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تأثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی مرزنجوش در آسیب تحت حاد ناشی
از استرس اکسیداتیو کادمیم در کلیه موش صحرایی
مهدیه رئیسزاده* ،1پژمان مرتضوی ،2نادیا خادمی ،3محمدمهدی

فالح4

چکیده

باتری ،آبکاری ،رنگدانه ،پالستیک ،صنعت ،کود و دود سیگار

با توجه به ایجاد آسیب کلیوی توسط کادمیوم ،هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر

وجود دارد ( .)17با توجه به سمیت کادمیوم ،مطالعات متعددی

حفاظتی عصارهآبی مرزنجوش در آسیب کلیوی توسط کادمیوم در موشصحرایی بود.

نشان دادهاند که کادمیوم باعث ایجاد استرس اکسیداتیو در کبد،

 03سر موشصحرایی نر نژاد ویستار بهطور تصادفی به 5گروه برابر شامل کنترل و
گروههای تیمار  1تا  )T1-T4( 4تقسیم شدند .گروه  T1کلرید کادمیوم ( )2mg/kgرا

کلیه و بیضه موش صحرایی میشود ( .)17مطالعات پیشین

بطور داخل صفاقی و گروههای  T3 ،T2و  T4به ترتیب عالوه بر کادمیوم ،عصارهآبی

نشان داده است که کادمیم باعث تحریک تولید رادیکال های

 533و 125،253از طریق تزریق داخل صفاقی

آزاد ،در نتیجه آسیبهای اکسیداتیو لیپیدها ،پروتئینها DNA ،و

مرزنجوش را با دوزهای

mg/kg

دریافت کردند .در روز آخر حیوانات وزنکشی شده و نمونه خون آنها برای تهیه سرم
جدا گردید ،سپس با دوز باالی تیوپنتال سدیم آسانکُشی شدند .کلیههای چپ برای
اندازهگیری مالوندیآلدئید ،و کلیه راست برای انجام مطالعات آسیب شناسی در
فرمالینبافر  %13پایدار شدند .در پایان دوره ،کمترین وزنمتوسط متعلق به گروه

T1

بود و این اختالف با سایر گروهها معنیدار بود .اختالف آماری معنیداری از لحاظ
میزان مالوندیآلدئید بافت کلیه بین گروه  T1با گروههای کنترل و  T4وجود داشت

آغاز آسیبهای پاتولوژیک مختلف در انسان و مدلهای
حیوانی میشود (.)17
مکانیسمهای مولکولی سمیت کادمیوم هنوز به خوبی مشخص
نشده است .در مقایسه با فلزات واسطه ،اثر اکسیداتیو کادمیم

( .)P=3/341غلظت آنتیاکسیدان سرم در گروه  T4بیشترین میزان ()1111/11±51/45

غیر مستقیم و وابسته به جداشدن گروه سولفیدریل ( )SHاز

و در گروه  T1با کمترین مقدار ( )617/41±43/67میکرومول بر میلیلیتر مشاهده شد

ترکیبات شیمیایی است ( .)23روند پاتوبیوشیمیایی آسیب

که دارای اختالف معنیدار بودند ( .)P=3/307در آسیبشناسی بافتی ضایعاتی شامل
دژنراسیون توبولها ،نکروز و تجمع سلولهای التهابی مشاهده شد .در گروههای ،T1

کلیوی کادمیم عمدتا از طریق القای استرس اکسیداتیو و اثر

 ،T3 ،T2کنترل و گروه  T4آسیب وارده به کلیهها به ترتیب با شدت زیاد تا درجات

رادیکال های آزاد است ( .)12کادمیم سیتوزولی به طور غیر

کمتر آسیب ،مشاهده شد .بنابراین ،نتایج مطالعه نشان داد عصاره مرزنجوش با دوز

مستقیم گونه های اکسیژن فعال ( )ROSرا تولید میکند که این

 533 mg/kgمیتواند به میزان قابل توجه از آسیبهای کلیوی ناشی از کلریدکادمیوم
در موشصحرایی جلوگیری کند.

امر قادر به ایجاد آشفتگی در وضعیت آنتی اکسیدانی درونی و

واژگان کلیدی :آسیب کلیه ،استرس اکسیداتیو ،کادمیوم ،عصاره آبی مرزنجوش ،موش

خسارت وارد به لیپیدهای غشاهای بیولوژیکی و تغییر در حمل

صحرایی

و نقل مواد از طریق پمپ سدیم ـ پتاسیم ()Na+-K+ ATPase

تاریخ دریافت 15/11/6 :تاریخ پذیرش17/2/17 :

است( .)25به نحوی که گزارش شده ،کادمیم باعث کاهش
فعالیت پمپ  ATPآز در کلیه نیز میشود .هم چنین نشان داده

مقدمه
کادمیوم ،یک آالینده نگران کننده در سراسر جهان است که
عامل آلودگیهای صنعتی و زیست محیطی است .این فلز در

شده است که تغییرات آنزیم های دخیل در روند استرس
اکسیداتیو نیز ممکن است در پاتوژنز نفروپاتی ناشی از کادمیم
دخالت داشته باشد (.)5

*1ـ استادیار فارماکولوژی ،گروه علوم پایه ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران،

vet_mr@yahoo.com
2ـ دانشیار پاتولوژی ،گروه پاتولوژی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
0ـ دانشجوی دکتریعمومی دامپزشکی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
4ـ دکتریعمومی دامپزشکی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران

2257

مهدیه رئیسزاده ،پژمان مرتضوی ،نادیا خادمی ،محمدمهدی فالح

تالشهایی برای به حداقل رساندن شدت سمیت کادمیوم از

محدودیت در اختیار حیوانات بود .موشهای صحرایی به

طریق افزایش تجزیه و حذف رادیکال های آزاد با استفاده از

صورت تصادفی در  5گروه  7تایی به ترتیب زیر تقسیم بندی و

عوامل مختلف صورت گرفته است .درمان با شالته کننده در

مورد آزمایش قرار گرفتند.

زمانی که سلول به طور مزمن با کادمیوم در ارتباط قرار گرفته و

گروه کنترل( )Cآب و غذای استاندارد را بدون تجویز کادمیوم

کادمیوم با متالوتیونین باند شده است ،بی اثر میباشد( .)14آنتی

و عصاره دریافت کرد.

اکسیدانها موادی هستند که میتوانند با عمل مستقیم یا غیر

گروه آزمایش اول ) ،(T1کلرید کادمیوم ساخت شرک مرک

مستقیم  ،از اکسیداسیون مولکول های زیستی پیشگیری کنند یا

( (Lot number: FN1035040را با دوز  2میلیگرم بر کیلوگرم

آنرا کاهش بدهند ( .)17گزارش شده است که درمان با آنتی

بصورت تزریق داخل صفاقی در روز دوم و سپس سالین نرمال

اکسیدانها با اثرات محفاظتی بر روی رادیکال های آزاد اعمال

را به مدت  13روز به همان روش دریافت کرد.

کننده سمیت کادمیوم (22و )4 ،11میتوانند در کنترل آسیبها

گروه آزمایش دوم ( )T2کلریدکادمیوم 2میلیگرم برکیلوگرم

موثر باشند.

داخل صفاقی در روز دوم و سپس عصاره مرزنجوش

جنس مرزنجوش( )Origanum vulgarisمتعلق به خانواده

125میلیگرم بر کیلوگرم به مدت  13روز داخل صفاقی دریافت

نعنائیان است .از نظر ترکیبات معطر غنی بوده و از قرن ها پیش

کردند.

به عنوان ادویه مورد استفاده بوده اند ( .)17ترکیبات اصلی آن

گروه آزمایش سوم ( )T3کلریدکادمیوم 2میلیگرم برکیلوگرم

فالوونوئیدها ،کارواکرول و تایمول هستند .در طب سنتی ایران و

داخل صفاقی در روز دوم و عصاره مرزنجوش  253میلیگرم

سرزمین های دیگر ،گیاه به عنوان مقوی ،مدر ،آرام بخش ،ضد

بر کیلوگرم به مدت  13روز به صورت صفاقی دریافت شد.

عفونی کننده و التیام دهنده زخم ها ،دیسمنوره و تاخیر در

گروه آزمایش چهارم ( )T4کلریدکادمیوم 2میلیگرم برکیلوگرم

قاعدگی استفاده می شده است .میزان اسانس -3/5 O. vulgare

داخل صفاقی و عصاره مرزنجوش  533میلیگرم بر کیلوگرم به

1/5درصد است .به عنوان ضدمیکروب ،آنتی ویروس و آنتی

مدت  13روز به صورت صفاقی تجویز شد(.)11

اکسیدان در شرایط برون تنی و درون تنی گزارشاتی از آن

در روز دهم موشها وزنگیری شده ،خون گیری از قلب

وجود دارد(24و  )0 ،16 ،11با توجه به اهمیت آسیب کلیوی

حیوانات و جداسازی سرم برای اندازهگیری غلظت آنتی

کادمیوم ،هدف از این مطالعه بررسی تاثیر غلظتهای مختلف

اکسیدانی سرم  )TCA( Total capacity antioxidantانجام شد.

عصاره آبی مرزنجوش در آسیب تحت حاد ناشی از استرس

سپس حیوانات با دوز باالی تیوپنتال سدیم ( 133میلیگرم بر

اکسیداتیو کادمیم در کلیه موش صحرایی بود.

کیلوگرم ) ساخت شرکت ساندوز اتریش ()Lot No.: 150566
به روش انسانی معدوم شدند .کلیه چپ برای اندازهگیری مالون

مواد و روش کار

دی آلدئید  )MDA( Malondialdehydeو کلیه راست برای

این مطالعه از نوع مطالعات تجربی ـ مداخلهگر بود که بر روی

انجام مطالعات آسیب شناسی در فرمالین بافر  %13قرار گرفت.

 03سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن  233±05گرم که

بعد از فیکس شدن بافت ،مقطعگیری و رنگآمیزی هماتوکسین

در حیوان خانه دانشکده دامپزشکی واحد سنندج طی شرایط

ـ ائوزین انجام شد .در نمونههای بافتی با استفاده از ضایعات

استاندارد  12ساعت نور و  12ساعت تاریکی نگهداری

دژنراسیون لوله های ادراری ،نکروز لوله ها و حضور سلولهای

میشدند ،انجام شد .آب سالم و کنسانتره استاندارد بدون

التهابی امتیاز بندی گروهی صورت گرفت(.)11
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کلیه چپ حیوانات به صورت تازه با کمک هموژناتور به

از نمودار استاندارد غلظت  133-1333میکرومول بر میلیلیتر

صورت هموژنات بافتی درآمد .به  533میکرولیتر هموژنات

سولفات آهن اندازهگیری شد(.)6

بافت کلیه 1/5 ،میلی لیتر تری کلرواستیک اسید  %13اضافه و به

روش تهیه عصاره مرزنجوش

مدت  13دقیقه سانتریفیوژ شد .سپس  1/5میلی لیتر از محلــول

گیاه مرزنجوش جمعآوری شده از مناطق کوهستانی استان

رویی را برداشته به آن  2میلی لیتر اسید تیوباربیتوریک %3/376

مرکزی بعد از تایید مرکز هرباریوم دانشگاه کردستان در سایه

اضافه و به مدت  03دقیقه در بن ماری جوش گذاشته ،سپس 2

خشک و سپس آسیاب شد 4 .گرم از پودر گیاه را در آب مقطر

میلی لیتر ان بوتانول اضافه و بعد از ورتکس شدید ،به مدت 15

 13درجه ریخته و حجم به  133میلی لیتر رسید .بعد از گذشت

دقیقه با دور  4333gسانتریفیوژ و سپس جذب محلول صورتی

 13دقیقه در شرایط  0333دور در دقیقه سانتریفیوژ شد(2و.)1

رنگ رویی در طول موج  502نانومتر خوانده شد .غلظت مالون

دادههای به دست آمده به صورت میانگین و انحراف استاندارد

دی آلدئید با استفاده از  1و  1و  0و  0تترا اتوکسی پروپان به

در نرم افزار  SPPS21تبدیل شد .سپس با کمک روش آنالیز

عنوان استاندارد تعیین و غلظت مالون دی آلدئید بر حسب

واریانس یک طرفه و تست تعقیبی توکی در سطح معنیداری

میکرومول بر میلیگرم محاسبه شد .محلول استاندارد مالون دی

 P<3/35مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

آلدئید در غلظتهای  3/2-2میکروموالر در اسید سولفوریک
 % 13تهیه شد(.)21

نتایج

اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم

در جدول  ،1وزن موشها در قبل و بعد از آزمایش در

سنجش ظرفیت تام آنتی اکسیدانی با روش

Ferric-reducing

گروههای مختلف مشخص شده است .کمترین وزن بعد از

 ) FRAP( ability of plasmaکه توسط بنزی و همکاران

آزمایش با میانگین حدود 115گرم مربوط به گروه دریافت

معرفی شده است ،انجام شد( .)21در این روش ،توانایی پالسما

کننده کلریدکادمیوم و بیشترین وزن با حدود 255گرم مربوط به

در احیای یون فریک اندازهگیری میشود .در  pHاسیدی ،زمانی

گروه کنترل بود .اختالف وزن بین گروه کنترل با دریافت کلرید

که کمپلکس( FeIII-TPTZآهن سه ظرفیتی) به (آهن دو

کادمیوم معنیدار برآورد شد(.) P<3/35

ظرفیتی)  FeIIاحیا میگردد ،تولید رنگ آبی میکند .که در طول
موج  510بیشترین جذب نوری را دارد .مقادیر  TCAبا استفاده
جدول -1میانگین  ±انحراف استاندارد وزن موشهای مورد پژوهش قبل و بعد از آزمایش
گروهها

وزن موش در روز اول(گرم)

وزن موش در روز آخر(گرم)

222/00±4/15
214/77±1/21
203±5/51
224/00±2/12
222±7/63

255/77±1/16
115/77±3/67 a,g,h
226/00±4/65 b
216±3/17 d,h
203/00±4/32 c,g

a, c,d,b

گروه کنترل ()C
گروه آزمایش اول()T1
گروه آزمایش دوم()T2
گروه آزمایش سوم()T3
گروه آزمایش چهارم ()T4
گروه کنترل( :)Cبدون تیمار
گروه ) (T1کلرید کادمیوم 2میلیگرم بر کیلوگرم به همراه سالین نرمال
گروه ) (T2کلرید کادمیوم 2میلیگرم بر کیلوگرم داخل صفاقی و عصاره مرزنجوش  125گرم بر کیلوگرم
گروه ( )T3کلریدکادمیوم 2میلیگرم برکیلوگرم داخل صفاقی و عصاره مرزنجوش  253میلیگرم بر کیلوگرم
گروه ()T4کلریدکادمیوم 2میلیگرم برکیلوگرم داخل صفاقی و عصاره مرزنجوش  533میلیگرم بر کیلوگرم

حروف مشابه التین به صورت ستونی نشان بر اختالف آماری معنیدار () P<3/35
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براساس نمودار  ،1میزان مالون دی آلدئید( )MDAدر

کلریدکادمیوم) برابر با  1/43میکرومول بر میلیلیتر بوده که

هموژنات بافتی کلیه در کمترین میزان به  3/11میکرومول بر

اختالف آماری معنی داری با گروه کنترل و دریافتکننده

میلی لیتر در گروه کنترل و  1/31میکرومول بر میلی لیتر در

عصاره به میزان  533میلیگرم بر کیلوگرم در گروه

گروه ( T4دریافتکننده عصاره به میزان  533میلیگرم بر

داشت(.) P<3/35

T4

کیلوگرم) رسید .بیشترین میزان در گروه ( T1دریافتکننده

نمودار -1میانگین  ±انحراف استاندارد مالون دی آلدئید در گروههای مختلف آزمایش
گروه کنترل( :)Cبدون تیمار
گروه ) (T1کلرید کادمیوم 2میلیگرم بر کیلوگرم به همراه سالین نرمال
گروه ) (T2کلرید کادمیوم 2میلیگرم بر کیلوگرم داخل صفاقی و عصاره مرزنجوش  125گرم بر کیلوگرم
گروه ( )T3کلریدکادمیوم 2میلیگرم برکیلوگرم داخل صفاقی و عصاره مرزنجوش  253میلیگرم بر کیلوگرم
گروه ()T4کلریدکادمیوم 2میلیگرم برکیلوگرم داخل صفاقی و عصاره مرزنجوش  533میلیگرم بر کیلوگرم
*  **/نشان بر معنی دار بودن اختالف آماری گروههای هم ستاره با یکدیگر است.

در نمودار  ،2ظرفیت آنتیاکسیدانی سرم در گروههای

کلریدکادمیوم ()T1به میزان  617میکرومول بر میلی لیتر

مختلف مقایسه شده است .در این نمودار بیشترین ظرفیت

است  .اختالف مقادیر ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم بین گروه

آنتی اکسیدانی حدود  1111میکرومول بر میلی لیتر مربوط به

 T4و  T1معنیدار برآورد شد(.)P=3/307

گروه  T4و کمترین ظرفیت آنتی اکسیدانی متعلق به گروه

نمودار2ـ میانگین ±انحراف استاندارد ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم در گروههای مختلف آزمایش
گروه کنترل( :)Cبدون تیمار ،گروه ) (T1کلرید کادمیوم 2میلیگرم بر کیلوگرم به همراه سالین نرمال ،گروه ) (T2کلرید کادمیوم 2میلیگرم بر کیلوگرم
داخل صفاقی و عصاره مرزنجوش  125گرم بر کیلوگرم ،گروه ( )T3کلریدکادمیوم 2میلیگرم برکیلوگرم داخل صفاقی و عصاره مرزنجوش  253میلیگرم
بر کیلوگرم ،گروه ()T4کلریدکادمیوم 2میلیگرم برکیلوگرم داخل صفاقی و عصاره مرزنجوش  533میلیگرم بر کیلوگرم
*نشان بر اختالف آماری معنی دار گروهها با یکدیگر است.
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جدول  -2سطحبندی گروهها براساس شاخصهای پاتولوژیک موجود
شاخص

مالک ارزیابی

امتیاز

عدم دژنراسیون

3

کمتر از %25

1

بین  25تا %53

2

بین  53تا %65

0

بیش از %65

4

عدم حضور

3

خفیف (کمتر از )%25

1

گروههای آزمایش
C

دژنراسیون لولهها

خفیف (بین  25تا 53

سلولهای التهابی

درصد)
متوسط (بین  53تا 65
درصد)
برجسته( بیش از 65
درصد)

نکروز

3

T1

T2

2

1

T3

1

T4

1

2
3

1

1

1

1

0

4

عدم نکروز

3

کمتر از %25

1

بین  25تا %53

2

بین  53تا %65

0

بیش از %65

4

جمع امتیاز

3

3

1

4

1

0

1

0

3

2

گروه کنترل( :)Cبدون تیمار
گروه ) (T1کلرید کادمیوم 2میلیگرم بر کیلوگرم به همراه سالین نرمال
گروه ) (T2کلرید کادمیوم 2میلیگرم بر کیلوگرم داخل صفاقی و عصاره مرزنجوش  125گرم بر کیلوگرم
گروه ( )T3کلریدکادمیوم 2میلیگرم برکیلوگرم داخل صفاقی و عصاره مرزنجوش  253میلیگرم بر کیلوگرم
گروه ()T4کلریدکادمیوم 2میلیگرم برکیلوگرم داخل صفاقی و عصاره مرزنجوش  533میلیگرم بر کیلوگرم
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مهدیه رئیسزاده ،پژمان مرتضوی ،نادیا خادمی ،محمدمهدی فالح

نگاره 1ـ بافت کلیه در گروه کنترل ،گلومرولها سالم بوده ( )Gو

نگاره 4ـ بافت کلیه در گروه  ، T3نکروز برخی از لولههای

لولههای ادراری(پیکان) بصورت طبیعی دیده میشوند(.)H&E×40

ادراری(نوک پیکان) و نفوذ سلولهای التهابی تک هسته ای(پیکان) دیده
میشوند (.)H&E×40

نگاره 2ـ بافت کلیه در گروه  ،T1نکروز لولههای ادراری(نوک پیکان) و

نگاره 5ـ بافت کلیه در گروه  ،T4دژنراسیون برخی از لولههای

نفوذ سلولهای التهابی تک هسته ای(پیکان) دیده میشوند

ادراری(نوک پیکان) و نفوذ اندک و کانونی سلولهای التهابی تک هسته

(.)H&E×40

ای ( پیکان) دیده میشوند (.)H&E×40

بحث
کادمیم یکی از فراوان ترین فلزات سمی آلوده کننده محیط
زیست است که بر روی اندام های مختلف بدن از جمله
کلیه توانایی آسیب دارد ( .)1این فلز در هوا ،آب آشامیدنی،
خاک ،گیاهان و تولیدات دامی یافت میشود .گردش کادمیم
در سیستمهای زیست محیطی از طریق منابع اصلی صنایع
معادن ،ذوب فلزات و استفادههای صنعتی افزایش پیدا
نگاره 0ـ بافت کلیه در گروه  ،T2دژنراسیون (نوک پیکان) و نکروز

میکند .منابع در معرض این فلز ،شامل غذاهای دریایی ،دود

(پیکان) سلولهای اپیتلیال برخی از لولههای ادراری و نفوذ اندک

سیگار و نوشیدنیهاست ( .)27با توجه به اهمیت کنترل این

سلولهای التهابی تک هستهای دیده میشوند (.)H&E×40
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آسیب در کلیه ،هدف از این مطالعه بررسی اثرات عصاره

در پژوهشی که  ocanaو همکاران سال 2313انجام دادند به

مرزنجوش بر روی آسیب تحت حاد کلیوی ناشی از کادمیوم

این نتیجه رسیدند که کاهش سنتز پیش فاکتورهای التهابی از

در موش صحرایی بود.

جمله  IL-1 ،TNF-alpha, betaو  IL-6به خوبی میتواند

نتایج پژوهشهای گذشته نشان از استرس اکسیداتیو ناشی از

سبب افزایش تولید سایتوکین  IL-10شده که به عنوان

گونههای فعال اکسیژن در حضور کادمیم داشته است که این

فاکتور ضدالتهابی در نظر گرفته میشود .بنابراین ترکیبات

امر میتواند مسئول اثرات سمی فلز کادمیوم در اندامهای

موجود در عصاره ارگانو (مرزنجوش) اثرات ضدالتهابی

مختلف بدن باشد (21و  .)26عمل نفروتوکسیک کادیوم از

خوبی را از خود نشان میدهند (15و .)1براساس مطالعه

طریق آسیب مستقیم به میکروویلیها و وزیکولهای داخل

حاضر نیز عصاره آبی مرزنجوش با کاهش سلولهای التهابی

سلولی ( )13بروز کرده و به طور غیر مستقیم نیز باعث مهار

در آسیب کلیهای ناشی از کادمیوم موثر بوده به نحوی که با

فعالیت حمل و نقل از طریق تغییرات در سیالیت غشا با

افزایش دوز عصاره میزان سلولهای التهابی در درجات

اتصال به فسفولیپیدهای غشایی و افزایش پراکسیداسیون

کمتری در بافت کلیه دیده شد.

لیپیدی غشاء میشود(.)20

در پژوهش نصر و همکاران در سال  2315در خصوص

براساس نتایج این پژوهش ،در گروه دریافت کلریدکادمیوم

بررسی اثرات ضدفشار خون و ضدسنگ سازی عصاره

بیشترین آسیب استرس اکسیداتیو و به تبع آن بیشترین

مرزنجوش بر روی موش صحرایی ،اعالم نمودند که عصاره

غلظت  MDAدیده شد .در این گروه ظرفیت آنتی اکسیدانی

اتانولی ،ان ـ هگزانی و آبی مرزنجوش میتواند سبب

سرم نیز در حداقل میزان اندازهگیری شد .وزن حیوانات در

جلوگیری آسیب های مواجهه با سموم شود .به نحوی که

این گروه به سبب کاهش اشتها نسبت به سایر گروهها کمتر

سبب کنترل افت وزن و کاهش اشتها در حیوان شده و هم

شد و این اختالف با سایر گروهها و گروه کنترل در بیشتر

چنین اوره سرم ،اسید اوریک و سطح کراتینین کاهش یافته و

موارد معنیدار بود.

از تجمع سنگ های ادراری در کلیه نیز کاسته شده است.

 Ivanovaو همکاران در پژوهشی که فعالیت آنتی اکسیدان و

این اثرات به خواص آنتی اکسیدانی عصارههای مختلف گیاه

محتوی ترکیبات فنلی  21عصارة مورد استفاده در فیتوتراپی

که سبب کنترل آسیب بافتی کلیه و تغییرات بیوشیمیایی

(برای درمان اختالالت تنفسی ،گوارشی و بیماریهای

ناشی از آن میشود ،نسبت داده شده است(.)10

O.

در مطالعهای که زربان و همکاران در سال  1010در ارتباط

التهابی) را با روش  TEACبررسی کردند اعالم نمودند،

 vulgareاز جمله گیاهانی میباشد که دارای بیشترین

با بررسی اثرات آنتی اکسیدانی  21گیاه دارویی ایران انجام

محتوی فنلی و خواص آنتی اکسیدانی است (.)11

دادند ،به این نتیجه رسیدند که در شرایط برون تنی در بین

 Aslamو همکاران در سال  2311به این نتیجه رسیدند که

عصارههای آبی گیاهان مورد مطالعه به ترتیب مرزنجوش،

عصاره مرزنجوش باعث مهار تشکیل کریستالهای اگزاالت

گل سرخ  ،مریم گلی ،دارواش ،اکلیل الملک ،برگ گردو و

کلسیم در کلیه میشود .هم چنین ،عصاره مرزنجوش با

سرخ ولک بیشترین اثرات آنتی اکسیدانی را از خود نشان

اثرات آنتی اکسیدانی خود سبب حفاظت از بافت اپیتیال

دادند و همبستگی مثبت و معنیداری بین قدرت آنتی

توبولهای کلیه شده به نحوی که میتواند به جلوگیری از

اکسیدانی عصارههای آبی و الکلی آنها به دست آمد (.)2

تشکیل سنگ کلیه و آسیب بافتی ناشی از آن کمک کند (.)7
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