
به يك  سال قبل از ميالد مسيح بر مي گردد كه متعلق  ۴۸۰۰سابقه سنگ به 

درصد در تمـام طـول    ۱-۱۵بروز سنگ كليه . ساله مصري است  ۱۶جوان 

  . عمر تخمين زده مي شود
  

 علت هاي تشكيل سنگ اداري 

  سنگ كليه بطور معمول در مردان يالغ بيشتر از زنان بالغ تشكيل : جنس

 .مرد يك زن درگير مي شود ۲-۳مقابل مي شود در 
  

  در زنان آسيايي بسيار كمتر از كشورهاي ديگر ديـده مـي   : نژاد و مليت

 .شود

 
  زندگي مي باشد و در زنـان   ۶۰تا ۴۰اوج شيوع سنگ در سالهاي : سن

زندگي به بعد  ۶۰يك اوج دومي هم در شيوع سن دارند كه در سالهاي 

 .باشد بدليل يائسگي  اتفاق مي افتد مي

  بروز باال تر سنگ در آب و هواي گرم و خشك مثـل منـاطق   : جغرافيا

بياباني و گرمسيري ديده مي شود با اين وجود فاكتورهـاي   –كوهستاني 

 .ژنتيكي  و تغذيه بر اثرات جغرافيايي موثر است 

 

  تغييرات فصلي بيماري سنگ احتماال در ارتبـاط بـا درجـه    : آب و هوا

تن آب بدن از راه تعريق و نيـز احتمـال افـزايش    حرارت و از دست رف

بواسطه نور خورشيد است كه باالترين شـيوع توليـد     Dتوليد ويتامين 

 . ين فصل  داريماسنگ در ماه تابستان است كه حداكثر دما را در 

 

  در معرض گرما بودن و از دست رفـتن آب بـدن عوامـل خطـر     : شغل

عمارها كـه در معـرض گرمـا    آشپزها و م. شغلي تشكيل سنگ مي باشند

هستند به نسبت آنهايي كه در دماي عادي محيط كار مي كنند در معض 

درصد كسانيكه شغل هاي كم تحـرك   ۳۸. تشكيل سنگ بيشتري هستند 

 .دارند مثل مديران به علت نامشخص شيوع باالتري از سنگ دارند

 

  اط است شيوع وبروز ينگ در هر دو جنس مستقيما با وزن در ارتب: وزن

 .اگر چه اين ارتباط در مردان قويتر از زنان مي باشد

 
  اثرات مفيد مصرف باالي مايعات در جلوگيري  در ايجاد سنگ از : آب

مدت هاي قبل شناخته شده است بدين صوت كه هر چه ميزان مصـرف  

  .آب بيشتر باش احتمال تشكيل سنگ كاهش مي يابد



 راههاي ساده درمان و پيشگيري

يكي از درمان هاي اصلي مصرف زياد مايعات است بحدي كه : مايعات  -۱

توصيه مي شود از حـدود نـيم   . ليتر در روز برسد ۲برون ده ادراري به 

ساعت پس از هر وعده غذايي هر نـيم سـاعت يكبـار يـك ليـوان آب      

نوشيده شود قبل از رفتن به رختخـواب دو ليـوان آب و در صـورتيكه    

 . بيدار شود نيز دو ليوان آب مصرف گردد نيمه شب فرد از خواب

افزايش پروتئين حيواني رژيـم غـذايي بـاافزايش شـيوع     : رژيم غذايي  -۲

 .سنگ در ارتباط است

  . افزايش مصرف گوشت با تشديد سنگ سازي همراه است 

سـيبن   –بـرنج   –نـان  (همچنين مصرف رژيم غذايي با كربوهيدرات ها

  .و چربي باال با افزايش سنگ سازي همراه است...) زميني و 

كاهش مصرف نمك يا كاهش ميزان دفع كلسيم در ادرار همراه بـوده و   -۳

از روش هاي بسيارموثر در پيشگيري از ابـتال بـه سـنگ هـاي سيسـتم      

ادراري است رژيم هاي تخصصي تربستگي به نوع سنگ بيمار داشـته و  

  .جويز مي گرددتوسط پزشك مربوطه ت
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