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گ کلسیمی تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سن

کلیه 

:راهنمااستاد
مریم جوادیدکتر

دکتر علیرضا فراست

:مشاوردتااس
یعیسی محمدی زیددکتر

دکتر علی اکبر کرمی

ماه  شهریور 
1400

ویندرمانی قز، پزشكی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم 

:دانشجو
سمیه دروی
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(1و2)کیژنتیفاکتورهایوبیولوژیکیاپیدمیولوژیکی،عواملبامرتبط(کلیهسنگ)نفرولیتیازیس✓

جهانیاپیدمیولوژیدراساسیتغییرات✓

:کلیهسنگبهابتالخطرشیوع✓

آسیادردرصد5تا1▪

اروپادردرصد9تا5▪

(3و4)آمریکادردرصد15تا10▪

(5)درصد5/7ایراندرنفرولیتیازیسشیوع✓

الی،ماضطرابونگرانیوکاریروزهایدادندستازافسردگی،درد،کلیهسنگایجادعواقبوهاپیامد✓

(2)ادراریدستگاهعفونت

تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلسیمی کلیه  

بیان مسئله و مقدمه
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(6)سنگهاکل75-85کلسیمیفسفاتوکلسیمیاگزاالتسنگهای✓

(7و8)کریستالیزاسیونخطروکلیویتوبوالراپیتلیومبراگزاالتسلولیسمیتاثر✓

Camelliaگیاههایبرگ(قویاکسیدانآنتیحاویارزشبانوشیدنی)سبزچای✓ Sinensis

:سبزچایدرموجودهایکاتچین❖

گاالت3کاتچینگالواپی▪

کاتچینگالواپی▪

گاالتکاتچیناپی▪

(9)کاتچیناپی▪

(10)لیترمیلی200درگرممیلی80سبزچایدراگزاالتمیزان➢

تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلسیمی کلیه 

بیان مسئله و مقدمه
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(11)امینیدازگلوکزD-استیلNوپپتیدازترانسگلوتامیلهایفعالیتبرمهاریاثرات

وآلدهیددیمالوندرتوجهقابلکاهش

(12)کلیهوکبداحیایگلوتاتیوندرتوجهقابلافزایش

(13)نیتریکواکسیژندهندهواکنشهایرادیکالبردنبیناز

هستهکلسیم،تاگزاالکریستالیزاسیونرویبرمهاریاثراکسیدانی،آنتیفعالیتاسپاسم،ضداثردیورتیک،اثر▪

(14,11)اگزاالتدفعکاهشهمچنینوسازی

PhosphoوOPNبیانتعدیل▪ P38(15)

(12)لیپیدیپراکسیداسیونصدماتبرابردرکلیهوکبدمغز،ازحفاظتوالتهابیضداثر▪

(16و17)پراکسیداتیووفیزیکوشیمیاییخطرفاکتورهایکاهش▪

تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلسیمی کلیه  

سانیمکانیسم اثر چای سبز در مطالعات حیوانی و ان
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اهداف کلی پژوهش

کلسیمیلیهکسنگبهمبتالبیماراندرسنگاندازهبرسبزچایاثرتعیین



اهداف اختصاصی پژوهش
هفته)کنترلوجربیتهایگروهبینوگروههردرکلسیمیکلیهسنگبهمبتالبیماراندرسنگاندازهبرسبزچایاثرمقایسهوتعیین.1

.(12وصفر

هفته)رلکنتوتجربیهایگروهبینوگروههردرکلسیمیکلیهسنگبهمبتالبیماراندرادرارpHبرسبزچایاثرمقایسهوتعیین.2
.(12و6وصفر

کنترلوتجربیهایگروهبینوگروههردرکلسیمیکلیهسنگبهمبتالبیماراندرادراراگزاالتبرسبزچایاثرمقایسهوتعیین.3
.(12وصفرهفته)

وتجربیهایگروهبینوگروههردرکلسیمیکلیهسنگبهمبتالبیماراندرادرارکراتینینحجمبرسبزچایاثرمقایسهوتعیین.4
.(12وصفرهفته)کنترل

کنترلوتجربیهایوهگربینوگروههردرکلسیمیکلیهسنگبهمبتالبیماراندرادراراوریکاسیدبرسبزچایاثرمقایسهوتعیین.5
.(12وصفرهفته)

کنترلوتجربیایهگروهبینوگروههردرکلسیمیکلیهسنگبهمبتالبیماراندرادرارسیتراتبرسبزچایاثرمقایسهوتعیین.6
.(12وصفرهفته)

هفته)کنترلوتجربییهاگروهبینوگروههردرکلسیمیکلیهسنگبهمبتالبیماراندرادرارکلسیمبرسبزچایاثرمقایسهوتعیین.7
.(12وصفر

هفته)کنترلوتجربیهایگروهبینوگروههردرکلسیمیکلیهسنگبهمبتالبیماراندرادرارفسفربرسبزچایاثرمقایسهوتعیین.8
.(12وصفر

وجربیتهایگروهبینوگروههردرکلسیمیکلیهسنگبهمبتالبیماراندر(ساعته24)ادرارحجمبرسبزچایاثرمقایسهوتعیین.9
.(12وصفرهفته)کنترل
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وصفرهفته)نترلکوتجربیهایگروهبینوگروههردرکلسیمیکلیهسنگبهمبتالبیماراندرخوناورهبرسبزچایاثرمقایسهوتعیین.10

12).

صفرهفته)کنترلوربیتجهایگروهبینوگروههردرکلسیمیکلیهسنگبهمبتالبیماراندرخونکراتینینبرسبزچایاثرمقایسهوتعیین.11

.(12و

وصفرهفته)کنترلوتجربیهایگروهبینوگروههردرکلسیمیکلیهسنگبهمبتالبیماراندرخونکلسیمبرسبزچایاثرمقایسهوتعیین.12

12).

وصفرهفته)کنترلوتجربیهایگروهبینوگروههردرکلسیمیکلیهسنگبهمبتالبیماراندرخونفسفربرسبزچایاثرمقایسهوتعیین.13

12).

هفته)کنترلوربیتجهایگروهبینوگروههردرکلسیمیکلیهسنگبهمبتالبیماراندرخوناوریکاسیدبرسبزچایاثرمقایسهوتعیین.14

.(12وصفر

.(12و6وصفرهفته)کنترلوتجربیهایگروهبینوگروههردرمداخلهازبعدوقبلسنگاندازهباBMIارتباطمقایسهوتعیین.15

فرصهفته)کنترلوتجربیهایگروهبینوگروههردرمداخلهازبعدوقبلسنگاندازهبا((PBFبدنچربیدرصدارتباطمقایسهوتعیین.16

.(12و6و

وفرصهفته)کنترلوتجربیهایگروهبینوگروههردرمداخلهازبعدوقبلسنگاندازهبا(PBM)بدنعضلهدرصدارتباطمقایسهوتعیین.17

.(12و6

فرصهفته)کنترلوتجربیهایگروهبینوگروههردرمداخلهازبعدوقبلسنگاندازهبا(VF)شکمیچربیدرصدارتباطمقایسهوتعیین.18

.(12و6و

8.(12و6وصفرهفته)کنترلوتجربیهایگروهبینوگروههردرمداخلهازبعدوقبلسنگاندازهباBMRارتباطمقایسهوتعیین.19



وجربیتهایگروهبینوگروههردرمداخلهازبعدوقبلسنگاندازهباخوابساعاتارتباطمقایسهوتعیین.20

.(12و6وصفرهفته)کنترل

وتجربیهایگروهبینوگروههردرمداخلهازبعدوقبلسنگاندازهباخوابکیفیتارتباطمقایسهوتعیین.21

.(12و6وصفرهفته)کنترل

ازبعدوقبلسنگهاندازبادریافتیپروتئینوچربیکربوهیدرات،گرمانرژی،کالریکیلوارتباطمقایسهوتعیین.22

.(12و6وصفرهفته)کنترلوتجربیهایگروهبینوگروههردرمداخله

گروهینبوگروههردرمداخلهازبعدوقبلسنگاندازهباغذاییهایگروهمصرفبارارتباطمقایسهوتعیین.23

.(12و6وصفرهفته)کنترلوتجربیهای

وگروههردرهمداخلازبعدوقبلسنگاندازهبامتوسطوشدیدبدنیفعالیتروزتعدادارتباطمقایسهوتعیین.24

.(12و6وصفرهفته)کنترلوتجربیهایگروهبین

وگروههردرهمداخلازبعدوقبلسنگاندازهبامتوسطوشدیدبدنیفعالیتزمانمدتارتباطمقایسهوتعیین.25

.(12و6وصفرهفته)کنترلوتجربیهایگروهبین

بینوهگروهردرمداخلهازبعدوقبلسنگاندازهبارویپیادهزمانمدتوروزتعدادارتباطمقایسهوتعیین.26

.(12و6وصفرهفته)کنترلوتجربیهایگروه

هایگروهبینوگروههردرمداخلهازبعدوقبلسنگاندازهبانشستنساعاتتعدادارتباطمقایسهوتعیین.27

9(12و6وصفرهفته)کنترلوتجربی
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فرضیات پژوهش
.اندازه سنگ اثر داردچای سبز بر میانگین. 1✓

.ادرار اثر داردpHچای سبز بر میانگین. 2✓

.چای سبز بر میانگین اگزاالت ادرار اثر دارد. 3✓

.چای سبز بر میانگین کراتینین ادرار اثر دارد. 4✓

.چای سبز بر میانگین اسید اوریک ادرار اثر دارد. 5✓

.چای سبز بر میانگین سیترات ادرار اثر دارد. 6✓

.چای سبز بر میانگین کلسیم ادرار اثر دارد. 7✓

.چای سبز بر میانگین فسفر ادرار اثر دارد. 8✓

.ساعته اثر دارد24چای سبز بر میانگین حجم ادرار . 9✓

.چای سبز بر میانگین اوره خون اثر دارد. 10✓

.چای سبز بر میانگین کراتینین خون اثر دارد. 11✓

.چای سبز بر میانگین کلسیم خون اثر دارد. 12✓

.چای سبز بر میانگین فسفر خون اثر دارد. 13✓
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.چای سبز بر میانگین اسید اوریک خون اثر دارد. 14✓

✓15 .BMIبا اندازه سنگ ارتباط دارد.

.درصد چربی بدن با اندازه سنگ ارتباط دارد. 16✓

.درصد عضله بدن با اندازه سنگ ارتباط دارد. 17✓

.درصد چربی شکمی با اندازه سنگ ارتباط دارد. 18✓

✓19 .BMRبا اندازه سنگ ارتباط دارد.

.ساعات خواب با اندازه سنگ ارتباط دارد. 20✓

.کیفیت خواب با اندازه سنگ ارتباط دارد. 21✓

.کیلو کالری انرژی، گرم کربوهیدرات، چربی و پروتئین دریافتی با اندازه سنگ ارتباط دارد. 22✓

.بار مصرف گروه غذایی با اندازه سنگ ارتباط دارد. 23✓

.تعداد روز فعالیت بدنی شدید و متوسط با اندازه سنگ ارتباط دارد. 24✓

.مدت زمان فعالیت بدنی شدید و متوسط با اندازه سنگ ارتباط دارد. 25✓

.تعداد روز و مدت زمان پیاده روی با اندازه سنگ ارتباط دارد. 26✓

.تعداد ساعات نشستن با اندازه سنگ ارتباط دارد. 27✓
11
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یافته ها سال محققین

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

یکگلیکوللناتیتوسطشدهالقامونوهیدراتکلسیماگزاالتبرکاتچینپیشگیریاثربررسی
هاموشرویبردرصد
،Cومسیتوکربیانکهدادنشانکاتچینتجویزازبعد14و7روزدرادراروسرممتغیرهاینتایج

.(18)یافتکاهشگوآنوزیناکسیدیهیدروکسیل8الدهید،دیمالون،(OPN)استئوپونتین

2013 Zhaiهمکارانو

(NASH)الکلیغیراستئاتوهپاتیتبیمارانرویبرسبزچایهایکاتچیناثراتبررسی
ترینپایسطوحبابدنیتودهشاخصدرداریمعنیکاهشموجبسبزچایهایکاتچینمصرف
آمینازترانسآسپارتاتو(ALT)آمینازترانسآالنینسطوح.شدقندخونولیپیدیهایپروفایل

(AST)واکنشگرپروتئینسطوحوC(19)یافتکاهش.

2014
Fukuzawa و
همکاران

رویبر(MCM)سیانوریکاسید-مالمینمخلوطباشدهالقاکلیهسنگبرکاتچیناثربررسی
نرهایموش

سطوحدرشمگیریچبهبودویافتبهبودنفروتوکسیسیتیوکلیهعملکردکاتچینبادرمانازبعد
.(15)شدمشاهده8ایزوپروستاندیسموتازوسوپراکسید،الدهیددیمالون

2015 Liهمکارانو

تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلسیمی کلیه  
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یافته ها سال محققین

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

هایشاخصسطحوکلیهبافترویبرقویاکسیدانآنتییکعنوانبهسبزچایحفاظتیاثر
تاکسلپاکلیبادرمانتحتهایموشکلیهعملکردخونی

غییراتتودادهکاهشراخونکراتینینواورهسطحکلیویفاکتورهایسطحسبز،چایمصرف
.(20)دادبهبودراتاکسلپاکلیمصرفازناشیکلیهبافتی

2015 Jamshidi  و
همکاران

تلومرازآنزیممحتوایبرهوازیتمرینهفته12باهمراهسبزچایعصارهدهیمکملتاثیربررسی
مسنویستارنرهایرتقلببافت
زسبچایعصارهمکملمصرفهمراهبهمتوسطشدتباهوازیتمرینهفته12داد،نشاننتایج

سلولیریپینتیجهدروتلومرطولشدنکوتاهازودهدافزایشراتلومرازآنزیممحتوایتواندمی
.(21)کندجلوگیری

2016 Kamareh  و
همکاران

اختالالتایسنگبهابتالسابقههیچبدونسالممرداندراگزاالتدفعبرسبزچایمصرفاثر
کلیوی
چایبرگگرم4وگرم2مصرفازبعدساعته24اگزاالتدفعدرتوجهیقابلافزایشنتایج
.(7)نشدمشاهدهادرارpHیاادرارحجمدرداریمعنیتفاوتاماداد،نشانروز7ازبعدسبز

2017 Chen همکارانو

تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلسیمی کلیه  
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له  جمع بندی و نتیجه گیری بیان مسئ

ضدیک،لیتوژنضداثراتوکلسیماگزاالتازسنگهایپیشگیریدرسبزچایحفاظتیاثرات✓

آترواسکلرتیک

(11)سبزچایاکسیدانیآنتیدرمان✓

کلیویهایتوبولکاراییافزایش✓

کاتاالزماننداکسیدانیآنتیهایآنزیمفعالیتافزایش✓

(22)کلیویهایاکسیدسوپروهیدروکسیدآزادهایرادیکالبردنبیناز✓

انسانیمطالعه✓

14

مقدمه

یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس



مواد و روش کار 
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مطالعهنوع✓

سوکوردوتصادفیبالینیکاآزمایی❑

پژوهشمکانوجامعه✓

قزوینهرشکلیهکلینیکبهکنندهمراجعهکلیهکلسیمیسنگبهمبتالبیماران❑

گیرینمونهفرمول✓

درباوG*Powerافزارنرمازاستفادهباسنگاندازهتغییرازنمونهحجممحاسبهبرای❑

ودرصد80آزمونتوانودرصد95اطمینانسطحدرصد،60اثراندازهگرفتننظر

.شدگرفتهنظردرنفر25حداکثرگروههربرایدرصد20ریزشمیزان

15 یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس



مواد و روش کار 
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50انتخاب 

نفر به روش

تخصیص 

تصادفی بر

اساس معیار 

های ورود و 

خروج  

گروه 

کنترل

n=25

گروه 

مداخله

n=25

درمان معمول 

خود را 

ددریافت کردن

روزانهتجویز

بار دمنوش 3

چای سبز به 

گرم 2صورت 

پودر چای

سبز

هفته12

ریتلفن هفتگی پیگی

6در روز صفر، هفته 

مطالعه12و هفته 

ی خونگیری به میزان ده س

سی خون وریدی، جمع 

24آوری ادرار 

یه، ساعته،سونوگرافی کل

پرکردن پرسشنامه 

دموگرافیک، یادآمد 

روزه و 3خوراک 

پرسشنامه فعالیت 
و خواب ( (IPAQبدنی

(PSQI ) در ابتدا، هفته

پایان )ششم و دوازدهم

(مطالعه

ال بیماران مبت

به سنگ 

یه کلسیمی کل

مراجعه کننده

به کلینیک

کلیه 

گروه 

21=کنترل

گروه 

21=مداخله

بروز بیماری

کرونا و 

عوارض 

گوارشی

یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس
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آنروانسنجیهایویژگیوهادادهگردآوریابزار✓

دموگرافیکپرسشنامهشناختیجمعیتاطالعات❖

امروندیجیتالسنجماهیچهوسنجچربیترازوی(بدنتودهنمایهووزنقد،)سنجیتن❖

(Omron511مدلBF()مطالعه12و6هفتهصفر،روزدر)

روزدر)(تعطیلروزیکوعادیروز2)متوالیغیرروز3خوراکیادآمدپرسشنامهغذاییرژیم❖

(23)(مطالعه12و6هفتهصفر،

(24()مطالعه12و6هفتهصفر،روزدر)(IPAQ)پایاورواپرسشنامهبدنیفعالیت❖

(25)(مطالعه12و6هفتهصفر،روزدر)(PSQI)پیتزبورگپرسشنامهبیمارانخوابوضعیت❖

17کلیهکلسیمیسنگبهمبتالبیماراندرسنگاندازهبرسبزچایتاثیر



روشهای اندازه گیری و سنجش متغیرهای پژوهش

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

Urease-GLDHروشاساسبرآنزیمیروش←اوره✓

TOOSروشازاستفادهباکالریمتریآنزیمی،روش←اوریکاسید✓

Enzymaticروشبا←ادرارسیترات✓

Enzymaticروشبا←ادراراگزاالت✓

JAFFEروشاساسبرپروتئینهاحذفبدونکالریمتریروش←کراتینین✓

UVفتومتریکروش←فسفر✓ test

ARSENAZOازاستفادهبافتومتریکروش←کلسیم✓ III

✓pHازاستفادهبا←ادرارpHمتر

KUBسنگنوعتعیین✓

کلیهسونوگرافیسنگاندازهتعیین✓

18 یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس



آماریآنالیز
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>0/05P=معناداریسطح-20نسخهSPSSافزارنرم✓

(هادادهتوزیعبودننرمالارزیابی)Kolmogorov–Smirnovآزمون▪

Pairedآزمون▪ t test(نرمالتوزیعباکمیهایدادهمیانگینمقایسه)

Studentآزمون▪ t-test(گروهدوبینهادادهمیانگینمقایسه)

:هادادهنبودننرمالصورتدر➢

(گروههردرمقایسه)Wilcoxonآزمون▪

(گروهدوبینمقایسه)Mann-Whitneyآزمون▪

(کیفیمتغیرهایمیانگین)اسکوئرکای✓

(گرهامخدوشاثرکاهشبرای)کوواریانسآنالیز✓

19 یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس



مالحظات اخالقی
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IRCT20200918048747N2اخالقکددریافت➢

مطالعهشروعازقبلکتبینامهرضایتدریافت➢

زمانهردرمطالعهازبیمارانآزادانهخروج➢

بیمارانازآزمایشاتانجامومصرفیمکملهایهزینهبابتوجهدریافتعدم➢

افراداطالعاتماندنمحرمانه➢

:هامحدودیت❖

طرحهزینهافزایشدرخواستوطرحانجامحینهاهزینهافزایش➢

یوعشعلتبهبیمارانموقعبهمراجعهعدمومطالعهپایانتاهمکاریادامهبهتمایلعدم➢

Covidبیماری 19

20 یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس
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21

:یافته ها

بیمارانسنیمیانگین❖

تاهلوضعیت❖

جنسیت❖

اشتغالوضعیت❖

بدنتودهنمایه❖

سال43/38±10/34گروه تجربی 

سال47/33±9/50گروه کنترل 

درصد81

مرد(نفر7)درصد33/7

زن(نفر14)درصد66/7

اربیکتجربیگروهدرصد61/9

گروه کنترل27/35±4/03گروه تجربی 3/69±28/87

یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس
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22

مقایسه میانگین اندازه سنگ در بیماران بین گروه های تجربی و : 1جدول 

هفته بعد از مداخله درمانی12کنترل در مقطع زمانی صفر و 

بین دوگروهPگروه تجربیگروه کنترلزمانمتغیر مورد بررسی

اندازه سنگ

7/50/566±8/1662/12±2/75صفر

4/50/293±6/02/12±0/0هفته12

Pقبل و بعد از مداخله--

یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس
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23

ی صفر و مقایسه میانگین اوره خون در بیماران بین گروهای کنترل و تجربی در مقطع زمان: 2جدول 

هفته12

بین دوگروهPگروه کنترلگروه تجربیزمانمتغیر مورد بررسی

اوره خون

30/080/080±25/247/68±7/15صفر

28/580/017±23/068/53±5/26هفته12

P0/1150/305بین دو زمان

یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس
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24

مقایسه میانگین اگزاالت ادرار در بیماران بین گروه  های کنترل و:  3جدول 

هفته بعد از مداخله درمانی12مقطع زمانی صفر  و 2تجربی در 

بین دوگروهPگروه تجربیگروه کنترلزمانمتغیر مورد بررسی

اگزاالت ادرار

17/520/079±13/178/04±7/55صفر

22/250/145±17/558/25±11/60هفته12

P0/0550/001قبل و بعد از مداخله

یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس
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25

وکنترلهایگروهبینبیماراندرساعته24ادرارحجموادرارسیتراتادرار،کراتینینمیانگین❖

تفاوتدرمانیمداخلهازبعدهفته12وصفرزمانیمقطعدرهاگروهبینوگروهدرونتجربی

.ندادنشانراداریمعنی

این،12و6هفتهزماندرادرارpHمتغیرمیانگیندرظاهریافزایشرغمعلیتجربیگروهدر❖

.نبوددارمعنیآمارینظرازتغییر

وجربیتهایگروهبینبیماراندرخوناوریکاسیدوخونکلسیمخون،کراتینینمیانگین❖

تفاوتدرمانیمداخلهازپسهفته12وصفرزمانیمقطعدرهاگروهبینوگروهدرونکنترل

.نشدمشاهدهداریمعنی

یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس
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29

مقایسه اسید اوریک ادرار در بیماران بین گروه های کنترل و:  4جدول 

هفته بعد از مداخله درمانی12تجربی در مقطع زمانی  صفر و 

بین دوگروهPگروه تجربیگروه کنترلزمانمتغیر مورد بررسی

اسیداوریک ادرار

419/640/003±553/96123/75±154/58صفر

494/430/103±556/52123/64±114/63هفته12

P0/9240/001بین دو زمان

یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس
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30

کنترل در بین گروههای تجربی ومقایسه میانگین  فسفر ادرار و کلسیم ادرار در بیماران :  5جدول 

بعد از مداخله درمانی12زمانهای صفر وهفته 

کلسیم ادرار

262/510/272±228/99104/54±69/73صفر

212/820/223±228/4555/47±58/54هفته12

P0/9580/049قبل و بعد از مداخله

بین دو گروهPگروه تجربیگروه کنترلزمانمتغیر مورد بررسی

فسفر ادرار

646/840/766±619/98326/92±248/97صفر

477/010/065±631/76218/46±294/69هفته12

P0/7940/017قبل و بعد از مداخله

یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس
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31

ع زمانی صفر مقایسه میانگین فسفر خون در بیماران بین گروه های کنترل و تجربی در مقط:  6جدول 

هفته بعد از مداخله درمانی  12و 

بین دو گروهPگروه تجربیگروه کنترلزمانمتغیر مورد بررسی

فسفر خون

3/450/761±3/410/31±0/54صفر

3/820/017±3/390/57±0/52هفته12

P0/8080/002قبل و بعد از مداخله

یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس



پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

32

6فر، در بیماران بین گروه های کنترل و تجربی در سه مقطع زمانی صBMIمقایسه میانگین :  7جدول 

هفته بعد از مداخله درمانی12و 

بین دو گروهPگروه تجربیگروه کنترلزمانمتغیر مورد بررسی

BMI

27/350/210±28/874/03±3/67صفر

27/530/127±29/454/08±3/86هفته6

27/560/217±29/074/13±3/66هفته12

P0/2270/061قبل و بعد از مداخله

یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس
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33

ومتوسطشدید،بدنیفعالیتوضعیتپروتئین،چربی،کربوهیدرات،انرژی،کالریکیلو،BMRمیانگینمقایسه➢

و(نروغوگوشتجات،میوهسبزیجات،شیر،)غذاییهایگروهمصرفبارروی،پیادهکلشاخصورویپیاده

تفاوتدرمانیمداخلهازبعدهفته12و6صفر،زمانیمقطعسهدرهاگروهبینوگروهدرونخوابوضعیت

.نشدمشاهدهداریمعنی

P./.37)غالتمصرفبارو(=0/042P)کربوهیدراتاما➢ افزایشداریمعنیطوربهتجربیگروهدر(=

.یافت

موردهایگروهبیماراندربدنعضلهدرصدوشكمیچربیدرصدبدن،چربیدرصدمیانگینمقایسه➢

.ندادنشانداریمعنیتفاوتهفته12و6صفر،زمانیمقطعسهدرهاگروهبینوگروهدرونمطالعه

یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس
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41 یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس

بحث
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42

مقایسه میانگین اندازه سنگ در گروه های مورد مطالعه

تیآنخواصبهتوانمیرااثراتاینکهیافتکاهشداریمعنیطوربهمداخلهگروهدرسنگاندازهمیانگین➢

.(8)دادنسبتسبزچایقویاکسیدانی

استئوپونتینورینسفسفاتیدیلهیالورونیک،اسیدمانندچسبندههایملکولتعدادافزایشکلیهسلولهایآسیب➢

(26)

آسیبکاهشویتینفروتوکسیساکسیداتیو،استرسبهوابستهپروتئینهایبیانکاهشسبزچایهایکاتچین➢

(15)کلیهسلولهایاپیتلیال

،Cسیتوکرومبیانوکاهشمیتوکندریاییفروپاشیازپیشگیری2013سالدرهمکارانوژایمطالعه➢

HNE(18)-4وOPN،MDA،3کاسپاز

یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس
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43

و حجم ادرار در گروه های مورد مطالعهpHمقایسه 

نظرازتغییراینهفته12و6زماندرادرارpHمتغیرمیانگیندرظاهریافزایشعلیرغممامطالعهدر✓

.بودهمسو(27)همکارانورود،(7)همکارانوچنمطالعهباکهنبود،دارمعنیآماری

فاکتورهایکهکردندعنوانوندادنشانراداریمعنیتفاوتادرارpHوادرارحجممطالعاتبیشتردر✓

رامانیدرمداخالتوفرهنگیواقلیمیهایتفاوتکهبودنددخیلسنگایجاددرمایعاتکمبودورژیمی

.(27)دانستندمیموثر

یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس
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44

مقایسه اگزاالت ادرار در گروه های مورد مطالعه

گروهمارانبیبینداریمعنیاختالفمطالعه،پایاندرتجربیگروهدرادراراگزاالتمیانگینافزایشرغمعلی✓

.نشدمشاهدهادراراگزاالتمیزاننظرازکنترلوتجربیهای

قابلافزایشکههمکارانوچنیافتهبااما،(17)بودهمسوناهمکارانورودگرزمطالعهباپژوهشاینهاییافته✓

.(7)داشتمشابهتشد،مشاهدهسبزچایمصرفباادرارساعته24اگزاالتدفعدرتوجهی

دیورتیکاثر

ناتریورزاثرسبزچای

(27)کلسیوریااثر

(10)درصد9تا1چایاگزاالتدسترسیزیست❖

یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس
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45

مقایسه کراتینین خون و ادرار در گروه های مورد مطالعه

هفته12ورصفزمانیبازهدرگروههریاکنترلوتجربیگروهدوبینادراروخونکراتینینهایمتغیرمیانگین❑

.ندادنشانداریمعنیاختالف

.بودناهمسو،(14)همکارانونصریمطالعهباوهمسو،(28)همکارانوچنمطالعهباحاضرمطالعه➢

یافتهشکاتوجهیقابلطوربهسبزچایکنندهمصرفهایموشدرسرمکراتینینهمکاران،ونصریمطالعهدر➢

(14).

اثراتبرابردرهکلیبافتهایازجنتامایسینعالوهبهسبزچایتجویزشددادهنشانهمکارانوعبدالرحیممطالعهدر➢

.(29)کندمیمحافظتجنتامایسینسمی

یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس
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46

مقایسه اسید اوریک  ادرار در گروه های مورد مطالعه

.دادنشانراداریمعنیافزایش(مطالعهپایان)12هفتهدرتجربیگروهبیماراندرادراراوریکاسیدمیانگین➢

موشدرسبزچایعصارهمصرفکهدادندنشان،(31)همکارانونوگراهنی،(30)همکارانوچنمطالعاتنتایج➢

کلشبههاکلیهطریقازرااوریکاسیددفعودادکاهشخونسرمدررااوریکاسیدسطحاورسمیا،هایپرهای

.دادافزایشادرار

(31)اکسیدازگزانتینآنزیمفعالیتبرسبزچایعصارهتاثیر➢

یمی کلیه  تاثیر چای سبز بر اندازه سنگ در بیماران مبتال به سنگ کلس
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مقایسه اوره خون در گروه های مورد مطالعه

درمانی،مداخلهازبعد12هفتهدرکنترلوتجربیهایگروهبیمارانبیندرخوناورهمیانگینحاضرپژوهشدر➢

.یافتکاهشتجربیگروهدرچشمگیریطوربهودادنشانراداریمعنیاختالف

مغایرت(22)همکارانوبیژهمطالعهبااما،(32)بودهمسوهمکارانویوکوزاوامطالعهباحاضرپژوهشنتایج➢

.داشت
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مقایسه کلسیم و فسفر ادرار در گروه های مورد مطالعه

کاهش(صفرروز)مطالعهابتدایبهنسبت12هفتهدرتجربیگروهبیماراندرادرارفسفروادرارکلسیممیانگین➢

.دادنشانراداریمعنی

رساستکاهشاکسیدانیآنتیهایآنزیمفعالیتافزایشفنولیپلیهایاکسیدانآنتی➢

(22)کلیهعملکردبهبوداکسیداتیو
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مقایسه فسفر خون در گروه های مورد مطالعه

ودادنشانراداریمعنیتفاوتمطالعه12هفتهدرکنترلوتجربیهایگروهبیمارانبینخونفسفرمیانگین➢

.یافتافزایشتجربیگروهدرآنمیزان

.یافتافزایشصفرهفتهبهنسبت12هفتهدرتجربیگروهبیماراندرخونفسفرمیانگینهمچنین➢

میاچیزنادراریهایسنگعللبرفسفرتاثیرمورددراطالعاتوباشدمیمحدودومبهمزمینهایندرمطالعات➢

.(33)باشد
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مقایسه کربوهیدرات دریافتی و غالت در گروه های مورد مطالعه

.داداننشمداخلهازبعدتجربیگروهبیماراندرغالتوکربوهیدراتمیانگیندرداریمعنیافزایشمامطالعه➢

بازجذبدراختاللدلیلبهاحتماالًکهباشدداشتههایپرکلسیوریکاثریکتواندمیکربوهیدراتباالیمصرف➢

پرذاییغرژیمیکمصرفازبعدانسولینسریعجریانوافزایشبهمنجرثانویهبطورکهاستکلیهتوبوالر

.(34)باشدداشتهادراراگزاالتدفعدرمهمینقشتواندمیغالتهمچنینوشودمیایجادکربوهیدرات
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ارتباط ساعات خواب و کیفیت خواب در شبانه روز با اندازه سنگ در بیماران 

عنییداشتسنگاندازهباداریمعنیومثبتهمبستگیتعطیلوعادیروزهایدرخوابساعات➢

.شدبزرگترسنگاندازهشد،بیشترخوابساعاتمیزانهرچه

بایعنیست،اشدهگزارشقویومنفیکلیطوربهخوابوکیفیتسنگاندازهکلیمیانگینهمچنین➢

.یافتکاهشمعکوسطوربهخوابکیفیتسنگاندازهافزایش
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نتیجه گیری کلی 

سنگاندازهمیانگینبرسبزچایمثبتتاثیر➢

ادرارکلسیموادرارفسفرخون،اورهمیزاندارمعنیکاهش➢

اگزاالتازناشیسمیتبرابردرسبزچایحفاظتیاثر➢

هاکریستالتعدادکاهشواکسیداتیواسترسکاهش➢

درهانآحیاتینقششناساندنوارزشباگیاهیترکیباتازاستفادهبهمردمتشویقوآگاهیافزایش➢

غذاییامنیتواقتصادیتوسعهجامعه،نشاطوسالمتتحققراستای
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پیشنهادها

تاثیرگذاریزمانتعیینمنظوربهمطالعهمدتافزایشوترطوالنیمداخله

مکملمتفاوتهایدوزدریافت

اکسیداتیواسترسوالتهابیفاکتورهایآزمایشگاهیبررسی

کفایتسبزایچمصرففقطآیاکهیابیمدسترسینتیجهاینبهتاایرانمناطقسایردربررسی

ماریبینظیرایزمینههایبیماریومطالعهروشافراد،قومیتهوایی،وآبشرایطیادارد

مابرایکیفیوکمیفاکتورهایسایرمقایسهبرایجایگاهیتواندمیغیرهوکرونرعروق

.کنندایجاد
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..قدردانیوتشکر

و دیمرریم جروا  دکتر خانم د گرانقدر تیمراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخالص به محضر اسا
د و آقای دکتر علیرضا فراست که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایتت هتا و رهنمودهتای ارزشتمن    

. سازنده، اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم

در که ان و خانم دکتر سپیده حاجیعزیز آقای دکتر عیسی محمدی زیدی ان همچنین از حمایت های ارزنده استاد
ستاله کمتک   کلیه مراحل تحقیق با راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کیفیت ایتن ر 

. نهایت تشکر و قدردانی را به جای آورمموثری داشتند،

.از معاونت محترم آموزشی و معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت تشکر می کنم

. نمکاز آقای دکتر علی اکبر کرمی، ادراه محترم آموزش و کارشناسان محترم آموزش دانشکده تشکر می

عی که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و ست و همسر مهربانم عزیز و گرامی ام خانواده از 
ستالمتی،  دانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند بزرگکردند که من دغدغه ای به جز کسب علم و

.آرزومندمانپیشرفت و بهروزی برایش
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