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 ی اگزاالت کلسیمیدر بیماران مبتال به سنگ کلیه سنگ یبر اندازهی الکلی زیره سیاه )نیگال ساتویا( عصاره اثر

 
 6یجواد میمر، 5کرمیاکبر لیع ،4، علیرضا فراست3یدیز یمحمد یسی، ع2انیحاج دهیسپ، 1زهره آقامیری

 
 

 چکیده

آور بودن و مهار رسوب ادرار خواص مفید زیره از جمله . با توجه بهاست یکیبا اختالالت متابول و مرتبط کیستمیس یماریب کی ،(هیکل )سنگ سیازیتینفرول مقدمه:

 .ی سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلسیمی کلیه بودالکلی زیره سیاه بر اندازهی این مطالعه، بررسی اثر عصاره های اگزاالت کلسیم، هدف ازکریستال

های گیری بلوکبتال به سنگ کلیه، با روش نمونهمبیمار  50تعداد  .در قزوین، انجام شد 1400تا خردادماه  1399از آذرماه  ی کارآزمایی بالینی،این مطالعه ها:روش

وه شاهد و گر گرمی دوبار در روز(یلیم 100) اهیس رهیز یالکل یعصاره حاوی گروه مداخله، کپسول هفته، 12به مدت  داده شدند.گروه تخصیص به دو  تصادفی شده
میانگین کمی ی قایسهمگیری شد. برای اندازه قبل و بعد از مداخله )سونوگرافی( سنگ یاگزاالت و سیترات ادرار، اندازه، pHفقط درمان معمول خود را دریافت کردند. 

 .ستفاده گردیدا Independent t-testو   Paired t-testهـایاز آزمونها داده

مداخله نسبت به گروه  درار در گروهاداری نبود. میزان اگزاالت ی سنگ در گروه مداخله، این اختالف بین دو گروه از نظر آماری معنیبا وجود کاهش اندازه ها:یافته

 .دار نبودو سیترات ادرار بین دو گروه معنی pH. تغییرات حجم، داری کاهش یافتشاهد، به طور معنی

مع از تج یشگیریپدر ین طریق شود و احتماالً از اکاهش اگزاالت ادرار می زیره سیاه، سببالکلی  ی، عصارهدادهای این پژوهش نشان یافته گیری:نتیجه

 .که مکانیسم این اثرات ناشناخته استهر چند  است، ثرؤهای اگزاالت کلسیم مکریستال

 کریستال ؛عصاره ؛زیره سیاه ؛سنگ کلیه ؛اگزاالت کلسیم واژگان کلیدی:

 
بر یا( )نیگال ساتو ی الکلی زیره سیاهعصاره اثر .میمر ی، جواداکبرکرمی علیی، فراست علیرضا، سیع یدیز ی، محمددهیسپ انیحاج، آقامیری زهره ارجاع:

 103-108(: 661) 40؛ 1401مجله دانشکده پزشکی اصفهان . ی اگزاالت کلسیمیدر بیماران مبتال به سنگ کلیه سنگ یاندازه

 

 مقدمه

میااا  . هایی سسااهیا اسراری اسا ترعن بیمیریاز شایع  ،سنگ کلیه

سرصا(، پ  5-9سرصا(،، ارپاای ) 7-13شیوع آ  سر آمرعکیی شمیلی )

کننا(ا هیی کلیاه بیاییر دوسسانگ .،1)بیشا( سرص(، مای 1-5آسیی )

هیی کلیه از جنس کلییمی بوسا که سرص( سنگ 80. میاا  ،2)هیان( 

. دواما  متالیای از جملاه ،3)اسا   هی اگااالت کلییمترعن آ شیع 

رژعم غذاعی، چیقی، فعیلی  ب(نی مح(پس، ژنایک، شغ ، کرعیایلوری، 

الاهیب پ اسارس اکیی(اتیو سر بارپز سانگ  آب پ هوا، برخی سارپهی،

ای، تاثییر بیاااعی سر تیاکی  . دواما  تغذعاه،5 ،4)بیشان( کلیه سخی  می

هیی اسراری داوپا بار اعدایس سرسهایی . سنگ،4)یی اسراری سارن( هسنگ

اس سر حین دبور سنگ، ممکن اس  مندار باه نیرسایعی کلیاه ش(ع( پ انی(

هایی سانگ هیی سرمینی مبانی بار تکنیک. سر حیل حیضر رپش،5) شون(

، Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy ،ESWLشاااکن )

 ،Percutaneous nephrolithotomy)نیرپالعاااومی از راا اوساا  

PCNL  جراحی پ سارپهایی متالاا از جملاه تییزعا(هی باه دناوا ،

سیارات جه  جلاوگیری از تنایپب سفا  کلیاوی  سعورتیک پ آلکیلی
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شاوس. بای کلییم پ اسرار پ سارپهیعی برای حرکا  سانگ اسااییسا می

ی هیی سارپعای پ هاعناهع های، محا(پستوجه به دوارض اعان رپش

هی جه  م(عرع  بیمیری ضارپری اقاصیسی بیال پ بررسی سیعر رپش

 . ،6)اس  

 عی از جملاه زعارا ساییاسارپ یهی یگاساییسا از  ریاخ ییهلسی سر

. زعارا انا(قارار گرفاه توجاهمورس  هیکل پ سرمی  سنگ یرییهیا یبرا

اسا ،  Ranunculaceaeی ای عک سیله از خینواساسییا گییا گ  بوته

جنوب غربی آسیی، شمیل آفرعقی پ جنوب ارپاای رشا( اغلب سر منیطق 

هاای، ضاا( ی برنشکنناا(ااکیاای(انی، بیز. سارای ایاارات آنای،7)کناا( می

. سر برخی مطیلعیت از فواعا( زعارا ،8)الاهیبی پ گرفاهی دضله اس  

 یدصایرااز جملاه،  سییا سر سرمی  سنگ کلیاه صاحب  شا(ا اسا 

پ غلطا   میمق(ار رسوبیت اگااالت کلیاسر کیهش  یایس راعبذر ز یاتینول

انا(ازا سر کایهش نیا  نو یموکوئیت عیییمیش بیپ ترکمؤیر اس  آ   یاسرار

اعان  ،،10 ،9)ایار سارس  هیاکل یمدایر میپ تع(اس رساوبیت اگاااالت کلیا

ی سانگ ی زعارا ساییا بار انا(ازامطیلعه بی ه(ف بررسی ایر دصایرا

 .ی اگااالت کلییمی اندیم ش(کلیه

 

 هاروش

ی بیمایر مبااو باه سانگ کلیاه 50اعن کیرآزمیعی بیلینی بای میایرک  

کنن(ا به کلینیاک ارپلاوژی شاهر قااپعن از اگااالت کلییمی، مراجعه

انداایم شاا(. نااوع ساانگ باای  1400تاای خرساسماایا  1399آذرماایا ساایل 

سااونوگرافی پ  Kidney Urethra Bladder ،KUBارتونهاایری )

آزمیعش اسرار توسط ارپلوژعی  تیتیص پ به اژپهیهر ارجیع ش(. 

سایل، ساطف فعیلیا  با(نی  30-60معییرهیی پرپس به مطیلعاه  سان 

هایی مایبولیاک، شیرسهی پ بیرساری، د(م اباو به بیمیری ماوسط، د(م

هیی سرمینی، سارپهیی مصرفی پ رژعم غذاعی حا(اق  د(م تغییر رپش

ر سمیا قب  از م(اخله. معییرهیی خرپج از مطیلعه  بیااری شا(   2سر 

 ی جاینبی نیشای از م(اخلاه، دا(م مصارف طول مطیلعه، برپز دیرضه

. ی م(اخله باوسهیی سرعیفای پ د(م تمیع  به اسامه سرص( از مکم 25

بنا(ی پ بای رپش بلو  نیمهرضایع  یبرگاه ااس از تکمیا  بیمیرا 

از  کعاهر  یان(ازا .شیه( تتصیص عیفان( عی م(اخلهبه گرپا  تصیسفی

سا از . حدم نمونه بی اسااییهی  نمونه بوس چهیر، هی برابر بی سپ،بلو 

سرصا(  95سرص(، سطف اطمینی   60ی ایر ازا، ان(G*Powerافاار نرم

سرصا(، بارای هار گارپا  20سرص( پ میاا  رعاش  80پ توا  آزمو  

 کاییفاراز ن ی الکلی زعرا از شرک دصیرا نیر برآپرس ش(. 25ح(اکثر 

 تهیه گرسع(. طب کیپپس 

سر گارپا شایه( هی، به بلو  صیاس از تتصتح  مطیلعه، افراس 

ی سپسوکور، تتصیص افاراس باه سر اعن مطیلعه عی م(اخله قرار گرفان(.

 آزمیعیاهیا پ میایپر آمایر، ااشاک یباراهیی شیه( پ م(اخلاه گرپا

داوپا بار سرمای  هیااه  12ما(ت ه با م(اخلاهگارپا  نیمیتص بوس.

را سر سپ  یایسا راعاز یالکلا یگارم دصایرایلیم 200 رپزانهمعمول، 

 نا(.نموس یفا عصورت کپیاول سره گرم، بیلیم 100نوب  )هر نوب  

، ارپتارال، نکسیرپاتنیا فقط سرمی  معمول خوس )تییزع(،  شیه(گرپا 

از طرعاق شامیرش مکما  میاا  ایرپی از مصرف  را سرعیف  کرسن(.

غیرمصاارفی بیماایرا  محیساابه شاا(. حییساای  پ  هییکپیااول تعاا(اس

سر بیمایرا  سر طاول  مکما  زعارا ساییااحامیلی به مصرف  دوارض

  .بررسی ش( ی هیاهی تلینیمصیحبه طی ،م(اخله

شانیخای هیی مربوط به میتصیت جمعی سر اپلین موقیت، ساسا

تاارازپی سعدیااایل سااندی )پز  پ قاا(، یباا  گرسعاا(. پز ، باای پ تن

Omron  م(لBF-511  قا(، مکیلاوگر 1/0 بی ح(اق  لبیس پ بی سق، 

  پ باای سقاا  ق(ساان باا(پ  کیااش سر حیلاا  اعیااایسا باای اساااییسا از 

س اامایا  3. بیمیرا  سر شرپع مطیلعه پ گیری ش(ان(ازامار سینای 1/0

ی ی سنگ پ سونوگرافی به راسعولاوژی پ بارااز آ  برای تعیین ان(ازا

  سر اسرارهیی بیوشایمییعی اسرار باه آزمیعیاهیا مراجعاه کرسنا(. سنده

بای  pH،، مق(ار )Enzymatic )بی رپش پ سیارات اگااالت، سیداه 24

 ش(. یریگان(ازا ، پ نیا حدم اسرارمار pH اساییسا از

 ی. اباا(اراعهای  باوس کپیول زعرا سییا یاندیم آزمیعییت پ ارائه

 ،مبنای بار محرمیناه باوس  اطودایت فارسی مطیلعه بای توجیاه کیما 

. اعاان مطیلعااه سارای کاا( اخااو  گرفاااه شاا( نیمه از بیماایرا رضاایع 

(IR.QUMS.REC.1398.193ییهااخاو  سر اژپهش یکمیاه ، از 

 مرکاادلاوم ااشاکی قااپعن پ کا( یبا  سر  سانیهیا یااشکزعی 

 بیش(.، میIRCT20200918048747N3) کیرآزمیعی بیلینی اعرا 

 SPSSافااار اییسا از نرمسابای ا ی اطودایتآمیر  یپ تحل هعتدا

،، version 20, IBM Corporation, Armonk, NY) 20 ینیاته

 ی، پ فراپانایرمعیا انحراف ± نیینهیصورت )مه هی ب. ساساگرف ندیم ا

  نرمیل باوس ارائه ش(. یییک پی کم یرهییماغ یبرا بیرتبه ت)سرص(، 

. ی شاا(یبعااارز Kolmogorov-Smirnovهاای باای آزمااو  ساسا  عااتوز

بای  های باه ترتیابی سرپ  پ برپ  گرپاکم یهیساسا نیینهیم ییهعمقی

 .سع(تعیین گر Independent t-test پ Paired t-testآزمو  

 

 هاافتهی

هیی م(اخلاه پ گرپانیر از هر عک از  4کنن(ا سر مطیلعه، شرک  50از 

ی مقیعیاهنیر تی ایعی  مطیلعاه بایقی مین(نا(.  42شیه( خیرج ش(ن( پ 

تیاایپت  سر آغاایز مطیلعااه بااین سپ گاارپا، میااینهین ماغیرهاایی کماای

 ،.1ن(اش  )ج(پل ساری معنی

ساانگ سر سپ گاارپا  اعساای یریااپ انحااراف مع نیینهیاام ییااهعمقی

 عیییمیوشایب یهیمطیلعه از نظر سانده ی عسر ابا(ا پ ای شیه(م(اخله پ 

  نعاکه ا یف ،عاگااالت اسرار کیهش  اا یسر گرپا م(اخله تنهی م ،اسرار
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 گروه مورد مطالعه در آغاز مداخلهي ميانگين متغيرهاي كمي دو مقايسه. 1جدول 

  P* گروه شاهد گروه مداخله متغیرهای کمی

 اریانحراف مع ± نیانگیم انحراف معیار ±میانگین 

 891/0 92/11 ± 47/47 67/12 ± 95/46 )سال( سن

 188/0 56/12 ± 54/72 68/18 ± 11/79 (لوگرمی)ک وزن

 687/0 61/8 ± 33/164 84/8 ± 24/163 (متریسانت) قد

 172/0 49/29 ± 87/5 11/27 ± 19/5 (قد مترمربع /وزن لوگرمیک( )BMI) بدنی یتوده ینمایه

 960/0 68/1 ± 72/17 97/1 ± 69/17 (متریسانت) مچ دور
 :*test-samples T-Independent 

 
، P=  045/0سپ گارپا بای ) نی، پ باP = 002/0سرپ  گرپا بای ) رییتغ

ی سنگ سر گرپا م(اخله، کایهش ساشا  پلای از . ان(ازاسار بوسیمعن

اسرار،  pH نیینهیاام . اماای سر،2سار نبااوس )جاا(پل نظاار آماایری معناای

سپ گاارپا، اخاااوف  نیهاای پ بااپ حداام اسرار سرپ  گرپا اراتیساا

 ،.3 )ج(پل (عمییه(ا نهرس یساریمعن

 

 بحث

ا بار ی الکلی زعرا سییبی ه(ف بررسی ایر دصیرا اعن کیرآزمیعی بیلینی

هی نیای  ساس ی اگااالت کلییمی اندایم شا(. عیفااهی سنگ کلیهان(ازا

شوس پلی ی زعرا، سبب کیهش سف  اسراری اگااالت میمصرف دصیرا

 ی سنگ ن(اش . ساری بر ان(ازابی اعن پجوس، ایر معنی

گارم ااوسر زعارا یلیم 750پ همکیرا ، مصرف  Zareiی سر مطیلعه

 .،11)هی ن(اشا  سییا، ایری بر کیهش رسوبیت اگااالت کلییم سر موش

ی الکلای زعارا پ همکیرا ، مصرف دصایرا Hajzadehامی سر تحقیق 

تیکی  رسوبیت اگااالت کلییم جلاوگیری کارسا پ موجاب سییا، از 

 . ،12)هیی تح  سرمی  ش( کیهش آ  سر گرپا

پ همکیرا ، بی مصرف بذر  Ardakani-Movaghatiی سر مطیلعه

ی سنگ کایهش زعرا سییا، سف  سنگ سر اکثر بیمیرا ، افااعش پ ان(ازا

 . ،13)عیف  

ی می، ساطف اگاااالت اسرار بعا( از م(اخلاه سر گارپا سر مطیلعه

ی مای، ساری کایهش عیفا . همیاو بای مطیلعاهم(اخله، به طور معنای

Hajzadeh  ی الکلای نیی  ساسنا(، دصایرا 2007پ همکیرا  سر سیل

زعرا سییا، سبب کیهش رسوبیت اگااالت کلیایم پ غلظا  اگاااالت 

 .،12)شوس هی میاسراری سر موش

  یایسا راعارپغان ز قعتار ، همکیرا پ Benhelimaی سر مطیلعه

 م،یکلیا موجاب کایهش ،هیاسانگ کل یسارا ییها، باه موشگرمیلیم 5)

 .،14)شا  سا هیابر کل یفیییت پ اگااالت اسرار پ سرم ش(ا پ ایر محیفظا

ی دصایراپ همکیرا ، بی ها(ف بررسای ایار  Hajzadehی امی مطیلعه

هی، حایکی از افاااعش غلظا  ی موشبوتینول بر سنگ کلیه Nالکلی 

. افااااعش سفاا  ،15)اگااااالت اسرار پ کاایهش غلظاا  ساایارات بااوس 

اگااالت از طرعاق اسرار، مندار باه اشابیع اگاااالت کلیایم سر اسرار، 

. ،16)شاوس افااعش انبیش  کرعیایل، ارپلیاییزعس عی نیرپکلیاینوز می

سر اسرار بی اتصیل به کلییم پ تیاکی  محلاول، مندار باه  امی سیارات

اسرار پ جلااوگیری از تیااکی  ساانگ اگااااالت کلیاایم  pHافااااعش 

، بنیبراعن افااعش غلظ  اگااالت اسرار پ کیهش غلظا  ،17)شوس می

شاون(. سر   سانگ کلیاه محیاوب میسیارات، از دوام  مهم تیاکی

ی می، میاا  سیارات اسرار به مق(ار جائای افاااعش عیفا  پلای مطیلعه

 سار نبوس. تغییرات از نظر آمیری معنی

اسرار اس .  pHکلیه، میاا   از دوام  مهم سعهر سر تیکی  سنگ

هیی اگااالت کلییم پ اپرعاک اسرار بی افااعش سنگ pHکیهش ایعین 

هیی کلییم فیاییت هماراا اسی(ی پ افااعش آ  بی خطر اباو به سنگ

 . ،18)اس  

 
 ي ميانگين و انحراف معيار سايز سنگ در دو گروه مداخله و شاهد در ابتدا و پايان مطالعهمقايسه .2جدول 

 *P گروه شاهد گروه مداخله گیریفاز اندازه متغیر مورد بررسی

 ارمعی انحراف ± نیانگیم ارمعی انحراف ± نیانگیم

 966/0 32/4 ± 5/1 42/4 ± 15/3 ی اولمرحله متر()میلیی سنگ اندازه

 430/0 62/4 ± 75/0 91/3 ± 56/1 ی دوممرحله

P** 72/0 423/0  
 .،estt-Independent samples T )آزمو  شیه( پهی مکم  یکنن(ایف عسر گرپا سپ بین معییر انحراف پ میینهین یمقیعیه سر سارییمعن سطف  *

 .،ttes-Paired Samples T)آزمو   مطیلعه 2پ  1ی مرحلهمیینهین پ انحراف معییر سر هر گرپا سر  یساری سر مقیعیهیسطف معن: **
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 هي ادرار در دو گروه مداخله و شاهد در ابتدا و پايان مطالعساعته 24هاي آناليز ي ميانگين و انحراف معيار فاكتورمقايسه .3جدول 

 P * گروه شاهد گروه مداخله گیریاندازهفاز  متغیر مورد بررسی 

 انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین  

pH 827/0 80/5 ± 93/0 87/5 ± 74/0 ی اولمرحله ادرار 

 825/0 83/5 ± 94/0 79/5 ± 56/0 ی دوممرحله

**P 650/0 902/0  

 279/0 25/24 ± 07/8 41/21 ± 50/8 ی اولمرحله گرم/ لیتر(ادرار )میلی اگزاالت

 045/0 91/23 ± 28/12 26/17 ± 25/8 ی دوممرحله

P 002/0 877/0  

 911/0 30/705 ± 98/305 24/715 ± 55/283 ی اولمرحله گرم/ لیتر()میلیسیترات ادرار 

 469/0 52/702 ± 72/293 74/777 ± 19/369 ی دوممرحله

P 385/0 919/0  

 165/0 216/54 ± 33/2183 41/597  ± 47/1490 ی اولمرحله گرم/ لیتر()میلیحجم ادرار 

 328/0 49/638 ± 85/1602 53/480 ± 50/1427 ی دوممرحله

P 397/0 237/0  
 ،test-amples Ts-Independent )آزمو  شیه( پ هیمکم  یکنن(ایف عسر گرپا سپ بین معییر انحراف پ میینهین یمقیعیه سر سارییمعن سطف  *

 .،test-Paired samples T)آزمو   مطیلعه 2پ  1ی مرحلهمیینهین پ انحراف معییر سر هر گرپا سر  یساری سر مقیعیهیسطف معن  **

 

اسرار بعاا( از م(اخلااه پ سر  pHسر اعاان مطیلعااه تغییاارات سااطف 

سار نباوس. از دواما  ماؤیر سر مقیعیه بی گرپا شیه( از نظر آمیری معنی

کاه حدام ی هنهایمافااعش تیکی  سنگ، کیهش حدام اسرار اسا . 

، میبی اماو  متالاا میننا( کلیا اسرار، ممکن اس  شوسمی اسرار کم

. ،20 ،19)پ تبلاور شارپع شاوس اشبیع  کعاپر (یاگااالت، فییر پ اس

عیفا  امای  ی می، حدم اسرار بع( از م(اخله، انا(کی کایهشسر مطیلعه

 سار نبوس.اخاوف معنی

اسرار، حیپی ترکیبیت متالیی اس  پ بی افااعش غلظ  اعن ترکیبایت، 

ی تیکی  سنگ کلیاه ی اپلیهسر کلیه، ایعههی هی پ تدم  کرعیایلرسوب آ 

 اگاااالت سر یپ ساطو  بایال میاگاااالت کلیا یبلورهیشوس. گذاشاه می

زعارا  .،21) شون(ی پ الاهیب سلول یلیتلیاا بیآس سبب توانن(یی مه نیرپ

 اسا  کاه نیکوئرسایرپل، پمینن( کیم عی(هییفوپنوئ ع(،کوزیگلسییا، سارای 

 ژاعاپه با (هییافوپنوئ .،22) سهن(یم  یرا تیک یاتینول یاز دصیرا یبتی

  ی(انیاکیاایپ آنا یایاارات ضاا( الاهاایب یسارا ،یرپلپپ کاایم نیرسااائکو

ی الکلای . لذا اعن احامیل هی  که مکینییم تثییر دصایرا،24 ،23)هیان( 

زعاارا سااییا سر اییااهیری پ انحااول ساانگ کلیااه مربااوط بااه خیصاای  

تترعاب  یکاه بای سخیلا  سر ارپساهاکیی(انی پ ض(الاهیبی آ  بیش( آنای

، الاهایب یرپن(اایش فیکاورهیی کرسلدممهیر ی، هنیشی از کرعیایل سلولی

،، کایهش سفا  اگاااالت، از تیاکی  PON1) 1افااعش آناعم ایراکیاونیز

 . ،26 ،25 ،6) نمیع(جلوگیری سنگ کلیه 

بنیبراعن بی توجه ایربتیی مکم  زعارا ساییا سر مطیلعایت اندایم 

ی حیضار شایع( بااوا  اعان هیی مطیلعهعیفاه، همچنین بر اسیس عیفاه

مکم  را برای اییهیری پ سرمی  کمکی باه بیمایرا  مبااو باه سانگ 

هیی اصالی اعان اگااالت کلییمی کلیاه توصایه نماوس. از محا(پسع 

، طاول ما(ت م(اخلاه پ 19زمینی بی شیوع کوع( همتوا  به مطیلعه می

شوس مطیلعیت آتای سر تک سپز بوس  مکم  اشیرا کرس. لذا ایینهیس می

ی زعرا ساییا سر بیمایرا  م(ت زمی  بییار پ بی مقیسعر ماییپت دصیرا

ی نایع  باوا  گایم مباو به سنگ کلیه اندیم شوس تی بی بررسی پ مقیعیه

 سرمی  بیمیری سنگ کلیه برساش .اساواری سر اییهیری پ 

 

 گیرینتیجه

 کیهش زعرا سییا، سبب، دصیرا الکلی ساسهیی اعن اژپهش نیی  عیفاه

  از تدما اییاهیریسر شوس پ احامیالً از اعن طرعق اگااالت اسرار می

هر چنا( کاه مکینییام اعان  اس . یرؤهیی اگااالت کلییم مکرعیایل

 .ایرات هنوز نیشنیخاه اس 

 

 و قدردانیتشکر 

ی سانیدوی کیرشنیسی ارش( دلوم به(اشاای نیمهاعن مطیلعه حیص  ایعی 

شااورای تحصاایوت تکمیلاای ی سر تغذعااه، مصااوب شیاامین جلیااه

 31/4/98ی به(اش  سانیهیا دلوم ااشاکی قااپعن باه تایرع  سانیک(ا

اعن مطیلعه سارای ک( اخاو  اس  که بی حمیع  میلی سانیهیا اندیم ش(. 

(IR.QUMS.REC.1398.193ییهاااخااو  سر اژپهش یکمیاااه ، از 

 مرکااادلااوم ااشااکی قاااپعن پ کاا( یباا  سر  سانیااهیا یااشااکزعی 

بیشاا(. ، میIRCT20200918048747N3) کیرآزماایعی باایلینی اعاارا 

کیرکنای  مرکاا ، معیپنا  اژپهیای پ نیاا از بیمیرا  محارم پسیلهب(عن

 .گرسسق(رسانی میقاپعن تیکر پ سانیهیا دلوم ااشکی ارپلوژی 
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The Effect of the Alcoholic Extract of Black Cumin (Nigella Sativa) on Stone 

Size in Patients with Oxalate Calcium Kidney Stones 
 

Zohreh Aghamirei1 , Sepideh Hajian2 , Eesa Mohamadi-Zeidi3 ,  

Alireza Ferasat4 , Aliakbar Karami5 , Maryam Javadi6  

 

Abstract 

Background: Nephrolithiasis (kidney stone) is a systemic disease associated with metabolic disorders. 

Regarding the beneficial properties of Nigella sativa, including diuretic and its inhibitory effects of calcium 

oxalate crystals deposition, this study aimed to investigate the effect of the alcoholic extract of Nigella sativa on 

kidney stone size in patients.  

Methods: This study was a clinical trial conducted from June 2020 to December 2021 in Qazvin, Iran.  

50 patients with kidney stones were allocated to two groups using the randomized block sampling method. For 

12 weeks, the intervention group received a capsule containing alcoholic extract Nigella sativa (100 mg) two 

times per day and the control group received their usual treatment. pH, urinary oxalate and citrate, the size of the 

stone (sonography) were measured before and after the intervention. Paired t-test and independent t-test were 

used to compare the quantitative mean of the data. 

Findings: Despite the decrease in stone size in the intervention group, no statistical significance in difference 

between both groups was observed. The amount of urinary oxalate in the intervention group was significantly 

reduced compared to the control group. There were no significant differences in terms of urine volume, pH, 

citrate levels between the two groups. 

Conclusion: Findings of this study showed that alcoholic extract of Nigella sativa can be effective to prevent the 

accumulation of calcium oxalate crystals by reducing urinary oxalate. Although a complete understanding of the 

mechanism is unknown. 

Keywords: Kidney calculi; Extract; Nigella sativa; Calcium oxalate; Crystal 
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