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de Urologie 

CYSTONE, HIMALAYA’S HERBAL PRODUCT, PRESENT AT THE INTERNATIONAL 
SOCIETY OF UROLOGY CONGRESS (SIU)

Rezumat
Urolitiaza şi infecţiile urinare sunt printre cele mai răspândite afecţiuni, cu care omenirea se confruntă de la 
începuturile sale. Cea mai veche dovadă a calculilor urinari a fost găsită la o mumie egipteană datată 4800 
î.Hr. Multe informaţii scrise despre urolitiază şi infecţiile urinare le avem de la unii din cei mai mari medici 
ai Antichităţii, cum ar fi  Hipocrate şi Celsus.
Fitoterapia a rămas, din cele mai vechi timpuri până în ziua de azi, o metodă de bază în prevenirea şi 
tratarea urolitiazei şi a infecţiilor urinare, iar produsul natural Cystone este unul de referinţă în acest sens. 
Anul trecut, în cadrul Congresului SIU de la Glasgow, au fost prezentate 3 studii clinice care au dovedit 
efi cienţa produsului Cystone. Studiile au fost realizate de echipa de urologi a spitalului „Sf. Ioan“ din 
Bucureşti, condusă de Prof. Dr. Petrişor Geavlete. Concluziile au fost că Cystone îmbunătăţeşte şansele de 
expulzie a calculilor la pacienţii cu colică renală, este un tratament efi cient pentru reducerea dimensiunilor 
şi eliminarea calculilor pielocaliceali şi, de asemenea, reprezintă o metodă efi cientă de profi laxie a calculilor 
de infecţie, asociat antibioticelor.
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Abstract
Urolithiasis and urinary infections are among the most widespread diseses, that humankind faces from the 
beginning. The earliest recorded stones were found in an Egyptian mummy dating from 4800 BC. We have 
many writt en informations about urolithiasis and urinary infections from some of the greatest doctors of 
antiquity like Hippocrates and Celsus. 
Phytotherapy remains, from ancient times until today, a basic method in preventing and treating urolithia-
sis and urinary infections and Himalaya Cystone herbal product is a reference in this regard. 
Last year, during the SIU Congress in Glasgow, were presented 3 clinical trials that proved the effi  cacy of 
Cystone. These clinical trials were conducted by the team of urologists at „Sf. Ioan“ Hospital in Bucharest, 
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led by professor Petrișor Geavlete. The conclusions were that Cystone improves the chances of stone expulsi-
on in patients with ureteral stones and renal colic, is an eff ective alternative in reducing the dimensions and 
elimination of pyelocaliceal stones and, also, represents an eff ective method of infectious stones prevention, 
associated with antibiotics.
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Uroliti aza și infecţiile urinare reprezintă afecţiuni cu 
care omenirea se confruntă încă de la începuturile sale. 

Cea mai veche dovadă a existenţei calculilor urinari o 
reprezintă descoperirea acestora la o mumie egipteană 
de acum aproape 7.000 de ani (datată 4800 î.Hr.). Tot 
de la egipteni avem și papirusul Ebers (anul 1550 î.Hr.), 
unul dintre cele mai vechi documente medicale, ce 
conţine și informaţii despre tratamentul uroliti azei și 
infecţiilor urinare. 

Tăbliţele cuneiforme din Babilonul anti c atestă 
existenţa infecţiilor și calculilor urinari, dar descriu și 
cateterismul vezical și tratamentul cu plante. 

În Grecia anti că, Hipocrate (sec. V-IV î.Hr.) descrie 
infecţiile urinare, liti aza renală și vezicală și 
complicaţiile acestora. „Părintele medicinei“ 
menţionează, în celebrul său jurământ, că litotomiile 
erau interzise medicilor, acestea fi ind efectuate de 
persoane care nu făceau parte din breasla medicilor. 
Fitoterapia rămânea alternati va principală în 
tratamentul uroliti azei. 

În Roma anti că, cel mai renumit medic al vremii, Aulus 
Cornelius Celsus (25 î.Hr-50 d.Hr) descrie în tratatul 
său, „De Medicina“, tehnica litotomiei, care a fost 
folosită aproape neschimbată până la sfârșitul secolului 
al XVI-lea.

În India anti că, primele informaţii despre problemele 
urologice sunt cuprinse în Vede (cele mai vechi 
scripturi al hinduismului, datate în perioada 3000-1000 
î.Hr.). Spre exemplu, în Atharva Veda se vorbește 
despre tratamentul retenţiei de urină prin aplicarea pe 
abdomen a camforului și a unor plante indigene. În 
primele texte ayurvedice, Charaka Samhita și Sushruta 
Samhita (sec. VI-IV î.Hr.) există informaţii certe despre 
uroliti ză și complicaţiile acesteia, ca și despre metodele 
de tratament, respecti v despre plantele și procedurile 
uti lizate. Cei doi medici indieni renumiţi, Sushruta și 
Charaka, descriu metode de extragere a calculilor 
urinari din vezica urinară folosind diverse instrumente. 
Charaka făcea corelaţii între aspectul urinei (culoare, 
turbidiate, prezenţa sângelui sau a puroiului) și 
simptomatologie (poliurie, disurie, febră, greaţă etc.). 

Sushruta, medicul principal al regelui Indiei din acea 
perioadă, este considerat drept „părintele chirurgiei“, 
lucrarea sa fi ind un adevărat tratat de chirurgie. El a 
descris peste 125 de instrumente chirurgicale, inclusiv 
cele uti le în practi că urologică, cum ar fi  sondele 
urinare. Un întreg capitol este rezervat afecţiunilor 
penisului. Spre exemplu, în caz de strictură uretrală, el 
recomandă dilataţia uretrei și uretroplasti a, tehnici 
chirurgicale care se folosesc și în ziua de azi.

Fitoterapia a rămas, din cele mai vechi ti mpuri și până 
în ziua de azi, o metodă de bază în prevenirea și 
combaterea uroliti azei și infecţiilor urinare.

Un produs fi toterapeuti c de referinţă este Cystone, al 
companiei Himalaya, ce reprezintă o combinaţie 
originală de plante cu rol anti liti azic, litoliti c și 
anti septi c urinar. Cystone este un produs deosebit de 
apreciat de specialiști , dar și de pacienţi din întreaga 
lume de mai bine de 70 de ani.

Anul trecut, în cadrul Congresului Societăţii 
Internaţionale de Urologie, desfășurat la Glasgow în 
perioada 11-15 octombrie, au fost prezentate 3 studii 
clinice desfășurate în România care au dovedit 
efi cienţa produsului Cystone. Aceste studii au fost 
efectuate de către echipa de medici urologi a 
Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan“ din București , 
condusă de Prof. Dr. Petrișor Geavlete. Rezultatele au 
confi rmat uti litatea produsului în combaterea, dar și în 
prevenirea recidivei calculilor urinari.

Unul dintre studii, inti tulat „Tratamentul conservator 
al pacienţilor cu calculi ureterali și colică renală“, a 
avut drept scop urmărirea pacienţilor cu colică renală 
supuși tratamentului medical expulziv. Din cei 5.132 
pacienţi care s-au prezentat la camera de gardă în 
perioada ianuarie-decembrie 2013 cu colică renală, 
4.054 au benefi ciat de tratament cu anti infl amatoare, 
analgezice și alfa-blocante. În 1.002 cazuri a fost 
asociat și Cystone, atât în faza acută, cât și în 
tratamentul cronic ce a urmat. În luna următoare 
iniţierii tratamentului, au necesitat intervenţie 
chirurgicală 368 de pacienţi din grupul fără Cystone 
(17,5%) și 112 pacienţi din grupul cu Cystone (11,2%), 
iar până la sfârșitul anului încă 61 de pacienţi au suferit 
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o intervenţie chirurgicală: 58 din grupul fără Cystone 
(2,8%), respecti v 3 din grupul cu Cystone (0,3%). 
Concluzia a fost că tratamentul medical expulziv este 
o metodă efi cientă de tratament a colicii renale, iar 
asocierea cu Cystone îmbunătăţește șansele de 
expulzie a calculilor. 

Un alt studiu inti tulat „Tratamentul cronic cu Cystone 
pentru calculi pielocaliceali“ a inclus 50 de pacienţi cu 
calculi pielocaliceali cu dimensiuni între 4 și 6 mm, care 
au uti lizat Cystone în doză de 2 tablete de 2 ori pe zi. 

Evaluarea prin ultrasonografi e efectuată după 3 luni de 
zile a arătat că la 9 din cei 38 de pacienţi cu calculi unici 
nu s-a identi fi cat niciun fragment liti azic după 
tratament, iar ȋn 20 din cazuri dimensiunile s-au redus. 
În grupul celor 12 pacienţi cu calculi multi pli s-a 
constatat scăderea diametrului a cel puţin unui 
fragment în 8 cazuri și dispariţia a cel puţin unui 
fragment în 2 cazuri. În concluzie, tratamentul cu 
Cystone la pacienţi cu calculi pielocaliceali mici fără 
complicaţii poate fi  o alternati vă efi cientă.

Cel de-al treilea studiu prezentat în cadrul Congresului 
SIU, „Tratamentul cu Cystone la pacienţi cu calculi de 
infecţie“, a urmărit evoluţia pacienţilor cu calculi de 
struvit, calculi cu mare tendinţă de recidivă. Pacienţii 
au fost împărţiţi în două grupuri care au folosit 
postoperator fi e doar anti bioti c, fi e anti bioti c la care 
s-a asociat Cystone pe o perioadă de 3 luni. După un an 
de zile, calculii au recidivat la 10 pacienţi din grupul cu 
anti bioti c și doar la 2 pacienţi din grupul cu anti bioti c și 
Cystone. În concluzie, Cystone reprezintă o metodă 
efi cientă de prevenire a apariţiei calculilor de infecţie, 
alături de anti bioti ce. 

Iată că și în prezent fi oterapia își păstrează importanţa 
atunci când este vorba de prevenirea și combaterea 
uroliti azei și a infecţiilor urinare, fi ind o metodă 
efi cientă, accesibilă, fără reacţii adverse.

Prof. Dr. Petrişor Geavlete, medic primar urolog


