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عکس روز

نوشابه و ماءالشعیر سنگ کلیه ایجاد می کند

برداشت زرشک در خراسان جنوبی

IRNA

ســنگ کلیــه بــه ذرات کوچــک و ســختی در کلیــه
گفتــه مــی شــود کــه بیشــتر در دهــه هــای چهــارم
و پنجــم زندگــی فــرد را درگیــر مــی کنــد .چاقــی،
نوشــابه و ماءالشــعیر ،دیابــت و ســندرم متابولیــک،
مصــرف ناکافــی مایعــات بــه خصــوص آب و تاخیــر در
تخلیــه مثانــه مــی تواننــد احتمــال ایجــاد ســنگ کلیــه
را افزایــش دهنــد.
طبــق آمــار ســنگ هــای کلســیمی شــایعترین نــوع
ســنگ هــای کلیــوی هســتند ۶۰ .درصــد ســنگ هــای
کلیــوی از نــوع اگــزاالت کلســیم هســتند و مابقــی
ســنگ هــای اســید اوریکــی ،اســتراویتی و ســنگ هــای
سیســتینی هســتند .افــرادی کــه درگیــر ســنگ کلیــه
از نــوع کلســیمی مــی شــوند ،میــزان دفــع کلســیم از
ادرار ایــن افــراد بســیار افزایــش مــی یابــد کــه علــت
ایــن امــر مــی توانــد بیمــاری هــای مربــوط بــه غــده
پاراتیروئیــد و تیروئیــد ،افزایــش دریافــت بیــش از نیــاز
ویتامیــن دی ،مصــرف زیــاد داروهــای کورتــون و غیــره
باشــد .توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت کــه تغذیــه
درمانــی مــی توانــد نقــش مهمــی در پیشــگیری داشــته
باشــد .تــا چنــد ســال پیــش بــه بیمــاران مبتــا بــه
ســنگ کلیــه از نــوع کلســیمی توصیــه مــی کردنــد کــه
مصــرف مــواد غذایــی حــاوی کلســیم مثــل لبنیــات را
محــدود کننــد امــا بایــد توجــه داشــت کــه محدودیــت

مصــرف کلســیم مــی توانــد در درازمــدت باعــث کاهش
تراکــم اســتخوان و افزایــش خطــر شکســتگی اســتخوان
هــا در ایــن افــراد شــود .بنابرایــن توصیــه مــی شــود
بــه هیــچ عنــوان ایــن افــراد مصــرف لبنیــات خــود
را محــدود نکننــد .اگــر هــم بــه هــر دلیلــی بایــد از
مکمــل کلســیم اســتفاده کننــد ،توجــه داشــته باشــند
کــه مکمــل هــای کلســیم همــراه غــذا مصــرف شــود و
در طــول روز مایعــات زیــادی بــه خصــوص آب مصــرف
شــود تــا از رســوب آن در کلیــه پیشــگیری شــود .یــک
نــوع دیگــر از ســنگ هــای کلیــه ســنگ هــای اگزاالتــی
هســتند کــه در ایــن نــوع ســنگ میــزان دفــع اگــزاالت
از ادرار افزایــش مــی یابــد .احتمــال ایجــاد ایــن نــوع
ســنگ کلیــه در افــراد دچــار بیمــاری هــای التهابــی
روده یــا افــرادی کــه بــه دلیــل کاهــش وزن جراحــی
هــای بــای پــس معــده انجــام مــی دهنــد ،بیشــتر
اســت .کمبــود ویتامیــن  B۶و مصــرف بیــش از انــدازه
ویتامیــن ( Cاز طریــق مکمــل) مــی توانــد خطــر ایــن
نــوع ســنگ را افزایــش دهــد .توصیــه هــای غذایــی
بــرای کاهــش اگــزاالت ادرار شــامل مصــرف مــواد
غذایــی حــاوی پروبیوتیــک مثــل ماســت و دوغ حــاوی
پروبیوتیــک ،کاهــش مصــرف مــواد غذایــی حــاوی
اگــزاالت ،مصــرف همزمــان غــذای غنــی از کلســیم
یــا مکمــل کلســیم جهــت کاهــش جــذب اگــزاالت و

مصــرف چــای بــا شــیر اســت .افــراد دچــار ســنگ کلیه
اگزاالتــی بایــد مصــرف شــکالت ،ریــواس ،غــات کامل،
مغزهــای آجیــل ،انــواع چــای (ســیاه و ســبز) ،تــوت
فرنگــی ،چغنــدر را بــه دلیــل میــزان بــاالی اگــزاالت
در ایــن مــواد غذایــی محــدود کننــد .مصــرف خربــزه،
آب گوجــه فرنگــی و آب پرتقــال مــی توانــد از عــود
ســنگ در افــرادی کــه کلیــه آنهــا ســنگ ســاز اســت،
جلوگیــری کنــد.
بــرای پیشــگیری و عــود ســنگ کلیــه بــه تمامــی افــراد
توصیــه مــی شــود کــه از مصــرف زیــاد پروتئیــن هــای
حیوانــی مثــل گوشــت بــه خصــوص گوشــت قرمــز،
تخــم مــرغ و نمــک پرهیــز کننــد و حداقــل  ۶لیــوان
آب در طــی روز مصــرف کننــد.
نتایــج تحقیقــات نشــان داده اســت کــه مصــرف
فروکتــوز بــا خطــر ابتــا بــه ســنگ کلیــه ارتبــاط
مثبتــی دارد افزایــش مصــرف میــوه و ســبزی بــه
منظــور افزایــش مصــرف پتاســیم توصیــه مــی شــود.
امــا بــه دلیــل محتــوای فروکتــوز میــوه ،تاکیــد بیشــتر
بــر ســبزیجات اســت همچنیــن بایــد توجــه داشــت
کــه در حــال حاضــر صنایــع غذایــی بــه خصــوص
نوشــیدنی هــا مثــل نوشــابه هــا و انــواع ماءالشــعیر از
شــربت فروکتــوز بــه جــای شــکر بــرای شــیرین کــردن
اســتفاده مــی کننــد کــه افــراد دچــار ســنگ کلیــه از
نــوع کلســیمی و اگزاالتــی بایــد دقــت کننــد و مصــرف
ایــن نــوع نوشــیدنی هــا را محــدود کننــد.

