم   fast foodرستورانی مخصوصا 

آبليمو را می توانيد برای . خواندن برچسب غذاها توصيه می شود

. طعم دادن به غذا ها بجای نمک اضافه کنيد

 

سيترات  -6

آب .سيترات در رژيم غذايی به عنوان مهار کننده ساخت سنگ است

دارد و ديده شده که در باال رفتن سيترات  پرتغال سيترات باال

 هلو، مرکبات، ليمو، فرنگی، در کل توت. ادرار بسيار موثر است

حبوبات  به علت سيترات  کلم بروکلی، فرنگی، گوجه هندوانه، موز،

 باال بسيار مفيد هستند

 .

فيتات  -7

فيتات ماده ای است که باعث جلوگيری از سنگهای کلسيمی 

غذاهای پرفيبر مثل غالت تصفيه (گياهان = ی فيتات منبع اصل.ميشود

، دانه ها مثل سويا و ) بخصوص ذرت(، سبزيجات )با سبوس(نشده 

فيتات . لذا غذاهای پر فيبر مصرف کنيد. کنجد و  روغن های آنها

در دستگاه گوارش با کلسيم باند می شود و در کليه نيز از ساخت 

. ادرار جلوگيری می کنددر ) سنگ شما(سنگهای کلسيم اگزاالت 

 

کربو هيدرات  -8

. دريافت کربوهيدرات باعث باال رفتن دفع ادراری کلسيم می شود

سعی کنيد مواد شيرين مثل انواع شيرينی ها، شکالت و قند تا حد 

. ممکن کمتر مصرف کنيد
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ورزش  -9

دقيقه ورزش کنيد  45بار و هر بار  3حتما در هفته 

 

درمان دارويی  -10

ست بنا به ضرورت  پزشک معالج شما در اين کلينيک از همان ممکن ا

ويزيت اول عالوه بر توصيه های مهم فوق الذکر، درمان دارويی را 

بنابراين لطفا عالوه بر رعايت موارد . نيز برای شما تجويز نمايد

البته . مهم فوق، توصيه های دارويی را نيز با دقت اجرا فرماييد

ويزيت اول بنا به تشخيص پزشک نيازی به گاهی نيز ممکن است در 

تجويز دارو احساس نشود ولی در ويزيت های بعدی که به منظور 

بنابراين يکی . پايش درمان انجام می گيرد اين ضرورت احساس گردد

ديگر از اهميت های مراجعات منظم بنا به توصيه پزشک همين نياز 

 .احتمالی تجويز دارو در ويزيت های بعدی می باشد
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راهنمای مربوط به 

: بيمار مبتال به

 سنگ فسفات کلسيم

با هيپوسيتراتوری 

 
تهيه شده در کميته سنگ، اندويورولوژی و يورو 

 الپاراسکوپی

مرکز تحقيقات بيماريهای کليه و مجاری ادراری 

 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 1389آبان 
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سنگ های ادراری 

ع باالی امالح مختلف در داخل مجاری سنگ های ادراری به دليل اشبا

اين سنگ ها ممکن است هيچ گونه عالمتی . ادراری پديد می آيند

نداشته باشند، ولی زمانی که سبب انسداد در بخشی از سيستم 

ادراری می شوند با عاليم شديدی نظير درد شديد پهلو،  گاهی به 

ع، صورت تير کشنده به بيضه در آقايان وبه ناحيه ران، تهو

اگر اين انسداد با . استفراغ، و مشاهده خون در ادرار همراهند

در . عفونت همراه شود ممکن است بيمار تب و لرز نيز داشته باشد

شديدترين حالت، ممکن است شدت انسداد به حدی باشد که عملکرد 

کليه مختل گردد و عاليم نارسايی کليه نظير تغيير سطح هشياری و 

. پديد آيد عاليم احتباس مايعات

بر . شيوع سنگ های ادراری در ساليان اخير افزايش يافته است  

اساس يک مطالعه انجام شده در ايران ميزان بروز ساالنه سنگ های 

اين سنگ ها . نفر جمعيت گزارش شده است 100000مورد در  136ادراری 

هزينه زيادی را بر سيستم درمانی کشور تحميل می کنند و در ضمن 

در ضمن . نند سبب پيداش عوارض گوناگونی در بيماران گردندمی توا

الزم به ذکر است که ويژگی عود کننده اين سنگ ها اهميت بررسی 

. بيمار از جهت يافتن علل زمينه ای سنگ سازی را آشکار می نمايد

بنابراين پيگيری بيمار از نظر يافتن علل زمينه ای سنگ سازی 

وليه دارای اهميت بسزايی است که بعد از رفع کردن عاليم حاد ا

البته تاکنون اين اقدامات در کشور ما به صورت سازمان يافته 

کمتر صورت می پذيرفته است و يکی از اهداف اين کلينيک اين گونه 

اقدامات پيشگيرانه و درمانی بعد از فرايند ابتدايی مداخله ای 

. يا جراحی می باشد

گ های ادراری می شود غلظت اصلی ترين عاملی که سبب تشکيل سن

. در محيط ادرار است" فوق اشباع"باالی امالح مختلف و وضعيت 

بنابراين مهمترين بخش توصيه های تغذيه ای و درمانی بر جلوگيری 

از اشباع امالح در محيط ادرار از طريق افزايش مصرف مايعات 

.  استوار است

سنگ، شامل سنگ ترکيبات مختلف، سبب پديد آمدن انواع مختلفی از 

اگزاالت کلسيم، فسفات کلسيم، اسيد اوريکی، سيستينی، و : های

 .  عفونی می شوند
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سنگ های فسفات کلسيمی 

از % 75اصلی ترين بخش سنگ های ادراری کلسيم است که در ترکيب  

از تمامی سنگ % 20شيوع سنگ های فسفات کلسيم .  سنگ ها حضور دارد

.  ت می شودهايی است که در بيماران ياف

ظرفيتی است و در  2چنان که می دانيد کلسيم يک عنصر معدنی و فلز 

اصلی ترين بخشی از . بخش های مختلفی از بدن انسان يافت می شود

 . بدن که کلسيم در آن حضور دارد استخوان ها هستند

دو ترکيب مهمی که در حفظ تعادل کلسيم در بدن موثرند، ويتامين 

D  اين . راتيروئيد يعنی پاراتورمون می باشندو هورمون غدد پا

دو ترکيب با اثر در نقاط مختلف يعنی روده، استخوان، و کليه 

. تعادل کلسيم را در بدن حفظ می کنند

همان طور که در مقدمه کلی سنگ های ادراری عنوان شد، اصلی ترين 

. عامل پيدايش سنگ ها رسيدن غلظت امالح، به وضعيت فوق اشباع است

ته يکی ديگر از علل مهم سنگ سازی وجود برخی اختالالت زمينه الب

ای در بيمار است که به صورت دفع بيش از حد يا کمتر از ميزان 

به . ساعته شناسايی می گردد 24الزم بعضی امالح در آزمايش ادرار 

اين دليل است که ارزيابی بيمار بعد از رفع عاليم حاد اوليه 

اين . د از اهميت بااليی برخوردار استبرای جلوگيری از عود مجد

اختالالت در زمينه سنگ های فسفات کلسيمی شامل دفع بيش از حد 

کلسيم، اسيد اوريک، و غلظت پايين تر از حد الزم سيترات در محيط 

ممکن است يک بيمار دارای يکی از اين اختالالت، . ادرار می باشند

ست هيچ کدام از اين هر چند که ممکن ا. يا ترکيبی از آنها باشد

اختالالت وجود نداشته باشند و همان طور که ذکر شد، فقط وضعيت 

. فوق اشباع امالح سبب سنگ سازی در بيمار شده باشد

 

غلظت کمتز از حد سيترات در ادرار 

بر اساس آزمايشات  انجام شده علت زمينه ای تشکيل سنگ در سيستم 

غلظت . ت در ادرار استادراری شما حضور کمتر از حد الزم سيترا

پايين سيترات در ادرار اختاللی مهم و در عين حال اصالح پذير در 

ميان بيماران سازنده سنگ های کلسيمی است که به صورت اختاللی 
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از بيماران و به صورت همراه با ساير % 10منفرد در نزديک به 

 سيترات ترکيبی. بيماران مشاهده می شود% 60تا % 20اختالالت در 

است معدنی که به عنوان يک مهار کننده مهم تشکيل سنگ های 

 . کلسيمی عمل می نمايد

 

 توصيه های رژيمی و درمانی

همان طور که می دانيد شما مبتال به سنگ اگزاالت کلسيم هستيد در 

لذا . عين حال که سيترات ادرار شما کمتر از حد نرمال می باشد

که  از اسيديته ادرار شما  رژيم غذايی شما شامل توصيه هايی است

را کاهش و سيترات ادرار شما را افزايش داده و از تشکيل مجدد 

. سنگ شما پيشگيری کند

 

مايعات  -1

 24دريافت مايعات شما بايد تا حدی باشد که ميزان دفع ادرار 

برای رسيدن به اين . ليتر در روز برسد 5/2ساعته شما به حداقل 

عات مصرف شود تا اين حجم ادرار ايجاد حجم ادرار بايد آنقدر مای

مصرف مايعات بايد به صورت متناوب و بدون وقفه طوالنی . شود

يعنی قبل . بهتر است دريافت مايعاتتان در طول شب هم باشد. باشد

بار اين  2-1از خواب آب بنوشيد و ادرار کنيد و در طول شب هم 

زندگی می کنيد اگر در آب و هوای گرم و خشک . کار را انجام دهيد

. بهترين منبع مايعات آب است. بايد بيشتر مايعات بنوشنيد

 . اگر چای دوست داريد آن را تا حد توان کم رنگ بنوشيد 

آب ليمو را می توانيد با کمی شکر به آب اضافه کنيد و گاه 

. شربت آب ليمو دارای سيترات است. بعنوان جايگزين آب بنوشيد

يش خطر سنگ به واسطه افزايش دفع آب گريپ فروت باعث افزا 

. اگزاالت در ادرار شما می شود

نوشابه های گازدار به علت قند باال باعث افزايش ساخت سنگ می 

ديده شده که ماء . شود، لذا از خوردن آن بايد خودداری کنيد

 .الشعير روی سنگ تاثيری نداشته است

دارد و بايد در کل بايد بدانيد ميزان مصرف مايعات اهميت بسيار 

. به حد کافی برای افزايش ادرار مصرف شود
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کلسيم  -2

سال،  9-18ميلی گرم در روز برای  1300دريافت کافی کلسيم  شامل 

ميلی گرم در روز  1200سال و   50-19ميلی گرم در روز برای  1000

بر خالف باورهای غلط و شايع . سال توصيه می شود 50برای باالی 

م باعث کاهش خطر سنگ نمی شود بلکه اثر محافظت دريافت کافی کلسی

منابع خوب کلسيم برای شما شامل لبنيات و کلم . کننده دارد

شير، ماست، پنير ، پودينگ، سوپ های درست شده . بروکلی می باشد

سهم  3بهتر است . با شيرو ساير فراورده های لبنی همه مناسب اند

يک سهم . تقسيم شود لبنيات در کل روز در بين وعده های غذايی

. پنير) قوطی کبريت 1(گرم  40ليوان شير يا ماست يا 1= لبنيات 

کلم . ميلی گرم کلسيم دارد 300يک ليوان شير يا ماست حدود 

 180بروکلی منبع خيلی خوب ديگر است که هر فنجان کلم بروکلی 

لذا ميتوان داخل ساالد همراه با ناهار و . ميلی گرم کلسيم دارد

. م بروکلی خوردشام کل

 

پروتئين حيوانی  -3

گوشت، (غير لبنی -2...)   شير، ماست،(لبنی  -1: دسته اند 2بر 

 ...)مرغ، غذاهای دريايی و 

پروتئين حيوانی غير لبنی باعث توليد محيط اسيدی و در نتيجه 

 .افزايش کلسيم ادرار و افزايش ساخت سنگ کلسيم می شود

ش محافظت کننده در برابر ايجاد به نظر می رسد پروتئين لبنی نق

در . لذا پروتئين حيوانی غير لبنی را کمتر مصرف کنيد. سنگ دارد

گرم گوشت، مرغ يا ماهی  120تا  100کل ميزان پروتئين مجاز شامل 

پروتئين های گياهی در . ليوان شير يا ماست در طول روز است 3و 

ان آن در ميوه ها، سبزيجات و حبوبات وغالت است وهر چند ميز

مقابل ميزان پروتئين موجود در غذا های حيوانی کمتر است ميتوان 

غذاهای گياهی با قليايی کردن . با آسودگی خاطر بيشتری مصرف شود

. ادرار شما جلوی خطر سنگ را در شما ميگيرند

 

سديم  -4
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باال در رژيم غذايی باعث افزايش کلسيم ادرار و ) نمک(سديم 

اين کلسيم باال باعث می شود که . وداسيدی شدن ادرار می ش

کريستال کلسيم راحت تر در ادرار رسوب کند، لذا تشکيل سنگ 

اين .گرم در روز دريافت کنيد 2.5حتما سديم کمتر از .تسهيل ميشود

بهترين . قاشق چايخوری سرخالی نمک در کل روز است 2ميزان معادل 

را ) کل روزتان نمک مجاز در(قاشق چايخوری نمک  2کار اين است که 

در يک نعلبکی ريخته و فقط همان را جهت طبخ يا مصرف به غذا 

بايد حتما در نظر داشته باشيد بسياری از غذا ها . اضافه کنيد

غذاهای کنسرو و فريز . بدون آن که شما بدانيد پر از نمک هستند

باال ) نمک( دارای سديم   fast foodشده و غذاهای رستورانی مخصوصا 

آبليمو را می . لذا خواندن برچسب غذاها توصيه می شود. هستند

. توانيد برای طعم دادن به غذا ها بجای نمک اضافه کنيد

 

سيترات  -5

آب .سيترات در رژيم غذايی به عنوان مهار کننده ساخت سنگ است

پرتغال سيترات باال دارد و ديده شده که در باال رفتن سيترات 

 موز، هلو، مرکبات، ليمو، رنگی،ف ادرار بسيار موثر است توت

حبوبات  به علت داشتن  بروکلی، فرنگی، کلم گوجه هندوانه،

.  سيترات باال  بسيار مفيد هستند

 

ورزش  -6

. دقيقه ورزش کنيد 45بار و هر بار  3حتما در هفته 

 

درمان دارويی  -7

ممکن است بنا به ضرورت  پزشک معالج شما در اين کلينيک از همان 

اول عالوه بر توصيه های مهم فوق الذکر، درمان دارويی را ويزيت 

بنابراين لطفا عالوه بر رعايت موارد . نيز برای شما تجويز نمايد

البته . مهم فوق، توصيه های دارويی را نيز با دقت اجرا فرماييد

گاهی نيز ممکن است در ويزيت اول بنا به تشخيص پزشک نيازی به 

لی در ويزيت های بعدی که به منظور تجويز دارو احساس نشود و

بنابراين يکی . پايش درمان انجام می گيرد اين ضرورت احساس گردد
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ديگر از اهميت های مراجعات منظم بنا به توصيه پزشک همين نياز 

 .احتمالی تجويز دارو در ويزيت های بعدی می باشد
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راهنمای مربوط به 

: بيمار مبتال به

 

 سنگ فسفات کلسيم

هيپريوريکوزوری با 
تهيه شده در کميته سنگ، اندويورولوژی و يورو 

 الپاراسکوپی

مرکز تحقيقات بيماريهای کليه و مجاری ادراری 

دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 

 1389آبان 
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سنگ های ادراری 

سنگ های ادراری به دليل اشباع باالی امالح مختلف در داخل مجاری 

نگ ها ممکن است هيچ گونه عالمتی اين س. ادراری پديد می آيند

نداشته باشند، ولی زمانی که سبب انسداد در بخشی از سيستم 

ادراری می شوند با عاليم شديدی نظير درد شديد پهلو،  گاهی به 

صورت تير کشنده به بيضه در آقايان وبه ناحيه ران، تهوع، 

 اگر اين انسداد با. استفراغ، و مشاهده خون در ادرار همراهند

در . عفونت همراه شود ممکن است بيمار تب و لرز نيز داشته باشد

شديدترين حالت، ممکن است شدت انسداد به حدی باشد که عملکرد 

کليه مختل گردد و عاليم نارسايی کليه نظير تغيير سطح هشياری و 

. عاليم احتباس مايعات پديد آيد

بر . است شيوع سنگ های ادراری در ساليان اخير افزايش يافته  

اساس يک مطالعه انجام شده در ايران ميزان بروز ساالنه سنگ های 

اين سنگ ها . نفر جمعيت گزارش شده است 100000مورد در  136ادراری 

هزينه زيادی را بر سيستم درمانی کشور تحميل می کنند و در ضمن 

در ضمن . می توانند سبب پيداش عوارض گوناگونی در بيماران گردند

ه ذکر است که ويژگی عود کننده اين سنگ ها اهميت بررسی الزم ب

. بيمار از جهت يافتن علل زمينه ای سنگ سازی را آشکار می نمايد

بنابراين پيگيری بيمار از نظر يافتن علل زمينه ای سنگ سازی 

بعد از رفع کردن عاليم حاد اوليه دارای اهميت بسزايی است که 

شور ما به صورت سازمان يافته البته تاکنون اين اقدامات در ک

کمتر صورت می پذيرفته است و يکی از اهداف اين کلينيک اين گونه 

اقدامات پيشگيرانه و درمانی بعد از فرايند ابتدايی مداخله ای 

. يا جراحی می باشد

اصلی ترين عاملی که سبب تشکيل سنگ های ادراری می شود غلظت 

. در محيط ادرار است" عفوق اشبا"باالی امالح مختلف و وضعيت 

بنابراين مهمترين بخش توصيه های تغذيه ای و درمانی بر جلوگيری 

از اشباع امالح در محيط ادرار از طريق افزايش مصرف مايعات 

.  استوار است

ترکيبات مختلف، سبب پديد آمدن انواع مختلفی از سنگ، شامل سنگ 

سيستينی، و اگزاالت کلسيم، فسفات کلسيم، اسيد اوريکی، : های

.   عفونی می شوند
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سنگ های فسفات کلسيمی 

از % 75اصلی ترين بخش سنگ های ادراری کلسيم است که در ترکيب  

از تمامی سنگ % 20شيوع سنگ های فسفات کلسيم .  سنگ ها حضور دارد

.  هايی است که در بيماران يافت می شود

تی است و در ظرفی 2چنان که می دانيد کلسيم يک عنصر معدنی و فلز 

اصلی ترين بخشی از . بخش های مختلفی از بدن انسان يافت می شود

 . بدن که کلسيم در آن حضور دارد استخوان ها هستند

دو ترکيب مهمی که در حفظ تعادل کلسيم در بدن موثرند، ويتامين 

D  اين . و هورمون غدد پاراتيروئيد يعنی پاراتورمون می باشند

قاط مختلف يعنی روده، استخوان، و کليه دو ترکيب با اثر در ن

. تعادل کلسيم را در بدن حفظ می کنند

همان طور که در مقدمه کلی سنگ های ادراری عنوان شد، اصلی ترين 

. عامل پيدايش سنگ ها رسيدن غلظت امالح، به وضعيت فوق اشباع است

البته يکی ديگر از علل مهم سنگ سازی وجود برخی اختالالت زمينه 

در بيمار است که به صورت دفع بيش از حد يا کمتر از ميزان ای 

به . ساعته شناسايی می گردد 24الزم بعضی امالح در آزمايش ادرار 

اين دليل است که ارزيابی بيمار بعد از رفع عاليم حاد اوليه 

اين . برای جلوگيری از عود مجدد از اهميت بااليی برخوردار است

ی فسفات کلسيمی شامل دفع بيش از حد اختالالت در زمينه سنگ ها

کلسيم، اسيد اوريک، و غلظت پايين تر از حد الزم سيترات در محيط 

ممکن است يک بيمار دارای يکی از اين اختالالت، . ادرار می باشند

هر چند که ممکن است هيچ کدام از اين . يا ترکيبی از آنها باشد

ذکر شد، فقط وضعيت اختالالت وجود نداشته باشند و همان طور که 

. فوق اشباع امالح سبب سنگ سازی در بيمار شده باشد

 

دفع بيش از حد اسيد اوريک در ادرار 

بر اساس آزمايشات به عمل آمده علت زمينه ای تشکيل سنگ در 

در . سيستم ادراری شما افزايش دفع اسيد اوريک در ادرار ميباشد

از بيماران % 10ه برخی از مطالعات مشاهده شده است که نزديک ب

سازنده سنگ های کلسيمی فقط دچار اختالل دفع بيش از حد اسيد 



2 
 

. اوريک در ادرار به عنوان تنها عامل زمينه ای هستند

هيپراوريکوزوری سبب افزايش غلظت ترکيب مونو سديم اورات در 

. ادرار و متعاقبا پيدايش سنگ های فسفات کلسيمی می گردد

لی که از متابوليسم پورين ها در بدن اسيد اوريک ترکيبی است آ

دريافت بيش از حد غذا های حاوی پورين و همچنين . پديد می آيد

شرايطی که در بدن تکثير و تخريب سلول ها افزايش می يابد، می 

تواند فرد را در معرض افزايش سطح اسيد اوريک خون و ادرار قرار 

 .   دهد

 

 توصيه های رژيمی و درمانی

می دانيد شما مبتال به سنگ فسفات کلسيم هستيد در  همان طور که

لذا رژيم غذايی شما . عين حال اسيد اوريک ادرارتان نيز باالست

شامل توصيه هايی می باشد که  اسيد اوريک ادرار شما را کاهش 

 .داده و از تشکيل مجدد سنگ درشما پيشگيری کند

 

 نیپور -1

 باال پورين با غذاهای فمصر از شما خودداری قسمت درمان نیمهمتر 

با  یغذاها). عاتیما افتیدر شیمسلما در کنار افزا(  .می باشد

گوشت  ن،یبخصوص سارد یانواع ماه ،يیایدر یغذاها: باال نیپور

گوشت مثل  یدل، جگر و قلوه و مغز، فراورده ها ان،یقرمز و ماک

. آب گوشت و آب خورشها

مصرف ندارند و  تیوعمتوسط همانند حبوبات ممن نیبا پور یغذاها

 نئیپروت شما در سنگ .کنيدمصرف  آنها را دیتوانی در حد متوسط م

با (بخصوص غالت تصفيه نشده  )سبزيجات، ميوه ها و غالت(ی اهیگ

لذا الزم به . شود یوانیح یها نئیپروت نیگزیبهتر است جا) سبوس

 .ستیکامل حبوبات ن تیمحدود

 

کاهش اسيديته ادرار  -2 

مواد . بزيجات وغالت ميتوان با آسودگی خاطر مصرف شودميوه ها، س

گياهی با قليايی کردن ادرار شما جلوی خطر سنگ را در شما 

. ميگيرند
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مايعات  -3

 24دريافت مايعات شما بايد تا حدی باشد که ميزان دفع ادرار 

برای رسيدن به اين حجم . ليتر در روز برسد 5/2ساعته شما به 

ايعات مصرف شود تا اين حجم ادرار ايجاد ادرار بايد آنقدر م

مصرف مايعات بايد به صورت متناوب و بدون وقفه طوالنی . شود

يعنی . بهتر است دريافت مايعاتتان در طول شب هم باشد.  باشد

بار  2 -1قبل از خواب آب بنوشيد و ادرار کنيد و در طول شب هم 

خشک زندگی می اگر در آب و هوای گرم و . اين کار را انجام دهيد

. بهترين منبع مايعات آب است. کنيد بايد بيشتر مايعات بنوشنيد

آب ليمو را ميتوانيد با کمی شکر به آب اضافه کنيد و گاه 

ديده شده که ماء الشعير روی سنگ . بعنوان جايگزين آب بنوشيد

 .تاثيری نداشته است

يت ولی در کل بايد بدانيد مصرف ميزان مصرف مايعات بسيار اهم

. دارد و بايد به حد کافی برای افزايش ادرار مصرف شود

  

کالری  -4

وزن باال و چاقی بخصوص دور کمر باال، و افزايش وزن با افزايش  

اين ارتباط در خانم ها حتی شديد تر . خطر سنگ در شما همراه اند

ديده شده است که افراد چاق دارای  اسيد اوريک . از آقايان است

لذا در افراد چاق سنگ اسيد اوريک . ار می باشندبيشتر در ادر

مطالعات همچنين نشان داده اند افراد چاق ادرارشان . بيشتر است

پس . لذا سنگ اسيد اوريک در اين افراد بيشتر است. اسيدی تر است

اگر چاق هستيد ورزش کنيد و کالری را تا رسيدن به وزن مناسب 

وزن مناسب شما وقتی است توجه داشته باشيد که . پايين بياوريد

. باشد 25و ترجيحا زير  30وزن در شما زير /قد×که قد

  

کلسيم  -5

سال،  9-18ميلی گرم در روز برای  1300دريافت کافی کلسيم  شامل 

ميلی گرم در روز  1200سال و  50-19ميلی گرم در روز برای  1000

شايع بر خالف باورهای غلط و . سال توصيه می شود 50برای باالی 
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منابع خوب . دريافت کافی کلسيم باعث افزايش خطر سنگ نمی شود

 سبز، برگ بستنی، سبزيجات چرب،  کم کلسيم برای شما شامل لبنيات

يک ليوان . بادام اند و کنجد ساردين، ماهی کلم بروکلی، اسفناج،

کلم بروکلی منبع . ميلی گرم کلسيم دارد 300شير يا ماست حدود 

ميلی گرم کلسيم  180ست که هر فنجان بروکلی خيلی خوب ديگری ا

لذا می توان داخل ساالد همراه با ناهار و شام کلم بروکلی . دارد

. خورد

 

سديم  -6

باال در رژيم غذايی باعث افزايش کلسيم ادرار می ) نمک(سديم 

اين کلسيم باال باعث می شود که کريستال کلسيم راحت تر دور . شود

درار رسوب کند، لذا تشکيل سنگ تسهيل هسته اسيد اوريکی در ا

اين ميزان .گرم در روز دريافت کنيد 2.5حتما سديم کمتر از .ميشود

بهترين کار . قاشق چايخوری سرخالی نمک در کل روز است 2معادل 

را در ) نمک مجاز در کل روزتان(قاشق چايخوری نمک  2اين است که 

صرف به غذا اضافه يک نعلبکی ريخته و فقط همان را جهت طبخ يا م

بايد حتما در نظر داشته باشيد بسياری از غذا ها بدون آن . کنيد

غذاهای کنسرو و فريز شده و . که شما بدانيد پر از نمک هستند

. باال هستند) نمک( دارای سديم   fast foodغذاهای رستورانی مخصوصا 

آبليمو را می توانيد . لذا خواندن برچسب غذاها توصيه می شود

. رای طعم دادن به غذا ها بجای نمک اضافه کنيدب

 

ورزش  -7

. دقيقه ورزش کنيد 45بار و هر بار  3حتما در هفته 

 

درمان دارويی  -8

ممکن است بنا به ضرورت  پزشک معالج شما در اين کلينيک از همان 

ويزيت اول عالوه بر توصيه های مهم فوق الذکر، درمان دارويی را 

بنابراين لطفا عالوه بر رعايت موارد . نمايد نيز برای شما تجويز

البته . مهم فوق، توصيه های دارويی را نيز با دقت اجرا فرماييد

گاهی نيز ممکن است در ويزيت اول بنا به تشخيص پزشک نيازی به 
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تجويز دارو احساس نشود ولی در ويزيت های بعدی که به منظور 

بنابراين يکی . س گرددپايش درمان انجام می گيرد اين ضرورت احسا

ديگر از اهميت های مراجعات منظم بنا به توصيه پزشک همين نياز 

. احتمالی تجويز دارو در ويزيت های بعدی می باشد
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راهنمای مربوط به 

: بيمار مبتال به

 
 سنگ اسيد اوريک

تهيه شده در کميته سنگ، اندويورولوژی و يورو 

الپاراسکوپی 

ای کليه و مجاری ادراری مرکز تحقيقات بيماريه

 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 1389آبان 
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 سنگ های ادراری

سنگ های ادراری به دليل اشباع باالی امالح مختلف در داخل مجاری 

اين سنگ ها ممکن است هيچ گونه عالمتی . ادراری پديد می آيند

نداشته باشند، ولی زمانی که سبب انسداد در بخشی از سيستم 

راری می شوند با عاليم شديدی نظير درد شديد پهلو،  گاهی به اد

صورت تير کشنده به بيضه در آقايان وبه ناحيه ران، تهوع، 

اگر اين انسداد با . استفراغ، و مشاهده خون در ادرار همراهند

در . عفونت همراه شود ممکن است بيمار تب و لرز نيز داشته باشد

انسداد به حدی باشد که عملکرد شديدترين حالت، ممکن است شدت 

کليه مختل گردد و عاليم نارسايی کليه نظير تغيير سطح هشياری و 

. عاليم احتباس مايعات پديد آيد

بر . شيوع سنگ های ادراری در ساليان اخير افزايش يافته است  

اساس يک مطالعه انجام شده در ايران ميزان بروز ساالنه سنگ های 

اين سنگ ها . نفر جمعيت گزارش شده است 100000مورد در  136ادراری 

هزينه زيادی را بر سيستم درمانی کشور تحميل می کنند و در ضمن 

در ضمن . می توانند سبب پيداش عوارض گوناگونی در بيماران گردند

الزم به ذکر است که ويژگی عود کننده اين سنگ ها اهميت بررسی 

. سازی را آشکار می نمايدبيمار از جهت يافتن علل زمينه ای سنگ 

بنابراين پيگيری بيمار از نظر يافتن علل زمينه ای سنگ سازی 

بعد از رفع کردن عاليم حاد اوليه دارای اهميت بسزايی است که 

البته تاکنون اين اقدامات در کشور ما به صورت سازمان يافته 

کمتر صورت می پذيرفته است و يکی از اهداف اين کلينيک اين گونه 

اقدامات پيشگيرانه و درمانی بعد از فرايند ابتدايی مداخله ای 

. يا جراحی می باشد

اصلی ترين عاملی که سبب تشکيل سنگ های ادراری می شود غلظت 

. در محيط ادرار است" فوق اشباع"باالی امالح مختلف و وضعيت 

بنابراين مهمترين بخش توصيه های تغذيه ای و درمانی بر جلوگيری 

اع امالح در محيط ادرار از طريق افزايش مصرف مايعات از اشب

.  استوار است

ترکيبات مختلف، سبب پديد آمدن انواع مختلفی از سنگ، شامل سنگ 

اگزاالت کلسيم، فسفات کلسيم، اسيد اوريکی، سيستينی، و : های

.  عفونی می شوند
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سنگ های اسيد اوريکی 

ر بين بيماران دارای د% 10سنگ های اسيد اوريکی با شيوع تقريبا 

اسيد اوريک اسيدی آلی و . سنگ های مجاری ادراری مشاهده ميشود

درجه بدن، نيمی از آن  37و دمای  35/5معادل  PHضعيف است که در 

به صورت ملح اورات و نيمی ديگر به صورت اسيد اوريک آزاد 

. مشاهده ميشود

ی پايين ادرار PHسه مولفه مهم در تشکيل سنگ های اسيد اوريکی 

، حجم پايين ادرار ناشی )يا به عبارت ديگر اسيدی بودن ادرار(

از دريافت ناکافی مايعات، و دفع بيش از حد اسيد اوريک در می 

پايين ادرار از دو مولفه ديگر مهم  PHباشند که در اين بين نقش 

. تر است

اسيد اوريک از متابوليسم پورين ها در بدن پديد می آيد دريافت 

ز حد غذا های حاوی پورين و همچنين شرايطی که در بدن بيش ا

تکثير و تخريب سلول ها افزايش می يابد، می تواند فرد را در 

.    معرض افزايش سطح اسيد اوريک خون و ادرار قرار دهد

 

 توصيه های رژيمی و درمانی

باال  .همان طور که می دانيد شما مبتال به سنگ اسيد اوريک هستيد

اوريک ادرار، اسيدی بودن ادرار دو عامل مهم سنگ بودن اسيد 

لذا رژيم غذايی شما شامل توصيه هايی می باشد که اسيديته . اند

ادرار شما و اسيد اوريک ادرار شمارا کاهش داده ولذا از تشکيل 

. مجدد سنگ درشما پيشگيری کند

 

 نیپور -1

 باال نپوری با غذاهای مصرف از شما خودداری قسمت درمان نیمهمتر 

با  یغذاها). عاتیما افتیدر شیمسلما در کنار افزا(  .می باشد

گوشت  ن،یبخصوص سارد یانواع ماه ،يیایدر یغذاها: باال نیپور

گوشت مثل  یدل، جگر و قلوه و مغز، فراورده ها ان،یقرمز و ماک

. آب گوشت و آب خورشها
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و  مصرف ندارند تیمتوسط همانند حبوبات ممنوع نیبا پور یغذاها

 نئیپروت شما در سنگ .کنيدمصرف  آنها را دیتوانی در حد متوسط م

با (بخصوص غالت تصفيه نشده  )سبزيجات، ميوه ها و غالت(ی اهیگ

لذا الزم به . شود یوانیح یها نئیپروت نیگزیبهتر است جا) سبوس

 .ستیکامل حبوبات ن تیمحدود

 

کاهش اسيديته ادرار  -2 

مواد . وان با آسودگی خاطر مصرف شودميوه ها، سبزيجات وغالت ميت

گياهی با قليايی کردن ادرار شما جلوی خطر سنگ را در شما 

ميگيرند 

 

مايعات  -3

 24دريافت مايعات شما بايد تا حدی باشد که ميزان دفع ادرار 

برای رسيدن به اين حجم . ليتر در روز برسد 5/2ساعته شما به 

اين حجم ادرار ايجاد  ادرار بايد آنقدر مايعات مصرف شود تا

مصرف مايعات بايد به صورت متناوب و بدون وقفه طوالنی . شود

يعنی . بهتر است دريافت مايعاتتان در طول شب هم باشد.  باشد

بار  2 -1قبل از خواب آب بنوشيد و ادرار کنيد و در طول شب هم 

اگر در آب و هوای گرم و خشک زندگی می . اين کار را انجام دهيد

. بهترين منبع مايعات آب است. بايد بيشتر مايعات بنوشنيد کنيد

آب ليمو را ميتوانيد با کمی شکر به آب اضافه کنيد و گاه 

ديده شده که ماء الشعير روی سنگ . بعنوان جايگزين آب بنوشيد

 .تاثيری نداشته است

ولی در کل بايد بدانيد مصرف ميزان مصرف مايعات بسيار اهميت 

. حد کافی برای افزايش ادرار مصرف شود دارد و بايد به

  

کالری  -4

وزن باال و چاقی بخصوص دور کمر باال، و افزايش وزن با افزايش  

اين ارتباط در خانم ها حتی شديد تر . خطر سنگ در شما همراه اند

ديده شده است که افراد چاق دارای  اسيد اوريک . از آقايان است

در افراد چاق سنگ اسيد اوريک لذا . بيشتر در ادرار می باشند
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مطالعات همچنين نشان داده اند افراد چاق ادرارشان . بيشتر است

پس . لذا سنگ اسيد اوريک در اين افراد بيشتر است. اسيدی تر است

اگر چاق هستيد ورزش کنيد و کالری را تا رسيدن به وزن مناسب 

ی است توجه داشته باشيد که وزن مناسب شما وقت. پايين بياوريد

. باشد 25و ترجيحا زير  30وزن در شما زير /قد×که قد

 

کلسيم  -5 

سال، 9-18ميلی گرم در روز برای  1300دريافت کافی کلسيم  شامل 

ميلی گرم در روز  1200سال و  50-19ميلی گرم در روز برای  1000

بر خالف باورهای غلط و شايع . سال توصيه می شود 50برای باالی 

منابع خوب . لسيم باعث افزايش خطر سنگ نمی شوددريافت کافی ک

 سبز، برگ بستنی، سبزيجات چرب،  کم کلسيم برای شما شامل لبنيات

يک ليوان . بادام اند و کنجد ساردين، ماهی کلم بروکلی، اسفناج،

کلم بروکلی منبع . ميلی گرم کلسيم دارد 300شير يا ماست حدود 

ميلی گرم کلسيم  180کلی خيلی خوب ديگری است که هر فنجان برو

لذا می توان داخل ساالد همراه با ناهار و شام کلم بروکلی . دارد

. خورد

 

سديم  -6

باال در رژيم غذايی باعث اسيدی شدن ادرار می شود و ) نمک(سديم 

حتما .هر چه ادرار اسيدی باشد خطر تشکيل سنگ در شما بيشتر است

 2اين ميزان معادل .دگرم در روز دريافت کنی 2.5سديم کمتر از 

بهترين کار اين است . قاشق چايخوری سرخالی نمک در کل روز است

را در يک ) نمک مجاز در کل روزتان(قاشق چايخوری نمک  2که 

نعلبکی ريخته و فقط همان را جهت طبخ يا مصرف به غذا اضافه 

بايد حتما در نظر داشته باشيد بسياری از غذا ها بدون آن . کنيد

غذاهای کنسرو و فريز شده و . بدانيد پر از نمک هستندکه شما 

. باال هستند) نمک( دارای سديم   fast foodغذاهای رستورانی مخصوصا 

آبليمو را می توانيد . لذا خواندن برچسب غذاها توصيه می شود

. برای طعم دادن به غذا ها بجای نمک اضافه کنيد
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ورزش  -7

. دقيقه ورزش کنيد 45بار و هر بار  3حتما در هفته 

 

درمان دارويی  -8

ممکن است بنا به ضرورت  پزشک معالج شما در اين کلينيک از همان 

ويزيت اول عالوه بر توصيه های مهم فوق الذکر، درمان دارويی را 

بنابراين لطفا عالوه بر رعايت موارد . نيز برای شما تجويز نمايد

البته . جرا فرماييدمهم فوق، توصيه های دارويی را نيز با دقت ا

گاهی نيز ممکن است در ويزيت اول بنا به تشخيص پزشک نيازی به 

تجويز دارو احساس نشود ولی در ويزيت های بعدی که به منظور 

بنابراين يکی . پايش درمان انجام می گيرد اين ضرورت احساس گردد

ديگر از اهميت های مراجعات منظم بنا به توصيه پزشک همين نياز 

 .الی تجويز دارو در ويزيت های بعدی می باشداحتم
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راهنمای مربوط به 

: بيمار مبتال به

 

سنگ سيستين 

 
تهيه شده در کميته سنگ، اندويورولوژی و يورو 

 الپاراسکوپی

مرکز تحقيقات بيماريهای کليه و مجاری ادراری 

 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 1389آبان 
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سنگ های ادراری 

دراری به دليل اشباع باالی امالح مختلف در داخل مجاری سنگ های ا

اين سنگ ها ممکن است هيچ گونه عالمتی . ادراری پديد می آيند

نداشته باشند، ولی زمانی که سبب انسداد در بخشی از سيستم 

ادراری می شوند با عاليم شديدی نظير درد شديد پهلو،  گاهی به 

وبه ناحيه ران، تهوع، صورت تير کشنده به بيضه در آقايان 

اگر اين انسداد با . استفراغ، و مشاهده خون در ادرار همراهند

در . عفونت همراه شود ممکن است بيمار تب و لرز نيز داشته باشد

شديدترين حالت، ممکن است شدت انسداد به حدی باشد که عملکرد 

کليه مختل گردد و عاليم نارسايی کليه نظير تغيير سطح هشياری و 

. اليم احتباس مايعات پديد آيدع

بر . شيوع سنگ های ادراری در ساليان اخير افزايش يافته است  

اساس يک مطالعه انجام شده در ايران ميزان بروز ساالنه سنگ های 

اين سنگ ها . نفر جمعيت گزارش شده است 100000مورد در  136ادراری 

ند و در ضمن هزينه زيادی را بر سيستم درمانی کشور تحميل می کن

در ضمن . می توانند سبب پيداش عوارض گوناگونی در بيماران گردند

الزم به ذکر است که ويژگی عود کننده اين سنگ ها اهميت بررسی 

. بيمار از جهت يافتن علل زمينه ای سنگ سازی را آشکار می نمايد

بنابراين پيگيری بيمار از نظر يافتن علل زمينه ای سنگ سازی 

ع کردن عاليم حاد اوليه دارای اهميت بسزايی است که بعد از رف

البته تاکنون اين اقدامات در کشور ما به صورت سازمان يافته 

کمتر صورت می پذيرفته است و يکی از اهداف اين کلينيک اين گونه 

اقدامات پيشگيرانه و درمانی بعد از فرايند ابتدايی مداخله ای 

. يا جراحی می باشد

لی که سبب تشکيل سنگ های ادراری می شود غلظت اصلی ترين عام

. در محيط ادرار است" فوق اشباع"باالی امالح مختلف و وضعيت 

بنابراين مهمترين بخش توصيه های تغذيه ای و درمانی بر جلوگيری 

از اشباع امالح در محيط ادرار از طريق افزايش مصرف مايعات 

.  استوار است

ن انواع مختلفی از سنگ، شامل سنگ ترکيبات مختلف، سبب پديد آمد

اگزاالت کلسيم، فسفات کلسيم، اسيد اوريکی، سيستينی، و : های

.   عفونی می شوند
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سنگ های سيستينی 

سنگ های سيستينی سنگ های نادری هستند که دربين سنگ های مجاری 

در اطفال مشاهده % 10در بزرگساالن و % 1ادراری با شيوع تقريبا 

کل گيری اين سنگ ها در سيستم ادراری بيماران، علت ش.  ميشوند

نوعی بيماری ژنتيکی با توارث مغلوب به نام سيستينوری يا دفع 

اين در حالی است . بيش از حد اسيد آمينه سيستين در ادرار است

که در شرايط طبيعی هيچ ميزانی ازاين اسيد های آمينه در ادرار 

. يافت نمی شود

سنگ های سيستينی اشباع بيش از حد اين  مهم ترين مولفه در تشکيل

در افراد طبيعی اين اتفاق به دليل . اسيد آمينه در ادرار است

عدم حضور اين اسيد آمينه در ادرار رخ نمی دهد، در حالی که در 

بيماران با نقص ژنتيکی ياد شده به دليل غلظت باالی اين اسيد 

هد پيدايش اين آمينه در ادرارشان حتی در شرايط فيزيولوژيک شا

 .سنگ ها هستيم

 

 توصيه های رژيمی و درمانی

لذا رژيم . همانطور که می دانيد شما مبتال به سنگ سيستينی هستيد

غذايی شما شامل توصيه های می باشد که اسيديته ادرار شما را 

. کاهش داده و از تشکيل مجدد سنگ درشما پيشگيری کند

 

مايعات  -1

 24ا حدی باشد که ميزان دفع ادرار دريافت مايعات شما بايد ت

برای رسيدن به اين حجم ادرار . ليتر در روز برسد 3ساعته شما به 

مصرف . بايد آنقدر مايعات مصرف شود تا اين حجم ادرار ايجاد شود

بهتر است . مايعات بايد به صورت متناوب و بدون وقفه طوالنی باشد

قبل از خواب آب يعنی . دريافت مايعاتتان در طول شب هم باشد

بار اين کار را انجام   2-1بنوشيد و ادرار کنيد و در طول شب هم 

اگر در آب و هوای گرم و خشک زندگی می کنيد بايد بيشتر . دهيد

ديده شده که ماء . بهترين منبع مايعات آب است. مايعات بنوشنيد

 .الشعير تاثيری روی سنگ نداشته است
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مايعات اهميت بسيار دارد و بايد در کل بايد بدانيد ميزان مصرف 

 . به حد کافی برای افزايش ادرار مصرف شود

 

سديم  -2

باال در رژيم غذايی باعث افزايش کلسيم ادرار و ) نمک(سديم 

حالليت سيستين در محيط قليايی افزايش . اسيدی شدن ادرار می شود

لذا اسيد شدن ادرار باعث افزايش خطر رسوب سيستين و . ميابد

گرم در روز  2.5حتما سديم کمتر از . د سنگ در ادرار می شودتولی

قاشق چايخوری سرخالی نمک در کل  2اين ميزان معادل .دريافت کنيد

نمک مجاز (قاشق چايخوری نمک  2بهترين کار اين است که . روز است

را در يک نعلبکی ريخته و فقط همان را جهت طبخ ) در کل روزتان

بايد حتما در نظر داشته باشيد . نيديا مصرف به غذا اضافه ک

. بسياری از غذا ها بدون آن که شما بدانيد پر از نمک هستند

  fast foodغذاهای کنسرو و فريز شده و غذاهای رستورانی مخصوصا 

لذا خواندن برچسب غذاها توصيه . باال هستند) نمک( دارای سديم 

ا ها بجای آبليمو را می توانيد برای طعم دادن به غذ. می شود

. نمک اضافه کنيد

 

ادرار  تهیدیاس کاهش -3

لذا . گرددی م نیستیس تیحالل شیادرار باعث افزا کاهش اسيديته 

 تیمحدود. مناسب استساالد و حبوبات و غالت  یو سبز وهیپر م میرژ

ادرار  تهیدیممکن است سبب کاهش اس) انواع گوشت( یوانیح نئیپروتِ 

 .شود

 

ورزش  -4

. دقيقه ورزش کنيد 45بار و هر بار  3 حتما در هفته

 

درمان دارويی  -5

ممکن است بنا به ضرورت  پزشک معالج شما در اين کلينيک از همان 

ويزيت اول عالوه بر توصيه های مهم فوق الذکر، درمان دارويی را 

بنابراين لطفا عالوه بر رعايت موارد . نيز برای شما تجويز نمايد
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البته . ويی را نيز با دقت اجرا فرماييدمهم فوق، توصيه های دار

گاهی نيز ممکن است در ويزيت اول بنا به تشخيص پزشک نيازی به 

تجويز دارو احساس نشود ولی در ويزيت های بعدی که به منظور 

بنابراين يکی . پايش درمان انجام می گيرد اين ضرورت احساس گردد

پزشک همين نياز ديگر از اهميت های مراجعات منظم بنا به توصيه 

. احتمالی تجويز دارو در ويزيت های بعدی می باشد
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راهنمای مربوط به 

: بيمار مبتال به

 

سنگ عفونی 

 
تهيه شده در کميته سنگ، اندويورولوژی و يورو 

 الپاراسکوپی

مرکز تحقيقات بيماريهای کليه و مجاری ادراری 

 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 1389آبان 
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ای ادراری سنگ ه

سنگ های ادراری به دليل اشباع باالی امالح مختلف در داخل مجاری 

اين سنگ ها ممکن است هيچ گونه عالمتی . ادراری پديد می آيند

نداشته باشند، ولی زمانی که سبب انسداد در بخشی از سيستم 

ادراری می شوند با عاليم شديدی نظير درد شديد پهلو،  گاهی به 

به بيضه در آقايان وبه ناحيه ران، تهوع،  صورت تير کشنده

اگر اين انسداد با . استفراغ، و مشاهده خون در ادرار همراهند

در . عفونت همراه شود ممکن است بيمار تب و لرز نيز داشته باشد

شديدترين حالت، ممکن است شدت انسداد به حدی باشد که عملکرد 

غيير سطح هشياری و کليه مختل گردد و عاليم نارسايی کليه نظير ت

. عاليم احتباس مايعات پديد آيد

بر . شيوع سنگ های ادراری در ساليان اخير افزايش يافته است  

اساس يک مطالعه انجام شده در ايران ميزان بروز ساالنه سنگ های 

اين سنگ ها . نفر جمعيت گزارش شده است 100000مورد در  136ادراری 

نی کشور تحميل می کنند و در ضمن هزينه زيادی را بر سيستم درما

در ضمن . می توانند سبب پيداش عوارض گوناگونی در بيماران گردند

الزم به ذکر است که ويژگی عود کننده اين سنگ ها اهميت بررسی 

. بيمار از جهت يافتن علل زمينه ای سنگ سازی را آشکار می نمايد

سنگ سازی  بنابراين پيگيری بيمار از نظر يافتن علل زمينه ای

بعد از رفع کردن عاليم حاد اوليه دارای اهميت بسزايی است که 

البته تاکنون اين اقدامات در کشور ما به صورت سازمان يافته 

کمتر صورت می پذيرفته است و يکی از اهداف اين کلينيک اين گونه 

اقدامات پيشگيرانه و درمانی بعد از فرايند ابتدايی مداخله ای 

. باشديا جراحی می 

اصلی ترين عاملی که سبب تشکيل سنگ های ادراری می شود غلظت 

. در محيط ادرار است" فوق اشباع"باالی امالح مختلف و وضعيت 

بنابراين مهمترين بخش توصيه های تغذيه ای و درمانی بر جلوگيری 

از اشباع امالح در محيط ادرار از طريق افزايش مصرف مايعات 

.  استوار است

مختلف، سبب پديد آمدن انواع مختلفی از سنگ، شامل سنگ ترکيبات 

اگزاالت کلسيم، فسفات کلسيم، اسيد اوريکی، سيستينی، و : های

.   عفونی می شوند
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سنگ های عفونی 

شيوع سنگ های عفونی در بين بيماران دارای سنگ های مجاری 

اين سنگ ها دارای سه جزء عمده . برآورد می شود% 10ادراری حدود 

بر اساس مطالعات انجام . يزيم، آمونيوم، و فسفات ميباشندمن

شده، اثبات شده است که سنگ های عفونی به دليل فعاليت ميکروب 

را با )  2CO(NH2)(هايی پديد می آيند که قادرند ترکيب آلی اوره 

استفاده از آنزيم ويژه ای تجزيه نمايند و محيط ادرار را 

. قليايی نمايند

وب هايی که در بيماريزايی اين سنگ ها نقش دارند شايع ترين ميکر

شامل گونه های پروتئوس، کلبسيال، سودومونا، و استافيلوکوک ها 

 .هستند

 

 توصيه های رژيمی و درمانی

همانطور که می دانيد شما مبتال به سنگ عفونی هستيد لذا رژيم 

غذايی شما شامل توصيه هايی می باشد که  از تشکيل مجدد سنگ 

. ا پيشگيری کنددرشم

 

مايعات  -1

 24دريافت مايعات شما بايد تا حدی باشد که ميزان دفع ادرار 

برای رسيدن به اين . ليتر در روز برسد 5/2ساعته شما به حداقل 

حجم ادرار بايد آنقدر مايعات مصرف شود تا اين حجم ادرار ايجاد 

ی مصرف مايعات بايد به صورت متناوب و بدون وقفه طوالن. شود

يعنی قبل . بهتر است دريافت مايعاتتان در طول شب هم باشد. باشد

بار اين  2-1از خواب آب بنوشيد و ادرار کنيد و در طول شب هم 

اگر در آب و هوای گرم و خشک زندگی می کنيد . کار را انجام دهد

 . بهترين منبع مايعات آب است. بايد بيشتر مايعات بنوشنيد

 .روی سنگ تاثيری نداشته است ديده شده که مائ الشعير

در کل بايد بدانيد مصرف آب است که اهميت دارد و بايد به حد 

.  کافی برای افزايش ادرار مصرف شود
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ماهيت سنگی که در مجاری ادراری شما شکل گرفته، تا حدودی با 

ا همان طور که گفته زير. بقيه انواع سنگ های ادراری متفاوت است

شد برخی از انواع ميکروب ها زمينه را برای تشکيل اين نوع سنگ 

از اين رو ريشه کن کردن اين عفونت ميکروبی در . فراهم کرده اند

به اين منظور . جلوگيری از عود مجدد سنگ شما نقش بسزايی دارد

مصرف منظم و دقيق داروهای آنتی بيوتيکی که پزشک شما در اين 

البته الزم به ذکر (نيک برايتان تجويز می کند بسيار مهم است کلی

است که اين داروها زمانی برای شما تجويز می شوند که بعد از 

مداخالت درمانی ابتدايی بخشی از سنگ يا بقايای آن کماکان در 

مجاری ادراری شما باقی مانده باشد و يا اختاللی مادرزادی يا 

).  ما وجود داشته باشداکتسابی در سيستم ادراری ش
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بر خالف باورهای غلط و شايع دريافت کافی کلسيم  برای شما الزم 

  .است وباعث افزايش خطر سنگ نمی شود
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 .دقيقه ورزش کنيد 45بار و هر بار  3حتما در هفته 

 


