
سفات أزُته ( / دفع ( / کراتین باال ) فُ إزدیاد أسید أوریک خون، بلغم سیاه، نمک سَمّی خون اورة باال ) / کیست کلیه

 )ادرار چرب( پروتئین در إدرار

 بیان نظریّۀ استاد آیت اهلل عالّمه سّید حسن ضیائی در درمان آنها :

 مواردی که ابید پرهزی شود:

 و...( )قند، شکر، شریینیجات قنادی ها ش مییایی قندهای. 1

)آ مبیوه های ش مییایی، نوشابه های  اسانسهای ش مییایی. 2

 (و ... گازدار، بستین های صنعیت

خوراکهای صنعیت و غذاهای آ ماده )فست فودها، . 3

سوسیس ها، اکلباسها، مهربگرها، پیزتا و...( ]که بس یاری از 

آ نزمیهای  %08آ ن از بنی رفته و  امالح مقّوی و ویتامنی های

 مفید آ ن پائنی آ مده[

 نگهداری ادرار. 6،  مک حتّریک. 5،  غذاهای مانده. 4

اکفئنی زاید )چای مانده، چای پُر رنگ، اکاکئو، شالکت، . 7

 قهوه، نساکفه(

چریب اب ترانس ابال )روغن جامد، موز، غذاهای پُر . 0

جگر س یاه،  پاچه،رسشری، لکّه  ،چرب، کیک خامه ای، خامه

 بو دادین، ته دیگ(رسخ کردین، تف دادین، 

 موارد ذیل مرصف شود:

 .پودر آ ن در یک اس تاکن آ جبوش ولرم(یک قاشق چاخیوری ُگل ُاس توخّدوس ) ۀروز صبح انش تا دمکرد 48مبدت  .1

 وس   س توخدّ اُ خملوط یک لیوان آ ب اب یک قاشق مرابخوری عسل  .آ      :صبحانه .2

 خملوط یک لیوان آ جبوش ولرم اب یک قاشق مرابخوری عسل اس توخدوس  .ب                

 : مغز خیار بوته ای اب تلخة آ نوسط روز .3

 سزبی شنبلیهل .دسزبی مرزه  ج.اکهو بدون ُسس  .بسوپ یب منک یب ادویه + آ بغوره + روغن زیتون  .آ  انهار:  .4

 س یاهدانه :بعد از هنار .5

 خربزۀ شریین رس یده .د رس یده ۀهندوان ج.انگور رس یده  .بآ ن جبوید  ۀدو عدد اانر شریین اب هس ت .آ  : عرصانه .6

 (وری پودر آ ن در یک اس تاکن آ جبوشیک قاشق چاخیفتمیون )آ   ۀ: دمکردروز اول مغرب 48مبدت  .7

 (زردک )هوجی زرد ، هوجی رمسی ۀ: گل هبار انرجن ، پونه ، نعنا ، آ ویشن ، میومغرب ات شام .0

 سزبی اکس ین د.سزبی شنبلیهل  ج.کرفس  .بسوپ یب منک یب ادویه + رسکه + روغن زیتون  .آ  : شام .9

 (    لیوان 2ساعت  6ب معمویل یعین هر ، چهار لیوان آ  وش ولرمچهار لیوان آ جبلیوان آ ب ) 0ساعت  24در  .18

 .برد را از بنی می (وریکا)آ س ید ، تریش خونس یرتیک، رمالیکو اتاتریکمالح، آ زگیل به علّت داشنت آ   ۀمیو .11

. پنجاه گرم از گیاه س نگ شکن )ُامُّ َوَجع الکبد( را در یک کیلو آ ب جوشانده، آ ب آ نرا صاف کرده، سپس برگهای گیاه انگور 12

 ش ید. )بس یار مفید است(دقیقه در آ ن خبیسانید، سپس آ ب آ نرا صاف کرده و بنو  15خرس )علف خرس( را به مّدت 

 



 (MSUنقرس )

 نو و مفصل شصت پا را درگری میکند.یعین رسوب اس ید اوریک خون بصورت کریس تال در مفاصل که بیشرت مفصل زا

 :درمان

 عدد  7 آ لو خبارا  .1

 پوست سیب )به رشطی که ََسّ َچسب نداش ته ابشد(. .2

 یک اس تاکن جوشاندۀ برگ ایس بنفش .3

 )به رشطی که شن و س نگ لکیه و مثانه نداش ته ابشد(. یک عدد حّب سورجنان .4

 خوشۀ انگور اتزه خبورد )برای درمان نقرس بس یار مفید است(. 3ایل  2روزی  .5

 عدد 7آ لوچه  .6

 عدد 5برگ انگور  .7

 عدد( 21کشمش طبیعی، مویز طبیعی ) .0

 شود، و قبل از غذا یک فنجان میل شود. دقیقه َدم 28گرم را در یک کیلو آ جبوش به مّدت  28پوست سزب مغز گردو به مقدار  .9

 صبح انش تا یک عدد ُخرمالو  .18

 خوردن یک عدد لمیو ترش اتزه )ضّد اس تفراغ و ضّد نقرس است( .11

اغ در کیسۀ خنی که روی مفصل پودر منک س نگ دگذاشنت ضامد پودر منک س نگ روی مفصل دردانک نقریس، ای  گذاشنت .12

)این  ساعت روی آ ن ابشد(، ای صبح قبل از اکر پامد خاریج ُولتارین روی مفصل نقریس مبالید 4ید )از شب ات صبح به مّدت گذار 

 .پامد مسّکن قوی است(

= دیو انگور( را اب یس گرم ریشۀ شریین بیان بدون پوست که نمی کوب رم برگ انگور فرنگی )فرنگ اوزومی= گالش انگوریس گ .13

 صاف کرده، بنوش ید )اس ید اوریک رسوب شدۀ در مفاصل را حّل میکند(.شده، خملوط کنید و جبوشانید، سپس آ ب آ نرا 

 خوردن میوۀ هلو و برگۀ آ ن )ِقییس(، دفع اوره )اس ید اوریک( و بامیری نقرس را درمان میکند. .14

 صبح انش تا خوردن آ مبیوۀ زردک )َجَزر = هوجی زرد رمسی( در درمان نقرس مؤثّر است. .15

 دمکردۀ زابن گنجشک  .16

 ی غازاییقدمکردۀ برگها .17

 دمکردۀ سزبی اکس ین .10

 دمکردۀ گیاه س نگ شکن )ُامُّ َوَجع الکبد( .19

 : منع مرصف در حاملگی(.توجهایراین آ لُوپُوریُنول، در درمان نقرس و اس ید اوریک ابال )ش مییایئ  وسط روز یک عدد قرص .28

 به مهراه غذا خبورید(. : این دارو راتوجهشب یک عدد قرص ش مییایئ لُکشی سنی، در درمان نقرس و آ رتریت هبجت ) .21

 : این دو قرص ش مییایئ عوارض سویئ دارد.هتوجّ 


