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  چكيدهچكيده

انواع متعددی از . گیرد های ادراری یک مشکل جهانی است و هیچ گروه نژادی، جغرافیایی و فرهنگی را در بر نمی تشکیل سنگ

ها را  سنگ% 08ش از های کلیه هستند که بی ترین سنگ های آهکی معمول سنگ. های ادراری بر اساس ترکیب شیمیایی وجود دارند سنگ

های کلیوی  در طب سنتی ایران، گیاهان دارویی بسیاری برای درمان سنگ. ترند های اگزاالت کلسیم معمول سنگ. دهند تشکیل می

های هوایی گیاه دم اسب بر کریستالیزاسیون اگزاالت  بخش تانلیهدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر عصاره هیدروا. شوند استفاده می

در پژوهش تجربی حاضر در ابتدا، عصاره هیدرواتانلی گیاه در . باشد های صحرایی نر نژاد ویستار می ر بافت کلیه موشکلسیم د

نمودن کلرید آمونیوم  کریستالیزاسیون اگزاالت کلسیم توسط اضافه. گرم بر کیلوگرم وزن بدن تهیه شد میلی 088و  28، 52 های غلظت

های تجربی  گروه. توسط آب آشامیدنی تیمار شدندشاهد گروه . روز القاء شد 30و  3مدت  ترتیب به به گلیکول در آب آشامیدنی  و اتیلن

گرم بر کیلوگرم عصاره گیاه به  میلی 088و  28، 52های  عالوه بر آب آشامیدنی حاوی کلرید آمونیوم و اتیلن گلیکول توسط غلظت

ها هوش شده و کلیه سمت چپ آنهای صحرایی توسط اتر بی روز، موش 10بعد از . روز تیمار شدند 10صفاقی به مدت  روش درون

آمیزی  ائوزین رنگ -شناسی آماده شده و با روش هماتوکسیلین ها برای مطالعات بافت نمونه. خارج شده و در فیکساتیو قرار گرفت

یم در بافت کلیه حیوانات تجربی در مقایسه با های اگزاالت کلس نتایج نشان دادند که تیمار عصاره موجب کاهش تعداد کریستال. شدند

بنابراین، گیاه . دهد اینتراستیشیال را در حیوانات تیمار شده کاهش می -چنین، تیمار عصاره آسیب توبولوهم. گردد گروه شاهد بیمار می

 .تواند مانع تشکیل سنگ کلیه در حیوانات تیمار شده گردد می
 

 سیم، کریستالیزاسیون، سنگ کلیه، موش صحراییدم اسب، اگزاالت کل :کليدی کلمات
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  مقدمهمقدمه
 renاز لغات التین )صورت کالکولوس کلیوی سنگ کلیه به
شناخته شده که ( pebble)یا ریگ  calculusبه معنی کلیه و 

ها یا جسم سختی است که در  در حقیقت تجمع کریستال

. ودش ها از مواد معدنی موجود در رژیم غذایی تشکیل می کلیه

شان در  طور تیپیک متناسب با موقعیتهای ادراری به سنگ

حاوی )ها کلیه، پیشابراه یا مثانه و یا نوع ترکیب شیمیایی آن

بندی  طبقه( ، اسید اوریک یا سایر ترکیباتsturviteکلسیم، 

. درصد از بیماران مبتال به سنگ کلیه، مرد هستند 08. شوند می

سالگی  08تا  08اری را بین زود بیم مردان اغلب اولین اپی

کنند، در حالی که سن شروع در مورد زنان، کمی  تجربه می

 .(5) دیرتر است

در دوره زندگی افراد در حدود  سنگ کلیهاحتمال ابتال به 

 58-59درصد در کشورهای توسعه یافته بوده، ولی تا  59-58

افزایش خطر . یابد درصد در کشورهای خاور میانه افزایش می
 98دراسیون در آب و هوای گرم همراه با رژیم غذایی که دهی

درصد اگزاالت بیشتر دارد، در  598درصد کلسیم کمتر و 

 مقایسه با رژیم غذایی کشورهای غربی، احتمال ابتال را در 

 های اسید اوریکی عمالً اگرچه، سنگ( 0)برد  خاورمیانه باالتر می

(. 58)تر هستند  لهای حاوی کلسیم معمو در خاورمیانه از سنگ

های کلیوی در  سنگ( تعداد موارد جدید در سال)شیوع ساالنه 

فرکانس این بیماری در . درصد است 9/8امریکای شمالی و اروپا 

درصد از اواسط  5/9درصد به  5/0جمعیت ایاالت متحده از 

هزینه کل برای (. 6)افزایش یافته است  5558تا اواسط  5598

مریکا در سال آبیلیون دالر در  5ه درمان بیماری سنگ کلی

 (. 0)بوده است  5880

استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماری سنگ کلیه از 

دم اسب گیاهی با ریزوم افقی یا . قدیم معمول بوده است

 متر و  سانتی 68تا  98دار، دارای ساقه بندبند، به ارتفاع  زاویه

اغلب نواحی مرطوب در . صورت دو نوع زایا و نازا استهب

روید و چون ساقه زیرزمینی آن تا دو متر و داخل خاک نفوذ  می

 کند، خارج کردن گیاه با ریزوم کامل از زمین تقریباً می

های بارور آن که در آغاز بهار، قبل از  ساقه. غیرممکن است

شوند، کوتاهترند، ولی دارای قطر  های نازا ظاهر می پیدایش ساقه

های بارور به رنگ مایل به قرمز و فاقد  ساقه .تری هستندشبی

های نازا به رنگ سبز در  ساقه (.5)های کلروفیل هستند  دانه

در هر بند . شوند و منشعب هستند اردیبهشت و خرداد ظاهر می

آیند  های باریک و کوچک به وضع فراهم پدید می ساقه نازا، برگ

دور هر بند به ها نوعی غالف در که از به هم پیوستن قاعده آن

 (.5)آید  وجود می

های مختلف گیاه دارای اسید سیلسیلیک، اکسالیک،  قسمت

از دیگر . مالیک، آکونیتیک و ساپونین به نام اکوئیستین است

 مواد ترکیبات فنلی، آلکالوئیدی، ترکیب گوگردی به نام 

پتاسیم، سلنیوم و کلسیم از امالح . باشد دی متیل سولفور می

 (.5)ین گیاه هستند معدنی مهم ا

کننده گیاه دم اسب اثر مدر قوی، بندآورنده خون، ترمیم

این گیاه را . کننده عناصر معدنی بدن را داردها و تامین بافت

. حساب آوردسل از داروهای مفید به  توان در درمان بیماری می

دهنده کننده و التیام در استعمال خارجی، دارای اثر ضدعفونی

دهنده مفاصل، تاندون و م اسب استحکامد. هاست زخم

کننده مشکالت کلیه و مثانه، رفع مشکالت  ها، برطرف استخوان
سیلیس دارای . آوردن انساج و کاهش تورم پروستات استآب

روی متابولیسم پوست  خاصیت تحریک موضعی است و احتماالً

دلیل به همین. کند ها عمل می ها و استخوان و مفاصل، تاندون

های روماتیسمی، اختالالت موضعی،  ها، بیماری شکستگیدر 

. عروق محیطی، سرمازدگی و تورم بعد از ترومبوز مفید است

 دهد سیلیس کلوئیدی موجود در عصاره  ها نشان می پژوهش

توجهی در افزایش خاصیت ارتجاعی و  دم اسب تاثیر قابل

کششی پوست و مو دارد و موجب التهاب و خارش پوست سر 

های دیگر عصاره  رسد امالح فراوان و ویتامین نظر میبه. ودش می

ها را تامین و موجب تقویت مو  دم اسب مواد ضروری فولیکول

 (.5)گردند  می

 ترین اثرات شناخته شده گیاه دم اسب شامل اثرات  مهم

ادم، ضد التهاب، ضد اسپاسم، قابض، ضد نفخ،  باکتری، ضد ضد
ریزی، محرک سیستم بندآورنده خونادرارآور، معرق، قاعده آور، 

 (.5)ایمنی بدن و بهبود دهنده زخم است 

های هوایی گیاه دم اسب بر ممانعت  جایی که اثر بخشاز آن

طور  های اگزاالت کلسیم در کلیه هنوز به از تشکیل کریستال

دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است، در پژوهش حاضر اثر 

ایی گیاه دم اسب بر جلوگیری های هو عصاره هیدرواتانلی بخش

های صحرایی  های اگزاالت کلسیم در موش از تشکیل کریستال

 .نر بالغ نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفت
 

  هاها  مواد و روشمواد و روش
 های هوایی گیاه  در پژوهش تجربی حاضر، ابتدا بخش

از منطقه شمال ایران  (.Equaisetum arvense L)دم اسب 
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تاگزونومیکی آن در هرباریوم دانشگاه  آوری شد و شناسایی جمع

گیاه در . آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام گرفت

گراد در سایه خشک شده و توسط  درجه سانتی 59دمای 

پودر خشک تا . صورت پودر تبدیل گردید آسیاب مکانیکی به

پودر حاصله از . داری گردیدزمان آزمایش در فریزر یخچال نگه

درصد مخلوط شد و سپس عصاره الکلی گیاه با  08ا اتانل گیاه ب

تهیه و توسط دستگاه ( Suxhlet) استفاده از دستگاه سوکسله

 .خشک گردید( Rotary)روتاری 

با محدودة وزنی  Wistarهای صحرایی نر بالغ نژاد  موش

گرم از انستیتو پاستور ایران خریداری شدند و در  598-588

درجه  50 ± 5هی با دمای کنترل شده شرایط مناسب آزمایشگا

ساعت  55ساعت روشنایی و  55گراد و دورة نوری  سانتی

داری درصد نگه 68تا  08تاریکی و رطوبت نسبی هوا بین 

 .حیوانات دسترسی مداوم به آب و غذا داشتند. شدند

های صحرایی، از کلرید  برای ایجاد سنگ کلیه در موش

در آب ( درصد 99/8)کول و اتیلن گلی( درصد 5)آمونیوم 

درصد را  5ابتدا، حیوانات کلرید آمونیوم . آشامیدنی استفاده شد

سپس، اتیلن . روز در آب آشامیدنی دریافت کردند 0مدت  به

منظور  به. روز دریافت نمودند 00مدت  درصد را به 99/8گلیکول 

های اگزاالت کلسیم، حیوانات توسط  اطمینان از ایجاد کریستال

ها خارج شده و در فیکساتیو هوش و کلیه سمت چپ آنیاتر، ب

گیری و  گیری، برش پس از قالب. فرمالدئید قرار گرفت

ائوزین، از وجود  –روش هماتوکسیلین  ها به آمیزی نمونه رنگ

های اگزاالت کلسیم توسط میکروسکوپ نوری  کریستال

 (.5 تصویر)اطمینان حاصل شد 
 

 
های تیمار شده توسط کلرید آمونیوم و  های اگزاالت کلسیم در مقاطع کلیه موش پ توری از کریستالتصویر میکروسکو – 1تصویر 

 ((H&E) × 052بزرگنمایی  )دهد های اگزاالت کلسیم را نشان می کریستال ←. اتیلن گلیکول

 

های اگزاالت کلسیم در  پس از اطمینان از ایجاد کریستال

ها با تیمار عصاره گیاهی انجام  بافت کلیه حیوانات، ادامه آزمایش

 :های مورد مطالعه عبارت بودند از گروه. شد

گونه تیماری را هایی که هیچ رت: یا شاهد سالم 5گروه 

 (.=5n)دریافت نکردند 

مدت  هایی که کلرید آمونیوم را به رت: یا شاهد بیمار 5گروه 
. روز دریافت کردند 00مدت  روز و سپس اتیلن گلیکول را به 0

صفاقی  طور درون لیتر سالین به میلی 9/8چنین، روزانه هم

 (.=5n)دریافت نمودند 

هایی که عالوه  رت: های تجربی یا گروه 9و  0، 0گروه های 

مدت  روز و اتیلن گلیکول به 0مدت  بر دریافت کلرید آمونیوم به

روز در آب آشامیدنی، عصاره هیدروالکلی گیاه دم اسب را  00

گرم بر کیلوگرم وزن بدن  میلی 588و  98، 59های  در غلظت

 (. =5n)صفاقی دریافت نمودند  صورت درون روزانه به

های صحرایی  روز و خاتمه دوره تیمار، موش 05پس از 

ها خارج شد و در بافر هوش و کلیه سمت چپ آنتوسط اتر، بی

گیری،  پس از انجام مراحل آب. درصد فیکس گردید 58فرمالین 
. میکرون تهیه شد 0در پارافین، مقاطعی به ضخامت گیری  قالب

روش  مقطع، انتخاب و به 0از مقاطع تهیه شده از هر کلیه، 

های  تعداد کریستال. آمیزی شد ائوزین رنگ – هماتوکسیلین

 .اگزاالت کلسیم در کل هر مقطع شمارش شدند
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طرفه و تست ها با استفاده از آنالیز واریانس یک داده

Tukey صورت  به ها همة داده. آماری بررسی گردید از نظر

Mean ± S.E.M. ها در سطح  اختالف بین گروه. ارائه شدند

 .تعیین شد  p<0.05داری معنی

  نتایجنتایج
اتانلی هیدرو نتایج تحقیق نشان داد که تیمار عصاره

 588و  98، 59های  های هوایی گیاه دم اسب در غلظت بخش

داری در  گرم بر کیلوگرم وزن بدن، موجب کاهش معنی میلی

های صحرایی  های اگزاالت کلسیم در کلیه موش تعداد کریستال

 (.5نمودار )گردد  شده می تیمار

 

 

 
گرم بر کیلوگرم وزن بدن بر  میلی 122و  52، 05های  های هوایی گیاه دم اسب در غلظت هیدروالکلی بخشتاثیر عصاره  – 1نمودار 

 p<0.001***. دهد را نشان می .Mean±S.E.Mهر ستون . های صحرایی نر نژاد ویستار های اگزاالت کلسیم در موش اد کریستالتعد

 .دهد از گروه سالین را نشان می اختالف p<0.01++. دهد را نشان می( Normal)اختالف از گروه سالم 

 

 

های هوایی گیاه دم اسب  تیمار عصاره هیدروالکلی بخش

 ها در حیوانات تیمار ب کاهش آسیب بافتی کلیهموج

 

 (.5نمودار )گردد  شده با عصاره گیاهی می 

 
گرم بر کیلوگرم وزن بدن بر  میلی 122و  52، 05های  در غلظت های هوایی گیاه دم اسب بخشعصاره هیدروالکلی تاثیر  – 0نمودار 

اختالف از گروه  p<0.001***. دهد را نشان می .Mean ± S.E.Mهر ستون . های صحرایی نر نژاد ویستار ها در موش آسیب بافتی کلیه

 .دهد نشان می را( Saline)اختالف از گروه سالین p<0.001, ++ p<0.01+++ .  دهدرا نشان می( Normal)سالم 
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  بحثبحث
بودن،  دلیل طبیعی تر، بهگیاهان دارویی با عوارض جانبی کم

میایی بوده و در نواحی های خوبی برای داروهای شی جایگزین

استفاده از گیاهان . ای دارند مختلف جهان کاربرد گسترده

های  های کلیوی از زمان نمودن سنگ دارویی برای دفع یا حل

الوصول و  دلیل سهلها به قدیم متداول بوده و استفاده از آن

  .بودن، رو به افزایش است ارزان

 وایی گیاه های ه منظور بررسی اثر بخشتحقیق حاضر به

کردن  دم اسب که در طب سنتی ایران برای دفع یا حل

در پژوهش . شود، انجام گرفت های کلیوی توصیه می سنگ

حاضر، اثر عصاره هیدروالکلی گیاه دم اسب بر جلوگیری از 

های صحرایی نر  های اگزاالت کلسیم در موش تشکیل کریستال

صحرایی نر  های در این تحقیق، موش. مورد بررسی قرار گرفت

گلیکول و کلرید  نژاد ویستار با آشامیدن آب محتوی اتیلن

 . آمونیوم مبتال به سنگ کلیه شدند
نتایج تحقیق نشان داد که تیمار درون صفاقی عصاره 

های  های هوایی گیاه دم اسب به موش هیدروالکلی بخش

گلیکول و کلرید آمونیوم دهیدراته شده  صحرایی که توسط اتیلن

های اگزاالت کلسیم در  موجب کاهش تعداد کریستالبودند، 

های صحرایی تیمار شده در مقایسه با  مقاطع بافت کلیه موش

از طرف دیگر، تیمار عصاره گیاهی موجب . گردد گروه شاهد می

کاهش آسیب بافتی در بافت کلیوی حیوانات تیمار شده در 

 . شود مقایسه با گروه شاهد می

اثر گیاه دم اسب بر بیماری سنگ مطالعات اندکی در مورد 

اثر  5550و همکاران در سال  Grases. کلیه انجام شده است

های صحرایی بررسی  را در موش Equisetum arvenseگیاه 

 ها نشان داد گیاه دم اسب بواسطه اثر ج آننتای. کردند

ها آنتی سپتیک فعال، اپی تلیوم ادراری را از حمله باکتری

محافظت کرده و مانع تشکیل میکرونوکلئوس در بافت پوششی 

واسطه وجود هب اثر گیاه احتماالً. شودمجاری ادراری می

ردند و گها میها مانع اثر موکوپروتئینساپونین. ها است ساپونین

 کریستالیزاسیون فرآیندهای پروموتور هاموکوپروتئینجایی که از آن

ها مانع واسطه دارا بودن ساپونینههستند، پس گیاه دم اسب ب

  (.0)گردد تشکیل سنگ کلیه می

Masteiková  نشان دادند که  5889و همکاران در سال

 hydrochlorothiazideگیاه دم اسب در مقایسه با داروی 

 چنین گیاه دم اسب میزانهم. رای اثر دیورتیک باالیی استدا

prostaglandine E2   وkallikrein-kinins  را در پالسمای

 (.9)دهد  خون حیوانات تیمار شده افزایش می

Molares  وLadio  اثر درمانی گونه دیگری  5855در سال

را گزارش Equisetum (Equisetum bogotense )از جنس 

های هوایی گیاه دم اسب در درمان بیماری  اثر بخش (.9)کردند 

های اگزاالت کلسیم  سنگ کلیه و جلوگیری از تشکیل کریستال

پژوهش حاضر  لذا. طور دقیق روشن نشده استهتاکنون ب

دارویی دم اسب بر  گزارش مستندی است که در مورد اثر گیاه

جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه اگزاالت کلسیمی و کاهش 

های ناشی از تشکیل کریستال ارائه شده است و به  آسیب

های کلیوی اعتبار  استفاده سنتی از این گیاه جهت درمان سنگ

 .دهد می
 

  ییردانردانقدقد  وو  تشكرتشكر
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

واسطه تامین بودجه الزم برای انجام این هپیشوا ب -ورامین

 .گردد پژوهش قدردانی می
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Abstract 
Urolithiasis is a worldwide problem, sparing no geographical, cultural, or racial groups. Kidney stones are 

composed of inorganic and organic crystals amalgamated with proteins. Crystallisation and subsequent 
lithogenesis can happen with many solutes in the urine. Calcareous stones are still by far the most common 

nephroliths accounting for more than 80% of stones. In Iranian folk medicine, many plants are used for the 

treatment of kidney stones. In the present study, effect of Equaisetum arvense L. aerial parts hydro-alcoholic 

extract on calcium oxalate crystallization was studied in male rats. At first, hydro-alcoholic extract of plant at 

doses of 25, 50 and 100 mg/kg were prepared. Crystallization of calcium oxalate was induced by adding 

ammonium chloride and ethylene glycol in drinking water for 3 and 38 days, respectively. Control group was 

treated by drinking water. Experimental groups were treated by plant extract at doses 25, 50 and 100 mg/kg for 

41 days, interperitoneally. After 41 days, animals were anesthetized by ether and left kidneys removed and put 

them in buffered formaldehyde. Specimens were prepared for histological studies and stained by H&E staining 

method. Results showed that treatment of extract decreased the number of crystals in kidney sections of 

experimental animals in comparison with control group. Also, administration of plant extract decreased tubule-

interstitial damages in treated animals. So, the plant can prevent the formation of calcium oxalate crystals in 
kidney.  
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