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 36/11/1266 :تاریخ پذیرش مقاله                                   11/18/1266 اریخ دریافت مقاله:ت

 دهیچک
های مختلف گزارش هایی از سمیت این دارو در بافتاما گزارش ؛ای طوالنی مصرف در طب سنتی استرازیانه از گیاهان دارویی دارای سابقه: زمینه و هدف

 ی قرار گرفت.موردبررسی خونی و کلیوی فاکتورهاو  BALB/Cآبی بذر گیاه رازیانه بر بافت کلیه موش نر بالغ  اثر عصارهنشده است. در این پژوهش 

ی تجربی که به هاگروهها شامل کنترل، شم و گرم استفاده شد. گروه 31-33در محدوده وزنی  BALB/Cموش نر بالغ  41از  در این مطالعه ها:مواد و روش

 14دریافت کردند. پس از   (IP)صورت درون صفاقیروز به 14وزن بدن از عصاره آبی رازیانه طی مدت  گرم بر کیلوگرممیلی 311و  111، 01ترتیب دوزهای 

آمیزی شده و پس از تهیه مقاطع بافتی و رنگها جهت بررسی پاتولوژی خارجها، کلیه آنگیری از قلب موشاز خون هوش شدند و بعدها بیروز تیمار، موش

H&E افزارها با نرمبا میکروسکوپ نوری بررسی شدند. دادهSpss وتحلیل قرار گرفتند.، مورد تجزیه 

ها، ضخامت کورتکس، میزان دار برای میانگین تعداد گلومرولو گروه کنترل اختالف معنیگرم بر کیلوگرم میلی 311کننده دوز در بین گروه دریافت نتایج:

دار معنی هاگروه، کراتینین و ضخامت مدوال بین BUNهای وزن، اما شاخص؛ شناسی وجود داشتهای بافتانسداد عروقی، ارتشاح لوکوسیتی و سایر شاخص

 نبود.

های کلیوی است فاقد اثرات سمی بر روی پارانشیم و سلول گرم بر کیلوگرممیلی 111و  01 بذر گیاه رازیانه در دوزهای نتایج نشان داد که عصاره گیری:نتیجه

 اثرات سمی بر کلیه دارد. 311ولی دوز 

 

 ، پاتولوژیBUNرازیانه، کلیه،  کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
است که ریشه در اعماق تاریخ  سالکهندرمانی، دانشی گیاه 

های اصلی مکاتب رایج در تمدن دارد و همواره یکی از پایه

باستانی مصر، هند، آشور، بابل، چین، یونان و ایران و همچنین 

. امروزه عوارض جانبی ناخواسته در (1)در طب سنتی بوده است 

اثر مصرف داروهای شیمیایی ترکیبی، استفاده از گیاهان دارویی 

ردتوجه قرار داده است. ایران به دلیل داشتن موقعیت خاص را مو

های مختلف گیاهی، منبع غنی جغرافیایی و امکان رشد گونه

. لذا شناخت عمیق درباره گیاهان دارویی استگیاهان دارویی 

درمانی به شکل استفاده از . امروزه گیاه(3) استامری الزامی 

ها در سراسر جهان، حتی های گیاهی و یا عصاره تام آنفراورده

 علم و در اختیار داشتن در کشورهای صنعتی که ازنظر تکنولوژی،

. (2)شوند، رایج است داروهای شیمیایی، پیشرو تلقی می

 است تا اثرات انجام حال در زیادی هایتالش اکنونهم

پژوهشیمقاله   

 

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی فرشته گالب،  -1 :مسئول نویسنده*

 Email: Fgolab520@gmail.com                                                  ایران، تهران، ایران
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گروه بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، منیره موحدی،  -2

 Email: mon_movahedi@yahoo.com                                                     تهران، ایران

https://orcid.org/0000-0003-2986-8383 
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 سیعو استفاده مرحله به گیاهان میکروبی ضد و اکسیدانیآنتی

 رسدمی نظر به. (4)برسد  صنعتی تولیدات همچنین و تحقیقاتی

 فاکتورهایی با ارتباط گیاهان، در طبی خصوصیات از بسیاری

یکی از این  .(0) استترپنوئیدها  و هاکارتنوئیدها، کرومین نظیر

د، شوعنوان داروی گیاهی از آن استفاده میگیاهان خوراکی که به

 از Foeniculum vulgare علمی بانام رازیانه رازیانه نام دارد.

 یاربس برگ نوع ازنظر گیاه این کلی ظاهر است. چتریان خانواده

 ایسابقه دارای رازیانه .(9)است  معطر ولی بوده شوید به شبیه

 ماده یک عنوانبه آن از و است سنتی و گیاهی طب در طوالنی

 شیر، افزایش افزایش برای عاملی عنوانبه همچنین و نفخ ضد

 و درد تسکین قاعدگی، جریان تسهیل جنسی در زنان، میل

 تنفسی و در درمان های معده، اختالالتسوءهاضمه، زخم

م آس و قاعدگی، سرماخوردگی اختالالت خوابی،آلبومینوری، بی

 غلظت یشافزا شود. همچنین رازیانه باعثمیاستفاده 

یر و ش ترشح چشم، ازدیاد بینایی منی، ازدیاد های مایعپروتئین

 رازیانه گیاه از طوالنی سالیان برای .(7) شودافزایش اشتها می

 آسیایی کشورهای از بسیاری در دارویی گیاه عنوانبه

 مناطق در ادویه عنوانبه آن از همچنین .(8)است شده استفاده

 .(6)شود می استفاده گرمسیری

 های حیاتی در بدنها و اجزای بدن، دارای نقشهر یک از اندام

توانند باعث ایجاد مشکالت و که در صورت آسیب می باشندمی

های مهم کلیه است. های زیادی گردند، یکی از این اندامیماریب

 یمتنظ و متابولیسم زائد، هایفراورده دفع برای اصلی راه کلیه

 هورمون ترشح و شریانی فشار و باز، تنظیم اسید و آب تعادل

 در مهم و عمده مشکالت از کیی ها،کلیه ضعیف عملکرد .است

 کنار کلیوی، در بیماران از . برخی(11) است امروزی جوامع

 رایب نیز سنتی طب بر مبتنی هایروش از متخصصان به مراجعه

 دارویی گیاهان خانوادهازآنجاکه  .گیرندمی کمک خود بهبود

 نارک در فاکتور این کنند،می ایفا فرایند این در بسزایی نقش

 زا استفاده چشمگیر افزایش باعث اولیه بهداشتی هایمراقبت

 .(11)است  شده سنتی طب و دارویی گیاهان بر مبتنی هایروش

 این ضمناً دارد. وجود ها، داروها و غذاهانوشیدنی در رازیانه

 یمختلف موارد در سنتی طب پزشکان توسط دارو عنوانبه گیاه

 راتاث که رسیدیم نتیجه این به ما بنابراین؛ (13)رود می کار به

 زا هدف .کنیم بررسی روی کلیه بر را گیاه دوزهای مختلف این

ی یهکل بافت بر رازیانه گیاه بذر آبی عصاره اثر بررسی مطالعه، این

کلیوی )کراتینین و  خونی یفاکتورها و BALB/Cنر بالغ  موش

BUN) .است 
 

  هامواد و روش
اکان پبرای انجام این آزمایش در ابتدا دانه رازیانه تازه از شرکت 

سپس صفهان خریداری شد و عصاره آبی آن تهیه گردید. بذر ا

گرم از  31±3با وزن  BALB/Cعدد موش سوری نر نژاد  41

 حیوانات اتاق در وسازی رازی کرج خریداری شد موسسه سرم

درجه  33±3 شرایط رعایت با ایران پزشکی علوم دانشگاه

 ساعت 13 و روشنایی ساعت 13 نوری شرایط و گرادیسانت

 ههفت از یک بعد .شدند نگهداری مخصوص هایقفس در تاریکی

 رد تزریقات. شد شروع عصاره تزریق کار ها،موش بودن قرنطینه

 این انتهای و ابتدا در هاموش وزن. شد انجام روزه 14 زمانی بازه

 گروه 0 به BALB/C نر هایموش. شد یریگاندازه بازه

 وزن هاموش. شد انتخاب موش 8 گروه هر در. شدند بندییمتقس

 گردید. ها محاسبهبر اساس وزن آن تزریقی دوز و شدند

اساس مطالعات  : )دوزها براستی شامل موارد زیر بندگروه

 باشند(قبلی می

سر حیوان بود که در طی آزمایش  8)کنترل(: شامل  1گروه 

 ی دریافت نکردند.اعصارهگونه حالل یا یچه

روز  14ی در طسر حیوان بود که  8)شم(: شامل  3گروه 

 مقطر دریافت کردند. آب تزریق،

، روز 14 سر حیوان بود که مدت 8(: شامل 1)تجربی  2گروه 

 عصاره رازیانه دریافت کردند. گرم بر کیلوگرممیلی 01

روز،  14سر حیوان بود که مدت  8 شامل (:3)تجربی  4گروه 

 عصاره رازیانه دریافت کردند. گرم بر کیلوگرممیلی 111

روز،  14سر حیوان بود که مدت  8(: شامل 2)تجربی  0گروه 

 .عصاره رازیانه دریافت کردند گرم بر کیلوگرممیلی 311

ها انجام بر روی موش (IP)صفاقی صورت درون تزریق رازیانه به

ها با کلروفرم ( موش14شد. پس از اتمام آخرین روز تزریق )روز 

آمد و  به عملگیری یعاً از ناحیه قلب خونسرهوش شده و بی

و جهت بررسی بعدی  جداشدهپس از سانتریفیوژ سرم آن 

ها داده شد. سپس موشقرار  -31فاکتورهای خونی در فریزر 

ها خارج و توسط تشریح شدند و بافت کلیه سمت راست موش

داده شد و در داخل میکروتیوپ حاوی  وشوشستنرمال سالین 

 قرار داده شد. %11فرمالین 
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ساعت در  73بافت کلیه به مدت  هیستوپاتولوژی: یمطالعه

 شرح زیر به مراحل بقیه سپس و قرار داده شد %11فرمالین 

 با پارافین یریگقالب بعد و بافت پاساژ مراحل ابتدا شد. انجام

 برش سپس .شد انجام بافت یسازآماده روتین هایروش طبق

 انجام میکرومتر 3 باضخامت میکروتوم دستگاه یلهوسبه گیری

 انتقال الم روی بر موردنظر محل شده دریهته مقاطع گرفت.

( (H&E ائوزین-هماتوکسیلین یزیآمرنگروش  با و شد داده

شده  یریگآب شدهیهته یهابرشمرحله آخر  در شد. یزیآمرنگ

 هایالم گردید. انجام کردن مانت و فرآیند شدند یسازشفاف و

 (Nikon)نوری میکروسکوپ دستگاه توسط و دقت شده بایهته

مخصوص  دوربین از استفاده با و گرفتند قرار مورد ارزیابی

تهیه  تصویر موردنظر نقاط از کامپیوتر به متصل میکروسکوپ

 گرفت. قرار آسیب مورد ارزیابی یهاشاخص و گردید

 هاداده وتحلیل تجزیه

با  هاآن وتحلیلتجزیه های کمی،داده یآورجمع از پس

 انجام آزمون از گرفت. قبل انجام SPSS 16 افزارنرم از استفاده

 طبیعی توزیع شدند که بررسی بودن طبیعی ازنظر هاداده آماری

 Tukey تعقیبی و  Anovaمورداستفاده آماری آزمون .داشتند

 سطح و شد ارائه معیار انحراف  ±میانگین صورتبه هاداده .بود

  >10/1P حاضر تحقیق آماری وتحلیلیهتجز دارییمعن

 .شد گرفته نظر دردار معنی
 

 نتایج

 هاوزن موش

ی هاگروهها در نتایج آزمون نشان داد، وزن موش که طورهمان

داری مختلف و همچنین قبل و بعد از تزریق تغییرات معنی

 (.1 نمودارنداشت )

 شناسیهای بافتیبررس

 ی مختلفهاگروهمیزان ادم بینابینی در 

کل عصاره آبی رازیانه در ش تغییرات ادم بینابینی در پی تزریق

دهد، میزان ادم یمکه شکل نشان  گونههماننشان داده است.  1

 311تحت تزریق با دوز  در گروه ی کلیههاتوبولبینابینی در 

 
ی مختلف و همچنین قبل و بعد هاگروهاست بین  شدهدادهکه نشان  طورهمانی مختلف و قبل و بعد از تزریق. هاگروهدر  هاموشمقایسه وزن  -1نمودار 

 است. شدهداده نشان معیار انحراف ± نمیانگی شکل به نتایجداری نداشته است. از تزریق تغییرات معنی
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یافته یشافزا (F)نسبت به گروه کنترل  (A)گرم بر کیلوگرم میلی

 حدومرزو  اندشدهدچار هیپرتروفی و واکوئله  هاسلولاست. 

 ی ادراریهالولهیص نیست و اتساع تشخقابل وضوحبه هاسلول

 111و  01 یر با دوزهایتأثی تحت هاگروهولی در  شود.دیده می

 در بافت کلیه تغییراتی مشاهده نشد. گرم بر کیلوگرممیلی

 میزان تغییرات اپیتلیالی

بی عصاره آ تحت تزریقی هاگروهتغییرات اپیتلیالی در بین 

که در شکل نشان  گونههماننشان داده است.  1در شکلرازیانه 

ها در گروه دهد میزان آسیب اپیتلیالی بافت کلیه موشیم

نسبت به گروه (B)  گرم بر کیلوگرممیلی 311 کننده دوزدریافت

نوز ی پیکهاهسته، هاسلولبیشتر است. تغییر اندازه  (F)کنترل 

ه ها، واکوئلیل افزایش کروماتین و فراگمنته شده آنبه دلشده 

ی هالولهشود و ، کاهش فضای بومن دیده میهاسلولشدن 

ی هاگروه. ولی در انددادهازدستکلیوی آرایش منظم خود را 

در بافت  گرم بر کیلوگرممیلی 111و  01 یر با دوزهایتأثتحت 

 شود.کلیه تغییراتی مشاهده نمی
 

 توبوالرمیزان تحلیل 

بی عصاره آ ی تحت تزریقهاگروهمیزان تحلیل توبوالر در بین 

نشان داده است.  1رازیانه و گروه کنترل و شم در شکل 

دهد میزان تحلیل توبولی بافت یمکه در شکل نشان  گونههمان

گرم بر میلی 311دوز کننده ها در گروه دریافتکلیه موش

یل به دلبیشتر است.  (F)نسبت به گروه کنترل  (C)کیلوگرم 

یجه درنتو  هاسلولهیپرتروفی و از دست رفتن مرز مشخص 

یافته است کاهش هالولهی کلیوی فضای داخلی هالولهنکروز 

یت درنهاشود که همچنین کاهش در فضای لومن نیز دیده می

ها و جایگزینی با بافت بینابینی شده منجر به ناپدید شدن آن

 111و  01 یر با دوزهایتأثی تحت اهگروهاست. ولی در 

 شود.در بافت کلیه تغییراتی مشاهده نمی گرم بر کیلوگرممیلی

 
 میزان انسداد عروقی

 عصاره آبی ی تحت تزریقهاگروهمیزان انسداد عروقی در بین 

نشان داده است.  1رازیانه و گروه کنترل و شم در شکل 

دهد میزان انسداد عروقی بافت یمکه در شکل نشان  گونههمان

گرم بر میلی 311کننده دوز ها در گروه دریافتکلیه موش

بیشتر است. تغییر  (F)نسبت به گروه کنترل (D)  کیلوگرم

یجادشده در بافت لوله و گلومرول منجر به انسداد ای هاشکل

تواند یمفضای لومن و انسداد عروقی در بافت شده است که 

 یهاگروهی کلیه را در پی داشته باشد. ولی در اختالل عملکرد

 
که مشاهده  طورهمان(. 111X ییبزرگنما، )گرم بر کیلوگرممیلی 311دوز مقایسه بافت کلیه در گروه کنترل و گروه تحت تزریق با  -1شکل 

گرم میلی 311در گروه  (E)و انسداد عروقی   (D)، تحلیل توبولی(C) ینابینیب، ادم (B) یتهالکوس، انفیلتراسیون (A)شود آسیب اپیتلیال کلیه می

 مشهود است. (F) در مقایسه با گروه کنترل ؛ کهشودیمرازیانه مشاهده  بر کیلوگرم
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در بافت  گرم بر کیلوگرممیلی 111و  01 یر با دوزهایتأثتحت 

 شود.کلیه تغییراتی مشاهده نمی

 هامیزان ارتشاح لوکوسیت

اره عص ی تحت تزریقهاگروهدر بین  هامیزان ارتشاح لوکوسیت

 .نشان داده است 1آبی رازیانه و گروه کنترل و شم در شکل 

 هادهد میزان ارتشاح لوکوسیتیمکه در شکل نشان  گونههمان

گرم میلی 311دوز کننده ها در گروه دریافتدر بافت کلیه موش

ی هاهستهبیشتر است.  (F)نسبت به گروه کنترل (E)  بر کیلوگرم

الی بافت کلیوی دیده مدور و بشدت کروماتین متراکم در البه

ها و یتلنفوسشود که می تواند شامل اینفیلتراسیون می

و  01 یر با دوزهایتأثی تحت هاگروهها باشد. ولی در نوتروفیل

در بافت کلیه تغییراتی مشاهده  گرم بر کیلوگرممیلی 111

  شود.نمی

 میکرومتر(:)کورتکس یری ضخامت گاندازه

دهد ضخامت یمنشان  3شکل و  1که جدول  گونههمان

 آب مقطر ی پس از تزریقموردبررسی هاگروهکورتکس در بین 

یلوگرم با یکدیگر کگرم بر میلی 311و  111، 01یا دوزهای 

میزان ضخامت کورتکس در  .داری داشتنداختالف معنی

ت نسب کیلوگرمگرم بر یلیم 311و  111کننده ی دریافتهاگروه

همچنین در گروه (. >10/1Pبه گروه کنترل کاهش نشان داد )

شاهد کاهش  گرم بر کیلوگرممیلی 311کننده دوز دریافت

 (.>10/1Pنیز بودیم ) هاگروهضخامت کورتکس نسبت به 

 یری ضخامت مدوال )میکرومتر(:گاندازه

دهد ضخامت مدوال یمنشان  3و شکل  1که جدول  گونههمان

ی تحت تزریق دوزهای عصاره رازیانه هاگروهافزایش در  باوجود

 (.=128/1Pداری نداشتند )اختالف معنی هاگروهدر بین 

 

 ها در بافت کلیهیری شمارش گلومرولگاندازه

 یموردبررسی هاگروهها در بین تعداد گلومرول نتایج نشان داد

گرم بر میلی 311و  111، 01آب مقطر یا دوزهای  پس از تزریق

(. =112/1Pداری داشتند )یلوگرم با یکدیگر اختالف معنیک

ها در ها مشخص کرد تعداد گلومرولآنالیز تعقیبی میانگین داده

 کننده دوزپی تزریق دوزهای عصاره آبی رازیانه در گروه دریافت

( و =139/1Pگرم بر کیلوگرم نسبت به گروه کنترل )میلی 311

( کاهش =119/1P) گرم بر کیلوگرمیلیم 111نسبت به دوز 

             (.3، شکل 1دار داشت )جدول معنی

 (mg/dl) ی مختلفهاگروهمیانگین ضخامت کورتکس، مدوال و شمارش گلومرول در بافت کلیه و میزان کراتینین در  -1جدول 
 کراتینین

 ±( mg/dl) یانگینم

 معیارانحراف 

 شمارش گلومرول

انحراف  ±میانگین 

 معیار

 ضخامت مدوال

 انحراف ±میکرومتر( ) یانگینم

 معیار

 ضخامت کورتکس

انحراف  ±میکرومتر( ) یانگینم

 معیار

 هاگروه

 کنترل 14/477 12/26± 07/818 84/196± 64/9 ± 71/1 01/1 ± 1

 شم 440 32/60± 43/761 27/148± 98/9 ± 793/1 01/1 ± 1

12/1 ± 01/1 40/1 ± 16/9 06/134 ± 14/887 17/28 ± 14/497 
گرم بر میلی 01دوز 

 کیلوگرم

1 ± 01/1 86/1 ± 18/7 60/370 ± 1160 49/70 ± 71/280# 
گرم بر میلی 111دوز 

 کیلوگرم

1 ± 01/1 #,$ 84/1 ± 88/4 11/442 ± 07/1108 87/23 ± 07/378* 
گرم بر میلی 311دوز 

 کیلوگرم

های تحت تزریق با داری را نشان داد. همچنین موشکاهش معنی هاگروهنسبت به سایر  گرم بر کیلوگرممیلی 311 کننده دوزدریافت در گروهضخامت کورتکس 

دد نداشتند. تع باهمداری ی مختلف تفاوت معنیهادر گروهضخامت مدوال  مشاهده شد. نسبت به گروه کنترل ضخامت کمتری، گرم بر کیلوگرممیلی 111دوز 

داری نشان داد. کاهش معنی گرم بر کیلوگرممیلی 111نسبت به گروه کنترل و دوز  گرم بر کیلوگرممیلی 311 در گروه تحت تزریق با دوز گلومرول های کلیه

تفاوت معنادار با گروه  #P>10/1ها. سایر گروهتفاوت معنادار با  *P>10/1داری مشاهده نشد. اختالف معنی( CR) ینینکراتی مختلف در میزان هاگروهبین 

 گرم بر کیلوگرممیلی 111تفاوت معنادار با گروه  P>10/1 $کنترل.
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 ی خونیفاکتورهابررسی 

 :BUN (mg/dl)بررسی میزان 

از  گرم بر کیلوگرممیلی 311و  111، 01تزریق دوزهای 

 ها مشاهده نشد.عصاره آبی رازیانه، تغییری در بین گروه

 میزان کراتینین:

(: میزان کراتینین در mg/dl) ینینکراتنتایج بررسی میزان 

ی مختلف در مقایسه با گروه کنترل تغییری ننموده است هاگروه

  (.1)جدول 
 

 

 بحث

 فاکتورهایبر  عصاره آبی رازیانه گیاهی فراورده مطالعه این در

 موردمطالعهآزمایشگاهی  BALB/C نر بالغ موش خونی و کلیوی

و  111، 01یر دوزهای تأثبررسی  باهدفگرفت. این مطالعه  قرار

فاکتورهای  از عصاره آبی رازیانه برگرم بر کیلوگرم میلی 311

نتایج این مطالعه  نر بود. جنس های سالمخونی و کلیوی موش

 ها، ادم بینابینی، تحلیلون لکوسیتنشان داد که انفیلتراسی

 گرم بر کیلوگرممیلی 311 توبولی و انسداد عروقی در گروه با دوز

ار ددر مقایسه با گروه کنترل معنی ؛ کهشودیمرازیانه مشاهده 

 گرم بر کیلوگرممیلی 111و  01 ی با دوزهاگروهاست. ولی در 

زایش بنابراین اف؛ ی با گروه کنترل مشاهده نشدتوجهقابلتغییر 

ت سبب بروز اثراگرم بر کیلوگرم یلیم 311دوز عصاره این گیاه تا 

یز ها نگردد. همچنین مشخص شد تعداد گلومرولیمپاتولوژیکی 

 یابد که با افزایشیمبا افزایش غلظت عصاره آبی رازیانه کاهش 

شاهد کاهش  گرم بر کیلوگرممیلی 311 غلظت رازیانه به

ها بودیم. ضخامت کورتکس نیز وابسته د گلومرولتعدا توجهقابل

داری را نشان داد. به غلظت با افزایش دوز تزریق کاهش معنی

ولی در ضخامت مدوال تغییری مشاهده نشد. همچنین در این 

قبل و بعد از تزریق دوزهای مختلف عصاره  هامطالعه وزن موش

ین راتینآبی رازیانه تغییری مشاهده نشد. استفاده از سطوح ک

پالسما ابزاری برای عملکرد کلیه است. در این مطالعه میزان 

ی مختلف در مقایسه با گروه کنترل اختالف هاگروهکراتینین در 

، در متابولیسم حاصل ترکیبات حاوی BUNداری نداشت. معنی

 
گرم بر کیلوگرم. میلی (C) 311و  (B) 111با دوزهای  ی تحت تزریقهاگروهو  (A)ضخامت کورتکس در بین گروه کنترل  -2شکل 

نسبت به گروه کنترل کاهش  گرم بر کیلوگرممیلی 311و  111 کنندهی دریافتهاگروه(. میزان ضخامت کورتکس در 41x ییبزرگنما)

شاهد کاهش بیشتر ضخامت کورتکس بودیم. ضخامت مدوال  گرم بر کیلوگرممیلی 311کننده دوز نشان داد. همچنین در گروه دریافت

کدام یچهدر  تزریق، افزایش یا کاهشی تحت هاگروهافزایش در  باوجود( F) 311 و دوز( E)111دوز (، Dی مختلف کنترل )هاگروهدر 

گرم بر میلی 311ها در گروه کنترل و گروه تحت تزریق با دوز (. مقایسه تعداد گلومرول41X ییبزرگنماوجود نداشت ) هاگروهاز 

بینیم تعداد یم که طورهمان(. 111X ییبزرگنما) (H)  گرم بر کیلوگرممیلی 311گروه تحت تزریق با دوز  ،(Gکنترل )، گروه کیلوگرم

گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه کنترل کاهش یلیم 311کننده دوز ها در پی تزریق دوزهای عصاره آبی رازیانه در گروه دریافتگلومرول

 داشته است.
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کند و نیتروژن است که در بدن حیوانات نقش مهمی ایفا می

 به تروژن، در ادرار پستانداران، ماده اصلی حاوی نیحالیندرع

نتایج این مطالعه نشان داد تزریق دوزهای متفاوت  .آیدمی شمار

 دهد.ینمداری در میزان این فاکتور در پالسما رازیانه تغییر معنی

ای طوالنی مصرف در طب رازیانه از گیاهان دارویی دارای سابقه

هایی از سمیت این دارو در اما گزارش ؛گیاهی و سنتی است

است. با توجه به اینکه داروهای  شدهگزارشهای مختلف بافت

گیاهی نیز دارای عوارض جانبی هستند بر آن شدیم که اثرات 

 دوزهای مختلف رازیانه را بر بافت کلیه بررسی کنیم.

 .اندادهدی قرار موردبررسبافت کلیه  چند مطالعه اثر رازیانه را بر

Luaibi  هایی که بر روی موش صحرایی نر یبررسو همکاران با

گرم/  01انجام دادن نشان دادند که تجویز رازیانه در غلظت 

کیلوگرم وزن بدن به مدت ده روز، باعث دژنراسیون خفیف 

های پیچیده دیستال و های اپیتلیال کلیوی در توبولسلول

روز نیز اثرات  21و  31شود. در تجویز به مدت پروگزیمال می

جویز شناسی پس از تتقریبی مشابهی مشاهده شد. تغییرات بافت

برای ده روز نشان  گرم/ کیلوگرم وزن بدن 111رازیانه در غلظت 

 وناپیتلیال کلیوی با انفیلتراسی یهاسلولداد دژنراسیون و نکروز 

روز  31شود. گروه تجربی های التهابی ایجاد میخفیف سلول

روز درمان با رازیانه تغییرات  21بیشتر را نشان داد، اما تغییرات 

های ی اپیتلیال شامل نکروز و نفوذ سلولهاسلول بیشتری را در

 311التهابی در مقایسه با کنترل ایجاد کرد. تجویز رازیانه با دوز 

روز نکروز شدید اپیتلیال و  11گرم/ کیلوگرم وزن بدن برای 

هابی را در بر داشت و همچنین در ی التهاسلولانفیلتراسیون 

ها نتیجه روز تغییرات بسیار شدیدتر بود. آن 21و  31 گروه

گرفتند میزان آسیب کلیه وابسته به دوز رازیانه و مدت تجویز آن 

. نتیجه مطالعه ما هم نشان داد که آسیب کلیه وابسته (12) است

است.  شدهیبررسیروئید نیز تبه دوز است. اثر رازیانه بر روی غده 

Noori Mohammed Luaibi  و همکاران نشان دادند دوز باال و

ش زمان مصرف رازیانه باعث نکروز و دژنراسیون افزای

 . (14)شود یمیروئید تهای غده یکولفول

Luaibi روز رازیانه با دوز  21نشان دادند مصرف  و همکاران

ها بیان شود. آنباعث کاهش وزن کلیه میگرم/ کیلوگرم  311

 21و  31، 11به مدت گرم/کیلوگرم  311و  111کردند دوزهای 

 111شود و همچنین دوز روز باعث افزایش اوره و کراتینین می

شود یمباعث افزایش دفع پروتئین توتال گرم/کیلوگرم  311و 

علت این تفاوت دریافت دوز بیشتر رازیانه نسبت به مطالعه  .(12)

و همکاران نشان دادند عصاره آبی دانه   Sadrefozalayi.استما 

گرم بر کیلوگرم میلی 101رازیانه اثرات مفیدی )بخصوص در دوز 

 polycystic ovary وزن بدن( بر عملکرد کلیه در موش

syndrome (PCOS)  (10)دارد. 

دهند رازیانه از اجزاء مختلفی یمنشان  شدهانجاممطالعات 

و کومارین  D-Limoneneمانند ترانس آنتول، استراگول، 

جداگانه روی  طوربهها ینااز  هرکدام. اثر (19)شده است یلتشک

. استشده است. جزء اصلی رازیانه ترانس آنتول یبررسکلیه 

Minnema  مدت ترانس یطوالنو همکاران نشان دادند مصرف

باعث کاهش وزن  گرم بر کیلوگرممیلی 341و  131آنتول با دوز 

ی دیگری نیز همین نتیجه را نشان هاگزارش. (17)شود یمکلیه 

 تواند اثراتیمترانس آنتول  دهند که مبنی بر این است کهیم

 .(16 ،18)مخربی داشته باشد 

D-Limonene  در طبیعی طوربهجزء دیگر رازیانه است که 

کامل  طوربهچند اسانس گیاهی دیگر نیز وجود دارد. این ماده 

 ازجملههای مختلف، بافت شود و دردر دستگاه گوارش جذب می

در غلظت باالتری   D-Limonen(.31)شود یمکلیه و کبد پخش 

اکسیدانی قوی شود که خواص آنتیتوزیع می در بافت چربی

نشان  هاگزارش .(31) استداشته و حالل عالی کلسترول 

شد. تواند اثرات مخرب نیز داشته بایم D-limoneneدهد که یم

Flamm  و همکاران گزارش کردند که این ماده احتمال ابتال به

دهد یمهیپرپالزی و سرطان را در کلیه موش صحرایی افزایش 

(33). Gordon و همکاران نشان دادند که d-limonene طوربه 

طبیعی باعث ایجاد تومور در دوزهای باال فقط در کلیه موش 

به  d-limonene شود. با تجویز دوزهای خاصی ازصحرایی نر می

گلوبولین  -3Uاست که آلفا  شدهمشخصی صحرایی نر، هاموش

وگزیمال کلیه های پرتوبول P2 ی بخشهاسلولازحد در یشب

 بارضافهاعنوان یجه تشکیل قطرات هیالین بهدرنتیابد و یمتجمع 

شود که باعث ضایعات نفروپاتیک می شودپروتئین ایجاد می

(32) .Diaz  گزارش کردند که  (34)و همکارانD-limonene  که

شد چون باعث تواند کارسینوژن بایمجزء اصلی رازیانه است 

 نفروپاتی و تومور کلیه در رت نر شده است.

ضایعاتی مرتبط با تجویز جزء دیگر رازیانه کومارین است. 

شده است. یدهدکومارین در موش صحرایی در کبد و کلیه 

ی کبدی، فیبروز، تغییر هاسلولضایعات شامل نکروز 

سیتولوژیک، هیپرپالزی مجرای صفراوی و همچنین نفروپاتی 

 .(30)بوده است 
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 .اندکردهسی در مطالعات دیگر اثر گیاهان دیگر را نیز برر

Ibrahim  هفته  6و همکاران نشان دادند که مصرف زیره برای

و  Awe. (39)یب کلیه و روده و کبد شود آستواند باعث یم

همکاران نیز نشان دادند که مصرف عصاره الکلی برگ گیاه 

ز باعث نکرو گرم بر کیلوگرممیلی 1111جعفری در دوز بیشتر از 

 .(37)شود یمو التهاب در کبد و کلیه 

تواند در درمان یمینکه مصرف داروهای گیاهی باابنابراین 

ا هباشند ولی باید میزان مصرف آن مؤثرها یماریببسیاری از 

 محدود باشد تا از بروز عوارض جانبی جلوگیری شود.
 

 گیرینتیجه
با توجه به نتایج این مطالعه مشخص شد که گیاه رازیانه که 

یی ارائه دارو یرغهای دارویی یا وسیع در قالب فراورده طوربه

تواند دارای اثرات متفاوتی بر کلیه باشد. نتایج این یمگردد یم

ی عصاره آبی گیاه رازیانه در طورکلبهمطالعه نشان داد که 

ای هت سمی بر روی پارانشیم و سلولتر فاقد اثرایینپادوزهای 

 .استکلیوی است ولی دوز باال دارای اثرات مخربی روی کلیه 

 

 تشکر و قدردانی
محترم مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی  کارکنانبا تشکر از 

و دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  دانشگاه علوم پزشکی ایران

در دانشگاه آزاد اسالمی به  193291632شمال، این پروژه با کد 

 ثبت رسیده است.
 

 

 تعارض منافع
 وجودی تعارض گونهیچه سندگانیمطالعه و منافع نو جینتا نیب

 .ندارد
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Abstract 
 

Background & Objective: Fennel as a medicinal plant has a long history of use in traditional 

herbal medicine. But there have been few reports of this drug toxicity in different tissues. In 

this study, the effect of aqueous extract of fennel on the kidneys of adult male BALB/C mice 

and renal blood factors was investigated. 

Materials & Methods: In this study, 40 adult male BALB/C mice in the range of 20-22 g were 

used. Mice were divided into 5 groups. Group 1: Control, Group 2: Sham, that received 

normal saline intraperitoneal (IP) for 14 days. Experimental groups received doses of 50, 100 

and 200 mg/kg of body weight of the aqueous extract of fennel IP for 14 days. After 14 days 

of treatment, the mice were anesthetized and after blood sampling from the heart, their 

kidneys were removed for pathology examination. Histological sections were prepared and 

stained with H & E and investigated by the optical microscope. Data were analyzed using 

SPSS software. 

Result: The mean number of glomeruli, cortex thickness, vascular occlusion, leukocyte 

infiltration and other histologic indices in the group received 200 mg/kg of an aqueous 

extract of fennel had a significant difference with control group. However, weight, BUN, 

creatinine and medulla thickness indices did not have any significant difference with the 

control group. 

Conclusion: The results showed that aqueous extract of fennel at doses of 50 and 100 mg/kg 

had no toxic effects on parenchyma and renal cells, but dose of 200 mg/kg had toxic effects 

on the kidney. 

 

Keywords: Fennel, kidney, BUN, pathology 

 

 

 
*Corresponding Author: 1. Golab Fereshteh, Cellular and Molecular Research Center, Iran University of Medical Sciences, 

Tehran, Iran 

Email: Fgolab520@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0003-2829-7881 
2. Movahhedi Monireh, Department of Cellular and Molecular Biology, Tehran North Branch, Islamic Azad University, 

Tehran, Iran 

Email: mon_movahedi@yahoo.com 

https://orcid.org/0000-0003-2986-8383 

 

 

Journal of Advanced Biomedical Sciences; 10 (2020): 2693-2702  

Original Article  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
85

10
5.

20
20

.1
0.

4.
7.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

bs
.f

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://journal.fums.ac.ir/
mailto:mon_movahedi@yahoo.com
http://orcid.org/0000-0003-2986-8383
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285105.2020.10.4.7.3
http://jabs.fums.ac.ir/article-1-2240-en.html
http://www.tcpdf.org

