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ABSTRACT
Background and Aim: Formaldehyde is an air contaminant which has wide applications in
industry and medicine and its destructive effects have been reported on the body systems.
The aim of this study was to investigate the influence of different doses of onion extract on
biochemical parameters and histopathology of mice kidneys exposed to formaldehyde.
Material and Methods: 48 adult male mice were randomly divided into six groups. The
control group did not receive any injection. The second group received formaldehyde 10
mg/kg for 14 days and the 3rd, 4th ,5th and 6th groups received 5,10,20 and 40 mg/kg/day of
onion extract respectively in addition to intraperitoneal doses of formaldehyde. After 14 days,
tissue preparation was done and using stereological technique, the sizes of the kidneys and
glomeruli were measured. Also, serum urea and creatinine levels were measured. Data were
analyzed by SPSS software.
Results: We found significant decrease in the number of renal glomeruli in all of the groups
that received onion and also decrease in the volume of glomeruli in the group which had
received 10 mg onion/day, compared to those in the control group (P = 0.000). There were
significant increase in the level of urea in the groups which had received doses of 10 and 20
mg of onion and in the creatinine levels of the groups which had received daily doses of 5, 20
and 40 mg of onion compared to those in the control group (P = 0.000). Formaldehyde caused
renal damage and an increase in the levels of urea and creatinine as well as a decrease in the
number and volume of the glomeruli of the kidneys.
Conclusion: Administration of daily doses of 40 mg hydro-alcoholic extract of onion for two
weeks caused protective effect on kidney tissue exposed to the formaldehyde.
Key words: Formaldehyde, kidney, Mouse, Onion, Extract, Hydrochloric, Biochemical,
Morphometry.
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بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی پیاز بر پارامترهای بیوشیمیایی و مرفومتری کلیه
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 .2مربی ،گروه پرستاری  ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایران
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 .5مربی ،گروه علوم پایه ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایرا ن

چکیده

زمینه و هدف :فرمالدئید از جمله آاینده های هواست که کاربرد بسیار گسترده ای در صنعت و پزشکی دارد و اثرات مخرب آن

بر سیستمهای بدن گزارش شده است .هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر دوزهای مختلف عصاره پیاز بر پارامترهای بیوشیمیایی و
هیستوپاتولوژی کلیه موش های در معرض فرمالدئید بوده است.

روش بررسی 44 :سر موش نر بالغ به طور تصادفی به  6گروه تقسیم شدند .گروه کنترل هیچ تزریقی دریافت نکرد .گروه دوم
 12 mg/kgفرمالدئید به مدت  14روز و گروههای سوم تا ششم عاوه بر فرمالدئید به ترتیب دوزهای 2- 12- 22- 42 mg/kg
عصاره پیاز به صورت داخل صفاقی دریافت کردند .پس از  14روز ،از کلیه موش ها ام بافتی تهیه و با تکنیک استریولوژیک،

حجم کلیه و گلومرول ها به دست آمد .به عاوه میزان اوره و کراتینین سرم اندازه گیری شد .داده ها با نرم افزار SPSS.20
آنالیز گردید.

یافته ها :تعداد گلومرولهای کلیوی در تمامی گروههایی که پیاز دریافت کرده بودند و حجم گلومرول تنها در گروه mg/kg
 12نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت ( .)p=2/222سطح اوره در گروههای دریافت کننده دوز  12و mg/kg 22

پیاز و سطح کراتینین در گروههای دریافت کننده دوز  22 ،2و  mg/kg 42پیاز نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشت
( .)p=2/222فرمالدئید باعث آسیب کلیوی و افزایش در سطح اوره و کراتینین شد و حجم و تعداد گلومرول کلیه را کاهش داد.

نتیجه گیری :تجویز دوز  mg/kg 42عصاره هیدروالکلی پیاز در دو هفته اثر محافظتی بر بافت کلیه در معرض فرمالدئید داشت.

کلید واژه ها :فرمالدئید  -کلیه  -موش  -پیاز  -عصاره  -هیدروالکلی  -بیوشیمیایی  -مرفومتری
وصول مقاله 44/3/24:اصاحیه نهایی 42/2/22:پذیرش42/6/1:
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فرمالدئید گازی قابل اشتعال ،محلول در آب و باا باوی تناد
است که به صورت گسترده ای در صنعت و پزشکی استفاده

مای شاود .فاارم جاماد آن پارافرمالدئیااد و شاکل مااای آن،
فرمالین ن ام دارد که به صورت محلاول آبای  35درصاد باه
بازار عرضه می شود .این مااده از جملاه ترکیباات شایمیایی
ساخت نخ مصنوعی و نیز صنعت چاوب و مبلماان دارد (.)1
به عاوه چون این ماده به عنوان فیکساتیو برای فیکس کردن

جسااد در سااالن هااای تشااریح اسااتفاده ماای شااود اساااتید و
دانشجویان رشاته هاای پزشاکی و وابساته باه آن در معارض
استنشاق یا تماس با این ماده قرار دارند .به عاوه ،از این ماده

در آزمایشگاه های هیستوپاتولوژی برای تهیه ام های باافتی

استفاده می گردد .لذا کارکنان محیط های شاللی یااد شاده

بیشتر با این ماده مضر و سمی در ارتباط هستند ( . )1سازمان

سامت و ایمنی شللی حد مجاز تماس شللی را برای تمااس
طوانی مدت  4سااعته باا فرمالدئیاد 2/52 ppm ،و بارای

مواجه کوتاه مدت  12دقیقه  2 ppmتعیین نموده اسات (3

و .)2ما در زندگی روزمره نیز با فرمالدئید سر و کار داریم و
در محصوات آرایشی و بهداشتی ،شوینده ها ،محلول هاای

ضدعفونی کننده و خمیر دندان ها وجود دارد ( .)1اماروزه

تحقیقات زیادی در ارتباط با آثار این ترکیب بر ارگان های
مختلاف حیااتی از جملاه سیساتم قلبای عروقای ،عصابی،

از جمله این آنتی اکسیدان ها ،کوئرساتین مای باشاد کاه باه
مقدار فراوانی در پیاز وجود دارد .پیااز از تیاره ی سوسانیان

( )Liliaceaeو باا ناام علمای  Allium cepaاسات کاه
دارای ترکیبااات مختلااف از جملااه لکتااین ،پروسااتاگلندین،

پکتین ،آدنوزین ،کوئرستین ،ویتامینهای E , B6, B2 ,B1

 ،C,بی وتین ،اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه ضاروری مای
باشد ( .) 11- 12برای ایان گیااه اثارات درماانی متعاددی از
جمله رف مسمومیت و عفونتهای پاتولوژیاک ،ضاد عفاونی

کنناده ،پااائین آورنااده فشاار و چرباای خااون و پیشااگیری از
آترواسکلروزیس ذکر شده است .ماده موثره پیاز کوئرساتین

می باشد که نق ش حفاظتی آن در درماان نفروپااتی در کلیاه
موشهای صحرایی گزارش شده است .به عااوه ،تجاویز آن

باعث رف مسمومیت ناشی از کادمیوم در توبولهاای کلیاوی

شده است ( .) 13با توجه به اینکه در زندگی امروزی انسان

ها چه به طور مستقیم یا غیر مساتقیم در معارض استنشااق و

یا تماس باا فرمالدئیاد قارار دارناد و مطالعاات محادودی

درمورد اثرات حفاظتی آنتی اکسیدان ها بر بافت کلیاه پاس
از آسیب کلیوی با فرمالدئید صورت گرفته است .لذا هدف

از تحقیق حاضر بررسی تاثثیر عصااره هیادروالکلی پیااز بار
پارامترهای بیوشیمیایی و مرفومتری کلیه موش های بالغ در
معرض فرمالدئید بوده است.

گوارشی ،تنفسی و کلیوی صورت گرفته است ( .)4- 5آمار
باایی از سرطان کلیه در کارگرانی که در محیط های شللی
خود در معرض فرمالدئید هستند ،گازارش شاده اسات (.)4

همااین طااور تجااویز فرمالدئیااد بااه مااوش صااحرایی باعااث
دژنراسیون گلاومرول هاا ،دیاتاسایون و نکاروز لولاه هاای

کلیوی شده است .به عاوه سطح اوره و کراتین و نیاز ساطح

مالون دی آلدئید پس از مواجه باا فرمالدئیاد افازایش پیادا

کرده است .افزایش سطح ماالون دی آلدئیاد موجاب بارهم
خوردن باانس اکسیدان و آنتای اکسایدان در بادن و ایجااد

روش بررسی

این مطالعه از ناو تجربای باود کاه پاس از تصاویب کمیتاه

اخاق ،بر روی  44سر موش نر بالغ نژاد  Balb/cانجام شد.
موش ها به طور تصاادفی باه  6گاروه تقسایم شادند .گاروه

کنترل هیچ تزریقی دریافات نکارد .گاروه دوم 12 mg/kg
فرمالدئید به صاورت داخال صافاقی و یاک باار در روز باه

مدت  14روز دریافت کرد ( .)4گاروه هاای ساوم تاا ششام
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است که کاربرد وسیعی در صنای رنا ،،نسااجی ،پلیماری،

آنتی اکسیدان ها می توان این اثرات را خنثی کارد (12و.)4
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مقدمه

استرس اکسیداتیو می شود .گزارش شده است که باا تجاویز

نفیسه لطیفیان 99

 2- 12- 22- 42عصاره آبی  -الکلی پیاز ( ) 14را به صاورت

مدوا و کل کلیه : a/(p) ،مساحت اطراف هر نقطه از گرید

داخال صاافاقی دریافاات کردنااد .پااس از  14روز از شاارو

 :t ،ضخامت هر برش و : Mبزرگنمایی تصویر است .حجام

تزریقات ،ماوش هاا بیهاوش و پاس از وزن کاردن کلیاه باا

گلومرول نیز از فرمول زیر به دست آمد:

ترازوی دیجیتال ،در فیکساتیو فرمالین قرار گرفت .به عااوه
خون گیری از قلب موش ها انجام و پس از سانتریفوژ خاون

و بدست آوردن سرم ،تا انجام آناالیز بیوشایمیایی ،در فریازر

روش تهیه عصاره آبی

که در این فرمول برای محاسبه  Vvاز کسر زیر اساتفاده شاد
(:)14

الکلی پیاز

برای تهیاه عصااره از روش خیسااندن اساتفاده شاد .باه ایان

ترتیب که  122گرم از پیاز خوراکی سفید منطقه خراساان

برای تعیین تعداد گلومرول ها ،از فرمول زیر استفاده شد کاه

رضوی را با نسبت مساوی اتانول  96درصد و آب مقطر به

مدت  48ساعت در یک بشرخیساانده شاد .پاس از فیلتار

کردن ،محلول حاصل در فور با دمای  70°Cقرار داده شد

در آن  Pتعداد فریم ها Q ،مجمو نقااط برخاوردی باا
گلومرول ها a/(p) ،مساحت اطراف هر نقطه از گرید و h
ارتفا دیسکتور بود.

تا آب و الکل کاماً تبخیر و خشک شود (.)15
بررسی مرفومتری بافت کلیه

از اصال کاوالی اه کااه بااه عناوان اسااتاندارد طایاای در علاام
استریولوژی محسوب می شود ،برای محاسبه حجم کل کلیه

و نیز حجم گلومرولها استفاده شد .چون در این روش بارش
ها به طور تصادفی انتخاب می شوند فاقد تورش و سوگیری

می باشد .برای این کار پس از انجام پاساژ بافتی و تهیه بارش
هاای  2میکروناای و رنا ،آمیاازی آنهاا بااا هماتوکساایلین و
ائوزین ،ام های تهیه شده با میکروساکو دورباین دار و باا

درشت نمایی  42تصویر برداری شد .از هر نمونه  22بارش و
در هر برش  2فیلد به طور تصاادفی انتخااب گردیاد .ساسس

گرید متشکل از پاروب نقطاه ای باه طاور ت صاادفی بار روی

تصاویر قرار داده شد و نقاط برخورد گرید با کلیاه شامارش
گردید .سسس از فرمول زیر برای محاسبه نهایی حجام کلیاه
استفاده گردید:

بررسی سطح اوره و کراتینین خون
نمونه خون موش ها با دور  2222بار در دقیقه به مادت 5
دقیقه سانتریفوژ و سرم آن جدا گردید  .سسس ،سطح اوره

و کراتینین با استفاده از کیت های شرکت پاارس آزماون و
روش اسسکتروفتومتری مورد اندازه گیری قرار گرفت (.)12
آنالیز آماری

در پایان داده ها به صورت میانگین ±انحراف معیار بیاان شاد
و به کمک نرم افزار  SPSSویرایش  22و آزمون ناپارامتری
کروسکال  -والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بارای
مقایسه های زوجی از آزمون من  -ویتنی استفاده شد .ساطح

معنی داری  p>2/22در نظر گرفته شد.
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عاوه بر  12 mg/kgفرمالدئید به ترتیب دوزهای mg/kg

در فرمول فوق

 :مجمو نقاط برخوردی باا کاورتکس،
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حجم کلیه در گروههای مورد آزمایش

مطااابق جاادول  ،1حجاام کلیااه در گااروه دریافاات کننااده
فرمالدئید نسبت به گروه کنتارل کااهش شادیدی یافتاه باود

( .) p=2/222حجم کلیه در گروه دریافات کنناده دوزهاای
مختلف پیاز نسبت به گاروه فرمالدئیاد افازایش معنای داری

داشت ( .)p=2/222به عااوه ،حجام کلیاه در کلیاه گاروه
کاااهش معناای داری داشاات( .)p=2/222حجاام کلیااه در

گروههایی که دوز 22 mg/kgپیاز را دریافت کارده بودناد
نسبت به گروههای دریافت کنناده )p=2/222(12 mg/kg

های دریافت کننده عصاره پیاز کااهش شادیدی یافتاه باود

( .)p=2/222به عاوه ،تعداد گلومرول های کلیوی در کلیه

گروه هایی که پیااز دریافات کارده بودناد نسابت باه گاروه
کنتاارل کاااهش معنااای داری داشاات( .)p=2/222تعاااداد

گلااومرول در گروههااایی کااه دوز  42 mg/kgپیاااز را
دریافت کارده بودناد نسابت باه گاروه دریافات کنناده دوز
 )p=2/224( 22 mg/kgو  2 mg/kgعصاااره افاازایش

معنی داری داشت (.)p=2/222

سطح اوره گروه های مورد آزمایش

و  42 mg/kgپیاز ( )p=2/222کاهش معنی داری داشت .

همان طور که در جدول  2ماحظه می فرماییاد ،ساطح اوره

آنالیز آماری نشاان داد کاه حجام گلاومرول هاای کلیاه در

افاازایش یافتااه بااود ( .) p=2/222بااه عاااوه ،سااطح اوره در

حجم گلومرول های کلیه در گروه های مورد آزمایش

گروه دریافت کننده فرمالدئید نسبت به گروه کنترل به طاور
چشمگیری کاهش یافته بود ( .)p=2/221باه عااوه ،حجام
گلومرول ه ای کلیه در گروه دریافت کننده فرمالدئید نسبت

به گروه های دریافت کننده عصااره پیااز کااهش شادیدی
یافته بود ( .)p=2/222تفاوت آمااری معنااداری باین حجام
گلومرول های کلیوی در گروه هاایی کاه دوز mg/kg 12

پیاز دریافت کرده بودناد باا گاروه کنتارل مشااهده گردیاد
( .) p=2/222حجم گ لومرول کلیاه در گروههاایی کاه دوز

در گروه تزریق شاده باا فرمالدئیاد نسابت باه گاروه کنتارل

گروهی که دوز  12و  mg/kg 22پیاز دریافت کرده بودناد

نسبت به گروه کنترل افازایش نشاان داد ( .)p=2/222ساطح
اوره در گروهاای کااه دوز  2و  mg/kg 42پیاااز دریافاات
کرده بودناد نسابت باه گاروه فرمالدئیاد کااهش نشاان داد

( .)p=2/222ساطح اوره در گروهای کاه دوز mg/kg 22
پیاز دریافت کرده بودند نسبت باه گاروه فرمالدئیاد کااهش
معنی داری داشت ( .) p=2/222تفاوت آمااری معنای داری

بین سطح اوره در گاروه باا دوز  12 mg/kgپیااز و گاروه

 12 mg/kgپیاز را دریافت کرده بودند نسبت به گروههاای

تزریق شده با فرمالدئید مشاهده نشد ( .)p=2/42ساطح اوره

( ) p=2/222پیاااز کاااهش معناای داری داشاات  .حجاام

بودند نسبت به بقیه گروههاای دریافات کنناده 12 mg/kg

دریافاات کننااده  )p=2/222( 2 mg/kgو 22 mg/kg
گلومرول کلیه در گروههاایی کاه دوز  42 mg/kgپیااز را

دریافت کارده بودناد نسابت باه گروههاای دریافات کنناده
 )p=2/22( 2 mg/kgکااهش و نسابت باه گاروه mg/kg

 )p=2/21( 12پیاز افزایش معنی داری داشت .

تعداد گلومرول های کلیه در گروه های مورد آزمایش

نتایج آنالیز داده ها نشان داد که تعداد گلاومرول هاای کلیاه
در گروه دریافت کننده فرمالدئید نسبت به گاروه کنتارل باه

در گروههاایی کاه دوز  2 mg/kgپیااز را دریافات کاارده

پیاز ( 22 mg/kg ،) p=2/222پیااز ( )p=2/222و mg/kg
 42پیاز ( )p=2/222کاهش معنی داری داشات .ساطح اوره

در گروههایی کاه دوز  42 mg/kgپیااز را دریافات کارده
بودند نسبت به گروههای دریافت کننده  12 mg/kgپیااز و
 22 mg/kgپیاز کاهش معنی داری داشت (.)p=2/222

سطح کراتینین گروه های مورد آزمایش
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هایی که پیاز دریافت کارده بودناد نسابت باه گاروه کنتارل

های کلیه در گروه دریافت کننده فرمالدئید نسبت باه گاروه

] [ DOI: 10.22102/20.5.41

یافته ها

میزان زیادی کاهش یافته بود ( .)p=2/223تعداد گلومرول

نفیسه لطیفیان 91

آنالیز آماری نشان د اد که سطح کراتینین در گاروه دریافات

()p=2/222

42mg/kg

کنناده فرمالدئیااد نساابت بااه گاروه کنتاارل افاازایش داشاات

( )p=2/222پیاز نسبت به گروه کنترل افزایش داشت .ساطح

 )p=2/222( 22 mg/kg ،و

( .) p=2/221سااطح کااراتینین در گااروه دریافاات کننااده

کراتینین در گروههایی که دوز 12 mg/kgپیااز را دریافات

فرمالدئید نسبت به گروه های دریافت کنناده دوز 2mg/kg

کرده بودند نسبت به بقیاه گروههاای ماورد مطالعاه کااهش

()p=2/222( 12 mg/kg ،) p=2/221و  42 mg/kgعصاره

معنی داری داشت(.)p=2/222

پیاز ( )p=2/21کاهش شدیدی یافته باود .باه عااوه ،ساطح

گروه های مورد آزمای ش

حجم کلیه (میلیمتر مکعب )

حجم گل ومرولها (م یلیمتر مکعب )

تعداد گلومرولها

کنترل

451 / 4±12 /22

4 /44 ± 2 / 34

32213 / 4±555 / 4

فرمالدئید

*365 /12 ± 41 / 24

**3 /43 ± 2 / 64

***24222 ± 2261/ 4

پیاز دوز 2mg/kg

*342 /12 ± 14 / 14

2 /24 ± 2 / 12

* 23452 ± 341/21

پیاز دوز 12mg/kg

* 422 / 2±12 /12

*4 /32 ± 2 / 11

*22222 ±552/ 4

پیاز دوز 22mg/kg

*341 /22 ± 15 / 24

2 /22 ± 2 / 25

*23222 ±446/ 2

پیاز دوز 42mg/kg

*422 /22 ± 14 / 42

4 /52 ± 2 / 11

*25335 ± 1442/ 5

* p=2/223 *** ، p=2/221** ، p=2/222نشانگر اختاف معنی داری با گروه کنترل براساس آزمو ن کرویکال والیس .هر ستون بیانگر میانگین انحراف معیار می
باشد .سطح معنی داری  P<0.05در نظر گرفته شد  .تعداد نمونه در هر گروه 4 :سر موش

جدول  - 2سطح اوره و کراتینین در گروههای مورد آزمای ش
گروه های مورد آزمای ش

سطح اوره(میلیگرم بر دسی لیتر)

سطح کراتینین(میلیگرم بر دسی لیتر)

کنترل

24 /26 ±3 /22

2 /44 ± 2 / 26

فرمالدئید

* 24 /22 ±3 /23

**2 /51 ± 2 / 26

پیاز دوز 2mg/kg

32 /22 ±4 /62

*2 /43 ± 2 / 25

پیاز دوز 12mg/kg

* 22 /12 ±3 /22

2 /22 ± 2 / 23

پیاز دوز 22mg/kg

* 42 /42 ±2 /45

*2 /52 ± 2 / 23

24 /22 ±1 /21

*2 /41 ± 2 / 23

پیاز دوز 42mg/kg

*

 p=2 /221 ** ، p=2 /222نشانگر اختاف معنی

داری با گروه کنترل براساس آزمو ن کرویکال والیس .هر ستون بیانگ ر میانگین انحراف معیار می باشد .سطح معنی داری p> 2/22
در نظر گرفته شد .تعداد نمونه در هر گروه 4 :سر موش

نتایج بررسی بافت شناسی کلیه

مشاهده نشد (شکل  - 1الف ) .در ام کلیه موشهایی که

در ام های مربوط به کلیه موش های کنترل ،گلومرول ها و

فرمالدئید دریافت کرده بودند ،آسیب بافتی مشاهده شد .به

لوله های کلیوی طبیعی بودند .همچنین بافت بینابینی و

طوری که کاپس و گلومرولو اسکلروزیس  ،نکروز و

عروق کلیه نیز نرمال بود و هیچ گونه آسیب پاتولوژیکی

واکئولیزاسیون توبولی مشاهده گردید .عروق کلیوی و بافت

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان /دوره بیست و یکم  /آذر و دی 5931

Downloaded from sjku.muk.ac.ir at 0:28 +0330 on Tuesday November 12th 2019

جدول  - 1حجم کلیه ،حجم گلومرول و تعداد گلومرولها در گروههای مورد آزمای ش

] [ DOI: 10.22102/20.5.41

داده های سطح کاراتینین در جادول  2خاصاه شاده اسات.

کااراتینین در گروههااای دریافاات کننااده دوز2 mg/kg

 94بررسی اثر حفاظتی عصاره ...

مربوط به دوز  mg/kg 2پیاز ،گلومرولهای کلیوی کابه

در گلومرولها مشاهده شد (شکل  - 1ه ).

نکروز و

شده بودند .واکئولیزاسیون  ،نکروز و کاست در لوله های

واکئولیزاسیون توبو لی مشاهده گردید .عروق خونی طبیعی

کلیوی به چشم می خورد .در بافت بینابینی و عروق پرخونی

بود ولی مواردی از پرخونی در بافت انترسیس یافت شد .در

مشاهده شد (شکل  - 1ج ) .در امهای کلیه موشهایی که

امهای گروه درمان شده با دوز  mg/kg 42پیاز ،بافت

دوز  mg/kg 12پیاز دریافت کرده بودند ،گلومرولها

انترسیس طبیعی بود .هر چند کاپس و لوبواسیون

واکئولیزاسیون و کاست در لوله های پروگزیمال کلیوی

کلیوی دیده نشد (شکل  - 1و).

مشاهده شد .بافت انترسیس و عروق پرخون بود .در امهای

شکل  - 1تصاویر (الف  -ج ) مربوط به گلومرول های کلیوی در گروه های کنترل ،فرمالدئید و گروه دریافت کننده دوز  2mg/kgپیاز .تصاویر (الف  1-تا
ج  )1 -مربوط به ت وبول های کلیوی در گروه کنترل ،فرمالدئید و گروه دریافت کننده دوز  2mg/kgپیاز .تصاویر (د  -و) مربوط به گلومرولهای کلیوی در
گروه های دریافت کننده دوز  12mg/ kgپیاز  22mg/kg -و  42mg/ kgپیاز .تصاویر (د  1-تا و  )1 -مربوط به ت وبول های کلیوی در گروه های
دریافت کننده دوز  12mg/kgپیاز  22mg/kg -و  42mg/kgپیاز .بزرگنمایی  ×422رن ،آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین.

بحث

اثرات درمانی تجویز پیاز وابسته به دوز است .باه طاوری کاه

نتایج این مطالعه نشاان داد کاه فرمالدئیاد باعاث آسایب باه

در دوز  mg/kg 42بهبود آسیب کلیه بیشاتر مای باشاد .در

مارکرهای عملکردی کلیه یعنی اوره و کراتینین موثر اسات.

بخارات فرمالدئید به میازان  1تاا  ppm 1/4را باه مادت 14

گلومرولها و لوله های کلیوی می شود .باه عااوه بار ساطح

تحقیقی داوریان و همکاران ،اثرات در معارض قارار گیاری
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کابه و لوبوله شده بودند (شکل  - 1د ) .به عاوه ،نکروز ،

گلومرولی مشاهده شد ولی در این امها نکروز لولهای

] [ DOI: 10.22102/20.5.41

بینابینی آن طبیعی بود (شکل  - 1ب) .در تصاویر ام های

کلیه مربوط به دوز  mg/kg 22پیاز ،کاپس ،لوبواسیون

نفیسه لطیفیان 94

پاتولوژیک احتقان را در گلومرول ها و عروق کلیوی نشاان

 ml/kgباه منظاور حفاظات از بافاات کلیاه در برابار آساایب

داد .در توبول های کلیوی نیز تلییارات دژنراتیاو باه صاورت

کادمیوم  ،نتایج رضایت بخشی را نشان داد .نتایج این مطالعه

بینابین ی فیبروز و پرخونی دیده نشد (15و .)16به طاور مشاابه

سوپراکساید دیسااموتاز و کاتااااز در ایاان گااروه نساابت بااه

در مطالعه ما نیز فرمالدئید باعث آسیب به گلومرولها و لولاه

گروهی که کادمیوم ر ا به تنهایی دریافت کرده باود افازایش

مطالعه دیگری توسط  Zararsizو همکاران در ساال 2225

مارکراسترس اکسیداتیو است ،کاهش یافته بود .وزن بدن در

انجام شد ( .)14نتایج این مطالعه نشان داد که پس از مواجه

این گروه نسبت به گروه کادمیوم افزایش یافته باود ولای در

احتقان کانونی و واکوئلیزاسیون مشاهده شاد ولای در بافات

های کلیوی شد ولی بر بافت بینابینی اثرات سوئی نداشت.

نشان داد که سطح آنتی اکسیدان های گلوتاتیون پراکسیداز،

معناای داری داشااات .بااارعکس ماااالون دی آلدئیاااد کاااه

پایه توبول های کلیاوی ،دیاتاسایون ،نکاروز و واکوئال دار

نظر می رسد غلظت اسید فرمیک موجود در فرمالدئید که یا

شدن آنها به خصوص توباول هاای دیساتال کلیاه در ماوش

از طریق کبد و یا از کلیه ها دف می گردد افزایش یافته باشد

صحرایی مشاهده می شاود .ساطح آنازیم هاای گلوتااتیون

و این افزایش باعث مهار چرخه تنفسی شده باشد .با باه کاار

پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز کاهش می یابد در حالی

افتادن تنفس بی هوازی سلول ،اسید اکتیک تولید می شاود

کاه ساطح مااارکر اساترس اکساایداتیو ( ماالون دی آلدئیااد)

که خود باعث کاهش ترشح اسید فرمیک به لوله های کلیه،

افزایش سطح آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش مالون دی

می گردد (.) 16

تجم آن در سلول ها است که منجر باه مسامومیت سالولی

آلدئید شد .ب ه عاوه ،آسیب بافتی کلیاه کااهش یافات و باه

در مطالعااه حاضاار سااطح اوره و کااراتینین پااس از تزریااق

جز دیاتاسیون خفیفی در توبول های کلیوی ،بقیه آسیب هاا

فرمالدئید نسبت به گروه کنترل افزایش پیادا کارد .باه طاور

باه طااور چشاامگیری بهبااود یافتااه بااود .در مطالعااه دیگااری

مشابه در تحقیقی که روی موش های صاحرایی انجاام شاد،

شااریعت زاده و همکاااران گاازارش کردنااد کااه تجااویز 22

در تمامی دوزهای فرمالدئیاد ،ساطح اوره و کاراتینین خاون

 mg/kgپیاز باعاث تفااوت معنای دار در حجام گلاومرول

رتها افزایش یافت ( .)4در نهایت نویسندگان برای مطالعاات

های کلیوی رتهای مبتا به نفروپاتی شد ولی بر حجام کلای

آینده ،بررسی سطح ظرفیت آنتی اکسیدانی تاام ،ماالون دی

کلیه ،کورتکس و مادوای تااثیری نداشات ( .)14باه طاور

آلدئید و آنزیم های آنتی اکسیدانی در گروه هاای مختلاف

متناقض با این مطالعه در تحقیق ما ،حجم کلیه و گلومرولهاا

مورد آزمایش توصیه می کنند .هماین طاور بررسای اثارات

تلییر نمود .به طوری که در گروه دریافت کنناده فرمالدئیاد

درمانی کوئرستین ،مااده ماوثره پیااز بار میازان بهباود بافات

حجم کلیه و گلومرولها کاهش یافت .در گروههای درمان با

پیاز  ،با توجه به دوز تلییرات حجم متفاوت بود.
تجااویز  1 µg/mlکوئرسااتین ،ماااده مااوثره پیاااز ،در شاارایط

آزمایشگاهی باعاث جلاوگیری از آپوپتاوز ،پراکسیداسایون
لیسید و باارفتن سطح آنتی اکسیدان هاای سالولی در توباول

آسیب دیده کلیه به محققان پیشنهاد می گردد.
نتیجه گیری

تجاویز دوز  mg/kg 42عصااره هیادروالکلی پیاااز در دو

هفته اثر محافظتی بر بافت کلیه در معرض فرمالدئید داشت.

های پروگزیمال کلیه موشهای صحرایی در معرض کادمیوم
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با فرمالدئید ،دژنراسیون گلومرول ها ،افزایش ضخامت غشاء

وزن کلیه تلییری ایجاد نشده بود ( .)21در مطالعه ماا نیاز باه

افزایش پیدا می کند .درمان با آنتی اکسیدان ماتونین ،باعث

] [ DOI: 10.22102/20.5.41

هفته و هر هفته  4روز در موش هاا بررسای کردناد .بررسای

شد ( .) 22در مطالعه دیگری تجویز عصاره پیاز به میزان 10
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...  بررسی اثر حفاظتی عصاره94

 است که بدینوسایله از مسااعدت هاای باه عمال42/54 کد
. تشکر می گردد،آمده

تشکر و قدردانی
این مطالعه حاصل طرح پژوهشی مصاوب شاورای پژوهشای

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشاکی گنابااد باا
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