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آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

بررسی اثر عصاره گیاه کرفس ( )Apium graveolensبر میزان کلسیم و اگزاالت سرم در
آسیب کلیوی ناشی از اتیلن گلیکول در موشهای صحرایی نر بالغ نژاد ویستار
پریسا مهرپرور ،1دکتر اکرم عیدی ،*2دکتر پژمان مرتضوی ،3دکتر شهربانو عریان
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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری ،گروه زیست شناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -2استاد فیزیولوژی ،گروه زیست شناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -3دانشیار پاتولوژی ،گروه پاتولوژی دامپزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتبات:

eidi@srbiau.ac.ir

(دریافت مقاله 96/4/29 :پذیرش نهایی)97/6/28 :

چکیده
کرفس ( )Apium graveolensگیاهی دوساله و از خانواده  Apiaceaeاست .بخشهای مختلف کرفس در اختتالالت کدتدی و احتال،
اختالالت مغزی ،درد و اختالالت خواب استفاده می شود .مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر عصاره اتانولی کرفس بتر آستیب کلیته
ناشی از اتیلن گلیکول در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار انجام گرفت .القاء سنگکلیه با استفاده از تیمار  0/75درصد اتیلن گلیکول
به مدت  28روز انجام شد .موشها به  8گروه 6تایی تقسیم شدند که به ترتیب شامل کنترل سالم ،کنترل سنگ کلیتوی ( 0/75درصتد
اتیلن گلیکول در آب آشامیدنی) ،حیوانات سالم تیمار با عصاره کرفس در دوزهای  100 ،50و  200میلیگرم بر کیلوگرم و موشهای
سنگ کلیوی تیمار با عصاره کرفس در دوزهای  100 ،50و  200میلیگرم در کیلوگرم وزن بدن به صتورت گتاواب بودنتد .در پایتان
آزمایش ( 28روز) ،نمونه خون از قلب موشها جمعآوری شد و میزان کلسیم و اگزاالت در سرم ارزیابی گردید .واکتاوی آمتاری از
اریق آزمون تحلیل واریانس یکارفه و آزمون تعقیدی توکی انجام شد و  p<0/05معنیدار در نظر گرفته شد .افزایش معنیدار میتزان
اگزاالت و کاهش معنیدار کلسیم سرم در حیوانات گروه کنترل سنگ کلیوی در مقایسه با گروه کنترل سالم مشاهده شد .تیمار عصاره
کرفس با غلظت  200میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن باعث کاهش معنیدار اگزاالت و افزایش معنیدار کلسیم سرم در حیوانات دچتار
سنگ کلیوی شد .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عصاره کرفس میتواند باعث بهدود سنگ کلیه ناشی از اتیلن گلیکول شود.
کلیدوابهها :کرفس ،سنگکلیه ،اتیلن گلیکول ،موش صحرایی.
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بیمییاری سیینگ ادراری میییباشیید ( Arumuham and

مقدمه
سنگکلیه ،مشکل شایع در سراسر جهان مییباشید
که عوارض و هزینههای اقتصادی قابیل توجیه را دربیر

.)Bycroft, 2016
گیییاه کییرف

( )celeryبییا نییام علمییی Apium

دارد .درمانهای پزشیکی عیود سینگ را بیهطیور قابیل

 graveolensمتعلق به انواده  Apiaceaeو بومی قیاره

توجهی کاهش میدهند .پیشرفتهای بسییاری در ننید

اروپا و آسیا است ،اما امیروزه در سراسیر جهیان کشیت

دهه گذشته در درمان سنگهای کلیه همانند دارودرمانی

داده شییده و مصییر

میییشییود ( Choochote et al.,

با تیازییدهیا ،آلوپورینیول و تییوپرونی و تکنیی هیای

 .)2004برگ ،ساقه و دانیه گییاه بیرای درمیان آرتیروز،

یوروتروسکوپی و سنگشکنی با استفاده از امواج شوکی

رماتیسم ،نقرس ،التها

دستگاه ادراری استفاده میشیود

( )shock wave lithotripsyانجام گرفته اسیت ( Xu et

( .)Al-Snafi, 2014کرف

 .)al., 2013سیینگ ادراری سییومی ا ییتالل شییایع در

تنظیم کند .همچنیی مییتوانید پیانکراس را بیه ترشی

دستگاه ادراری میباشد .در سال  2005در ایران میانگی
میزان عود سنگکلیه بعد از ی

سال  16درصید و بعید

مییتوانید عملکیرد قلیب را

انسییولی و کییاهش سییطوق قنیید ییون تحری ی
بنابرای  ،گیاه کرف

کنیید.

میتوانید بیرای کیاهش ییا درمیان

از پنج سال  32درصد و بعد از ده سال  53درصد بیوده

عوارض دیابتی اسیتفاده شیود (.)Thimm et al., 2002

اسییت .بیییش از  80درصیید سیینگهییا بییهطور عمییده از

همچنیی  ،کیرف

زردی را کییاهش مییدهید ( Fluke,

اگزاالت کلسیم ( )CaOxتشکیل شدهاند ( Saeidi et al.,

 .)2005کرف

 .)2012تشییکیل سیینگ ادراری نتیجییه مکانیسییمهییای

کننده بر هورمیونهیای جنسیی ( LHو  )FSHدر برابیر

مختلفی میباشد که همراه آن پالك راندال نقش کلییدی

بعضییی داروهییای سییمی ماننیید سییدیم والپییروات دارد

را در بیماریزایی بازی میکند .سب

زندگی و انتخیا

اثرات محافظتی بر بیضه و اثرات تعیدیل

اثر محافظتی روی مخیا معیده

( .)Lans, 2006کرف

رژیم غذایی عوامل مؤثر مهم میباشیند (.)Knoll, 2010

دارد و ضیید ز ییم معییده اسییت (.)Belanger, 1998

نظریههای مختلفی برای تشکیل سینگ وجیود دارد کیه

گیاه مدر ( )Al-Howiriny et al., 2010با

همچنی ی

همه آنها به هستهدار شدن کریستالها و آسیب به کلییه

واص آنتییاکسییدانی اسیت (.)Zidorn et al., 2005

اشیاره دارد ( .)Arumuham and Bycroft, 2016رژییم

گیاه کرف

برای درمیان درد ناشیی از ز یم معیده نییز

غذایی ترکیب ادرار را تحت تیثثیر قیرار مییدهید و در

استفاده میشود ( .)Yarnell, 2002موارد منع مصر

نتیجه مستقیماً بر طر سنگکلیه اثرگیذار واهید بیود.

در انمهای باردار و شیرده و بیمیاران مبیتال بیه صیر

مواد مغذی د یل در رژیم غذایی شامل کلسیم ،پروتئی

مییباشید ( .)Hardani et al., 2015تجزییه و تحلیییل

حیوانی ،اگزاالت ،سیدیم ،سیاکارز ،فروکتیوز ،منییزیم و

فیتوشیییییمیایی مقییییدماتی نشییییان داده اسییییت کییییه

پتاسیم میباشید ( .)Curhun et al., 2004عوامیل طیر

کربوهیدراتها ،فالونوئییدها ،آلکالوئییدها ،اسیتروئیدها،

غیررژیمی غذایی از جمله سابقه یانوادگی ،ا یتالالت
سیسییتمی  ،قومیییت ،عوامییل محیطییی ،آسیییب شناسییی
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گلیکوزیدها و طیی

گسیتردهای از عناصیر کمییا

عصاره متانولی دانه کیرف

آن

در

وجیود دارد ( Shad et al.,
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همچنی حاوی

 .)2011, Srinivasa et al., 2012کرف

فنییول ،فورکومییاری  ،روغیی هییای فییرار ،الکییلهییای
سسکوییترپ ( )sesquiterpeneو اسیدهای نر

عصاره بیهدسیت آمیده در غلظیتهیای 200 ،100 ،50
میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن تهیه شد.

میی

 -القاء سنگکلیه در حیوانات :برای ایجاد سینگکلییه در

باشید ( ;Gara et al., 1980; Bos and Fischer, 1986

موشهای صحرایی از اتییل گلیکیول  0/75درصید در

.)Baananou et al., 2013
هد

آ

از مطالعه حاضر ،بررسی اثر عصیاره اتیانولی

بخشهای هوایی گیاه کرف

بر آسیب کلییوی ناشیی از

آشامیدنی استفاده شد .حیوانات اتیل گلیکول 0/75

درصد را بیه میدت  28روز در آ

آشیامیدنی دریافیت

کردند (.)Karadi et al., 2006

اتیل گلیکول در موشهای صحرایی نر بالغ نژاد ویستار

 -گروههای مورد مطالعه :حیوانات به هشت گیروه برابیر

بود.

به صورت تصادفی تقسیم گردیدند .تعیداد حیوانیات در
هر گروه  6سر بود.

مواد و روشها

گروه اول (کنترل سالم) :موشهایی که هیچگونه تیماری

 -حیوانات :تعداد  48سر موش صحرایی نیر بیالغ نیژاد

را دریافت نکردند.

ویستار و در محدوده وزنی  200تا  230گرم از انسیتیتو

گروه دوم (کنترل سنگ کلییوی) :حیوانیات ایی گیروه

پاستور کرج ریداری شده و در اتاق حیوانات با درجه

اتیل گلیکول  0/75درصد را در آ

وراکی بیه میدت

حرارت  22-24درجه سلسییوس و سییکل  12سیاعت

 28روز متوالی دریافت کردند.

نور  12 ،ساعت تاریکی و رطوبت نسبی  40-60درصد

گروه سوم تا پنجم (تجربی سنگ کلیوی) :موشهایی که

نگهداری شدند .حیوانات دسترسی کافی بیه آ

و غیذا

عالوه بر دریافت اتیل گلیکول به مدت  28روز در آ
آشامیدنی ،عصاره الکلی کیرف

داشتند.
 -نحوه تهیه عصاره کرفس :گیاه کرف

از میدان تیرهبیار

را در غلظیتهیای ،50

 200 ،100میلیگرم بر کیلیوگرم وزن بیدن بیه صیورت

شهر تهیران رییداری و توسی گیروه فارمیاکوگنوزی

گاواژ دریافت کردند.

دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسیالمی تهیران تثییید

گروه ششم تا هشیتم (تجربیی سیالم) :میوشهیایی کیه

از

را در غلظتهای  200 ،100 ،50میلیگرم

شد .بخشهای هوایی گیاه شامل سیاقه و بیرگ پی

عصاره کرف

شستشو و رد کردن به قطعات کونکتر در سیایه و در

بر کیلوگرم وزن بیدن طیی  28روز بیه صیورت گیاواژ

گردید100 .

مورد استفاده موشهای ایی گیروه

دمای  25درجه سلسیوس ش
گرم کرف

ش

و آسیا

و پودر شده با  240میلییلیتیر الکیل

دریافت نمودند .آ

سالم و بدون اتیل گلیکول بود.

اتانول  80درصد به مدت  72ساعت بر روی همزن قرار

 -خونگیری :بعد از سپری شدن دوره  28روزه تیمیار،

عصاره صا شده توس دستگاه روتاری

موشها به مدت  12سیاعت ناشیتا نگیه داشیته شیده و

داده شد .سپ

( ،)Holdoph, Germanyش

شد .در زمان آزمیایش،

سپ

توس اتر بیهیوش شیدند و یونگییری از بطی

قلب انجام شد و با اسیتفاده از سیانتریفیوژ دور  3000و

135

بررسی اثر عصاره گیاه کرفس

()Apium graveolens

پریسا مهرپرور و همکاران

بر میزان کلسیم و ...

به مدت  10دقیقه سرم بهدسیت آمید و سینجش سیط

یافتهها

سرمی کلسیم و اگزاالت (کیت زیست شیمی ،ایران) بیا

تیمار اتییل گلیکیول بیا دوز  0/75میلییگیرم بیر

روش کلریمتری و توس دستگاه اسپکتروفوتومتر انجام

کیلییوگرم وزن بییدن باع ی

کییاهش معنیییدار در میییزان

شد.

کلسیییم سییرم و افییزایش معنیییداری در اگییزاالت سییرم

 -تحلیل آماری دادهها :دادهها از نظر آماری با استفاده از

موشها در مقایسه با حیوانات کنترل سیالم شید .تیمیار

یی طرفیه

بیا غلظیت

نرمافزار  SPSS-19و آزمون تحلیل واریان

( )one-way ANOVAو آزمون تعقیبی توکی ()Tukey

عصاره الکلی بخشهای هوایی گییاه کیرف
 200میلیگیرم بیر کیلیوگرم وزن بیدن باعی

افیزایش

بررسی گردید .نتایج به صورت میانگی  ±انحرا معیار

معنیداری در میزان کلسیم سرم و کاهش معنییداری در

ارائه شدند .مالك استنتاج آماری  p<0/05در نظر گرفته

میزان اگزاالت سرم در مقایسه بیا کنتیرل سینگ کلییوی

شد.

گردید ،ولی تیمار عصاره کیرف

در غلظیتهیای  50و

 100میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن تغییر معنیداری در
میزان پارامترهای فوق در مقایسه با کنترل سنگ کلییوی
ایجاد نکرد (نمودارهای  1و .)2

نمودار  -1اثر تیمار عصاره الکلی بخشهای هوایی گیاه کرف

در غلظتهای  100 ،50و  200میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن بر مییزان کلسییم سیرم

در موشهای صحرایی نر بالغ سالم و آسیبدیده توس اتیل گلیکول  0/75درصد در آ
** p0/01 :و *** p0/001 :ا تال
گلیکول را نشان میدهد.
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وراکی .هر ستون میانگی  ±انحرا

از گروه کنترل سالم را نشان میدهد p0/05 :+ .ا تال

معییار را نشیان مییدهید.

از گروه کنترل سنگ کلیوی دریافیتکننیده اتییل -
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نمودار  -2اثر تیمار عصاره الکلی بخشهای هوایی گیاه کرف

در غلظتهای  100 ،50و  200میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن بر میزان اگزاالت سیرم

در موشهای صحرایی نر بالغ سالم و آسیبدیده توس اتیل گلیکول  0/75درصد در آ
*** p0/001 :ا تال

از گروه کنترل سالم را نشان میدهد p0/001 :+++ .ا تال

وراکی .هر ستون میانگی  ±انحرا

معیار را نشیان مییدهید.

از گروه کنترل سنگ کلیوی دریافتکننده اتیل گلیکول را نشیان

میدهد.

گلیکول باع

افزایش اگزاالت و کیاهش کلسییم سیرم

موشها در مقایسه با حیوانات گروه کنترل سالم گردید.

بحث و نتیجهگیری
گیییاهی و

اتیییل گلیکییول جییز اصییلی تشییکیلدهنییده ضییدی ،

صنعتی برای کاهش تشکیل سنگ به بازار عرضه شیدند

محلولهای ن کننده و حاللهیای دیگیر مییباشید و

که به طور نسبی ممک اسیت در پییشگییری و درمیان

موجب مسمومیت میگردد (.)Pellegrino et al., 2006

کم کننده باشند ،ولی کماکیان درمیان داروییی میوثر و

اتیل گلیکول مادهای با طعم شیری در ضدی و بر یی

بی طر که بدون مدا له جراحی منجر به درمان کامل و

محصوالت صنعتی میباشد .زمانی که به صورت عمدی

یا پیشگیری از ایجاد سنگهیای دسیتگاه ادراری شیود،

یا اشتباهی در مقدار کافی ورده شود ا یتالل عصیبی،

وجیود نیدارد ( Selvam et al., 2001; Shafizadeh,

ا تالل عملکرد قلبی ،اسیدوز متابولی  ،نارسایی کلیوی

.)2002; Cao et al., 2004; Shafaeifar et al., 2012

و مرگ را ایجاد میکند .عالئم جدی با تث یر ،بیه علیت

در سییالهییای ا یییر داروهییای مختل ی

در بررسی حاضر ،تیمار اتیل گلیکول در موشهیای
صحرایی نر بالغ نژاد ویستار منجر به آسیب کلیوی شید
که عصاره کرف

صدمات ناشی از ای آسیب را کاهش

داد .نتییایج بررسییی حاضییر نشییان داد کییه تیمییار اتیییل

تشکیل متابولیتهای توکسی
اگزالی

اسیدگلیکولیی

و اسیید

میباشیند ( .)Porter, 2012اتییل گلیکیول بیه

ودی ود سمیت اندکی دارد ،امیا در دا یل بیدن بیه
نهار اسید آلیی شیامل گلیکوآلدئیید ،اسییدگلیکولیی ،
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شکسته میشیود .ایی

کلسیم سرم ،به افزایش سط کلسییم ادراری و تشیکیل

متابولیتهیا بیرای سیلولهیا سیمی هسیتند کیه باعی

سیینگ اگییزاالت کلسیییم اشییاره دارد ( Saeidi et al.,

آشفتگی در سیستم عصیبی مرکیزی و نارسیایی قلبیی و

 .)2012سییلولهییای اپیتلیییال توبییولی کلیییه در معییرض

کلیوی میشوند .یکی از متابولیتهیای اتییل گلیکیول،

اگزاالت بیش از حد به تولید گونیههیای فعیال اکسییژن

اگزاالت میباشد که معموالً به شکل اگزاالت کلسییم در

( )reactive oxygen species; ROSنسیبت بیه مقیدار

کیرده ،و بیهشیکل اسیید

آنتیاکسیدانهای درونزا میپردازد .متعاقب آن ،استرس

اسییدوز شیدید مییشیود ( Leth and

اکسیداتیو در کلیهها نتیجهای در آسیب  DNAسیلولهیا

کلیهها و دیگر بافتها رسو
گلیکولی

باع

 .)Gregersen, 2005تشییکیل سیینگ در تیمییار اتیییل

و آغیاز تشیکیل کریسیتال دارد ( Khan, 2005; Khan,

گلیکییییول حیوانییییات ،بییییه علییییت هیپراگزالییییوری

 .)2006گونههای فعال اکسیژن مانند سوپراکسید آنییونی

( )Hyperoxaluriaمیییباشیید .اسییید اگزالی ی

بییه نظییر

( )O2-و هیییدروژن پراکسییید ( )H2O2باعیی

تخریییب

نمیرسیید کییه بییه پییروتئی هییای پالسییما متصییل شییود

 DNAو پراکسیداسیون/اکسیداسیییون لیپییید در غشییای

( ،)Corley et al., 2005بنییابرای آزادانییه توسیی

سییلول میشییود ( .)Sullivan et al., 2007اگییزاالت

گلومرولها تراوش میشیود .همیانطیور کیه ییونهیای

پیشبرنییده اسییترس اکسیییداتیو اسییت کییه بییه طییور

اگییزاالت از قبییل در ادرار غلیییک متمرکییز هسییتند ،لییذا

قابلتوجهی توس آنتیاکسیدانها به تیث یر مییافتید و

کیرده و منجیر بیه

اگر آنتیاکسیدانها موفق نشوند ،منجر به تشکیل سینگ

رشد کریستالهای اگزاالت کلسیم نیامحلول در اپیتلییوم

کلییه مییشیود (.)Scheid et al., 1995; Khan, 2005

توبولهیای کلییه ،لگنچیه ییا مهانیه شیوند .نسیبندگی

پیژوهشهیا نشیان داده اسییت کیه گلیکیوالت اکسیییداز

کریستالهای اگزاالت کلسییم بیه اپیتلییوم توبیول کلییه

( )glycolate oxidase; GOآنزیم پراکسیزومیی انسیان

میتواند از عملکرد طبیعی کلیه در آن محیل جلیوگیری

میباشید کیه بیه صیورت هیدروکسییل اسیید اکسییداز

کرده و منجر به مرگ سیلولهیا شیود ( Corley et al.,

( )hydroxyl acid oxidase 1; HAO1نیییز شیینا ته

 .)2008اتیل گلیکول به راحتی در سراسر روده جیذ

میشییود کییه آنییزیم مهمییی در سیینتز اگییزاالت اسییت

شده و در کبد به اگیزاالت متیابولیزه شیده و منجیر بیه

(.)Nishijima et al., 2004; Murray et al., 2008

هیپراگزالوری میشود .کریستالهای اگیزاالت کلسییم و

هورمون تستوسترون فعالیت  GOرا در کلیههیا افیزایش

هستهدار شیدن

میدهد که ممک است در آنابولیسم  ROSنفوذ کیرده و

کریستال گردیده و به سلولهای پوششی نفیرون صیدمه

منجر به آسیب اکسیداتیو در سیلولهیای توبیولی شیود.

میزند ( .)Thamilselvan et al., 2003اگزاالت ادراری

 GOپیییشبرنییده و آالنییی گلیییاکسیییالت ترانسییفراز

باع

آسیب بافت کلیوی از طریق واکنش بیا اسییدهای

( )alanine glioxylate transferase; AGTمهارکننیده

نر

با حلقههیای اشیبا نشیده ،در غشیاهای سیلولی

سنتز اگیزاالت اسیت ( .)Yoshioka et al., 2011مییزان

میتوانند با یونهای کلسییم رسیو

سطوق باالی اگزاالت در نفرونها باع

میشیود ( .)Ghodasara et al., 2010کیاهش در سیط
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( Lee et al., 1996; Fan et al., 1998; Yoshihara et

داد که عصاره کرف

 .)al., 1999هورمیییون تستوسیییترون پییییشبرنیییده و

کلسیم سرم موشها مییشیود .سیعیدی و همکیاران در

استرادیول مهارکننده رسو

کریستال میباشد که توس

باع

کیاهش اگیزاالت و افیزایش

سال  2012با مطالعه روی گیاه جعفری نشان دادنید کیه

آزمایشات میکروسکوپی بافت کلییه تاییید شیده اسیت

اتیل گلیکول میتوانید سیبب افیزایش سیطوق سیرمی

( .)Yoshioka et al., 2011لییذا در مطالعییه حاضییر از

کلسیم و کاهش معنیی داری در سیطوق سیرمی منییزیم

موش صحرایی نر استفاده گردید.

شیود ( .)Saeidi et al., 2012سینگ اگیزاالت کلسییم

گزارشیییات متفیییاوتی در صیییوص  pHادرار در

ممک است ی

استگاه باکتریایی داشته باشد .فعالیت

نمونههای با سنگ کلیه ارائه شیده اسیت .ادرار اسییدی

ضییدمیکروبییی گیییاه جعفییری در برابییر میکروفلورهییای

معموالً در انسانهیا بیا تشیکیل سینگ کلسییماگیزاالت

طبیعی ،کلیفرمها ،کپ های قارنی و اسیتافیلوکوکوس

کلیییوی یافییت میییشییود در حییالی کییه در

اورئوس گزارش شده اسیت .بنیابرای ممکی اسیت در

هیپراگزالییوری مییزم  ،مییوشهییا ادرار قلیییایی دارنیید.

درمییان سیینگ اگییزاالت کلسیییم مییوثر باشیید .ترکیبییات

مکانیسم تولید ادرار قلیایی بعد از تیمار اتیل گلیکول و

فنولی

بهدست آمده از عصاره جعفیری دارای فعالییت

ارتبا آن با آسییب کلییوی در ایی میدل از میوشهیا

آنتیاکسییدان و آنتییباکترییال مییباشیند ( Wong and

ناشنا ته باقیمانده است و نیاز به مطالعات بیشیتر دارد

 .)Kitts, 2006همچنیی گییاه جعفیری دارای ترکیبیات

(.)Huang et al., 2000

فالونوئیدی و آپیژنی میباشید کیه دارای اثیرات ضید

ایییدیوپاتی

ویژگیهیای داروییی از جملیه اثیرات

دردی و ضید التهییابی اسییت (.)Calixto et al., 2000

گیاه کرف

هیپرلیپیدمی ،آنتییاکسییدانی و فعالییتهیای محافظیت

کییرف

نیییز دارای ترکیبییات فنییولی و فالونوئیییدی و

کبدی دارد (  .)Mansi et al., 2009مطالعات نشان داده

آپیژنی میباشد که دارای فعالیت ضد میکروبیی ،ضید

است کیه گییاه کیرف

دارای اثیرات گوارشیی ،قلبیی-

عروقیی ،سایتوتوکسیی  ،ضید میکروبیی ،ضید انگلیی،
کاهنده نربی یون ،ضید التهیابی ،اعصیا

مرکیزی و

التهابی و آنتیاکسیدانی مییباشید .ترکییب 3-n-butyl-

 4,5-dihydrophthalideدر کیرف

کاندیدا آلبیکن

باعی

مهیار رشید

و کاندیدا کروسئی میشود .ای ترکیب

بسیاری اثرات داروییی دیگیر مییباشید ( Momin and

در آزمایش روی نماتودهای  Panagrellus redivivusو

Nair, 2001; Naema et al., 2010; Ahmed and
 .)Sayedda, 2012واجوی و همکاران در سیال 2011

 Caenorhabditis elegansموجییییب  100درصیییید

نشان دادند در تیمار اتیل گلیکول و گییاه علی

دوروا

مرگومییر مییگیردد ( .)Momin et al., 2000اسیان
کیرف

فعالییت ضیدمیکروبی در برابیر ،Hafnia alvei

( ،)Cynodon dactylonرسیوبات اگیزاالت کلسییم بیه

aureus

وفور در توبولهای پروگزیمال نفرون ،لوپهای هنلیه،

coli ،Staphylococcus

cereus

faecalis ،Bacillus

توبولهای دیسیتال ،مجیاری جمیعآوریکننیده و حتیی
کییییییالیک

کلیییییییه یافییییییت میییییییشییییییود

( .)Khajavi Rad et al., 2011نتایج تحقیق حاضر نشان

،Escherichia
 Enterococcusو

 Enterobacter aerogenesداشته ( )Al-Snafi, 2014و
فعالیییت ضییدقارنی آن در مقابییل ،Candida albican
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 Candida kruseiiو  Candida parapsilasisگیزارش

نشان دادند اسیپری کیردن عصیاره فیالنتیوس نییروری

شده است ( Momin et al., 2000; Momin and Nair,

( )Niruri phyllanthusکیییه یییی

گونیییه از راسیییته

.)2001

مالپیگیسانان است دارای فعالیت ضید دردی و التهیابی

ترکیبییات فعییال کییرف

شییامل ایزوایمپراتییوری

قوی میباشد ( .)Porto et al., 2013در مطالعهای دیگیر

( ،)isoimperatorinایزوکوئرسیتری ( )isoquercitrinو

نشان داده شد آپیژنی ( )apigeninدر محافظت از کلییه

اسییید ( ،)linoleic acidکومییاری هییا (شییامل

القا شیده در

لینولئیی
،selenin

،osthenol

apigravin

و

،)celerin

سرکو

باع

استرس اکسیداتیو و التها

موشهیای دارای آسییب کلییوی میشیود ( He et al.,

فورانوکومییاری هییا (شییامل  ،)bergaptenفالونوئیییدها

 .)2016کرف

(شامل  apigeninو  ،)apiinترکیبیات فنیولی ،کیولی و

 )2000; Ebadi, 2007پ

آلکالوئیدهای ناشینا ته مییباشید (.)Asif et al., 2011

محافظتی ود را در برابر آسیبهای کلیوی اعمال کند.

فالونوئیدها از منشث گیاهان به طیور موفقییتآمییزی در

پاوار و همکاران در سال  2012نشان دادند عصاره مییوه

تجربی مفیید واقیع شیدهانید

هلیله سیاه ( )Terminalia chebulaبه علت اثر میدر از

( .)Kumar and Pandey, 2013بر ی گزارشهیا ثابیت

افزایش در سطوق اگزاالت ،کلسییم و فسیفات در کلییه

کردهاند که فالونوئییدها مهیل نیارینژنی (،)naringenin

جلوگیری کرده و باع

محافظیت در برابیر سینگهیای

هسپریدی ( )hesperidinو ریوتی ( )rutinدر حفاظت

توبولهای کلیوی میشود (.)Pawar et al., 2012

درمان بیماریهای مختل

گیاه دارویی مدر میباشید ( Feleming,

میتواند از ای طریق نیز اثیر

نفرون عمل میکننید ( Fouad et al., 2014; Kamel et

بنابرای نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که تیمیار

 .)al., 2014تیمار عصاره اتیانولی سییاه دانیه ( Nigella

موشهای صحرایی با عصاره الکلی گیاه کرف

همراه با

 )sativaبه علت داشت فالونوئیدها و آلکالوئیدها ،تعداد

اتیییل گلیکییول از تشییکیل سیینگهییای ادراری توس ی

و اندازه رسوبات کلسیم اگزاالت در بخشهای مختلی
توبولهای کلیوی را کاهش میدهد و از آسیب توبولها
و کالیک

هیا جلیوگیری مییکنید ( Hadjzadeh et al.,

اصیت مدر بودن ،فعالیت آنتیاکسیدانی ،ضد التهابی و
حفک برقراری تعادل بی عوامل پیشبرنده و مهارکننیده
تشکیل سنگ جلوگیری میکند.

 .)2007فالونوئیدها فعالیتهای داروییی از جملیه ضید

به منظور تعیی اثرات محافظتی عصاره گیاه کیرف

التها  ،ضد درد ( Ramesh et al., 1998; Toker et al.,

سنگ ادراری پیشنهاد میگردد که در راستای ای تحقیق

2004; Kupeli and Yesilada, 2007; Aquila et al.,
 )2009; Dong et al., 2010و اثیراتآنتییاکسییدانی و

از ترکیبات مؤثر موجود در عصاره گیاه استفاده گردییده

سمیت سلولی را از ود نشان میدهنید ( Heim et al.,

.)2002; Susanti et al., 2007; Dong et al., 2010
بیشیتر فالونوئییدها بیرای فعالیتهیای ضید التهیابی در
مدلهیای آزمایشیی مختلی

در شیرای

 in vivoو in

 vitroمطالعه شدند .پورتیو و همکیاران در سیال 2013
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و مشخص گردد که کدام ی

بیر

از مواد میؤثره موجیود در

عصاره پتانسییل بیاالتری بیرای ایجیاد ایی اثیر دارنید.
همچنی با بررسی پارامترهای آنتییاکسییدانی و التهیابی
در بافت کلیه ،اثرات عصیاره گییاه میورد بررسیی قیرار
گیرد.

1397  تابستان،46  پیاپی،2  شماره،12 دوره

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

علوم و تحقیقات که نهایت همکیاری را در انجیام ایی
. کمال تقدیر و تشکر را داریم،پروژه داشتهاند

سپاسگزاری
مطالعه حاضر حاصل پاییاننامیه مقطیع کارشناسیی

تعارض منافع
نویسندگان اعالم مییدارنید کیه هییچگونیه تضیاد
.منافعی ندارند

ارشد فیزیولوژی جانوری از دانشگاه آزاد اسالمی واحید
علوم و تحقیقات تهران بوده که بیا حماییت میالی ایی
 از معاونیت پژوهشیی واحید.دانشگاه انجام شده اسیت
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Abstract
Celery (Apium graveolens) is a biennial plant, belonging to family Apiaceae. Various parts of
celery are used in hepatic and spleen disorders, brain disorders, body pain, and sleep
disturbances. The present study was planned to investigate the effect of celery ethanolic extract
on ethylene glycol induced kidney injury in male Wistar rats. Urolithiasis was induced in
hyperoxaluric rat model by giving 0.75% ethylene glycol for 28 days. Animals were divided
into 8 groups (n=6) including normal control, urolithiatic control (0.75% ethylene glycol in their
drinking water), normal rats receiving celery extract at doses of 50, 100 and 200 mg/kg and
urolithiatic rats receiving celery extract at doses of 50, 100 and 200 mg/kg intragastrically. At
the end of the experiment (28 days), blood samples were collected by cardiac puncture and
serum calcium and oxalate was analyzed. Statistical analysis was performed by one-way
analysis of variance followed by Tukey post hoc test (p<0.05). Significant elevation of serum
oxalate and reduction of serum calcium was observed in urolithiatic control rats compared with
the normal control rats. Administration of celery extract at a dose of 200 mg/kg produced
significant elevation in serum calcium and reduction in serum oxalate in urolithiatic rats. Thus,
celery extract could ameliorate urolithiasis induced by ethylene glycol.
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