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  مقدمه

 مي موجب اين و دارد خود را همراه محلول گازهاي و معلق مواد ، امالح مقاديري بلكه همواره شود  نمي يافت خالص بصورت طبيعت در آب

در  اين و است ضروري انسان سالمتي براي آب در امالحاز  برخي وجود . بگيرد خود به مختلف هاي ويژگي مناطق مختلف در آب كه شود

 سالمتي ضامن آشاميدني سالم آب وجود بنابراين . انداخت خواهد خطر به انسان را سالمتي آنها مجاز حد از بيش مقدار كه است حالي

  )1( . است شرب آب پارامترهاي بررسي ، آب شناخت در قدم اولين و است جامعه

،  كه در اين بين ميتوان به ميزان سختي كل مواد شيميايي غيرسمي موجود در آب استدر آب شرب، از جمله پارامترهاي مورد سنجش 

 كارشناسان كه موضوعي ؛مي گردد كليه سنگ شيوعسختي آب منجر به افزايش  اين باور عمومي وجود دارد كه . منيزيم و كلسيم اشاره كرد

 نوشيدن كم جمله از ديگري داليل و ندارد كليه سنگ ايجاد در تأثيري آب سختي كه معتقدند و كنند نمي تأييد را آن پزشكان و بهداشت

 آب حوزه مسئوالن و كارشناسان تأكيد وجود با حال هر به .شمرند برمي كليه سنگ تشكيل داليل از را وراثتي عوامل و سخت آب همين

 گيرد، مي جرم ها آن گرمكن آب لوله يا كتري كه گونه همان كنند مي تصور اشتباه به مردم از زيادي عده ،شهرها آب بودن سالم به نسبت

 يا و آب تصفيه دستگاه هاي فروشگاه تعداد ها سال اين طي است شده باعث موضوع همين و گيرد مي شكل نيز ها آن كليه در جرم اين

  . يابد افزايش شده تصفيه آب فروش

  سختي آب

كند، به مجموعه امالح كلسيم و منيزيم موجود در آب اطالق  كه معموال، قابليت آب در فعل و انفعال با صابون را تداعي ميسختي آب 

تجربه نشان داده است كه آب هاي سخت در صورت حرارت ديدن، بر جداره تاسيسات حرارتي رسوبات كربناتي از خود باقي مي . ميگردد

مطالعه نشان داده كه . شود بلكه باعث خسارت  جدار تاسيسات نيز خواهد شد  گرما مي  تنها باعث هدر رفتوجود اين رسوبات نه . گذارند

در حال حاضر هيچگونه . مصرف آب هاي سخت تر در اجتماعات، مرگ هاي ناشي از امراض قلبي و عروقي را به شدت كاهش مي دهد

  )2(. استرابطه اي ميان پيدايش سنگ كليه و سختي آب گزارش نشده 

سختي آب شاخص كليه عناصر تشكل دهنده امالح محلول در آب نبوده و فقط به برخي از آنيون ها و كاتيون هاي آب ارتباط دارد، سختي 

، باريم و غيره  ، استرنسيم آب در درجه اول تركيبات كلسيم و منيزيم و به ميزان كمتري به ساير يون هاي فلزي با ظرفيت باال مانند سرب

، بر حسب ميلي گرم در ليتر كربنات كلسيم بيان شده و در ساير سيستم هاي اندازه گيري واحدهاي  سختي آب در واحد متريك.  بوط استمر

 .  ديگري دارد

 عوارض ايجاد بر مبتني مقدار رهنمودي هيچ بهداشت جهاني سازمان.  كند مي فرق جوامع مختلف در سختي براي عمومي مقبوليت

 در جرم رسوب باعث تواند مي باشد، ليتر در گرم ميلي 200از  بيش سختي داراي كه آبي وليكن است ننموده سختي منظور براي بهداشتي

 خورنده بسيار ها لوله براي ليتر در گرم ميلي 100 از كمتر سختي با آب سوي ديگر از و گردد صابون زياد مصرف و توزيع سيستم

  )1.(بود خواهد

آب هاي . شاخص ميزان فعل و انفعال آب با صابون است و براي شستشو با آب هاي سخت تر به صابون زيادتري نياز است سختي آب، عمالً

تماس آب با تركيبات . سخت در درجه حرارت باال در جداره ظروف و در صنعت در ديگ هاي بخار، رسوبات كربنات كلسيم ايجاد مي كنند

نسبت به ها شده و معموال آب هاي زيرزميني   هنده هاي قشر خاك باعث ورود عوامل سختي در آبآهكي موجود در سطح زمين يا تشكيل د

آب ها را از نظر سختي بر حسب ميلي گرم در ليتر كربنات كلسيم به ترتيب زير طبقه بندي . از سختي زيادتري برخوردارندآب هاي سطحي 

  .كرده اند

   

 ميلي گرم در ليتر 0-60 آب هاي سبك

 ميلي گرم در ليتر 60-120 هاي با سختي متوسطآب 

 ميلي گرم در ليتر 120-180 آب هاي سخت

 ميلي گرم در ليتر 180بيشتر از  آب هاي خيلي سخت
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عالوه بر . تركيبات كلسيم، عمال به ميزان كمي در آب حل مي شوند ولي حضور گازكربنيك در آب باعث افزايش حالليت آنها مي شود

ميلي گرم  1000روزانه تا . مصرف آب، مصرف بيشتر مواد غذايي، باعث ورود مقادير قابل توجهي عوامل كلسيم و منيزيم به بدن مي شود

محصوالت لبني، غني از كلسيم و منيزيم بوده و مواد گوشتي نيز . يلي گرم منيزيم جذب بدن هر انسان بالغ مي شودم 400تا  200كلسيم و 

  . يكي از مهم ترين مواد غذايي داراي كلسيم و منيزيم هستند

درصد كلسيم و منيزيم مورد نياز از طريق مصرف  35تجربه نشان داده است كه روزانه 

عوارض مطلوب و نامطلوب مصرف آب هاي سخت و . مواد غذايي جذب بدن مي شود

از مهم ترين آثار . سبك به دو گروه آثار شيميايي و آثار فيزيولوژيكي تقسيم مي شوند

يجاد رسوبات در تاسيسات حرارتي منازل كه نامطلوب شيميايي مصرف آب هاي سخت، ا

مانند كتري، سماور و ايجاد رسوبات سخت كربنات كلسيم در ديگ .با آب در تماس هستند

هاي بخار است كه هردو مورد باعث بروز خسارت در وسايل زندگي و تاسيسات صنعتي 

با يون از جمله آثار فيزيولوژيك آب هاي سخت مي توان به تركيب منيزيم . مي شود

 PHآب هاي نرم و با . سولفات و تشكيل سولفات منيزيم اشاره كرد كه اثر مسهلي دارد

پايين تر تمايل زيادتري در انحالل امالح و فلزات موجود در شبكه هاي توزيع آب دارند، 

، روي و مس ديده  ، كادميوم به همين دليل در اين گونه آب ها همواره فلزاتي نظير سرب

تجربه نشان داده است كه وجود كلسيم در . مصرف مداوم آنها هر كدام با اثرات فيزيولوژيك خاصي در مصرف كننده همراه استمي شود كه 

جانشين شدن كلسيم موجود در اعضاي بدن، به خصوص استخوان . آب هاي آشاميدني در غلظت باال مانع جذب اين فلزات در بدن مي شود

  . است ها نيز به وسيله سرب گزارش شده

. به آب هاي سبك تر، رابطه سختي و امراض قلبي و عروقي است تاز مهم ترين اثرات مطلوب مصرف آب هاي با سختي قابل توجه نسب

  مطالعات اخير نشان داده است كه در نقاطي كه آب سخت مصرف مي شود امراض قلبي كمتر از نقاطي است كه ساكنين آنها آب هاي 

به عالوه بروز سكته هاي قلبي در نقاط با آب هاي سخت تر به مراتب كمتر از نقاط با آب هاي سبك تر است  . سبك تر مصرف مي كنند

    در نقاطي كه از .  بايد اضافه كرد كه منيزيم نيز همانند كلسيم در جلوگيري از مرگ و ميرهاي ناشي از امراض قلبي و عروقي موثر است

بروز د در نكه هر دوي اين عوامل مي توان مشاهده شدهل در خون و، وجود چربي و كلستر ر خونتر استفاده مي كنند فشا سبكآب هاي 

 )2( .دنمرگ هاي ناگهاني بسيار مؤثر باش

 ؟ چيست كاركليه

. كند مي ميسر ما بدن در را حيات ادامه خود هورموني ترشحات با و كنترل را بدن مايعات و خون حجم و است بدن خانه تصفيه كليه

 روزه در هنگام بدن از قسمت اين همچنين .شود مي استخوان پوسيدگي مانع طريق ينا از و هست نيزD ويتامين سازي  فعال جايگاه كليه

براي  . است وابسته ها كليه به انسان حيات بنابراين .سازد مي را خون قند و شتابد مي كبد ياري به،  گرسنگي طوالني مدت تحمل يا

 مصرف ، شود مي ها كليه به آسيب باعث كه مواردي از يكي.  است ضروري موارد برخي رعايت عمر پايان تا سالم هايي كليه داشتن

 مدت طوالني مصرف  ».كنند اجتناب پزشك با مشورت بدون دارويي هرگونه مصرف بايداز افراد بنابراين  «داروهاست خودسرانه و مداوم

 ميزان به مايعات مصرف.  كند مواجه اختالل با را ها كليه كاركرد ميتواند سالمتي با مرتبط هاي جنبه گرفتن نظر در بدون ها مسكن

 . كند  مي كمك آنها بهتر كارآيي به و است موثر ها كليه صحيح عملكرد در كافي

 ؟ چيست كليه سنگ

 مرواريد يك تا شن دانه يك از معموال ها سنگ اين اندازه  .شود مي ساخته ادرار زائد مواد از كه است سخت و كوچك سنگي كليه سنگ

 اين ، كليه در سنگ تشكيل با. رنگند اي قهوه يا زرد معموال و باشند داشته زمخت يا صيقلي سطحي توانند مي ها سنگ اين .است متفاوت

 و ادرار، جريان كندي ادرار، سوزش و تكرر پهلو، درد باعث و كند حركت فرد ادراري سيستم هاي بخش ساير طريق از تواند سنگ مي

 در بيشتر كليه سنگ . است موثر آن شيوع و بروز ميزان در جنس و فعاليت نوع تغذيه، هوا، و آب ارث، چون مختلفي عوامل. شود عفونت
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 هاي محيط با افراد در و شود مي ديده بيشتر سال گرم فصول در معموال ادراري هاي سنگ .شود مي تشكيل سال 50تا  30ميان  سنين

 و نشيني ته سبب ادرار شدن غليظ .است تر شايع تحرك كم و گرم كاري

 پس .شود مي كليه سنگ تشكيل نتيجه در و آن در موجود تركيبات رسوب

 . است ادراري هاي سنگ تشكيل براي خطر عامل ترين مهم ادرار كم حجم

 و طوالني مدت براي تحرك عدم ، تيروئيد كاري كم مثل مواردي در •

 .شود مي بيشتر كليه سنگ به ابتال احتمال نيز استخوان پوكي

 از يا اسهال اثر در روده وسيله به آب جذب كاهش ، ديگر سوي از •

 اين ايجاد در نيز گرمسير مناطق در تعريق صورت به آب رفتن دست

 تر بزرگ نسبتا كه اي كليه هاي سنگ . هستند موثر ها سنگ نوع

 . شوند مي خرد ليزر امواج از استفاده با حاضر حال در هستند

 ؟ درخطرند بيشتر كساني چه

 مجراي طول از هتركوتا خيلي زنان ادرار مجراي طول كه علت اين به ، هستند ادراري هاي عفونت معرض در مردان از تر بيش زنان

 بنابراين.  برساند مثانه به را خود كوتاه مجراي از راحتي به بيرون از بيشتري عفونت تا شود مي باعث مساله همين ، است مردان ادراري

   وجود  دليل به مردان مردان در ادراري هاي  دستگاه   سنگ . دارند قرار ادراري هاي عفونت رضمع در بيشتر مردان به نسبت زنان

  . شود مي برابر مردان و زنان در خطر اين يائسگي سن از بعد اما ، است تر شايعجنسي  هورمون هاي

 در همچنين . است بيشتر برابر دو ، همسن غيرباردار زنان با مقايسه در باردار زنان در كلسيم فسفات جنس از كليه سنگ تشكيل احتمال

 و دوم ماهه سه در كليه سنگ بروز ميزان .شوند مي ديده اگزاالت هاي  سنگ از بيش برابر 2-3 كلسيم فسفات هاي سنگ يباردار زمان

 سوم و دوم ماهه سه طي در ادرار  PHهمچنين ؛ شود مي زياد كلسيم ادراري دفع ، بارداري دوران در . يابد مي افزايش بارداري سوم

 باردار زنان در  .رود مي باال باردار زنان در كلسيم فسفات هاي سنگ ايجاد شانس نتيجه در كه  )شود مي قليايي ادرار( يابد مي افزايش

 عفونت ايجاد احتمال بارداري دوران در كليه سنگ وجود . است سونوگرافي ، كليه سنگ وجود بررسي براي انتخابي تصويربرداري روش

 برابر 2 تا ، ندارند كليه سنگ كه زناني با مقايسه در را زودرس زايمان شانس كليوي كوليك وجود همچنين . برد مي باال را ادراري

  )3(.دهد مي افزايش

 اندميك تركيه و مانند ايران نواحي از برخي در و بوده متفاوت جهان مختلف در مناطق بالغين همانند نيز كودكان ادراري سنگهاي شيوع

 ناشايع نوجوانان و كودكان در ادراري سنگهاي.  مي باشد نفر 100000 هر ازاي بهمورد  36- 109 كليه  سنگ شيوع كلي بطور . باشد  مي

 در سنگ كمتر شيوع علت  .است شده نفرگزارش 7600 هر در نفر 1 تا نفر 1000 هر در نفر 1 از امريكا سنگها در اين شيوع  .است

 كودكان ادرار در منيزيوم و سيترات مانند سنگ توليد هاي مهاركننده باالي غلظت از ناشي است ممكن ولي نيست كودكان روشن

   )5.(باشد

  :سنگ تشكيل علل

  : مستعد افراد در

  D ويتامين و شير حد از بيش مصرف �

  نامناسب غذايي رژيم �

 A ويتامين كمبود �

  فاميلي سابقه و ارث �

 ها كليه ساختمان در ناهنجاري �

  ها روده جراحي يا و روده التهابي هاي بيماري �

  ادراري عفونت �

  حركتي بي و مطلق استراحت �
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 ). شود مي خون كلسيم افزايش باعث غده اين هورمون(پاراتيروئيد غده كاريپر �

  ادرار غلظت افزايش �

  ها كليه كار در اختالل �

  خوني هاي بيماري بعضي �

 :تشخيص هاي راه

 ادرار آزمايش �

 ( KUB ) ساده عكس �

 :تر دقيق هاي روش همچنين �

 )اروگرافي(رنگي عكس �

 )سنگ اندازه تشخيص جهت(سونوگرافي �

  :عالئم

 ) است متفاوت عفونت و انسداد وجود به توجه با عالئم (

 ها پهلو درد •

 سنگ وسيله به مجرا ديواره سايش علت به ادرار در خون •

 ادرار رتكر •

 ادرار سوزش •

 استفراغ •

 كليوي درد با همراه شكم ناراحتي و اسهال •

 لرز و تب •

 : پيشگيري

 براي بيمار، ادراري خصوصيات و كليه سنگ نوع به بسته كه هستند اقداماتي داروها و اي تغذيه هاي مكمل مصرف و غذايي رژيم تعديل

 .شوند مي توصيه كليه سنگ توليد از پيشگيري

 :ضروري هاي توصيه

 ادراري هاي سنگ تشكيل در غذايي رژيم .دشو مي تشكيل كلسيم اگزاالت نام به اي ماده از كليه هاي سنگ از درصد 80 حدود •

 .باشد سنگ ايجاد ساز زمينه تواند مي نامناسب غذايي رژيم دارد وجود سنگ تشكيل زمينه كه افرادي در و دارد نقش

 كمتر مصرف كه نحوي به دارد ادراري هاي سنگ ايجاد در مهمي نقش كند مي مصرف روز شبانه طول در فرد كه مايعاتي ميزان •

 موجب كار اين .يابد افزايش روز شبانه در ليتر 2.5تا  2 به  بايد مايعات دريافت پس .كند مي بيشتر را سنگ بروز احتمال مايعات

 ساير از را ديگر نصف و آب بايد دريافتي مايعات نصف .شود مي سنگ دهنده تشكيل مواد غلظت كاهش و ادرار حجم افزايش

 .كرد تامين مي توان ها ميوه آب مثل مايعات

 .است بدن آب كاهش درصد 2 حداقل از نشان حس اين بروز زيرا .نرسانيد تشنگي احساس مرحله به را خود هرگز •

 تشكيل احتمال كلسيم، مقداركافي تامين دليله ب لبنيات مقدار اين .درك مصرف توان مي نگراني بدون را لبنيات واحد 5 الي 4 روزي •

 پنير كبريت قوطي يك يا ماست ليوان يك يا شير ليوان يك معادل لبنيات واحد هر . دهد مي كاهش را كلسيم اگزاالت هاي سنگ

 . باشد مي كشك غذاخوري قاشق دو يا و دوغ ليوان دو يا

 سبوس ، ريواس شامل كه دارند را اگزاالت بيشترين طبيعت در غذايي ماده هشت. كنيد پرهيز اگزاالت از غني غذاهاي مصرف از •

 .مي باشند چاي و زميني بادام بويژه آجيل شكالت، اسفناج، فرنگي، توت چغندر، گندم،

 : از عبارتند مواد اين . نكنيد وير  هزياد دارند متوسط اگزاالت كه موادي مصرف در •
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 . پاچه كله و حبوبات ، قرمز گوشت ، هويج ، سبز فلفل ، جعفري ، فرنگي گوجه ، تمشك ، كشمش ، آلو ، آلبالو

 مقدار ها پروتئين اين  .است مفيد كليه سنگ احتمال كاهش براي نيز  )قرمز گوشت مخصوصا(حيواني پروتئين مصرف كاهش •

 .  دهند مي افزايش را ادرار اوريك اسيد و اگزاالت ، كلسيم

 نمك مصرف از لذا . شود مي كليه سنگ تشكيل احتمال افزايش نتيجه در و ادرار در كلسيم دفع افزايش سبب نمك زياد مصرف •

 . بپرهيزيد زياد

 افزايش را كليه سنگ به ابتال ريسك و داده افزايش را اگزاالت و كلسيم دفع ، ها شيريني و شكر ، قند مثل ساده هاي كربوهيدرات •

 . نكنيد روي زياده آنها مصرف در لذا  .دهند مي

 شانس و داده افزايش را كلسيم ادراري دفع دار، كافئين غذايي مواد زياد دريافت .است بعدي توصيه نيز كافئين دريافت كاهش •

 . است زياد كاكائويي هاي شكالت و گازدار هاي نوشابه ، قهوه در كافئين .كند مي بيشتر را سنگ تشكيل

 سنگ تشكيل احتمال C ويتامين باالي دريافت كه رسد مي نظر به شود تبديل اگزاالت به تواند مي نيز C ويتامين كه آنجايي از •

 .كنيد خودداري C ويتامين مكمل دريافت از است بهتر .دهد مي افزايش را كليه

 خوب منابع از  .دهد كاهش را كليه سنگ تشكيل و ادرار در اگزاالت افزايش خطر تواند مي منيزيم و B6 ويتامين كافي دريافت •

 منيزيم خوب منابع از رنگ تيره سبزيجات و لبنيات و شير همچنين  .برد نام وجوجه چرب كم شير ، عدس از توان مي B6 ويتامين

 . هستند

 از را خود روزانه مايعات از مقداري  .شود مفيدواقع دارند كلسيم اگزاالت جنس از هايي سنگ كه كساني براي تواند مي نيز ماءالشعير •

 . كنيد تامين ماءالشعير

 از سيترات بودن دارا علت به پرتقال . است موثر كليه سنگ مجدد تشكيل از پيشگيري در پرتقال آب ليوان يك روزانه نوشيدن •

 . دهد مي راكاهش سنگ تشكيل خطر و كرده جلوگيري كليه سنگ تشكيل

 . هستند پتاسيم خوب منابع از مركبات و موز .دهد مي كاهش را كليه سنگ ايجاد احتمال پتاسيم كافي مقدار دريافت •

 و سبزيجات در فيبر . شود مي كلسيمي هاي سنگ خصوص به كليه سنگ تشكيل خطر عوامل كاهش سبب غذايي فيبر افزايش •

 .دارد وجود وفور به جات ميوه

       ادراري سنگهاي به مبتاليان براي ورزش مهمترين  .شود مي توصيه مؤكدا كليه سنگ به مبتال بيماران در تحرك و ورزش •

 )4(.نباشد گرم خيلي ساعات در است بهتر روي پياده اين البته .توصيه مي شود روي پياده ساعت نيم روزانه كه است روي پياده
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