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�કડની  પ�થરો
ક�સ�ટ�ટ �ુરોલો�જકલ સજ�ન 
�મ�ટર રાજેશ કા�વયાને દશા�વતા 



�મ�ટર રાજેશ કા�વયા

ક�સ�ટ�ટ �ુરોલો�જકલ સજ�ન 

તેઓ એક ક�સ�ટ�ટ �ુરોલો�જકલ સજ�ન છે જે હાલમાં 20 વષ�થી વ�ુના
અ�ુભવ સાથે નોથ�વે�ટ લંડન �દેશમાં કામ કરે છે. તેઓ 1999માં
ઈ�પીર�યલ કોલેજ લંડન (�ુ�નવ�સ�ટ� ઓફ લંડન)માંથી �નાતક થયેલા
ઉ�ચ લાયકાત ધરાવતા ડો�ટર છે. �યારબાદ તેમણ ેનેશનલ હો��પટલ ફોર
��ુરોલો� અને ��ુરોસજ�ર�માં તેમની સંશોધન યા�ા શ� કરતા પહેલા
ચેર�ગ �ોસ અને વે�ટ�મ��ટર મે�ડકલ �કૂલ ખાત ેતેમની તબીબી તાલીમ
લીધી હતી.

તેમની એક ખાસ ��ચ �કડની �ટોનસ મા ં ( પથર� ) હોવાથી, તેમણ ેઆ
મ�હનાના અંકની દેખરેખ રાખી છે.

BSc(Hons) MB BS(Distinction) FRCSEd(Urol)



�કડની પ�થરો એ ખ�નજો અન ે�ારથી બનેલા સખત થાપણો છે જે
તમાર� �કડનીની અંદર બન ે છે. ત ે રસાયણોમાંથી ઉ�પ� થાય છે જે
એકા� પેશાબમાં �ફ�ટકોમાં બને છે; �ફ�ટક સમય જતાં મોટુ� થઈ શકે
છે.

તે એકદમ સામા�ય છે, જેમાં ૧૦ માંથી ૧ થી વ�ુ લોકો અસર��ત છે.
તેઓ ખાસ કર�ન ે �ુજરાતમાં સામા�ય છે, �વ�ના કેટલાક �ણીતા
�ટોન સજ�નો �ુજરાતના છે.

�ૂ��પ�ડની પથર� રેનલ કે�લસીસ (�કડનીની અંદરનો �વ�તાર) માં બને છે
અન ે પછ� ત ે રેનલ પે��વસ અથવા �ુરેટર (�ૂ��પ�ડને તમારા �ૂ�ાશય
સાથે જોડતી નળ�) તરફ જઈ શકે છે. તે અ�યંત પીડાદાયક હોઈ શકે છે,
�કડનીના ચેપ તરફ દોર� શકે છે અથવા જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો
�કડની યો�ય ર�તે કામ કરતી નથી. આ�યં�તક �ક�સાઓમાં, ચેપ
ખતરનાક બની શકે છે.

�ુ�ષ પેશાબની �યવ�થા �ી પેશાબની �યવ�થા



�ૂબ જ નાની �ૂ��પ�ડની પથર� (૩ મીમી �ુધી) ઘણા લ�ણો પેદા કરે તેવી શ�તા
નથી. �યારે તમ ેપેશાબ કરો છો �યારે તેઓ અ��યા અને પીડાર�હત ર�તે બહાર
નીકળ� શકે છે. 
�કડનીની મોટ� પથર� (૪ મીમીથી વ�ુ) લ�ણો�ંુ કારણ બની શકે છે, જેમા ંનીચેનાનો
સમાવેશ થાય છે:

સામા�ય લ�ણો �ુ ંછે?

તમારા પેટ (પેટ) અથવા
જ�ઘા�ૂળની બાજુમાં દખુાવો -
�ુ�ષોને તેમના અંડકોષમાં
દખુાવો થઈ શકે છે 
ઉ�ચ તાપમાન 
પરસેવો અ�ુભવવો
 તી� દખુાવો જે આવે છે અને
�ય છે – જેને કો�લક તર�કે
ઓળખવામાં આવે છે – તે
તમાર� બાજુથી તમારા જ�ઘા�ૂળ
�ુધી જઈ શકે છે. (�ચ� જુઓ)
 માંદગી કે ઉ�ટ� થવી 
તમારા પેશાબમા ંલોહ� 
પેશાબમા ંચેપ 
સતત પેશાબ કરવાની જ��રયાત
અ�ુભવવી



�કડની પ�થરોના �કાર 
�કડની પ�થરો �વ�વધ કદ, આકાર અને ર�ગોમાં આવે છે. કેટલાક
રેતીના દાણા જેવા હોય છે, �યારે જૂજ �ક�સાઓમાં અ�ય ગો�ફ
બોલના કદ �ુધી વધી શકે છે.

�કડની પ�થરોના �ુ�ય �કારો છે:

કે��શયમ પ�થરો - પ�થરનો સૌથી
સામા�ય �કાર.

 �ટ�વાઇટ પથર� - સામા�ય ર�તે પેશાબના
ચેપ જેવા ચેપને કારણે થાય છે.

�ુ�રક એ�સડ પથર� - સામા�ય ર�તે
તમારા પેશાબમાં એ�સડની મોટ� મા�ાને
કારણે થાય છે



એવી વ��ુઓ છે જે �કડનીમા ંપથર� થવાની શ�તાન ેવધાર� શકે છે, આ જોખમ પ�રબળો
તર�કે ઓળખાય છે, તેમા ંશામેલ છે:

કારણો �ું છે?

 �ૂરતા �માણમાં �વાહ� ન પીવો 
 અ�ુક �કારની દવાઓ લઈ ર�ા છે 
 તમાર� પાસ ેએવી તબીબી ��થ�ત છે જે તમારા પેશાબમાં અ�ુક પદાથ�ના �તરને વધારે છે

લોહ�મા ંકચરાના ઉ�પાદનો �ારેક-�ારેક �ફ�ટકો બનાવી શકે છે જે �કડનીની અંદર એકઠા
થાય છે. 
સમય જતા,ં �ફ�ટકો એક સખત પ�થર જેવા ગ�ો બનાવવા માટ ેબની શકે છે. 
આ�ંુ થવાની શ�તા વ�ુ છે જો તમે:

 

જોખમ પ�રબળો : 

કુટુ�બ અથવા �ય��તગત ઇ�તહાસ. જો તમારા પ�રવારમા ંકોઈને �કડનીમા ંપથર� થઈ હોય, તો તમને
પણ પથર� થવાની શ�તા વ�ુ છે. જો તમાર� પાસે પહેલાથી જ એક અથવા વ�ુ �કડની પ�થરો
છે, તો તમન ેબી� પથર� થવા�ું જોખમ વધારે છે. 
�નજ�લીકરણ. દરરોજ �ૂર�ંુ પાણી ન પીવાથી �કડનીમા ંપથર� થવા�ું જોખમ વધી શકે છે. જે લોકો
ગરમ, �ુ�ક આબોહવામાં રહે છે અન ેજેઓ �ૂબ પરસેવો કરે છે તેઓ અ�ય લોકો કરતા વ�ુ
જોખમમા ંહોઈ શકે છે. 
ચો�સ આહાર. �ોટ�ન, સો�ડયમ (મીઠુ� ) અન ેખાંડ વ�ુ હોય તેવો ખોરાક ખાવાથી અ�ુક �કારની
�કડનીમા ંપથર� થવા�ું જોખમ વધી શકે છે. આ ખાસ કર�ને ઉ�ચ-સો�ડયમ આહાર સાથે સા�ંુ છે.
તમારા આહારમાં વ�ુ પડ�ંુ મીઠુ�  કે��શયમની મા�ામાં વધારો કરે છે જે તમાર� �કડનીએ �ફ�ટર કર�ંુ
જોઈએ અન ે�કડનીમા ંપથર� થવા�ું જોખમ ન�ધપા� ર�તે વધે છે. 
��ૂળતા. હાઈ બોડ� માસ ઈ�ડ�ેસ (BMI), મોટ� કમર�ુ ંકદ અન ેવજનમા ંવધારો �કડનીમા ંપથર�ના
વધતા જોખમ સાથે સંકળાયેલા છે.



પથર�વાળા દદ�ઓ માટનેા �વક�પો મા�ય પ�રબળો પર આધાર રાખે છે, જેમ કે લ�ણો, �વશે,
���યા માટ ેયો�યતા, પેઇ�ટની સીઝેડ.

નાના પથર�ઓ (૪ મીમી કરતા ઓછ�) સામા�ય ર�તે કોઈપણ હ�ત�ેપની જ�ર નથી, �સવાય કે
તે �ૂ�માગ�મા ંઅટવાઈ �ય.

મોટા પથર�ને માટ ેબા� શોક વેવ �લથો���સી (ખાસ મશીન વડ ેપ�થરને આંચકા આપવા),
�ુરેટરેો�કોપી અને લેસર (એને�થે�ટક હેઠળ પાણીની પાઈપ �ારા કેમેરા વડ ેઉપર જ�ંુ અને
પ�થર તોડ�ને દૂર કરવા) અથવા PCNL (સીધા જ �કડનીમાં જય અને પ�થર તોડ�ંુ).
તમારે એક �ુરોલો�જ�ટને મળ�ંુ જોઈએ જે વ�ુ �વગતોમા ં��ોના જવાબો આપી શકશે અને
તમને તમારા પથર� માટ ેતૈયાર કરેલ યોજના આપશ.ે

જો મને પથર� હોય તો કયા �વક�પો છે?

�કડનીમાં પથર� થવાની શ�તાઓને રોકવા
અથવા ઘટાડવા માટે આપણ ે�ું કર� શક�એ?

સૌથી મહ�વ�ૂણ� માપ એ છે કે તમારા દૈ�નક �વાહ�ના સેવનમાં વધારો કરવો! મ�ઘી બોટલ�ંુ
પાણી પીવાની જ�ર નથી: નળ�ંુ પાણી એટ�ંુ જ સા��  છે. 
તમારા આહારમાં મીઠા�ંુ સેવન ઘટાડ�ંુ 
�ાણી �ોટ�ન (ખાસ કર�ને માંસ) �ંુ તમા��  સેવન ઘટાડ�ંુ 
તમારા આહારમાં �ુ� ખાંડ�ંુ �માણ ઘટાડ�ંુ

જેઓ આથી પીડાતા નથી અથવા જેમની પથર� દૂર થઈ ગઈ છે, તેમના માટ ેએવી ર�તો છે કે તમે
�કડનીમાં પથર� થવાની અથવા �ુનરાવ�ત�ત થવાની શ�તાઓને ઘટાડ� શકો છો.



ડૉ. દેવન થાનક� �ારા લખાયેલ

Tamari Tabiyat - Your Health

અમે આશા રાખીએ છ�એ કે આ �નકાર� તમને
મદદ કર� સકે છે!

તમે ૧૦૦ વરસ ના �ુખી થાઓ!

https://www.facebook.com/TamariTabiyat/

