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 سنگ کلیه چیست ؟

 

سٌگْای ادراری در اثر تِ ًشیي شدى هَاد 

فسفات کلسین ٍ   -کریستالی ) اگساالت کلسین  

اسیداٍریک ( در کلیِ یا هجاری ادراری ایجاد 

هیشَد ) بطَر طبیعی ایي هَاد از طریق ادرار دفع 

 . هی شَد (

اگر هقدار ایي هَاد بیشتر از حد طبیعی باشد در 

شَد . اًدازُ  کلیِ اًباشتِ شدُ ٍ تبدیل بِ سٌگ هی

سٌگْا بِ ریسی یک شي تا بسرگی یک پرتقال دیدُ 

گاّی سٌگ ّا بِ داخل حالب ) لَلِ ّای   هی شَد .

ا از کلیِ بِ هثاًِ هٌتقل هی کٌٌد ( باریک کِ ادرار ر

 .  اًتقال هی یابٌد

سٌگْای کَچک تَسط ادرار بدٍى ایٌکِ فرد هتَجِ 

شَد دفع هی شَد . ٍلی سٌگْای بسرگتر باعث 

دردّای شدیدی در ٌّگام عبَر از حالب هی شَد ٍ 

حتی هوکي است در ایي لَلِ گیر کٌد کِ در ایي 

د ٍ بدًبال آى حالت جریاى ادرار را هسدٍد هی کٌ

 . اًسداد ٍ تَرم کلیِ را ایجاد هی کٌد

 

 

 

 

 

 انواع سنگ هاي ادراري :

% سٌگ ّای کلیِ اس ایي  88: حذٍد کلیسوی  -1
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: سٌگ ّای ػفًَی بسیار بشرگ کِ ضاخ گَسًی -3

ػفًَتْای طَالًی  افزادی با سابقِ   هؼوَال در

  .  هی ضَد ٍ هکزر دیذُ  هذت 

 سیستیٌی  -4

  

بوسیله خارج کردن سنگ از طریق حالب 

 ( TULیورتروسکوپ )
 

 

اس راُ هدزا ، پشضک هی تَاًذ بذٍى  TULدر رٍش 

ّیچ بزضی بزضکن ٍ بذٍى ّیچ دردی سٌگ را خارج 

ًوایذ . خزاح بَسیلِ یَرتزٍسکَپ اس هسیز ادرار ٍارد هثاًِ 

ٍ سپس حالب ضذُ ، بؼذ اس دیذى سٌگ بِ کوک ابشار 

هخػَظ سٌگ را خزد ًوَدُ ٍ در ایي هزحلِ در غَرت 

غیز ایٌػَرت بستِ  اهکاى سٌگزیشُ  ّا خارج ضذُ ٍ در

بٌظز خزاح هوکي است لَلِ ای در داخل قزار دادُ ضَد 

 . ثابت هی گزدد  GGکِ تا هذتی تَسط یک کتتز 
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هایؼات ٍ استزاحت کاّص یافتِ ٍ قابل تحول هی 

 ضَد. 
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