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 ده:يچک

شاهرهای   در آن مقادار  شايميايي  صاناي   در آن كااربرد  دليل به كه است محيطي زيست آالينده يك آرسنيت سديم هدف:نه و يزم

 يکا يگل سرخ  .باشدهای مختلف بدن از جمله كليه  ميوی اندامو دارای اثر هيستوپاتولوژيك بر ر است مناطق ساير از بيش صنعتي

ق، مطالعاه  يا ن تحقيا مهام اساته هادف از ا    يو ضاد افساردگ   يکيضد جهش ژنت ي،ضد التهاب ي،ضد سرطان ياي اهان داروياز گ

شاده باا   ماار  ينار ت  ييصاحرا  یهاا ه ماوش يا کل یبر رو (Rosa damascene L)هعصاره هيدروالكلي گلبرگ گل سرخ  تأثير يبررس

 ه بود کيآرسن

 

شامل دو گروه به پنج گروه  يمگر 2۰۰ا2۵۰ ينر در محدوده وزن ييسر موش صحرا 3۰تعداد  يمطالعه تجربن يدر ا : يبررس روش

گارم   يليم ۴۵0 و 300، 1۵0 یب با دوزهايکه به ترت بودند کيآرسن تأثيرک( و سه گروه تحت يمار با آرسني)تحت تيکنترل، کنترل منف

قارار   تاأثير تحات   یهاا گروه يدنيآب آشام بهک يمار شدنده آرسنيگلبرگ گل سرخ ت يدروالکليعصاره هلوگرم وزن بدن يا هر کبه از

-خاون  واناات يح يماز تماا  ها شيان آزمايق شده هپس از پايتزر يگلبرگ گل سرخ به صورت درون صفاق يدروالکليگرفت و عصاره ه

ن يشاده  همننا   یريا گن اندازهينيو کرات BUN زان يه و سپس ميبه عمل آمد و سرم خون تهم از قلب در حال تپش يبه طور مستق یريگ

آنهاا انجاام    یرون ين ا ائاوز  يليهماتوکسا  یزيا آمرنا   ،کس شدنيجدا و پس از ف يشناسه مقاط  بافتيه جهت تهيبافت کل یهانمونه

 هندشدل يه و تحليتجزطرفه  انس يکيز واريآنال یها با استفاده از روش آمارگرفته داده

 

افات کنناده   ين در گاروه در ينيو کارات  BUN يمشاوده ساطس سار   يه ما يا ب در بافات کل يباعث آس یاک به طور گستردهيآرسن ها:افتهي 

درمان شده با هيدروالكلي گلبارگ گال    یهات در گروهين وضعيه ا(>۰۰1/۰pداشت) یدار يش معنيک نسبت به گروه کنترل افزايآرسن

 (ه>۰۰1/۰p)کاهش نشان داد یدار يسرخ به طور معن

 

دها يا هاا و فالونوئ دانياکسا ير آنتا ينظ یامحافظت کننده ييايميش یها بيترک یعصاره هيدروالكلي گلبرگ گل سرخ حاو :یريگجهينت

ک يرسان ت باا آ ياز مساموم  يناشا  یهاا بيه را در برابار آسا  يا و کليداتياکسا  ،ر مقابله با اساتر  ينظ ييهاسمياست که قادرند با مکان

 محافظت کننده

 

 BUNن، ينيکرات ه،يک، کليگلبرگ گل سرخ، آرسن :یديکل یها واژه
 شناسي گروه زيست ،واحد همدان دانشگاه آزاد اسالمي ،همدان، نويسنده مسئول: مينو محمودی *

Email: minoomahmoodi@yahoo.com 
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 مقدمه 

سديم آرسانيت ياك آاليناده زيسات محيطاي        

ربرد آن در صناي  شيميايي مقادار  است كه به دليل كا

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

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

شود و دارای اثر هيساتوپاتولوژيك  خاك وارد بدن مي

باشاده  های مختلف بدن از جمله كليه ماي بر روی اندام

هاای كلياه،   تواند باعث آسيبمصرف حاد آرسنيك مي

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

تواند باعث ايجااد اخاتالالت عملكاردی در سيساتم     مي

تواناد  چنين آرسانيك ماي   (ه هم2عصبي و كليوی شود)

های مزمن كليوی ايجااد كناد و باعاث افازايش     بيماری

 یهاا  كبد شوده تحقيق های كليه وخطر ابتال به سرطان

اده اسات كاه تزرياق خاوراكي     صورت گرفته نشاان د 

هاای  آرسنيك غير آلي منجر به تجم  فلز مس در كلياه 

 هاا  هولي با اين حال مشخص ،رت و خوكنه هندی شده

و مكاانيزم اياان تجما  در كليااه شاناخته نشااده اسااته    

كنناد و  بسياری از فلزات سنگين در كليه تجم  پيدا مي

اياان فلاازات حتااي فلاازات    تجماا  اضااافي هركاادام از 

 خطرناا  ممكن اسات كاه بارای ايان ارگاان       ضروری

اناد كاه   نشاان داده  هاا  (ه عالوه بر اين تحقيق2ا3باشد)

ها به ويژه در كليه و كبد تجم  آرسنيك در برخي بافت

ه از يا کل یموجب تغييرات هيساتوپاتولوژيكي در اجازا  

(ه 3شاود) يهاا ما  هاا و گلاومرول  ب توباول يا جمله تخر

م ياثار ساد   يبررسدرباره  یمتعدد یها قيتاکنون تحق

 یامطالعاه نتاايج   ه مشاهد شاده اساته  يت بر کليآرسن

هاا را  ک قادر است حجم گلاومرول ينشان داد که آرسن

ده کااهش حجام   کن يجاد آتروفيه ايو در کل دکاهش ده

ه شده و عملکرد آن يگلومرول منجر به کاهش حجم کل

ک باعااث چروكياادگي  ي(ه آرساان۴کنااد)يرا مختاال ماا 

ش فضاای كپساول باومن، از دسات     ها، افزايگلومرول

هاای كلياوی، افازايش ارتفاا      رفتن شكل منظم توباول 

هاای توباولي و كااهش فضاای     حاشيه مسواكي سلول

ن يچنا  هام شاوده  يداخل توباولي ياا لاومن توباولي ما     

آشاميدن آب آلوده به سديم آرسنيت موجب تغييارات  

 (ه ۵شود)هيستوپاتولوژيك در كليه و وزن رت مي

زان يا به م ياهيگ یهاو عصاره يياهان دارويگ

ت يريکنتارل بهتار و ماد    یباه عناوان دارو بارا    یاديز

رد، يااگ يماامااورد اسااتفاده قاارار  یويااکل یهااایماااريب

 يکيسانتت  یش از حاد از داروهاا  ين اساتفاده با  يچن هم

ز ين مسأله نيکه ا دارنددر عملکرد  یدياثرات سوء شد

عات  يخطر باه طب  يدرمان ب یها براسبب شده تا انسان

 یق بار رو يا ر تحقيا اخ یهاا در سال (ه6)اورنديب یرو

 يدانياکسا  يت آنتا يا باا فعال  يعيطب یاهان و داروهايگ

ها جهت دانياکس يآنت یاهيافت تغذيتر از در ار مهميبس

ن و يتار باه عناوان مطمائن    يعا يکسب مناب  نسابتا  طب 

 يفراوانا  یهاا  هه مطالع(۷)باشدين مناب  ميگذارترتأثير

نشاان  هاا انجاام شاده اسات کاه      دنيکسايآنت یبر رو

هاا و  بيزان آسا يتوانند ميم يعيمحصوالت طب دهد مي

 يمماواد سا   باه وسايله  که  یويو کل یکبد یهابيتخر

 یهاا  بيا شاوند را کااهش دهناده ترک   يجاد ميا يمتنوع 

 ؛ليا اهاان از قب يمتعادد گ  یهاا در گوناه  يدانياکسا  يآنت



 های صحرايي بر روی کليه موش عصاره گلبرگ گل سرخ اثر
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هاا و  شاخه، غالت، يروغن یهاها، دانهوهيجات، ميسبز

 (ه۸)شوديافت مي ياهيها به عنوان منب  گشهير

 Rosa damascena يما باا ناام عل   سارخ گال   اهيگ   

 انياساانس و گاالب آن از ساال    تيا محبوب و باشاد  يم

مطار   آن  یو اقتصااد  يدراز به علات خاواع عرفاان   

 يهااي  بيا ترک یحااو  اهيا گ نيا عصاره ا ه(9)بوده است

 ن،يانيآنتوساا د،ياائفالونو د،يااکوزيتاارپن، گل ؛چااون هاام

، کااامپفرول، C نيتاااميو ن،يمرسا  د،ياساا کيليکربوکسا 

از  يمنباا  غناا اهيااگ نياااسااته ا وليااو ژران نيکورساات

 نيا استه ا ليچون اوژنول و گرانوئ هم يفنل یها بيترک

 گذارنديبر بدن م يعيمختلف و وس یهاتأثير ها بيترک

 چنااين ه هام کنناد يعماال ما  دانياکسا  يباه عناوان آنتا    و

خاواع   یو دارا ساازند يآزاد را مهار ما  یهاکاليراد

و ضاد   يکا يضد جهش ژنت ،يضد التهاب ،يضد سرطان

خاواع   یدارا يفنلا  یهاا  بيترک نيا ههستند يافسردگ

 یهاا و تارپن  دهايا ه فالنوئ(1۰)هساتند  زيا ن يضدصرع

 ديا مف يدرماان افساردگ   یبرا اه،يگ نيموجود در گل ا

 هکناد يکماک ما   زيا ن يو عروقا  يو به عملکرد قلب ستا

 نيا چرب اشبا  نشاده موجاود در عصااره ا    یدهاياس

 ه(11)کندياعصاب کمک م یهاتيبه رشد دندر اهيگ

گذشااته  یهااا( از زمااانیگاال ساارخ)محمد    

باه خااطر مصارف     شاتر يداشته و ب يمصرف خوراک

باه طاور    ليدل نياسانس آن مورد توجه بوده و به هم

ذا آن توجاه نشاده اساته لا     ييدارو یهابه جنبه یجد

                     اثااار عصااااره   يبررسااامطالعاااه هااادف از ايااان  

بار   (Rosa damascene L)ههيادروالكلي گلبارگ گال سارخ     

شااده بااا  ماااريناار ت ييصااحرا یهااامااوش  هيااکل یرو

 ه   بود کيآرسن

 

 يبررس روش

بوده و جهات انجاام    ين مطالعه از نو  تجربيا

تو يانسا  ستار ازيسر رت نر بالغ از نژاد و 3۰تعداد آن 

ک هفتاه در اتاا    يا و به مدت  یداريپاستور تهران خر

هاا باه   دن باه وزن رت يوانات، جهت ساازش و رسا  يح

هاا از ماواد   ه رتيا گرم قارار گرفتناده تغذ   2۵۰تا  2۰0

ه شاده از شارکت   يا داناه آمااده و اساتاندارد ته    ييغذا

 40اا 50ن، يدرصاد پاروتئ   15خورا  دام پار  شامل 

تاا   15و  يخاوراک  يچربدرصد 2درات، يدرصد کربوه

واناات در طاول دوره   يبار انجاام شاده ح   يدرصاد ف  25

 ت نداشتنده  يش درخوردن آب و غذا محدوديآزما

از گلبارگ گال سارخ از باغاات      يمقدار مناساب 

و پااس از   یآورواقاا  در شهرسااتان هماادان جماا    

 ، بااه وساايلهاه فااو يااگونااه مااورد نظاار گ ييشناسااا

کاغاذپخش   ی، بار رو يشناسستيکارشناسان گروه ز

 یهاا د و برگيخشک گرد يمعمول یه در هوايو در سا

                   پاااودر شااادنده  ياب برقااايخشاااک شاااده باااا آسااا 

انجاام شاده ابتادا     ماسراسايون  به روش یريگعصاره

 تاااليجيد یله تاارازوياه بااه وساا يااپااودر گلباارگ گ 

(870,GermanyهType = B115- NA83305 Kern )  ن شاده يتوز 

خته شده يپودر برگ که در بشر ر یودر مرحله بعد ر

ختاه تاا کاامال     يپودر ر یرا رو درصد 80از الکل  ،بود

بساته و باه   لم يپااراف آن بپوشانده در ظرف را با  یرو

شاد تاا محلاول     یخناال نگهادار  يک هفتاه در  يا مدت 
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بعااد از دوره  .دياااه بااه دساات آياااز حااالل و گ يهمگناا

اف ص يکاغذ صاف به وسيلهها محلول ،مشخص يزمان

ختااه شااده محلااول  يمانااده دور ريشاادند و تفالااه باق 

خته ير يسيس 500دست آمده در ارلن ه ب يدروالکليه

           مادل  IKA-WERKE  شاركت )یشد و در دستگاه روتاار 

4 RV05 BASIC) ر قارار گرفاته عصااره    يت تبخيبا قابل

ر يا ختاه و در ز يت ريا دست آمده را داخل پله خالص ب

 کاامال   م تايساعت قرار داد 48ت شگاه به مديهود آزما

هاا  تيا در پل ،دش خشکشوده بعد از آنکه کامال   خشک

 مهيکرد یخنال نگهداريرا بسته و تا زمان مصرف در 

شاادن ماادت زمااان الزم جهاات    يپااس از طاا 

ها به دقت ش رتيقبل از آغاز آزما ،طيبا مح یسازگار

سپس بر شدنده  یگذارمختلف عالمت یهاگروه وزن و

ها آغااز شاده باه    رت ماريت ،ه شدهيارا یبندروهطبق گ

 و 450یمنظور عصاره گلبرگ گل سرخ باا دوزهاا   نيا

وزن بادن    لاوگرم يهار ک  یباه ازا  گارم يليم 1۵۰ ،300

هفته، تا قبل  4به مدت  يو به صورت درون صفاق هيته

 هدش قيتزر واناتيبه ح یريگ از خون

به پنج گاروه )هار    يها به صورت تصادفرت  

گاروه اول )گاروه کنتارل     ؛م شادند يسر( تقسا  6وه گر

تحات اثار   ماار( کاه   يگروه دوم )گاروه شااهد ب  ، سالم(

 1مااار يگااروه سااوم گااروه ت ،قاارار گرفتنااد کيآرساان

 لاوگرم يهار ک  یباه ازا  گرميليم  1۵0ک + دوز ي)آرسن

 ،گاروه چهاارم   ،(گلبارگ گال سارخ    عصااره  وزن بدن

 یبه ازا رمگيليم  3۰۰  ک + دوزي)آرسن 2مار يگروه ت

   ،(گلباارگ گاال ساارخ عصاااره وزن باادن لااوگرميهاار ک

  ۴۵0 ک + دوزي)آرساان 3مااار يگااروه پاانجم، گااروه ت

گلبرگ  عصاره وزن بدن لوگرميهر ک یبه ازا گرم يليم

ک بااه صااورت محلااول در آب  يآرساانو  (گاال ساارخ 

هاا قارار داده شاد و دوره    ار ماوش يدر اخت يدنيآشام

   هفته بوده  4مار رت ها يت

باه صاورت    واناتيمار، حيان دوره تياز پا پس

هااوش شاادند و بالفاصااله  ياتاار ب بااه وساايله ناشااتا 

دسات آماده   ه ه خون بانجام شداز قلب آنها  یريگ خون

ختاه شاد و در   يل شاده ر يش اساتر يآزماا  یهالوله در

 مدل  .centurion scientific ltd )شرکت وژيفيدستگاه سانتر

centrifuge2041 )قااه بااا ساارعت  يدق 1۰زمااان  یباار رو

ده يا وژ گرديفيم شاد و ساانتر  يقه تنظيدور در دق ۴۰۰۰

 یهاا وبيکروتيدرون مسرم خون بالفاصله جدا و در 

شاگاه منتقال شاده پاس از     يخته و باه آزما ياپندورف ر

وان خاارج  يا ه موش را از بدن حياز قلب، کل یريگخون

 یبرا یولوژيزيسرم ف به وسيلهکرده و پس از شستن 

 10ن يدر فرماال  یپااتولوژ  ینجام کارهاو ا یريگبرش

 شده یدرصد نگهدار

حيوانات در محل مناسب از نظر رطوبت و دما 

شدند و قفس آنها باه طاور مرتاب نظافات     نگهداری مي

های صحرايي، مطاابق باا   شده کليه رفتارها با موشمي

هاااای قاااوانين اخاااال  پزشاااکي در ماااورد حياااوان 

 هانجام شدآزمايشگاهي 

آوری شااده بااا اسااتفاده از    هااای جماا   داده

 ا  کولماوگروف هاای آمااری    و آزماون  SPSSافزار  نرم

آنااليز وارياانس ياک طرفاه)آنوا( و تسات      رنوف ياسم

 تئکي تجزيه و تحليل شدنده 
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 هاافتهي

 یهااا در گااروه مااوش   BUN يمسااطس ساار 

ش يافازا  یدارا کيماار شاده باا آرسان    يتنار   ييصحرا

(ه در p<001/0)داشات کنتارل   دار نسبت به گروه يمعن

و  ۴۵۰ک + عصااره ) يافات کنناده آرسان   يدر یهاگروه

لااوگرم وزن باادن( بااا يگاارم باار هاار ک يلاايم 1۵۰، 3۰۰

 يکيو نزد BUN يمش دوز شاهد کاهش سطس سريافزا

 همشاهده شد آن به سطس گروه کنترل

سااه سااطس  يمقا 2شاامارهباار اسااا  نمااودار  

افات  يم در گاروه در ين آناز يا ، ساطس ا نينيکارات  يمسر

ش يافازا  یک نسبت باه گاروه کنتارل دارا   يده آرسنکنن

ماار ساه   يت یهاا  ه در گاروه داشت( p<۰۰1/۰) دار يمعن

 دار يکاااهش معناا گلباارگ گاال ساارخگانااه بااا عصاااره 

افات  ي( نسابت باه گاروه در   p<۰۰1/۰) وابسته باه دوز 

افاات کننااده يدر گااروه در ديااده شاادهک يکننااده آرساان

گروه کنترل با  یدار ين دوز عصاره، تفاوت معنيباالتر

 ه (p>0۵/0)مشاهده نشد

بافات   ،ه در گاروه کنتارل  يکل يبافت يدر بررس

 يعا يو طب یحالت عاد کامال  ها و گلومرولتوبول ،هيکل

ها، ک زوال توبوليافت کننده آرسنيه در گروه درشتدا

 یه نظام سااختار  دياده شاد  ه يا ها و بافات کل گلومرول

ام و از انساج  یرات شده و اثار ييدستخوش تغ يسلول

 یزيا ر ده نشده آثاار خاون  ين گروه ديدر ا ينظم سلول

ساه گاناه    يتجربا  یهاا قابل مشاهده اساته در گاروه  

، گلبارگ گال سارخ    يدروالکليا افت کننده عصاره هيدر

ش دوز يک بااا افاازا  يآرساان  نفروتوكسيساايتي آثااار  

افات  يکاه در گاروه در   يکمتر شده باه شاکل   ،يمصرف

ن مقادار خاود   ين آثاار باه کمتار   يا ن دوزيکننده باالتر

هاا  هاا و توباول  ه و گلاومرول يده و حالت بافت کليرس

-افتهيج با ين نتايک به گروه کنترل شده است که اينزد

ن پژوهش يا یآمار یهان و دادهيشيپ یها همطالع یها

 مطابقت داشته و منطبق استه  کامال 

 

 بحث 

کاراتينين و   ميازان بررسي در پژوهش حاضر 

BUN ه دريافات کنناده آرسانيک    در گارو  نشان داد که

سطس هر دو شاخص نسبت باه گاروه کنتارل افازايش     

با توجاه باه    ينچن ه همشته است( داp<۰۰1/۰)دار يمعن

از  يباافت  یهامطالعه حاضر و با استناد به برش يجنتا

 يماار هاای ت در موش ي،مورد بررس یهادر گروه يهکل

کااهش در حجام کاورتکس،     يت،آرسان  يمشده باا ساد  

و  ياک های دور و نزدلوله  يتليوميهای اپلسلو يبتخر

در  يشها و افزاگلومرول يکاهش در حجم آنها، آتروف

امااا بااه  ،ساارم مشاااهده شااد ينينو کاارات BUN ياازانم

ساطو    ،واسطه تيماار باا عصااره گلبارگ گال سارخ      

گياری نشاان   ها با افازايش دوز کااهش چشام   شاخص

يد اين ؤهای بافتي نيز مچنين بررسي نمونه هم دهدهمي

مطلب است که با افزايش دوز، ضايعات بافتي ناشي از 

 مصرف آرسنيک رو به بهبود استه
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 برابر( ۴۰۰های بافت کليه ) بزرگنمايي  برش (H&E)ائوزين  ا  ن  آميزی هماتوکسيلينر: 1ر يتصو

(A  کنترلاز گروه يک موش صحرايي کليه B) موش صحرايي دريافت کننده آرسنيک در آب آشاميدني C، D  وE )های بافتي تهيه شده از  نمونه

گرم به ازا هر کيلوگرم وزن بدن از عصاره ميلي1۵0، 300و  450 های صحرايي که آرسنيک را همراه با عصاره با دوزهای به ترتيب موش

 (T)( و توبوالر Gگلومروالر )انده هيدروالکلي گلبرگ گل سرخ به صورت تزريق درون صفاقي دريافت کرده

 

 درکاه   یآزاد یهاکاليراد د کهرسيبه نظر م

 سبب ،شونديجاد ميا کيآرسن يکيمتابول ليتبد جهينت

 و یديپيل ونيداسيپراکس به وسيله يماندا بيآس القاء

 و شاود  يما  يدانياکسا  يآنتا  یها ميآنز تيفعال کاهش

 شابکه  و یتوکنادر يم یغشااها  ياي تراوا بار  نيچنا  هم

 ونيتگلوتاا  ه ساطو  (12)گاذارد يم تأثير  يمآندوپالس

 یهاا ارگاان  یعملکارد  تيا تمام و حفظ ساختار جهت

 ونيگلوتاات  ساطو   اساته حفاظ   تياهم زيحا مختلف

 ردوکتااز  ونيگلوتاات  و NADH تيا باه فعال  وابساته 

 و داشته يکوتاه عمر مهين آزاد یها کاليراد هباشد يم
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باه   ژنياکسا  جهينت دره کنندينم يط را یاديز مسافت

 دها،يا پيل باا  واکانش  در يجاانب  محصاول  عناوان 

ک يا نوکلوئ و هاا دراتيکربوه ها،نيپروتئ دها،ينواسيآم

ماالون دی   (ه13شود)يم افتي یاديز زانيم به دهاياس

 شاده  دياکسا  یدهايا پيل و هاا زوپروساتان ياآلدئياد  

 نديفرآ ژنياکس با واکنش از حاصل يمحصوالت جانب

 در يمعمول سميمتابول يباشنده طيم آزاد یهاکاليراد

 ليا قب از یمتعادد  ريپاذ واکنش ژنياکس یاهگونه بدن

 ديپراکساا  دروژنيا ه ،(-O2)ديسوپراکساا  یهاا کاليراد

(H2O2) ليدروکسيه یهاکاليراد و (OH-)  يما  ديتول-

 یهاا گناليسا  وانتقال نقل آزاد در یهاکاليراد .شوند

 اماا  باشاد، يما  تيا اهم زيحاا  رشاد  ميتنظا  و يسالول 

 ويداتياکس تر اس يباال ط زانيم آزاد به یهاکاليراد

 يمولکول ستيز متعدد حمالت سبب کيآرسن از يناش

 ه  (12ا1۴)گردديم

 ييايميدر القاء مواد شا  يه اندام هدف اصليکل  

ه يا در کل P450 یهاکروزومياسته برخالف کبد م  يمس

 یهاا ه توباول يا کاه در کل  يباشده در حاليم درصد12

ا را دار P450 توکروميزان سا يا ن ميشاتر يماال ب يپروگز

 ین اناادام هاادف باارا  ين اولاايچناا باشااند و هاام يماا

           ه ياابافاات کل ،تيالقاااء کننااده مسااموم یهااا کيااوتيزنوب

نشاان داده شاد    يشگاهيآزما یها هباشده در مطالعيم

مااال رخ يپروگز یوم توبااوالريااتليب در اپيکااه آساا 

 يکيساتولوژ يب هيسابب آسا   کيه آرسان (1۵)دهاد  يما 

گاردده  يه ما يه به خصوع بخش قشر کليدر کل  يممه

ب ينشااان داده شااد کااه آساا  یان در مطالعااهيچناا هاام

ش از حاد  يد با يا تول به وسايله ه يکل ياليتلياپ یها سلول

سالول   یتوکنادر ير در ميپاذ ژن واکنشياکس یهاگونه

 کيماار شاده باا آرسان    يت یهاا روده در موشيش ميپ

مالحظاه   P450توکروم يزان سا يدر م یريکاهش چشمگ

 (ه1۴و 1۵)ديدگر

اگر چه مكانيسم نفروتوكسيسيتي ايجاد شاده   

 ،آرسنيك به طور كامل شناخته نشاده اسات   به وسيله

آن را ناشااي از تغيياارات  یهااا هامااا برخااي از مطالعاا 

هااای توبااول   متااابوليكي آرساانيك در داخاال ساالول  

چنين گازارش شاده اسات كاه      داننده همپروگزيمال مي

توكناادری اسااته جايگاااه اصاالي ساالولي آرساانيك، مي

هاايي كاه باه    بيوشيميايي بر روی كليه رت یها همطالع

مدت زمان طوالني در معرض آرسنيك محلاول در آب  

آشااااميدني قااارار گرفتاااه بودناااد، افااازايش تااانفس  

چناين شاواهد زياادی     ميتوكندريايي را نشاان داده هام  

وجود دارناد كاه ساميت آرسانيك را ناشاي از ايجااد       

وآن را باااه عناااوان  دانناااداساااتر  اكسااايداتيو ماااي

 باه وسايله  در كارسينوژنزيس ايجاد شاده    يممكانيس

 ه(16اند)آرسنيك تلقي كرده

ورما و همكاران با تزريق دهااني آرسانيك       

گرم بر كيلوگرم وزن رت به مادت  ميلي 6و  3به مقدار 

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

نها كاهش وزن كليه انده آ بدن و وزن كليه گزارش كرده

را ناشي از تغيير يك سری فاكتورهای بيوشيميايي از 

جمله كاهش غلظت پروتئين، غلظت گليكاوژن و ميازان   

نشاان   هاا  ه برخي تحقياق (1۷)داننداسكوربيك اسيد مي

اند كه سديم آرسنيت با دوز كم، تغيياری در وزن  داده

كنده به طوری كه باا تجاويز   كليه و وزن رت ايجاد نمي
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ک صاادم يااسااديم آرساانيت بااه مقاادار سااه صاادم و  

گرم تغييارات قابال تاوجهي در وزن كلياه و وزن      ميلي

ون يداسا يجاه پراکس يدر نت بدن مشااهده نشاده اساته   

 لياااز قب یب رسااان و مضااري، محصااول آساایديااپيل

ن يا رده ايا گ يما در غشاء سلول شکل  مالون دی آلدئيد

در  ياي زاو سارطان  ياي زامحصول هار دو اثار جهاش   

سابب  مالون دی آلدئيد ن يچن کنده هميجاد ميرا ا غشاء

در  ييغشاا  یهاا و رساپتورها  مير فعال شادن آناز  يغ

ن يچنا  گاردده هام  يات غشااء ما  يا ر در محتوييجه تغينت

ن يد گااوانيااق واکاانش بااا نوکلئوتيااساابب جهااش از طر

ش يافزا کيآرسن رياخ یها هشوده در مطالعيم  DNAدر

ون يداسا يش پراکسي، افزامالون دی آلدئيد ر دريچشمگ

ش يپاا يب بااافتياات تخريااد و در نهايااپين و ليپااروتئ

   (ه 14و1۷رود) يم

ل بااالی  يا از تما يانجام شده حااک  یها همطالع

گاندهای حاوی سولفور يت در اتصال به ليم آرسنيسد

هاای  ميق با مختل کردن عملکرد آنزين طرياست و از ا

ون ردوکتاااااز، يماننااااد گلوتااااات يدانياکساااايآنتاااا

د يااسااموتاز و کاتاااالز منجاار بااه تول   يدديسسوپراک

شاود   يو ما يداتيجاد استر  اکسيهای آزاد و اکاليراد

جاه  يدر نت ،دهديش ميدها را افزايپيون ليداسيو پراکس

ن ياز با  يراشابا  در غشاای سالول   يدهای چارب غ ياس

 ايان امار   شوده يب غشاء سلول ميرفته و منجر به تخر

ب آنها و يها و تخرل کاهش حجم سلوليتواند از دال يم

ه يا پا یب ساختارهايه و تخريحجم کل ت کاهشيدر نها

ه، يا جاد شاده در کل يهای اتيه باشده در مسموميدر کل

 تأثيرشتر تحت يها معموال  بتوبول يمويتليهای اپسلول

ن قسامت از  يا ن که ايرند و با توجه به ايگيسم قرار م

ختلف و سموم م يدر ترشس مواد آل  يمنفرون نقش مه

 ه(1۷)رتر استيپذبيها آسگر قسمتيدارد؛ نسبت به د

سااام ياز محصاااوالت متابول يکاااي  آمونياااوم

هاا  هيا ل و به کليکبد به اوره تبد ها است که درنيپروتئ

               ق ادرار دفا   يا آنهاا از طر  باه وسايله  فرستاده شده و 

ساام يمتابول ييز محصااول نهاااياان نينيشااوده کااراتيماا

هاا از بادن دفا     هيا کل باه وسايله  ت کاه  ها اسا نيپروتئ

ر در خاون نقاص   يا متغ ن دويش غلظت ايشوده افزا يم

ت باا  يم آرسان يدهاده ساد  يه را نشان ما يدر عملکرد کل

سااتم يهااای آزاد و کاااهش تااوان س کاااليش راديافاازا

جااد اساتر    يبادن منجار باه ا    يدانياکسا يآنت يميآنز

 هيا کاه انادام هادف آن کل    ييو شده و از آنجاا يداتياکس

ب يا ه شده و با تخرياست؛ منجر به ضعف عملکردی کل

ن يا وی را کااهش داده و دفا  ا  يون کليلتراسي، فيسلول

زان آن در يااجااه ميافتاه و در نت يماواد از باادن کاااهش  

از آن  يز حااک يا گار ن يد یهاا  همطالع .روديخون باال م

ل يا ن خون باه دل ينيکرات زان اوره ويش مياست که افزا

ب پاهاای کااذب   يب و تخرياز آس يوی، ناشيضعف کل

جه کاهش تماا  آن   يو در نت يهای گلومرولتيپودوس

ون يلتراساايو کاااهش ف يه گلااومرولياابااا غشااای پا 

 ه(16)است يگلومرول

 يبلومهااااوف و همکاااااران مقاااادار کلاااا      

 یريا گاهاان انادازه  ياز گ یها را در تعاداد  دانياکس يآنت

ر به طو يدانياکسيکرده و گزارش دادند که سطو  آنت

 همانناد  ياهاان يگ هاهان متفااوت اسات  يقابل توجه در گ

ل، انار و ي، زنجبياه، سنبل کوهينسترن، آلبالو، توت س



و همکاران ماريه محمدی  

(124)شماره پي در پي1396ا آذر و دی5ا شماره22مجله ارمغان دانش ا دوره   604 

را دارا  اکسيدانيباالترين ارزش آنتي، تخمه آفتابگردان

 ه(1۸)هستند

زماان عصااره گلبارگ     مار همين مطالعه تيدر ا

م يت توانست اثرات ساوء ساد  يم آرسنيگل سرخ با سد

ادی جباران کناده   يا ه را تاا حاد ز  يا ر بافت کلت بيآرسن

ج يدهد و طباق نتاا  يچنان که مطالعه حاضر نشان م هم

ک يا ، عصاره گلبرگ گل سرخ به عناوان  يمطالعات قبل

ه يا را در کل ROSتواناد ساطس   يدانت قوی ما ياکسيآنت

م يساد  ءکاهش دهاد و در برطارف کاردن اثارات ساو     

ن يشاتر يه بدکنفا يای اه نقش عمدهيت بر بافت کليآرسن

هاا  فناول يعصاره گلبارگ گال سارخ را پلا     یها بيترک

گار  يد يکيز ين نيو کوئرست Cن يتاميانده ول دادهيتشک

موجاود در عصااره    يدانياکسا يمهم آنت یها بياز ترک

ل داشتن گروه يبه دل ها بين ترکيا هگلبرگ گلسرخ است

هاای آزاد  کاليرومندی برای راديهای نفنل جذب کننده

ک الکتارون  يا د( هساتند کاه   يد و سوپراکسيدروکسي)ه

ل يدار فنوکسا يهای پاکاليل راديکنند و تشکيم افتيدر

رهاای  يهاای زنج دهند و موجب اخاتالل در واکانش  يم

ون يداساايون درساالول شااده و از پراکس يداسااياکس

ه (19)کنااديری ماايدی و آثااار مخاارب آن جلااوگ يااپيل

 القاای  يين عصااره تواناا  يا هاای ا فناول ين پلا يچنا  هم

ون يچااون گلوتااات  هاام يدانياکساايهااای آنتاا  ميآنااز

نااون يون ردوکتاااز، کاتاااالز، کوئيداز، گلوتاااتيپروکساا

هااای د دسااموتاز را در بافااتيردوکتاااز و سوپراکساا

ش يدهناد و منجار باه افازا    يگوناگون از خود نشان ما 

باادن در براباار  يدانياکساايسااتم دفااا  آنتاايس ييکااارا

آنهاا در   يبا يتخر ری از آثاريهای آزاد و جلوگکاليراد

 ه(2۰)شونديبدن م

 از،يا پ باا  هيا تغذ قيا طر از نينيکرات زانيم     

کاهش  يکيفنول یمحتوا بودن دارا ليدل به کلم و ريس

ورماا و   ليا قب از هاا  گازارش  از یاريبسا  در هاباد ييم

 جهينت نيا به( 21)س و همکارانيو کتسان (1۷)همكاران

  يما مه يتحفاظ اثر یدييفالونو محصوالت که دنديرس

 نينيکرات و اوره زانيم ق کاهشيطر از هيکل تيفعال در

 یامالحظاه  قابل کاهش ادرار، کاهش ،يخون سرم در

 سبب يکل طوره ب و ادرار در ميسد از یکسر دف  از

 کاه  شادند  آنهاا متاذکر   .شوديم یويکل بافت حفاظت

 کااهش  را ن پالسماينيکرات و اوره زانيم دهايفالونوئ

عصااره   .شاوند يما  یويکل بافت اظتحف سبب و داده

 یادياازان زيااز بااا دارا بااودن ميااگلباارگ گاال ساارخ ن

 تنيزان اره و کراتيسم فو  ميمکان با د احتماال ييفالونو

ثر واق  ؤه ميت کليسرم را کاهش داده و در بهبود فعال

 شده استه 

 

 یريگجهينت

ساديم آرسانيت   دهد که  نتايج تحقيق نشان مي

هيساتوپاتولوژيك در كلياه    باعث ياك ساری تغييارات   

رساد ايان تغييارات باا فارم      د كاه باه نظار ماي    شومي

شيميايي، مقدار دوز ومدت زماان تجاويز آن متفااوت    

 گلبارگ گال سارخ    يدروالکليا عصاره ه با ماريت باشده

و کاااهش سااطس   يبااافت التهاااب یبهبااود ساابب

 ماار يت  احتمااال   شوده ياوره م و ن سرمينيکرات يمسر

 ليا دل باه  تواناد يم گلبرگ گل سرخ عصاره به وسيله



 های صحرايي بر روی کليه موش عصاره گلبرگ گل سرخ اثر

(124)شماره پي در پي1396ا آذر و دی5ا شماره22مجله ارمغان دانش ا دوره   605 

 نيا موجود در یديفالونوئ و يفنول یها بيترک وجود

 یرو بار  که نيشيپ یها قيتحق به توجه با باشده اهيگ

باه   دهايا فالونوئ اسات  گرفتاه  صورت مختلف اهانيگ

-يآزاد، آنتا  یهاا کاال يراد يکننادگ  مهار خواع ليدل

ن يا ااحتمااال   جاه ينت در هساتنده  یثرؤما  یهادانياکس

 و آزاد یهاا کاليراد برابر در ه رايبافت کل یها بيترک

  .کننديم محافظت یديپيل ونيداسيپراکس

 

 تشکرر و يتقد

 يان ناماه کارشناسا  ين مقاله برگرفته از پايا   

ش يگاارا یجااانور يشناساا سااتيدر رشااته ز ارشااد

ه دانشاااگاه آزاد يااادانشاااکده علاااوم پا یولاااوژيزيف

حاوزه   یهاا تيا حمااسات کاه باا     واحد همدان يماسال

واحاد    يمدانشگاه آزاد اساال  يمحترم معاونت پژوهش

ساندگان مقالاه   يلاذا نو  ،ده اسات يهمدان به انجاام رسا  

ه ين معاونت محترم و کليرا از ا يکمال تشکر و قدردان

کردناد،   یاريا ق ماا را  يا ن تحقيا ا یکه در اجرا یافراد

 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.  
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