
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 : مددجوی عزیز

امیدواریم از لحظاتی که  شما، برای سالمتی آرزوی و باسالم

در کنار شما بودیم رضایت کافی داشته باشید و هر چه 

این پمفلت . سریعتر به آغوش خانواده و جامعه بازگردید

بیماری و آموزشی جهت افزایش اطالعات شما در مورد 

 .ن در اختیار شما قرار گرفته استاز عوارض آپیشگیری 

به دردي اطالق مي شودكه به دنبال انسداد حالب ها  كوليك كليوي

پديد مي آيد ،لذا كوليك حالب واژه دقيقتري براي توصيف اين حالت 

كه به حالب در اطراف سنگ ايجاد مي شود كوليك به علت اسپاسم.است

لب، سيستم لگنچه و كاليس ها و كپسول كليه مي انسداد و اتساع حا

اگرچه شايعترين علت اين درد سنگها هستند،اما اصطالح كوليك .انجامد

       در واقع به مجموع هاي از عاليم كليوي و حالبي اطالق )كليوي 

 .مي گردد
 علل ايجاد درد كليه

 ليآرترواسلكروز يا تصلب شرايين سرخرگ هاي كليوي در اثر تشك-1

 (كم خوني موضعي در اثرانسداد رگ)لخته خوني يا ايسكمي

 (هموراژي)خونريزي كليه -2

يك بيماري مادرزادي است كه در آن دو كليه از :كليه نعل اسبي-3

وجود درد شديد در قسمت بااليي . قسمت پايين به هم چسبيده اند 

 اگرهمراه با تب و مشكالت ادراري باشد، كمر و درد يك طرفه خصوصا

 .مي تواند نشان دهنده درد واقعي كليه ها باشد

 .ورم كليه ها در اثر برگشت و تجمع ادرار است:هيدرونفروز-4

باعث كشيدگي كليه شده يا اعصاب كليه (:ياتومور كليه)سرطان كليه -5

 .را تحت تاثير قرار داده و باعث بروز درد مي شود

 

 (پيلونفريت)عفونت كليه -6

يك بيماري ارثي (:تشكيل كيست در كليه)بيماري كليه پلي كيستيك-7

است كه باعث بزرگ شدن كليه ها و بروز درد شديد مي شود كه معموال 

 در قسمت جلوي شكم احساس مي شود تا در قسمت كمر

تشكيل لخته خوني در سياهرگ هاي )رومبوز سياهرگ هاي كليهت-8

 (كليه

 عفونت مجاري ادراري-9

انسداد ناگهاني جريان ادرار در سنگ كليه :)انسداد جريان ادراري-11.

دراين حالت كليه ها كش مي آيند و درد شديدي بروز .(ديده مي شود

 .مي كند

مال پر از ادرار وقتي مثانه كا:گرفتگي عضالت مثانه و ميزناي-11

است،قبل و در طي ادرار كردن ،باعث بروز درد و ناراحتي در قسمت 

ه اين درد مستقيما به كلي.ر مي شودپايين شكم يا ناحيه خروج ادرا

مربوط نيست،ولي مربوط به انقباض عضالت غيرارادي ميزناي و مثانه 

،برطرف مدت اين درد كوتاه است و بايستي فورا بعد از تخليه مثانه.است

 .شود

ولي براي .عللي كه در اينجا ذكر شدند،باعث ايجاد درد كليه مي شوند

 .تشخيص صحيح علت،بايد به پزشك متخصص كليه مراجعه كنيد

 :عاليم زير مي توانند نشانگربيماري كليوي باشند
دفع ادرار -ورم چشم ها،دست ها يا پاها-فشارخون باال –خستگي 

ادراري بيش از يك بار در طي خواب  شب-خوني،تيره يا به رنگ چاي

 . خارش عمومي و دائمي–كاهش اشتها و كاهش وزن -شبانه

 علل ايجاد سنگ كليه

  تاريخچه خانوادگي و يا باسابقه شخصي ابتال به سنگ كليه 

 سال شايع است41معموال در سنين باالي :افزايش سن. 

 احتمال تشكيل سنگ در مردان بيشتر است:جنس مذكر. 

 ننوشيدن مقادير كافي آب در روز:اسيوندهيدرات 

 رژيم هاي غذايي داراي پروتئين و يا سديم و ياقندباال 

 نمايه توده بدن( (BMI باالويادوركمرباال و اضافه وزن 

 جراحي باي پس معده :جراحي و بيماري هاي گوارشي

،بيماري روده ي تحريك پذير و يا اسهال مزمن منجر به 

ارشي شده و جذب كلسيم را تغييراتي در فرآيندهاي گو

 .تحت تاثير قرار داده 

 

  ريسك  ديگر بيماري ها و شرايطي كه:ديگر شرايط پزشكي

سنگ هاي كليوي را افزايش مي دهند عبارت هستند از 

،هيپرپاراتيروئيديسم وبرخي عفونت  اسيدوز توبوالر كليوي

 .هاي دستگاه ادراري

 راه هاي پيشگيري از تشكيل سنگ كليه
ليتر 3فراوان در حدود  اتعفردبايد آب و ماي:آب و مايعات مصرف زياد -1

حدي ه ليتر شوديا ب2در طول روز استفاده نمايدتاتوليدادرار حداقل 

 .باشدكه ادرار كامال شفاف شود

 خودداري از تعريق بيش از حد-2

 عدم مصرف نمك در سرسفره-3

 انجام ورزش و تحرك بدني-4

 كنترل عفونت در خانمها-5

 كاهش مصرف پروتيين و كربوهيدرات-6

 پتاسيم زيادمصرف -7

 مصرف سبزيجات و فيبر-8

 ،شكالت،در مواد غذايي مثل چغندر ،ريواس:كاهش مصرف اگزاالت-9

گندم،توت فرنگي،تمشك،انگور،فلفل  چاي پررنگ،اسفناج،آجيل،سبوس

 .وزردچوبه زياداست

 مصرف كلسيم درحدطبيعي-11

 .مصرف آب سيب و گريپ فروت بايد محدود شود-11

ه آب جو،باعث افزايش دفع اسيد اوريك و ويژه مصرف الكل و ب-12

 .كلسيم از ادرار شده ،خطر تشكيل سنگ كليوي بيشتر ميشود

مصرف ليموناد با افزايش دفع سيترات ادرار باعث كاهش تشكيل -13

 .سنگ كليه مي شود

 

 



 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 درمان
اگر پزشك معالج به امكان دفع خود به خودي سنگ اعتقاد داشته و   

بيمار امكان پذير باشد،اقدامات درماني خانگي تحمل درد هم براي 

شامل نوشيدن مقادير فراوان آب ،مصرف داروهاي مسكن و حتي 

ساعته براي بررسي 24االمكان گرفتن سنگ دفع شده و جمع آوري ادرار

اما اگر درد .سنگ از نظر نوع ،تركيب و علل تشكيل پيشنهاد مي شود

ي بيمار را مسدود كرده يا خيلي شديدباشد،احتماال سنگ،مجراي ادرار

در چنين .اين كه سنگ با يك عفونت ادراري همزمان شده است

شرايطي،احتماال پزشك گزينه هاي طبي را براي حل مشكل توصيه مي 

 .كند

درمان بيماران رنال كوليكي كه مقاوم به درمانهاي سرپايي 

 هستند

جزء عمومي ترين روش هاي درمان طبي سنگ هاي كليه :سنگ شكن

است كه از امواج صوتي استفاده مي كندو سنگ ها به قطعات ريز 

استفاده از اين .شكسته و همراه با ادرار از مجاري ادراري دفع ميشوند

 . روش در مواردي كه سنگ كليه خيلي بزرگ باشد،كارگشا نخواهد بود

 

 

 

 

 

 

   

دراين روش،لوله :خارج كردن يا خرد كردن سنگ از طريق پوست

نازكي به نام نفروسكوپ از طريق برش كوچكي كه در ناحيه پشت بيمار 

     سپس با استفاده از آن ،سنگ را خرد.ايجاد شده وارد كليه ميشود

 (ليتوتريپسي)مي كنند و سپس خارج مي سازند

ه تلسكوپ نازكي را به نام جراح در اين روش ،لول:يورتروسكوپي

يورتروسكوپ از طريق مجراي ادراري به محل استقرار سنگ هدايت    

 .سازد وشد تا سنگ را به طور كامل خارج مي كند و مي ك
                        

 :جراحي باز

جراح در اين روش ،برشي را در پهلوي بيمار ايجاد مي كندو از اين 

ها اقدام به خارج ساختن سنگ يا سنگ ها  طريق با دسترسي به كليه

اين،آخرين گزينه براي درمان سنگ ها است و در موارد . مي نمايد

 .معدودي مورد استفاده قرار مي گيرد
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 (آموزش به مددجو )  
 بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی

 

 خیابان بهار -مشهد: آدرس

  15009581150 -5: تلفن تماس

 داخلي هاريسونطب  – 2118برونرسودارث :منبع 
 

 

Zayeshgah.bentolhoda :اینستاگرام  
Bentolhoda-hospital-maternity 

 

 درد كليه

 (رنال كوليك)


