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  دهيچک

 ي عـصاره آبـ  تـأثير  يبررسـ مطالعـه  ن يـ هـدف ا مختلف در درمان سنگ كليـه،      داروهاي گياهي     اثر با توجه به اثبات    : و هدف  زمينه
  . موش نر نژاد ويستار بوددرکول يلن گلي از اتيه ناشي از سنگ کليريشگيسرخ بر پ بن
  

 تقسيم شدند؛ شرح اين به  مساوي گروه۴ به يستار به صورت تصادفي نر نژاد وموشسر  ۴۴ يمطالعه تجرب ن  ي در ا  :بررسيروش  
 .افـت کردنـد  ي در درصـد ۱کـول  يلن گلي اتـ ي آب حاو كهيگروه کنترل منفو  نرمال ييم غذا ي و رژ  يدنيآب آشام كه   کنترل سالم گروه  
 ۱۵۰۰و  ۷۵۰زان يـ اه بن سرخ به مي گي تحت گاواژ روزانه عصاره آبکول،يلن گلي عالوه بر ات   كه و باال  با دوز کم     يريشگي پ يها گروه
 هـا   مـوش ان مطالعـه يـ  در پا ويآور جمعها  موشساعته  ۲۴ نمونه ادرار    ،۳۰و ۱۵ ،اول يدر روزها  .ندقرار گرفت گرم بر كيلوگرم      ميلي

ه ي تهي بافتيها  برشسپس .ه آنها جداشدي کلها  با اتر و کشتن موشيهوشي بعد از ب . شد  از قلب آنها انجام    يريگ هوش شده و خون   يب
ها با آزمون آمـاري آنـاليز واريـانس يـك      داده . شديبررس مياالت کلس اگزيها ستاليزان رسوب کر  ي م يکروسکوپ نور ي م باو  شده  

 .طرفه تجزيه و تحليل شدند
  
و ) ۳/۵±۲/۸( بـا دوزکـم  يريشگيـ پ ،)۷/۱۸±۱/۲۶(يم در گـروه کنتـرل منفـ   يج نشان داد که تعداد رسوبات اگـزاالت کلـس        ي نتا :ها افتهي
 با دوز يريشگي در گروه پن اختالفيا كه افتيش يافزا) بدون رسوب(م نسبت به گروه کنترل سال ،)۶/۸۰±۸/۸۲( با دوز باال  يريشگيپ

بـه طـور    يو کنتـرل منفـ   يريشگي گروه پ دو در۳۰روز  در   يزان اگزاالت ادرار  يم .)>۰۵/٠p( بود دار يباال نسبت به کنترل سالم معن     
  .)>۰۵/٠p(شتر بودياز گروه کنترل سالم بداري  معني

  
زان يـ ش ميافـزا باعـث   و شـته ه ندايـ سنگ کل جادي کننده از ا  يريشگيبن سرخ اثر پ    يبآ عصاره   داد که ن مطالعه نشان    يا :يريگ جهينت

  .شود مي هيم در کلي اگزاالت کلسيها ستاليرسوب کر
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   مقدمه

ه و يـ ه به رسوب مواد دفـع شـده از کل      يسنگ کل 

 ي ادراريها سنگ. شود ميستال گفته   يد کر يتجمع و تول  

ن ي پروستات، سوم  يها يماري و ب  ياز عفونت ادرار   بعد

وع يش. شوند ي محسوب م  يع دستگاه ادرار  ي شا يماريب

. اوت اسـت  ـــ متف  درصد ۱ـ۱۵آن در جوامع مختلف از      

ده ير دـــ عم۳ـ۵ ن بروز آن در مردان و در دهه   يشتريب

 در افـراد مبـتال عـوارض        ي ادرار يهـا  سـنگ . شـود   مي

  وجـود خـون در     شـکم،  د پهلـو و   ي چون درد شد   يحاد

ــت ادرار ادرار و ــ يا يعفون ــاد م ــد يج ــوارض  .کن             از ع

 ت گزانتوگرانولومـاتو و   يـ لونفري پ  بـه  توان يمزمن آن م  

ــا ــ کليينارسـ ــه يـ ــه يـ ــک طرفـ ــاره  يـ ــه اشـ             ا دوطرفـ

  .)۱و۲(کرد
ن بـردن  يب افراد مبتال جهت از    حال حاضر،    در

ــا ــنگي ــا از روش ن س ــا ه ــانيه ــف درم ــوني مختل  ؛ چ

 يديمواد حالل اسـ   ،  عاتيمصرف ما (يتي حما يها روش

ف کـردن    برطـر  ؛ شـامل  ي جراحـ  يها روش و) ييايقلو  

 از راه   ي، سـنگ شـکن    ي خارج اندام  يانسداد، سنگ شکن  

 بـاز  يخردکردن سنگ از راه پوست و جراحـ   شابراه،يپ
  .)۱ـ۵(برند يبهره م

 در جهـت    ي علمـ  يهـا  شرفتيـ رغـم همـه پ     ي عل

، ي كليـوي  هـا  ح و درمان مناسـب سـنگ      يص صح يتشخ

سـال   ۵ ي طـ   درصـد  ۵۰  آن در حدود   يشاهد عود باال  

 موجـود در    يهـا   روش ييناکـارا انگر  يـ م کـه ب   يباشـ  يم

. )۱(باشـد  ي مـ يسـاز  ر سنگي و سيولوژيزير پاتوف ييتغ

ر ي مداخلــه کننـده در مــس يهـا  ه روشيــن بـا ارا يبنـابرا 

  ويريشگيـ  در جهـت پ    ي توان گام  مهم    ي م يساز سنگ

  . برداشتي ادراريها  مدت سنگيدرمان طوالن

آثـار    و يامروزه با روشن شدن عوارض جـانب      

مسئله بازگشت به    ،ييايمي ش يداروهاد  يبخش شد  انيز

ــا اســتفاده از ــ گيداروه ــيطب  وياهي ــه يع  مــورد توج

 مختلـف   هاي  ه و در مطالع   ر گرفته است  اپژوهشگران قر 

ه  يـ  مختلـف در درمـان سـنگ کل       ياهيـ  گ ياثرات داروها 

  ).۴ـ۸( استشدهمطالعه 
 Lilaceae اه بن سرخ متعلـق بـه خـانواده        يگ

رس ــــ زاگ يرـــ مت ۱۸۰۰ـ ۲۶۰۰اتــبوده و در ارتفاع   

 ي آن بـرا   يي منطقه از بخـش هـوا      يمردم بوم . رويد  مي

ه استفاده  يسم و سنگ کل   يرومات ،ي شکم يدرمان دردها 

 يز اثر ضـد درد  ير ن ي اخ هاي  ه در مطالع  .)۹و۱۰(کنند يم

 موجـود  يدهاياسـتروئ  .ده اسـت يبن سرخ به اثبات رس  
ک يتواسـتات يک و سايتوتوکـس يز اثرات ساياز آن ن  يدر پ 

ــعل ــلولي ــا ه س ــوريه ــدخي توم ــشان  ي ب ــود ن م از خ

ن وجود تاکنون در رابطه بـا اثـرات    يا با .)۳و۱۱(اند داده

 انجـام  ي به صـورت علمـ    يقيه تحق يبر سنگ کل   اهين گ يا

دليـل هـدف ايـن مطالعـه بررسـي          ن  ي به هم  .نشده است 

سرخ بر پيـشگيري از سـنگ کليـه           تأثير عصاره آبي بن   
  . نر نژاد ويستار بود موشدرناشي از اتيلن گليکول 

  
   روش بررسي

 در دانـشگاه    ۱۳۸۹ در سـال     ين مطالعه تجرب  يا

بعد از کـسب مجـوز از    .اسوج انجام شد ي يعلوم پزشک 

 نـر  يي سر موش صـحرا  ۴۴ته اخالق دانشگاه تعداد     يکم

گرم که در   يلي م ۱۲۰ـ۱۸۰يستار با محدوده وزن   ينژاد و 

ط و ي محــيکــسان از نظــر آب و غــذا و دمــا يط يشــرا

 يبه صورت تصادف،  شدندي نگهداريکي و تار ييروشنا

  . م شدندي تقسيي تا۱۱ گروه ۴به 



 راضيه وحداني و همكاران
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م يـ هـا از رژ     در مـوش   يسـاز  جاد سنگ يجهت ا 

ــيجهــت تع. کــول اســتفاده شــديلن گلياتــ ــي لن ين دوز ات

لوت انجام شد   يک مطالعه پا  يکول، قبل از انجام طرح      يگل

 در يدني درآب آشـام    درصـد  ۱کـول   يلن گل يکه در آن ات   

 به يساز سنگ. جاد کرديه ايها سنگ کل  موش درصد ۸۰

ــاتولوژ ــا ته  ويروش پ ــب ــافتي ــرش ب ــشاهده يه ب  و م

ر يـ ه در زيـ م در کل ي اگزاالت کلـس   يها ستاليرسوب  کر  

   .د شدييأ تيکروسکوپ نوريم

گـروه  هاي چهارگانه به اين شـرح بودنـد؛           گروه

 کـه بـدون     بود ييها ن گروه شامل موش   ي ا ؛کنترل سالم 

صـرفاً در طـول مـدت پـژوهش،      کـول، يلن گل ي ات افتيدر

 ؛يگروه کنتـرل منفـ   .شدند يروزانه با آب مقطر گاواژ م  

 کـه در مـدت پـژوهش        بـود  ييها ن گروه شامل موش   يا

ــر  ــالوه ب ــ يدر ع ــت ات ــول يلن گلياف ــد۱ک  در آب  درص

 .، هم حجم عصاره با آب مقطر گـاواژ شـدند           يدنيآشام

 گـروه شـامل   ني ا؛ن عصاره يي با دوز پا   يريشگيگروه پ 

افـت  ي که در مدت پژوهش عـالوه بـر در    بود ييها موش

اه ي با عصاره گ يدنيشامآ در آب    صدر د ۱ کوليلن گل يات

وزن بـدن   گرم بر كيلـوگرم        ميلي ۷۵۰زانيبن سرخ به م   

 بـا دوز  يريشگيـ گـروه پ   و   موش روزانه گـاواژ شـدند     

 کـه، در    بـود  ييها ن گروه شامل موش   ي ا ؛ عصاره يباال

  درصـد ۱کـول يلن گليافت اتـ يوه بر درمدت پژوهش عال  

 زانيـ اه بـن سـرخ بـه م     يـ  با عصاره گ   يدنيشامآدر آب   

 وزن بدن موش روزانه گاواژ گرم بر كيلوگرم  ميلي ۱۵۰

  .شدند

ــ  ــت بررسـ ــايجهـ ــي ادراري پارامترهـ ثر ؤ مـ

ــا ، مــوشيســاز برســنگ  ۳۰ و ۱۵اول،  يهــا در روزه

ک قـرار  يـ  در قفـس متابول   يپژوهش به صـورت انفـراد     

و گرديـد   يآور  ساعته آنها جمـع ۲۴دند و ادرار  داده ش 

 ، فـسفر ،ميکلـس ، تراتيسـ ، اگـزاالت ميزان  ،از نظر حجم  

در  .ز قرار گرفت  ين مورد آنال  يني و کرات  pH،  کيد اور ياس

ها به   با اتر، خون موش   يهوشي مطالعه پس از ب    ۳۰روز  

 ، ميم از قلب آنها گرفته شد تا از نظر کلس      يصورت مستق 

  . شوندين بررسينيک و کراتيرد اوياس، فسفر

  .ها جدا شـد   ه موش ي هر دو کل   يريگ بعد از خون  

 قـرار گرفـت و    درصـد ۱۰ن يه سمت چـپ در فرمـال     يکل

 .شگاه فرستاده شدي به آزمايشناس بي آسي بررسيبرا

 ۵ به ضـخامت     يکروسکوپي م يها ها برش  ه موش ياز کل 

 ني ائوز ـ نـــيلياتوکســــه روش هم  ـــه و ب  يکرون ته يم

 مـورد مطالعـه    يکروسکوپ نور ي شد و با م    يزيآم رنگ

 بـا   يکروسـکوپ يدان م يـ  م ۱۰در هر بـرش      .قرار گرفتند 

 از  ي و به تعداد مـساو     ي به طور تصادف   ۴۰ يينما بزرگ

ــاب   ــدوال انتخ ــورتکس و م ــده ک ــا ش ــداد بلوره  يو تع

  .ندشمارش شد مياگزاالت کلس

 وزن، در   يريـ گ ه سمت راست بعد از انـدازه      يکل

 سـاعت  ۲۴بـه مـدت     گـراد     سـانتي  درجـه    ۸۰ور  انکوبات

 يريگ ر شود و مجدداً وزني تبخيگذاشته شد تا آب بافت 

  .انجام شد
روش تهيه عصاره به اين صورت بود كه ابتـدا          

اسـوج  ي اطـراف  يها اه بن سرخ در فصل بهار از کوه   يگ

 ۲۵۲۶بـه شـماره    م  وياه در هربـار   يگ. دي گرد يآور جمع

ه بـا  آب سـرد شـسته       ايـ  گ يبخش هواز .  شد يکدگذار

ه خشک شده و بـه      يدر درجه حرارت اتاق و سا      شده و 

اه خـشک شـده     ياز گ گرم   ۵۰۰ مقدار .ديل گرد يپودر تبد 
مخلـوط  . ساندن مخلـوط شـد  يـ با آب مقطر بـه روش خ     
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ف يـ  ساعت بـا اسـتفاده از پارچـه ظر   ۴۸حاصل پس از   

 در درجه يروتاربه وسيله   محلول حاصل   . ديلتر گرد يف

ظ ي تغل ط خأل يتحت شرا  گراد و  يه سانت  درج ۵۰حرارت  

گـراد قـرار     ي درجـه سـانت    ۵۰سـپس در انکوبـاتور    . شد

اه خـشک،   يـ گگـرم   ۵۰۰از. گرفته تا کامالً خـشک گـردد   

دست ه  عصاره ب . عصاره خشک به دست آمد    گرم   ۱۹۵
وان، يز به حيقبل از تجو  شد ويدار خچال نگهيآمده در  

  . ديه گرديغلظت مورد نظر از عصاره در آب مقطر ته

ــرا ــ تجزيب ــه و تحلي ــرم  ل دادهي ــا از ن ــزار  ه اف

SPSS)۱(     ک طرفـه يانس يز وار يآنالو آزمون آماري)و )۲ 

  .  استفاده شد)۳(آزمون متعاقب شفه
  

  ها افتهي
ــشان داد،  ــايج ن ــدازهنت ــت دوم ان ــگ در نوب  يري

ــ پيهــا ، گــروه)۱۵روز( ــاال و  دوز کــم  بــايريشگي  يب

افـت کننـده   ي دريهـا  هگـرو (يکنترل منف گروه   و عصاره

 نسبت به کنتـرل    يشتري ب ياگزاالت ادرار ) کوليلن گل يات
  .)>۰۵/۰p(بـود دار  ي معنـ يسالم دارند که از نظر آمـار    

ن يز کمتـر  يـ  ن يريشگي و پ  ي کنترل منف  يها هن گرو يدر ب 

 ي بـه طـور    بود، با دوز باال     يريشگياگزاالت متعلق به پ   

) يترل منفـ   دوز کم و کن    يريشگيپ(گر  يکه با دو گروه د    

ــ در نوبــت ســوم  ).>۰۵/۰p(شــت دايدار يتفــاوت معن

ــدازه ــگ ان ــ ن) ۳۰روز (يري ــز مي ــزاالت ادراري  يزان اگ
و کنترل   عصاره يو باال  دوز کم  با يريشگي پ يها گروه

شتر يـ بداري    به طـور معنـي      نسبت به کنترل سالم    يمنف

 يهـا  زان اگزاالت ادرار گروه   يمچنين    هم). >۰۵/۰p(بود

کنتـرل  داري از     به طور معنـي   ) کم و باال  دوز  (يريشگيپ

  ).۱جدول)(>۰۵/۰p(بود کمتر يمنف

گيـري شـده     بررسي سـاير پارامترهـاي انـدازه      

  سـاعته، ٢٤ حجـم ادرار  ؛سـازي شـامل   ثر بـر سـنگ   ؤم

ريک و اسـيدا و، کلـسيم، فـسفر، کـراتينين        pHسيترات،  

هـاي مـورد مطالعـه در دفعـات          نشان داد که بين گـروه     

ــدازه ــده،  انـ ــري شـ ــي گيـ ــاوت معنـ ــود   تفـ داري وجـ

   . .)<۰۵/۰p(شتندا
کمترين ميزان کلسيم در گروه پيشگيري با دوز     

بيــشترين ميـزان کلــسيم در گــروه    و)۹۱/۸±۳۳/۰(بـاال 

 بـه طـوري کـه       ،مـشاهده شـد    )۴۷/۹±۶/۰(کنترل منفـي  

ــي   ــروه معن ــن دو گ ــين اي ــاوت ب ــوددار  تف ). >۰۵/۰p(ب

هـاي   کمتـرين سـطح سـرمي فـسفر در گـروه          چنـين     هم

 )۳۶/۷±۷۵/۰ (و بـاال  ) ۸۷/۷±۳۶/۰(پيشگيري با دوز کـم    
هـــا بـــا گـــروه کنتـــرل  ايـــن گـــروهكـــه ديـــده شـــد 

  .)>۰۵/۰p(شتند دايدار  تفاوت معني)۹۱/۸±۷۸/۰(سالم

بيـشترين وزن  بر اساس نتايج بـه دسـت آمـده         

 ۴/۱±۴/۰(اوليه کليه متعلق به گروه پيشگيري با دوز باال

در اين گروه با گـروه      وزن اوليه کليه    بود كه    )گرم  ميلي

داراي تفـــاوت  )گـــرم  ميلـــي۰۳/۱±۳/۱(کنتـــرل ســـالم
 ).  ۲جدول)(>۰۵/۰p(بودداري  معني

بيشترين تعداد کريستال در گروه پيـشگيري بـا    

 بــه طـوري کــه  شـت،  وجــود دا)۹/۸۰±۸۳/۸۲(دوز بـاال 

 ؛هـا شـامل   تعداد کريستال در اين گـروه بـا بقيـه گـروه       

ــالم  ــرل س ــفر(کنت ــي )ص ــرل منف و  )۷/۱۸±۰۵/۲۶(، کنت

ــم  ــا دوز ک ــي)۳/۵±۲۶/۸(پيــشگيري ب  يدار  تفــاوت معن
  ).۱تصوير )(>۰۵/۰p(دادنشان 

                                                
1-Statistical Package for Social Sciences 
2-One-Way Analysis of Variance 
3-Scheffe 
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  مطالعه مورد يها گروه  در)گرم درصد  ميليبر حسب (ار اگزاالت ادرارين و انحراف معيانگيممقايسه  :۱جدول
 

  زمان   
  گروه

  روز سي ام  روز پانزدهم روز اول

  /.٤٢ ± ٠٤/٠  ٦/٠ ±٢٦/٠  ٤٨/٠ ±۰۴/۰  کنترل سالم

  ١١/١± ١١/٠  ١/١±٢١/٠  ٤٤/٠±٠٨/٠  کنترل منفي
٤٤/٠±٠٦/٠  پيشگيري با دوز کم      ٧٥/٠ ±٠٧/٠  /٦٤ ±١٨/٠  

٤٧/٠±٠٦/٠  پيشگيري با دوز زياد  ٧٥/٠±١٤/٠  ٦٨/٠ ±١١/٠  

٥٢١/٠ داري سطح معني  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  

  
  

  

  هاي مورد مطالعه  در گروه)رمگ ميليبرحسب  (هيار وزن کلين و انحراف معيانگيممقايسه : ۲جدول
  

  وزن
  روهگ

  وزن خشک  وزن اوليه

  ٣٧/٠±٠٨/٠  ٠٣/١±١٣/٠  کنترل سالم
  ٠ /٣٧±٠٦/٠  ١٥/١±١٦/٠  کنترل منفي

  ٤٤/٠±٠٨/٠  ١٧/١±١٥/٠  پيشگيري با دوز کم
  ٤/٠±٠٦/٠  ٤/١±٤/٠  پيشگيري با دوز باال

 P                 ۰۵/۰>P >٠٥/٠ داري سطح معني

  

  

  

  
  

هاي التهابي در گروه پيشگيري با دوز  هاي كليه به همراه سلول گزاالت كلسيم در توبولاهاي  تجمعات متعدد كريستال: ۱رتصوي
  )آميزي هماتوکسيلين ـ ائوزين ، رنگ۴۰نمايي ميكروسكوپ نوري، بزرگ(باال
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  بحث 

 و در دسـترس    يشرفت تکنولـوژ  يـ امروزه با پ  

کن شــ شــکن ماننــد ســنگ بــودن انــواع مختلــف ســنگ 

  و مجـــرايســـنگ شـــکن ،ي بـــرون انـــداميا ضـــربه

 در  ياديـ تحـول ز   ق پوسـت  يـ ه از طر  يـ  کل يشـکن  سنگ

 ، به وجود آمده اسـت ي دستگاه ادرار يها درمان سنگ 

خطر کـه بـدون      يثر و ب  ؤ م يي کماکان درمان دارو   يول

 از يريشگيـ ا پي منجر به درمان کامل و يمداخله جراح 

هر  ،د ندارد  شود وجو  ي دستگاه ادرار  يها جاد سنگ يا

 کـاهش   ي بـرا  ي و صـناع   ياهي مختلف گ  يچند داروها 

 يطـور نـسب  ه  به بازار عرضه شـده کـه بـ      يساز سنگ

ــت در پ  ــن اس ــممک ــده   يريشگي ــک کنن ــان کم  و درم

 عـصاره  تـأثير  ين مطالعـه بررسـ   يهدف ا  ).١ـ٥(باشند

 سنگ اگـزاالت  جادي از ا  يريشگيپ  بر گياه بن سرخ   يآب

کول در موش نـر     ين گل لي ات به وسيله جاد شده   يم ا يکلس

  .بودستار ينژاد و

نتايج اين مطالعـه نـشان داد كـه عـصاره آبـي             

. گياه بن سرخ اثر پيشگيري كننده از سنگ كليـه نـدارد       

 )٢٠٠٩()١( و همکـاران ي آتمانبه وسيله که  يا در مطالعه 

ه  يـ لون بر سنگ کلينودون داکتيانجام شد اثر عصاره ک  

کول بـه عنـوان    ي گل لنين مطالعه از ات   ي در ا  .شد يبررس

 از يز ادراريان آنـال يدر پا. ساز استفاده شد ماده سنگ 

ستال انجـام شـد و    يـ م و کر  يم، سـد  ينظر اگزاالت، کلس  

ــ ــاي همطالع ــته ــ  باف ــر ميشناس ــ از نظ ــوب ي زان رس

عصاره بـه جـز بـر    . ه صورت گرفتيها بر کل   ستاليکر

م گـروه  يم و سدي کلس،يريشگي گروه پياگزاالت ادرار 

 ي ولـ ، نداشتي اثر ي ادرار ير فاکتورها يادرمان بر س  

دفـع  ه و   يها در کل   ستاليزان رسوب کر  يباعث کاهش م  

 از يريشگيــشــد کــه نــشان دهنــده اثــر پ آن در ادرار 

   .).١١(باشد ي آن ميساز سنگ

حـاج زاده  به وسـيله   که ين در مطالعه ا  يچن هم

اه يـ  گي اثـر عـصاره الکلـ   ، انجام شد )٢٠٠٦(و همکاران 

کـول در رت   يلن گلي از اتـ يه ناشيسنگ کلاه دانه بر   يس

ن پــژوهش نـشان داد کــه  يـ  ايهـا  افتــهي. شـد  يبررسـ 

ــصاره الکلــ  ــيع ــوگ ي س ــه در جل ــع يرياه دان  از تجم

ه يـ م وخرد کـردن سـنگ کل   ي اگزاالت کلس  يها ستاليکر

  ).١٢(ثر استؤم

 يخـوان   هـم دو مطالعـه فـوق   بـا   حاضر  مطالعه  

ش ي افـزا افت کننـده عـصاره،  ي در يها ندارد و در گروه   

ده يـ ه ديـ م در کلي اگـزاالت کلـس  يهـا  ستاليـ رسوب کر 

هـا وابـسته بـه دوز        ستاليـ ش تعـداد کر   يافزا .شود  مي

ستال يـ  با دوز باال تعداد کر     يريشگيبوده و در گروه پ    

ــب ــه پيشتري ــسبت ب ــ ن ــايريشگي ــا دوز پ ــن ديي ب ده ي

زان اگـزاالت   يـ ماخيـر   ن در مطالعـه     يچنـ  هـم  .شـود  يم

فـت کننـده عـصاره کـاهش       اي در يهـا   در گروه  يادرار

هـا در    ستاليـ ن کر يـ رسوب ا تواند به علت     يافت که م  ي

  .ه باشديکل

 اثـــر )٢٠١٠()٢(در مطالعـــه آکانـــا و همکـــاران

 يهـا  ل سنگ يفلوروم بر تشک  يپون گراند ي ارتوس يمهار

م يترات پتاسـ يسه اثر آن بـا سـ  ي و مقا يمياگزاالت کلس 

لن يســاز از اتــ م سـنگ يــو بـه عنــوان رژ شــد  يبررسـ 

 ين د يتـام ي و و  يدنيدر آب آشـام    درصـد    ٥/٠ کوليگل

                                                
1-Atmani et al 
2-Akanae et al 
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 يانگر اثـرات مهـار    يـ ن مطالعـه ب   يـ ج ا ينتا. استفاده شد 

 يستال هـا  يـ فلوروم بـر رسـوب کر     يپون گراند يارتوس

ن در يچنـ  هـم  ).١٣( باشـد يه مـ ي در کل  يمياگزاالت کلس 

ــه مور ــاران يمطالع ــا و همک ــصاره  )١()٢٠٠٩(ام ــر ع  اث

 و ي ادراريهـا  دانينا بر مهـار اکـس  يسيکوئرکوس سال 

ــس ــطح کل ــا ، در رتيم ادراريس ــنگ  يه ــه س ــتال ب  مب

ن مطالعـه  يـ ج ا ينتـا . شـد  يبررس هي کل يمياگزاالت کلس 

 اثرات ينا دارايسينشان داد که عصاره کوئرکوس سال    

ه و  يـ ل سنگ کل  يتواند از تشک   ي است و م   يدانياکس يآنت

ن دو مطالعـه بـا      يـ ج ا ينتـا  ).١٤( کنـد  يريعود آن جلوگ  

ن يـ را در ا  يـ  ز ، نـدارد  يخـوان   هـم  حاضـر  ج مطالعه ينتا

 اثـرات  ياهان مورد استفاده داراي داروها و گ  ها  همطالع

ل ي از تـــشکيري بـــوده و در جلـــوگيدانياکـــس يآنتـــ

 کــه در يثر بودنــد، در صــورتؤ مــي ادراريهــا ســنگ

ــه  ــأثير عــصاره اخيــرمطالع زان يــ در کــاهش ميت

  . نشان نداديساز سنگ

ه بن سرخ بر ن مطالعه عصار يج ا ينتابر اساس   

pH سـاعته  ٢٤ک و حجم يد اورين، اس ينيم، کرات ي، کلس 

 که اثرات عصاره يا هر چند مطالعه.  نداشتيادرار اثر

 کنـد انجـام   ي بررسـ ي ادراريهـا  بن سرخ را در سنگ    

ــشده ــت،ن ــ اس ــ مقاي ول ــاي ــج ايسه نت ــا  ي ــه ب ن مطالع

ــه و ياه ســيــ فــوق کــه اثــرات دو گهــاي همطالعــ اه دان

 نمودنـد،  يه بررسـ يـ ا بر سـنگ کل   لون ر ينودون داکت يک

رغـم   ياهـان فـوق، علـ     يدهد که  بـر خـالف گ        ينشان م 

اه بـن   يـ ه و باور عامه مردم عـصاره گ       يرو يمصرف ب 

ــرخ رو ــا يسـ ــب فاکتورهـ ــ دخي ادراري اغلـ ل در يـ

د يم ادرار و اسـ    يکلـس   حجـم ادرار،   ؛ ماننـد  يساز سنگ

جاد يثر در اؤ مين فاکتورهايتر ک ادرار که از مهم   ياور

 يمي کلـس  يهـا   خـصوص سـنگ   ه  بـ  ي ادرار ياهـ  سنگ

ش اگـزاالت در   ي باعث افزا  يل و  ندارد يتأثير ،باشند يم

د يکول و بن سرخ گرديلن گليافت کننده اتي دريها گروه

 هر چند  .نها باشدآ يستينرژيتواند به علت اثر س    يکه م 

 بـا دوز    يريشگيـ سرم در گروه پ   م  يزان کلس يمکاهش  

 يدار داشـت ولـ   ياوت معنباال نسبت به گروه کنترل تف    

ــه عــدم   ــه ب ــا توج ــأثيرب ــسي روت ــم ادرار مي کل زان ي

ر عـصاره بـن     گـ ياز طرف د   ..افتي کاهش ن  يساز سنگ

ن مـاده مهـار   يتـر  ترات کـه مهـم    ي س ي رو يتأثيرسرخ  

 نداشـت کـه    ،باشـد  ي م يمي کلس يها ل سنگ يکننده تشک 

 يساز از سنگ يري آن در جلوگ  تأثيرنشان از عدم    باز  

   . دارد

بـا   )٢٠٠٨(ان و همکـاران يمطالعـه خاکـسار  در 

 و مواد متشکله عـصاره      ي اثر ضد درد   يعنوان بررس 

ستم يـ  س ي بن سـرخ و نقـش احتمـال        يياه دارو يبرگ گ 

ل يات تــشکبــيترک  آن،ي در اثــرات ضــد درديديـ وئياپ

بـات  ي کـه عـالوه بـر ترک      ديـ ن گرد يـي  تع اهين گ يدهنده ا 

ج ي نتـا .ز بـود يـ ن نيبات مرفي ترکين و بنزن دارا  ينوليک

 اثـر   يمطالعه نشان داد که عصاره بـن سـرخ دارا         اين  

هر چند اثـرات    حاضر  در مطالعه   . )١٥( است يضددرد

ن به نفع يد اي شاي ول، نشدي بن سرخ بررسيضد درد 

ه يـ  از دفـع سـنگ کل   ي ناشـ  ي آن در بهبود دردها    تأثير

 يني باليياز به انجام کارآزماي هر چند اثبات آن ن    ،باشد

  .دارد

                                                
1-Moriyama et al 
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)٦٦شماره پي در پي (١٣٩٠اسفند و بهمن  ـ ٦ ـ شماره ١٦مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٥٦٥

افـت  ي دريها ه در موشيمطالعه وزن کلن يدر ا 

شتر از گروه کنترل ي بيدار يبه طور معن سرخ کننده بن

ها  ه در رتيش وزن کل  ي و بن سرخ باعث افزا     بودسالم  

 توانـد بـه علـت تجمـع آب      يش وزن م  ين افزا يشد که ا  

 ي پوشـش يهـا   سـلول يب التهابيا به علت آس  ي و   يبافت

 يها ها در توبول ستالينفرون باشد که در اثر تجمع کر  

  .ه به وجود آمده استيکل

  

   يريگ جهينت

      يبـ آن مطالعـه نـشان داد کـه عـصاره           يج ا ينتا

ه نـدارد   يسنگ کل  جادي کننده از ا   يريشگيبن سرخ اثر پ   

ش ي افـزا .شـود  مـي م سـرم  يهر چند باعث کاهش کلـس     

ه در  يم در کل  ي اگزاالت کلس  يها ستاليزان رسوب کر  يم

  مـشاهده شـد کـه   ه بـن سـرخ   افـت کننـد   ي در يها گروه

اثـر   ايـ   بـن سـرخ و     يسـاز  سـنگ  تواند به علت اثر    يم

  انجـام از بهي که نباشدکول يلن گل يات  آن با  يستينرژيس

  .دارددر اين زمينه شتر ي بهاي همطالع

  

  تقدير و تشكر

علوم  دانشگاه   يورآقات و فن  ياز معاونت تحق  

 ن مطالعـه و يـ  ا ي مال يبانيخاطر پشت ه  بپزشكي ياسوج   

ــزماآ مــسئول ضــا محمــدير ــز تحقي ــات يشگاه مرک ق

 تـشکر   يريگ خاطر کمک در عصاره   ه   ب يياهان دارو يگ

  . ميينما يم
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Abstract: 
 
Background & Aim: Considering the evidence which show the effect of herbal medicine on renal 
stone treatment, the aim of this study was to evaluate the efficacy of Allium Jesdianum on 
prevention and treatment of calcium oxalate stone in rats.    
 
Methods: In the present experimental study, forty-four male Wistar rats were randomly divided into 
four groups (each group 11 rats) and then studied for 30 days. The Healthy control group only 
received normal water and a regular diet. The negative control group received 1% ethylene glycol 
in water during the study. The low dose and high dose preventive groups received 750 mg/kg and 
1500 mg/kg of Allium Jesdianum with 1% ethylene glycol every day. The 24-hour urine samples of 
rats were collected on days 1, 15 and 30 of the study. Then, under anesthesia, blood samples were 
taken directly from the heart. All rats were then killed and pathology of kidneys was checked for 
crystals of calcium oxalates in renal tubules. Data analysis was done by the SPSS software using 
One-way ANOVA. 
 
Results: The number of calcium oxalate crystals in the negative control group (18.7 ±26.1), the low 
dose preventive group (5.3±8.2) and high dose preventive group (80.6±82.8) in comparison to the 
healthy control group were increased and  this difference in the high dose preventive group and 
healthy control group was significant  (p <0.05) .  Urinary oxalate in the 30th day was more in both 
preventive groups and negative control group in comparison to healthy control group and this 
diference was statistically  significant (p <0.05).                                                                                             
 
Conclusion: This study showed that Allium Jesdianum doesn't have a preventive effect on the 
formation of renal stones, and it also increases calcium oxalate crystals in kidney of  male wistar 
rats that need more studies.  
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