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از سنگ کلیه اگزاالت کلسیم ناشی از اتیلن گلیکول در موش صحرایی


محبوبه ادهمیان اصفهانی ،1لیال روحی ، 1شهرزاد عزیزی
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 )1گروه فیزیولوژی جانوری ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،،شهرکرد ،،ایران
 )2گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دام پزشکی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران

تاریخ پذیرش49/7/55 :

تاریخ دریافت49/6/51 :

آوندول( )Smyrnium cordifolium Boissبر روي پیشگیري از سنگ کلیه القاء شده توسط اتیلن گلیکول( )EGدر موش
صحرایي ماده نژاد ویستار مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها 23 :موش صحرایي ماده نژاد ویستار به طور تصادفي به  4گروه تقسیم شدند .گروه کنترل آب آشامیدني و 2
گروه دیگر  1درصد اتیلن گلیکول در آب آشامیدني به مدت  32روز دریافت کردند 322 mg/kg .و  422 mg/kgعصاره به صورت
دهاني به مدت  32روز به گروه هاي  IIIو  IVداده شد .در روز  32میزان اوره ،اسید اوریک و کراتینین اندازه گیري شد .اگزاالت و
حجم ادرار در روزهاي  2و  32اندازهگیري شد.
یافته های پژوهش :اتیلن گلیکول به طور معني داري میزان اوره ،اسید اوریک و کراتینین سرم را نسبت به گروه کنترل
نرمال افزایش دارد( .)P<0.01در حالي که میزان اوره ،اسید اوریک و کراتینین سرم در گروه هاي  IIIو  IVدر مقایسه با گروه اتیلن
گلیکول کاهش یافت ولي این کاهش معني دار نبود( .)P>0.05پارامترهاي ادراري نشان داد که عصاره میزان حجم ادرار را در
مقایسه با گروه اتیلن گلیکول به طور معني داري افزایش یافت و سطح اگزاالت ادرار به طور معني داري کاهش یافت(.)P<0.05
بحث و نتیجه گیری :این مطالعه نشان داد عصاره الکلي آوندول مي تواند میزان اگزاالت ادراري در موش صحرایي ماده را
کاهش دهد .بنا بر این عملکرد مفید عصاره مي تواند بر سنگ هاي کلیوي انساني پیشنهاد شود .به هر حال مطالعات بیشتري براي
مشخص شدن مکانیسم آن الزم است.

واژه های کلیدی :ریشه گیاه آوندول ،سنگ کلیه ،اتیلن گلیکول( ،)EGاگزاالت کلسیم

* نویسنده مسئول :گروه فیزیولوژی جانوری ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
Email: lrouhi@gmail.com
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چکیده
مقدمه :با توجه به اثبات اثر داروهاي گیاهي مختلف در درمان سنگ کلیه ،در این مطالعه بررسي اثر عصاره الکلي ریشه گیاه
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تاثیر عصاره الکلی ریشه گیاه(آوندول)  Smyrnium cordifolium Boissدر پیشگیری

تاثیر عصاره الکلی ریشه گیاه(آوندول)  Smyrnium cordifolium Boissدر پیشگیری ...لیال روحی و همکاران
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مقدمه
بیماري سنگ کلیه یک مشکل جهاني است .ابتال
به سنگ هاي کلیوي در سال هاي اخیر به طور قابل
توجهي افزایش یافته است( .)1،3شیوع سنگ هاي
کلیوي در مردها بین  7تا  11درصد و در زن ها  2تا 6
درصد مي باشد( .)2،1سنگ هاي کلیوي از کریستال
هاي آلي و غیرآلي که با پروتئین ها ترکیب شده اند به
وجود مي آیند( 22 .)4،1درصد سنگ هاي ادراري
ترکیبات کلسیم هستند که عمدتاً( 62درصد) به صورت
اگزاالت کلسیم دیده مي شوند .فسفات کلسیم نیز در
 32درصد موارد و اسیداوریک تقریباً در  7درصد سنگ
هاي یافت مي شود .ممکن است این میزان در افراد
چاق بیشتر باشد .سنگ هاي عفوني 7 ،درصد از سنگ
ها را تشکیل مي دهند .که ترکیب اصلي آن ها
منیزیوم آمونیوم فسفات است( .)6اگر چه علت تشکیل
سنگ ها کامالً مشخص نیست ،اما عوامل داخلي و
محیطي مختلفي در بروز این بیماري دخیل هستند .از
جمله عوامل داخلي مي توان به ژنتیک ،سن و جنس،
اشاره کرد .شرایط آب و هوایي محل زندگي ،مقدار آب
مصرفي ،امالح موجود در آب و رژیم غذایي نیز از
جمله عوامل محیطي موثر در ایجاد سنگ هاي ادراري
مي باشند(.)7
تشخیص و درمان زودرس سنگ هاي کلیه و
مجاري ادراري و دفع آن مي تواند از بزرگ شدن
سنگ و عوارض بعدي آن جلوگیري کند( .)2امروز با
روشن شدن عوارض جانبي و آثار زیان بخش شدید
داروهاي شیمیایي مسئله بازگشت به استفاده از
داروهاي گیاهي و طبیعي مورد توجه پژوهشگران
معاصر قرار گرفته است و در مطالعات متعدد اثرات
داروهاي گیاهي مختلف در درمان سنگ کلیه مورد
مطالعه قرار گرفته است( .)0،12در سال هاي اخیر
کاربرد گیاهان دارویي با توجه به عوارض و هزینه
کمتر و سازگاري بیماران به این داروها و به لحاظ
اثرهاي جانبي شناخته شده داروهاي سنتیک افزایش
یافته است( .)11اعجاز گیاهان دارویي از روزگاران
کهن در میان ایرانیان مورد توجه بسیار بوده است .طي
سالیان اخیر استفاده مردم از گیاهان دارویي از  2درصد
به  12درصد رسیده است( .)13در طب سنتي ایران
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گیاهان بسیاري براي دفع سنگ هاي کلیوي ،حل
شدن سنگ هاي کلیوي و یا جلوگیري از تشکیل
سنگ معرف شده اند .هر چند مکانیسم عمل بسیاري
از آن ها هنوز به درستي روشن نشده است(.)12
گــیاه آونــدول( (Smyrniumاز خـــانــواده
 Umbelliferaاست که در ایران فقط داراي یک
گونه  Smyrinum cordifolium Biossمي باشد.
این گیاه  3ساله ،در ارتفاعات زاگرس در غرب و
جنوب غربي ایران به صورت وحشي مي روید در این
مناطق ،این گیاه داراي استفاده هاي متعدد غذایي و
دارویي است( .)14،11از خصوصیات این گیاه در طب
سنتي مي توان به اثرات مدر ،قوي و دافع سنگ کلیه
اشاره کرد .ریشه این گیاه به صورت پخته به عنوان
یک غذاي مقوي مصرف مي شود( .)16این گیاه در
بخش غربي ایران براي بیماري هاي مثانه و کلیه
استفاده مي شود .روغن هاي فراهم شده از ریشه،
برگ و میوه آن تاثیرات ضد باکتریایي داشته که حاوي
مقادیر زیادي از سزکوئي ترپن(هیدروکربن ها) مانند
ژرماکرون مي باشد و در پژوهش ها اثرات ضد
میکروبي گیاه آوندول را بر ضد هفت باکتري بیماري
زا مورد بررسي قرار دادند( .)17تنها گزارشات محدودي
در ارتباط با آنالیز ترکیبات موجود در گونه هاي
 Smyrniumوجود دارد( .)12-31بررسي هاي
فیتوشیمیایي صورت گرفته اولوبلن و همکاران(،)1023
بر روي گیاه  S.cordifoliumمنجر به شناسایي و
تعیین ساختار چند فورانوسزکوئي ترپن(هیدروکربن ها)
جدید در میوه و چند سزکوئي ترپن الکتون جدید در
این گیاه شده است( .)33-34ترکیبات شناسایي شده
موجود در اسانس گیاه حاوي مقدار زیادي هیدروکربن
و ترکیبات سزکوئي ترپن ،مونوترپن آلفا ،پینن و بتا-
پینن ،الکتون ،فالونوئیدها ،اسیدفولیک که به صورت
ترکیبات عمده اسانس هستند(.)31-37
از آن جایي که تاکنون تحقیقي در مورد اثر
ممانعتي ریشه گیاه آوندول بر تشکیل کریستال هاي
اگزاالت کلسیمي انجام نشده است در این پژوهش،
اثر عصاره الکلي ریشه آوندول در پیشگیري از تشکیل
کریستال هاي اگزاالت کلسیم در کلیه موش صحرایي
ماده نژاد ویستار انجام گرفت.
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مواد و روش ها
در این مطالعه  23سر موش صحرایي ماده نژاد
ویستار در محدوده وزني  112-322گرم از خانه
حیوانات دانشکده داروسازي دانشگاه اصفهان خریداري
شد ،و در قفس هاي تمیز و در دماي  33-34درجه
سانتي گراد و سیکل  13ساعت نور 13 ،ساعت تاریکي
در النه حیوانات دانشگاه آزاد واحد شهرکرد نگهداري
شدند .حیوانات دسترسي کافي به آب و غذا داشتند.
حیوانات به  4گروه  2تایي تقسیم شدند .گروه کنترل
نرمال که آب آشامیدني دریافت کردند .گروه  EGکه
به آب آشامیدني این گروه در طول مدت آزمایش 1
درصد  EGاضافه شد .در طي دوره آزمایش ،این گروه
هیچ درمان دیگري دریافت نکرد .تجویز  EGدر آب
آشامیدني براي تشکیل سنگ اگزاالت کلسیم یک
روش تایید شده است( .)2گروه هاي پیشگیري  IIIو
 IVکه از روز اول تا پایان آزمایش همراه با تجویز
 1 EGدرصد عصاره الکلي ریشه گیاه آوندول را نیز در
غلظت هاي  322و  422میليگرم بر کیلوگرم(به
ترتیب) به صورت دهاني روزانه دریافت نمودند(.)32
جمع آوري ادرار  34ساعته موش هاي صحرایي ماده
هر گروه در روزهاي صفر و  32پژوهش به طور
انفرادي و در قفس متابولیک انجام شد .بعد از 34
ساعت نمونه هاي ادرار جمع آوري و حجم آن تعیین
شد و هر نمونه تا زمان انجام آزمایش در یخچال
نگهداري شد .جهت بررسي پارامترهاي بیوشیمیایي
ادرار ،نمونه ادرار هر موش صحرایي ماده جهت اندازه
گیري میزان اگزاالت به وسیله دستگاه جذب اتمي به
آزمایشگاه آریا فرستاده و توسط دستگاه اتولیز مدل
هیتاچي  013و  717اندازه گیري شد .در روز 32
مطالعه ،پس از بیهوشي با اتر نمونه خون موش هاي
صحرایي ماده هر گروه مستقیماً از قلب آن ها اخذ
شده و جهت اندازه گیري میزان اوره ،اسید اوریک و
کراتینین ،به آزمایشگاه فرستاده شد .جهت بررسي
آسیب شناسي کلیه ،بعد از آسان کشي حیوانات با اتر،
هر دو کلیه موش هاي صحرایي ماده از بدن خارج و
در فرمالین بافر  12درصد به مدت  42ساعت
نگهداري شدند و بعد از آن بقیه مراحل آماده سازي
مقاطع بافتي ،طبق روش استاندارد در دستگاه
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اتوتکنیکون طي شد .از بلوک هاي پارافیني تهیه شده،
برش هایي به ضخامت  1میکرومتر آماده گردید و به
روش هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزي شدند و با
میکروسکوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفتند.
در پایان ،کلیه نتایج با استفاده از برنامه نرم افزاري
 SPSS vol.16و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و
تحلیل شدند .نمودارها نیز با استفاده از برنامه نرم
افزاري  Excelرسم شدند و  P<0.05به عنوان تفاوت
معني دار در نظر گرفته شد و داده هاي اطالعاتي به
صورت  mean±SEMنشان داده شدند.
یافته های پژوهش
تغییرات حجم ادرار :با توجه جدول شماره  ،1حجم
ادرار در همه گروه ها در روز صفر اختالف معني داري
را نشان نداد .در حالي که در روز  ،32میزان حجم ادرار
در گروه  EGبه طور معني داري نسبت به گروه کنترل
کاهش یافت( ،)P<0.05ولي در گروه هاي پیشگیري
میزان حجم ادرار نسبت به گروه  EGافزایش معني
داري را نشان داد(()P<0.05جدول شماره .)1
تغییرات اگزاالت ادرار :همان طور که جدول شماره
 3نشان مي دهد در روز صفر مقادیر اگزاالت کلسیم
ادرار  34ساعته موش هاي صحرایي ماده تمام گروه
ها یکسان و هیچ گونه تفاوت معني داري مشاهده
نشد .در روز  32غلظت اگزاالت ادرار  34ساعته گروه
 )14/4±2/13( EGنسبت به گروه کنترل
( )7/2±2/263افزایش معني داري نشان دارد
( .)P<0.01هم چنین غلظت اگزاالت ادرار  34ساعته
گروه  IIIو  IVنسبت به گروه  EGبه طور معني داري
به ترتیب با  P<0.05و  P<0.01کاهش یافت(جدول
شماره .)3
تغییرات پارامترهاي سرمي :میزان کراتینین ،اوره و
اسید اوریک خون نیز در گروه  EGنسبت به گروه
کنترل افزایش معني داري را نشان داد( (P<0.01و در
گروه هاي  IIIو  IVمیزان پارامترهاي سرمي نسبت
به گروه  EGکاهش یافت ولي این کاهش سطح
معني داري را نشان نداد(.)P>0.05
نتایج هیستوپاتولوژیک تاثیر  EGبر کلیه :در گروه
کنترل ،اجزاء پارانشیمي بافت کلیه از جمله گلومرول
ها ،لوله هاي نزدیک و دور از نظر بافت شناسي نرمال
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جدول شماره  .1مقایسه حجم ادرار(میلی لیتر) بین گروه های مورد آزمایش
گروه IV
گروه III
گروه اتیلن گلیکول
گروه کنترل
روز
(غلظت )mg/kg 422
(غلظت )mg/kg 322
4/32±2/21
4/0±2/20
4/1±2/22
روز صفر 4/73±2/231
**2/2±2/223
**3/41±2/233
*1/1±2/213
4/2±2/23
روز 32
یافته ها به صورت میانگین±انحراف استاندارد نشان داده شده اند * .اختالف معني دار با گروه کنترل =** ،اختالف معني دار با گروه )P<0.01(EG

جدول شماره  .2غلظت اگزاالت ادرار  22ساعته گروه های مختلف()mg/dl
گروه IV
گروه III
گروه اتیلن گلیکول
گروه کنترل
روز
(غلظت )mg/kg 422
(غلظت )mg/kg 322
7/3±2/21
7/63±2/261
7/13±2/231
6/73±2/21
روز صفر
**3/73±2/231
**12/64±1/3
*14/13±1/21
2/13±2/3
روز 32
میزان اگزاالت بر حسب  Mean±SEMمي باشد *P<0.01 .اختالف معني دار بین گروه  EGو گروه کنترل **P< 0.05 ،اختالف معني دار بین
گروه هاي  IIIو  IVو گروه  EGمي باشد.

جدول شماره  .3میزان پارامترهای سرمی در گروه های آزمایشی در روز )mg/dl( 22
گروه IV
گروه III
گروه اتیلن گلیکول
گروه کنترل
پارامترهاي سرمي
(غلظت )mg/kg 422
(غلظت )mg/kg 322
42/2±2/1
12/0±2/0
*12/1±1/22
22/73±1/231
اوره
2/4±2/223
4/1±2/233
*4/1±2/213
3/1±2/23
اسید اوریک
2/21±2/223
2/0±2/233
*1/21±2/213
2/14±2/23
کراتینین
میزان پارامترهاي سرمي بر حسب  Mean ±SEMمي باشد *P<0.01 .اختالف معني دار بین گروه  EGو گروه کنترل
مي باشد.
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بود و فاقد هر گونه ضایعه هیستوپاتولوژیک از جمله
رسوب کریستال هاي اگزاالت و یا پروتئین
بودند(شکل شماره  .)1درگروه  ،EGایجاد رسوب
پروتئین همراه با کلسیم در لوله هاي ادراري همراه با
نفوذ سلول هاي التهابي تک هسته اي در بافت
بینابیني کلیه دیده شد(شکل شماره  .)3به دلیل آسیب
گلومرول ها توسط  EGپروتئین ها از راه خون به
داخل ادرار نشت کرده است ،که همراه با کلسیم در
لوله ادراري و مجاري ادراري بافت کلیه دیده شد ،که
رسوبات قرمز رنگ پروتئین همراه کلسیم در شکل با
فلش نازک نشان داده شده است .هم چنین  EGباعث
اتساع شدید و غیر طبیعي فضاي ادراري کپسول بومن،
آتروفي کالفه مویرگي و دژنرسانس آبکي سلول هاي
پوششي لوله هاي کلیوي شده بود که این دژنرسانس،
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به صورت واکوئله شدن سیتوپالسم و ایجاد فضاهاي
سفید و توخالي ،تورم سلولي و کوچک شدن مجراي
لوله ها تظاهر مي کند .هم چنین کنده شدن سلول
هاي پوششي لوله هاي کلیوي و افتادن آن ها در
داخل مجاري نیز قابل مشاهده بود(شکل شماره  .)3در
گروه هاي تیمار ،شدت ضایعات وارده به بافت کلیه از
جمله واکوئله شدن سلول هاي پوششي لوله هاي
کلیوي(هیدروپیک دژنرسانس) اتساع غیرطبیعي فضاي
ادراري کپسول بومن و آتروفي کالفه مویرگي ،هم
چنین نفوذ سلول هاي آماسي تک هسته اي در بافت
بینابیني کلیه نسبت به گروه  EGکاهش یافت(شکل
شماره  )2که از نظر هیستوپاتولوژیکي اختالفي بین
گروه ها مشاهده نشد.
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سلول های التهابی تک هستهای دربافت بینابینی(فلش ضخیم ) .ب) آتروفی کالفه مویرگی (سرفلش) ،اتساع فضای ادراری
کپسول بومن(ستاره) ،واکوئله شدن سلول های پوششی لوله های کلیوی(هیدروپیک دژنرسانس)(فلش ها)
(هماتوکسیلین-ائوزین.)×144 ،

شکل شماره  .3کاهش آسیب های گلومرولی ،واکوئله شدن سلول های پوششی لوله های کلیوی و هم چنین نفوذ سلول های
آماسی تک هسته ای در گروه تیمار با غلظت  244میلیگرم بر کیلوگرم عصاره الکلی
ریشه آوندول(هماتوکسیلین-ائوزین)×244 ،

معني دار میزان اگزاالت ادرار و شدت ضایعات وارد بر
کلیه نسبت به گروه  EGشده است .میزان حجم ادرار
در گروه هاي تیمار نسبت به گروه  EGافزایش را
نشان داد .هم چنین ،میزان اوره ،اسید اوریک و

بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیق حاضر ،نشان داد که مصرف خوراکي
عصاره الکلي ریشه گیاه آوندول در غلظت هاي  322و
 422میلي گرم بر کیلوگرم وزن بدن ،موجب کاهش
031
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شکل شماره  .2الف) گروه مصرف کننده  .EGرسوب پروتئین همراه باکلسیم در لولههای ادراری(فلشهای نازک) همراه بانفوذ
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شکل شماره  .1گروه کنترل .ساختار نرمال کلیه شامل گلومرول ها ،لوله های دور و نزدیک(هماتوکسیلین-ائوزین)×244 ،

تاثیر عصاره الکلی ریشه گیاه(آوندول)  Smyrnium cordifolium Boissدر پیشگیری ...لیال روحی و همکاران
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کراتینین خون در گروه هاي تیمار کاهش یافت .این
اثرات مي تواند به علت خواص آنتي اکسیداني و فنلي
ریشه گیاه آوندول باشد .این گیاه حاوي ترکیبات فنلي
بسیار چرب و سنگین بوده که تقریباً در آب نامحلول
بوده است و به صورت یک سوسپانسیون در مي آید
که مي تواند با فرآیند آسیب بافت اپیتلیال ،تداخل
داشته و اثر مهارکننده بر روي التهاب سلولي داشته
باشد .گیاه آوندول توسط مردم به عنوان یک داروي
گیاهي در درمان ادم اندام هاي داخلي بدن به ویژه در
مشکالت کلیوي(سنگ کلیه) و مثانه مورد استفاده قرار
مي گیرد( .)30این گیاه حاوي اثرات آنتي آکسیداني و
فعالیت ضد باکتریایي قوي است( .)17این گیاه در
بخش غربي ایران براي بیماري هاي مثانه و کلیه
استفاده مي شود .و روغن هاي فراهم شده از ریشه،
برگ و میوه  Smyrniumتاثیرات ضد باکتریایي
داشته که با مقدار گسترده از سز کوئي ترپن،
هیدروکربن ها مانند ژرماکرون مرتبط مي باشد و در
پژوهش ها اثرات ضد میکروبي گیاه آوندول را بر ضد
هفت باکتري بیماري زا مورد بررسي قرار دادند(.)17
در مطالعه اي که به وسیله وحداني و
همکاران( ،)3211انجام شد اثر عصاره آبي بن سرخ بر
پیشگیري از سنگ کلیه موش هاي صحرایي بررسي
شد که براي القاء سنگ کلیه از  EGاستفاده شده بود.
نتایج آن ها نشان داد که عصاره آبي بن سرخ اثر
پیشگیري کننده از سنگ کلیه را نداشته و بالعکس
سبب افزایش میزان رسوب اگزاالت کلسیم شده است
که با نتایج مطالعه حاضر هم خواني ندارد( .)22در
مطالعه اي که به وسیله آتماتي و همکاران(،)3220
انجام شد اثر عصاره کینودون راکتیلون بر سنگ کلیه
بررسي گردید .در این مطالعه از  EGبه عنوان ماده
سنگ ساز استفاده شد .آنالیز ادراري از نظر میزان
اگزاالت ،کلسیم ،سدیم و کریستال انجام شد و
مطالعات بافت شناسي جهت بررسي میزان رسوب
کریستال ها در بافت کلیه صورت گرفت .نتایج نشان
داد با تاثیر مثبت عصاره بر کاهش میزان اگزاالت،
کلسیم و سدیم و کاهش میزان رسوب کریستال ها در
کلیه مي تواند بر پیشگیري از سنگ کلیه موثر باشد
که با نتایج ما داراي تفاوت هایي مي باشد(.)21

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 7:20 IRST on Monday March 8th 2021

در مطالعاتي که توسط کریستینا و همکاران
( ،)3223بر روي سنگ اگزاالت کلسیم در موش
صحرایي انجام شد ،تجویز پودر ریشه گیاه
 cycleapllataتوانست سنگ سازي را مهار کند .در
پژوهش مذکور مشابه مطالعه حاضر ،کاهش اگزاالت
ادراري در گروه تیمار مشاهده شد( .)23حاج زاده و
همکاران( ،)3211اثر درماني  Nigella sativaبر
تشکیل سنگ هاي ادراري در موش را بررسي کردند.
نتایج نشان داد که عصاره سیاه دانه مي تواند در سطح
معني داري سایز و میزان رسوب اگزاالت کلسیم را
نسبت به گروه  EGکاهش دهد و بر خالف نتایج
مطالعه حاضر ،غلظت اگزاالت ادراري در همه گروه ها
در مقایسه با گروه کنترل افزایش نشان داد که نتیجه
اگزاالت و سیترات ادرار با نتایج به دست آمده از
مطالعه حاضر مشابه مي باشد( .)22در مطالعه حاضر،
آنالیز بافت شناسي نشان داد ،در گروه تیمار با عصاره
الکلي ریشه گیاه آوندول ضایعات وارد بر کلیه نسبت
به گروه  EGکاهش یافته بود .عصاره ریشه گیاه
آوندول به شدت حاوي جوهر فنل و به شدت چرب و
روغني مي باشد که شاید بتوان دلیل کاهش میزان
آسیب هاي وارد بر کلیه را به دلیل وجود خاصیت فنلي
و چرب این گیاه دانست.
در مطالعه موریا و همکاران( ،)3220اثر عصاره
کوئرکوس سالیسینا بر مهار اکسیدان هاي ادراري و
سطح کلسیم ادراري در موش صحرایي هاي مبتال به
سنگ اگزاالت کلسیمي کلیه بررسي شد .نتایج این
مطالعه نشان داد که عصاره کوئرکوس سالیسینا داراي
اثرات آنتي اکسیداني است و مي تواند از تشکیل سنگ
کلیه و عود آن جلوگیري کند( .)24در مطالعه اي که
به وسیله خواجوي راد و همکاران( ،)3222انجام شد،
اثر عصاره هیدروالکلي ریشه Cynodon dactylon
بر سنگ کلیه ناشي از  EGدر موش صحرایي بررسي
شد .یافته ها نشان داد میزان رسوب اگزاالت کلسیم
در گروه تیمار نسبت به گروه  EGبه طور معني داري
کاهش یافت و سطح اگزاالت ادرار نیز مشابه مطالعه
حاضر در گروه تیمار کاهش یافت(.)21
همان طور که در این مطالعه و مقایسه آن با
مطالعات دیگر انجام گرفت عصاره ریشه گیاه آوندول
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-که نقش نانو باکتري ها با ایجاد یک پوسته کلسیم
فسفات در این زمینه مطرح است و با توجه به این که
ترکیبات آوندول داراي اثرات ضد میکروبي مي باشند
ممکن است بخشي از اثرات آوندول در درمان سنگ
کلیه به نحوي مرتبط با اثرات آن در مهار عوامل
.عفوني و شاید نانو باکتري ها باشد
نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که
استفاده از عصاره ریشه آوندول در پیشگیري از سنگ
هاي ادراري القاء شده در موش مي تواند موجب
پیشگیري از تشکیل سنگ هاي ادراري و آسیب به
 لذا عصاره آوندول در پیشگیري و.بافت کلیه شود
درمان سنگ کلیه در افرادي که مستعد تشکیل سنگ
 اگر چه،ها ي اگزاالتي هستند مي تواند موثر باشد
الزم است با انجام آزمایشات بالیني این اثر بخشي به
.اثبات برسد

 با.باعث کاهش تخریب بافت هاي کلیوي شده است
توجه به مطالعات قبلي عصاره گیاه آوندول حاوي
.)31(مقادیر قابل مالحظه اي از فالونوئیدها مي باشد
فالونوئیدهاي گیاهي به عنوان آنتي اکسیدان عمل
 لذا.مي کنند و سبب مهار رادیکال هاي آزاد مي شوند
ممکن است بخشي از اثر ریشه آوندول در جلوگیري و
درمان سنگ هاي کلیوي که در این پژوهش دیده مي
شود به علت اثرات ضد التهابي و آنتي اکسیدان
ترکیبات آوندول موجود در عصاره باشد که با دخالت
ً احتماال،در پروسه تخریب سلولي ناشي از کریستال ها
از آزاد شدن و یا عمل فاکتورهاي پیشرونده التهاب و
موثر در هسته سازي هتروژن کریستال ها جلوگیري
 هم چنین برخي از مطالعات جدید پیشنهاد.مي نماید
مي کند که سنگ هاي کلسیمي کلیه نیز مانند سنگ
هاي استراویت ممکن است منشاء عفوني داشته باشند
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Abstract
Introduction: Considering the evidence
which show the effect of herbal medicine
on nephrolithiasis treatment, the aim of this
study was to evaluate the efficacy of
ethanolic extract of Smyrnium cordifolium
Boiss root on prevention of calcium oxalate
nephrolithiasis in rats.

Findings: EG significantly had increased
serum creatinine, urea and uric acid in
comparison to the normal control. Whereas
serum creatinine, urea and uric acid were
reduced non-significantly in groups III and
IV in comparison to EG group. Smyrnium
cordifolium extract significantly increased
urinary volume but decreased urine oxalate
level compared to EG group (P<0.05).

Materials & methods: Thirty-two female
Wistar albino rats were randomly divided
into 4 groups. Normal control received
water and other three groups received
ethylene glycol (EG) (1% v/v) in distilled
water for 28 days. Extract was given 200
mg/kg and 400 mg/kg orally in distilled
water for 28 days in groups III and IV. The
urea, uric acid and creatinine were
measured on 28th day. 24 hr urinary
volume and oxalate were measured on day
0 and 28.

Discussion & Conclusions: This study
showed that Smyrnium cordifolium extract
was able to reduce urine oxalate in the rat.
Therefore, the beneficial action of extract
on human kidney stones may be suggested.
However, further studies must clarify the
mechanism.
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