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Abstract 
 

Background and purpose: Urolithiasis is one of the most common diseases of urinary tract. 

Abdominal colicky pain, nausia, vomiting and hematuria are the major clinical findings. Treatments 

including oral drugs, lithitripsy, using ureteroscope and open surgery are expensive and may result in 

significant complications. The aim of this research was to find medications for dissolution of urinary 

stones with less complication. 

Materials and methods: Variable concentrations of juniper fruit extract including 200, 500 and 

1000 µg / ml solutions were used in vitro on urinary stones. Neutral (normal saline), positive (sodium 

bicarbonate) and negative (acetic acid) control groups were also prepared. 

Results: Significant findings were obtained on urinary stones composed of calcium oxalate (60%), 

calcium phosphate (30%) and ammonium phosphate (10%). The weight of dry powder of stones in normal 

saline of 1400 mg decreased to 1310 , 1240 and 1120 mg after exposure to increasing concentrations of 

juniper fruit extract. Also the ratio of calcium oxalate in normal saline aqueous solution plus stone 

increased from 65% to 85% after using juniper fruit extract.  

Conclusion: Juniper fruit extract can dissolve urinary stones in vitro. 
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 بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی میوه گیاه سرو کوهی
(Juniperus communis)های ادراری   بر انحالل سنگ 
  In vitro  به صورت

 
          1 ایوب برزگر نژاد
          2 محمد آزادبخت
          3 امید عمادیان
 4 مهدیه فتاحی

  چکیده
  درصـد  15 تـا    10باشـد کـه شـیوع حـدود          اه ادراری می  های دستگ  سنگ ادراری از شایعترین بیماری     :سابقه و هدف    

هـای معمـول درمـان       هـای سـنگین روش     های پیچیـده و همـراه بـا عـوارض و هزینـه             باتوجه به عوارض جدی و درمان     . دارد
هـای ادراری    این مطالعه با هدف تعیین تاثیر عصاره هیدورالکلی میوه گیاه سروکوهی بر انحـالل سـنگ               های ادراری،    سنگ
  . انجام شدin vitroایط در شر

ــا   ــواد و روش ه ــه  :م ــن مطالع ــوهی   در ای ــرو ک ــاه س ــوه گی ــصاره می ــا غلظــت Juniperus communis)( ع ــای  ب    ه
µg/ml 200،500،1000 به صورت In vitroهای ادراری خارج شده از بدن بیماران که بیشترین مقدار ترکیب آنهـا    با سنگ

. ها مورد بررسـی قـرار گرفـت    ، مواجه شد و اثر آن بر انحالل سنگبودوم فسفات به ترتیب کلسیم اگزاالت و منیزیوم آمونی  
  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتANOVAنتایج حاصله به روش 

 منیزیـوم آمونیـوم فـسفات    ، درصد30کلسیم فسفات ، درصد60به ترتیب حاوی کلسیم اگزاالت( Aدر سنگ نوع  :یافته ها   
در مواجهـه بـا    (6و5و4هـای   و در گـروه mg 1400) در مواجهه بـا نرمـال سـالین        (1 گروه   وزن خشک پودر سنگ در    )  درصد 10

از  .بوددار   که این کاهش وزن از لحاظ آماری معنی        .بودگرم شده     میلی 1120و1240و1310به ترتیب ) های مختلف عصاره   غلظت
 µg/mlود در حالیکه پس از مواجهه بـا عـصاره           ب درصد   65طرفی نسبت کلسیم اگزاالت در مواجهه با نرمال سالین در محیط آبی             

  . بیشتر کلسیم اگزاالت سنگ را حل نماید درصد20بود عصاره مذکور توانسته . بود رسیده  درصد85 میزان آن به 1000
گیاه سرو کوهی باعـث حـل شـدن سـنگ            هیدروالکلی میوه  که عصاره    داد نشان   نتایج حاصل از این مطالعه     :استنتاج  
  .شود ط آزمایشگاهی میکلیه در محی

  

  کلسیم اگزاالت سرو کوهی، سنگ ادراری، : های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
 ئیدلوکریستا ملشا لیکریستا تجمعات های ادراری،  سنگ

ــیآ یکــسماتر و ــه . هستند ل ــوق اشــباع زمین ســاز  ادرار ف
 ادراری، قـدرت    PHاین حالـت بـه       .تشکیل سنگ است  
  .اد بستگی داردشدن مو ها و ترکیب یونی، غلظت محلول

 
  .  در شورای پژوهشی دانشگاه ثبت شده و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است88 -50 این تحقیق طی شماره  

 E-mail: ayubbarzgarnejad@gmail.com              )ره(بلوار امیر مازندرانی، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی : ساری - ایوب برزگرنژاد:مولف مسئول
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشکده پزشکی، ،گروه جراحی .1
   دانشگاه علوم پزشکی مازندران،گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازیمرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل،  .2
 دانشگاه علوم پزشکی مازندراندانشکده پزشکی،  ،گروه پاتولوژی .3
  نشگاه علوم پزشکی مازندراندانشجوی پزشکی، دا. 4

  1/2/89:             تاریخ تصویب10/1/89: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           3/12/88: ریافت تاریخ د
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های ادراری، کلسیمی هستند کـه        سنگ درصد 85تا   80
به علت افزایش کلسیم، اسید اوریک، اگزاالت ادرار یـا          

پـائین   PH کلـسیم در   .شـوند  کاهش سـیترات ایجـاد مـی      
 خیلی پـائین    PHسنگ اسید اوریکی در      .کند رسوب می 

. شوند  قلیائی تشکیل می   PHو منیزیم آمونیوم فسفات در      
ــاد دیــورز و تغییــر     ادرار در انحــالل و درمــان  PHایج

 .)2،1(های ادراری مؤثر است سنگ

هـای ادراری سـومین بیمـاری شـایع دســتگاه      سـنگ 
ــاال  ــت ادراری و ح ــد از عفون ــک ادراری بع ت پاتولوژی

شیوع سنگ کلیه در ایاالت متحـده       . )1(پروستات هستند 
شیوع آن  . )3( گزارش شده است   درصد 15 تا   10آمریکا  

تا  80 .)4(نژاد و جغرافیا متفاوت است     بسته به جنس،سن،  
 مرکب از کلسیم اگزاالت   (ها، کلسیمی     سنگ درصد 85

ــسفات  ــسیم ف ــستند )و کل ــنگ .ه ــسیمی   س ــای غیرکل ه
) اینـدیناویر  گـزانتین،  سیـستین،  استروات، ی،اسیداوریک(

  اسیدی یا خنثـی،    PHدر .)1(دهند بقیه انواع را تشکیل می    
 PHکند و فسفات کلسیم در       اگزاالت کلسیم رسوب می   

اسـید   .دهـد   تشکیل سنگ می   6 تا   5/5طبیعی ادرار یعنی    
) 5/3( کــم PHاوریــک کــه حاللیــت بــاالیی نــدارد در  

 .دهـد  د و تشکیل سـنگ مـی      کن حالت کریستالی پیدا می   
تـشکیل سـنگ      قلیـایی،  PHدر   منیزیم آمونیوم فـسفات،   

ها به وسیله مـواد مختلفـی         تشکیل کریستال  .)2،5(دهد می
کنند که شـامل منیـزیم، سـیترات پیـرو           در ادرار تغییر می   

  .)5-8(فسفات و فلزات مختلف با مقادیر کم می باشند
ــا دردهــای کــولیکی،  تظــاهر ســنگ  هــای ادراری ب

ها ممکن اسـت     سنگ .استفراغ و هماچوری است    تهوع،
باعث انسداد شدید در مجـاری ادراری و عوارضـی مثـل        
هیــدرونفروز شــدید، آســیب بافــت کلیــه و تخریــب آن  

، احتمال عود سـنگ      سنگ  تشکیل اولین  بعد از  .)1(شوند
از   سال بعـد   10 تا 5بسیار زیاد است طوریکه خطر آن در        

 .)4،9(باشد  میدرصد 50بیش از  سنگ اول،

هــای  هــای ادراری شــامل درمــان   درمــان ســنگ 
 هـای   اسـتفاده از روش    داروهای خـوراکی،   ،)10(حمایتی

 

خارج از بدن به کمک امـواج، خـارج کـردن سـنگ بـه             
 ،خارج کردن سنگ از راه پوست      وسیله یورتروسکوپ، 

 .)1،11(و جراحی باز است الپاراسکوپی

 و عـوارض    هـای ادراری    عود سنگ  خطربا توجه به    
ای  های سنگین درمان آن باید توجـه ویـژه         جانبی و هزینه  

بــه اســتفاده از داروهــای گیــاهی بــه منظــور پیــشگیری از 
 داروهای گیـاهی ارزان   . تشکیل سنگ و یا تجزیه آن شود      

 .)12،13(جانبى کمی دارند   ند وعوارض هسترس  ستو در د  
ــه  ــانى نمون ــرات درم ــددى  اث ــاهی متع ــاى گی ــه از ه  جمل
Bergenia ligulata )14( ،Phyllanthus niruri )15( ،

1Hirsuta )16( ،Green tea )17( مـــشکالت  در درمـــان
 .است شده گزارش و مجاری ادراری کلیه

ــه در ای از بخــش هزارجریــب نکــا، براســاس   منطق
از جوشانده گیاه سرو کوهی بـا نـام محلـی            اعتقاد سنتی، 

تـی در  شـد و ح  لمبیر در درمان سنگ ادراری استفاده می   
مراجعات بیماران به مراکز درمانی از اعتقاد راسخ به اثـر           

  .شد مشاهده میبخشی گیاه فوق، 
ــن، می ــوی رزی ــاه ســرو کــوهی محت ــان وه گی و  لیگن

اسانس است که مـواد اصـلی اسـانس آن پیـنن و برنئـول               
یک گلوکوزید فالون و یک  باشد، همچنین در میوه،   می

این گیاه  . )18،19(ردعنصر تلخ به نام ژونی پرین وجود دا       
ــونی  ــر ضــد عف ــز   اث ــلی و نی ــستم ادراری تناس ــده سی  کنن
  .)20(دیورتیکی دارد

ــانده ــوه آن در جوش ــتفاده   می ــای اورولوژیــک اس ه
 کنتـرل  و ادرار دفـع  میتـنظ  .شود و شدیدا مدر اسـت      می

ــوزش ــواب و ادرار س ــودن خ ــاه   آورب ــن گی ــد ای  ازفوائ
  .)13(است

یـن مطالعـه اثـر      در ا  با توجـه بـه مـوارد گفتـه شـده،          
عصاره هیدرو الکلی میوه گیاه سرو کوهی با نـام محلـی            

 هـای  بر انحالل انواع سنگ) (Juniperus communisلمبیر
ادراری به صورت آزمایشگاهی و خارج از بدن موجـود          

  .زنده مورد بررسی قرار گرفت

                                                 
1. Hrniaria 



 
  انو همکارایوب برزگرنژاد                         هشی    پژو  
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  مواد و روش ها
های ادراری طی عمـل جراحـی        انواع مختلف سنگ  

 شـده و مـورد      ع سـنگ شناسـایی     سـپس نـو     و خارج شد 
  . قرار گرفتآزمایش

ــه  ــرو کــــوهی درختچــ ــاه ســ ــانواده گیــ  ای از خــ
Cupressaceac ــام علمــی ــا ن  Juniperus commonis  ب

 متـری منـاطق کوهـستانی       1200 کـه در ارتفاعـات       است
 میوه این گیـاه بعـد از رسـیدن تهیـه و           . روید مازندران می 

  .)18(مورد استفاده قرار گرفت
های ادراری طی عمـل جراحـی        ف سنگ انواع مختل 

خارج شده پس از شناسایی نوع سنگ، به طور جداگانـه           
 هر سـنگ ادراری    وزن کامال معینی از پودر    .پودر گردید 

های مختلف در لوله آزمـایش       در گروه ) گرم میلی1500(
هـای آزمـایش ذیـل و بـا          ریخته شده و سپس طبق گـروه      

رف سـنتی   های متفاوت عصاره میوه فوق طبق مص       غلظت
روز در   5هـای آزمـایش بـه مـدت          لولـه . گیاه مواجه شد  

 و PHگیری  درجه نگهداری شده و پس از اندازه 37دمای 
 های مخصوص  با استفاده از کیت    وزن خشک پودر سنگ،   

، (Manual colorimtric method) های ادراری آنالیزسنگ
هـای    گروه .گیری شد  نسبت عناصر مایع رویی آن اندازه     

  : دند از  بوعبارت آزمایش
  سنگ ادراری +نرمال سالین  : کنترل خنثی .1
جـوش   +سـنگ ادراری     +نرمال سالین   : کنترل مثبت   . 2

  PH=5/9) کربنات سدیم بی( شیرین
اسـید  + سـنگ ادراری    + نرمـال سـالین     : کنترل منفـی   .3

  )PH=5/4( استیک
  µg/ml200عصاره گیاه به غلظت  +سنگ +نرمال سالین .4
  lµg/m 500 عصاره گیاه با غلظت +سنگ + سالیننرمال .5
عــصاره گیــاه بــا غلظــت     +ســنگ +نرمــال ســالین . 6

µg/ml1000  
عصاره میوه گیاه سرو کوهی بـه        ،ریگی  عصاره برای

ــدروالکلی   ــول هیـ ــساندن در محلـ ــه 50روش خیـ  درجـ
گـرم میـوه لمبیـر بـه انـدازه          100 .تهیه شـد   )آب-اتانول(

  سـی   سـی  200ر شده و بـا  متر پود  میلی2/5ای با قطر  ذره

  
آب بــه -اتــانول(درجــه  50محلــول هیــدرو الکلــی   

خیسانده  shakerروز روی دستگاه  5به مدت ) 1:1نسبت
حاصل صافی توسط دستگاه تقطیر و      .  شد و سپس صاف  

درصد وزن عـصاره خـشک       .یدخشک گرد  سپس آون، 
هـای   هـای مختلـف بـا غلظـت        حاصل محاسبه و در گروه    

  .)20( شد حلمتفاوت نرمال سالین
افـزاری    از سیـستم نـرم     برای تجزیه و تحلیـل آمـاری      

SPSSن آمــــــــــاری  موزآ  وANOVA  مقایسه براىو   
ــه  ــه دو یافتـ ــا  دو بـ ــد  Tukey testاز هـ ــتفاده شـ   . اسـ

از نظــر  .دار تلقــی شــد  درصــد معنــی5 کمتــر از  pر مقدا
   هـــا  گـــروهی  سهیـــر مقاد یدار ی تفـــاوت معنـــیآمـــار

 A:[2,15] F=260.8  نگسـ (.  استدهیمشاهده گرد
  . )>001/0p و B : F=420.0[2,15] سنگو 

  

  یافته ها
 30 کلـسیم اگـزاالت،       درصد A   ، 60ترکیب سنگ   

ــسفات و درصــد ــسیم ف ــوم  درصــد10 کل ــسیم آمونی  کل
 10،  درصــد40 بـه ترتیـب،   Bفـسفات و ترکیـب ســنگ   

 1500نتایج حاصل از مجـاورت      .  بود  درصد 50 و   درصد
نگ با عصاره میوه گیاه سـروکوهی        نوع س  2گرم از    میلی

 1000و ) 5گـروه   (500، ) 4گـروه   (200هـای    با غلظـت  
میکروگرم در میلی لیتر نـشان داد کـه غلظـت           ) 6گروه  (

هـا    به ترتیب در گـروه  Aیون کلسیم اگزاالت در سنگ 
  درصد 85 و    درصد 75،   درصد 70 ، عبارت از     6 و   5 و   4

ــه ترتیــب Bو در ســنگ   70 و د درصــ70،  درصــد75 ب
ــد ــت درص ــوده اس ــنگ در   .  ب ــده س ــر وزن باقیمان از نظ
 و  4هـای     بترتیب در گروه   Aهای فوق، در سنگ      محلول

گـرم و در      میلـی  1120 و   1240 ،   1310 ، به میـزان      6 و   5
گـرم    میلی 1180 و   1240 ،   1260 به ترتیب فوق     Bسنگ  

گیـاه   مربـوط بـه اثرعـصاره میـوه        کامـل    نتایج .بوده است 
  شماره جدولهای ادراری در     الل سنگ سروکوهی برانح 

  .آورده شده است 1
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 B و Aنتایج مربوط به اثر عصاره میوه گیاه سرو کوهی برانحالل سنگ :1 شماره  جدول
 

  مقادیر اولیه و  وزن سنگ PH  منیزیم آمونیوم فسفات  کلسیم فسفات  کلسیم اگزاالت
  Aسنگ   گروه آزمایشی

 )درصد(

  B سنگ
 )درصد(

  A سنگ
 )درصد(

  B سنگ
 )درصد(

  A سنگ
 )درصد(

  B سنگ
 )درصد(

 B سنگ A سنگ
  A سنگ

)گرم میلی(
  B سنگ

 )گرم میلی(

  1500  1500  -  -  50  10  10  30 40 60  مقادیر اولیه
  1300  1400  01/8  09/6  10  10  10  25  80  65  1 گروه        
  1360  1460  54/9  72/9  5  10  20  20  75  70  2 گروه        
  1130  1230  92/5  14/5  10  10  20  20  70  75  3 گروه        
  1260  1310  21/8  58/6  5  10  20  20  75  70  4 گروه        
  1180  1240  08/8  26/6  5  5  25  15  70  80  5 گروه        

  1180  1120  56/8  57/6  5  5  25  10  70  85  6 گروه        
  

  سنگ ادراری +نرمال سالین  : کنترل خنثی .1
  PH=5/9) بی کربنات سدیم( جوش شیرین +سنگ ادراری  +ل سالین نرما: کنترل مثبت . 2
  )PH=5/4(اسید استیک+ سنگ ادراری + نرمال سالین : کنترل منفی .3
  µg/ml200عصاره گیاه به غلظت  +سنگ  +نرمال سالین  .4
  lµg/m 500 عصاره گیاه با غلظت + سنگ +نرمال سالین  .5
  µg/ml1000ا غلظت عصاره گیاه ب +سنگ  + نرمال سالین. 6

  
کلـسیم  ( میـزان درصـد هـر یـک از مـواد          در جدول   

 در PHو ) فـسفات و منیـزیم آمونیـوم فـسفات         اگزاالت،
 و نیز وزن پودر سـنگ بعـد         قسمت محلول لوله آزمایش   
  .از خشک کردن آمده است

  

  بحث
ها در تشکیل و یـا ممانعـت         باتوجه به اثرگذاری یون   

 بـا ایـن انتظـار کـه         از تشکیل سنگ در سیـستم ادراری و       
گیاه سروکوهی با ایجاد محیطی    عصاره هیدروالکلی میوه  

ی  مناسب، باعث حل شدن سنگ ادراری گردد، مطالعـه        
هــای  ای انحــالل هیــدرات در مطالعــه .حاضــر انجــام شــد

کلسیم اگزاالت را در محلول کلرید سدیم و نیز محلـول           
ــراتینین و اوره    ــزیم، ک ــیترات، منی شــبه ادراری شــامل س

نتیجه نشان داد کـه سـیترات و        . مورد بررسی قرار گرفت   
دهند اوره و کـراتیین    منیزیم قابلیت انحالل را افزایش می     

همچنین ثابت شد قدرت انحالل کلـسیم        .اثر کمی دارند  
 PH  کـاهش و در    ، پـائین  PHاگزاالت مونو هیدرات در     

ای دیگـر کـه تـأثیر      در مطالعه.)21(یابد  افزایش می ،باالتر
 و in vivoآب لیمو بر تشکیل سنگ ادراری به صـورت  

in vitro بررسی شد، با مصرف لیمو PH ادرار و نیز دفع 
 در بررســی . نیتــرات و کلــسیم اگــزاالت افــزایش یافــت 

in vitro    مـشاهده شـد کـه PH   ادراری افـزایش یافـت و 
ه کـردن  تشکیل کریستال کلـسیم اگـزاالت بعـد از اضـاف       

  .)5(لیمو به ادرار مصنوعی مهار شد
، بسیارى بر انحالل ترکیبـات در مطالعـات   PH تا ثیر
بـا بررسـی نتـایج     در این مطالعـه  .)2،7(است شده بررسی

) 2گـروه   (شود که با افـزودن قلیـا بـه محـیط             مشاهده می 
وزن خشک پودر سنگ در هر دو نوع سـنگ نـسبت بـه              

افـزایش  ) نرمال سـالین  سنگ در مواجهه با     (کنترل خنثی   
وزن ) 3گروه  (یابد، بالعکس با افزودن اسید به محیط         می

بر PH توان گفت که تا ثیر می .خشک کاهش یافته است
هــای خــارج شــده از بــدن  انحــالل ترکیبــات، در ســنگ

هـای مختلـف ترکیبـات     ای از نـسبت    موعهمجها که    انسان
د در نظر   بای.  متغیر است  ،های متفاوت  ها وکاتیون  با آنیون 

های کلیوی بـه طـور خـالص از          داشت که در واقع سنگ    
انـد و   یک نوع ترکیب مثل کلسیم اگزاالت تشکیل نشده 

هـای کلیـه کـه در         نیز بر سـنگ    PHبه همین ترتیب تاثیر     
  .، متفاوت استشوندبدن انسان تشکیل می

که کلسیم اگزاالت نسبت به سایر       (A در سنگ نوع  
 mg وزن خـشک     1 گروه   در )ترکیبات غالب بوده است   

 1240و mg 1310  بـه ترتیـب    6و 5و 4 و در گروه     1400
 بوده است که به طـور معنـی داری وزن پـودر در       1120و
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سنگ مواجهه با عصاره و نیز با افـزایش غلظـت عـصاره             
در قـسمت   .های آزمـایش، کـاهش یافتـه اسـت         در گروه 

محلول لوله میزان کلسیم اگزاالت در مواجهـه سـنگ بـا            
 بوده که بعد ازمواجهه با عصاره با      درصد 65سالین  نرمال  
 70 بـه ترتیـب بـه        1000 و 500و µg/ml 200 هـای  غلظت
کلــسیم  . رســیده اســتدرصــد 85و  درصــد 80و درصــد

 و بعد   درصد 25فسفات در مواجهه سنگ با نرمال سالین        
ــا عــصاره از  رســیده درصــد 10و  15و  20 بــه مواجهــه ب

 بعد ازمواجهه با  یوم فسفات و نیز میزان منیزیوم آمون    .است
توان گفت   با مقایسه نتایج می    . کاهش یافته است   ,عصاره

 و کــاهش وزن  ســنگکــه عــصاره گیــاه باعــث انحــالل
قسمت نامحلول لوله شـده و از طـرف دیگـر در قـسمت              

 نـسبت بـه      افزایش میزان کلسیم اگزاالت     موجب محلول
پس در این نوع سنگ عـصاره       .  شده است  سایر ترکیبات 

  .شده استشتر باعث انحالل کلسیم اگزاالت بی
منیزیـوم  کـه نـسبت      (Bهای حـاوی سـنگ       در گروه 

وزن )  به سایر ترکیبات غالب بوده اسـت       آمونیوم فسفات 
 و1180وmg 1260(هـای حـاوی عـصاره      خشک در لولـه   

) 1300(نسبت بـه لولـه مواجهـه بـا نرمـال سـالین              ) 1180
، 1گـروه  میـزان کلـسیم اگـزاالت در    . کاهش یافته است 

و   درصـد  75 به ترتیب    6و5و4های    و در گروه   درصد 80
اما میزان کلسیم فسفات     .باشد می درصد 70و    درصد 70
 25 و درصـد  25و   درصد 20 به   1 در گروه    درصد 10از  

کاهش .  افزایش یافته است   6و 5و 4های    در گروه  درصد

کلسیم فسفات  نسبت کلسیم اگزاالت و نیز افزایش نسبت    
دهد کـه در ایـن نـوع سـنگ عـصاره بیـشتر بـر                 نشان می 

در هـر دو نـوع       .انحالل کلسیم فسفات مؤثر بـوده اسـت       
سنگ کاهش وزن همزمـان بـا تغییـر غلظـت در قـسمت              

دار  محلول بـوده کـه تغییـر آنهـا از لحـاظ آمـاری معنـی               
  .باشد می

قبل و بعد از اضافه نمودن عصاره در هـر            ، PHتغییر  
در نتیجه   .ل توجه نبوده است   دار و قاب   دو نوع سنگ معنی   

در حل کردن سنگ    ) مواجهه با عصاره  ( محیط   PHتغییر  
  .و کاهش وزن قسمت نامحلول نقشی نداشته است

 گیـاه  توان گفت که انحالل سنگ به دلیل ترکیبات      می
هـای   کـاتیون  هـا و  های مختلـف آنیـون    و اثر آن بر نسبت    

ل نوع ایـن ترکیبـات مـؤثر بـر انحـال          . ها بوده است   سنگ
ه بــر آن  علاو. نیــستمشخصتــاثیر آنهــا نحوه ســنگ و

موجـود   بـر انحـالل سـنگ در بـدن         چگونگی تاثیر گیاه  
  نمىباشد شده شناخته زنده

  

  سپاسگزاری
بــدین وســیله از معاونــت محتــرم پژوهــشی دانــشگاه 
علوم پزشکی مازندران جهت تـصویب طـرح تحقیقـاتی          
 حاضر و اختصاص بودجه و سرکار خانم مهدیـه فتـاحی           

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی مازنـدران کـه          
ــان   ــوان پای ــه عن ــی در اجــرای طــرح ب ــه  تــالش فراوان نام

  .نمایم دانشجوئی داشته اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می
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