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 پژوهشی -علمی : نوع مقاله

 گیاهان داروئی موضوع:

 اثر مطالعه این در کليوي، بيماري هاي انواع درمان در دارویي گياهان اهميت به توجه با : مقدمه و هدف 

 نژاد هاي رت در گليکول اتيلن از ناشي کليه سنگ روي بر انار پوست هيدروالکلي عصاره کننده پيشگيري

 .است گرفته قرار بررسي مورد ویستار

 حيواناتي ،1 گروه. شدند تقسيم یکسان گروه 4 به تصادفي طور به ویستار نژاد رت عدد 02 روش تحقيق:

 گروه. مي کردند دریافت مقطر آب روز 02 مدت به و (Aشدند ) گرفته نظر در سالم کنترل گروه عنوان به که

 ،0 گروه. کردندمي دریافت آشاميدني آب در را گليکول اتيلن %1 روز 02 مدت به که بودند حيواناتي 4 تا 0

 ،(پيشگيري گروه هاي) 4 و 3 گروه. (Bشد ) گرفته نظر در( گليکول اتيلن) منفي کنترل گروه عنوان به

 مدت به را انار پوست هيدروالکلي عصاره mg/kg 400(D،)  و (Cبدن ) وزن   mg/kg 200 ميزان به روزانه

 جمع آوري 02 و صفر روزهاي در آنها ساعته 04 ادرار هاي نمونه. کردند دریافت گاواژ صورت به روز 02

 خون 02 روز در. شد اندازه گيري( سيترات و کلسيم اگزاالت،) ادراري پارامترهاي و ادرار حجم سپس. شد

 پایان در. شد جمع آوري( اوریک اسيد و اوره کراتينين،) بيوشيميایي پارامترهاي ارزیابي براي ها نمونه

 توسط بافتي آسيبهاي نظر از و گردید جدا سرعت به آنها کليه و شدند کشته کلروفرم با ها رت تمام آزمایش

 گرفت. قرار بررسي مورد بافت شناسي آناليز

 را رمس کراتينين و اوریک اسيد اوره، ميزان ادرار، کلسيم و اگزاالت ميزان گليکول اتيلن  :و بحثنتایج 

 هاي گروه در. داد کاهش داري معني طور به را ادرار سيترات سطح همچنين. داد افزایش داري معني طور به

 اهشک سرم اوریک اسيد و اوره کراتينين، سطح و ادرار، اگزاالت و کلسيم سطح داد نشان نتایج پيشگيري

 نشان شناسي بافت نتایج . (P<0.01یافت ) افزایش داري معني طور به ادرار سيترات سطح همچنين. یافت

 لوله هاي پوششي سلول هاي دژنرسانس هيدروپيک بومن، کپسول ادراري فضاي اتساع کاهش دهنده

 .بود پيشگيري گروه هاي در مجاري در کلسيم و پروتئين رسوب عدم و کليوي

صنعتي   صيه کاربردي/  صاره  : تو ست  هيدروالکلي ع شگيري  در انار پو شي  کليه سنگ  از پي  تيلنا از نا

 باشد. مؤثر مي تواند ویستار نژاد هاي رت در گليکول

 : واژگاند يکل

 سنگ کلیه 

 اگزاالت کلسیم 

 گلیکولاتیلن 

 پوست انار 

http://www.jhd.iaushk.ac.ir/
mailto:Rouhi_59@yahoo.com
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 . مقدمه 1

 زا بسیاری در ناتوانی و مرگ علل مهمترین جمله از کلیه هایبیماری

 رد خصوصبه آن باالی نسبتاً شیوع دلیل به که هستند کشورها

 نفرولوژی و اورولوژی مهم مسائل از یکی توسعه، حال در کشورهای

 و ادراری هایعفونت از پس کلیوی هایسنگ. آیندمی شمار به

 دراریا دستگاه شایع بیماری سومین پروستات، پاتولوژیک اختالالت

 نجر کولیکی دردهای از کلیوی هایسنگ به مبتال افراد اکثر. هستند

 برای و رودنمی بین از درد ضد رایج داروهای با غالباً که برندمی

 ,Guyton and Hallشود )می استفاده مخدر داروهای از درد تسکین

2011; Saeidi et al., 2012 سنگ این که انسدادی دیگر سوی ( از-

 کوتاه در اگر و شودمی کلیه دهبرون کاهش باعث کنند،می ایجاد ها

 ایهنارسایی و اختالالت برخی ایجاد باعث تواندمی نشود، درمان مدت

 کلیه جبران قابل غیر هایآسیب ایجاد باعث حتی و کلیه در مزمن

 و تهاجمی درمانی اقدامات .Guyton and Hall, 2011) شود )

 سنگ کردن خارج شیمیایی، طریق از سنگ کردن حل: شامل جراحی

 طریق از سنگ کردن خرد یا کردن خارج ادراری، مجرای طریق از

 در و بدن خارج طریق از صوت ماوراء امواج با شکنی سنگ پوست،

 عالوه شکنی سنگ یا و جراحی درمان. است باز جراحی نیاز صورت

 جانبی عوارض کند،می تحمیل بیمار به که سنگین هایهزینه بر

 عالوه است ممکن که دارد ادراری دستگاه عفونت جمله از متعددی

 ,Biswas)شود  بدن عمومی عفونت موجب کلیه بافت شدید آسیب بر

2012; Saeidi et al., 2012) . 

 کلیه هایسنگ درصد 08 بر بالغ که شده داده نشان تحقیقات در

 حاوی است، ممکن هاکریستال اما شوند،می تشکیل کلسیم اگزاالت از

 ,Liebman and Costa) باشند نیز اسید اوریک و فسفات کلسیم

 هب نادرتر موارد و کلسیم اگزاالت هایسنگ هاآن ترینشایع .(2000

 ( افراد Robbins and Cotran, 2005) است کلسیم فسفات صورت

 مانند ای،زمینه هایبیماری دارای است ممکن هاسنگ این به مبتال

 زایشاف را خون کلسیم میزان که باشند هیپراگزالوریا، و  سارکوئیدز

 . (Goljan, 2007) دهدمی

 داروهای بخشزیان آثار و جانبی عوارض شدن روشن با امروزه

 رانپژوهشگ توجه مورد طبیعی و گیاهی داروهای از استفاده شیمیایی،

 گیاهی داروهای اثرات متعدد مطالعات در و است گرفته قرار معاصر

 اند )گرفته قرار مطالعه مورد کلیه سنگ درمان در مختلف

(Hadjzadeh, 2012 ; Manjula et al ., 2012. 

 به متعلق گیاهی .Punica granatum L علمی نام با انار

 حاصل های(. عصارهZamani, 1990باشد )می  Punicaceaeخانواده

. دباشمی فنولیکی ترکیبات از غنی انار، میوه مختلف هایبخش از

 الژیکا اسید ها،تانن االژیک، مانند هاییفنل حضور دلیل به انار پوست

  باال بسیار اکسیدانی آنتی ظرفیت دارای اسیدگالیک و

 ضد خواص جمله از فراوانی خواص دارای انار .(Li, 2006)  باشدمی

 همچنین اسهال ضد باکتری، ضد ویروس، ضد التهاب، ضد تومور،

 هایسال طی در شده باعث که باشدمی قوی اکسیدانی آنتی خواص

 و بگیرد صورت ارزشمند میوه این روی فراوانی مطالعات اخیر

 است گرفته قرار زیادی محققین توجه مورد آن دارویی خصوصیات

(Viladomiu et al., 2013). جامعی تحقیق حالبه تا وجود این با 

 لذا ست،ا نگرفته صورت کلیوی هایسنگ بر گیاه این پوست اثرات بر

 لیویک هایسنگ بر انار پوست هیدروالکلی عصاره اثر حاضر تحقیق در

   .گردید بررسی رت در گلیکول اتیلن توسط شده القاء

 مواد و روش ها   .2

  گیاهان آوری جمع. 2-1

 از گیاه این. گردید استفاده انار گیاه پوست از مطالعه این در

 و شده تهیه شهرکرد کیلومتری 058 در واقع اناری دورک منطقه

 رد. رسید شهرکرد دارویی گیاهان بخش تأیید به آن گونه و جنس

 زهایدو سپس. شد انجام سوکسیله روش به گیریعصاره تحقیق این

 تهیه( مقطر آب) مناسب حالل در عصاره کردن حل با عصاره مختلف

 .گردید

 حیوانات تیمار .2-2

 آزاد دانشگاه خانهحیوان در 0131 سال ماه آذر در مطالعه این

 ویستار نژاد رت  از مطالعه این در. شد انجام شهرکرد واحد اسالمی

 تمام در. بودند گرم 058-088تقریبی وزن به ها رت. گردید استفاده

 00 و تاریکی ساعت 00) استاندارد شرایط تحت آزمایشات مدت

 در .داشتند قرار سانتیگراد درجه 00 حرارت درجه و( روشنایی ساعت

 4 به  تصادفی طور به ویستار نژاد نر رت سر 08 تجربی مطالعه این

 کنترل و (A)گروه  سالم کنترل گروه هایرت. شدند تقسیم گروه
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 0 گلیکول اتیلن حاوی آب و معمولی آب ترتیب به (B گروه ) منفی

 کیلوگرم/ گرممیلی 088 پیشگیری، هایگروه و کردند دریافت درصد

 را انار پوست عصاره (D گروه ) کیلوگرم/ گرممیلی 488  و (C گروه )

  .کردند دریافت گاواژ صورت به گلیکول،اتیلن با همراه روزانه،

  ادرار  بیوشیمیایی . بررسی2-3

 00 و صفر روزهای در ادراری، پارامترهای گیریاندازه جهت

 آوریجمع متابولیک قفسهای در هاآن ساعته 04 ادرار نمونه مطالعه

 ادراری پارامترهای بررسی جهت شده آوری جمع ادرار از  .شد

 .گردید استفاده( سیترات و کلسیم اگزاالت،)

 خون بیوشیمیایی بررسی .2-4

 هاگروه تمام در حیوانات از 00 و 8 روزهای در خون هاینمونه

 شبیهو کلروفرم از استفاده با حیوانات صفر روز در که شد آوری جمع

 از پس 00 روز در. شد تهیه آنها چشم گوشه از خون نمونه و شدند

 نجاما قلب از مستقیم گیری خون روش از استفاده با خون گیرینمونه

 مکک( اوریک اسید و اوره کراتینین،) بیوشیمیایی پارامترهای و شد

  .گرفت قرار بررسی مورد اختصاصی های کیت

  شناسی آسیب بررسی .2-5

 کلروفرم با هارت آخر روز در روز، 00 مدت به هارت تیمار از بعد

 جدا سرعت به هاآن کلیه و شدند کشته سپس و بیهوش مالیم طوربه

-آسیب مراحل سایر و گرفتند قرار درصد 08 فرمالین در هاکلیه. شد

 لیهک احتمالی هایآسیب بررسی جهت نوری میکروسکوپ با شناسی

 .گرفت انجام هاآن روی بر

 آماری تجزیه .2-6

 و طرفه یک واریانس تجزیه از اطالعات تحلیل و تجزیه جهت

 احتمال سطح با توکی آزمون روش به میانگین مقایسه از همچنین

 شد.  ( استفاده SPSS Ver.16) آماری افزار نرم از استفاده با 85/8

 نتایج و بحث. 3

  ادرار بیوشیمیایی  بررسی . نتایج3-1

 و کلسیم اگزاالت، مقادیر صفر، روز در حاصله نتایج اساس بر

 تفاوت هیچ و بوده یکسان هاگروه تمام هایرت ساعته 04 سیترات

 ادراری اگزاالت غلظت 00 روز در (.<85/8P)نشد  مشاهده داریمعنی

 داریمعنی افزایش A سالم گروه به نسبت( گلیول اتیلن) Bگروه 

 در ترکیب این میزان که است حالی در این (،≥80/8P)بود  یافته

 B گروه به نسبت داریمعنی طور به( Dو  Cپیشگیری ) هایگروه

 کنترل هایگروه ادرار اگزاالت . غلظت (≥85/8P) یافت کاهش

 مقایسه(. 0 شکل) نداشتند یکدیگر با داریمعنی تفاوت D و  Cسالم،

 میزان D گروه مطالعه، 00 روز در که داد نشان ادرار سیترات غلظت

 تفاوت که( 0شکل) داشت B گروه سایر به نسبت باالتری سیترات

 در ادرار کلسیم مقایسه همچنین (.≥80/8P)داد  نشان را داریمعنی

به طور   B گروه به نسبت  Cو D هایگروه  در که داد نشان 00 روز

 میزان دهدمی نشان که دارد وجود کمتری کلسیم معنی داری مقادیر

 (. 0 شکل) است یافته کاهش پیشگیری هایگروه در کلسیم دفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .00بررسی پارامترهای ادرار در روز صفرم و  .1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .00بررسی پارامترهای خونی در روز  .2شکل 

 

 انجام انار پوست از شده استخراج عصاره روی بر که  مطالعاتی در

 نتیآ ترکیبات حاوی گیاه این پوست که گردیده است مشخص شده،
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 یریپیشگ نقش تواندمی که است قوی باکتریال آنتی  و اکسیدان

 ,Leeباشد ) داشته سنگ تشکیل و کلیوی هایعفونت بروز در کننده

2010;  Lansky and Newman, 2007 اخیر گزارشات اساس (. بر 

دها آلکالوئی از زیادی تعدادی و  هاآنتوسیانین ها،فنلپلی از غنی انار

 دفع و شده اداری مجاری شدن لغزنده و نرم باعث تواندمی که  است

 . (Vidhan, 2010; Lee, 2010) کند تسهیل را کلیوی هایسنگ

  خون بیوشیمیایی بررسی . نتایج3-2

 تفاوت صفر روز در مختلف هایگروه اوریک اسید میزان بررسی

 گروه در 00 روز در اوریک اسید میزان ولی. نداد نشان را داریمعنی

B گروه به نسبت A داد  نشان را داریمعنی افزایش(80/8P≤ )

 نسبت اوریک اسید میزان داد، نشان Dگروه  آزمایش نتایج(. 0شکل)

 ولی میزان. نبود دار معنی تفاوت این ولی یافت کاهش B گروه به

 نشان را داریمعنی کاهش B گروه به نسبت C در گروه اوریک اسید

 00 زمانی بازه در کراتینین غلظت مقایسه همچنین (.≥80/8P) داد

 اب که است داشته کراتینین میزان کمترین C گروه که داد نشان روز

 B گروه با مقایسه در حالیکه در نداشت داریمعنی اختالف A گروه

 حاکی نتایج این(. 0 شکل( )≥80/8P)داد  نشان را داریمعنی کاهش

 موجب و برده باال را سنگ تشکیل خطر گلیکول اتیلن که است این از

 این ت.اس گردیده کلیه در  (GFR) گلومرولی فیلتراسیون کاهش

 ریپیشگی هایگروه در کلیه عملکرد که کنندمی پیشنهاد هایافته

 فعالیت به (GFR) گلومرولی فیلتراسیون افزایش. است یافته بهبود

 هایواکنش )در لیپیدی آنتی خاصیت و قوی اکسیدانی آنتی

 گردی مطالعات در. است شده داده نسبت انار عصاره( پراکسیداسیون

 ها،تنکارو قوی، اکسیدانی آنتی ترکیبات از غنی انار که شده گزارش

 Bagri et al., 2009; Turk, et)باشدمی E ویتامین و C ویتامین

al., 2008). 

 شناسی آسیب نتایج .3-3

 لیهک بافت پارانشیمی اجزاء کنترل، گروه در داد نشان ها بررسی

 بافت نظر از دیستال و پروکسیمال های لوله گلومرولها، جمله از

 رسوب و پاتولوژیک ضایعه گونه هر فاقد و بوده نرمال شناسی

  که حالی در. (A-1شکل بودند ) پروتئین یا و اگزاالت کریستالهای

 آسیب دلیل به. بودند شده آسیب دچار هاگلومرول ،B گروه  در

 صورت به و کرده نشت ادرار داخل به خون راه از هاپروتئین گلومرولها

 ناحیه در خصوص به مجاری داخل در پروتئین رنگ قرمز رسوبات

 میکروسکوپی های بررسی(. B-1 شکل) بودند مشاهده قابل قشری

 ار،ان پوست هیدروالکلی عصاره با تیمار هایگروه در داد، نشان هاگروه

 و پروتئین رسوب. بود یافته کاهش کلیه به وارده ضایعات شدت

و از نظر بافت شناسی تفاوت  بود شده محدود هالوله در کلسیم

 اتیلن(. C-1 شکل) مشهودی بین گروه های تیمار مشاهده نشد

 اگزاالت یگل و گلیکوآلدهید نظیر سمی هایمتابولیت بدن در گلیکول

-یم ادرار اگزاالت افزایش و بافتی آسیب به منجر که کندمی تولید

 زیاد ادرار در 0 هر یا و اوریک اسید و اگزاالت مقدار چنانچه و  شوند

 زاالتاگ هایتوده. یابدمی افزایش کلسیمی هایسنگ تشکیل باشد،

-کوچک که دارند میکرومتر 05-08 حدود قطری شده تشکیل کلسیم

  چسبیدن اما است، ادرار کننده جمع مجاری خروجی قطر از تر

-می هاآن رشد باعث ادرار مجاری سطوح به کلسیم اگزاالت هایتوده

 Henry, 1996; Halabe et) شوند دفع توانندنمی کهطوری به شود

al., 2003; Fredric, et al., 2008). دهنده نشان تحقیق این نتایج 

 دژنرسانس هیدروپیک بومن، کپسول ادراری فضای اتساع کاهش

 یمکلس و پروتئین رسوب عدم و کلیوی هایلوله پوششی هایسلول

 تشکیل عدم دهنده نشان که بود پیشگیری هایگروه در مجاری در

 .باشد می کلیوی های سنگ

 

 

 

 

 نتایج آسیب شناسی رت ها.. 3شکل 

 نتیجه گیری . 4

 لیهک سنگ از پیشگیری بر انار عصاره تجویز که داد نتایج نشان

 عصاره جمله از انار هایفراورده رسد کهمی نظر به لذا و بوده مؤثر

 نگس پیشگیری در شد، برده کار به پژوهش این در که آن هیدروالکلی

 تواندیم هستند اگزاالتی هایسنگ تشکیل مستعد که افرادی در کلیه

 خشیب اثر این بالینی آزمایشات انجام با است الزم چه اگر باشد، مؤثر

 .برسد اثبات به

 . منابع5
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