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Abstract 

 

Background and purpose: Diabetes mellitus is a common metabolic disease, currently affecting 

more than 280 million people worldwide. Centaurea cyanus known as cornflower has antioxidant 

properties and is used in traditional medicine in lowering blood sugar. This study aimed at determining 

the biochemical and histopathological changes in serum and the kidneys of diabetic rats treated with 

hydroalcoholic extract of Centaurea cyanus. 

Materials and methods: In this study, 60 male Wistar rats were divided into five groups (n= 12 

per group). Diabetes was induced by alloxan. The diabetic rats were treated for 8 weeks with hydro 

alcoholic extract of C. cyanus at two concentrations (400 and 800 mg/kg). Finally, the animals were 

anesthetized and the serum levels of glucose, creatinine and urea and kidney tissue catalase level were 

measured. The kidney tissue slides were histopathologically examined. 

Results: Histopathological examination showed that similar to the control group, there were no 

significant changes in histolological features of the group receiving 800 mg/kg extract of the C. cyanus. 

In the group treated with 400 mg/kg of the extract there were mild tubular changes. Biochemical 

examination showed higher levels of creatinine in the group receiving the extract at 800 mg/kg. The level 

of urea in the group receiving the extract at 400 mg/kg, was significantly higher compared to that of the 

control group. (P<0.05). 

Conclusion: Consumption of Centaurea cyanus extract at 800 mg/kg could prevent kidney 

tissue injuries in diabetic rats, but further investigations are required before its use in treatment of patients 

with diabetes. 
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 پژوهشی

 بررسی تغییرات بیوشیمیایی سرم و هیستوپاتولوژی کلیه در 

 موش های صحرایی دیابتی تحت تیمار با عصارۀ هیدروالکلی گل گندم
 

       1محمد رحیمی مدیسه

       2آذر نعیمی

       3حمید نصری

 4محمود رفیعیان کوپایی

 چكیده
 ونی لیم 082از  شیب  ،در حال حاضراست که  کیابولمت یهاترین بیماریاز شایع یکی توسیمل ابتید و هدف: سابقه

اکسیدانی است و در طب سنتی از آن به عنوان پایین آورن د  گل گندم دارای خواص آنتی هستند.مبتال  آننفر در جهان به 
در  ی هلک یس توپاتولوییه یی را تغگردد. این مطالعه با هدف تعیین میزان تغیی را  بیوش یمیایی س رم و قندخون استفاد  می

 گل گندم انجام گردید. یدروالکلیه ۀبا عصار یمارتحت ت یابتید ییصحرا یهاموش

سری تقس ی  و پ ا از الق ای  20گرو   5سر موش صحرایی نر ویستار، در  02در این مطالعه تجربی،  ها:مواد و روش
رفتن د. در پای ان مطالع ه، حیوان ا  هفته با عصار  هیدروالکلی گل گندم تحت تیم ار ق رار گ 8دیابت با آلوکسان به مد  

ه ای تهی ه ش د  از ن  ر گی ری و المبیهوش و پا از خونگیری، میزان قند، کراتنین و اور  سرم و کاتاالز بافت کلیه انداز 
 تغییرا  هیستوپاتولویی مورد بررسی قرار گرفتند.

ه ای ییرا  هیستوپاتولویی در همه شاخص، تغmg/kg 822کنندۀ عصار  گل گندم با دوزای در گرو  دریافت ها:یافته
ه ای م ورد ، فقط تغییرا  خفی   توب والر و بقی ا ش اخصmg/kg 022مورد بررسی، همانند گرو  کنترل سال  و در گرو  

کنن دۀ عص ار  گ ل بررسی مانند گرو  کنترل سال  بود. نتایج بیوشیمیایی سرم نیز نشان داد میزان کراتینین در گرو  دریافت
 .(p >25/2) تر بودداری در مقایسه با گرو  سال  بیشیطور معن، بهmg/kg 022، و مقدار اور  در گرو  mg/kg 822گندم 

تواند از تغییرا  بافت کلیه در موش صحرایی دیابتی جلوگیری نمود  ولی جهت مص رف آن این عصار  می استنتاج:
 تر است.در افراد دیابتی نیاز به مطالعا  بیش

 

 گل گندم یابت،د یی،موش صحرایه، کل یستوپاتولویی،هی کلیدی: واژه ها
 

 مقدمه
 یه  ات  رین بیم  اریاز ش  ایع یک  ی ت  وسیمل اب  تید
 0/0آن ح دود  یجه ان وعیش اس ت ک ه  (2،0)کیمتابول

 082از  شی. در ح ال حاض ر ب شد  استدرصد برآورد 

 تی جمع ین یبشیمبتال و پ ابتینفر در جهان به د ونیلیم
 ونی لیم 332از  ت رش یب ،یالد یم 0205ر سال د انیمبتال

 یماریب از عوارض یکی. نفروپاتی (3-5)نفر در جهان باشد
 

 E-mail: rafieian@yahoo.com      مرکز تحقیقا  گیاهان دارویی، شهرکرد یپزشکدانشگا  علوم شهرکرد:  -محمود رفیعیان کوپاییمولف مسئول: 

 ایران  ،شهرکرد ،، دانشگا  علوم پزشکی شهرکردوییدانشجوی دکترای تخصصی گیاهان دارویی، مرکز تحقیقا  گیاهان دار .2
 ایراناصفهان، گرو  پاتولویی دانشکدۀ پزشکی، دانشگا  علوم پزشکی اصفهان،  ،. استادیار0
 رانیااصفهان، اصفهان،  یم پزشکدانشگا  علو ،یپزشک ۀدانشکد ،داخلیگرو   ،استاد. 3
 ایران ،شهرکرد ،، دانشگا  علوم پزشکی شهرکردمرکز تحقیقا  گیاهان دارویی ،استاد .5
 : 08/2/2395تاریخ تصویب :            03/9/2390 تاریخ ارجاع جهت اصالحا  :           8/9/2390 تاریخ دریافت 
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 و همکاران محمد رحیمی مدیسه     
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 پژوهشی

 دی تهد را انی مبتال ،یم اریاس ت ک ه ب ا ش روع ب ابتید

عل ت م ر   ابت،یعوارض د ریو سا ی. نفروپاتدینمایم

 (.0-8)گردن دیرا ش امل م  ابتیمبتال به د مارانیدرصد ب 02

 یریش گیو پ اب تید یم اریدر حال حاضر به من ور کنترل ب

 ییایمیو ش  یص ناع یاروه ااز د ترشیاز عوارض آن، ب

داروها عالو  ب ر داش تن ع وارض  نیگردد. ایاستفاد  م

و  ندیناخوشا ییچنین به علت تداخال  داروه  و عددمت

امر درمان را بر آن  انیمتول ماران،یب یقابل کنترل برا ریغ

 یب را یت رمطل و  یداروه ا دی تول شهیداشته تا در اند

 (.9-22)باش ند یم اریب نیا رضاز عوا یریشگیکنترل و پ

م ورد  یداروه ا ریدر حال حاضر با توجه ب ه ابب ا  ت  ب

 ،یائیمیو ع  وارض داروه  ای ش   یط  ب س  نتمص  رف در

مردم جهان ب ا  نیدر ب نیگزیاستفاد  از طب مکمل و جا

 ی. داروه  ا(22،0)مواج  ه ش  د  اس  ت یت  رشیاس  تقبال ب  

 یه ایژگ یو لی ب ه دل ربازیدر سراسر جهان از د یاهیگ

 خ  ود م  ورد توج  ه م  ردم و درم  انگران ب  ود  زممت  ا

تع دد ازجمل ه م ازا ی چنین به خاطر امته  (،20،23)است

 نیا یدانیاکسیها و نقش آنتدر آن یفنل با یوجود ترک

 یمردم اغلب جوامع و کش ورها ۀمورد استفاد با ،یترک

گ  ل گن  دم از جمل  ه  (.20،25)ان  دگرفت  ه مختل    ق  رار

 یهابیماری رماند یبرا ،یکه در طب سنتاست  یاهانیگ

م ورد  یابتی د م ارانیمختل  از جمله کنترل قند خ ون ب

 یه  اگون  ه یدارا ا ی  گ نی  و ا ردی  گیتفاد  ق  رار م  اس  

 و ایران به وفور در نقاط مختل  جهان ی است کهمتعدد

آسان م ردم جه ان  یبا توجه به دسترس (.20-28)دیرویم

 اب ت،یو ع وارض د یماریب تیچنین اهمه  ا ،یگ نیبه ا

اور   گل وکز، را یی تغ زانیم یبررس هدفمطالعه با  نیا

 هی کل یس توپاتولوییه را ییچنین تغه  سرم، نیو کراتن

 ۀب ا عص ار م اریتح ت ت یابتی د ییص حرا یهادر موش

 .دیگل گندم انجام گرد یدروالکلیه
 

 مواد و روش ها
این مطالعه از نوع تجربی اس ت. جه ت انج ام ای ن 

گل گندم از ی ک فروش گا  معتب ر گیاه ان  گیا مطالعه، 

ارش ناس دارویی )عطاری( خری داری و پ ا از تایی د ک

شناس مرکز تحقیقا  گیاهان دارویی دانشگا  علوم گیا 

 300پزشکی شهرکرد، نمون ه هرب اریومی آن ب ا ش مار  

ببت و در مرکز نگهداری ش د. عص ارۀ هی دروالکلی ب ا 

روش ماسراسیون تهیه، با اس تفاد  از دس تگا  روت اری و 

انکوباتور تغلیظ، خشک و جه ت اس تفاد  در حیوان ا  

سر موش صحرائی  02تعداد گردید.  ، آماد مورد مطالعه

نر نژاد ویستار از انستیتو پاستور تهران خریداری گردی د. 

پا از انتق ال و اس تقرار ش رایط حیوان ا  ش امل دم ای 

 20س اعت روش نایی و  20گ راد، درجه سانتی 00حدود 

ساعت تاریکی و بر بستری از پوشال نگهداری و ب ه ج ز 

و غ   ا ب  ه ص  ور  آزاد  در هنگ  ام آزمایش  ا  ب  ه آ 

ه ا و دسترسی داشتند. تالش گردید ب ر اس اس بخش نامه

ه ای اخ الو وزار  بهداش ت و های کمیتهدستورالعمل

درمان، حقوو حیوانا  در ای ام تیم ار و در ط ول م د  

 گ رو  5انجام تحقیقا  رعایت گردد. س سا حیوان ا  در 

گ رو  کنت رل س ال ، کنت رل دی ابتی،  3سری ش امل   20

گ رو   0کنندۀ متفورمین( و ترل مثبت )دیابتی دریافتکن

و  mg/kg 022دوز  0تحت تیمار با عصارۀ گل گندم در 

mg/kg 822 بندی شدند. ب ه ج ز حیوان ا  گ رو  ، گرو

گرو  دیگر حیوان ا  ب ا  0کنترل سال ، القای دیابت در 

 ی  یس  اخت ش  رکت دارو ،آلوکس  انداروی از  اس  تفاد 

و ب ه ص ور   mg/kg 202ق دار و ب ه م یک اامر یگمایس

تزریق داخل صفاقی انجام شد. حیوانا  جهت دریاف ت 

. حیوان ا  (29،02)ساعت ناشتا بودن د 20آلوکسان مد  

 mg/kg 252در گرو  کنترل مثبت با متفورمین به می زان 

و در دو گرو  تحت تیمار با عصار  گ ل گن دم، ( 02،00)

ر قرار گرفتن د. هفته از طریق گاوای تحت تیما 8به مد  

برای حیوانا  دو گرو  کنترل سال  و دیابتی نیز طی این 

 مد  آ  مقطر گاوای گردید.

در پایان مطالعه حیوانا  با کلروفرم بیهوش و برای 

انج  ام آزمایش  ا  بیوش  یمیایی نمون  ه خ  ون از قل  ب ه  ر 

های فاق د م ادۀ ض د انعق اد ریخت ه حیوان اخ  و در لوله

پا از خونگیری، ش ک  حیوان ا   . بالفاصله(03،00)شد
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ها خارج و با نرمال سالین شستشو و یک کلی ه باز و کلیه

درصد و یک کلی ه نی ز در فری زر  22در محلول فرمالین 

 0 ی خ ونه انمون هگراد قرار گرف ت. درجه سانتی -02

ش دند. ت ا لخت ه مان د  یب اق یشگا آزما یطساعت در مح

 یق ه،در دق 3222دور تع داد  ب ا یق هدق 22سسا به مد  

. (05،00)جدا شد هسرم هر نمونو در مرحله بعد  یفویسانتر

در ای ن مطالع ه، سرم بررسی میزان اور  و کراتینین  یبرا

س  اخت کش  ور  BT3000از دس  تگا  اتوآن  االیزر م  دل 

های ش رکت پ ارس آزم ون اس تفاد  ش د. ایتالیا و کیت

 جهت بررسی هیستوپاتولویی و تغییرا  بافت کلیه، پا

آمی  زی هماتوکس  یلین ائ  وزین از آم  اد  س  ازی و رن   

ها، از ن ر تغییرا  توبوالر، میزان فیبروز فض ای ب ین الم

های کلیوی، تغییرا  کسسول ب ومن، هیالینزاس یون توبول

آرتریول کلیوی وگسترش بافت مزانشیمال دربین عروو 

گل  ومرولی توس  ط متخص  ص پ  اتولویی ب  ه ص  ور  

گی ری ر گرفتند. جهت انداز رزکسیون مورد بررسی قرا

میزان کاتاالز بافت کلیه، نمون ه ه ا ب ه ت دریج از فری زر 

گ  رم از باف  ت کلی  ه ج  دا، میل  ی 222 خ  ارج و مق  دار

می زان پ روتنین و  Aebiهموینیز  و ب ا اس تفاد  از روش 

آم اری  یزآن ال (.00)گیری و محاسبه ش دآنزی  آن انداز 

و  SPSS اف زار آم اریمها با استفاد  از ن رمربوط به داد 

آزمون نان پارامتری کروسکال والیا انجام شد. متن ارر 

با این آزمون، برای توصی  اطالعا  از شاخص میانه و 

دار در ص ور  معن یچارکی استفاد  گردید.  دامنا میان

ه ا ب ه دنب ال انج ام آن الیز بودن توزیع متغیرها در گ رو 

 Dunn آزم ون واریانا نان پارامتری کروسکال والیا،

 ها استفاد  گردید.برای مقایسه زوجی گرو 
 

 یافته ها
 یه ااز الم یس توپاتولوییه یی را تغ یبررس نتایج 

 یی را و تغ 2در ج دول ش مار   ی هشد  از بافت کل یهته

و اور  سرم هم را  ب ا کات االز باف ت  ینینقند، کرات یزانم

 .است ید خالصه گرد 0در جدول شمار   یزن یهکل
 

 بحث
  ییایمیوشیب را ییتغ زانیم نییمطالعه با هدف تع نیا

 

 کنندۀ عصار های کنترل و دریافت تغییرا  بافت کلیه درگرو  :1جدول شماره 
 Tubular change + Interstitial fibrosis Bowman cap changes* Arteriolar hyalinosis Mesenchymal expansion گرو  

2 Neg Neg Neg Neg Neg 

0 Pos + Neg Neg Neg Pos/neg 

3 Pos + Neg Neg Neg Pos/neg 

0 Pos/neg Neg Neg Neg Neg 

5 Neg Neg Neg Neg Neg 

 

 : منفی،Neg       : گرو  سال  کنترل ،2
 : تغییرا  خفی ،Pos/neg     : گرو  دیابتی کنترل،0
 متوسط،ییرا  : تغPos+  کنند  متفورمین )کنترل مثبت(، دریافت: گرو  دیابتی 3
 ،باشدتلیوم توبوالر میشامل هیسرتروفی اپی :+   ،mg/kg022گل گندم  کنندۀ عصار : گرو  دریافت0
 ضخامت کسسول بومن و رسو  مواد هیالن در کسسول بومن است. شامل افزایش : *  ، mg/kg822کنندۀ عصار  گل گندم : گرو  دریافت5

 

 مورد مطالعههای  بافت کلیه در گرو  و اور  سرم همرا  با کاتاالز میزان قند، کراتینین :2جدول شماره 
 5 0 3 0 2 گرو 

223  (228-90) 300  (303-302) 5/330  (8/302-8/302) 303  (5/352-5/322) 002  (030-300) a (Mg/dl)گلوکز 
  

 5/2  (0/2-0/2) 0/2  (00/2-58/2) 5/2  (55/2-0/2) 0/2  (0/2-55/2) 2/2  (3/2-2)b,c (Mg/dlکراتینین )

 00  (53-03) 203  (205-220) 5/202  (203-5/222) 0/230 (235-0/205)a 223  (228-228) (Mg/dlاور  )

 30/0  (59/0-20/0) 90/3  (20/0-02/3) 20/0  (09/0-89/3) 09/0  (38/0-98/3) 00/3 (90/3-30/3) a (u/g tissueکاتاالز کلیه )
 

 اختالف معنی دار با گرو  کنترل سال ، :a    کنترل سال ،  گرو  :2
 دار با گرو  کنترل دیابتی،: اختالف معنیb    کنترل دیابتی،  گرو  :0
 (.p >25/2دار با گرو  کنترل مثبت ): اختالف معنیc  کنترل مثبت )دیابتی دریافت کنند  متفورمین(،  : گرو 3
     ،400mg/kg: گرو  دریافت کنندۀ عصار  گل گندم 0
   .800mg/kg: گرو  دریافت کنندۀ عصار  گل گندم 5
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 ییصحرا یهادر موش هیکل یستوپاتولوییه را ییسرم و تغ

 گ ل گن دم انج ام یدروالکلیه ۀبا عصار ماریتحت ت یابتید

 اخ تالال   نیت رعیاز ش ا یک ی یابتید ی. نفروپاتدیگرد

 هی  کل ییاس  ت ک  ه منج  ر ب  ه نارس  ا اب  تیو ع  وارض د

آلوکس ان و  قی در این مطالعه پ ا از تزر (.08)گرددیم

 ی  ام  ا ، در باف  ت کل 0 یط   وان  ا یدر ح اب  تید یالق  ا

اتف  او افت  اد )ج  دول  کی  مورفولوی را یی  تغ وان  ا یح

شد  در  یابتید یهاگرو  ادر هم را ییتغ نی(. ا2شمار  

ام ا در  ،قاب ل مش اهد  ب ود کیکروس کوپیم یهایبررس

الکلی گ ل دروی هار  کنند  عص افتیدر وانا یگرو  ح

در  را یی تغ ل وگرمیگ رم ب ر کیلیم 822گندم با مقدار 

همانن د گ رو  کنت رل  ،یم ورد بررس  یه اشاخص اهم

عص ار   اف تیده د ک ه درینشان م  جینتا نیسال  بود. ا

گ  رم ب  ر یل  یم 822الکلی گ  ل گن  دم ب  ا مق  دار دروی  ه

 را یی توان د از تغیم  کی ابتید یه ادر موش لوگرمیک

 زانی  . ام  ا مدی  نما یریش  گیپ هی  ک باف  ت کلی  یمورفولو

ب  ا  یداریط  ور معن  هگ  رو  ب   نی  س  رم در ا نینیک  رات

خ ود  نینیک رات شیکنترل متف او  ب ود. اف زا یهاگرو 

. ب ا باش د هی عملک رد کل در از اخ تالل یاری تواند معیم

عص  ار  کنن  دۀ اف  تیدر در گ  رو  ک  هنی  ب  ه ا تی  عنا

 ،ل وگرمیگرم بر کیلیم 822الکلی گل گندم با مقدار درویه

ب االتر  زی ن یابتی از گ رو  کنت رل د یحت  نینیکرات زانیم

 عصار ، موجب دوز باالتر دیشارسد که به ن ر می ،بود 

 یب افت یکه در نم اشد   هیبر عملکرد کل ییعوارض سو

 جیقابل مشاهد  نبود  اس ت. نت ا ینور کروسکوپیدر م

باف ت  را یی از تغ یریشگیجهت پ یمطالعه گام مهم نیا

مطالع ا   ریسا جیتواند با نتایاست که م ابتیدر د هیکل

نش ان  ورپ  یمطالع ه گلعل  جی. نتاردیقرار گ سهیمورد مقا

 را یی گزن ه از تغ ا یبر  گ یدروالکلیداد که عصار  ه

از جمل ه  وان ا یش دن ح یابتی از د یناش  کیمورفومتر

حج    ک،ی ه ای نزدلول ه ه ا و قط رمساحت گلومرول

 کیس توپاتولوییه را یی چنین از تغو مدوال، ه  کورتکا

 جیتفاو  در نت ا نیا .(09)کندینم رییجلوگ ه،یبافت کل

و ط ول  ا ی عصار ، ن وع گ نییاز دوز پا یتوان ناشیرا م

مورد اس تفاد  جه ت  یها دانست. دارومد  مطالعه آن

 دو مطالعه متفاو  ب ود  نیدر ا زین وانا ینمودن ح یابتید

 یه اس لول یممکن است روند بازس از لیدل نیو به هم

 نیاسترپتوزوتوس ۀکنندافتیدر وانا یپانکراس در ح یبتا

ش د   هیبه بافت کل یجد بیآس بمتوق  و موج کامالً

 822کنن د  عص ار  اف تیباشد. در مطالعه ما و گ رو  در

 را یی عص ار  از تغ اف تی، هرچن د درلوگرمیگرم بر کیلیم

ام ا موج ب  ،نم ود یریجلوگ هیبافت کل یستوپاتولوییه

ب ا  ج،یبخش از نت ا نیکه ا د یسرم گرد نیکراتن شیافزا

جل ودار  ااز جمل ه مطالع  یاز مطالعا  قبل یتعداد جینتا

تفاو  را در طول مد  مطالع ه  نیمتفاو  است. علت ا

انج ام  ینمود. در اغل ب مطالع ا  تجرب  لیتوان تحلیم

 وان ا یب ودن ح یتابی طول مد  د وانا ،یح ابتیشد  بر د

مطالعه، با احتس ا  هفت ه  نیاما در ا ،هفته بود 0تر از ک 

ت  ا ورود ب  ه مطالع  ه، در  وان  ا یقن  دخون ح تی  اول تثب

رسد یاند که به ن ر مبود  یابتیهفته د 9مجموع به مد  

موج ب  اب تیب ه د وان ا یبودن م د  اب تالح ح یطوالن

ش  د   مطالع  ه نی  در ا وان  ا یس  رم ح نیک  راتن شیاف  زا

در  هی مطالعه مقدار کاتاالز بافت کل نیدر ا (.32،32)باشد

، در ل وگرمیگرم ب ر کیلیم 822گرو  عصار  گل گندم 

تف او   نی ت ر ش د  و ابا گرو  کنترل سال  ک   سهیمقا

 022ام  ا در گ  رو  عص  ار  گ  ل گن  دم  ،دار اس  تیمعن  

دو گ رو   نی، اخ تالف مق دار ب ل وگرمیگ رم ب ر کیلیم

 نی دس ت آم د  از اه ب  جی. نت اس تیر ندایتر و معن ک 

 ۀعصار ریبا عنوان تاب یمطالعا  عمو اوغل جیبخش، با نتا

در م وش  یابتی د ش رسیپ یشلغ  بر نفروپات اشیر یالکل

 دارد سرم مطابقت ر او زانیدر ارتباط با م ییصحرا یها

 یمطابقت ندارد. به ن ر م  هیاما با مقدار کاتاالز بافت کل

مورد استفاد   یطول مد  مطالعه و دارو ،ا یرسد نوع گ

 جیموج ب تف او  در نت ا وان ا یکردن ح یابتیجهت د

از  را یی مطالعه تغ نی. در ا(30)دو مطالعه شد  باشند نیا

 یه  اوب  ولت نیب   یفض  ا ب  روزیتوب  والر، ف را یی  ن   ر تغ

 ولی ش دن آرتر ز یالنی در کسسول بومن، ه رییتغ ،یویکل

ع  روو  نیدر ب   مالیو گس  ترش باف  ت مزانش   یوی  کل
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ق رار گرف ت  یکیستوپاتولوییه یمورد بررس یگلومرول

توب والر ک ه  را یی ب ه ج ز تغ م اریکه در گرو  تح ت ت

مانند بافت  طیموارد شرا هیدر بق ،دیگزارش گرد  یخف

از  ییه ابا بخش جینتا نیا .بود سال گرو   وانا یح هیکل

 ی،اش کو همکاران منطبق است. در مطالعه ر یمطالعه راشک

 ه ایبیدر آس  ریس  ۀافش ر یو درم ان ران هیگشینقش پ

 ییهای ص حرادر موش توسیمل ابتیاز د یناش هیکل یبافت

 .ق رار گرف ت یمورد بررس نیشد  با استرپتوزوس یابتید

 دییش د شیموجب افزا ابتیآن مطالعه نشان داد، د جینتا

 م ال،یه ای پروگزنکروز توب ول ه،یدر ضخامت غشاح پا

 ه ا،توبول نیب ینینابیکنند ، فضای بمجاری جمع و ستالید

ها اتساع توبول ستال،یتوبول د یهای پوششسلول یآتروف

و ن  دوالر، ک  اهش   یه  ا، اس  کلروز مزانش  و گل  ومرول

 خ لچنین وجود کاس ت در داو ه  یتیهای اندوسکولیوز

 م الیهای پروگزتوبول نیها و حضور کالین در بتوبول

 ۀکنند  افش رافتیدر یهااما در گرو  ،ها شدلو گلومرو

ه ا گل ومرول یسرتروف یه ا و هکاهش اتساع توبول ،ریس

دو مطالعه  نیا جیتفاو  در نتا نی. علت ادیگزارش گرد

 وان  ا ،ینم  ودن ح یابتی  ت  وان در تف  او  روش دیرا م  

 م  اریچن  ین تف  او  در مراح  ل و م  د  تاه  داف و ه   

مطالعه  نیل مد  اچند طو هر (.33)نمود ریتفس وانا یح

 ،اس ت ت رشیمشابه ب  یمطالعا  تجرب ریبا سا سهیدر مقا

پ ا  اب تیبه د انیدر مبتال ابتیاما زمان بروز عوارض د

اتف او  اب تیاز اب تالح ب ه د یتریاز گ شت مد  طوالن

 کیس توپاتولوییه را یی تغ ،الع همط نیل ا در ا .(30)افتدیم

به صور  مختص ر  ،یابتید وانا یح هیکل مورد انت ار در

ب ودن  یابتی مد  زمان کوتا ، د لیگزارش شد که به دل

ل   ا جه  ت  ،باش  دیمطالع  ا  م   لی  قب نی  در ا وان  ا یح

توان انجام یم تر،شیب  یتعم تیبهتر و با قابل یریگجهینت

 وان ا ،ینم ودن ح یابتی از د او پ ترشیمطالعه را با زمان ب

کات االز باف ت  زانی مطالعه تفاو  م نینمود. در ا هیتوص

 ۀکنند  عصارافتیدر گرو  کنترل سال  با گرو  در هیکل

ام ا  ،دار ب ودی، معنلوگرمیگرم بر کیلیم 822گل گندم 

 نی ه ا، اگ رو  ریتر نسبت ب ه س اک  را ییبا توجه به تغ

 تیفعالتر ک  را یینبود. با توجه به تغ یداریتفاو  معن

گ ل گن دم  ۀص ارکنن د  عافتیدرکاتاالز در گرو    یآنز

گ  رو  از ن   ر  نی  ا طیش  را ،ل  وگرمیگ  رم ب  ر کیل  یم 022

 جهینت نیاما ا ،رسدین ر مه تر بمطلو   یآنز نیا تیفعال

 نی رسد این ر مه متفاو  است. ب یمیسل امطالع جیبا نتا

از روش  یناش زیدو مطالعه ن نیا جینتا نیتفاو  اندک ب

از  کی  ه ر .(35)اس تفاد  باش د ردو نوع عصار  م و هیته

نف  رون  ونی  لیم 2 ،یب  یانس  ان ب  ه ط  ور تقر یه  اهی  کل

کسس ول ب ومن و ع روو گل ومرول بخ ش  .(30،30)دارند

ادرار  دیتول ندیاز نفرون و به عنوان محل شروع فرا یمهم

 بیو خروج مواد زائد از خون محسو  و هر گون ه آس 

 هرا متوج   یخط  را  و ع  وارض متع  دد ،هی  ناح نی  در ا

به عنوان  ی. با توجه به نفروپاتدینمایم ابتیدبه  انیمبتال

نشان  یبررس نیا جینتا ابت،یعوارض د نیتراز مه  یکی

 822کنن د  عص ار  گ ل گن دم افتیداد که در گرو  در

 یم ورد بررس  یه اش اخص ا، هملوگرمیگرم بر کیلیم

 ۀعصار ۀکنندافتیمانند گرو  کنترل سال  و در گرو  در

در  یف یخف را یی فقط تغ ز،ین وگرملیگرم بر کیلیم 022

مطالع ه  جیتوبوالر گزارش شد ک ه ب ا نت ا را ییمورد تغ

اب ر  ،در آن مطالع ه .پوالدوند و همک اران منطب ق اس ت

ه ا باف ت را یی مختل  هندوانه ابوجه ل ب ر تغ یدوزها

استفاد  از پودر هندوانه  جینتا قرار گرفت و یمورد بررس

 یفض  ا یبهب  ود، موج  ب درص  د 5ابوجه  ل ب  ا غل   ت 

 یهاسلول ییکسسول بومن، جدا یعیطبریغ افتهیگسترش 

 ب ا توج ه (.38)دیگرد هیدر قشر کل یو ارتشاح سلول یجدار

مانن د  ی در ای ن مطالع هم وارد بررس ی از برخ  کهنیبه ا

 ی ازجزئ  ،کسسول ب ومن یشدگ  یضخ ای ینینابیب بروزیف

محس و   باف ت کلی ه در بیم اری دیاب ت مزمن را ییتغ

ب ودن  کوت ا  لی ب ه دلرسد ک ه به ن ر می گردند، امایم

ای  ن تغیی  را   ج  ادیا یب  رامطالع  ه، فرص  ت الزم  ط  ول

این تغییرا  به طور ب ارز  فراه  نشد  است، ل ا یاحتمال

و دی ابتی نی ز مش اهد  کنت رل مثب ت  یه ادر نمونه یحت

ه ای ای ن تیمح دودکه باید ب ه عن وان یک ی از  نشدند

 جیبا توج ه ب ه نت ا یکل طوره ب .ردیرار گمد ن ر قمطالعه 
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هر  ،مالیتوبوالر و مزانش را ییرسد در تغیبه ن ر م یفعل

گ ل گن دم در کنت رل  ۀدو غل ت مورد استفاد  از عصار

اما  ،موبر بود  اند ه،یبافت کل را ییاز تغ یریشگیقند و پ

  800mg/kg ب ا دوز گ ل گن دم ۀعص اربا عنایت به تابیر 

مثب  ت در کنت رل تغیی  را  باف  ت کلی  ه و  از لح ا  ت  ابیر

 یری گجهیجهت نتچنین افزایش میزان کراتنین سرم، ه 

از  یریش  گیپ یدر راس  تاو عص  ار   نی  ا ریببهت  ر از ت  ا

انجام مطالعا  با حج    ابت،ید ی ناشی ازویعوارض کل

  یا از القامداخال  پمد  زمان  شینمونه باالتر و افزا

 

 .گردد یم شنهادیپ ،ابتید
 

 سپاسگزاری
پرس  نل محت  رم مرک  ز  یاز همک  ار لهیوس  نیب  د

و  ق  ا یمعاون  ت محت  رم تحق ،ی  یدارو اه  انیگ ق  ا یتحق

 نیخ اطر ت امه ش هرکرد ب  یعلوم پزشک دانشگا  یآورفن

محت  رم گ  رو   دی( و اس  ات2020 بودج  ه )ش  مار  گرن  ت:

خ اطر انج ام ه اصفهان ب  یدانشگا  علوم پرش ک یپاتولوی

 .گرددیر مو تشک ریتقد ،مشاور 
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