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 ظیموجود در ادرار غل یکه مواد معدن یدر مثانه هستند. زمان یاز مواد معدن یسخت یتوده ها مثانه یسنگ ها

شده و  شکو متبلور  شکل  هیافتد که در تخل یاتفاق م یاغلب زمان نیدهند. ا یم لیسنگ ت وجود کامل مثانه م

 .دارد

 ایبه دارو  ازیمثانه ن یهااوقات سنننگ یبروند، اما گاه نیمثانه کوچک ممکن اسننب بدون درمان از ب یهاسنننگ

 عوارض شود. ریدارند. سنگ مثانه در صورت درمان نشدن ممکن اسب منجر به عفونب و سا یجراح

تهیه شده اسب به عالئم، عوارض،  ل آزمایشگاه نیکوبخش خونگیری در منزدر این مقاله که توسط همکاران 

 تشخیص و درمان سنگ مثانه می پردازیم.

 چیست؟  سنگ مثانه عالئم

 وارهیکنند. اما اگر سنننگ د ینم جادیا یمشننکل چیه -بزرگ  یسنننگ ها یحت -مثانه  یاوقات سنننگ ها یگاه

 باشد: ریها ممکن اسب شامل موارد زادرار را مسدود کند، عالئم و نشانه انیجر ایکند  کیمثانه را تحر

 شکم ریز درد 

 در هنگام ادرار کردن درد 

 ادرار تکرر 

 ادرار انیقطع شدن جر ایدر ادرار کردن  مشکل 

 در ادرار خون 

 رنگ  رهیت ایکدر  ادرار 

 چیست؟ ایجاد سنگ مثانه علل

سنگ مثانه ا هیکه مثانه به طور کامل تخل یزمان سب  شود، ممکن ا شود که ادرار  یباعث م امر نیشود. ا جادین

 دهد. لیتواند متبلور شده و سنگ تشک یم ظیشود. ادرار غل لیتبد ظیغل

مثانه  ییکه بر توانا یا نهیزم یماریب کیاوقات  یتوانند منجر به سنننگ مثانه شننوند. گاه یاز عفونب ها م یبرخ

سنننگ مثانه شننود. هر ماده  لیتواند منجر به تشننک یگذارد، م یم ریدفع ادرار تأث ای رهینگه داشننتن،  خ یبرا

 شود. یسنگ مثانه م جادیموجود در مثانه باعث ا یخارج

 شود عبارتند از: یسنگ مثانه م جادیکه باعث ا یطیشرا نیتر عیشا
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ستات بزرگ ستات )ه :شدن غده پرو شدن پرو ستات  میخوش خ یپرپالزیبزرگ  تواند باعث  ی( مBPH ایپرو

ستات م جادیا شدن پرو شود. بزرگ  سدود کند و از تخل انیتواند جر یسنگ مثانه در مردان  کامل  هیادرار را م

 کند. یریمثانه جلوگ

رسانند و عضالت مثانه  یمثانه م یها چهیرا از مغز به ماه ییها امیبه طور معمول، اعصاب پ :دهید بیآس اعصاب

شدن  یرا برا شدن هدا ایسفب  س نیکنند. اگر ا یم بیرها  صاب آ سکته مغز - نندیبب بیاع س ،یدر اثر   بیآ

 معروف اسب. کیبه مثانه نوروژن که نشود هیلممکن اسب مثانه به طور کامل تخ -مشکالت ریسا ای ینخاع

 سنگ مثانه عبارتند از: یعلل احتمال ریسا

تواند  یشنننود، م یم جادیلگن ا یپرتودرمان ای یادرار یرمجا یعفونب ها لیبه دل یالتهاب مثانه که گاه :التهاب

 منجر به سنگ مثانه شود.

شک زاتیتجه ادرار از مثانه  هیکمک به تخل یادرار برا یمجرا قیکه از طر یکیبار یهالوله -مثانه  یکاتترها ی:پز

 یم واردبه مثانه  یکه به طور تصادف ییایاش نطوریسنگ مثانه شوند. هم جادیممکن اسب باعث ا - شوندیوارد م

ستگاه پ ستنب ادرار ای یاز باردار یریشگیکنند، مانند د سنگ م لیکه بعداً تبد یمعدن یها ستالی. کریا  یبه 

 شوند. لیدستگاه ها تشک نیسطوح ا یدارند رو لیشوند، تما

سب از حالب ها به داخل مثانه حرکب کنن هیکوچک کل یسنگ ها :هیکل سنگ شوند، مممکن ا  ید و اگر دفع ن

 شوند. لیتوانند به سنگ مثانه تبد

 چیست؟ ایجاد سنگ مثانه خطر عوامل

 در معرض سنگ مثانه هستند. شتریسال، ب 50 یبه خصوص افراد باال مردان،

 دهد عبارتند از: شیتواند خطر ابتال به سنگ مثانه را افزا یکه م یطیشرا

شرایا مانع  کی سنگ  لیتواند منجر به تشک یمسدود کند، م ادرار یادرار را از مثانه به مجرا انیکه جر یطیهر 

 آن بزرگ شدن پروستات اسب. نیتر عیوجود دارد، اما شا یمختلف لیمثانه شود. دال

از مشکالت  یو تعداد سکیفتق د ابب،ید نسون،یپارک یماریب ،ینخاع یها بیآس ،یسکته مغز و یعصب بیآس

 بزنند. بیکنند آس یکه عملکرد مثانه را کنترل م یتوانند به اعصاب یم گرید

س ممکن سب آ صب بیا شرا یع سداد خروج جادیا یطیو  شود. وجود ا یشود که باعث ان ها در کنار هم  نیمثانه 

 کند. یم شتریخطر ابتال به سنگ را ب
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 چیست؟ سنگهای مثانه عوارض

 یتوانند منجر به عوارض یم -کنند  ینم جادیا یکه عالئم ییآنها یحت -شوند  یکه دفع نم یمثانه ا یها سنگ

 :موارد زیر شوند مانند

 ایمانند درد  مدتیطوالن یباعث مشننکالت ادرار توانندینشننده ممثانه درمان یهاسنننگ :مزمن مثانه مشننکالت

 یشننود به مجرا یخارج م که ادرار از مثانه یتوانند در دهانه ا یم نیمثانه همچن یتکرر ادرار شننوند. سنننگ ها

 ادرار را مسدود کند. انیادرار رسوب کرده و جر

سنننگ مثانه  لیممکن اسننب به دل یمکرر در دسننتگاه ادرار ییایباکتر یعفونب ها :یدسننتگاه ادرار یها عفونب

 شود. جادیا

 کنیم؟ پیشگیری از ایجاد سنگهای مثانه چگونه

از آن دشننوار اسننب، اما  یریشننگیکه پ شننوندیم جادیا یانهیزم یماریب کی لیمثانه معموالً به دل یهاسنننگ

 :داشانس ابتال به سنگ مثانه را کاهش د رینکات ز بیبا رعا دیتوانیم

 ایپروسننتات  یو درمان زودهنگام بزرگ صی. تشننخاطالع دهیدبه پزشننک خود  یمعمول ادرار ریمورد عالئم غ در

 ممکن اسب خطر ابتال به سنگ مثانه را کاهش دهد. کیاورولوژ یها یماریب ریسا

از سنگ مثانه کمک  یریشگیآب، ممکن اسب به پ ژهیبه و شتر،یب عاتیما دنی. نوشدیبنوش عاتیما ادیمقدار ز به

به سنننن، اندازه،  دیبنوشننن دیچقدر آب با نکهیکند. ا یم قیرا در مثانه رق یغلظب مواد معدن ،عاتیما رایکند ز

 دارد.  یبستگ بیفعالسالمب و سطح 

 دهیم؟ صیتشخرا  سنگ مثانهچگونه 

دهد  یادرار قرار م یرا در مجرا - ستوسکوپیس کی - نیدورب کیلوله کوچک با  کیپزشک  :یستوسکوپیس

 فرستد تا به دنبال سنگ باشد. یو آن را به مثانه م

 ییادرار در جا ایآ دننیمثانه کمک کند و بب یمحل و اندازه سنننگ ها افتنیتواند به  یمکار  نیا ی:ربرداریتصننو

 اولتراسوند استفاده کند. ای کسیاشعه ا ،یت ی. پزشک ممکن اسب از سریخ ایمسدود شده اسب 

 . کند یم یبررس ی مانند عفونب هارعادیغ زیپزشک ادرار را از نظر هر چ :ادرار شیآزما

 



 

 146 پالک - هشتم بوستان خیابان - پاسداران خیابان - تهران

www.nikoolab.com 

 کوین یولوژیپاتوب شگاهیآزما

 
 

 چیست؟ سنگ مثانه درمان

برود. اما اگر نتوان  نیخود به خود از بسنگ تا  دینوش یادیممکن اسب بتوان آب ز ،اسبسنگ مثانه کوچک  اگر

 کار موثر نباشد. نیممکن اسب ا د،رک یمثانه خود را خال

 دهد: شنهادیپ اقدامات زیر را ، پزشک ممکن اسبدفع نشودخود  یبه خود سنگ اگر

س :تکه کردن سنگ ها تکه شما ابتدا  طریق  دهد. سپس از  یسنگ ها انجام م افتنی یبرا یستوسکوپیپزشک 

را  زیکنند تا سنگ ها را بشکنند و قطعات ر یاستفاده م ستوسکوپیس قیاز طر یگریابزار د ای زریل ،یسونوگراف

 .زندیبر رونیب

سنگ ها ب :جراحی عمل ستند که نم شیاگر  سب ن هیتوانند تجز یاز حد بزرگ ه  یبه جراح ازیشوند، ممکن ا

 .ددن مثانه و برداشتن آنها باشباز کر یبرا
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