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 مقدمه:
در  تاکنونذشته استفاده از گياهان دارويي از گ

ليکن به دليل فقدان  ؛طب سنتي رايج بوده است

کارهاي پژوهشي شفاف در اين زمينه، اين نحوه درمان 

جامعه پزشکي قرار نگرفته است.  توجه موردچندان 

بودن  نهيهز  کمگياهان دارويي به علت کم عارضه و 

 ي داروهاي شيميايي برا مناسبي مکمل توانندمي 

 ي نهيزم در علمي يها پيشرفت طي در(. 2،1) باشند

 در نيز ييها پيشرفت کليويسنگ هاي  نوع تشخيص

 . است گرفته صورت بيماران درمان خصوص

 نيتر  مهم که دارند مختلفي انواع کليوي سنگ هاي

. باشندمي  اگزاالت کلسيم جنس از يسنگ هاي ها آن

 يها نيو حد از  شيبش افزاي علت به ها سنگ اين

 ،(هيپرکلسيوري) کلسيم ،(اگزالوري يپره) اگزاالت

 سيترات مانند اي کننده ممانعت يها يون غلظت کاهش

 چکيده:
  مبتال آن به جامعه افراد از %10 از بيش که است هایی  بيماري ازجمله ادراري هاي سنگ زمينه و هدف:

 شيميایی دارویی درمان تاکنون که است کليوي سنگ هاي شده  شناخته نوع ترین  مهم اگزاالت کلسيم. شوندمی 
جهت پيشگيري از تشکيل  مناسبی روش تواندمی  گياهی هاي وردهآفر از استفاده. است نشده ارائه آن براي قطعی

دمنوش آبی دم گيالس بر تشکيل و یا  اثرگذاري تعيين هدف با مطالعه این. باشد ها و یا انحالل این نوع سنگ
 انحالل کلسيم اگزاالت انجام گردید.

بار  آب دو ترلي یليم 100گيالس در  وهيم شده  خشکگرم دم  4در این پژوهش، دمنوش آبی  :یبررس روش
قرار گرفت. مقدار انحالل  مطالعه موردنمک کلسيم اگزاالت  ليتشک ایانحالل و  زانيآن بر م تأثيرو  تهيه ريتقط

و اسپکتروسکوپی  سنجی کمپلکستيتراسيون  هاي دمنوش با روش یحجم %3/33 ينمک در مخلوط حاو نیا
تترا  نيآم يد لنيمحلول اتبا  ونيتراسياگزاالت توسط ت ميدر محلول اشباع کلس ميکلس ونی. غلظت دیمطالعه گرد

 نشر نور با روش اسپکتروسکوپی زانيبر اساس م نهمچني و سنجی کمپلکسبا روش  موالر 01/0 دياس کياست
 يموالر حاو 05/0محلول کلسيم کلرید  ونيتراسياگزاالت، ت ميلسنمک ک ليتشک زانيم ی. جهت بررسدیگرد نييتع
 موالر انجام شد. 05/0اگزاالت  میدمنوش با محلول سد یحجم 3/33%
 سنجی هدایت و سنجی کمپلکس تيتراسيون اي، شعله نشر بينی بررسی نتایج حاصل از مطالعات طيف :ها  افتهی

 به ليکن ،باشد داشته اگزاالت کلسيم سنگ انحالل بر چندانی تأثير تواندمی ن دمنوش این اگرچه که دهدمی  نشان
 (.>05/0P) آوردمی انعت به عمل مم سنگ نوع این تشکيل از توجهی  قابل ميزان

  گيالس دم آبی دمنوش که دهدمی در این تحقيق نشان  یافته  انجامنتایج حاصل از مطالعات  :يريگ  جهينت
 .باشد کليه سنگ مستعد افراد در بيماري این به ابتالي از پيشگيري جهت مناسبی گزینه تواندمی 

 
 .سنجی هدایت ،سنجی کمپلکسنگ کليه، تيتراسيون کلسيم اگزاالت، گيالس، س کليدي: يها واژه
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 و اسيد اوريک مانند زايي هسته آغازگرهاي وجود يا و

 ادراري مجاري يا کليه در توانندمي  فسفات کلسيم يا

 کلسيم سنگ هاي حالليت ميزان. شوند تشکيل

 غلظت  ملهج ازعوامل مختلفي  ريتأثالتي تحت اگزا

 محيط، غلظت  pH اگزاالت، و کلسيم يها يون

 تشکيل بنابراين .است يوني قدرت و بازدارنده يها گونه

 به وابسته نيز ادراري مجاري يا کليه در ها سنگ اين

 (.4،3) هست مذکور عوامل

 گريبر د ياهيگ يها عصاره ريتأث ي نهيزم در

که صورت گرفته است  يقاتيتحق ،يويکل يها يماريب

عصاره الکلي  ريتأثبه مطالعه  توانمي  ها آن جمله از

 يها  سلولبر ميزان پروليفريشن و آپوپتوزيس  دانه  اهيس

و همکاران و  يتوسط طبس ACHNرده  هيکل سرطاني

دوزهاي  تولوژيکمطالعه بررسي اثرات پا نيهمچن

مختلف عصاره گلرنگ بر روي کليه نوزادان مادراني 

 اند دهي در معرض گلرنگ بودهکه در طول دوره شير

 (.5،6) کرد اشاره همکاران و نامجو توسط

دارويي متفاوتي در درمان و يا پيشگيري  گياهان

 سنتي طب مختلف مراجع توسط کليوي سنگ هاياز 

 نام با گيالس ميوه دم ها آن از يکي که اند  شده  گزارش

 اي دهنده  تشکيل مواد. باشدمي  .Prunus avium L علمي

 سيانوژنيک، گليکوزيدهاي ها،  تانن کاتچين، انندم

ها، اسيدهاي   پورين ها،  يانينلکوآنتوس فالوونوئيدها،

 هاي کلريد و نيترات،   ها، آنيون  ساليسيليک، فنل

هاي پتاسيم، آهن، کلسيم، منيزيم و سديم، مقداري   کاتيون

ترکيبات ژينستين و پرونتين اولئانوليک اسيد، نارينجنين و 

 (.7-9ورستين در دم ميوه گيالس وجود دارند )ک

باليني اندکي  يقاتتحق دهدمي جستجوي در منابع نشان 

بر روي اثرگذاري دمنوش دم گيالس بر سنگ کليه 

پودر  زياز اين تحقيقات تجو يکياست. در  شده  انجام

کپسول  صورت  بهعصاره آبي دم گيالس  شده  خشک

متوسط باعث  يارآورادر اثر بربر روي افراد، عالوه 

در  نياست و همچن دهيدر ادرار گرد ميدوز کلس شيافزا

 يها تحقيقي باليني ديگر بر روي موش کاردو 

دم گيالس  يعصاره آب يادرار آور ريتأثآزمايشگاهي، 

الکلي آن بر روي پارامترهاي مربوط به  عصاره و اثر

، کلسيوري، فسفاتوري و pHتشکيل سنگ )ديورز، 

 عصاره که گرديد مشخص و مطالعه( يورآ کراتين

 کلسيم سنگ هاي درمان و پيشگيري در تواندمي  الکلي

 (.10-12) باشد مناسب فسفاتي

 دستگاهي و کالسيک يها از روش استفاده

 سنگ هاي بر گياهان برخي عصاره ريتأث مطالعه در شيميايي

تعداد کمي از  توجه مورد اخير دهه دو در کليوي

 ييها و در اين مطالعات از روش رفتهگ قراردانشمندان 

 و نورسنجي ،يکدورت سنج ،يسنج تيهدا مانند

 بررسي(. 14،13) است شده  گرفته بهره تيتراسيون

اگزاالت با  ميکلس يبلورها ليتشک امکانو  يبازدارندگ

فاقد و  يها نانومتر به محلول 214 موج  طولتابش 

ساقه درخت موز با دستگاه  يعصاره الکل يحاو

نشان داد  جينتا سهياسپکتروفوتومتر صورت گرفته و مقا

 ،زايي نسبت به هسته يمناسب يعصاره بازدارندگ نيکه ا

 از(. 15اگزاالت دارد ) ميکلس يرشد و تجمع بلورها

  يويکل يها سنگ نيتر  جيرااز  يکي که  ييآنجا

کار  زين تاکنونو  باشندمي  ياگزاالت ميکلس يها سنگ

 با ها نوع سنگ نيا يبر رو ياهشگيو آزما ينيبال

لذا در  ؛است نشده  انجام السگي دم دمنوش از استفاده

 يها اين کار پژوهشي با استفاده از برخي از تکنيک

نقش دمنوش آبي دم گيالس در  ک،يو کالس يدستگاه

پيشگيري و درمان سنگ کليوي کلسيم اگزاالتي به 

 است. گرفته قرار يبررس موردروش آزمايشگاهي 
 

 :یبررس روش
اين کار پژوهشي ابتدا مقدار معيني دم ميوه  در

تقطير شستشو داده و در دماي  دو بارگيالس را با آب 

روز  30آزمايشگاه و به دور از نور آفتاب به مدت 

گرم از آن را توزين  4خشک گرديد، سپس مقدار 

 تقطير در دماي  دو بارآب  تريل  يليم 75نموده و با 

  گرديده و به مدت طمخلو گراد درجه سانتي 65

جوش قرار داده شد.  آب بخاربر روي  دقيقه 120

صاف نموده و  1مخلوط حاصل را با کاغذ واتمن شماره 
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تقطير به حجم  دو بارمحلول زير صافي را به کمک آب 

رسانديم. در پايان دمنوش آبي حاصل را  تريل  يليم 100

درجه  4مربوطه در دماي  يها  شيآزماجهت انجام 

جهت استفاده  شيو در هر آزما ميداد قرار گراد انتيس

آب  تريل  يليم 20آن مقدار  تريل  يليم 10از دمنوش، به 

 اهي. الزم به ذکر است که گمياضافه نمود ريبار تقط دو

 وميهر بارپس از خشک و پرس شدن در  نظر مورد

( با شماره UQHدانشگاه قم ) يشناس  ستيزگروه 

 است. دهيگردثبت  10579 يوميهربار

 طيف و ها کار رفته در انجام تيتراسيونه مواد ب

 دو کلريد کلسيم اگزاالت، سديم: از اند  عبارت بيني

 سديک دي نمک اسيد، هيدروکلريک آمونياک، آبه،

(، کلسيم EDTA) اسيد استيک تترا آمين دي اتيلن

از شرکت  ياگزاالت و اريوکروم بلک تي، همگ

MERCK  شگاهياآب دوبار تقطير که از آزمآلمان و 

 در ازين مورد آبي يها شدند. محلول هيته هيتجز يميش

 ذکر ها روش حيدر ادامه همراه با توض زين ها شآزماي

 .اند دهگردي

 يها محلول يکمپلکس سنج ونيتراسيت در

EDTA 01/0 کلسيم اگزاالت اشباع از حل  موالر و

و محلول  ريدوبار تقط مربوطه در آب يها کردن نمک

از اضافه کردن هيدروکلريک  pH=10بافر آمونياکي با 

سنج  pHاسيد به محلول آمونياک و تنظيم با دستگاه 

اگزاالت  ميکلس اعمحلول اشب هيتهيه گرديدند. جهت ته

 ليتر ميلي 20 با دمنوش ليتر ميلي 10در دمنوش مقدار 

گرم نمک کلسيم اگزاالت  1/0تقطير و  دوبار آب

دقيقه در دماي اتاق به هم  90يده و به مدت مخلوط گرد

 اي از صافي شيشه ينمک اضاف يجداساز يزده و برا

 غلظت  يرگي اندازه هدف با ادامه در. شد داده عبور

اگزاالت،  مياز انحالل نمک کلس يناش ميکلس يها وني

 آمونياکي بافر ليترميلي  2به محلول زير صافي مقدار 

 با تي بلک اريوکروم ساگرشنا حضور در و شده  اضافه

EDTA 01/0 حجم نقطه پاياني اين ديموالر تيتر گرد .

  تيتراسيون در EDTA تيتراسيون با حجم مصرفي

)محلول اشباع کلسيم  1شاهد  لمحلو ليتر  ميلي 30

اگزاالت در آب( و محلول دمنوش فاقد کلسيم 

 اگزاالت مقايسه گرديد.

 سنجنور دستگاه کمک با بيني طيف مطالعات

کشور  JENWEYساخت شرکت  PFP7 مدل اي شعله

 يفلز هاي کاتيون يانگلستان صورت گرفت. غلظت برخ

دستگاه  نيبه کمک ا مکلسي مانند ها موجود در محلول

 يها مطالعه ابتدا محلول ناي در. است گيري  اندازه  قابل

از حل  ppm 500-25 يها غلظت با کلسيم استاندارد

در آب دوبار تقطير تهيه  کردن نمک کلسيم کلريد

 ها از محلول کيدر ادامه شدت نشر مربوط به هر  د،يگرد

  بندي و نمودار درجه گيري  اندازه دستگاه کمک به

. غلظت يون کلسيم موجود در دگردي رسم کلسيم نشر

اگزاالت  مي، دمنوش و محلول اشباع نمک کلس1شاهد 

 زانمي به و اندازه گيرينمودار  نيدر دمنوش به کمک ا

 اگزاالت ارتباط داده شد. ميانحالل نمک کلس

سديم  يها محلول هدايت سنجيتيتراسيون  در

 موالر  05/0موالر و کلسيم کلريد  05/0اگزاالت 

مربوطه در آب دوبار  يها ( از انحالل نمک2)شاهد 

 کلسيم محلول ليتر ميلي 30سپس  دند،يگرد هيته ريتقط

 دقيقه 90 مدت به و هيهت دمنوش حاوي موالر 05/0 کلريد

 فيلتر اي صافي شيشه توسط و زده هم به اتاق دماي در

 دهي رسوب بر دمنوش اثر مطالعه هدف با ادامه در. گرديد

 زير محلول هدايت سنجياگزاالت، تيتراسيون  ميکلس

 به اگزاالت سديم محلول با 2 شاهد چنينافي و همص

 JENWEY (4510 مدل) هدايت سنج دستگاه کمک

 يجيبا افزودن تدر ونيتراسيت نيجام گرديد. در اان

اگزاالت  مياگزاالت، رسوبات نمک کلس ميمحلول سد

 .شودمي حاصل 

سه تکرار از  ،ها شيآزما جياز نتا نانياطم يبرا

 ها آن اريو انحراف مع نيانگيانجام، م شيهر آزما

ثبت شد. آناليز تحليلي شامل  جهنتي عنوان به و محاسبه

بودن  دار يمعن ي( جهت بررسt-test) يتآمار  آزمون

 يها مربوط به نمونه يها داده در ها اختالف ميانگين

انجام  >05/0P نانيبا سطح اطم وشدمن يفاقد و دارا

 .دنديرسم گرد Excell افزار  نرمگرفت و نمودارها با 
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 :ها  يافته

 از حاصل( ارزي مربوط به نقاط پاياني )هم نتايج

 محلول با شده ذکر يها محلول يسنج کمپلکس تيتراسيون

است.  شده  ارائه 1 جدول شمارهدر  EDTA استاندارد

 اشباعبراي محلول دمنوش  EDTAاختالف حجم مصرفي 

با کلسيم اگزاالت نسبت به مجموع حجم مصرفي آن  شده 

 25/0 زانيدمنوش، به م و 1در تيتراسيون دو محلول شاهد 

را در خصوص حجم  يدار است که کاهش معني ترلي يليم

 (.>05/0P) دهد ينشان م کنندهتريت يمصرف
 

 

 حجم مصرفی نقاط پایانی )هم :1 شمارهجدول 

 EDTA ها با ارزي( حاصل از تيتراسيون محلول

حجم مصرفی  ±انحراف معيار  تيتر شونده
 )ميلی ليتر(تيترکننده 

 4/0±02/0 1شاهد 
 95/1±04/0 دمنوش فاقد کلسيم اگزاالت

 1/2±07/0 حاوي کلسيم اگزاالتدمنوش 
 

 

 

نتایج مربوط به تيتراسيون هدایت : 2جدول شماره 

 سنجی در نقطه هم ارزي

حجم مصرفی سدیم  نمونه
 ليتر( اگزاالت )ميلی

 مقدار کلسيم 
 گرم( اگزاالت )ميلی

 128 20 2شاهد 
کلسيم کلرید 
 حاوي دمنوش

5/16 6/105 

 طيف از حاصل کلسيم نشر بندي درجه نمودار

  داده نمايش 1 تصوير شماره در اي شعله نورسنج بيني

 و دمنوش ،1 شاهد يها محلول نشر نتايج. است شده

 ريمقاد بياالت به ترتاگز کلسيم با شده  اشباع دمنوش

 گر. مقايسه مقادير حاصل نشانباشدمي  25و  28، 2

شدت نشر کلسيم موجود  نواحد ميا 5 زانيبه م اختالفي

ي کلسيم اگزاالت و شدت نشر کل در دمنوش حاو

 (.>05/0P) و دمنوش است 1کلسيم شاهد 

حجم مصرفي  برحسبهدايت الکتريکي  منحني

هدايت محلول سديم اگزاالت حاصل از تيتراسيون 

 کلريد کلسيم محلول و 2 شاهد يها محلول سنجي

 نمايش 2 تصوير شماره در دمنوش حاوي موالر 05/0

 05/0اگزاالت  ميسد مصرفي حجم. است شده  داده

 2محلول شاهد  ونيتراسيدر ت ارزي نقطه هم يموالر برا

محلول کلسيم  يحجم برا نيو ا ترلي يليم 5/16با  ربراب

 ترلي يليم 20موالر حاوي دمنوش برابر با  05/0کلريد 

. مقايسه مقادير حجم مصرفي محلول سديم باشدمي 

 اگزاالت مربوط به نقاط هم ارزي نشانگر تفاوت 

 .(>05/0P) باشدمي داري ي معن
 

 

 قسمت در ميليون 500تا  25بندي نورسنجی کلسيم در محدوده غلظتی  منحنی درجه :1مودار شماره ن
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)الف( و کلسيم کلرید حاوي دمنوش )ب( با  2منحنی تيتراسيون هدایت سنجی محلول شاهد  :2نمودار شماره 

 سدیم اگزاالت

 

 :بحث
 يها تمام پيشرفت رغم  يعلعلم پزشکي  در

در درمان  انيز  يبگرفته هنوز دارويي جامع و  صورت

 حل  راهسنگ کليه ارائه نشده است و  به مبتالبيماران 

  که باشدمي اصلي درمان استفاده از عمل جراحي 

(. 16-18) دارد را خود خاص عوارض و بوده بر  نهيهز

 جانبي کم ارضعو با گياهي دارويي به دسترسي جهت

مناسب، در اين پژوهش بر آن شديم تا با  يرگذاريتأثو 

 دانش دستگاهي و کالسيک يها استفاده از روش

  بر گيالس دم آبي دمنوش نقش مطالعه به شيمي

 .بپردازيم اگزاالت کلسيم نوع از کليوي سنگ هاي

در اثر انحالل نمک کلسيم اگزاالت در آب 

Ca)هاي کلسيم  يون
2+

C2O4)و اگزاالت  (
 ايجاد  (-2

 شود. با توجه به پايين بودن ثابت حاصلضرب  مي

Ksp=1.7×10)انحالل پذيري اين نمک در آب 
و  (9-

Ksp=8.1×10) همچنين در محيط اوره
-9

تشکيل ، امکان (

هاي کليوي  رسوبات اين نمک در کليه و ايجاد سنگ

اي بتواند در  لذا چنانچه ماده ؛کلسيم اگزاالتي باال است

ها يا نمک فوق باعث افزايش  با يون کنش هم اثر بر

انحالل پذيري نمک گردد در درمان و يا پيشگيري از 

بيماري سنگ کليه موثر است. استفاده از دمنوش آبي دم 

تواند گزينه مناسبي براي رسيدن به اين  گيالس مي

هدف باشد. براي مطالعه اين موضوع از سه روش 

راسيون بيني و تيت تيتراسيون کمپلکس سنجي، طيف

 سنجي استفاده شد. هدايت

 يون غلظت ،يکمپلکس سنجتيتراسيون  در

در حضور  EDTA ليگاند کمک به محلول کلسيم

تيتراسيون  اين شناساگر اريوکروم بلک تي سنجيده شد.

انجام  pH=10بر اساس واکنش زير در محيط بافري با 

Ca:گرددمي 
2+

 + EDTA
4-

↔[Ca(EDTA)]
2- 

در حضور و عدم حضور  پاياني تيتراسيون نقطه

از قرمز به آبي و زرد به  دمنوش به ترتيب با تغيير رنگ

 کمپلکس سنجي تيتراسيون نتايج. شودمي سبز مشخص 

 حجم که دهدمي  نشان ،1 جدول شماره در شده  ارائه

در تيتراسيون دمنوش حاوي کلسيم  EDTA مصرفي

حجم مصرفي  موعمج از کمتر( ليترميلي  1/2اگزاالت )

فاقد کلسيم اگزاالت  دمنوش و( ليترميلي  4/0) 1د شاه

 غلظت ميزان براي بنابراين ؛باشدمي ( ليترميلي  95/1)

:باشدمي  صادق زير رابطه ها محلول در کلسيم
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µmolCa
µmolCa] >) دمنوش حاوي کلسيم اگزاالت(+2

2+ (1)شاهد   + µmolCa
 [)دمنوش فاقد کلسيم اگزاالت(+2

0/21 < [ 0/4  + 5/19 ] 

صورت افزايش حالليت نمک کلسيم  رد

اگزاالت در محلول حاوي دمنوش بايد غلظت يون 

داري نشان دهد. ي افزايش معن 1کلسيم نسبت به شاهد 

در آزمايش فوق، عکس اين موضوع مشاهده گرديد، 

 يها يون وجود به مربوط تواندمي علت اين پديده 

 هب زير تعادل جابجايي باعث که باشد دمنوش در کلسيم

 .گرددمي سمت تشکيل رسوب 
 

Ca
2+

(aq) + C2O4
2-

(aq) ↔ CaC2O4 (S) 
 

 دمنوش که گرفت نتيجه چنين توانمي  بنابراين

 کلسيم انحالل افزايش باعث تواندمي ن گيالس دم آبي

 آن بر موضوع اين بيشتر يدأيت جهت. شود اگزاالت

 .بگيريم کمک اي شعله نورسنج تکنيک از تا شديم

نور  نشر آناليز اساس بر اي شعلهنورسنج  دستگاه

 و سديم ليتيم،) قليايي فلزات يها يون حاوي يها نمونه

 شده  يطراح( باريم و کلسيم) خاکي قليايي و( پتاسيم

 گونه حاوي محلول نمونه ابتدا دستگاه اين در. است

 نور سپس و گرددمي  اسپري شعله درون ،سنجش مورد

 پس نمونه شده  ختهيگبران يها يون يا ها اتم از شده نشر

 به و رسدمي ز فيلتر مخصوص به آشکارساز ا عبور از

  نمونه در ها يون غلظت حاصل، نور شدت کمک

 .شودمي  اندازه گيري

 برحسبرسم منحني استاندارد شدت نشر  با

(، به کمک ميزان شدت 1 نمودار شمارهغلظت کلسيم )

 ها نور، غلظت يون کلسيم موجود در هر يک از نمونه

 کار اين يها نهنمو در آنکه رغم علي. گرديد محاسبه

 دستگاه و هستيم مواجه کم يها غلظت با تحقيقاتي

بيش  يها ظتغل با يها نمونهاندازه گيري  در نورسنج

 يا تااندازه ليکن دارد، قبولي قابل يها پاسخ ppm 25از 

 ريتأث عدم يا ريتأث به دستگاهي يها داده از توانمي 

ن شدت ميزا. برد پي اگزاالت کلسيم حاللان در دمنوش

، دمنوش و 1شاهد  يها نشر نور کلسيم در محلول

و  28، 2 بياگزاالت اشباع به ترت ميکلس يدمنوش حاو

، 14 بترتي به ها محلول نيدر ا ميو غلظت کلس 25

 که دهدمي نتايج نشان  نبنابراي؛ باشدمي  3/70و  7/77

 کلسيم گسن انحالل افزايش در تأثيري دمنوش

 داده کاهش را آن انحالل ميزان بلکه نداشته اگزاالت

طيف بيني نشر  گردد،مي  مشاهده که طور همان. است

 تشکيل تيتراسيون روش از حاصل نتايج نيز اي شعله

 انحالل شيافزا بر دمنوش تأثير عدم بر مبني را کمپلکس

 .کندمي  يدأيتک کلسيم اگزاالت نم

عامل انحالل و جلوگيري از تشکيل رسوب  دو

 قرار توجه مورد کليوي سنگ هاييند درمان ابايد در فر

 طريق از دمنوش درماني نقش شدن منتفي با. گيرد

 قيطر از است ممکن گرچه سنگ، انحالل افزايش

  سنگ دفع تسهيل باعث ديگري يها مکانيسم

 راسيونتآن شديم تا با استفاده از روش تي بر ،(19) گردد

 يند جلوگيريادمنوش در فر تأثيرهدايت سنجي به مطالعه 

 از تشکيل رسوب کلسيم اگزاالت بپردازيم.

تيتراسيون هدايت سنجي، تغييرات هدايت  در

الکتريکي تيتر شونده با افزايش تدريجي تيتر کننده 

دايت ه ميزان شود،مي  اندازه گيريپيوسته  طور به

 موجود يها غلظت يون الکتريکي وابستگي مستقيمي با

 رسوب تشکيل يندافر تحقيق اين در. دارد محلول در

مختلف با  يها نهنمو تيتراسيون در اگزاالت کلسيم

هدايت  ازآنجاکهمحلول سديم اگزاالت مطالعه گرديد. 

 تر هاي سديم نسبت به کلسيم پايين الکتريکي يون

تدريجي محلول سديم اگزاالت به  افزايش با لذا؛ است

ول کلسيم کلريد، با تشکيل رسوب کلسيم اگزاالت محل

 هدايت درنتيجه و شده کلسيم جايگزين سديم يها يون

 محلول تا زمان کامل شدن رسوب کاهش  ريکيالکت

يابد. با ادامه تيتراسيون و افزايش محلول سديم  مي

 .يابدمي اگزاالت هدايت الکتريکي افزايش 

سبت تغييرات هدايت الکتريکي محلول ن روند

  يها نمونهبه حجم مصرفي سديم اگزاالت براي 

 در دمنوش حاوي کلريد کلسيم محلول و 2 شاهد

 اين نتايج. است شده  داده نمايش 2 نمودار شماره
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  و گرديده درج 2 شماره جدول در تيتراسيون

 اگزاالت سديم محلول مصرفي حجم آن، اساس بر

ي محلول کلسيم کلريد حاو ايانيپ نقطه به مربوط

  2 شاهد از کمتر ليترميلي  5/3دمنوش حدود 

 شده  تشکيل اگزاالت کلسيم رسوب جرم. باشدمي 

 به نسبت 2 شاهد تيتراسيون براي ارزي هم نقطه در

 بيشتر گرمميلي  4/22 دمنوش حاوي کلريد کلسيم

 دم دمنوش که گرفت نتيجه توانمي  بنابراين ؛است

بيشتر رسوب توانسته مانع از تشکيل  خوبي به گيالس

 توانمي  ديگر عبارت بهکلسيم اگزاالت شود و يا 

در تشکيل  يگفت که اين دمنوش بازدارنده مناسب

 مقدار چه هر گفت توانمي  درواقع. استسنگ کليه 

 کمتري مقدار ،باشد کمتر محلول دسترس در کلسيم

 دهنده  نشان موضوع اين و شودمي  مصرف اگزاالت

 دهنده تشکيل زاياج برخي احتمالي کنش همبر

 در. باشدمي  محلول در موجود کلسيم با دمنوش

 جلوگيري در مختلف يها عصاره تأثير اخير مطالعات

 و است شده مطالعه اگزاالت کلسيم تشکيل از

 هاي يون غلظت کاهش بر مبتني پيشنهادي مکانيسم

  رسوب تشکيل از جلوگيري و ادرار در کلسيم

از اين کار  آمده تدس بهنتايج  .(17-20) باشدمي 

 بر مکانيسم فوق است. يدييتأتحقيقي نيز 

 

 :گيري نتيجه
 از استفاده که گفت توانمي نتيجه کلي  عنوان به

زمينه  داراي افراد و بيماران در گيالس ميوه دم آبي دمنوش

مورد توصيه قرار گيرد.  تواندمي  يسنگ کليه در پزشک

اهميت  نگ کليهبه س ياين موضوع در بيماران مستعد ابتال

 رژيم در دمنوش اين تجويز با توانمي دارد و  يفراوان

 از. گرديد ها در آن بيماري مجدد عود از مانع ها آن يغذاي

در انحالل  يريتأث دمنوش اين آنکه رغم ديگر، علي سوي

  تواندمي  مبتال بيماران در ليکن ؛دهدمي سنگ نشان ن

گزاالت به درمان ز رشد بلورهاي کلسيم اا ممانعت طريق از

 کند. يو دفع سنگ کمک شايان
 

 :یو قدردان تشکر
 با کد  يطرح پژوهش عنوان به قيتحق نيا

در دانشگاه  17/11/1394 خيدر تار 94-01-36-10352

است. از  گرفته قرار بيمورد تصو رازيش يعلوم پزشک

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز و دانشگاه 

 ياز آقا نيز اين تحقيق و همچنقم به خاطر حمايت ا

  ئتيهو عضو  شناس اهيگ مهر ياکبر خيدکتر رضا ش

گونه  نييدانشگاه قم که در تع يشناس ستيزگروه  يعلم

 ،اند داشته يهمکار وميشماره هربار صيو تخص ياهيگ

 .دآيمي به عمل  قدرداني و تشکر کمال

 بع:منا
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Background and aims: Kidney stone is one of diseases that more than ten percent of the 

population suffers from it. Calcium oxalate is the most well-known type of the kidney stones 

which no chemical medicinal treatment presented for it. The use of herbal products can be a good 

way to prevent the formation or dissolution of these stones. This study was carried out with the 

aim of determining Prunus avium L. tail herbal tea effect on the formation or dissolution of 

calcium oxalate. 

Methods: In this study, the herbal tea of 4.0 g dried Prunus avium L. tail in 100.0 ml double 

distilled water was prepared and its effect on the formation and dissolution of calcium oxalate 

was investigated. The solubility of this salt in mixture containing 33.3% (v/v) of herbal tea was 

studied by complexometery and spectroscopy methods. The concentration of Ca
2+

 in saturated 

calcium oxalate solution was determined by titration with 0.01 M Ethylenediaminetetraacetic 

acid and light emission in complexometric and spectroscopic methods, respectively. In 

order to investigate the formation rate of calcium oxalate salt, the titration of 0.05 M 

calcium chloride solution containing 33.3% (v/v) of herbal tea with 0.05 M sodium 

oxalate was performed. 

Results: The results of flame photometery, complexometery and conductometery 

techniques reveal that, although this herbal tea cannot have good effect on the dissolution 

of calcium oxalate stone, it significantly prevented the stone formation (P<0.05). 

Conclusion: The results of this study show that Prunus avium L. tail herbal tea can be a 

good choice to prevent diseases in people disposed to kidney stones. 

 

Keywords: Calcium oxalate, Prunus avium L., Kidney stone, Complexometery titration, 

Conductometry. 
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