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چکیده
هدف :هدف از این پژوهش بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی سیاهدانه ،عسل و نانو ذرات نقره بر سنگ کلیه درموش سوری نر
است.
مواد و روش ها :جهت انجام کار ،ابتدا  9گروه در نظر گرفته شد که عبارتند از :گروه های کنترل منفی و سالم ،تیمار با غلظت
های  125و  250 mg/kgسیاهدانه ،تیمار با غلظت های  125و  250 mg/kgعسل ،تیمار با  125 ppmنانو ذرات نقره،
تیمار با  125 mg/kgسیاهدانه با 125 mg/kgعسل و تیمار با  125 mg/kgاز سیاهدانه با 125 mg/kgعسل و ppm
 125نانو ذرات نقره .از روز اول تا پایان تجربه همراه با تجویز اتیلن گلیکول  %1به آب آشامیدنی اضافه گردید و ترکیبات مورد
نظر به گروه ها گاواژ شد ،البته نانو ذرات نقره به صورت داخل صفاقی تزریق شد .در پایان تیمار هر موش به مدت  24ساعت
در قفسه متابولیک قرار گرفت و جمع آوری ادرار انجام گردید.سپس از همه موشها خون گیری از قلب انجام شد و سرم خون
آنها همراه با ادرار جهت تعیین میزان فاکتورهای سرمی و ادراری به آزمایشگاه تشخیص طبی منتقل گشت.
نتایج :بررسی ها نشان داد ترکیبات عسل و سیاهدانه به تنهایی و توام در تغییرات فاکتورهای سرمی و ادراری برای مقابله و
درمان سنگ کلیه تاثیر دارند . .تغییرات فاکتورهای مورد بررسی در تیمار نانو ذرات نقره نشان داد این ترکیب برای درمان
سنگ کلیه مفید نیست.
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نتیجه گیری  :این مطالعه نشان داد که  ،ترکیب سیاهدانه و عسل می تواند به عنوان یک راهکار مناسب برای پیشگیری و
درمان بیماران سنگ کلیه موثر باشد .سیاهدانه با داشتن اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی و عسل نیز خواص ضد عفونی و
آنتی اکسیدان دارد و همچنین عوارض جانبی ندارد در پیشگیری و درمان بیماری سنگ کلیه توصیه می گردد.

واژگان کلیدی :سنگ کلیه ،سیاهدانه ،عسل ،نانو ذرات نقره

 -1مقدمه
سنگ کلیه به رسوب مواد دفع شده از کلیه و تجمع و تو لید کر یستال گفته می شود .سنگ های ادراری بعد از عفونت ادرار
ی و بیماری های پروستات ،سومین بیماری شا یع دستگاه ادرار ی محسوب می شوند .شیوع آن در جوامع مختلف از 1-15
درصد متفاوت است  .سنگ ها ی ادرار ی در افراد مبتال عوارض حادی چون درد شد ید پهلو و شکم  ،وجود خون درادرار و
عفونت ادراری ایجاد می کند .)Menon and Resnick ,2007 ( .در حال حاضر  ،افراد مبتال جهت از بین بردن این سنگها از
روش های مختلف درمانی چون؛ رو شهای حمایتی(مصرف ما یعات ،مواد حالل اسیدی و قلیایی) و روش های جراحی شامل ؛
برطر ف کردن انسداد ،سنگ شکنی خارج اندام  ،سنگ شکنی از راه پیشابراه ،خردکردن سنگ از راه پوست و جراحی بازبهره
می برند .امروزه با روشن شدن عوارض جانب ی و آثارزیان بخش شد ید داروهای شیمیایی ،مسئله بازگشت به استفاده از
داروهای گیاهی و طبیعی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است (.)Siros, et al,2010
سیاهدانه با نام علمی  Nigella sativaمتعلق به خانواده  Runanculaceaeمی باشد . .این گیاه بومی اروپای جنوبی،
آفریقای شمالی و آسیا است .سیاهدانه در ایران نیز به فراوانی در اصفهان ،اراك و خراسان پرورش می یابد(. )Salehi, 2008
سیاهدانه گیاهی است علفی و یکساله به ارتفاع تا  40سانتی متر که از کرك های ظریف پوشیده شده است .برگ های آن
دارای تقسیمات زیادی است .دانه های این گیاه سیاه رنگ ،زاویه دار و معطر است گل ها بیشتر در بهار ظاهر میشوند و دانه
ها در تابستان به رشد کامل می رسند . .قسمت مهم و مورد استفاده ی آن ،دانه ها هستند(Merat and , 1996
 .)Fallahzadehدر طب سنتی بذر سیاهدانه به عنوان ماده ی زیاد کننده ی شیر مادر ،درمان بیماری های قلبی همراه با
التهاب و درد و داروی مسهل توصیه شده است .سیاهدانه به طور وسیع در درمان آسم ،سردرد ،اسهال خونی ،عفونت ها ،چاقی،
کمر درد ،احتقان بینی ،آسم ،آلرژی ،تقویت سیستم ایمنی ،درد دندان ،کرم های روده ای ،به عنوان دیورتیک ،برای القاء
قاعدگی  ،فشار خون ومشکالت گوارشی استفاده می شود و به صورت موضعی در درمان آبسه ها ،زخم های بینی و روماتیسم
کاربرد دارد(. )Goreja,2003
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عسل یک محصول غذایی مفید و یک اکسیر پرارزش است که قرن ها پیش بعنوان عالی ترین و مقوی ترین غذاها شناخته شده
و همچنین به واسطه ویژگی های شفا بخش خود بعنوان دارو در درمان اکثر بیماری ها در بین تمام ملل کاربرد داشته است.
عسل در درمان عفونت های پوستی ،بیماری های تنفسی ،سرماخوردگی ،بیماری های چشمی و بیماری های گوارشی به کار
رفته است(.) Bangroo, et al, 2005
با ورود نانوتکنولوژی به حوزه سالمت ،کاربردهای متعدد آن در بخش های درمان مورد توجه قرار گرفته است .یکی از این نانو
ذرات پرکاربرد ،نانو ذرات نقره بوده که دارای ویژگی های ضد میکروبی شناخته شده است( Bhainsa and D’Souza ,2006
) .افزایش نسبت سطح به حجم نانو ذرات منجر به افزایش فعالیت آنها شده است .در فناوری نانو نقره ،موادی متشکل از یو
نهای نقره به صورت کلوئیدی در محلولی به شکل سوسپانسیون قرار دارند .یو نهای نقره به دلیل اندازه کوچک ،سطح تماس
بیشتری با فضای بیرون داشته و تاثیر بیشتری بر محیط می گذارند .این نانوذرات دارای خاصیت ضد باکتریا یی ،ضد قارچی و
ضد ویروسی می باشند( .) .Pericin , et al,2009

 -2مواد و روشها
 )1حیوانات آزمایشگاهی و ایجاد سنگ کلیه (اگزاالت کلسیم ) در آنها

در پژوهش حاضر  ،تعداد  45موش سوری نر از نژاد آلبینو در محدود وزنی ( 25-30گرم) ،از النه ی حیوانات مرکز تحقیقاتی
انیسیتو پاستور تهران تهیه گردید و در النه ی حیوانات دانشگاه آزاد شهرکرد با شرایط دمایی  ،21± 2رطوبت مناسب و
چرخه ی روشنایی -تاریکی  21ساعته نگهداری شدند .حیوانات در این مدت دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند .جهت القا
سنگ سازی در موش ها از رژیم اتیلن گلیکول(ساخت شرکت  MERKآمریکا )استفاده گردید . .جهت تعیین دوز اتیلن
گلیکول ،قبل از انجام طرح یک مطالعه پا یلوت انجام شد که در آن اتیلن گلیکول  ۱درصد درآب آشامیدنی در ۸۰درصد موش
ها سنگ کلیه ایجاد کرد .سنگ سازی به روش پاتولوژی و با تهیه برش بافتی و مشاهده رسوب کر یستال های اگزاالت کلسیم
در کلیه در زیر میکروسکوپ نوری تأیید شد.تجویز اتیلن گلیکول در آب آشامیدنی برای تشکیل سنگ اگزاالت کلسیم یک
روش تایید شده است( .) Christina, et al, 2002 , Sakly, et al, 2003 , Fan, et al,1999
به منظور انجام آزمایش ،حیوانات به طور تصادفی به  9گروه  5تایی طبقه بندی شدند:
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گروه( Iکنترل سالم) :به آب آشامیدنی این گروه در طول مدت تجربه معادل %1آب مقطر اضافه شد.



گروه( IIکنترل منفی) :به آب آشامیدنی این گروه %1اتیلن گلیکول در طول مدت  30روز تیماراضافه شد.



گروه ( IIIتیمار :) 1در این گروه به موش ها از روز اول تا پایان تجربه همراه با تجویز اتیلن گلیکول  %1به آب
آشامیدنی 125mg/kg،از عصاره هیدروالکلی سیاهدانه بصورت گاواژ داده شد.
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گروه ( IVتیمار :) 2در این گروه به موش ها از روز اول تا پایان تجربه همراه با تجویز اتیلن گلیکول  %1به آب
آشامیدنی 250 mg/kg ،از عصاره هیدروالکلی سیاهدانه بصورت گاواژ داده شد.



گروه ( Vتیمار :)3در این گروه به موش ها از روز اول تا پایان تجربه همراه با تجویز اتیلن گلیکول  %1به آب
آشامیدنی 125mg/kg،از عسل بصورت گاواژ داده شد.



گروه( VIتیمار :) 4در این گروه به موش ها از روز اول تا پایان تجربه همراه با تجویز اتیلن گلیکول  %1به آب
آشامیدنی 250 mg/kg ،از عسل بصورت گاواژ داده شد.






گروه (VIIتیمار :) 5در این گروه به موش ها از روز اول تا پایان تجربه همراه با تجویز اتیلن گلیکول  %1به آب
آشامیدنی ،طی  15روز (یک روز در میان) روزانه  0/5میلی لیتر از نانو ذرات نقره با غلظت  125 ppmبصورت
تزریق داخل صفاقی داده شد.
گروه( VIIIتیمار :)6در این گروه به موش ها از روز اول تا پایان تجربه همراه با تجویز اتیلن گلیکول  %1به آب
آشامیدنی 125 mg/kg ،از عصاره هیدروالکلی سیاهدانه همراه با 125 mg/kgعسل بصورت گاواژ داده شد.
گروه( IXتیمار :) 7در این گروه به موش ها از روز اول تا پایان آزمایش همراه با تجویز اتیلن گلیکول  %1به آب
آشامیدنی 125 mg/kg،از عصاره هیدروالکلی سیاهدانه همراه با 125 mg/kgعسل بصورت گاواژ و همچنین طی
 15روز (یک روز در میان) روزانه  0/5میلی لیتراز نانو ذرات نقره با غلظت  125 ppmبصورت تزریق داخل صفاقی
داده شد.

 )2تهیه و آماده سازی عصاره هیدروالکلی سیاهدانه

دانه گیاه سیاهدانه کشت شده در شهرستان سمیرم استان اصفهان پس از خریداری توسط کارشناس هرباریوم دانشگاه آزاد
اسالمی شهرکرد شناسایی شد .برای تهیه عصاره از روش خیساندن استفاده گردید .مقدار  500گرم سیاهدانه را آسیاب کرده و
پودر آن را در محلول  80درصد اتانول و  20درصد آب مقطر به مدت  72ساعت خیسانده و در داخل آون با دمای  45درجه
سانتی گراد نگهداری گردید .قبل از گذاشتن محلول در آون به مدت  20دقیقه تکان داده شد .پس از گذشت مدت زمان
مذکور با استفاده از صافی ،عصاره حاوی حالل از سیاهدانه جدا شد ،سپس عصاره را در دستگاه روتاری قرار داده و حالل از
عصاره جدا شد .بعد از تهیه عصاره هیدرو الکلی سیاهدانه دوزهای  ۱25و 25۰میلی گرم بر کیلوگرم به ازای وزن هر موش
سوری تهیه گردید.

 )3تهیه و آماده سازی محلول نانو ذرات نقره
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نانو ذرات کروی با میانگین  10نانومتر و با غلظت  1000 ppmمحلول ذخیره از شرکت سیگما خریداری شد ..سپس به وسیله
آب مقطر با روش سری رقت ،از محلول ذخیره اصلی رقت های مورد نظر تهیه گردید.
 )4تهیه عسل

عسل از کندوهای منطقه کوهرنگ از استان چهارمحال و بختیاری خریداری شد.

 )5جمع آوری ادرار

جمع آوری ادرار  24ساعته موش های هر گروه پس از اتمام دوره تیمار،به طور انفرادی و در قفس متابولیک انجام شد .هر
موش داخل قفس متابولیک قرار گرفته و پس از گذشت24ساعت نمونههای ادرار جمع آوری گردید .هر نمونه تا زمان انجام
بررسی های بعدی دریخچال نگهداری می شد .در ادامه نمونه ادرار هر موش جهت بررسی بیوشیمیایی و اندازه گیری ا گزاالت
و کلسیم در اختیار آزمایشگاه تشخیص طبی قرار داده شد.
 )6خون گیری

پس از گذشت  30روز از تیمار ،م وش ها با کلروفرم مختصری بیهوش شدند و عمل خون گیری با استفاده از سرنگ به طور
مستقیم از قلب آن ها صورت گرفت .هر نمونه خون در لوله فالکون ژله ای ریخته شده و به مدت  10دقیقه با سرعت 4000
دور در دقیقه سانتریفوژ گردید تا سرم از لخته جدا شود .پس از جداسازی سرم خو ن از لخته به وسیله سمپلر ،نمونه ها را در
میکروتیوپ تا زمان انجام سنجش های مورد نظر در دمای  -20درجه سانتی گراد منجمد نگهداری شدند .سپس سرم ها در
اختیار آزمایشگاه تشخیص طبی قرار گرفتند .غلظت سرمی منیزیم و پتاسیم با روش کالری متری تعیین شد.
 )7آنالیز آماری

نتایج بدست آمده دراین مطالعه با استفاده از نرم افزار ) SPSS(20و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه ( )ANOVAو تعقیبی
توکی ) (Tukeyمورد بررسی آماری قرار گرفت.

 )3نتایج
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 )1نتایج تعیین میزان پتاسیم سرم موش ها

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد ،میزان پتاسیم سرم گروههای  250mg/kgعصاره هیدروالکلی سیاهدانه ( گروه ( IVو
 125 mg/kgعصاره هیدروالکلی سیاهدانه با عسل ( گروه ) VIIIنسبت به گروه کنترل منفی ( گروه ) IIکاهش معنی دار
دارد ( .)p<0. 01مقایسه میانگین پتاسیم سرم خون گروه کنترل منفی( گروه ) IIبا گروه کنترل سالم ( گروه ،) Iافزایش
معنی داری نشان نداد (.)p>0. 05
جدول ( .)1مقایسه میانگین میزان پتاسیم سرم و  p-valueدر گروه های آزمایشی )(mg/dL
سطح معنی دار

انحراف معیار  ±میانگین

گروه ها

0/498

4/7± 0/22

گروهI

**5/4± 0/29

گروهII

0/987

5/1± 0/18

گروهIII

0/004

**3/9±0/26

گروهIV

-

0/534

4/7±0/26

گروهV

0/993

5/1±0/29

گروهVI

0/996

5/7±0/16

گروهVII

0/005

** 3/9±0/12

گروهVIII

0/331

4/6±0/35

گروهIX

**= اختالف معنی دار گروه کنترل منفی (گروه )IIبا سایر گروها ()p<0. 01

 )2نتایج تعیین میزان منیزیم سرم موش ها

مقایسه میانگین میزان منیزیم سرمی کلیه گروه ها با گروه کنترل منفی مشخص نمود که تنها گروههای تیمار با mg/kg
 250عصاره هیدروالکلی سیاهدانه (گروه ( IVو همچنین  125 mg/kgعصاره هیدروالکلی سیاهدانه و عسل به صورت
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ترکیبی (گروه )VIIIنسبت به گروه کنترل منفی (گروه ) IIافزایش معنی دار دارند .)p<0. 01(.میزان منیزیم سرم گروه
کنترل سالم (گروه )Iنسبت به کنترل منفی ( گروه ) IIافزایش معنی دار نداشت (. )p>0. 05
جدول ( .)2مقایسه میانگین میزان منیزیم سرم و  p-valueدر گروه های آزمایشی )(mg/dL
سطح معنی دار
0/659

انحراف معيار  ±ميانگين
1/99± 0/11

-

گروه ها
گروهI

** 1/5± 0/13

گروهII

0/180

2/20± 0/19

گروهIII

0/001

** 2/66±0/17

گروهIV

0/447

2/07±0/16

گروهV

0/999

1/41±0/06

گروهVI

0/998

1/73±0/22

گروهVII

0/001

** 2/65±0/23

گروهVIII

0/998

1/73±0/11

گروهIX

**= اختالف معنی دار گروه کنترل منفی (گروه )IIبا سایر گروها ()p<0. 01

 )3نتایج تعیین میزان اگزاالت ادرار موش ها

مقایسه میانگین نتایج اگزاالت ادرار در گروههای تیمار شده نشان داد که گروه کنترل منفی( گروه ) IIنسبت به همه گروه
های تیمار به جز گروه تیمار با نانو ذرات نقره(گروه )p>0. 05( )VIIو همچنین گروه کنترل سالم(گروه )Iافزایش معنی دار
دارد (.)p<0.0 01
نمودار( .)1مقایسه میانگین میزان اگزاالت ادرارگروه کنترل منفی با سایر گروه ها
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***

***

0.8
0.6
0.4
0.2
0

(Urinary Oxalate (mg/dl

1

***= اختالف معنی دار گروه کنترل منفی (گروه )IIبا سایر گروها ()p<0.0 01

 )4نتایج تعیین میزان کلسیم ادرار موش ها

مقایسه میانگین کلسیم ادرار گروه کنترل منفی( گروه ) IIبا سایر گروه ها نشان داد که گروههای تیمار با mg/kg
 125و  250 mg/kgعصاره هیدروالکلی سیاهدانه (گروه IIIو 125 mg/kg ، )IVعسل (گروه ) Vو ترکیب عصاره
هیدروالکلی سیاهدانه و عسل(گروه )VIIIنسبت به گروه کنترل منفی کاهش معنی دار داشتند ( .)p<0. 05کاهش میزان
کلسیم ادرار گروه کنترل سالم (گروه )Iو منفی معنی دار نبود (.)p>0. 05

نمودار( .)2مقایسه میانگین میزان کلسیم ادرارگروه کنترل منفی با سایر گروه ها
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*
(Urinary Oxalate (mg/dl

*

14
12
10
8
6
4
2
0

*= اختالف معنی دار گروه کنترل منفی (گروه )IIبا سایر گروها () p<0. 05

 )4بحث و نتیجه گیری
سنگ کلیه یکی از بیماری های شایع دستگاه ادراری در جهان می باشد .از قدیم در طب سنتی برای درمان بیماری ها از
داروهای گیاهی زیادی استفاده می شد یکی از این داروها سیاهدانه بود که امروزه هم در درمان بیماری ها کاربرد دارد.
سیاهدانه گیاهی موثر است که خواص ضد درد ،ضد التهابی ،کاهنده چربی ،تغییر دهنده فعالیت بعضی آنزیم ها و بهبود و
ترمیم بافتی را دارد( . ( Lusby, et al, 2006عسل به دلیل پیشینه تاریخی چندین هزار ساله با انواع مختلف کاربردهای
درمانی و به دلیل دارا بودن ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص ،در سال های اخیر مورد توجه متخصصین واقع شده است.
از دوران قدیم فلزات سنگین به عنوان یکی از مواد ضد عفونی کننده برای مهار رشد میکرو ارگانیسم ها کاربرد داشته است.
امروزه استفاده از این مواد در مقیاس نانو مطرح شده است .نانو ذرات نقره با خواص ضد میکروبی دارای کاربرد های روز افزونی
است( . )Carlson, et al,2008
با توجه به اینکه فیزیولوژیک بدن موش با انسان شباهت دارد ،در بیماری سنگ کلیه فاکتور پتاسیم سرمی افزایش مییابد.در
پژوهش حاضر پس از تیمار گروههای مختلف مشخص گردید گروه تیمار با نانو ذرات نقره  125 ppmبیشترین میزان پتاسیم
سرمی را داشت که مقدار آن از گروه کنترل منفی هم بیشتر بود .این نتیجه نشان داد که نانو ذرات نقره نمیتواند در کاهش
سنگ کلیه تاثیر زیادی داشته باشد .میزان پتاسیم سرمی در گروه های تیمار با هر دو غلظت سیاهدانه و عسل کاهش یافت که
نشان د هنده تاثیر این دو ترکیب در کاهش سنگ کلیه است به طوری که در حالت ترکیبی عسل و سیاهدانه 125 mg/kg
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(گروه ) VIIIکم ترین میزان پتاسیم مشاهده شد .میزان پتاسیم در گروه کنترل منفی از  5/40  0/22 mg/dlبه mg/dl
 3/90  0/12در گروه (گروه) VIIIکاهش یافت (.)p<0. 01
در مطالعه ای که توسط  Christinaو همکاران در سال 2002بر روی سنگ اگزاالت کلسیم در رت انجام شد ،تجویز پودر
ریشه گیاه  Cyclea pellataتوانست سنگ سازی را مهار کند .در پژوهش مذکور کاهش اگزاالت کلسیم ادرار و کاهش
پتاسیم و افزایش منیزیم سرم بر اثر تجویزعصاره مشاهده شد که اثر مهاری گیاه بر سنگ اگزاالت کلسیم را مربوط به تغییرات
مذکور دانستند(.)Christina, et al,2002
در صورتی که میزان منیزیم سرم باال باشد میزان تشکیل سنگ کلیه کم تر خواهد بود .در پژوهش حاضر در گروههای تیمار

شده با  125 mg/kgعسل و سیاهدانه به صورت ترکیبی ( )2/65  0/23 mg/dlو  250 mg/kgسیاهدانه به تنهایی
( )2/66  0/33 mg/dlمیزان باالیی از منیزیم مشاهده گردید که نشان دهنده تاثیر این ترکیبات در کاهش تشکیل سنگ
کلیه است .در مطالعه  Chappleو همکاران که اثر سیاهدانه با دز  300 mg/kgبر سنگ سازی کلیه بررسی شد سطح
منیزیم افزایش معنی دار نشان داد که با نتایج این مطالعه و در غلظت 250 mg/kgاین موضوع مشابه بود (et al, 1998
.)Chapple,
مطالعات نشان داده است میزان اگزاالت در بیماری سنگ کلیه افزایش مییابد که میتواند به دلیل این موضوع باشد که جنس
سنگهای کلیه از جنس اگزاالت کلسیم است .اتیلن گلیکول موجب القا سنگ اگزاالت کلسیم می شود حیواناتی که دچار
سنگ کلیه شدند در ادرارشان میزان اگزاالت کلسیم باال بود .در بررسی های انجام شده در این پژوهش میزان اگزاالت در
مقایسه با کنترل منفی کاهش یاف ت که حاکی از تاثیر عسل و سیاهدانه در رفع نمودن سنگ کلیه است .میزان اگزاالت در
گروه کنترل منفی از  0/86  0/03 mg/dlبه  0/30  0/03 mg/dlدر گروه تیمار با ترکیب عسل و سیاهدانه کاهش
یافت .در گروه تیمار با نانو ذرات نقره بیشترین میزان اگزاالت ( )0/78  0/03 mg/dlبه دست آمد که نشان دهنده عدم
تاثیر این عامل در مقابله با سنگ کلیه است.
در مطالعه حاج زاده و همکاران ( )2007تاثیر عصاره سیاهدانه با غلظت  250 mg/kgبر میزان اگزاالت کلسیم ادراری مورد
بررسی قرار گرفت و مشخص شد که تیمار با سیاهدانه در کاهش این فاکتور ادراری نقش دارد .مقدار اگزاالت کلسیم در گروه

تیمار با سیاهدانه در گروه کنترل منفی از  15/57  1/26 mg/dlبه  10/64  1/2 mg/dlدر گروه تیمار کاهش یافت .این
یافته با نتیجه به دست آمده در مطالعه حاضر مشابه بود (.)Hajizadeh , et al, 2007
کلسیم ادراری در بیماری سنگ کلیه افزایش می یابد .در این بررسی نیز میزان کلسیم ادراری در گروههای تیمار به استثنای

تیمار با نانو ذرات نقره ( )12/560  0/54 mg/dlنسبت به کنترل منفی کاهش نشان داد .تیمار با عسل و سیاهدانه به
صورت ترکیبی کمترین میزان کلسیم ادراری ( )5/70  0/33 mg/dlرا داشتند که این نتیجه تاثیر این دو عامل را بیشتر
نشان می دهد و نانو ذرات نقره نقش زیادی در کاهش کلسیم ادراری و همچنین جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه نداشتند.
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 Selvamو همکاران ( ،)2001در پژوهشی نشان دادند که اثر عصاره  A.Lanataبر کاهش سنگ سازی از طریق افزایش
حجم ،کاهش کلسیم ،اگزاالت ،فسفر و اسید اوریک ادرار می باشد(.)Selvam, et al, 2001
در گروهای  VIIو XIنتایج نشان داد که نانو ذرات نقره هم نقشی در پیشگیری و درمان سنگ کلیه نداشتند در این
مطالعه،احتمال به هم چسبیدن نانوذرات نقره در داخل بدن و تشکیل تود ه های بزر گتر از ابعاد نانو (بالک) وجود داشته و از
اثرات آن کاسته شده است
از طرفی Moudgi BM ,Robert SMو همکاران در سال  ، 2006نشان دادند که تاثیر نانوذرات بر روی سلو لهای
موجودات زنده به قطر ،شکل و اندازه نانوذرات بستگی دارد() Moudgi BM, al et , 2006

از آنجایی که عسل فاقد نمک بوده و مقدار ناچیزی پروتئین دارد در درمان دردهای کلیوی بسیار موثر است .کربوهیدراتهای
موجود در عسل بیشتر از امالح معدنی موجود در تغذیه است و منجر به بهبودی ورم های فیستولی مجاری ادراری میشود.
عسل ضدعفونی کننده خوبی برای مجاری ادراری به شمار میرود و به دفع سموم مختلف کمک مینماید(, et al, 2005
.)Bangroo
در بررسی فیتوشیمیایی عصاره الکلی سیاهدانه که روی گونه سیاهدانه خراسان انجام شده مشخص شد که در این گونه
،ترکیباتی نظیر :تانن ( ،)3 +فالونوئید ( )+و آلکالوئید ( )2 +وجود دارد (  .)Fazly, et al,1997برخی فالونوئیدها با
جلوگیری از روند پراکسیداسیون ،به عنوان شکار کننده رادیکالهای سوپراکسید در خون عمل می کنند و با حذف رادیکالها ی
آزاد ،آسیب های سلولی وارده تخفیف یافته و از بین خواهد رفت  .از بین فالونوئیدها ،آگلیکون و گلیکوزیدهای فالونولها که در
دانه سیاهدانه نیز وجود دارند (.) Comalada, et al, 2006آثار آنتی اکسیدانی قویتر و درنتیجه اثر ضد رادیکالی بیشتری
دارند .در مطالعات دیگری نشان داده شده است که سیاهدانه دارای اثر ضد التهابی از طریق تثبیت غشا ماست سل ها و مهار
 -5لیپواکسیژنازمی باشد و بر ژنهایی که سبب فعال شدن لکوسیت ها می شوند نیز اثر مهاری دارد(El- , et al, 2002
.)akhakhny
نتایج به دست آمده پس از بررسی فاکتورهای سرمی و ادراری نشان داد که در حالت توام  125 mg/kgعسل و عصاره
سیاهدانه تاثیر مناسبی در تغییر فاکتورهای خونی و سرمی برای بهبودی بیماری سنگ کلیه داشت .در مورد استفاده از نانو
ذرات نقره ،به دلیل اینکه در حالت منفرد و توا م با عسل و سیاهدانه نتایج به دست آمده در جهت تغییر فاکتورها به تشدید
حالت تشکیل سنگ بود نمی توان آن را برای درمان سنگ کلیه پیشنهاد کرد.
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پیشنهاد می شود این اثر بخشی عصاره الکلی سیاهدانه و عسل بر سنگ کلیه با انجام آزمایشات بالینی اثبات برسدو همچنین
 اکسید آهن برای بررسی تاثیر آنها بر فاکتورهای خونی وادراری در بیماری،استفاده از سایر نانو ذرات مانند اکسید منیزیم
.سنگ کلیه مورد بررسی قرار گیرد
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