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چکیده

کاسنی در طب سنتی به عنوان محافظ کلیه و سنگشکن استفاده میشود .در این مطالعه اثر عصاره آبی ساقه کاسنی بر
پیشگیري از ایجاد سنگ اگزاالت کلسیم در کلیه رت ها بررسی شد 24 .سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در چهار گروه شامل
کنترل سالم ،گروه دریافت کننده اتیلن گلیکول ،گروه هاي پیشگیري با دوزهاي  200 mg/kgو  50mg/kgبا تزریق داخل صفاقی
عصاره آبی ساقه کاسنی به همراه  1٪اتیلن گلیکول ،به مدت  30روز آزمایش شدند .در روزهاي صفر15 ،و  ،30سطح کلسیم،
اسید اوریک ،سیترات ،کراتینین pH ،و حجم ادرار و روز  ،31سطح سرمی کلسیم ،اسید اوریک و کراتینین تعیین شد RNA .از
بافت کلیه استخراج و  cDNAسنتز شد .توسط تکنیک  ،Real time PCRسطح بیان ژن هاي کد کننده  TNF-α ،IL-1βمورد
بررسی قرار گرفت .آنالیز دادها به کمک آزمون  ،ANOVAتست  Tukeyو نرم افزار  SPSSانجام شد .در گروه هاي پیشگیري
سطح ادراري کلسیم (روز  15و دوز  50میلی گرم/کیلوگرم) و سطح سیترات ادرار ( روز  )15و سطح سرمی کلسیم ،اسید اوریک،
کراتینین و بیان ژن کد کننده  TNF-αکاهش معنی دار یافت .حجم ادرار (روز )30و بیان ژن ( IL-1βدوز 200میلی گرم/کیلوگرم)
نیز افزایش معنی دار یافت .احتماال ساقه کاسنی به دلیل خاصیت دیورتیک ،موجب کاهش کلسیم ادرار در دوز  50mg/kgو
پارامترهاي سرم شده است .اما در دوز  ، 200mg/kgتاثیري بر پیشگیري از تشکیل سنگ کلیه ندارد و موجب افزایش التهاب
کلیوي ناشی از افزایش  IL-1βو برخی پارامترهاي ادراري نیز شده است.
واژه های کلیدی :ساقه کاسنی ) ،(Cichorium intybus L.سنگ کلیه ،رت،
مقدمه

TNF-α ،IL-1β

دلیل تغییر رژیم غذایی و شیوه زندگی در حال افزایش می
باشد و عوامل مختلفی مانند سابقه ژنتیکی ،سن ،جنس،
بیماري هایی همچون هیپرپاراتیروئیدي شرایط آب و هوایی

سنگ هاي ادراري پس از عفونت هاي ادراري و
اختالالت پاتولوژیک پروستات ،سومین بیماري شایع
دستگاه ادراري است که شیوع آن در کشورهاي صنعتی به
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تاریخ پذیرش98/11/3 :
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محل انجام تحقیق :دانشگاه آزاد واحد مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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این جایگزینی حداقل عوارض جانبی نسبت به داروهاي
شیمیایی است (.)2
گیاه کاسنی با نام علمى  Cichorium intybus L.از
مهم ترین گیاهان خانواده آستراسه می باشد .این گیاه
داراي ریشه نسبتاً ضخیم  ،ساقه حامل تعداد زیادي گل هاي
آبی ،بنفش کم رنگ و گاهی سفید است .کاسنی بومی
منطقه مدیترانه ،آسیا و شمال آفریقا است ( .)16کاسنی در
درمان یرقان ،مشکالت طحال ،مشکالت رودهاي مانند
مشکالت گوارشی ،التهاب معده و بی اشتهایی توصیه می
شود .در پزشکی یونانی از کاسنی به عنوان ضدمسمومیت
و محافظ کلیه استفاده میشود .از عصاره و چاي برگ هاي
کاسنی به عنوان سنگشکن براي از بین بردن مخاط داخلی
و تولید صفرا استفاده میشود ( .)22کاسنی غنی از کاروتن،
اسید اسکوربیک و مواد معدنی کلسیم ،فسفر ،منیزیم ،آهن،
منگنز ،روي ،مس ،سدیم ،پتاسیم ،سلنیوم و غیره است
( .)16با توجه به این اثرات کاسنی ،در این مطالعه تالش
شده تا اثر عصاره آبی ساقه کاسنی بر پیشگیري از ایجاد
سنگ اگزاالت کلسیم درکلیه موش صحرایی نر نژاد ویستار
دریافت کننده اتیلن گلیکول برررسی گردد.

محل زندگی ،مقدار آب مصرفی و امالح موجود ،استرس،
رژیم غذایی داروها در بروز این بیماري دخیل هستند (.)12
تشکیل سنگ در کلیه به اشباع ادرار از مواد تشکیل
دهنده کریستال گفته می شود .در یک فرد سالم ،تشکیل
کریستال در توبول هاي ادراري اتفاق نمی افتد ،اما تغییر
در شرایط طبیعی تبلور ترکیبات در ادرار منجر به تشکیل
سنگ می شود ( .)21به طور مثال سنگ هاي کلسیمی به
دلیل تشکیل بلورهاي اگزاالت کلسیم و فسفات کلسیم در
ادرار ایجاد می شوند که تشکیل این بلورها ناشی از افزایش
کلسیم و اسید اوریک ادرار و یا کاهش  pHادرار است .در
بیماران مبتال به سنگ کلیه عالوه بر تغییر سطح سرمی
کلسیم ،میزان سیترات و کلسیم در ادرار نیز تغییر میکند
( .)12عواملی مانند استرس اکسیداتیو ،آسیب سلول هاي
اپی تلیال کلیه و همچنین التهاب عوامل درگیر در تشکیل
سنگ کلیه هستند ( .)13بررسیها نشان دادند ترشح
سایتوکینها با آزادشدن هورمون هاي استرس مرتبط می
باشد و یک عامل استرس زا باعث القاء سنتز سایتوکاین
هاي پیش التهابی در بدن می شود .افزایش التهاب و عفونت
با ایجاد تغییر در غلظت سایتوکاین هاي التهابی و
ضدالتهابی ،برهم خوردن تعادل لنفوسیت ها و کاهش
فعالیت نوتروفیلها همراه می باشند ( .)4در جریان التهاب
نیز ،میانجیهاي مختلفی توسط سلول هاي سیستم ایمنی،
از جمله سایتوکاین پیش التهابی  TNF-αترشح میشوند
که باعث تشدید پاسخ ایمنی می گردند ( .)20فاکتور TNF-
 αفیلتراسیون گلومرول را کاهش داده و بازجذب سدیم
توبولی در کلیه را تحت تاثیر قرار می دهد ( .)7همچنین
کاهش سطح سرمی  TNF-αبه عنوان یکی از سایتوکاین-
هاي مهم التهاب زا ،توسط عصاره کلروفرمی کاسنی حاکی
از اثرات ضد التهابی این عصاره می باشد که در تایید این
نتیجه ،در مطالعات دیگري اثر ضد التهابی گیاه کاسنی در
درمان التهاب لثه دندان گزارش شده است .همچنین
مشخص شده است که عصاره آبی کاسنی در بیماران موجب
کاهش میزان هیستامین خون می گردد ( .)14ترشح IL-
 ،1βنیز به عنوان یکی از دیگر سایتوکین هاي التهابی باعث
یک پاسخ التهابی عمومی از جمله اعزام نوتروفیل ها و
ماکروفاژها به محل تشکیل کریستال هاي کلسیمی در
توبول هاي ادراري می شود ( .)15امروزه گیاهان دارویی به
عنوان نوآوري هاي زیستی در عرصه پزشکی جایگزینی
مناسبی براي داروهاي شیمیایی هستند .یکی از علل مهم

مواد و روش ها

نمونه ساقه کاسنی ( )Cichorium intybus L.از
روستاي اسدآباد نیشابور جمع آوري شده و بعد از شناسایی
توسط متخصصین گیاه شناسی پژوهشکده علوم گیاهی
دانشگاه فردوسی مشهد به شرح زیر شناسایی و در هرباریوم
کدگذاري شد:

Cichorium intybus L.
)Family: Asteraceae (Compositae
)Voucher sp. no. : 38201(FUMH

روش عصاره گیری

ابتدا ساقه هاي کاسنی در سایه خشک و تا زمان
عصاره گیري در محیط خنک نگهداري شدند و در آسیاب
برقی کامال پودر شده ،سپس  100گرم از پودر در 1000
میلی لیترآب شد و به مدت  72ساعت در آون در دماي 35
درجه سانتی گراد قرار داده شد .محلول حاصل نیز با پمب
خالء و قیف بوخنر صاف شد و پس از حذف ناخالصی در
دماي  35درجه سانتی گراد در آون خشک شد ( .)5از پودر
خشک شده براي تهیه دوزهاي 50و  200میلی گرم بر
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کیلوگرم وزن بدن موش استفاده شد ( .)9این عصاره
روزانه به صورت تازه تهیه و در اختیار حیوانات قرار داده شد.

استخراج  ،RNAسنتز  cDNAو سنجش بیان ژن های
 TNF-α ،IL-1βبا استفاده از روش Real time PCR

تیمار حیوانات

جمع آوری نمونه های خون و ادرار و بررسی

بیوشیمیایی

جهت بررسی پارامترهاي ادراري موثر بر سنگ سازي،
موش هاي صحرایی در روزهاي صفر15 ،و  30پژوهش به
طور انفرادي در قفس متابولیک قرار گرفتند و در پایان 24
ساعت حجم ادرار جمع آوري شده از هر موش صحرایی
اندازه گیري و نمونه ادرار هر موش جهت اندازه گیري
کلسیم ،سیترات ،اسید اوریک ،کراتینین ،حجم ادرار و pH
ادرار به آزمایشگاه فرستاده شد .در روز سی و یکم مطالعه
پس از بیهوشی با اتر نمونه خون موش هاي صحرایی هر
گروه مستقیما از قلب تهیه و جهت اندازه گیري میزان
کلسیم ،اسید اوریک و کراتینین سرم به آزمایشگاه فرستاده
شد.
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تعداد  24سر موش صحرایی نر نژاد ویستار
با سن یکسان و میانگین وزنی 250± 10گرم به طور
تصادفی به  4گروه  6تایی شامل گروه کنترل سالم ،گروه
دریافت کننده اتیلن گلیکول ( ،)EGگروه هاي پیشگیري
با دوزهاي  50و 200میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره
آبی ساقه کاسنی تقسیم شدند ( .)12موش ها در اتاق
حیوانات با درجه حرارت  23±2درجه سانتی گراد و دوره
نوري  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی نگهداري
شدند .حیوانات ضمن دسترسی آزادانه به آب و غذا در
مدت 30روز به صورت زیر تیمار شدند :به آب اشامیدنی
تمام گروه ها به جز گروه کنترل سالم %1 ،اتیلن گلیکول
در مدت  30روز اضافه شد .همچنین در گروه کنترل سالم
و گروه اتیلن گلیکول %1 ،آب مقطر به صورت درون صفاقی
از روز اول تیمار به مدت  30روز تزریق شد .گروه هاي
پیشگیري عصاره آبی ساقه کاسنی را به مدت  30روز به
صورت تزریق درون صفاقی دریافت کردند ( .)11 ،8این
مطالعه بر اساس مصوبه کمیته اخالقی دانشگاه آزاد و مطابق
اعالمیه هلسینکی انجام شد (.)23
)(wistar
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از بافت هر دو کلیه نمونه برداري شد .سپس مراحل
استخراج  RNAبا استفاده از کیت استخراج  RNAو طبق
پروتکل شرکت دنا زیست  -مشهد به روش ستونی انجام
شد .با استفاده از تکنیک اسپکتروفتومتري نانودراپ از
کمیت  RNAاستخراج شده و استخراج صحیح آن اطمینان
حاصل شد .دستگاه به طور اتوماتیک غلظت  RNAرا با
استفاده از جذب نوري در طول موج  260نانومتر ،محاسبه
می کند .دستگاه غلظت نمونه مورد نظر را در طول موج
مربوطه ،بر حسب میکروگرم بر میکرولیتر ،محاسبه می
کند .همچنین جهت اطمینان از کنترل کیفیت مقدار
 RNAاستخراج شده RNA ،بر روي ژل آگارز  1/5درصد
قرار داده شد .بسته به غلظت  RNAکه براي هر نمونه در
نانودراپ مشخص شده ،بین  2تا  3/5میکرولیتر از هر یک
از نمونه هاي  RNAبرداشته شد و با استفاده از کیت سنتز
( cDNAشرکت پارس توس) و آنزیم رونویسی معکوس و
پرایمرهاي  Oligo dtطبق دستورالعمل شرکت سازنده به
 cDNAتبدیل شد .توالی نوکلئوتیدي پرایمر  Forwardو
توالی نوکلئوتیدي پرایمر  Reversمکمل ژن هاي ،IL-1β
TNF-αدر رت از طریق نرم افزار الیگو ( 7سایت )NCBI
مورد بررسی قرار گرفت تا از اختصاصی بودن محل جفت
شدن پرایمرها اطمینان حاصل شود (جدول  .)1تکنیک
 Real time PCRبا استفاده از پرایمر اختصاصی ژن هاي
 TNF-α ،IL-1βو ژن  GAPDHکه به عنوان House
 keepingاستفاده شد ،و طبق پروتکل پیشنهادي کیت
شرکت پارس توس انجام پذیرفت .واکنش Real time PCR
براي تکثیر ژن هاي  TNF-α ،IL-1βطبق پروتکل با 10
میکرولیتر سایبرگرین 1 ،میکرولیتر ،Template cDNA
 7/7میکرولیتر آب مقطر و پرایمر اختصاصی در دماي 63
درجه سانتیگراد انجام شد .مرحله تکثیر شامل یک مرحله
واسرشت شدن ابتدایی در دماي  °95Cبه مدت  20ثانیه،
باز شدن رشته الگو در دماي  °95Cبه مدت  15ثانیه ،اتصال
پرایمر به الگو و تکثیر قطعه مورد نظر در دماي  °61Cبه
مدت  30ثانیه و در پایان یک مرحله انتهایی در دماي C
 °72به مدت  5دقیقه بود.
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جدول  - 1توالی پرایمر مورد استفاده براي بررسی بیان ژن هاي TNF-α،IL-1β ،GAPDH

TM
60°c
60°C

Primer Sequence
´5´-TGCTGGTGCTGAGTATGTCG -3
''5´-GCATGTCAGATCCACAACGG -3

Forward:
Reverse:

56.3°C
57.6°C

´5´-GGTGATCGGTCCCAACAAGGA- 3
´5´-CACGCTGGCACAGCCACTC -3

Forward:
Reverse:

TNF-α

52.4°C
53.8°C

´5´-CTCCATGAGCTTTGTACAAGG- 3
´5´-TGCTGATGTACCAGTTGGGG- 3

Forward:
Reverse:

IL-1β

آنالیز آماری

Gene
GAPDH

( )P>0/001به ویژه در دوز  50نسبت به گروه دریافت
کننده اتیلن گلیکول و حتی نسبت به گروه سالم ،کاهش
معناداري یافته است (نمودار  .)1افزایش معنی دار بیان
ژن  IL-1βدر گروه هاي پیشگیري با دوز پایین (:50
 )P>0/05و باالخص به طور معنی دار در گروه پیشگیري
با دوز باال ( )P>0/001 :200نسبت به گروه دریافت کننده
اتیلن گلیکول مشاهده می شود (نمودار  .)2تصویر ژل
الکتروفورز (شکل  )1مربوط به استخراج  RNAمی باشد.

تمامی داده ها و نمودارها به صورت  mean ±S.Eارائه
شده است و اطالعات بدست آمده پس از محاسبه و انجام
تست نرمال ،توسط نرم افزار  ، SPSSآنالیز واریانس یک
طرفه ) (ANOVA One Wayو متعاقب آن تست ،Tukey
تجزیه و تحلیل و نمودارها توسط برنامه نرم افزاري Excel
رسم شدند  .اختالف معنی دار بین گروه ها با سطح معنی
داري ) (P<0.05در نظر گرفته شده است.

نتایج

سطح ادراري کراتینین ،حجم ادرار  24ساعته ،کلسیم،
اسید اوریک ،سیترات و  pHادرار روز صفر تیمار در گروه
هاي مختلف تفاوت معنی داري را نشان نمی دهد
(( )P<0/05جدول  .)2حجم ادرار روز  30در گروه هاي
پیشگیري (دوزهاي  50mg/kgو  )200 mg/kgنسبت به
گروه اتیلن گلیکول افزایش معنی داري ( )P>0/01یافته
است ( جدول  .)2در روز  15تیمار در گروه هاي پیشگیري
(دوزهاي  50و  200میلی گرم/کیلوگرم) ،میانگین غلظت
کراتینین ،سیترات ( )P>0/001در ادرار ،حجم ادرار و سطح
کلسیم ادرار (دوز  ،)P>0/05 :50در روز  30میانگین pH
ادرار (دوز  )200mg/kgنسبت به گروه اتیلن گلیکول
کاهش یافته است .سطح سیترات ادرار در روز  30افزایش
یافته و حتی در گروه پیشگیري (دوز  ،)200mg/kgتفاوت
معنی داري با گروه کنترل سالم ندارد .همچنین کلسیم
روز 30در گروه پیشگیري (دوز  )50mg/kgکاهش ،اما
گروه پیشگیري (دوز  )200mg/kgافزایش دارد (جدول .)1
میانگین  pHادرار روز  15در گروه پیشگیري (دوز mg/kg
 )50افزایش یافته است و در روز  pH ،30ادرار تفاوت
معنی داري ندارد (جدول  .)2کراتینین ( ،(P>0/05اسید
اوریک ( )P>0/01و کلسیم ( )P>0/01سرم درگروه اتیلن
گلیکول نسبت به گروه هاي دیگر افزایش یافته است
(جدول  .)3بیان  TNF-αدر هر دو گروه هاي پیشگیري

شکل  : 1تصویر ژل الکتروفورز از میزان کیفیت  RNAاستخراج
شده ،ترتیب گروه ها  :1گروه کنترل سالم : 2 ،گروه اتیلن
گلیکول ( : 3 ،)1%اتیل گلیکول  +1%دوز 50میلی گرم بر
کیلوگرم ساقه کاسنی : 4 ،گروه اتیل گلیکول  +1%دوز 200
میلی گرم بر کیلوگرم ساقه کاسنی.

بحث و نتیجه گیری

ادرار بسیاري از افراد به وسیله ترکیبات تشکیل
دهنده سنگ مانند کلسیم و اسید اوریک اشباع می شود.
اکثر سنگ هاي ادراري حاوي کلسیم هستند .سنگ هاي
کلسیمی زمانی بوجود می آیند که ادرار با اگزاالت یا کلسیم
اشباع می شود ( .)6اما ساقه کاسنی به جز در دوز  200که
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حاضر چون سطح سیترات و  pHادرار کاهش یافته است
کاهش تشکیل کریستال هاي کلسیمی در دوز 50از طریق
مکانیسم فوق قابل قبول نمی باشد .از طرفی چون مشخص
شده قلیایی شدن ادرار بر اثر کمپلکس سیترات پتاسیم
میزان حاللیت اسید اوریک را افزایش می دهد و از اشباع
اگزاالت کلسیم توسط اورات جلوگیري می کند ( )10و به
این دلیل که اسید اوریک توسط عصاره آبی ساقه کاسنی
افزایش یافته است و به علت افزایش سیترات و ایجاد اسیدوز
ادراري ،سیترات نتوانسته از طریق انحالل اسید اوریک ،در
کاهش کریستال هاي اگزاالت کلسیم موثر باشد.

موجب افزایش معنی دار کلسیم ادرار شده ،در مجموع در
سطح کلسیم سرم و همچنبن کلسیم ادرار (روز  15تیمار
و در دوز ) 50کاهش معنی داري ایجاد کرده است .با توجه
به این که سنگ هاي کلسیمی مهمترین نوع سنگ ها
هستند این مسئله در مورد ساقه کاسنی بویژه نسبت به دوز
مصرفی عصاره ،مطالعات بیشتري را می طلبد .سیترات یک
بازدارنده مهم سنگ کلیه است .هر شرایطی که منجر به
اسیدوز داخل سلولی شود ،منجر به کاهش غلظت سیترات
ادراري میشود .از طرفی افزایش  pHادرار ،یک عامل در
تشکیل کمپلکس کلسیم -فسفات ،کلسیم -سیترات می
باشد و از تشکیل سنگ جلوگیري می کند ( .)6در تحقیق

اسید اوریک
()mg/dl
کراتینین
()mg/dl
سیترات
()mg/dl

15

0/0±77/11

2/0±21/63

0/0±37/03

0/0±91/16

صفر

1/0±23/15

1/0±31/09

0/0±79/22

15

0/0±41/15

0/0±57/13

0/0±93/22

0/0±42/08

صفر

2/0±1/09

3 /0±31/23

3/1±26/05

3/0±04/98

30

2/0±93/94

2/0±05/36

3/0±01/47

4/0±15/98

7/1±52/26

7/0±95/25

30

30
15

0/0±3/12

0/0±23/13
2/0±5/66

صفر

8/0±62/75

30

8/1±96/6

15

صفر

1±10/7

حجم ادرار
()ml

15
30

14/1±6/16

pH

صفر

0±6

30

6/0±2/2

15

1±13/04

6/0±4/24

0/0±2/03

1/0±36/18

0/0±93/2

#

0/0±7/23
1/0±3/49

1/0±84/26

0/0±76/27

1/0±05/25
1/0±07/25
1/0±65/35

7/1±08/55

5/2±93/09

5/0±07/9

3/1±22/91

8/1±17/88

1±10/89

9/2±7/48

1/0±42/55

***

10/1±6/86

12/1±4/02
0±12/94

7/1±5/3

13/0±2/91

##

0±7

**

6/0±6/24

8/0±2/58

6/0±8/2

6/0±2/2

6/0±2/37

P>0/05

8/0±87/96

P>0/001

3/0±24/69

**

11/1±2/59
P>0/01

14/0±8/2

**

6/0±2/48
6/0±2/2
0±6

جدول  :3اثر عصاره آبی ساقه کاسنی در دوزهاي  50و  200میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش بر سطح سرمی کراتینین ،اسید
اوریک ،کلسیم در موشهاي نر نژاد ویستار.
P
دوز + 200mg/kg
دوز  + 50mg/kgاتیلن
اتیلن گلیکول 1%
کنترل سالم
پارامترها
value
اتیلن گلیکول 1%
گلیکول 1%
کراتینین)(mg/dl

0/0±56/06

0/0±94/14

0/0±72/03

#
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0/0±57/03

*

P>0/05
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کلسیم
()mg/dl

صفر

1/0±16/12

0/0±85/11

1/0±27/07

1/0±04/13
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جدول  - 2اثر عصاره آبی ساقه کاسنی در دوزهاي  50و  200میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش بر پارامترهاي ادرار 24
ساعته در موش هاي صحرایی نر.
دوز  200mg/kgعصاره P value +
دوز  50mg/kgعصاره +
روز کنترل سالم اتیلن گلیکول
پارامتر
اتیلن گلیکول
اتیلن گلیکول
%1
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اسید اوریک
((mg/dl

3/0±62/39

کلسیم((mg/dl

8/0±8/34

12/2±32/32

4/0±1/82

##

0±3/62

**

9/0±6/11

10/0±42/22

#

**

9/0±47/14

1

***

0/8
0/6
0/4

***

0/2
ساقه  +200اتیلن گلیکولساقه  +50اتیلن گلیکول

*

P>0/01

)The gene expression )TNF-α

1/2

اتیلن گلیکول

P>0/01

0

کنترل سالم

نمودار  : 1اثر عصاره آبی ساقه کاسنی در دوزهاي  50و  200میلی گرم بر کیلوگرم وزن بر میزان بیان ژن  TNF-αدر موش
هاي صحرایی مبتال به سنگ کلیه *** .مقایسه بیان ژن  TNF-αبین گروه اتیلن گلیکول با گروه هاي پیشگیري را نشان می دهد (
. )P>0/001
7

5
4
3

*

ساقه  +200اتیلن
گلیکول

ساقه  +50اتیلن گلیکول

2

##

1

اتیلن گلیکول

#

کنترل سالم

0

)The gene expression (IL-1ß

***

6

نمودار  :2اثر عصاره آبی ساقه کاسنی در دوزهاي  50و  200میلی گرم بر کیلوگرم وزن بر میزان بیان ژن  IL-1βدر
موش هاي صحرایی مبتال به سنگ کلیه ## .مقایسه بیان ژن  IL-1βبین گروه اتیلن گلیکول با گروه کنترل سالم ( ،)P>0/01
* بین گروه اتیلن گلیکول با گروه پیشگیري با دوز  *** ،)P>0/05( 50 mg/kgبین گروه اتیلن گلیکول با گروه پیشگیري با
دوز  )P>0/001 ( 200 mg/kgرا نشان می دهد.
ارتباط با اثر ساقه بر افزایش فیلتراسیون گلومرولی نیز می
باشد ،زیرا اگر چه افزایش کراتینین ادرار معنی دار نمی
باشد اما نسبت به کاهش معنی دار آن در سرم و افزایش
حجم ادرار می تواند اثر قابل مالحظه اي بر کلیرانس
کراتینین به عنوان شاخص عملکرد کلیه و به تبع آن
افزایش میزان فیلتراسیون گلومرولی داشته باشد ( )1که

می دانیم کاسنی مدر است ( )22و ساقه کاسنی
حجم ادرار را افزایش داده است (روز  )P>0/01 :30و حجم
باالي ادرار به کاهش اشباع ترکیبات تشکیل دهنده
کریستال کمک می کند ( )6و از عوامل مهارکننده در
تشکیل سنگ هاي کلیوي است .یک احتمال دیگر اثر
عصاره ساقه کاسنی در کاهش دوز  50کلسیم ادرار در
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بدین وسیله از مساعدت و همراهی دانشگاه آزاد مشهد
و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ویژه جناب آقاي دکتر
محمدیان ،دکتر حسین آیت الهی و دکتر موسی الرضا حاج
زاده تشکر و قدردانی می گردد.

Bragadottir, G., Redfors, B., Ricksten, S. E.,
2013. Assessing glomerular filtration rate
(GFR) in critically ill patients with acute
kidney injury - true GFR versus urinary
creatinine clearance and estimating equations.
Biomed Central 17: 1-11.

2.

3.
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شاید بتوان اثر ساقه کاسنی بر عملکرد کلیه را در پژوهشی
دیگر مورد بررسی قرار داد.
کریستال هاي اسید اوریک میتوانند در فضاي میان
بافتی رسوب کنند و منجر به التهاب ،فیبروز بینابینی و
بیماري مزمن کلیوي ) (chronic kidney diseaseشوند.
پیلونفریت مزمن (عفونت ادراري) حاصل از سنگ استروئیت
آلوده منجر به التهاب و تخریب سلول هاي پارانشیمی کلیه
خواهد شد (.)3
با وجود این که ساقه کاسنی تا حدودي کلسیم ادرار
را به ویژه در روز  15کاهش داده ( )P>0/05اما در عین
حال باعث افزایش اسید اوریک و احتماال کریستالهاي
اسید اوریکی شده است که ممکن است به دلیل التهاب و
عفونت کلیوي ناشی از افزایش معنی دار  IL-1 ßایجاد شده
باشد .همین طور ،استرس اکسیداتیو ناشی از کریستال هاي
کلسیم ،منجر به التهاب در فضاي بینابینی می شود که
بوسیله افزایش بیان سیتوکین هاي التهابی مختلف مانند،
( p38-MAPK ،NF-KBپروتئین کیناز فعال کننده
میتوژن) ایجاد می شود ( )19و چون  TNF-αو  IL-1ßمهم
ترین فعال کننده  NF-kBهستند .اتصال  NF-kBبه DNA
در ژن  TNF-αو سایر سیتوکین یک حلقه خودکار تنظیمی
مثبت را ایجاد می کند که منجر به پیشرفت پاسخ التهابی
و طوالنی تر شدن فرآیند التهاب می شود ( .)18احتماال
افزایش  IL-1 ßبه واسطه  NF-Kbدر ایجاد کریستال هاي
کلسیم در دوز باالتر موثر بوده است اما در مورد TNF-α
مکانیسم فوق رد می شود چرا که عصاره ساقه کاسنی
 TNF-αرا کاهش داده است.
همچنین در این تحقیق با افزایش دوز عصاره تقریبا
نتایج معکوسی را در جهت کاهش پارامترهاي ادرار و سرم
مشاهده می کنیم (جداول  2و  )3چرا که با اثرات مخرب
مهمترین این پارامترهاي ادرار ،بر سنگ هاي کلیوي مواجه
هستیم .با نظر به این که میزان بیان  IL-1ßدر دوز 200
نسبت به دوز  50افزایش یافته است (نمودار  ،)2به نظر
می رسد با افزایش دوز ،اثر دوز  200عصاره فوق برتشکیل

Dolatkhahi, M., Josephi, M., Baghernejad, G.,
Dolatkhahi, A., 1999. Preliminary study of
medicinal plant species in Kazeroun, Fars
province. Journal of Herbal Medicine 3: 47-56.
Rule, A.D, Bergstralh, E.J., Melton, L.J., Li,
X., Weaver, A.L., Lieske, J.C., 2009. Kidney

سنگ هاي کلسیمی و اوریکی مخرب ارزیابی گردد .حتی با
اینکه بیان  ،TNF-αکاهش یافته است اما کاهش در دوز
 50محسوس تر است .افزایش سطح ادراري کلسیم و اسید
اوریک در دوز  200نیز این موضوع را تایید می کند.
همچنین در نتایج حاصل از مطالعهاي آمده  :تغییرات بیان
سایتوکین در بافت کلیه هموژنیزه شده در موش هاي تحت
تیمار با پروتئین هاي سیتوتوکسیک افزایش بیان در
سایتوکاین هاي پیش التهابی  TNF-αو  IL-1βرا نشان
داده است ( )17و در تحقیق حاضر با افزایش  IL-1βدر دوز
هاي  50و به ویژه ( 200نمودار  )2مواجه ایم و چون بیان
 ،TNF-αدر دوز  200نسبت به دوز  50افزایش بیشتري
نشان می دهد ،تقریبا یک ارتباط همسویی را با افزایش دوز
هم براي  IL-1βو هم براي  TNF-αشاهد هستیمIL-1β .
مشخص شده که تولید ماده  Pو پروستاگالندین E2
( )prostaglandin E2را افزایش می دهد ( .)24بنابراین
احتماال افزایش معنی دار  IL-1βدر تیمار با دوز  200ساقه
کاسنی ،به دلیل آزاد شدن پروستاگالندین هاي التهاب زا
از اطراف توبولهاي ادراري با افزایش دوز عصاره باشد.
ساقه کاسنی به واسطه کاهش سطح سرمی کلسیم،
کراتینین و اسید اوریک ،کاهش سطح ادراري این پارامترها
بیشتردر دوز 50و افزایش حجم ادرار و کاهش بیان TNF-
 αمی تواند در دوز  50در جلوگیري از تشکیل کریستال
هاي کلسیمی موثر باشد .اما با افزایش دوز عصاره این اثر
معکس میگردد و به نظر می رسد با افزایش دوز عصاره
ساقه میزان تشکیل سنگ هاي کلسیمی و التهابات ناشی از
القاء  IL-1βافزایش می یابد که نیاز به بررسی بیشتري دارد.
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