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عوامل  برحسب مناطق مختلف ومنشا آن جوامع بشری که  بیماریهای شایع در دیرباز به عنوان یکی از سنگ کلیه از: مقدمه

دارو درمان  استفاده از اصول طبیعت بدن و در طب سنتی با . درهمین راستا، مطرح می باشدژنتیکی بسیار متفاوت می باشد

استفاده از شل  امروزه در طب رایج بادرمقابل کتب معتبر سنتی آمده است.  دراستفاده از گیاهان مختلف  باهای گوناگونی 

امواج  حد سنگ از صورت رشد بیش از در اقدام به دفع سنگ می نمایند ودارو های مدر  وکننده های عضالت صاف 

برای بیمار این درمان اثر کاربرد  درضی بسیاری سپس دفع سنگ اقدام می نمایند که عوار نمودن و اولتراسوند جهت خرد

 پیش می آید.

که به خام چند گیاه اعضای مختلف  نوع از 11استفاده ازبا  و(3-1بررسی کتب معتبر طب سنتی ) بادراین تحقیق  روش کار

آن  ننمود اقدام به فرموالسیون واستاندارد ،مربوطه یگیاهان باغلظت هااین شناسایی دقیق  وآمده کتب سنتی  متواتر درطور 

خرد  و)محلل(، حل کننده )مرخی(فرمولی با خصوصیات شل کننده عضالت صافگیاه  در مواد موثره موجود برحسب یکی از

کمیته اخالق پزشکی  کسب مجوز از پس از طراحی وکاهنده عوارض)مصلح (  ومدر ، )مفتت الحصی(بازکننده ی سنگکننده و

 کلیه و دارای سنگ درکه داوطلب  بیمار 01اقدام به تجویز به پرنمودن فرم مربوطه  باان موافقت کتبی داوطلب و دانشگاه

زمان  تادارو نمودیم. مدت مصرف انتخاب  بوده اند ورود را شرایط خروج ودارای سایر  هیچگونه عارضه ی حاد نداشته اند و

سونوگرافی به دفع آن  ونظر تایید وجود سنگ  دفع سنگ از پس از قبل واز داوطلبان  .بوده استدفع سنگ روزی سه بار 

 عمل آمده است.

به بیمارداده تا یک بسته را را آموزش الزم  آماده نموده و گرمی 111در بسته بندی به صورت نرم شده  را دارودر این مطالعه 

میل نمایند میلی لیتر(111)حدود هربار یک استکان  روزی سه بار و دقیقه جوشانده، صاف و 2لیتر آب جوش به مدت 4در

سال انتخاب  01تا 21سالمت الزم بین سنین  عدم فشار خون پایین و وابعاد آن  بیماران از نظر وجود سنگ و .دراین مطالعه

 . مورد محاسبات آماری قرار گرفت جزیی سنگ ثبت گردیده و یا تایید دفع کلی و کلیه بیماران پس از هنتیجشدند.



روز کامال دفع نموده  10 -3مدت بین  در ،میلیمتر بود 10تا 2بیماران سنگ خود را که بین %  01نتایج نشان داد که : نتایج

 داشته اند. به صورت دفع نشده سنگ را%(14)مابقی  % ایشان به صورت ناقص و20و

می توان آن را  و می باشد دفع سنگ کلیه موثربدون عارضه جهت  :بنابراین می توان نتیجه گرفت که این دارو نتیجه گیری

   .به صورت گسترده تجویز نمود
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