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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

2

 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیول وژی 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

(graveolens

 )Apiumگیاهی دوساله و از خانواده  Apiaceaeاست .بخشهای مختلف کرفس در اختالالت کبدی و طحاال،

اختالالت مغزی ،درد و اختالالت خواب استفاده می شود .مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر عصاره اتانولی کرفس بر آسی ب کلیاه
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 کلیوی (  0 / 75درصد
اتیلن گلیکول در آب آشامیدنی) ،حیوانات سالم تیمار با عصاره کرفس در دوزهای  100 ،50و  200میلیگرم بر کیلوگرم و موش های
سنگ کلیوی تیمار با عصاره کرفس در دوزهای  100 ،50و  200میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن به صورت گاواژ بودند .در پایاان
آزمایش ( 28روز) ،نمونه خون از قلب موشها جمعآوری شد و میزان کلسیم و اگزاالت در سرم ارزیابی گردید .واکاوی آماری از
طریق آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد و  p< 0/05معنی دار در نظر گرفته شد .افزایش معنی دار میزان
اگزاالت و کاهش معنی دار کلسیم سرم در حیوانات گروه کنترل سنگ کلیوی در مقایسه با گروه کنترل سالم مشاهده شد .تی مار عصاره
کرفس با غلظت  200میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن باعث کاهش معنی دار اگزاالت و افزایش معنیدار کلسیم سرم در حیوا نات دچار
سنگ کلیوی شد .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عصاره کرفس میتواند باعث بهبود سنگ کلیه ناشی از اتیلن گلیکول شود.
کلیدواژهها :کرفس ،سنگکلیه ،اتیلن گلیکول ،موش صحرایی.
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بررسی اثر عصاره گیاه کرفس

( )Apium graveolens

پریسا مهرپرور و همکاران

بر میزان کلسیم و ...

بیمرراری سررنگ ادراری مرریباشررد ( Arumuham and

مقدمه
سنگکلیه ،مشکل شایع در سراسرر جهران مریباشرد

.)Bycroft, 2016
( )celeryبررا نررام علمرری Apium

گیرراه کرررف

که عوارض و هزینه های اقتصرادی قابرل توجره را دربرر
دارد .درمران هرای پزشررکی عرود سرنگ را بررهطرور قابررل

 graveolensمتعلق به انواده  Apiaceaeو بومی قاره

توجهی کاهش میدهند .پیشرفت هرای بسریاری در دنرد

اروپا و آسیا است ،امرا امرروزه در سراسرر جهران کشرت

دهه گذشته در درمان سنگهای کلیه همانند دارودرمرانی

داده شرده و مصررری مرریشررود ( Choochote et al.,

برا تیازیررد هرا ،آلوپورینررول و تیروپرونی و تکنی ر هررای

 .)2004برر ،،سراقه و دانره گیراه بررای درمران آرتررروز،

یوروتروسکوپی و سنگشکنی با استفاده از امواج شروکی

رماتیسم ،نقرس ،التها

دستگاه ادراری استفاده مریشرود

( )shock wave lithotripsyانجام گرفتره اسرت ( Xu et

( .)Al-Snafi, 2014کررف

 .)al., 2013سررنگ ادراری سررومی ا ررتالل شررایع در

تنظریم کنرد .همچنری مری توانرد پرانکراس را بره ترشر

دستگاه ادراری میباشد .در سال  2005در ایرران میرانگی
میزان عود سنگ کلیه بعد از یر

سرال  16درصرد و بعرد

مری توانرد عملکررد قلررب را

انسررولی و کرراهش سررطوخ قنررد ررون تحریرر
بنابرای  ،گیاه کرف

کنررد.

مریتو انرد بررای کراهش یرا درمران

از پنج سال  32درصد و بعرد از ده سرال  53درصرد بروده

عوارض دیرابتی اسرتفاده شرود (.)Thimm et al., 2002

اسررت .برریش از  80درصررد سررنگهررا بررهطور عمررده از

همچنرری  ،کرررف

زردی را کرراهش مرریدهررد ( Fluke,

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

 .)2005کرف

 .)2012تشررکیل سررنگ ادراری نتیجرره مکانیسررمهررای

کننده برر هورمرون هرای جنسری ( LHو  )FSHدر برابرر

مختلفی می باشد که همراه آن پالك راندال نقرش کلیردی

بعضرری داروهررای سررمی ماننررد سرردیم والپررروات دارد

را در بیماریزایی بازی میکند .سب

زنرد گی و انتخرا

اثرات محافظتی بر بیضه و اثررات تعردیل

( .)Lans, 2006کرف

اثرر محرافظتی روی مخراع معرده

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

دارد و ضررد ز ررم معررده اسررت (.)Belanger, 1998

نظریه های مختلفی برای تشرکیل سرنگ وجرود دارد کره

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

همه آن ها به هستهدار شدن کریستال ها و آسیب بره کلیره

همچنی ی
روا

آنتریاکسریدانی اسرت (.)Zidorn et al., 2005
بررای درمران درد ناشری از ز رم معرده نیرز

اشراره دارد ( .)Arumuham and Bycroft, 2016رژیرم

گیاه کررف

غذایی ترکیب ادرار را تحرت تريثیر قررار مریدهرد و در

استفاده میشود ( .)Yarnell, 2002موارد منع مصرری آن

نتی جه مستقیماً بر طر سنگ کلیره اثرگرذار واهرد برود.

در انم های باردار و شریرده و بیمراران مبرتال بره صرر

مواد مغذی د یل در رژیم غذایی شامل کلسیم ،پرروتئی

مریباشررد ( .)Hardani et al., 2015تجزیرره و تحلیررل

حیوانی ،اگرزاالت ،سردیم ،سراکارز ،فروکتروز ،منیرزیم و

فیتوشیمیایی مقدماتی نشان داده است کره کربوهیردرات -

پتاسیم مریباشرد ( .)Curhun et al., 2004عوامرل طرر

ها ،فالونوئیدها ،آلکالوئیدها ،استروئیدها ،گلیکوزیردها و

غیررژیمی غذایی از جمله سرابقه رانوادگی ،ا رتالالت

در عصراره مترانولی

سیسررتمی  ،قومیررت ،عوامررل محیطرری ،آسرریب شناسرری
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همچنررری حررراوی فنرررول،

فورکوماری  ،روغ های فرار ،الکلهرای سسرکوییتررپ

عصرراره ب رهدسررت آمررده در غلظررتهررای 200 ،100 ،50
میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن تهیه شد.

میباشرد ( Gara et

 -القاء سنگ کلیه در حیوانات :برای ایجاد سرنگکلیره در

al., 1980; Bos and Fischer, 1986; Baananou et
.)al., 2013

موش هرای صرحرایی از اتریل گلیکرول  0/75درصرد در

( )sesquiterpeneو اسیدهای در

هدی از مطالعه حاضر ،بررسی اثرر عصراره اترانولی
بخش های هوایی گیاه کرف

بر آسریب کلیروی ناشری از

اتیل گلیکول در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویسرتار
بود.

کردند (.)Karadi et al., 2006
 گروههای مورد مطالعه :حیوانات به هشت گرروه برابررهر گروه  6سر بود.

 حیوانات :تعداد  48سر مروش صرحرایی نرر برالغ نرژادویستار و در محدوده وزنی  200تا  230گررم از انسرتیتو
پاستور کرج ریداری شده و در اتاق حیوانات برا درجره
حررارت  22- 24درجرره سلسریوس و سرریکل  12سرراعت
نور  12 ،ساعت تاریکی و رطوبت نسربی  40- 60درصرد
نگهداری شدند .حیوانات دسترسری کرافی بره آ

و غرذا

داشتند.
 -نحوه تهیه عصاره کرفس :گیاه کرف

از میردان تررهبرار

شرهر تهررران ریرداری و توسررگ گرروه فارمرراکوگنوزی
دانشکده داروسازی دانشرگاه آزاد اسرالمی تهرران تيییرد
شد .بخش های هوایی گیاه شرامل سراقه و برر ،پر

از

شستشو و رد کردن به قطعات کرودکتر در سرایه و در
دمای  25درجه سلسیوس ش
ش

و آسریا

گردیرد100 .

و پودر شرده برا  240میلریلیترر الکرل

اتانول  80درصد به مدت  72ساعت بر روی همزن قررار
داده شد .سپ

درصررد را برره مرردت  28روز در آ آشررامیدنی دریافررت

به صورت تصادفی تقسیم گردیدند .تعرداد حیوانرات در

مواد و روشها

گرم کرف

آ

آشامیدنی استفاده شد .حیوانات اتریل گلیکرول 0/75

عصاره صایشده توسگ دستگاه روتراری

( ،)Holdoph, Germanyش

شرد .در زمران آزمرایش،

گروه اول (کنترل سالم) :موش هایی که هیچ گونه تیمراری
را دریافت نکردند.
گروه دوم (کنترل سرنگ کلیروی) :حیوانرات ایر گرروه
اتیل گلیکول  0/75درصد را در آ

روراکی بره مردت

 28روز متوالی دریافت کردند.
گروه سوم تا پنجم (تجربی سنگ کلیوی) :موشهایی که
عالوه بر دریافت اتیل گلیکول بره مردت  28روز در آ
آشامیدنی ،عصاره الکلری کررف

را در غلظرتهرای ،50

 200 ،100میلی گرم برر کیلروگرم وزن بردن بره صرورت
گاواژ دریافت کردند.
گروه ششم ترا هشرتم (تجربری سرالم) :مروش هرایی کره
عصاره کرف

را در غلظتهای  200 ،100 ،50میلیگررم

برر کیلروگرم وزن برردن طری  28روز برره صرورت گرراواژ
دریافت نمودند .آ

مورد استفاده موش هرای ایر گرروه

سالم و بدون اتیل گلیکول بود.
 خونگیری  :بعد از سرپری شردن دوره  28روزه تیمرار،موش ها بره مردت  12سراعت ناشرتا نگره داشرته شرده و
سپ

توسگ اترر بیهروش شردند و رون گیرری از بطر

قلب انجام شرد و برا اسرتفاده از سرانتریفیوژ دور  3000و
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( )Apium graveolens

بر میزان کلسیم و ...

به مدت  10دقیقه سررم برهدسرت آمرد و سرنجش سرط

پریسا مهرپرور و همکاران

یافتهها

سرمی کلسیم و اگزاالت (کیت زیست شریمی ،ایرران) برا

تیمررار اترریل گلیکررول بررا دوز  0/75میلرری گرررم بررر

روش کلریمتری و توسگ دستگاه اسپکتروفوتومتر انجرام

کیل ر وگرم وزن برردن باعرره کرراهش معنرریدار در میررزان

شد.

کلسرریم سرررم و افررزایش معنرریداری در اگررزاالت سرررم

 -تحلیل آماری دادهها :داده ها از نظر آماری برا اسرتفاده از

موشها در مقایسه با حیوانرات کنتررل سرالم شرد .تیمرار

یر طرفره

برا غلظرت

نرمافزار  SPSS-19و آزمون تحلیل واریران

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

عصاره الکلی بخش های هروایی گیراه کررف

 200میلرری گرررم بررر کیلرروگرم وزن برردن باعرره افررزایش

بررسی گردید .نتایج به صورت میانگی  ±انحرایمعیرار

معنیداری در میزان کلسیم سرم و کراهش معنریداری در

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

میزان اگزاالت سرم در مقایسره برا کنتررل سرنگ کلیروی

شد.

گردید ،ولی تیمار عصراره کررف

در غلظرتهرای  50و

 100میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن تغییرر معنریداری در
میزان پارامترهای فوق در مقایسه با کنترل سرنگ کلیروی
ایجاد نکرد (نمودارهای  1و .)2

نمودار  - 1اثر تیمار عصاره الکلی بخش های هروایی

 0/75درصررد در آ

رروراکی .هررر سررتون میررانگی ±

در غلظتهای  100 ،50و  200میلی گررم برر

انحرای معیار را نشران مریدهرد p0/01 :** .و ***:

کیلوگرم وزن بدن بر میزان کلسریم سررم در مروشهرای

 p 0/001ا تالی از گروه کنتررل سرالم را نشران مری -

گیاه کرف

صحرایی نر بالغ سالم و آسیبدیده توسگ اتیل گلیکرول
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دهد p 0/05 :+ .ا تالی از گروه کنترل سرنگ کلیروی

دریافتکننده اتیل گلیکول را نشان میدهد.

نمودار  - 2اثر تیمار عصاره الکلی بخش های هروایی

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

در غلظتهای  100 ،50و  200میلی گررم برر

یا پیش گیری از ایجاد سرنگ هرای دسرتگاه ادراری شرود،

کیلوگرم وزن بدن بر میزان اگزاالت سرم در مروشهرای

وجرود نردارد ( Selvam et al., 2001; Shafizadeh,

صحرایی نر بالغ سالم و آسیبدیده توسگ اتیل گلیکرول

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

گیاه کرف

رروراکی .هررر سررتون میررانگی ±

در بررسی حاضر ،تیمار اتیل گلیکول در مروشهرای

انحرررای معیررار را نشرران مرریدهرردp 0/001 :*** .

صحرایی نر بالغ نژاد ویستار منجر به آسیب کلیروی شرد

ا تالی از گرروه کنتررل سرالم را نشران مریدهرد:+++ .

که عصاره کرف

صدمات ناشی از ای آسریب را کراهش

 p 0/001ا ررتالی از گررروه کنترررل سررنگ کلیرروی

داد .نتررایج بررسرری حاضررر نشرران داد کرره تیمررار اترریل

دریافت کننده اتیل گلیکول را نشان میدهد.

گلیکول باعه افزایش اگرزاالت و کراهش کلسریم سررم

 0/75درصررد در آ

موشها در مقایسه با حیوانات گروه کنترل سالم گردیرد.

بحث و نتیجهگیری
در سررال هررای ا یررر داروهررای مختلررف گیرراهی و
صنعتی برای کاهش تشکیل سنگ به بازار عرضره شردند

اتیل گلیکول جزء اصلی تشکیلدهنده ضدیخ ،محلرول -
های ن کننده و حالل های دیگرر مریباشرد و موجرب
مسمومیت می گردد ( .)Pellegrino et al., 2006اتریل -

که به طور نسبی ممکر اسرت در پریش گیرری و درمران

گلیکررول مرراده ای بررا طعررم شرریری در ضرردیخ و بر رری

کم کننده باشند ،ولری کماکران درمران دارویری مروثر و

محصوالت صنعتی می باشد .زمانی که به صورت عمردی
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یا اشتباهی در مقدار کافی ورده شرود ا رتالل عصربی،

هیپراگزالوری میشود .کریستالهرای اگرزاالت کلسریم و

ا تالل عملکرد قلبی ،اسیدوز متابولی  ،نارسایی کلیروی

سطوخ باالی اگزاالت در نفرون ها باعه هسرتهدار شردن

و مر ،را ایجاد میکند .عالئم جدی با تي یر ،بره علرت

کریستال گردیده و به سلول های پوششری نفررون صردمه

و اسرید -

میزنرد ( .)Thamilselvan et al., 2003اگرزاالت ادراری

مریباشرند ( .)Porter, 2012اتریل گلیکرول بره

باعه آسیب بافت کلیوی از طریق واکرنش برا اسریدهای

ودی ود سمیت انردکی دارد ،امرا در دا رل بردن بره

با حلقههای اشبا نشده ،در غشاهای سرلولی مری -

تشکیل متابولیتهای توکسی
اگزالی

اسید گلیکولیر

دهرار اسرید آلری شررامل گلیکوآلدئیرد ،اسرید گلیکولی ر ،
اسید گلیوکسیلی

و اسیداگزالی

شکسته مریشرود .ایر

در

شررود ( .)Ghodasara et al., 2010کرراهش در سررط
کلسیم سرم ،به افزایش سرط کلسریم ادراری و تشرکیل

متابولیرت هررا بررای سررلول هرا سررمی هسرتند کرره باعرره

سررنگ اگررزاالت کلسرریم اشرراره دارد ( Saeidi et al.,

آشرفتگی در سیسرتم عصربی مرکرزی و نارسرایی قلبری و

 .)2012سررلول هررای اپیتلیررال توبررولی کلیرره در معرررض

کلیوی میشوند .یکی از متابولیرت هرای اتریل گلیکرول،

اگزاالت بیش از حد به تولیرد گونرههرای فعرال اکسریژن

اگزاالت میباشد که معموالً به شکل اگرزاالت کلسریم در

( )Reactive oxygen species; ROSنسربت بره مقردار

کررده ،و برهشرکل اسرید

آنتیاکسیدانهای درونزا میپردازد .متعاقرب آن ،اسرترس

باعره اسریدوز شردید مریشرود ( Leth and

اکسیداتیو در کلیه ها نتیجهای در آسیب  DNAسرلولهرا

کلیه ها و دیگر بافت ها رسرو
گلیکولی

 .)Gregersen, 2005تشررکیل سررنگ در تیمررار اترریل

و آغراز تشررکیل کریسررتال دارد (.)Khan, 2005; 2006

گلیکررررول حیوانررررات ،برررره علررررت هیپراگزالرررروری

گونه های فعال اکسیژن مانند سوپراکسید آنیرونی (  )O2-و

برره نظررر

هیرردروژن پراکسررید ( )H2O2باعرره تخریررب  DNAو

نمیرسررد کرره برره پررروتئی هررای پالسررما متصررل شررود

پراکسیداسیون/اکسیداسرریون لیپیرررد در غشرررای سرررلول

( ،)Corley et al., 2005بنررابرای آزادانرره توسررگ

میشرود ( .)Sullivan et al., 2007اگرزاالت پریشبرنرده

گلومرولها تراوش مریشرود .همرانطرور کره یرونهرای

استرس اکسیداتیو است که به طور قابرل تروجهی توسرگ

اگزاالت از قبل در ادرار غلیظ متمرکز هسرتند ،لرذا مری -

آنتیاکسیدان ها به تي یر میافتد و اگرر آنتریاکسریدانهرا

کرده و منجرر بره رشرد

موفق نشروند ،منجرر بره تشرکیل سرنگ کلیره مریشرود

کریسررتالهررای اگررزاالت کلسرریم نررامحلول در اپیتلیرروم

( .)Scheid et al., 1995; Khan, 2005پژوهش ها نشران

توبرولهررای کلیره ،لگنچرره یررا م انره شرروند .دسرربندگی

داده است که گلیکوالت اکسریداز ( ;glycolate oxidase

کریستالهای اگزاالت کلسیم به اپیتلیوم توبول کلیه مری -

 )GOآنزیم پراکسیزومی انسان میباشد کره بره صرورت

تواند از عملکرد طبیعی کلیه در آن محل جلوگیری کررده

هیدروکسرریل اسررید اکسرریداز (hydroxyl acid Hao1

و منجر به مر ،سلولهرا شرود (.)Corley et al., 2008

; )oxidase 1نیز شنا ته مریشرود کره آنرزیم مهمری در

اتیل گلیکول به راحتری در سراسرر روده جرذ شرده و

سنتز ا گزاالت است ( Nishijima et al., 2004; Murray

در کبررد برره اگررزاالت مترررابولیزه شررده و منجررر بررره

 .)et al., 2008هورمون تستوسرترون فعالیرت  GOرا در

( )Hyperoxaluriaمرریباشررد .اسررید اگزالیرر

توانند با یون های کلسیم رسو
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کلیه ها افزایش مری دهرد کره ممکر اسرت در آنابولیسرم

نشان دادند در تیمار اتریل گلیکرول و گیراه علرف دوروا

 ROSنفوذ کرده و منجر به آسیب اکسریداتیو در سرلول -

(  ،)Cynodon dactylonرسروبات اگرزاالت کلسریم بره

های توبولی شود GO .پیشبرنده و آالنی گلیاکسریالت

وفور در توبول های پروگزیمال نفرون ،لوپ هرای هنلره،

ترانسررفراز ()alanine glioxylate transferase; AGT

توبول هرای دیسرتال ،مجراری جمرعآوری کننرده و حتری

مهارکننرده سرنتز اگررزاالت اسرت ( Yoshioka et al.,

کرررررررالیک

کلیررررررره یافرررررررت مررررررریشرررررررود

 .)2011میررزان  GOتوسررگ تستوسررترون و اسررترادیول

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

افزایش مییابد ( ;Lee et al., 1996; Fan et al., 1998

داد که عصاره کرف

باعه کراهش اگرزاالت و افرزایش

 .)Yoshihara et al., 1999هورمون تستوسترون پریش -

کلسیم سرم مروشهرا مریشرود .سرعیدی و همکراران در

کریسرتال مریباشرد

سال  2012با مطالعه روی گیاه جعفرری نشران دادنرد کره

که توسگ آزمایشات میکروسکوپی بافت کلیه تایید شرده

اتیل گلیکول مری توانرد سربب افرزایش سرطوخ سررمی

است ( .)Yoshioka et al., 2011لرذا در مطالعره حاضرر

کلسیم و کراهش معنری داری در سرطوخ سررمی منیرزیم

از موش صحرایی نر استفاده گردید.

شرود ( .)Saeidi et al., 2012سررنگ اگرزاالت کلسرریم

برنده و استرادیول مهارکننده رسو

گزارشرررات متفررراوتی در صرررو

 pHادرار در

ممک است ی

استگاه باکتریایی داشته باشرد .فعالیرت

نمونه های با سنگ کلیه ارائره شرده اسرت .ادرار اسریدی

ضررد میکروبرری گیرراه جعفررری در برابررر میکروفلورهررای

معموالً در انسران هرا برا تشرکیل سرنگ کلسریماگرزاالت

طبیعی ،کلیفرمها ،کپ های قراردی و اسرتافیلوکوکوس

کلیرروی یافررت مرریشررود در حررالی کرره در

اورئوس گزارش شرده اسرت .بنرابرای ممکر اسرت در

هیپراگزالرروری مررزم  ،مرروش هررا ادرار قلیررایی دارنررد.

درمرران سررنگ اگررزاالت کلسرریم مرروثر باشررد .ترکیبررات

مکانیسم تولید ادرار قلیایی بعد از تیمار اتریل گلیکرول و

فنولی

به دست آمرده از عصراره جعفرری دارای فعالیرت

ارتبراع آن برا آسرریب کلیروی در ایر مرردل از مروشهررا

آنتری اکسریدان و آنتریباکتریرال مریباشرند ( Wong and

ناشنا ته باقی مانده است و نیاز بره مطالعرات بیشرتر دارد

 .)Kitts, 2006همچ نرری گیرراه جعفررری دارای ترکیبررات

(.)Huang et al., 2000

فالونوئیدی و آپیژنی مری باشرد کره دارای اثررات ضرد

ایرردیوپاتی

ویژگری هرای دارویری از جملره اثررات

دردی و ضررد التهررابی اسررت (.)Calixto et al., 2000

هیپررلیپیردمی ،آنتریاکسریدانی و فعالیرت هرای محافظررت

کرف

نیز دارای ترکیبات فنرولی و فالونوئیردی و آپری -

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

ژنری مری باشرد کره دارای فعالیرت ضرد میکروبری ،ضرد

گیاه کرف

اسرت کره گیرراه کررف

دارای اثرررات گوارشری ،قلبرری -

عروقری ،سایتوتوکسرری  ،ضررد میکروبرری ،ضررد انگلرری،
کاهنده دربری ر ون ،ضرد التهرابی ،اعصرا

مرکرزی و

التهابی و آنتری اکسریدانی مریباشرد .ترکیرب 3-n-butyl-

 4,5-dihydrophthalideدر کرررف

کاندیدا آلبیکن

باعرره مهررار رشررد

و کاندیدا کروسئی میشود .ای ترکیرب

بسیاری اثررات دارویری دیگرر مریباشرد ( Momin and

در آزمایش روی نماتودهای  Panagrellus redivivusو

Nair, 2001; Naema et al., 2010; Ahmed and
 .)Sayedda, 2012واجروی و همکراران در سرال 2011

 Caenorhabditis elegansموجب  100درصد مر ،و -
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میرر مری گرردد ( .)Momin et al., 2000اسران

کررف

 )2007; Aquila et al., 2009; Dong et al., 2010و

فعالیررررت ضرررردمیکروبی در برابررررر alvei

،Hafnia

اثراتآنتیاکسریدانی و سرمیت سرلولی را از رود نشران

،Escherichia

مریدهنرد ( ;Heim et al., 2002; Susanti et al., 2007

 Enterococcusو

 .)Dong et al., 2010بیشرررتر فالونوئیرردها بررررای

 Enterobacter aerogenesداشته (  ) Al-Snafi, 2014و

فعالیت های ضد التهابی در مردل هرای آزمایشری مختلرف

فعالیررت ضرردقاردی آن در مقابررل ،Candida albican

در شررایگ  in vivoو  in vitroمطالعره شردند .پورترو و

 Candida kruseiiو  Candida parapsilasisگزارش

همکاران در سال  2013نشان دادند اسپری کرردن عصراره

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

فیالنتوس نیروری ( )Niruri phyllanthusکه ی

.)2001

از راسته مالپیگیسانان است دارای فعالیرت ضرد دردی و

aureus

coli ،Staphylococcus

cereus

faecalis ،Bacillus

ترکیبررات فعررال کرررف

شررامل ایزوایمپراترروری

گونه

التهررابی قرروی مرریباشررد ( .)Porto et al., 2013در

( ،)Isoimperatorinایزوکوئرسرریتری ( )Isoquercitrinو

مطالعهای دیگرر نشران داده شرد آپیرژنی ( )Apigeninدر

اسررید ( ،)Linoleic acidکومرراری هررا (شررامل

اسرترس اکسریداتیو و

لینولئی ر
،Selenin

،Osthenol

Apigravin

و

،)Celerin

محافظت از کلیه باعره سررکو
التهرا

القرراءشررده در مروش هررای دارای آسرریب کلیرروی

فورانوکومراری هررا (شررامل  ،)Bergaptenفالونوئیرردها

میشود ( .)He et al., 2016کررف

(شرامل  Apigeninو  ، )Apiinترکیبرات فنرولی ،کررولی و

مریباشرد ( )Feleming, 2000; Ebadi, 2007پر

آلکالوئیردهای ناشرنا ته مریباشرد (.)Asif et al., 2011

تواند از ای طریرق نیرز اثرر محرافظتی رود را در برابرر

فالونوئیدها از منشي گیاهان بره طرور موفقیرتآمیرزی در

آسیب های کلیوی اعمال کند .پراوار و همکراران در سرال

درمان بیماری های مختلف تجربری مفیرد واقرع شردهانرد

 2012نشان دادند عصاره میوه هلیله سیاه ( Terminalia

( .)Kumar and Pandey, 2013بر ی گزارشهرا ثابرت

 )chebulaبرره علررت اثررر مرردر از افررزایش در سررطوخ

کردها ند که فالونوئیردها م رل نرارینژنی (،)Naringenin

اگزاالت ،کلسیم و فسرفات در کلیره جلروگیری کررده و

هسرررررپریدی ( )Hesperidinو ریررررروتی ( )Rutinدر

باعه محافظت در برابر سنگهرای توبرول هرای کلیروی

حفاظت نفررون عمرل مریکننرد ( ;Fouad et al., 2014

میشود (.)Pawar et al., 2012

گیراه دارویری مردر
مری -

 .)Kamel et al., 2014تیمار عصاره اترانولی سریاه دانره

بنابرای نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد کره تیمرار

(  )Nigella sativaبرره علررت داشررت فالونوئیرردها و

موشهای صحرایی با عصاره الکلی گیاه کرف

همراه برا

آلکالوئیدها ،تعد اد و اندازه رسروبات کلسریم اگرزاالت در

اترریل گلیکررول از تشررکیل سررنگ هررای ادراری توسررگ

بخش های مختلف توبول های کلیوی را کاهش مریدهرد

اصیت مدر بودن ،فعالیت آنتیاکسیدانی ،ضد التهرابی و

و از آسیب توبول هرا و کرالیک هرا جلروگیری مریکنرد

حفظ برقراری تعادل بی عوامل پیشبرنرده و مهارکننرده

( .)Hadjzadeh et al., 2007فالونوئیردها فعالیرتهرای

تشکیل سنگ جلوگیری میکند.

دارویی از جمله ضد التها  ،ضد درد ( Ramesh et al.,
1998; Toker et al., 2004; Kupeli and Yesilada,
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سپاسگزاری

برر

به منظور تعیی اثرات محافظتی عصاره گیراه کررف

مطالعه حاضر حاصرل پایراننامره مقطرع کارشناسری

سنگ ادراری پیشنهاد می گردد که در راستای ای تحقیرق

ارشد فیزیولوژی جانوری از دانشگاه آزاد اسرالمی واحرد

از ترکیبات مؤثر موجود در عصاره گیاه اسرتفاده گردیرده

علوم و تحقیقات تهران بروده کره برا حمایرت مرالی ایر

از مواد مرؤثره موجرود در

و مشخص گردد که کدام ی

 از معاونرت پژوهشری واحرد.دانشگاه انجام شرده اسرت

.عصراره پتانسرریل براالتری برررای ایجراد ای ر اثرر دارنررد

علوم و تحقیقات کره نهایرت همکراری را در انجرام ایر

همچنی با بررسی پارامترهرای آنتری اکسریدانی و التهرابی

. کمال تقدیر و تشکر را داریم،پروژه داشته اند

 اثررات عصراره گیراه مرورد بررسری قررار،در بافت کلیه
.گیرد

تعارض منافع
نویسندگان اعرالم مریدارنرد کره هریچ گونره تضراد
.منافعی ندارند
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