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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
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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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چكیده
سابقه و هدف :دیابت ملیتوس یکی از شایعترین بیماریهای متابولیک است که در حال حاضر ،ب یش از  082میلی ون
نفر در جهان به آن مبتال هستند .گل گندم دارای خواص آنتی اکسیدانی است و در طب سنتی از آن به عنوان پایین آورن د
قندخون استفاد میگردد .این مطالعه با هدف تعیین میزان تغیی را بیوش یمیایی س رم و تغیی را هیس توپاتولویی کلی ه در
موشهای صحرایی دیابتی تحت تیمار با عصارۀ هیدروالکلی گل گندم انجام گردید.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی 02 ،سر موش صحرایی نر ویستار ،در  5گرو  20سری تقس ی و پ ا از الق ای
دیابت با آلوکسان به مد  8هفته با عصار هیدروالکلی گل گندم تحت تیم ار ق رار گرفتن د .در پای ان مطالع ه ،حیوان ا
بیهوش و پا از خونگیری ،میزان قند ،کراتنین و اور سرم و کاتاالز بافت کلیه انداز گی ری و المه ای تهی ه ش د از ن ر
تغییرا هیستوپاتولویی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها :در گرو دریافتکنندۀ عصار گل گندم با دوزای  ،mg/kg 822تغییرا هیستوپاتولویی در همه شاخصه ای
مورد بررسی ،همانند گرو کنترل سال و در گرو  ،022 mg/kgفقط تغییرا خفی

توب والر و بقی ا ش اخصه ای م ورد

بررسی مانند گرو کنترل سال بود .نتایج بیوشیمیایی سرم نیز نشان داد میزان کراتینین در گرو دریافتکنن دۀ عص ار گ ل
گندم  ،822 mg/kgو مقدار اور در گرو  ،022 mg/kgبهطور معنیداری در مقایسه با گرو سال بیشتر بود (.)p <2/25
استنتاج :این عصار می تواند از تغییرا بافت کلیه در موش صحرایی دیابتی جلوگیری نمود ولی جهت مص رف آن
در افراد دیابتی نیاز به مطالعا بیشتر است.
واژه های کلیدی :هیستوپاتولویی ،کلیه ،موش صحرایی ،دیابت ،گل گندم

دیاب ت ملیت وس یک ی از ش ایعت رین بیم اریه ای

میلیون نفر در جهان به دیابت مبتال و پیشبین ی جمعی ت

متابولیک( )0،2اس ت ک ه ش یوع جه انی آن ح دود 0/0

مبتالیان در سال  0205می الدی ،بی شت ر از  332میلی ون

درصد برآورد شد است .در ح ال حاض ر ب یش از 082

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

مولف مسئول :محمود رفیعیان کوپایی -شهرکرد :دانشگا علوم پزشکی شهرکرد ،مرکز تحقیقا گیاهان دارویی

E-mail: rafieian@yahoo.com

 .2دانشجوی دکترای تخصصی گیاهان دارویی ،مرکز تحقیقا گیاهان دارویی ،دانشگا علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
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دیابت اس ت ک ه ب ا ش روع بیم اری ،مبتالی ان را تهدی د

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

مینماید .نفروپاتی و سایر عوارض دیابت ،عل ت م ر

گیا شناس مرکز تحقیقا گیاهان دارویی دانشگا علوم

 02درصد بیماران مبتال به دیابت را ش امل م یگردن د(.)0-8

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

در حال حاضر به من ور کنترل بیم اری دیاب ت و پیش گیری

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

از عوارض آن ،بیشتر از داروه ای ص ناعی و ش یمیایی

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

استفاد میگردد .این داروها عالو ب ر داش تن ع وارض

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

متعدد و ه چنین به علت تداخال دارویی ناخوشایند و

مورد مطالعه ،آماد گردید .تعداد  02سر موش صحرائی

غیر قابل کنترل برای بیماران ،متولیان امر درمان را بر آن

نر نژاد ویستار از انستیتو پاستور تهران خریداری گردی د.

داشته تا در اندیشه تولی د داروه ای مطل و ت ری ب رای

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

کنترل و پیشگیری از عوارض این بیم اری باش ند(.)9-22

حدود  00درجه سانتیگ راد 20 ،س اعت روش نایی و 20

در حال حاضر با توجه ب ه ابب ا ت بیر داروه ای م ورد

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

مص رف درط ب س نتی و ع وارض داروه ای ش یمیائی،

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

استفاد از طب مکمل و جایگزین در بین مردم جهان ب ا

دسترسی داشتند .تالش گردید ب ر اس اس بخش نامهه ا و

اس تقبال ب یشت ری مواج ه ش د اس ت( .)22،0داروه ای

دستورالعملهای کمیتهه ای اخ الو وزار بهداش ت و

گیاهی در سراسر جهان از دیرباز ب ه دلی ل ویژگ یه ای

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

ممت از خ ود م ورد توج ه م ردم و درم انگران ب ود

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

است( ،)23،20ه چنین به خاطر امتی ازا متع دد ازجمل ه

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

وجود ترکیبا فنلی در آنها و نقش آنتیاکسیدانی این

کنترل مثبت (دیابتی دریافتکنندۀ متفورمین) و  0گ رو

ترکیبا  ،مورد استفادۀ مردم اغلب جوامع و کش ورهای

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

ق رار گرفت هان د( .)25،20گ ل گن دم از جمل ه

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

گیاهانی است که در طب سنتی ،برای درمان بیماریهای

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

از جمله کنترل قند خ ون بیم اران دی ابتی م ورد

اس تفاد از داروی آلوکس ان ،س اخت ش رکت داروی ی

مختل
مختل

اس تفاد ق رار م یگی رد و ای ن گی ا دارای گون هه ای
متعددی است که به وفور در نقاط مختل

جهان و ایران

سیگمای امریک ا و ب ه مق دار  202 mg/kgو ب ه ص ور
تزریق داخل صفاقی انجام شد .حیوانا جهت دریاف ت

به این گیا  ،ه چنین اهمیت بیماری و ع وارض دیاب ت،

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

این مطالعه با هدف بررسی میزان تغیی را گل وکز ،اور

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

هیس توپاتولویی کلی ه

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

در موشهای ص حرایی دی ابتی تح ت تیم ار ب ا عص ارۀ

برای حیوانا دو گرو کنترل سال و دیابتی نیز طی این

هیدروالکلی گل گندم انجام گردید.

مد آ مقطر گاوای گردید.

و کراتنین سرم ،ه چنین تغییرا

در پایان مطالعه حیوانا

مواد و روش ها
این مطالعه از نوع تجربی اس ت .جه ت انج ام ای ن
مطالعه ،گیا گل گندم از ی ک فروش گا معتب ر گیاه ان

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

با کلروفرم بیهوش و برای

انج ام آزمایش ا بیوش یمیایی نمون ه خ ون از قل ب ه ر
حیوان اخ و در لولههای فاق د م ادۀ ض د انعق اد ریخت ه
شد( .)00،03بالفاصله پا از خونگیری ،ش ک حیوان ا
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میروید( .)20-28با توجه به دسترسی آسان م ردم جه ان

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

تغييرات بيوشيميایي سرم و هيستوپاتولوژی کليه در موش

باز و کلیهها خارج و با نرمال سالین شستشو و یک کلی ه

هموینیز و ب ا اس تفاد از روش  Aebiمی زان پ روتنین و

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

آنزی آن انداز گیری و محاسبه ش د( .)00آن الیز آم اری

 -02درجه سانتیگراد قرار گرف ت .نمون هه ای خ ون 0

مربوط به داد ها با استفاد از ن رماف زار آم اری  SPSSو

ساعت در محیط آزمایشگا ب اقی مان د ت ا لخت ه ش دند.

آزمون نان پارامتری کروسکال والیا انجام شد .متن ارر

سسا به مد  22دقیق ه ب ا تع داد دور  3222در دقیق ه،

با این آزمون ،برای توصی

اطالعا از شاخص میانه و

سانتریفوی و در مرحله بعد سرم هر نمونه جدا شد(.)00،05

دامنا میان چارکی استفاد گردید .در ص ور معن یدار

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

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

از دس تگا اتوآن االیزر م دل  BT3000س اخت کش ور

واریانا نان پارامتری کروسکال والیا ،آزم ون Dunn

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

برای مقایسه زوجی گرو ها استفاد گردید.

جهت بررسی هیستوپاتولویی و تغییرا بافت کلیه ،پا
از آم اد س ازی و رن
المها ،از ن ر تغییرا

یافته ها

آمی زی هماتوکس یلین ائ وزین

نتایج بررس ی تغیی را

توبوالر ،میزان فیبروز فض ای ب ین

هیس توپاتولویی از المه ای

توبولهای کلیوی ،تغییرا کسسول ب ومن ،هیالینزاس یون

تهیه شد از بافت کلی ه در ج دول ش مار  2و تغیی را

آرتریول کلیوی وگسترش بافت مزانشیمال دربین عروو

میزان قند ،کراتینین و اور سرم هم را ب ا کات االز باف ت

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

کلیه نیز در جدول شمار  0خالصه گردید است.

رزکسیون مورد بررسی قرار گرفتند .جهت انداز گی ری

بحث

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

این مطالعه با هدف تعیین میزان تغییرا بیوشیمیایی

خ ارج و مق دار  222میل یگ رم از باف ت کلی ه ج دا،
جدول شماره  :1تغییرا بافت کلیه درگرو های کنترل و دریافتکنندۀ عصار
گرو

Tubular change +

Interstitial fibrosis

*Bowman cap changes

Arteriolar hyalinosis

Mesenchymal expansion

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

جدول شماره  :2میزان قند ،کراتینین و اور سرم همرا با کاتاالز بافت کلیه در گرو های مورد مطالعه
گرو

2

0

3

0

گلوکز )(Mg/dl

)90-228( 223

)302-303( 300

)302/8-302/8( 330/5

)322/5-352/5( 303

کراتینین ()Mg/dl

)2/0-2/0( 2/5

)2/58-2/00( 2/0

)2/0-2/55( 2/5

)2/55-2/0( 2/0

اور ()Mg/dl

)03-53( 00

)220-205( 203

)222/5-203( 202/5

کاتاالز کلیه ()u/g tissue

)0/20-0/59( 0/30

)3/02-0/20( 3/90

)3/89-0/09( 0/20

)3/98-0/38( 0/09

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

)300-030( 002

a

b,c

)205/0-235( 230/0

:2گرو کنترل سال ،
:0گرو کنترل دیابتی،
 :3گرو کنترل مثبت (دیابتی دریافت کنند متفورمین)،
 :0گرو دریافت کنندۀ عصار گل گندم ،400mg/kg
 :5گرو دریافت کنندۀ عصار گل گندم .800mg/kg

52

5
)2-2/3( 2/2
a

)228-228( 223
)3/30-3/90( 3/00

 :aاختالف معنی دار با گرو کنترل سال ،
 :bاختالف معنیدار با گرو کنترل دیابتی،
 :cاختالف معنیدار با گرو کنترل مثبت (.)p <2/25
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 :2گرو سال کنترل ،
 :0گرو دیابتی کنترل،
 :3گرو دیابتی دریافتکنند متفورمین (کنترل مثبت)،
 :0گرو دریافتکنندۀ عصار گل گندم ،022mg/kg
 :5گرو دریافتکنندۀ عصار گل گندم ،822mg/kg

 :Negمنفی،
 :Pos/negتغییرا خفی ،
 :Pos+تغییرا متوسط،
 :+شامل هیسرتروفی اپیتلیوم توبوالر میباشد،
*  :شامل افزایش ضخامت کسسول بومن و رسو مواد هیالن در کسسول بومن است.
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دیابتی تحت تیمار با عصارۀ هیدروالکلی گ ل گن دم انج ام

دیابتی نمودن حیوانا نیز در این دو مطالعه متفاو ب ود

گردید .نفروپاتی دیابتی یک ی از ش ایعت رین اخ تالال

و به همین دلیل ممکن است روند بازس ازی س لوله ای

و ع وارض دیاب ت اس ت ک ه منج ر ب ه نارس ایی کلی ه

بتای پانکراس در حیوانا دریافتکنندۀ استرپتوزوتوسین

میگردد( .)08در این مطالعه پ ا از تزری ق آلوکس ان و

کامالً متوق

و موجب آسیب جدی به بافت کلیه ش د

الق ای دیاب ت در حیوان ا ط ی  0م ا  ،در باف ت کلی ا

باشد .در مطالعه ما و گ رو دریاف تکنن د عص ار 822

حیوان ا تغیی را مورفولویی ک اتف او افت اد (ج دول

میلیگرم بر کیلوگرم ،هرچن د دریاف ت عص ار از تغیی را

شمار  .)2این تغییرا در هما گرو های دیابتی شد در

هیستوپاتولویی بافت کلیه جلوگیری نم ود ،ام ا موج ب

بررسیهای میکروس کوپیک قاب ل مش اهد ب ود ،ام ا در

افزایش کراتنین سرم گردید که این بخش از نت ایج ،ب ا

گرو حیوانا دریافت کنند عصار هی دروالکلی گ ل

نتایج تعدادی از مطالعا قبلی از جمل ه مطالع ا جل ودار

گندم با مقدار  822میلیگ رم ب ر کیل وگرم تغیی را در

متفاو است .علت این تفاو را در طول مد مطالع ه

هما شاخصه ای م ورد بررس ی ،همانن د گ رو کنت رل

میتوان تحلیل نمود .در اغل ب مطالع ا تجرب ی انج ام

سال بود .این نتایج نشان م یده د ک ه دریاف ت عص ار

شد بر دیابت حیوانا  ،طول مد دی ابتی ب ودن حیوان ا

هی دروالکلی گ ل گن دم ب ا مق دار  822میل یگ رم ب ر

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

کیلوگرم در موشه ای دیابتی ک م یتوان د از تغیی را

اول تثبی ت قن دخون حیوان ا ت ا ورود ب ه مطالع ه ،در

مورفولویی ک باف ت کلی ه پیش گیری نمای د .ام ا می زان

مجموع به مد  9هفته دیابتی بود اند که به ن ر میرسد

ک راتینین س رم در ای ن گ رو ب هط ور معن یداری ب ا

طوالنی بودن م د اب تالح حیوان ا ب ه دیاب ت موج ب

گرو های کنترل متف او ب ود .اف زایش ک راتینین خ ود

اف زایش ک راتنین س رم حیوان ا در ای ن مطالع ه ش د

میتواند معی اری از اخ تالل در عملک رد کلی ه باش د .ب ا

باشد( .)32،32در این مطالعه مقدار کاتاالز بافت کلی ه در

عنای ت ب ه ای نک ه در گ رو دریاف تکنن دۀ عص ار

گرو عصار گل گندم  822میلیگرم ب ر کیل وگرم ،در

هیدروالکلی گل گندم با مقدار  822میلیگرم بر کیل وگرم،

مقایسه با گرو کنترل سال ک ت ر ش د و ای ن تف او

میزان کراتینین حت ی از گ رو کنت رل دی ابتی نی ز ب االتر

معن یدار اس ت ،ام ا در گ رو عص ار گ ل گن دم 022

بود  ،به ن ر میرسد که شاید دوز باالتر عصار  ،موجب

میلیگ رم ب ر کیل وگرم ،اخ تالف مق دار ب ین دو گ رو

عوارض سویی بر عملکرد کلیه شد که در نم ای ب افتی

ک تر و معن یدار نیس ت .نت ایج ب ه دس ت آم د از ای ن

در میکروسکوپ نوری قابل مشاهد نبود اس ت .نت ایج

بخش ،با نتایج مطالعا عمو اوغلی با عنوان تابیر عصارۀ

این مطالعه گام مهمی جهت پیشگیری از تغیی را باف ت

الکلی ریشا شلغ بر نفروپاتی پیش رس دی ابتی در م وش

کلیه در دیابت است که میتواند با نتایج سایر مطالع ا

های صحرایی در ارتباط با میزان اور سرم مطابقت دارد

مورد مقایسه قرار گیرد .نتایج مطالع ه گلعل ی پ ور نش ان

اما با مقدار کاتاالز بافت کلیه مطابقت ندارد .به ن ر م ی

داد که عصار هیدروالکلی بر

رسد نوع گیا  ،طول مد مطالعه و داروی مورد استفاد

مورفومتریک ناش ی از دی ابتی ش دن حیوان ا از جمل ه

جهت دیابتی کردن حیوان ا موج ب تف او در نت ایج

مساحت گلومروله ا و قط ر لول هه ای نزدی ک ،حج

این دو مطالعه شد باشند( .)30در این مطالعه تغیی را از

کورتکا و مدوال ،ه چنین از تغیی را هیس توپاتولوییک

ن ر تغیی را توب والر ،فیب روز فض ای ب ین توب وله ای

بافت کلیه ،جلوگیری نمیکند( .)09این تفاو در نت ایج

کلیوی ،تغییر در کسسول بومن ،هی النیز ش دن آرتری ول

را میتوان ناشی از دوز پایین عصار  ،ن وع گی ا و ط ول

کلی وی و گس ترش باف ت مزانش یمال در ب ین ع روو
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سرم و تغییرا هیستوپاتولویی کلیه در موشهای صحرایی

مد

گیا گزن ه از تغیی را

مطالعه آنها دانست .داروی مورد اس تفاد جه ت

تغييرات بيوشيميایي سرم و هيستوپاتولوژی کليه در موش

گلومرولی مورد بررسی هیستوپاتولوییکی ق رار گرف ت

تفاو معنیداری نبود .با توجه به تغییرا ک تر فعالیت

که در گرو تح ت تیم ار ب ه ج ز تغیی را توب والر ک ه

آنزی کاتاالز در گرو دریافتکنن د عص ارۀ گ ل گن دم

گزارش گردید ،در بقیه موارد شرایط مانند بافت

 022میل یگ رم ب ر کیل وگرم ،ش رایط ای ن گ رو از ن ر

کلیه حیوانا گرو سال بود .این نتایج با بخشه ایی از

فعالیت این آنزی مطلو تر به ن ر میرسد ،اما این نتیجه

مطالعه راشکی و همکاران منطبق است .در مطالعه راش کی،

با نتایج مطالعا سلیمی متفاو است .به ن ر میرسد ای ن

نقش پیشگیران ه و درم انی افش رۀ س یر در آس یبه ای

تفاو

اندک بین نتایج این دو مطالعه نیز ناشی از روش

بافتی کلیه ناشی از دیابت ملیتوس در موشهای ص حرایی

تهیه و نوع عصار م ورد اس تفاد باش د( .)35ه ر ی ک از

دیابتی شد با استرپتوزوسین مورد بررسی ق رار گرف ت.

کلی هه ای انس ان ب ه ط ور تقریب ی 2 ،میلی ون نف رون

نتایج آن مطالعه نشان داد ،دیابت موجب افزایش ش دیدی

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

در ضخامت غشاح پایه ،نکروز توب وله ای پروگزیم ال،

مهمی از نفرون و به عنوان محل شروع فرایند تولید ادرار

دیستال و مجاری جمعکنند  ،فضای بینابینی بین توبوله ا،

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

آتروفی سلولهای پوششی توبول دیستال ،اتساع توبولها

در ای ن ناحی ه ،خط را و ع وارض متع ددی را متوج ه

و گل ومروله ا ،اس کلروز مزانش ی و ن دوالر ،ک اهش

مبتالیان به دیابت مینماید .با توجه به نفروپاتی به عنوان

وزیکولهای اندوسیتی و ه چنین وجود کاس ت در داخ ل

یکی از مه ترین عوارض دیابت ،نتایج این بررسی نشان

توبولها و حضور کالین در بین توبولهای پروگزیم ال

داد که در گرو دریافتکنن د عص ار گ ل گن دم 822

و گلومرولها شد ،اما در گرو های دریافتکنند افش رۀ

میلیگرم بر کیلوگرم ،هما ش اخصه ای م ورد بررس ی

سیر ،کاهش اتساع توبوله ا و هیسرتروف ی گل ومروله ا

مانند گرو کنترل سال و در گرو دریافتکنندۀ عصارۀ

گزارش گردید .علت این تفاو در نتایج این دو مطالعه

 022میلیگرم بر کیلوگرم نیز ،فقط تغیی را خفیف ی در

را م یت وان در تف او روش دی ابتی نم ودن حیوان ا ،

مورد تغییرا

توبوالر گزارش شد ک ه ب ا نت ایج مطالع ه

اه داف و ه چن ین تف او در مراح ل و م د تیم ار

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

تفسیر نمود( .)33هر چند طول مد این مطالعه

هندوانه ابوجه ل ب ر تغیی را باف ته ا

خفی

حیوانا

دوزهای مختل

اما زمان بروز عوارض دیابت در مبتالیان به دیاب ت پ ا

ابوجه ل ب ا غل ت  5درص د ،موج ب بهب ودی فض ای

از گ شت مد طوالنیتری از اب تالح ب ه دیاب ت اتف او

گسترش یافته غیرطبیعی کسسول بومن ،جدایی سلولهای

میافتد( .)30ل ا در این مطالع ه ،تغیی را هیس توپاتولوییک

جداری و ارتشاح سلولی در قشر کلیه گردید( .)38ب ا توج ه

مورد انت ار در کلیه حیوانا دیابتی ،به صور مختص ر

به اینکه برخ ی از م وارد بررس ی در ای ن مطالع ه مانن د

گزارش شد که به دلیل مد زمان کوتا  ،دی ابتی ب ودن

فیبروز بینابینی یا ضخی شدگی کسسول ب ومن ،جزئ ی از

حیوان ا در ای ن قبی ل مطالع ا م یباش د ،ل ا جه ت

تغییرا مزمن باف ت کلی ه در بیم اری دیاب ت محس و

نتیجهگیری بهتر و با قابلیت تعمی بیشتر ،میتوان انجام

میگردند ،اما به ن ر میرسد ک ه ب ه دلی ل کوت ا ب ودن

مطالعه را با زمان بیشتر و پا از دی ابتی نم ودن حیوان ا ،

ط ول مطالع ه ،فرص ت الزم ب رای ایج اد ای ن تغیی را

توصیه نمود .در این مطالعه تفاو می زان کات االز باف ت

احتمالی فراه نشد است ،ل ا این تغییرا

کلیه در گرو کنترل سال با گرو دریافتکنند عصارۀ

حتی در نمونهه ای کنت رل مثب ت و دی ابتی نی ز مش اهد

گل گندم  822میلیگرم بر کیلوگرم ،معنیدار ب ود ،ام ا

نشدند که باید ب ه عن وان یک ی از مح دودیته ای ای ن

با توجه به تغییرا ک تر نسبت ب ه س ایر گ رو ه ا ،ای ن

مطالعه مد ن ر قرار گیرد .به طور کلی با توج ه ب ه نت ایج
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در مقایسه با سایر مطالعا تجربی مشابه ب یشت ر اس ت،

مورد بررسی قرار گرفت و نتایج استفاد از پودر هندوانه

پژوهشی

محمد رحیمی مدیسه و همکاران

. پیشنهاد می گردد،دیابت

 هر،فعلی به ن ر میرسد در تغییرا توبوالر و مزانشیمال
دو غل ت مورد استفاد از عصارۀ گ ل گن دم در کنت رل

سپاسگزاری
ب دینوس یله از همک اری پرس نل محت رم مرک ز

 اما، موبر بود اند،قند و پیشگیری از تغییرا بافت کلیه
800mg/kg با عنایت به تابیر عص ارۀ گ ل گن دم ب ا دوز

تحقیق ا

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

فنآوری دانشگا علوم پزشکی ش هرکرد ب ه خ اطر ت امین

 جهت نتیجهگی ری،ه چنین افزایش میزان کراتنین سرم

) و اس اتید محت رم گ رو2020 :بودج ه (ش مار گرن ت

بهت ر از ت ابیر ای ن عص ار و در راس تای پیش گیری از

پاتولویی دانشگا علوم پرش کی اصفهان ب ه خ اطر انج ام

 انجام مطالعا با حج،عوارض کلیوی ناشی از دیابت

. تقدیر و تشکر میگردد، مشاور
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