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م ي بر سنگ اگزاالت کلسخاراشتر اه يبي گآ عصاره  تأثير
افت کننده يستار دري نر نژاد وييه موش صحرايدر کل

  کوليلن گليات
  

  ۱يرضا محمد، ۲يه وحداني راض،۱يبت اله صادقيه ،۳ن جان نثاريرام ،۱جانمحمد ملکزاده ،*۲ صدراله محرابي ،۱پور يياسما شفا

  
 ،ياورولـوژ دانشگاه علوم پزشکي ياسـوج، دانـشکده پزشـکي، گـروه     ۲  ،کز تحقيقات گياهان داروييدانشگاه علوم پزشکي ياسوج، مر    ۱
  يب شناسيسدانشگاه علوم پزشکي ياسوج، دانشکده پزشکي، گروه آ۳

  
 ۵/۹/۱۳۹۰:         تاريخ پذيرش     ۲۸/۵/۱۳۹۰ :تاريخ دريافت 

  چكيده
   

اه يـ  گي اثرات عصاره آبـ يبررسمطالعه ن يهدف اي مختلف در درمان سنگ كليه، با توجه به اثبات اثر داروهاي گياه      :زمينه و هدف  
  .بودکول يلن گليافت کننده اتيستار درينر نژاد و ييه موش صحرايم درکليجاد سنگ اگزاالت کلسيا  ازيريشگيپ  برخاراشتر

  

 گـروه  يرت هـا . م شـدند ي تقسمساويه  گرو٤به يطور تصادفه ستار بي سر رت نر نژاد و     ٤٠ ين مطالعه تجرب  ي در ا  : بررسي روش
 با دوز کـم و  يريشگي پيها گروه .افت کردنديدر درصد ١کول يلن گلي اتي و آب حاو يب آب معمول  ي به ترت  يکنترل سالم و کنترل منف    

 گاواژ صورته بگرم بر كيلوگرم  ميلي ١٠٠٠ و٥٠٠ي با دوزهاخاراشتر عصاره يدني درآب آشام درصد١کول  يلن گل يباال، عالوه برات  
 ساعته آنها ٢٤ مطالعه نمونه ادرار ٣٠ و ١٥ صفر، ي ادرار در روزهاييايميوشي بي فاکتورهايريگ جهت اندازه. افت کردنديروزانه در

 و از نظـر تعـداد   گرديـد  نهـا خـارج  آه يـ  و سـپس کل  شدها گرفته  نمونه خون از رتيهوشيان پژوهش پس از بيدر پا .  شد يآور جمع
   .زمون آماري آناليز واريانس يك طرفه تجزيه و تحليل شدندآها با   داده. شديم بررسياالت کلس اگزيتجمعات بلورها

  

سه يـ مقا. )<٠٥/٠p( وجود نداشـت يدار ي تفاوت معني مورد بررسيم در گروه هاي اگزاالت کلسين تعداد تجمعات بلورها   ي ب :ها افتهي
 ي اگـزاالت ادرار ي داراي و کنترل سالم نسبت به گروه کنترل منفـ يريشگي پي نشان داد که گروه ها    ٣٠غلظت اگزاالت ادرار در روز      

   .)>٠٥/٠p(بوددار  ينظر معناين ن تفاوت از يتر بوده که ا نييپا
  

م اگزاالت در رت به ي کلسيها  سنگيريشگي در پترات ادراريش سيو افزازان اگزاالت ي با کاهش مخاراشتر يعصاره آب :يريگ جهينت
  .نداردتأثيري م اگزاالت ي کلسيها ستاليزان کري هرچند در ماست،ثر ؤ ميتا حدود  مناسب،يوانيحک مدل يعنوان  

  

  كلسيم، رت  اگزاالت گليكول، اتيلن كليه، سنگ ،خاراشتر :يديکلهاي  واژه
  
  
   ياسوج،  دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکي، گروه اورولوژيصدراله محرابي،دكتر: نويسنده مسئول*

 Email: sadrollahm@yahoo.com   
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  و همكارانپور اسما شفايي

١٣٠ )٦٨شماره پي در پي (١٣٩١خرداد و تير ـ ٢ ـ شماره ١٧مجله ارمغان دانش ـ دوره 

  مقدمه

 يهـا   پس از عفونت ي دستگاه ادرار  يها   سنگ

ع ي شـا  يمـار ين ب ي و اختالالت پروستات سـوم     يادرار

وع آن  بـه    يشـوند و شـ     مـي  محـسوب    يدستگاه ادرار 

 مـردم در حـال   يوه زندگي و شييم غذاير رژ ييل تغ يدل

ن عارضــه در جهـــان از  يــ وع ايشــ . ش اســت يفــزا ا

 يمـار ين بيـ اگرچه علت ا). ١( متفاوت است درصد١ـ١٥

 يطـ ي و محي امـا عوامـل داخلـ      ،ستيـ  مـشخص ن   کامالً

از جملـه   . ل هـستند  يـ  دخ يمـار ين ب ي در بروز ا   يمختلف

ک، سـن و جـنس      يـ توان به سابقه ژنت    ي م يعوامل داخل 

قـدار  ، مي محـل زنـدگ  ييط آب و هوا يشرا.  اشاره کرد 

ز يـ  نييم غذا ي رژ  و  و امالح موجود در آن     يآب مصرف 

 يهــا جــاد ســنگيثر در اؤ مــيطــياز جملــه عوامــل مح

ن علـل   يتـر  عيهـا از شـا     ن سنگ يا). ٢(باشند مي يادرار

ــا   ــروز درده ــون درادرار، ب ــود خ ــکميوج ، درد ي ش

ــسوب    ــشاله ران مح ــه ک ــا و درد منطق ــده پهلوه و ش

 يهـا   عفونـت ش خطـر ابـتال بـه     يتواننـد باعـث افـزا      مي

 ).٢(ه شوندي کليي نارساي و حتيادرار

مورد اکثـر     در يدر حال حاضر اقدامات درمان    

خوردن آب فـراوان    (يتيصورت درمان حما  ه  ها ب  سنگ

 يهـا  در مـورد سـنگ    . اسـت ) استفاده از ضد دردها    و

خود دفع نشده و باعث عوارض      ه  ب  که خود  يتر بزرگ

 يجراحـ  و  مي تهـاج  يانـد، اقـدامات درمـان      د شـده  يشد

، خارج کردن ييايميق شي حل کردن سنگ از طر     ؛شامل

ا خـرد  يـ ، خـارج کـردن      ي ادرار يق مجرا يسنگ از طر  

 بـا امـواج     يق پوسـت، سـنگ شـکن      يکردن سنگ از طر   

 ياز جراحـ يصوت از خارج بدن و در صورت ن  ماوراء

عالوه بر سنگ شكني  ا  ي و   ي درمان جراح  .)٢(باز است 

 عـوارض   ،کند ميل  يتحممار  ين که به ب   ي سنگ يها نهيهز

 دارد ي از جملـه عفونـت دسـتگاه ادرار     ي متعدد يجانب

ه موجب يد بافت کل يب شد يکه ممکن است عالوه بر آس     

  .)١-٣(بدن شود  ميعفونت عمو

آثـار    و يامروزه با روشن شدن عوارض جانب     

مـسئله بازگـشت    ،ييايمي شيد داروهايان بخش شد  يز

 مـورد توجـه   يعـ يطب  وياهيـ  گيداروها به استفاده از  

پژوهشگران معاصر قرار گرفتـه اسـت و در مطالعـات      

 مختلف در درمـان سـنگ   ياهي گي اثرات داروها  متعدد

  .)۴ـ۸(ندا ه مورد مطالعه قرار گرفتهيکل

 مـي و با نـام عل  Fabaceae  از خانوادهخاراشتر

 Alhagi maurorum کـه در سرتاسـر    اسـت  مقـاوم ياهيگ 

مـه  ي آن ن  يهـا  هبوتـ . ديـ رو مـي  يريه کـو  يمناطق حاشـ  

 ٥٠ ـ ٨٠اع ــــ است که تا ارتفيمه چوبي و نيا درختچه

اه شامل  يقسمت مورد استفاده گ   . رسد مي يمتر يسانت

 کـه  ي ماده قنـد ينوع(نيا ترنجبياه و مان يتمام اندام گ 

صـورت  ه  نـوس بـ   ي به نـام الر    يا ت حشره يدر اثر فعال  

اه يـ ن گ يا. است) شود مياه ظاهر   ي گ يقطرات شبنم رو  

 خـواص  ي طبع گـرم اسـت و دارا    ي، دارا ي نظر سنت  از

ن بـه  يچن ن، خلط آور، دافع صفرا و تب بر است، هم       يمل

ن آورنـده   ييه و مثانـه و پـا      يـ عنوان مدر، دافع سنگ کل    

  ) .٤(فشار خون کاربرد دارد

ران يـ ن مناطق جنوب ا   يکه ساکن  نيبا توجه به ا   

 ي ولـ  ،ثر اسـت  ؤه م ي سنگ کل  ياه رو ين گ يمعتقدند که ا  

 صـورت  يجـامع   مـي ق عليـ نـه تحق  ين زم ي کنون در ا   تا

ــا  ــت و از آنج ــه اس ــ  يينگرفت ــه ب ــد٨٠ش از يک   درص
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  بر سنگ کليه شتراخارگياه اثر 

١٣١ )٦٨شماره پي در پي (١٣٩١خرداد و تير ـ ٢ ـ شماره ١٧مجله ارمغان دانش ـ دوره 

 ميي از نـوع اگـزاالت کلـس   ي دسـتگاه ادرار يهـا  سـنگ 

هدف اين مطالعه بررسي اثرات عصاره آبـي        ،  )١(است 

 بـر پيـشگيري از ايجـاد سـنگ اگـزاالت            خاراشترگياه  

 دريافـت   نر نژاد ويستار    کلسيم درکليه موش صحرايي   

  . ميباشدکننده اتيلن گليکول

  

   بررسيروش

ــا    ــيـ ــه تجربـ ــال ين مطالعـ  در ۱۳۸۹ در سـ

بعد از کـسب     .اسوج انجام شد  ي يدانشگاه علوم پزشک  

 ي اخالقيت کدهايته اخالق دانشگاه و رعايمجوز از کم

 ســـر مـــوش ۴۰ تعــداد  ،يشگاهيـــزماآوانــات  يدر ح

 ۱۵۰ـ ۲۰۰يدوده وزنــستار با محي نر نژاد و   ييصحرا

کـسان از نظـر آب و غـذا و          يط  ي گرم که در شـرا     يليم

  ، شـدند ي نگهـدار يکي و تـار ييط و روشـنا ي محيدما

  . مورد مطالعه قرار گرفتند

ه هـا وزن شـده و بـ       ش رت يقبل از شروع آزما   

م يتقـس  مساوي به اين شـرح        گروه ٤ به   يطور تصادف 

طـول پـژوهش آب    در  كـه گـروه کنتـرل سـالم       ؛شدند

ن گروه يا. افت کردند يکول در يلن گل يون ات  بد و يمعمول

گـروه  . ندز قرار گرفت  يتحت گاواژ روزانه با آب مقطر ن      

 يدنيدر طول مدت پژوهش به آب آشامكه  يکنترل منف 

 اضافه شـد و روزانـه    درصد ١کول  يلن گل ين گروه ات  يا

 يگـر يچ درمان دين گروه هي ا،با آب مقطر گاواژ شدند    

ن عـصاره  يي با دوز پـا    يريشگيگروه پ  .ندافت نکرد يدر

ان تجربـه همـراه بـا     يـ ن گـروه از روز اول تـا پا        يـ اكه  

ــو ــيتج ــول يلن گليز ات ــد ١ک ــام درص ، يدني در آب آش

گـرم   يلي م٥٠٠ با دوز  خاراشتراه  يروزانه با عصاره گ   

گـروه  . لـوگرم وزن بـدن گـاواژ شـدند    ي هـر ک يبـه ازا 

ن گـروه از روز     يـ ا  كـه   عصاره ي با دوز باال   يريشگيپ

 ١کـول يلن گليز اتـ يان تجربـه همـراه بـا تجـو       ي پا اول تا 

ــامدرصــد ــا عــصاره گ يدني در آب آش ــه ب ــ روزان اه ي

لـوگرم  ي هـر ک يگرم به ازا يلي م ١٠٠٠ با دوز    خاراشتر

  .وزن بدن گاواژ شدند

 از دامنه   ١٣٨٩ در تابستان سال     خاراشتراه  يگ

بـه   ييبعـد از شناسـا    وشـد  يآور  کوه دنـا جمـع    يها

 يوم کدگـذار ي در هربـار يشناس اهي کارشناس گ  وسيله

ه خـشک شـده   ياه پس از شستشو با آب در سا     يگ. شد

 گـرم  ٥٠٠  مقدار.دي پودر گردياب برقيله آس يوسه  و ب 

ساندن يـ اه خشک شـده بـا آب مقطـر بـه روش خ      ياز گ 

 سـاعت بـا اسـتفاده از پارچـه       ٤٨پـس از    . مخلوط شد 

بـه  محلـول حاصـل     . ديف محلول عصاره جدا گرد    يظر

سپس در . ظ شدي تغلءط خالي تحت شرا  ي روتار وسيله

 گراد قـرار گرفتـه تـا کـامالً         ي درجه سانت  ٥٠انکوباتور  

 گرم عـصاره  ٦٧اه خشک   ي گرم گ  ٥٠٠از  . خشک گردد 

دسـت آمـده تـا زمـان       ه  عصاره ب . دست آمد ه  خشک ب 

ز بـه  ي شـد و قبـل از تجـو       يخچال نگهدار ياستفاده در   

ه يـ تهوان، غلظت مورد نظر از عصاره در آب مقطر          يح

  .ديگرد

 ثر بــرؤ مــي ادراري پارامترهــايجهــت بررســ

 پـژوهش   ٣٠ و   ١٥ ،   ٠ يها در روزهـا    رت يساز سنگ

در . ک قـرار گرفتنـد  يـ  در قفـس متابول يطور انفـراد  ه  ب

 شده از هر رت  يآور  ساعت حجم ادرار جمع    ٢٤ان  يپا

ز جهـت  يـ  شـد و نمونـه ادرار هـر مـوش ن          يريگ اندازه

ک و  يـ د اور يم، اسـ  ي کلس ترات،ي اگزاالت، س  يريگ اندازه
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  و همكارانپور اسما شفايي

١٣٢ )٦٨شماره پي در پي (١٣٩١خرداد و تير ـ ٢ ـ شماره ١٧مجله ارمغان دانش ـ دوره 

  . شگاه فرستاده شدين به آزماينيکرات

  بــا اتــريهوشــي مطالعــه پــس از ب٣٠در روز  

ه و يـ  از قلـب ته ماًي هر گروه مـستق يها نمونه خون رت 

ــدازه ــگ جهــت ان ــ ميري ــسي ــد اوريم، اســيزان کل ک و ي

ر هـ سـپس   .شگاه فرستاده شـد ين سرم به آزما  ينيکرات

ن ي در فرمال ز قرار دادن    بعد ا  وها خارج    ه موش يدو کل 

شگاه يک به آزما  ي پاتولوژ يها ي بررس ي برا درصد ١٠

 ٥ به ضخامت    يکروسکوپي م يها برش. ندفرستاده شد 

 و با روش  شدهيها ته ه رتيکرون از نقاط مختلف کل يم

ــس ــوزيليهماتوک ــگين و ائ ــآم ن رن ــد يزي ــا گردي  و ب

در هـر  .  مورد مطالعه قرار گرفتنـد  يکروسکوپ نور يم

 و بـه   يطـور تـصادف   ه   ب يکروسکوپيدان م ي م ١٠برش  

ــساو  ــداد م ــا   يتع ــاب و ب ــدوال انتخ ــورتکس و م  از ک

م ي اگزاالت کلـس ي تعداد تجمعات بلورها  ٤٠يينما بزرگ

  .شدندشمارش )  تجمعاتي حاويها تعداد لوله( 

 )SPSS)۱با نرم افزار    شده   يورآ جمع   يها داده

 و )۲(ک طرفـه  يـ انس  يـ ز وار يآنـال هاي آمـاري      و آزمون 

  . تجزيه و تحليل شدند )۳(آزمون متعاقب شفه

  

  ها يافته

ر يدر روز صـفر مقـاد  بر اساس نتايج حاصـله    

 تمام گروه ها ي ساعته رت ها   ۲۴م ادرار   ياگزاالت کلس 

 مـشاهده   يدار يگونـه تفـاوت معنـ      چي و ه   بوده کساني

 ي غلظــت اگــزاالت ادرار  ١٥در روز . )<۰۵/۰p(نــشد 

 و يريشگيـ  پيهـا  ه نـسبت بـه گـرو     يمنفـ گروه کنترل   

 بـود  يدار يتفـاوت معنـ    يدارا وشتر  يـ  ب کنترل مثبـت  

)٠٥/٠<p( ، يها  گروه ين غلظت اگزاالت ادرار   ي ب ي ول 

ــپ ــار  يريشگي ــاوت آم ــالم تف ــرل س ــشاهده ي و کنت  م

 يسه غلظـت اگـزاالت ادرا     ين مقا يچن هم. )<۰۵/۰p(نشد

 نـشان داد  کـه       ٣٠ در روز    ي مـورد بررسـ    يهـا  گروه

و کنتـرل سـالم نـسبت بـه گـروه        يريشگيـ  پ يها گروه

 بوده کـه    يتر نيي پا ي اگزاالت ادرار  ي دارا يکنترل منف 

سه غلظــت يــ مقا.)>۰۵/۰p(بــوددار  ين تفــاوت معنــيــا

 روز نـشان  ٣٠ ياگزاالت ادرار هر گروه در بازه زمـان    

 و يريشگيـ  پيهـا  داد که غلظت اگزاالت ادرار در گروه 

ز اول  نـسبت بـه رو  ٣٠ و ١٥ ي در روز هايکنترل منف 

  . .)١جدول()p>٠٥/٠(داشتداري  معنيش يافزا

مقايسه غلظت سيترات ادرار نـشان داد کـه در        

 مطا لعه، گروه پيـشگيري بـا دوز بـاال، ميـزان     ١٥روز  

ه  ب،ها داشت باالتري نسبت به بقيه گروه   سيترات ادرار 

هاي کنترل مثبت و پيشگيري با دوز        که با گروه   طوري

مقايــسه . )>۰۵/۰p( بــوديدار کــم داراي تفــاوت معنــي

ــروه ــا در روز  گ ــشان  ٣٠ه ــه ن ــت  داد مطالع ــه غلظ  ک

ســيترات ادراري گــروه کنتــرل منفــي نــسبت بــه بقيــه 

هاي کنترل    که اين تفاوت با گروه     استتر   ها پايين  گروه

    ).>۰۵/۰p(بوددار  مثبت و پيشگيري با دوز کم معني

نتايج حاصل از مقايـسه غلظـت اسـيداوريک و         

هر يک از روزهاي صفر،  ر نشان داد که در   کلسيم ادرا 

ــي ٣٠ و ١٥ ــاوت معن ــروه   تف ــين گ ــود   داري ب ــا وج ه

چنين مقايسه غلظت اسيداوريک و  هم. )<۰۵/۰p(شتندا

 روز نشان داد که بـين      ٣٠کلسيم ادرار در بازه زماني      

                                                
1-Statistical Package for Social Sciences 
2-One-Way Analysis of Variance 
3-Shefeh 
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  بر سنگ کليه شتراخارگياه اثر 

١٣٣ )٦٨شماره پي در پي (١٣٩١خرداد و تير ـ ٢ ـ شماره ١٧مجله ارمغان دانش ـ دوره 

 ١٥روز صـفر،    در  غلظت اسـيداوريک و کلـسيم ادرار        

 وجــود داري تفــاوت معنــي هــا،  هــر يــک از گــروه٣٠و

   .)<۰۵/۰p(شتندا
هـاي مـورد      سـاعته گـروه    ٢٤بين حجـم ادرار     

داري   تفاوت معني  ٣٠ و   ١٥بررسي در روزهاي صفر،     

چنين مقايـسه حجـم ادرار       هم. )<۰۵/۰p(شتوجود ندا 

 کـه   داد روز در هـر گـروه، نـشان          ٣٠در بازه زمـاني     

 نسبت بـه روز   ١٥ها در روز     حجم ادرار در همه گروه    

، ولـي حجـم   )>۰۵/۰p(داشـت داري  معنيصفر افزايش   
  در هـيچ کــدام از ١٥ نـسبت بــه روز  ٣٠ادرار در روز 

ــي  گــــــروه ــاوت معنــــ ــا تفــــ ــشان يدار هــــ  نــــ

  . )۲جدول()<۰۵/۰p(نداد

مقايسه غلظت کراتينين ادرار نشان داد کـه در         

ــم١٥روز  ــين روز   و ه ــراتينين ادرار  ٣٠چن ــت ک ، غلظ

 ايـن  ها بـاالتر اسـت و   گروه کنترل منفي از ساير گروه  
ــاوت بــا گــروه کنتــرل مثبــت در هــر دو نوبــت        تف

مقايـسه کـراتينين     .)>۰۵/۰p(بوددار   گيري معني  اندازه

 روز در هر گروه نشان داد که ٣٠ادرار در بازه زماني 

تنها در گروه پيشگيري بـا دوز بـاال، کـاهش کـراتينين         

ــين روز  هـــم  و١٥روز  ــه روز اول، ٣٠چنـ  نـــسبت بـ

  . )>۰۵/۰p(بوددار  معني
هـاي   مقايسه ميزان اسـيد اوريـک سـرم گـروه        

هــاي   نــشان داد کــه گــروه٣٠مــورد بررســي در روز 

ــا دوز کــم و ــزان  پيــشگيري ب ــاالترين مي بــاال داراي ب

هـاي کنتـرل     اسيداوريک هستند و اين تفاوت بـا گـروه        

گـروه پيـشگيري   . )>۰۵/۰p(بوددار  مثبت و منفي معني 

ز کـم، اسـيد   با دوز باال نسبت به گروه پيشگيري با دو    
دار   و ايـن تفـاوت معنـي   شـت اوريک سـرم بـاالتري دا     

، ميزان اسيد اوريک گروه کنترل منفي از     )>۰۵/۰p(بود

دار   ولي اين تفاوت معني    ،گروه کنترل مثبت بيشتر بود    

نتايج حاصل از مقايـسه کلـسيم سـرم          .)<۰۵/۰p(نبود

داري را نــشان  هــاي مختلــف اخــتالف معنــي در گــروه

  .)<۰۵/۰p(نداد

مقايسه تعداد تجمعات بلورهاي اگزاالت کلسيم      

 ميدان ميکروسکوپي بافت کليه نشان داد که بين ۱۰در  
هـاي مـورد بررسـي     ميزان رسوب کريستال در گـروه  

. )۱تـصوير ()<۰۵/۰p(شـت دار وجـود ندا    تفاوت معنـي  

 ميـدان شـمارش     ۱۰ در   سالمچنين در گروه کنترل      هم

کلسيم مشاهده  گونه تجمع بلورهاي اگزاالت      شده، هيچ 

  . نشد

هـاي   خطر نـسبي تـشکيل کريـستال در مـوش         
 ٨٦/٠ هم در دوز کم و هم باال،     خاراشتردريافت کننده   

 نــسبي ي کننــدهثير پيـشگير أ کــه نـشان دهنــده تــ بـود 

ــي ــصاره مـ ــد عـ ــي ،باشـ ــسبت معنـ ــن نـ ــا ايـ دار   امـ

   .)<۰۵/۰p(نبود

  

  بحث

هـاي اخيـر داروهـاي مختلـف         در سال  هر چند 

سـازي بـه بـازار       اي کـاهش سـنگ    ي بر تگياهي و صنع  

ــندعرضــه شــد ــه ب ــسبي ممکــن اســت در  ه  ک طــور ن

ولـي کماکـان     پيشگيري و درمان کمـک کننـده باشـند،        

خطــر کــه بــدون مداخلــه  ثر و بــيؤدرمــان دارويــي مــ

جراحي منجر به درمان کامل و يا پيـشگيري از ايجـاد            

در ). ٤ــ ٧( وجود ندارد،هاي دستگاه ادراري شود  سنگ

 بر پيشگيري خاراشترر عصاره آبي گياه    اين مطالعه اث  

در موش صحرايي نـر       از ايجاد سنگ اگزاالت کلسيمي    

. شـد نژاد ويستار دريافت کننده اتيلن گليکول بررسـي         
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  و همكارانپور اسما شفايي

١٣٤ )٦٨شماره پي در پي (١٣٩١خرداد و تير ـ ٢ ـ شماره ١٧مجله ارمغان دانش ـ دوره 

  هاي مختلف  در زمان مورد مطالعهيها  در گروهگرم درصد  ميلي غلظت اگزاالت ادرار بر حسب  و انحراف معيار نيانگيممقايسه  :١جدول 
  

  گيري   زمان اندازه  
 گروه

 ٣٠روز  ١٥روز  روز صفر

 ٠ / ٦٩ ± ٠ / ١٤ ٠ / ٦٧ ± ٠ / ١٤ ٠ / ٤٤ ± ٠ / ٠٧ پيشگيري با دوز کم

 ٠ / ٦٩ ± ٠ / ٢٢ ٠ / ٦٢ ± ٠ / ٠٩ ٠ / ٤١ ± ٠ / ١ پيشگيري با دوز باال
 ٠ / ٥٢ ± ٠ / ٠٤ ٠/ ٦٠±٠ / ٢٦ ٠ / ٤٦ ± ٠ / ٠٤ کنترل مثبت

 ١ / ١١ ± ٠ / ١١ ١ / ٠٨ ± ٠ / ٢٣ ٠ / ٤٤ ± ٠ / ٠٨  منفيکنترل

  > ٠ /٠٥ > ٠٥/٠ < ٠٥/٠ داري سطح معني
  

  

  هاي مختلف  در زماني مورد بررسيها تر در گروهيل يلي ساعته بر حسب م۲۴ حجم ادرار معيار  و انحرافنيانگيممقايسه : ۲جدول 
 

               زمان اندازه گيري
 گروه

 ٣٠روز  ١٥روز  ١روز 

 ٦٥/١٠±٥٤/٥ ٧٤/١٢±٦/ ٤٨ ٥ / ٣٦±١ / ١٢ پيشگيري با دوز کم

 ٩٣/١٠±١٣/٥ ٦٢/١٢ ±٣٦/٦ ٤ ±١/ ٠٩ پيشگيري با دوز باال

 ٦٧/٩ ± ٣٤/٦ ٨٦/١٢±٤١/٦ ٥٣/٤±٩/١ کنترل مثبت

 ٦/٧ ±٦٤/٣ ٢٤/٩±٦٤/٦ ٣/٤±٤٩/١ کنترل منفي

 < ٠ /٠٥ <٠ /٠٥ < ٠٥/٠ داري سطح معني

  
  

   
  الف،                                                                                                      ب،

نمايي  بزرگ.()ب( اتيلن گليكول و)الف(دريافت كننده عصارهاي ه ه در گروم يالت کلس اگزاي بلورهايشناس  بافتي نما:١تصوير
  )ني ائوز ـنيلي هماتوکسيزيآم رنگ ،، ميكروسكوپ نوري٤٠٠

  
لن ياضافه نمودن اتبر اساس نتايج اين مطالعه،     

ش اگــزاالت ي، موجــب افــزايدنيکــول بــه آب آشــاميگل

 کــه يريشگيــ پيهــا در گــروه. هــا شــد  در رتيادرار

افـت  يز در يـ  ن خاراشترکول، عصاره   يلن گل يعالوه بر ات  

. افـت ي يدار ي کاهش معن يادرار  زان اگزاالت يکردند، م 

 يکول به صـورت   يلن گل ي موجب دفع ات   خاراشتر احتماالً

ن يـ بـات ا يا ترکيـ ر از اگـزاالت شـده اسـت و         يـ گر غ يد

ق يـ عصاره با باند شـدن بـه اگـزاالت و دفـع آن از طر       
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  بر سنگ کليه شتراخارگياه اثر 

١٣٥ )٦٨شماره پي در پي (١٣٩١خرداد و تير ـ ٢ ـ شماره ١٧مجله ارمغان دانش ـ دوره 

صـورت اگـزاالت در   ه ادرار موجب شـده اسـت کـه بـ       

ق عملکرد عـصاره    يسم دق يالبته مکان . ده نشود يادرار د 

کـول  يلن گل يه اتـ  يـ سم و تجز  يـ  بـر متابول   خاراشتر يآب

د کـه  ان مطالعـه نـشان د  يـ ج ا ينتـا . ستيشناخته شده ن  

 اگــزاالت يهــا  ســنگيريشگيــ در پخاراشــتراحتمــاالً 

ام و يرايدر مطالعه ه .اشدثر بؤتواند م ميه  ي کل  مييکلس

وم، يفوليوم استراسـ  يعصاره دسمود )۱۹۹۳()۱(همکاران

ترات يسم افـزاش حجـم و سـ   يـ  را بـا مکان   يسـاز  سنگ

مطالعــه  .)٥(کــردم ادرار، مهــار يادرار و کــاهش کلــس

 نشان دهنـده اثـر عـصاره   ، )۲۰۰۱()۲(سلوام و همکاران 

A.Lanata     ش يق افـزا يـ  از طر يسـاز  بر کـاهش سـنگ

ک يـ د اوريم، اگـزاالت، فـسفر و اسـ   ي کلـس حجم، کاهش 

  . )٦(باشد ميادرار 

 بــر  خاراشــتر  عــصاره  حاضــر در مطالعــه 

 حجـم،   مانند؛ يساز ل بر سنگ  ي دخ ي ادرار يپارامترها

ن مـورد بـا     يـ در ا  کـه    م اثر نداشت  يک و کلس  يداورياس

ش ي باعث افزايول ،)٥و٦( ندارديخوان  هميمطالعات قبل

 فـوق ورد بـا مطالعـات   ن مـ يدر ا که   ترات ادرار شد  يس

ــم ــوان ه ــ. دارديخ ــدم تــ ي از طرف ــريثأ ع ــا ر ب  ر يس

 بـا دوز    ي حتـ  يساز ثر بر سنگ  ؤ م ي ادرار يفاکتورها

 ي خاصي عوارض جانب  خاراشتردهد که    ميباال، نشان   

   . آن ندارديدر مصرف خوراک
زان رسـوب  يـ  در ميرييـ  تغ حاضـر در مطالعه   

کـول، در  يلگلن ي اتـ به وسيلهجاد شده يم ا ياگزاالت کلس 

 ي، نـسبت بـه گـروه کنتـرل منفــ    يريشگيـ  پيهـا  گـروه 

و  مشاهده نـشد ) ييکول به تنهايلن گليافت کننده ات  يدر(

. ه نـشد يـ ستال در کلي باعث کاهش رسوب کر  خاراشتر

، ي در کـاهش اگـزاالت ادرار  خاراشـتر با توجه به اثـر      

، جهـت کـاهش     خاراشـتر ن علـت باشـد کـه        يد به ا  يشا

ا مـدت زمـان   يـ وز بـاالتر و  از بـه د يـ زان رسوبات ن يم

ــب ــاران  ..شتر داردي ــائو و همک ــه ک ، )۲۰۰۴()۳(در مطالع

 ٢٤م ادرار   يو کلـس  سرم  ن  ينيو کرات  BUNکاهش سطح 

ــصاره آل   ــه ع ــشان داد ک ــاعته، ن ــس ــاليسما اري س ينت

 .)٧(ثر باشـد ؤه مـ يـ  در کليسـاز  توانـد بـر سـنگ    مـي 

، نشان داد  )۲۰۰۹()۴( و همکاران  ين مطالعه باراد  يچن هم

کاهش (هيتواند باعث بهبود عملکرد کل     مين آ،   يتاميکه و 

  . )۸(شود) نينيکرات

کول باعث باال بـردن     يلن گل ي، ات اخيردر مطالعه   

کنترل مثبـت   گروه  که با    ين سرم شد، به طور    ينيکرات

 يريشگيـ  پ يها  گروه ي ول ، نشان داد  يدار يتفاوت معن 

ز بـه عنـوان     يـ ن خاراشـتر کـول،   يلن گل يکه عالوه بر اتـ    

 کمتر بـود   آنهان سرمينيافت کردند، کراتي در يريشگيپ

.  نـشان نـداد    يدار يو با گروه کنترل مثبت، تفاوت معن      

 که نشان دهنده    هاي ديگري   ن مطالعه با مطالعه   يج ا ينتا

ن سرم و بهبود عملکـرد  ينياهان بر کاهش کرات  ير گ يثأت

  . )٧و٨(ردا ديخوان باشد، هم ميه يکل

 نـشان  اراشـتر خاه ي گ ييايميتوشي ف يدر بررس 

د يـ بـات فالونوئ  ي ترک ي، دارا خاراشتراه  يداده شد که گ   

 اثــرات  يدها دارايــ  فالونوئي از طرفــ ،)٩(باشــد  مــي

 لذا ممکن ،)١٠ـ١٣(باشند مي يدانياکس ي وآنتيضدالتهاب

 بـــه علـــت اثـــرات خاراشـــتر از اثـــر ياســـت بخـــش

                                                
1-Hirayama et al 
2-Selvam et al 
3-Cao et al 
4-Bardaoui et al 
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بات آن باشـد کـه مـانع آزاد شـدن          ي ترک يدانياکس يآنت

ه يـ ال کليـ تلي اپيهـا  ب به سلولي و آس  آزاد يها کاليراد

  . شود مي

ــاياز د ــر نتـ ــه يگـ ــرج مطالعـ ــزاحاضـ ش ي، افـ

. باشـد  مـي  يريشگيـ  پ يهـا  ک سرم در گـروه    يداورياس

توانـد در   ين مطالعه مـ  يک سرم در ا   يد اور يش اس يافزا

ثر ؤمـ   ميي کلـس  يحت و يکيد اور ي اس يها ل سنگ يتشک

 اثـر  ،حاضـر ن کـه در مطالعـه   ي با توجه به ا يباشد، ول 

 قرار  يمورد بررس   ميي بر سنگ اگزاالت کلس    خاراشتر

م بـا   يستال کلـس  يـ ش رسوب کر  ين افزا يچن و هم  گرفت

ن مورد ي به طور قطع در ا ، مشاهده نشد  يريشگيدوز پ 

هـر چنـد بـا توجـه بـه عـدم       . توان اظهار نظر نمود  مين

ش يک ادرار، ممکـن اسـت افـزا       يـ د اور يش دفع اس  يافزا

 بـدون عارضـه باشـد کـه          و ييـ ک سرم جز  يد اور ياس

ــات آن ن ــات ب ياثب ــد مطالع ــازمن ــشتر در اي ــه ين زمي ن

  . باشد مي

بـه نظـر     خاراشـتر  يبا توجه به اثر ضـد درد       

 ياه جهت دردهـا   ين گ يل مصرف ا  ي از دال  يکيرسد   مي

د يـ  با،ثر استؤن که در دفع سنگ م  يا اعتقاد به ا   ي ،هيکل

 ، هرچند که )١٤( باشد خاراشتر ي از اثر ضد درد    يناش

 اسـت بـا   يهيبد.  نشده است ي بررس حاضردر مطالعه   

در مطالعـات  اين گيـاه   يتوجه به اثبات اثرات ضد درد 

 يهــا  آن در دفــع ســنگ عـرق ريثأن تــيچنــ  و هــميقبلـ 

ــات دق ،)١٥(يادرار ــاثب ــرات آن ني ــام  يق اث ــد انج ازمن

مــاران مبــتال بــه   ي مناســب در بيني بــالييزمــاآکار

  .باشد ميراه با درد ه و حالب قابل دفع همي کليها سنگ

  

   يريگ جهينت

 يق نـشان داد کـه عـصاره آبـ    يـ ن تحق يـ ج ا ينتا

ش يو افـزا زان اگـزاالت  يـ  با توجه به کاهش م خاراشتر

م اگـزاالت  ي کلـس ياه  سنگيريشگيترات ادرار در پ   يس

 يتـا حـدود   مناسب يوانيک مدل ح يدر رت به عنوان       

 يهــا ستاليــزان کريــ در ميريثأ هرچنــد تــؤثراسـت، م

 ي فاکتورهـا  يروبـر   ن  يچنـ  هـم .  م اگزاالت ندارد  يکلس

م اگـزاالت   ي کلس يها ل سنگ يثر بر تشک  ؤ م ييايميوشيب

ک و يداوريم، اسـ يموجود در ادرار و سرم ماننـد کلـس     

بـات  ي بـا توجـه بـه ترک   . ندارد ير چندان يثأحجم ادرار ت  

 دان ياکس يبات آنتيضد درد موجود در آن و وجود ترک

 از يد در بهبـود درد ناشـ  ي شا،ن سرمينيو کاهش کرات 

ــوگ ــنگ و جل ــوارض آن رويريس ــت کلي از ع ــ باف ه  ي

  .ثر باشدؤم

   

  تشکرتقدير و

دكتـراي   اين مطالعه حاصل پايان نامـه     نتايج    

آوري  پزشكي عمومي مصوب معاونت تحقيقـات و فـن        

  .دانشگاه علوم پزشكي ياسوج بود
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Abstract 
 

Background & Aim: Given the proven effectiveness of herbal medicines in the treatment of kidney 
stones, the aim of the present study was defining the effect of hydrophilic extract of Alhagi 
maurorum on ethylene glycol-induced renal stone in male Wistar rats. 

 
 Methods: In this experimental study, 40 male Wistar rats were randomly allocated into four groups 
and were studied during a 30 day period. Two groups of healthy and prophylactic control received 
usual water and 1% ethylene glycol in water respectively during the study period. Prophylactic 
groups of low dose and high dose extract in addition to 1% ethylene glycol in water daily gavaged 
with 500 mg/kg and 1000 mg/kg extract respectively. For measurement of biochemical factors, 24 
hour urine samples from all rats were collected in days 0, 15 and 30. After the 30th day, rats were 
anesthetized with ether, and after taking serum sample from them, they were killed and their 
kidneys were removed and were sent for pathological evaluation which was examined for presence 
and volume of calcium oxalate crystals. 

 
Results: There was no significant difference between complexes of oxalate calcium crystals 
between studied groups. Also comparison of urinary oxalate in 30th day was showed that urinary 
oxalate concentration in preventive and healthy control groups were less than negative control and 
this difference was statistically significant (p<0.05).  

 
Conclusion: The present study confirmed that the  hydrophilic extract of Alhagi maurorum with 
regard to reduction in urinary oxalate concentration and increase of urinary citrate is effective in 
preventing of urinary calcium oxalate stones in rat as a suitable model for human stones. The 
extract had no significant effect in rate of calcium oxalate crystal formation in. 
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