مقاله پژوهشي
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تأثير عصاره هيدروالكلي گلبرگ گل سرخ
صحرايي نر تيمار شده با آرسنيک
*

2

ماريه محمدی ،1مينو محمودی ، 1سيامک شهيدی

 1گروه زيستشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان ،همدان ،ايران2 ،مرکز تحقيقات فيزيولوژی اعصاب ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،همدان،
ايران
تاريخ وصول1396/3/2 :

تاريخ پذيرش1396/8/6 :

چکيده:
زمينه و هدف :سديم آرسنيت يك آالينده زيست محيطي است كه به دليل كااربرد آن در صاناي شايميايي مقادار آن در شاهرهای
صنعتي بيش از ساير مناطق است و دارای اثر هيستوپاتولوژيك بر روی اندامهای مختلف بدن از جمله كليه ميباشد .گل سرخ يکاي
از گياهان داروياي ضد سرطاني ،ضد التهابي ،ضد جهش ژنتيکي و ضاد افساردگي مهام اساته هادف از ايان تحقياق ،مطالعاه
بررسي تأثير عصاره هيدروالكلي گلبرگ گل سرخ (ه )Rosa damascene Lبر روی کلياه ماوشهاای صاحرايي نار تيماار شاده باا
آرسنيک بوده
روش بررسي  :در اين مطالعه تجربي تعداد  3۰سر موش صحرايي نر در محدوده وزني 2۵۰ا 2۰۰گرميبه پنج گروه شامل دو گروه
کنترل ،کنترل منفي(تحت تيمار با آرسنيک) و سه گروه تحت تأثير آرسنيک بودند که به ترتيب با دوزهای  300 ،1۵0و  ۴۵0ميليگارم
به ازا هر کيلوگرم وزن بدن عصاره هيدروالکلي گلبرگ گل سرخ تيمار شدنده آرسنيک به آب آشاميدني گروههاای تحات تاأثير قارار
گرفت و عصاره هيدروالکلي گلبرگ گل سرخ به صورت درون صفاقي تزريق شده هپس از پايان آزمايشها از تمااميحيواناات خاون-
گيری به طور مستقيم از قلب در حال تپش به عمل آمد و سرم خون تهيه و سپس ميزان  BUNو کراتينين اندازهگياری شاده همنناين
نمونههای بافت کليه جهت تهيه مقاط بافتشناسي جدا و پس از فيکس شدن ،رنا آميازی هماتوکسايلين ا ائاوزين روی آنهاا انجاام
گرفته دادهها با استفاده از روش آماری آناليز واريانس يک طرفه تجزيه و تحليل شدنده
يافتهها :آرسنيک به طور گستردهای باعث آسيب در بافات کلياه مايشاوده ساطس سارمي BUNو کاراتينين در گاروه دريافات کنناده
آرسنيک نسبت به گروه کنترل افزايش معنيداری داشت()p<۰/۰۰1ه اين وضعيت در گروههای درمان شده با هيدروالكلي گلبارگ گال
سرخ به طور معنيداری کاهش نشان

داد()p<۰/۰۰1ه

نتيجهگيری :عصاره هيدروالكلي گلبرگ گل سرخ حاوی ترکيبهای شيميايي محافظت کنندهای نظير آنتاياکسايدانهاا و فالونوئيادها
است که قادرند با مکانيسمهايي نظير مقابله با اساتر  ،اکسايداتيو کلياه را در برابار آسايبهاای ناشاي از مساموميت باا آرسانيک
محافظت کننده
واژههای کليدی :گلبرگ گل

سرخ ،آرسنيک ،کليه ،کراتينينBUN ،

* نويسنده مسئول :مينو محمودی ،همدان ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان ،گروه زيستشناسي
Email: minoomahmoodi@yahoo.com
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) (Rosa damascene L.بر روی کليه موشهای

ماريه محمدی و همکاران

مقدمه

نشان داد که آرسنيک قادر است حجم گلاومرولهاا را

است كه به دليل كاربرد آن در صناي شيميايي مقادار

گلومرول منجر به کاهش حجم کليه شده و عملکرد آن

آن در شهرهای صنعتي بيش از ساير مناطق است()1ه

را مختاال ماايکنااد()۴ه آرساانيک باعااث چروكياادگي

اين تركيب از طريق مواد غذايي ،هوا ،آب آشااميدني و

گلومرولها ،افزايش فضاای كپساول باومن ،از دسات

خاك وارد بدن ميشود و دارای اثر هيساتوپاتولوژيك

رفتن شكل منظم توباولهاای كلياوی ،افازايش ارتفاا

بر روی اندامهای مختلف بدن از جمله كليه مايباشاده

حاشيه مسواكي سلولهاای توباولي و كااهش فضاای

مصرف حاد آرسنيك ميتواند باعث آسيبهاای كلياه،

داخل توباولي ياا لاومن توباولي مايشاوده هامچناين

كبد ،روده و مغز شود و حتي مصارف مازمن آن نياز

آشاميدن آب آلوده به سديم آرسنيت موجب تغييارات

ميتواند باعث ايجااد اخاتالالت عملكاردی در سيساتم

هيستوپاتولوژيك در كليه و وزن رت ميشود()۵ه

عصبي و كليوی شود()2ه همچنين آرسانيك مايتواناد

گياهان دارويي و عصارههای گياهي به ميازان

بيماریهای مزمن كليوی ايجااد كناد و باعاث افازايش

زيادی باه عناوان دارو بارای کنتارل بهتار و ماديريت

خطر ابتال به سرطانهای كليه و كبد شوده تحقيقهاای

بيماااریهااای کلياوی مااورد اسااتفاده قاارار مايگيارد،

صورت گرفته نشاان داده اسات كاه تزرياق خاوراكي

همچنين اساتفاده بايش از حاد از داروهاای سانتتيکي

آرسنيك غير آلي منجر به تجم فلز مس در كلياههاای

اثرات سوء شديدی در عملکرد دارند که اين مسأله نيز

رت و خوكنه هندی شده ،ولي با اين حال مشخصههاا

سبب شده تا انسانها برای درمان بيخطر باه طبيعات

و مكاانيزم اياان تجما در كليااه شاناخته نشااده اسااته

روی بياورند()6ه در سالهاای اخيار تحقياق بار روی

بسياری از فلزات سنگين در كليه تجم پيدا ميكنناد و

گياهان و داروهای طبيعي باا فعاليات آنتاي اکسايداني

تجماا اضااافي هركاادام از اياان فلاازات حتااي فلاازات

بسيار مهمتر از دريافت تغذيهای آنتياکسيدانها جهت

ضروری ممكن اسات كاه بارای ايان ارگاان خطرناا

کسب مناب نسابتا طبيعاي باه عناوان مطمائنتارين و

باشد(3ا)2ه عالوه بر اين تحقيق هاا نشاان دادهاناد كاه

تأثيرگذارترين مناب ميباشد()۷ه مطالعههاای فراواناي

تجم آرسنيك در برخي بافتها به ويژه در كليه و كبد

بر روی آنتياکسيدنهاا انجاام شاده اسات کاه نشاان

موجب تغييرات هيساتوپاتولوژيكي در اجازای کلياه از

ميدهد محصوالت طبيعي ميتوانند ميزان آسايبهاا و

جمله تخرياب توباولهاا و گلاومرولهاا مايشاود()3ه

تخريبهای کبدی و کليوی که باه وسايله ماواد سامي

تاکنون تحقيق های متعددی درباره بررسي اثار ساديم

متنوعي ايجاد ميشاوند را کااهش دهناده ترکيابهاای

آرسنيت بر کليه مشاهد شاده اساته نتاايج مطالعاهای

آنتياکسايداني در گوناههاای متعادد گياهاان از قبيال؛
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سديم آرسانيت ياك آاليناده زيسات محيطاي

کاهش دهد و در کليه ايجاد آتروفي کنده کااهش حجام

اثر عصاره گلبرگ گل سرخ بر روی کليه موشهای صحرايي

سبزيجات ،ميوهها ،دانههای روغني ،غالت ،شاخههاا و

روی کلياه مااوشهااای صااحرايي ناار تيمااار شااده بااا

ريشهها به عنوان منب گياهي يافت ميشود()۸ه

آرسنيک بوده

ميباشاد و محبوبيات اساانس و گاالب آن از سااليان
دراز به علات خاواع عرفااني و اقتصاادی آن مطار

روش بررسي
اين مطالعه از نو تجربي بوده و جهات انجاام

بوده است()9ه عصاره ايان گيااه حااوی ترکياب هاايي

آن تعداد  3۰سر رت نر بالغ از نژاد ويستار از انسايتو

هاامچااون؛ تاارپن ،گليکوزي اد ،فالونوئي اد ،آنتوس ايانين،

پاستور تهران خريداری و به مدت ياک هفتاه در اتاا

کربوکسايليک اسايد ،مرساين ،ويتااامين  ،Cکااامپفرول،
کورسااتين و ژراني اول اسااته اي ان گيااه منب ا غن اي از
ترکيبهای فنلي همچون اوژنول و گرانوئيل استه ايان
ترکيبها تأثيرهای مختلف و وسيعي بر بدن ميگذارند
و باه عناوان آنتاياکسايدان عماال مايکنناده هامچنااين
راديکالهای آزاد را مهار مايساازند و دارای خاواع
ضد سرطاني ،ضد التهابي ،ضد جهش ژنتيکاي و ضاد
افسردگي هستنده اين ترکيبهاای فنلاي دارای خاواع
ضدصرعي نياز هساتند()1۰ه فالنوئيادها و تارپنهاای
موجود در گل اين گياه ،برای درماان افساردگي مفياد
است و به عملکرد قلبي و عروقاي نياز کماک مايکناده
اسيدهای چرب اشبا نشاده موجاود در عصااره ايان
گياه به رشد دندريتهای اعصاب کمک ميکند()11ه

حيوانات ،جهت ساازش و رسايدن باه وزن رتهاا باه
 2۰0تا  2۵۰گرم قارار گرفتناده تغذياه رتهاا از ماواد
غذايي داناه آمااده و اساتاندارد تهياه شاده از شارکت
خورا دام پار

شامل  15درصاد پاروتئين50 ،اا40

درصد کربوهيدرات2 ،درصد چربي خاوراکي و  15تاا
 25درصاد فيبار انجاام شاده حيواناات در طاول دوره
آزمايش درخوردن آب و غذا محدوديت نداشتنده
مقدار مناسابي از گلبارگ گال سارخ از باغاات
واقاا در شهرسااتان هماادان جماا آوری و پااس از
شناسااايي گونااه مااورد نظاار گي ااه فااو  ،بااه وساايله
کارشناسان گروه زيستشناسي ،بار روی کاغاذپخش
و در سايه در هوای معمولي خشک گرديد و برگهاای
خشاااک شاااده باااا آساااياب برقاااي پاااودر شااادنده
عصارهگيری به روش ماسراسايون انجاام شاده ابتادا

گاال ساارخ(محمدی) از زمااانهااای گذشااته

پااودر گلباارگ گياااه بااه وساايله تاارازوی ديجيتااال

مصرف خوراکي داشته و بيشاتر باه خااطر مصارف

(870,Germanyه )Type = B115- NA83305 Kern

توزين شاده

اسانس آن مورد توجه بوده و به همين دليل باه طاور

در مرحله بعد روی پودر برگ که در بشر ريخته شده

جدی به جنبههای دارويي آن توجاه نشاده اساته لاذا

بود ،از الکل  80درصد را روی پودر ريختاه تاا کاامال

هااادف از ايااان مطالعاااه بررساااي اثااار عصااااره

روی آن بپوشانده در ظرف را با پاارافيلم بساته و باه

هيادروالكلي گلبارگ گال سارخ (ه )Rosa damascene Lبار

مدت ياک هفتاه در يخناال نگهاداری شاد تاا محلاول
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گياه گال سارخ باا ناام

علمايRosa damascena

ماريه محمدی و همکاران

زماني مشخص ،محلولها به وسيله کاغذ صافي صاف

گاال ساارخ) و آرساانيک بااه صااورت محلااول در آب

شاادند و تفالااه باقيمانااده دور ريختااه شااده محلااول

آشاميدني در اختيار ماوشهاا قارار داده شاد و دوره

هيدروالکلي به دست آمده در ارلن  500سيسي ريخته

تيمار رت ها  4هفته بوده

مادل

پس از پايان دوره تيمار ،حيوانات باه صاورت

شد و در دستگاه روتااری(شاركت

 )4با قابليت تبخير قارار گرفاته عصااره

ناشااتا بااه وساايله اتاار بيهااوش شاادند و بالفاصااله

خالص به دست آمده را داخل پليات ريختاه و در زيار

خونگيری از قلب آنها انجام شده خون به دسات آماده

هود آزمايشگاه به مدت  48ساعت قرار داديم تا کاامال

در لولههای آزماايش اساتريل شاده ريختاه شاد و در

خشک شوده بعد از آنکه کامال خشک شد ،در پلياتهاا

دستگاه سانتريفيوژ

مدل

را بسته و تا زمان مصرف در يخنال نگهداری کرديمه

 )centrifuge2041باار روی زمااان  1۰دقيقااه بااا ساارعت

پااس از طااي شاادن ماادت زمااان الزم جهاات

 ۴۰۰۰دور در دقيقه تنظيم شاد و ساانتريفيوژ گردياده

سازگاری با محيط ،قبل از آغاز آزمايش رتها به دقت

سرم خون بالفاصله جدا و در درون ميکروتيوبهاای

وزن و گروههای مختلف عالمتگذاری شدنده سپس بر

اپندورف ريخته و باه آزمايشاگاه منتقال شاده پاس از

طبق گروهبندی ارايه شده ،تيمار رتها آغااز شاده باه

خونگيری از قلب ،کليه موش را از بدن حياوان خاارج

اين منظور عصاره گلبرگ گل سرخ باا دوزهاای 450و

کرده و پس از شستن به وسيله سرم فيزيولوژی برای

 1۵۰ ،300ميليگارم باه ازای هار کيلاوگرم وزن بادن

برشگيری و انجام کارهای پااتولوژی در فرماالين 10

تهيه و به صورت درون صفاقي به مدت  4هفته ،تا قبل

درصد نگهداری شده

RV05 BASIC

IKA-WERKE

از خونگيری به حيوانات تزريق شده

(شرکت centurion scientific ltd.

حيوانات در محل مناسب از نظر رطوبت و دما

رتها به صورت تصادفي به پنج گاروه (هار

نگهداری ميشدند و قفس آنها باه طاور مرتاب نظافات

گروه  6سر) تقسايم شادند؛ گاروه اول (گاروه کنتارل

ميشده کليه رفتارها با موشهای صحرايي ،مطاابق باا

سالم) ،گروه دوم (گاروه شااهد بيماار) کاه تحات اثار

قاااوانين اخاااال پزشاااکي در ماااورد حياااوانهاااای

آرساانيک قاارار گرفتنااد ،گااروه سااوم گااروه تيمااار 1

آزمايشگاهي انجام شده

(آرسنيک  +دوز  1۵0ميليگرم باه ازای هار کيلاوگرم

دادههااای جماا آوری شااده بااا اسااتفاده از

وزن بدن عصااره گلبارگ گال سارخ) ،گاروه چهاارم،

نرمافزار  SPSSو آزماونهاای آمااری کولماوگروف ا

گروه تيمار ( 2آرسنيک  +دوز  3۰۰ميليگرم به ازای

اسميرنوف آنااليز وارياانس ياک طرفاه(آنوا) و تسات

هاار کيلااوگرم وزن باادن عصاااره گلباارگ گاال ساارخ)،

تئکي تجزيه و تحليل شدنده

گااروه پاانجم ،گااروه تيمااار ( 3آرساانيک  +دوز ۴۵0
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همگناي از حااالل و گيااه بااه دساات آياد .بعااد از دوره

ميليگرم به ازای هر کيلوگرم وزن بدن عصاره گلبرگ

اثر عصاره گلبرگ گل سرخ بر روی کليه موشهای صحرايي

آثااار نفروتوكسيساايتي آرساانيک بااا افاازايش دوز

يافتهها

صحرايي نار تيماار شاده باا آرسانيک دارای افازايش

کننده باالترين دوز اين آثاار باه کمتارين مقادار خاود

معنيدار نسبت به گروه کنتارل داشات()p>0/001ه در

رسيده و حالت بافت کليه و گلاومرولهاا و توباولهاا

گروههای دريافات کنناده آرسانيک  +عصااره ( ۴۵۰و

نزديک به گروه کنترل شده است که اين نتايج با يافته-

 1۵۰ ،3۰۰ميل ايگاارم باار هاار کيلااوگرم وزن باادن) بااا

های مطالعههای پيشين و دادههای آماری اين پژوهش

افزايش دوز شاهد کاهش سطس سرمي BUNو نزديکي

کامال مطابقت داشته و منطبق استه

آن به سطس گروه کنترل مشاهده شده
باار اسااا

نمااودار شااماره 2مقايسااه سااطس

بحث

سرميکاراتينين ،ساطس ايان آنازيم در گاروه دريافات

در پژوهش حاضر بررسي ميازان کاراتينين و

کننده آرسنيک نسبت باه گاروه کنتارل دارای افازايش

 BUNنشان داد که در گاروه دريافات کنناده آرسانيک

معنيدار ( )p>۰/۰۰1داشته در گاروههاای تيماار ساه

سطس هر دو شاخص نسبت باه گاروه کنتارل افازايش

گانااه بااا عصاااره گلباارگ گاال ساارخ کاااهش معنايدار

معنيدار( )p>۰/۰۰1داشته استه همچنين با توجاه باه

وابسته باه دوز ( )p>۰/۰۰1نسابت باه گاروه دريافات

نتايج مطالعه حاضر و با استناد به برشهای باافتي از

کننااده آرساانيک ديااده شااده در گااروه دريافاات کننااده

کليه در گروههای مورد بررسي ،در موشهاای تيماار

باالترين دوز عصاره ،تفاوت معنيداری با گروه کنترل

شده باا ساديم آرسانيت ،کااهش در حجام کاورتکس،

مشاهده نشد()p<0/0۵ه

تخريب سلولهای اپيتليومي لولههای دور و نزدياک و

در بررسي بافتي کليه در گاروه کنتارل ،بافات

کاهش در حجم آنها ،آتروفي گلومرولها و افزايش در

کليه ،توبولها و گلومرول کامال حالت عادی و طبيعاي

مياازان  BUNو کااراتينين ساارم مشاااهده شااد ،امااا بااه

داشته در گروه دريافت کننده آرسنيک زوال توبولها،

واسطه تيماار باا عصااره گلبارگ گال سارخ ،ساطو

گلومرولها و بافات کلياه دياده شاده نظام سااختاری

شاخصها با افازايش دوز کااهش چشامگياری نشاان

سلولي دستخوش تغييرات شده و اثاری از انساجام و

ميدهده همچنين بررسي نمونههای بافتي نيز مؤيد اين

نظم سلولي در اين گروه ديده نشده آثاار خاونريازی

مطلب است که با افزايش دوز ،ضايعات بافتي ناشي از

قابل مشاهده اساته در گاروههاای تجرباي ساه گاناه

مصرف آرسنيک رو به بهبود استه

دريافت کننده عصاره هيادروالکلي گلبارگ گال سارخ،
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سااطس ساارمي  BUNدر گااروه مااوشهااای

مصرفي ،کمتر شده باه شاکلي کاه در گاروه دريافات

ماريه محمدی و همکاران

گروه کنترل ¥ ،بيانگر معنيداری نسبت به گروه دريافت کننده آرسنيک  بيانگر معنيداری نسبت به گروه دريافت کننده آرسنيک  +عصاره
 1۵۰ميليگرم بر کيلوگرم بيانگر معنيداری نسبت به گروه دريافت کننده آرسنيک  +عصاره  3۰۰ميليگرم بر کيلوگرم
((***:p< 0/001( ،(¥¥¥:p< ،0/001( ،(:p< 0/001( ،(:p< 0/001

نمودار  :2بررسي دادههای حاصل از اندازهگيری سطس سرميکراتينين در گروههای مورد آزمايشه * بيانگر معنيداری نسبت به گروه کنترل¥ ،
بيانگر معنيداری نسبت به گروه دريافت کننده آرسنيک  بيانگر معنيداری نسبت به گروه دريافت کننده آرسنيک  +عصاره  1۵۰ميليگرم بر
کيلوگرم بيانگر معنيداری نسبت به گروه دريافت کننده آرسنيک  +عصاره  3۰۰ميليگرم بر کيلوگرم
((***:p< 0/001( ،(¥¥¥:p< ،0/001( ،(:p< 0/001( ،(:p< 0/001
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تصوير  :1رن آميزی هماتوکسيلين ا ائوزين ) (H&Eبرشهای بافت کليه ( بزرگنمايي  ۴۰۰برابر)
 (Aکليه يک موش صحرايي از گروه کنترل  )Bموش صحرايي دريافت کننده آرسنيک در آب آشاميدني  D،Cو  )Eنمونههای بافتي تهيه شده از
موشهای صحرايي که آرسنيک را همراه با عصاره با دوزهای به ترتيب  450و 1۵0 ،300ميليگرم به ازا هر کيلوگرم وزن بدن از عصاره
هيدروالکلي گلبرگ گل سرخ به صورت تزريق درون صفاقي دريافت کردهانده گلومروالر ( )Gو توبوالر ()T

به نظر ميرسد که راديکالهای آزادی کاه در

آندوپالسمي تأثير ميگاذارد()12ه ساطو گلوتااتيون

نتيجه تبديل متابوليکي آرسنيک ايجاد ميشوند ،سبب

جهت حفظ ساختار و تماميات عملکاردی ارگاانهاای

القاء آسيب اندامي به وسيله پراکسيداسيون ليپيدی و

مختلف حايز اهميت اساته حفاظ ساطو گلوتااتيون

کاهش فعاليت آنزيمهای آنتاياکسايداني مايشاود و

وابساته باه فعاليات

و گلوتااتيون ردوکتااز

همچناين بار تراواياي غشااهای ميتوکنادری و شابکه

ميباشده راديکالهای آزاد نيمه عمر کوتاهي داشته و
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عناوان محصاول جاانبي در واکانش باا ليپيادها،

پيش ميروده در موشهاای تيماار شاده باا آرسانيک

آمينواسيدها ،پروتئينها ،کربوهيدراتهاا و نوکلوئياک

کاهش چشمگيری در ميزان سايتوکروم  P450مالحظاه

اسيدها به ميزان زيادی يافت ميشود()13ه ماالون دی

گرديد( 1۵و)1۴ه

آلدئياد ايزوپروساتانهاا و ليپيادهای اکسايد شاده

اگر چه مكانيسم نفروتوكسيسيتي ايجاد شاده

محصوالت جانبي حاصل از واکنش با اکسيژن فرآيند

به وسيله آرسنيك به طور كامل شناخته نشاده اسات،

راديکالهای آزاد ميباشنده طي متابوليسم معمولي در

امااا برخااي از مطالعااههااای آن را ناشااي از تغيياارات

بدن گونههای اکسيژن واکنشپاذير متعاددی از قبيال

متااابوليكي آرساانيك در داخاال ساالولهااای توبااول

راديکالهاای سوپراکساايد) ،(O2-هيادروژن پراکساايد

پروگزيمال ميداننده همچنين گازارش شاده اسات كاه

) (H2O2و راديکالهای هيدروکسيل ) (OH-توليد ماي-

جايگاااه اصاالي ساالولي آرساانيك ،ميتوكناادری اسااته

شوند .راديکالهای آزاد در نقل وانتقال سايگنالهاای

مطالعههای بيوشيميايي بر روی كليه رتهاايي كاه باه

سالولي و تنظايم رشاد حاايز اهميات مايباشاد ،اماا

مدت زمان طوالني در معرض آرسنيك محلاول در آب

اکسيداتيو

آشااااميدني قااارار گرفتاااه بودناااد ،افااازايش تااانفس

ناشي از آرسنيک سبب حمالت متعدد زيست مولکولي

ميتوكندريايي را نشاان داده هامچناين شاواهد زياادی

ميگردد(1۴ا)12ه

وجود دارناد كاه ساميت آرسانيك را ناشاي از ايجااد

راديکالهای آزاد به ميزان باال طي استر

کليه اندام هدف اصلي در القاء مواد شايميايي

اساااتر

اكسااايداتيو مااايدانناااد وآن را باااه عناااوان

سمي استه برخالف کبد ميکروزومهای  P450در کلياه

مكانيسمي در كارسينوژنزيس ايجاد شاده باه وسايله

12درصد ميباشده در حالي کاه در کلياه توباولهاای

آرسنيك تلقي كردهاند()16ه

پروگزيماال بيشاترين ميازان سايتوکروم  P450را دارا

ورما و همكاران با تزريق دهااني آرسانيك

ماايباشااند و هاامچنااين اولااين اناادام هاادف باارای

به مقدار  3و  6ميليگرم بر كيلوگرم وزن رت به مادت

زنوبيوتي اکهااای القاااء کننااده مسااموميت ،بافاات کلي اه

 3۰روز ،كاهش قابل توجه و وابساته باه دوز در وزن

ميباشده در مطالعه های آزمايشگاهي نشاان داده شاد

بدن و وزن كليه گزارش كردهانده آنها كاهش وزن كليه

کااه آساايب در اپيتليااوم توبااوالری پروگزيمااال رخ

را ناشي از تغيير يك سری فاكتورهای بيوشيميايي از

مايدهاد()1۵ه آرسانيک سابب آسايب هيساتولوژيکي

جمله كاهش غلظت پروتئين ،غلظت گليكاوژن و ميازان

مهمي در کليه به خصوع بخش قشر کليه مايگاردده

اسكوربيك اسيد ميدانند()1۷ه برخي تحقياقهاا نشاان

هاامچن اين در مطالعااهای نشااان داده شااد کااه آس ايب

دادهاند كه سديم آرسنيت با دوز كم ،تغيياری در وزن

سلولهای اپيتليالي کليه به وسايله تولياد بايش از حاد

كليه و وزن رت ايجاد نميكنده به طوری كه باا تجاويز

602

مجله ارمغان دانش ا دوره 22ا شماره5ا آذر و دی(1396شماره پي در پي)124

Downloaded from armaghanj.yums.ac.ir at 3:51 +0430 on Sunday April 21st 2019

مسافت زيادی را طي نميکننده در نتيجه اکسايژن باه

گونههای اکسيژن واکنشپاذير در ميتوکنادری سالول

اثر عصاره گلبرگ گل سرخ بر روی کليه موشهای صحرايي

سااديم آرساانيت بااه مقاادار سااه صاادم و ي اک صاادم

سم قرار ميگيرند و با توجه به اين که ايان قسامت از

ميليگرم تغييارات قابال تاوجهي در وزن كلياه و وزن

نفرون نقش مهمي در ترشس مواد آلي و سموم مختلف

بدن مشااهده نشاده اساته در نتيجاه پراکسيداسايون

دارد؛ نسبت به ديگر قسمتها آسيبپذيرتر است()1۷ه

مالون دی آلدئيد در غشاء سلول شکل مايگيارده ايان

پروتئينها است که در کبد به اوره تبديل و به کلياههاا

محصول هار دو اثار جهاشزاياي و سارطانزاياي در

فرستاده شده و باه وسايله آنهاا از طرياق ادرار دفا

غشاء را ايجاد ميکنده همچنين مالون دی آلدئيد سابب

مايشااوده کااراتينين نياز محصااول نهااايي متابوليساام

غير فعال شادن آنازيمهاا و رساپتورهای غشاايي در

پروتئينها اسات کاه باه وسايله کلياههاا از بادن دفا

نتيجه تغيير در محتوياات غشااء مايگاردده هامچناين

ميشوده افزايش غلظت اين دو متغيار در خاون نقاص

ساابب جهااش از طرياق واکاانش بااا نوکلئوتياد گااوانين

در عملکرد کليه را نشان مايدهاده ساديم آرسانيت باا

در  DNAميشوده در مطالعههای اخير آرسنيک افزايش

افاازايش راديکااالهااای آزاد و کاااهش تااوان سيسااتم

چشمگير در مالون دی آلدئيد ،افزايش پراکسيداسايون

آنزيميآنتياکسايداني بادن منجار باه ايجااد اساتر

پااروتئين و ليپيااد و در نهاياات تخريااب بااافتي پاايش

اکسيداتيو شده و از آنجاايي کاه انادام هادف آن کلياه

ميرود(1۷و)14ه

است؛ منجر به ضعف عملکردی کليه شده و با تخرياب

مطالعه های انجام شده حااکي از تمايال بااالی

سلولي ،فيلتراسيون کليوی را کااهش داده و دفا ايان

سديم آرسنيت در اتصال به ليگاندهای حاوی سولفور

ماواد از باادن کاااهش يافتاه و در نتيجااه ميازان آن در

است و از اين طريق با مختل کردن عملکرد آنزيمهاای

خون باال ميرود .مطالعههاای ديگار نياز حااکي از آن

آنتااااياکساااايداني ماننااااد گلوتاااااتيون ردوکتاااااز،

است که افزايش ميزان اوره و کراتينين خون باه دليال

سوپراکسيدديسااموتاز و کاتاااالز منجاار بااه توليااد

ضعف کليوی ،ناشي از آسيب و تخريب پاهاای کااذب

اکسيداتيو مايشاود

آن

راديکالهای آزاد و ايجاد استر

پودوسيتهای گلومرولي و در نتيجه کاهش تماا

و پراکسيداسيون ليپيدها را افزايش ميدهد ،در نتيجاه

بااا غشااای پايااه گلااومرولي و کاااهش فيلتراساايون

اسيدهای چارب غيراشابا در غشاای سالولي از باين

گلومرولي است()16ه

رفته و منجر به تخريب غشاء سلول ميشوده ايان امار

بلومهااااوف و همکاااااران مقاااادار کلااااي

ميتواند از داليل کاهش حجم سلولها و تخريب آنها و

آنتياکسيدانها را در تعادادی از گياهاان انادازهگياری

در نهايت کاهش حجم کليه و تخريب ساختارهای پاياه

کرده و گزارش دادند که سطو آنتياکسيداني به طور

در کليه باشده در مسموميتهای ايجاد شاده در کلياه،

قابل توجه در گياهان متفااوت اساته گياهااني همانناد

سلولهای اپيتليوميتوبولها معموال بيشتر تحت تأثير

نسترن ،آلبالو ،توت سياه ،سنبل کوهي ،زنجبيل ،انار و
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ليپي ادی ،محصااول آس ايب رسااان و مضااری از قبي ال

آمونياااوم يکا اي از محصاااوالت متابوليسااام

ماريه محمدی و همکاران

تخمه آفتابگردان ،باالترين ارزش آنتياکسيداني را دارا

راديکالهای آزاد و جلوگيری از آثار تخريباي آنهاا در

هستند()1۸ه

بدن ميشوند()2۰ه

در اين مطالعه تيمار همزماان عصااره گلبارگ

ميزان کراتينين از طرياق تغذياه باا پيااز،

آرسنيت بر بافت کلياه را تاا حاد زياادی جباران کناده

ميياباده در بساياری از گازارشهاا از قبيال ورماا و

همچنان که مطالعه حاضر نشان ميدهد و طباق نتاايج

همكاران( )1۷و کتسانيس و همکاران( )21به اين نتيجه

مطالعات قبلي ،عصاره گلبرگ گل سرخ به عناوان ياک

رسيدند که محصوالت فالونوييدی اثر حفاظتي مهماي

آنتياکسيدانت قوی مايتواناد ساطس  ROSرا در کلياه

در فعاليت کليه از طريق کاهش ميزان اوره و کراتينين

کاهش دهاد و در برطارف کاردن اثارات ساوء ساديم

در سرم خوني ،کاهش ادرار ،کاهش قابل مالحظاهای

آرسنيت بر بافت کليه نقش عمدهای ايفا کنده بيشاترين
ترکيبهای عصاره گلبارگ گال سارخ را پلايفناولهاا
تشکيل دادهانده ويتامين  Cو کوئرستين نيز يکي ديگار
از ترکيبهای مهم آنتياکسايداني موجاود در عصااره
گلبرگ گلسرخ استه اين ترکيبها به دليل داشتن گروه
فنل جذب کنندههای نيرومندی برای راديکالهاای آزاد
(هيدروکسيد و سوپراکسيد) هساتند کاه ياک الکتارون
دريافت ميکنند و تشکيل راديکالهای پايدار فنوکسايل
ميدهند و موجب اخاتالل در واکانشهاای زنجيرهاای
اکسيداساايون درساالول شااده و از پراکسيداساايون
ليپياادی و آثااار مخاارب آن جلااوگيری ماايکنااد()19ه
همچناين پلايفناولهاای ايان عصااره تواناايي القاای
آناازيمهااای آنتااياکساايداني هاامچااون گلوتاااتيون

از دف کسری از سديم در ادرار و به طور کلي سبب
حفاظت بافت کليوی ميشود .آنهاا متاذکر شادند کاه
فالونوئيدها ميزان اوره و کراتينين پالسما را کااهش
داده و سبب حفاظت بافت کليوی مايشاوند .عصااره
گلباارگ گاال ساارخ ني از بااا دارا بااودن مي ازان زي اادی
فالونوييد احتماال با مکانيسم فو ميزان اره و کراتيتن
سرم را کاهش داده و در بهبود فعاليت کليه مؤثر واق
شده استه

نتيجهگيری
نتايج تحقيق نشان مي دهد که ساديم آرسانيت
باعث ياك ساری تغييارات هيساتوپاتولوژيك در كلياه
ميشود كاه باه نظار مايرساد ايان تغييارات باا فارم
شيميايي ،مقدار دوز ومدت زماان تجاويز آن متفااوت

پروکس ايداز ،گلوتاااتيون ردوکتاااز ،کاتاااالز ،کوئينااون

باشده تيمار با عصاره هيادروالکلي گلبارگ گال سارخ

ردوکتاااز و سوپراکساايد دسااموتاز را در بافااتهااای

ساابب بهبااودی التهاااب بااافتي و کاااهش سااطس

گوناگون از خود نشان مايدهناد و منجار باه افازايش

سرميکراتينين سرم و اوره ميشوده احتمااال تيماار

کااارايي سيسااتم دفااا آنت اياکسايداني باادن در براباار

به وسيله عصاره گلبرگ گل سرخ ميتواناد باه دليال
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گل سرخ با سديم آرسنيت توانست اثرات ساوء ساديم

سير و کلم به دليل دارا بودن محتوای فنوليکي کاهش

اثر عصاره گلبرگ گل سرخ بر روی کليه موشهای صحرايي

وجود ترکيبهای فنولي و فالونوئيدی موجود در اين
گياه باشده با توجه به تحقيقهای پيشين که بار روی
گياهان مختلف صورت گرفتاه اسات فالونوئيادها باه
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دليل خواع مهار کننادگي راديکاالهاای آزاد ،آنتاي-
اکسيدانهای ماؤثری هساتنده در نتيجاه احتمااال ايان
ترکيبهای بافت کليه را در برابر راديکالهاای آزاد و
پراکسيداسيون ليپيدی محافظت ميکنند.

تقدير و تشکر
اين مقاله برگرفته از پايان ناماه کارشناساي
ارشااد در رشااته زيسااتشناسااي جااانوری گاارايش
فيزيولاااوژی دانشاااکده علاااوم پاياااه دانشاااگاه آزاد
اسالميواحد همدان اسات کاه باا حماياتهاای حاوزه
محترم معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اساالمي واحاد
همدان به انجاام رسايده اسات ،لاذا نويساندگان مقالاه
کمال تشکر و قدرداني را از اين معاونت محترم و کليه
افرادی که در اجرای ايان تحقياق ماا را يااری کردناد،
دارنده
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Abstract:
Background and aim: Sodium arsenite is an environmental pollutant which its amounts in
industrial cities are more than other places because of its use in chemical industry and has
histopathological effects on different body organs including kidney. Rosa damascene is one of the
important medicinal plants. The purpose of this study, the effect of Rosa damascene L. hydro
alcohol Petal extract on kidney in male rats treated with arsenic.
Methods: In this experimental study 30 male rats with 200-250gr body weight were divided
randomly into 5 groups (n=6): control, negative control (treated with arsenic) and three groups of
patients were affected by arsenic with 150 mg/kg b.w ,300 mg/kg b.w and 450 mg/kg b.w Rosa
damascene hydro alcohol petal extract respectively. Arsenic was affected in drinking water groups
and hydro alcoholic extract of rose petals for injection was injected intraperitoneally. After the
injection the blood samples were collected from heart directly and BUN and creatinine were
analyzed. Also the kidney tissue samples were isolated and then fixed with formaline for
thepreparation of histological sections were performed stained with H & E. Data were analyzed
using one-way of statistics ANOVA and significant level was considered of P <0.05.
Results: Our results showed that the arsenic has case kidney damage. Serum level of BUN and
creatinine in the control group whowed a significant increase compared to the arsenic group
(P<0.001). The situation significantly decreased on the group that treated by Rosa damascene L.
hydro alcohol Petal extract extract (P<0.001).
Conclusion: This study showed that Rosa damascene extract has protective compounds such as
antioxidants and flavonoids which can protect from oxidative stresses and arsenic -induced kidney
toxicity.
Keywords: Rose petals, Arsenic, Kidney, Creatinine, BUN
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