
)59پیدر(پی3شماره/18دوره/1395پاییز/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله/ 28

33تا28صفحات

تحقیقی

يسورموشدراستامینوفنازناشیکلیويمسمومیتبرگلرنگاهیگیآبعصارهمحافظتیاثر
1ياحمدرالنساءیخ،2يخرسندساداتایلعدکتر،1*يشوشترعالوشآرش
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 ________________________________ _____________________________
چکیده

وانسـان دريکلیوويکبدنکروزبهمنجربااليدوزهادرکهاستتبضدودردضدمتداوليدارویکاستامینوفن:هدفوزمینه
اثـر محـافظتی   ن یـی ن مطالعه بـه منظـور تع  ی. اشودمیاستفادهزعفرانجايبهاغلبهکاست ارزانورنگیگیاهیگلرنگگردد.یمحیوان
انجام شد.گلرنگ بر مسمومیت کلیوي ناشی از استامینوفن در موش سوريگیاهیآبعصاره

ـ بهشدند.تقسیمییتا8گروه5بهیتصادفطورهببالغنريسورموشسر 40تجربیمطالعهاینرد:بررسیروش (شـاهد) اولروهگ
کردنـد. دریافتق گاواژ یاز طرروز15مدتبهروزانهmg/kg300میزانبهرا گلرنگعصارهدومگروهشد.دادهفیزیولوژيسرمروز15

مچهـار يهاگروهبه شد.زیتجوگاواژصورته باستامینوفنmg/kg500پانزدهمروزدر وکردافتیدريولوژیزیفسرمروز15سومگروه
روزشد.دادهزیناستامینوفنپانزدهمروزدروشددادهروز15مدتبهروزانهگلرنگعصارهmg/kg300وmg/kg150بیترتبهپنجمو

.شدبرداشتهیشناسبافتهايبررسیيبراهاموشهیکلوشدانجاميریخونگکیداوریاسوBUN،Crيریگاندازهيبراشانزدهم
يامالحظـه قابـل طـور هب،نوفنیاستامافت کنندهیدريهاموشدرکیداوریاسوBUN،Crیسرمسطحويویکلحادزنکرو:هـا هیافت

وBUN،Crیسـرم سـطح نوفنیاسـتام وگلرنگعصارهmg/kg300وmg/kg150کنندهافتیدريهاگروهدر).>05/0P(افتیشیافزا
ـ گلرنـگ عصاره.)>05/0Pنشان داد (ییتنهابهنوفنیاستامکنندهافتیدروهگرباسهیمقادريداریمعنکاهشکیداوریاس نکـروز نیهمچن

.دادکاهشرانوفنیاستامازیناشهیکلیتوبول
داشت.سوريموشدراستامینوفنازناشیکلیويمسمومیتدریمحافظتاثراتگلرنگاهیگیآبعصاره:گیرينتیجه
سوريموش،گلرنگ گیاه ،يویکلکروزن، نوفن یاستام:هاواژهکلید

 ________________________________ _____________________________
arashalavash63@yahoo.comالکترونیکیپست،شوشتريعالوشآرش:مسؤولنویسنده*

061-38033363و نمابرتلفن،تشریحیعلومگروهپزشکی،دانشکدهاهواز،شاپورجنديپزشکیعلومدانشگاهاهواز،:ینشان
25/7/1394:مقالهپذیرش،1/7/1394:هاییناصالح،5/2/1394:مقالهوصول

مقدمه
درکـه اسـت تبضـد وضددردمتداولدارويیکاستامینوفن

حیــوانوانســاندرکلیــويوکبــدينکــروزبــهمنجــربــاالمقــادیر
بـه نسبتاستامینوفنازناشیکلیويمسمومیتاگرچه).1(گرددمی

امکـان امـا ؛اسـت برخـوردار کمتـري شیوعازآنکبديمسمومیت
داردوجـود کبـدي آسیبغیابدرحتیکلیويحادنارساییایجاد

Nacetyle(سیســتئیناســتیل-انداروي).2( Cyctein-NAC(بــراي
ایـن شـود. مـی اسـتفاده اسـتامینوفن ازناشیکبديمسمومیتدرمان

بـه قـادر امـا ؛گرددمیکبديگلوتاتیونذخایرافزایشبهمنجردارو
آسـیب کـه آنجـایی از).3(نیستاستامینوفنبرابردرلیهکمحافظت

بـه دسـتیابی ؛شودمرگبهمنجرتواندمیاستامینوفنازناشیکلیوي
رسـد. مـی نظـر بـه ضـروري ؛کنـد خنثـی راآناثربتواندکهترکیبی

ــاکنون ــاتدرت ــددمطالع ــراتيمتع ــافظتاث ــارهیمح ــانیگعص اه

؛استشدهیبررسنوفنیاستامازیناشيویکلتیمسمومدريمتعدد
بافتدرنوفنیاستامسوءاثراتکاملمهارباعثآنهاازکیچیهاما
).4-7(اندنشدههیکل

دردیربـاز ازهـا بیمـاري درمـان بـراي دارویـی گیاهانازاستفاده
ازیکـی گیاهـان پـیش قرننیمحدودتاوبودهمعمولبشريجوامع

لـزوم رفتنـد. میشماربهدردهادرمانبرايداروتامینمنبعترینمهم
هـا مـدت ازدارویـی گیاهانوسنتیطببینانهواقعواصولیبررسی

بسیاريمحققانوگردیدهاحساسرانیاکشورعلمیجوامعدرقبل
نتیجـه وانـد پرداختـه علمـی هـاي راهازگیاهانخواصجستجويبه

آنهـا درمـانی ايهـ ارزشوقـدیم هـاي نسخهتاییدبااغلبتحقیقات
).8(است همراه

ــانوادهازیگیـــاه(.Carthamus tinctorius L)گلرنـــگ خـ
Compositaeعنوانبهویخوراکروغندیتوليبراعمدتاًکهاست
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يبـرا گیـاه ایـن هـاي گـل پرچم.شودیممصرفپرندگانخوراك
عنوانهبنیهمچنوغذاییمحصوالتکردنمطلوبوکردننیرنگ

نیهمـ بـه واسـت تـر ارزانزعفرانازاهیگنیاشود.یمادهاستفدارو
یسنتيغذاهاکردننیرنگيبراآنيهاگلپرچمازوفوربهعلت

از.شـود یمـ اسـتفاده زعفـران يجـا بـه هـا رستوراندرژهیوهبیرانیا
یلـ یخضـرر کـم عیمـا ینبـات روغـن وانعنبهزینگلرنگدانهنروغ

ــاســتقبال ــرلرنــگگ. شــودیم ــدارواتاث ــقبازيمتعــددیی ــرلی اث
دارديضـدتومور تیـ فعالنیهمچنـ واعصـاب وقلـب بـر یمحافظت

نیمحققـ توسـط زینيادراردستگاهبرگلرنگدیمفاثرات).11-9(
کهاسترانیایبوماهیگکیگلرنگ).12-14(استشدهگزارش

و)15(شـود یمـ دادهکشـت کشـور نیـ ايمرکزویغربمناطقدر
مـورد دریانـدک اریبسـ مطالعـات اه،یـ گنیـ اادیـ زاستفادهرغمیعل

گرفتـه صـورت یرانـ یانیمحققـ توسـط آندیـ مفویدرمـان خواص
گیـاه یآبـ اثـر محـافظتی عصـاره   ن یـی ن مطالعه بـه منظـور تع  یااست.

گلرنگ بر مسمومیت کلیوي ناشـی از اسـتامینوفن در مـوش سـوري    
انجام شد.
بررسیروش

سـن بـا NMRIنـژاد نـر مـوش سـر 40يروتجربـی مطالعـه این
یدر دانشگاه علـوم پزشـک  گرم25-30وزنیمحدودهوهفتگی10

انجام شد.1393سال یطاهواز 
پزشـکی دانشـکده حیوانـات اتاقدرهفتهیکمدتبهوانات یح
محـیط حـرارت درجـه دراسـتاندارد، آزمایشگاهیشرایطدراهواز

12شـرایط بـا درصـد 55یبنسـ رطوبـت ،گرادیسانتدرجه22تا20
زیـ تمهاقفسشدند.نگهداريروشناییساعت12وتاریکیساعت

قـرار واناتیحدسترسدرکافیزانیمبهآبوغذاوشدداشتهنگه
یشــگاهیوانــات آزمایحيکــار بــر رویالمللــنیپروتکــل بــگرفــت.

سـعی اخالقـی لیمسارعایتضمنمختلفمراحلدرو ت شدیرعا
گردد.اجتنابغیرضروريروشوجسمیآزارنهگوهرازشد

يدر دانشـکده کشـاورز  و شهرستان اهـواز تهیـه  ازگیاه گلرنگ 
بهاه گلرنگ یگگلهايپرچمد شد.یید چمران اهواز تایدانشگاه شه

مـدت بـه مقطـر آبتـر یلیلیم100دروشدآوردهدرپودرصورت
اسـتخراج آنعصـاره جوشـاندن، ازپـس . شـد ساندهیخساعتکی

گراد یدرجه سانت121يدر دماعصارهکردن،صافازبعدد.یگرد
گـراد  یدرجـه سـانت  4يدمادرودیگرداوتوکالوقهیدق20مدتبه

ي غذاي سازآمادهدرآنچهمشابهي ریگعصارهمراحلشد.ي نگهدار
).16(شدانجام؛شودیماستفادهی محل

وانیحبهگاواژشروبهوشدحلمقطرآبدرگلرنگعصاره
آندیـ مفاثـرات کـه یقبلـ مطالعاتاساسبرگلرنگدوزشد.داده

).10(د یگردانتخابشده بود؛گزارش
میتقسـ ر یـ بـه شـرح ز  ییتـا 8گـروه 5بهی تصادفطوربههاموش

.شدند
.روز15مدتبهفیزیولوژيسرمافت یدر(شاهد):اولگروه

ــت یدر:ومدگــروه ــعصــارهاف ــگیآب ــهگلرن ــهروزان ــزانب می
mg/kg300روز15مدتبه.

15مـدت بـه فیزیولـوژي سرمافت یدر:نوفن)ی(استامومسگروه
mg/kg500فیزیولــوژيســرمبــرعــالوه15روزدر؛ ســپسروز

افت نمود.یردگاواژصورته بزین)mg/kg500 ()6(استامینوفن
ــهافــتیدر:شــده)(محافظــتچهــارمگــروه mg/kg150روزان

نوفنیز اســتامیو تجــوروز15مــدتبــهگلرنــگاه یــگیآبــعصــاره
)mg/kg500 (پانزدهمروزدر.

ــروه ــنجمگ ــتپ ــده)(محافظ ــتیدر:ش ــهاف mg/kg300روزان
نوفنیز اســتامیو تجــوروز15مــدتبــهگلرنــگاه یــگیآبــعصــاره

)mg/kg500 (پانزدهمروزدر.
ژوگـوالر وقعرازواناتیحنمودنهوشیبازپسشانزدهمروز

يریخـونگ کیداوریاسـ وBUN،Crيریـ گاندازهيبراآنهاگردن
ند شـد قربانیگردنیهايمهرهجابجاییطریقازهاموششد. سپس 

ــکلهــر دو و  ــاهی ــراآنه ــتهــايبررســیيب ــالیندریشناســباف فرم
بافتیسازيآمادهمراحلساعت،48ازپس.شددادهقراردرصد10

میکروتـوم ازاسـتفاده بـا وآمـاده پارافینیهايكبلووگرفتانجام
باسپسد.یه گردیتهمیکرون5ضخامتبهپارافینیمقاطعچرخشی

شدندآمیزيرنگهابرشائوزینوهماتوکسیلینآمیزيرنگروش
مطالعـه مـورد Blind)(کورروشبهونوريمیکروسکوپتوسطو

برچسبهمکارهاازیکیتوسطهاالمکهبیترتنیبدگرفتند.قرار
بـه مربـوط المهـر کهنیاازاطالعبدونگریدهمکاردووشدزده

الم6وانیـ حهرازو ثبت کردند. یبررسراهاالم؛استگروهکدام
حـداقل المهـر درشـد. اسـتفاده یشناسـ بافتراتییتغیبررسيبرا
وهـا لولـه تعـداد وشـد گرفتـه نظـر در40یینمـا بـزرگ بـا لدیف10

د.یگردثبتبیآسشدتنیهمچنودهیدبیآسيهاگلومرول
ل یـ ه و تحلیـ تجزSPSS-15يافـزار آمـار  نرمها با استفاده از داده

آنمتعاقـب وسویهکیواریانسآنالیزيآماريهاشدند. از آزمون
د.یاستفاده گرد05/0کمتر از يداریدر سطح معنتوکیآزمون

هایافته
ســرمترتیــببــهکــهگلرنــگعصــارهوهگــروشــاهدگــروهدر

روز15مــدتبــهراگلرنــگعصــارهmg/kg300وفیزیولــوژي
اثـري گونههیچوبودطبیعیکلیه،یشناساز نظر بافتنمود؛دریافت

نگردید.مشاهدهکلیوينکروزاز
آسیبند؛کرددریافتاستامینوفنتنهاکههای از موشگروهدر
احتقـان شـد. مشاهدهنزدیکهايلولهوهاگلومرولاغلبدرشدید
آسـیب بود.مشـهود هـا نمونهمختلفي هاقسمتدرقرمزي هاگلبول

بـومن کپسـول درپـارگی وهـا گلومرولدرنکروزشاملگلومرولی
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حاشـیه رفـتن بـین ازشاملنزدیکهايلولههايسلولراتیتغیبود.
ذکـر بـه زمال.بـود شکلي ابري نماجادیاوی سلولتورمومسواکی

ي ویـ کلتیمسـموم ی وانیـ حمدلدرکهشکلي ابري نمابروزاست
ي هـا لولهي هاسلولتورمازی ناش؛ شودیمجادیانوفنیاستامازی ناش
.استهاسلولنیادرنکروزوقوعانگریبواستکینزد

مختلفي هاگروهدری شناسبافتمقطع: 1شکل 
.شودیمدهیدهیکلبافتی عیطبارساختکنترل:گروه-الف

ختنیربهمشاملهیکلبافتدیشدبیآسنوفن:یاستامگروه-ب
احتقانو)S(کینزدي هالولهتورم)،G(ی گلومرولساختار

شود.یممشاهده)C(قرمزي هاگلبول
است.شدهکمی توجهقابلزانیمبهبیآسزانیمسوم:گروه-ج

اما؛ شودینممشاهدهکینزدي هالولهورمتوقرمزي هاگلبولاحتقان
.شودیممشاهدههالولهازی بعضدر)R(ومیتلیاپزشیر

زشیرواستی عیطبنظربههیکلبافتساختارچهارم:گروه- د
.شودیممشاهدههالولهازی اندکتعداددرومیتلیاپ

×400یی نمابزرگ، H&Eي زیآمرنگ

نمونـه شـبیه اًتقریبـ کلیـه بافتاينمشدهمحافظتيهاگروهدر
ينـاچیز میـزان بهتنهاگلومرولیآسیبوهالولهنکروزوبودطبیعی

کیـ نزدلولـه يهـا سـلول درشـکل يابـر ينماوتورمشد.مشاهده
هـاي سـلول شـدن پـاره ازناشـی هـاي دانـه وذراتامـا ؛نشدمشاهده
.بـود هودمشـ کلیـوي هـاي لولـه ازیبعضـ داخـل فضـاي دراپیتلیالی

دوزبـا شـده محافظتگروهدريویکلهايلولهوگلومرولهابیآس

mg/kg300دوزبهنسبتmg/kg150يهاگلبولاحتقان.بودکمتر
mg/kg300گـروه ژهیـ وهبـ شـده محافظـت يهـا گـروه درزیـ نقرمز

).1-(شـکل دادنشـان يریچشـمگ کاهشنوفنیاستامگروهبهنسبت
هـر يهـا المهمـه دریبافتراتییتغشدتونزایماستذکربهالزم

داشت.یمشابهيالگوگروه
وBUN،Crگیــــريانــــدازهازحاصــــلبیوشــــیمیایینتــــایج

زانیـ ماسـتامینوفن گروهدرک آمده است.یجدولدرکیداوریاس
BUN،Crشـاهد گـروه بـا داريمعنـی افـزایش سـرم کیداوریاسو
تفـاوت شـاهد گـروه وگلرنگعصارهگروهبین).>01/0P(داشت

درکیداوریاسـ وBUN،Crزانیـ مافـت نشـد.  یداريمعنـی يآمار
گروهبهنسبت؛کردافتیدررا عصارهmg/kg150کهچهارمگروه
ــتام ــاهشنوفنیاس ــارک ــيآم ــانيداریمعن ــا). >05/0P(دادنش ن ی

در؛کردافتیدررا عصارهاز mg/kg300کهپنجمگروهدرر یمقاد
ــه ــامقایس ــروهب ــاهش)mg/kg150(چهــارمگ ــتریبک افــت یيش

)01/0P<.(
بحث

ــه نتــا ــا توجــه ب گلرنــگاهیــگیآبــعصــارهج مطالعــه حاضــریب
ازیناشحاديکبدتیمسمومکاهشباعثدوزبهوابستهصورتهب

ییایمیوشـ یبشـات یآزماجینتـا د. یـ گرديسـور مـوش درنوفنیاستام
شدهمحافظتيهاهگرودرکیداوریاسوBUN،Crکاهشانگریب

اورهتجمـع کلیـوي هـاي بیمـاري دربـود. نوفنیاستامگروهبهنسبت
.افتدمیاتفاقپالسمادرآنتولیدبهنسبتپاکسازيکاهشازناشی

هـا نفـرون بهآسیبزماندرپالسماییکراتینینافزایشکهحالیدر
).17(شودمیایجاد
بـود همسـو ییایمیوشیبيهاافتهیبازینيستولوژیهمطالعاتجینتا

مـار شـده بـا    یتيهـا گروهدرنوفنیاستامازیناشهیکلبافتبیآسو
درژهیـ وهبداد.نشانکاهشيریچشمگطوربهاستامینوفنوگلرنگ

حـاد مصرفازحاصلمسمومیتmg/kg300کنندهافتیدرگروه
وکبـدي آسـیب ایجـاد دالیـل ترینشدهشناختهازیکیاستامینوفن

ســایروکبــددرشــدهتولیــدســمیهــايمتابولیــکواســتکلیــوي
).3(شودمیشناختهسمیتایناصلیمکانیسمعنوانبههاارگان

سیســتمبــهبســتگیاســتامینوفنازناشــیکلیــويآســیبشــدت

بامقایسهدرآنهامتؤامصرفوگلرنگاه یگیآبعصارهاستامینوفن،هکننددریافتهايگروهدرکیداوریاسوBUN،Crسرمیمیزانمقایسه:1جدول
آزمایشگاهیهايموشدرکنترلگروه

ارین و انحراف معیانگیمهاگروه
BUN (mg/L)Cr (mg/L)Uric acid (mg/L)

8/9±47/41/0±13603/0±16شاهد
mg/kg300(13±13402/0±39/44/0±5/9(گلرنگاهیگیآبعصاره

mg/kg500(***19±210***01/0±84/5***7/0±1/16(استامینوفن
mg/kg150استامینوفن+ گلرنگاهیگیآبعصاره)mg/kg500(†**20±178†**05/0±94/4†**3/0±7/12
mg/kg300استامینوفن+ گلرنگاهیگیآبعصاره)mg/kg500(††*11±151††*04/0±63/4††5/0±14/10

*05/0P< ،**01/0P< ،***001/0P<نسبت به گروه کنترل
†05/0P< ،††01/0P<نوفنینسبت به گروه استام
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ــیتوکروم ــایروP-450س ــاتیونذخ ــهدردارد.گلوت ــیتوکرومکلی س
P-450مقـادیر تنهـا وداردرقـرا نزدیـک هـاي لولـه درعمدهطوربه
کننـده جمـع هـاي لولـه ودورهايلولهها،گلومرولدرآنازاندکی
هـاي لولـه ترشحوجذبفعالیتعلتبهدیگرطرفازدارد.وجود

سـایر ازبیشـتر هـا لولـه ایـن درسـمی هـاي متابولیتغلظت،نزدیک
آسـیب باعـث اسـتامینوفن نیـز مطالعـه ایندر).3و2است (هاقسمت

ایـن مسـواکی حاشـیه کـه طـوري هبـ د.یگردنزدیکهايلولهدیدش
بیـانگر کـه مشـاهده شـد  شدیدسلولیریزشوندرفتبینازهاسلول
بـه نیـاز البتـه کـه اسـت هاسلولاینآپوپتوزاحتماالًوسلولیمرگ
دارد.اثبات

وGulnazقیـ تحقمشـابه خـون ییایمیوشـ یبجینتـا مطالعهنیادر
مسـمومیت بـر راریسـ عصـاره یمحـافظت اثـر کهستا)7(همکاران

کهيامطالعهبامقایسهدرند.کردیبررساستامینوفنازناشیکلیوي
دراسـتامینوفن ازناشـی کلیـوي مسـمومیت بـر زردچوبـه عصارهاثر

عصـاره ازگلرنـگ رسـد یمـ نظـر بـه ؛)6(شـد بررسیسوريموش
است.موثرترزردچوبه
گریدنیمحققتوسطيادراردستگاهبرگلرنگگیاهدیمفاثرات

گلرنـگ عصـاره دادندنشانهمکارانوLinاست.شدهگزارشزین
کنـد مـی ممانعتییصحراموشيادراردستگاهيهاسنگجادیااز
)12.(Yangاثـرات يداراگلرنـگ عصـاره دادنـد نشانهمکارانو

همکـاران وGao).13(اسـت ییصـحرا موشدريویکلبروزیضدف
یتجربـ مـدل بهبـود باعـث گلرنـگ عصـاره زیتجـو کردندگزارش

).14(شودیمییصحراهايموشدريویکلیسکمیا
مشــخصتحقیــقایــننتــایجازگلرنــگمحــافظتیاثــرمکانیســم

فعـال مـواد ازیناشـ توانـد یمـ شـده جادیایمحافظتاثراما؛شودنمی
يحــاوگلرنــگانــددادهنشــانمطالعــاتباشــد.عصــارهدرموجــود
ــت ــاغلظ ــااليه ــکوزیگلازییب ــفالونوئدها،ی ــآلکالوئدها،ی دها،ی
ی محـافظت اثرژهیوهبآنهانیباز).18-20(استنیساپونونیسروتون

نیاه است.شدگزارشی وانیحمدلدردهایفالونوئیتیسینفروتوکس
باتیترکنیاازکدامهراست.آنیدانیاکسیآنتتیفعالازیناشاثر

توجـه بـا باشـند. مطالعهنیادرشدهمشاهدهاثراتولؤمسندتوانیم
ازتوانـد یمـ گلرنـگ اثـر یاحتمالسمیمکانکیشدهذکرمطالببه

بـه ازیـ نامـر نیـ اوجـود نیاباباشد.آنیدانیاکسیآنتتیفعالقیطر
جــادیاباعـث نوفنیاسـتام انـد دادهنشـان یقبلـ مطالعـات دارد.اثبـات 

مطالعـه نیـ ادرونیگلوتاتغلظتاگرچهشود.یمویداتیاکساسترس
ریذخـا شیافـزا قیطرازگلرنگعصارهداردامکاناما؛نشدیبررس

نیـ اکهباشدکردهاعمالراخودیمحافظتتاثرايویکلونیگلوتات
دارد.اثباتبهازینزینامر

Salemریمقـاد يحـاو گلرنـگ عصـاره دادنـد نشانهمکارانو
اسـت یدانیاکسـ یآنتـ تیـ فعالويدیـ فالونوئباتیترکیتوجهقابل

)21.(Wangآســیبگلرنـگ عصـاره کردنــدگـزارش همکـاران و
طریـــقازرافئوکروموســـایتومائیهـــايســـلولردهدراکســـیداتیو

Bcl-2آپوپتـوزي مسیرهمچنینواکسیدانیآنتیهايمکانیسم /Bax

وسکارتــاندادنــدنشــانزیــنهمکــارانوWu).22(کنــدمــیمهــار
دريکبدمحافظتویدانیاکسیآنتاثراتگلرنگازشدهاستخراج

).23(داردییصحراموشدردکربنیتتراکلرازیناشيکبدبیآس
گیرينتیجه

درگلرنـگ اه یـ گیآبـ عصـاره ن مطالعـه نشـان داد کـه    یـ ج اینتا
احتمـاالً اگرچـه مـوثر اسـت.   اسـتامینوفن ازناشیکلیويمسمومیت

وقطعـی اثبـات بـراي امـا ؛داردکلیـه رويبـر یمحافظتاثرگلرنگ
درتـري وسـیع مطالعـات استالزمآناثرسمیمکانیبررسنیهمچن
.ردیگصورتفراساختاريومولکولیزمینه

قدردانیوتشکر
علـوم گـروه زاتیتجهازاستفادهباویشخصنهیهزبامطالعهنیا
شد.جاماناهوازشاپوريجندیپزشکعلومدانشگاهیحیتشر
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________________________________________________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: Acetaminophen is a commonly used analgesic and antipyretic agent which,
in high doses, causes liver and kidney necrosis in man and animals. Carthamus tinctorius L. (Safflower)
is a colorful and cheap plant that used often instead of saffron. In this study, protective effects of
Carthamus tinctorius L. aqueous extract on acetaminophen induced nephrotoxicity in mice were
investigated.

Methods: In this experimental study, forty adult NMRI male mice were randomly divided into five
groups. Group 1 (control group) received normal salin for 15 days. Group 2 received 300 mg/kg
Carthamus tinctorius L. extract for 15 days. Group 3 received normal salin for 15 days and 500 mg/kg
acetaminophen was given in 15th day. Groups 4 and 5 received daily 150 and 300 mg/kg Carthamus
tinctorius L. extract for 15 days, respectively, and acetaminophen was also given in 15th day. In 16th day,
blood samples were taken for BUN (Blood Urea Nitrogen), Cr (Creatinine) and Uric acid tests, and the
mice kidneys were removed for histopathology assessments.

Results: Acute renal necrosis and BUN, Cr and Uric acid levels were significantly increased in
acetaminophen treated mice (P<0.05). BUN, Cr and Uric acid levels were significantly reduced in the
Carthamus tinctorius L. treated groups in comparison to acetaminophen group (P<0.05) and this reduction
was greater in group 5. Carthamus tinctorius L. extract also reduced tubular necrosis-induced by
acetaminophen.

Conclusion: Carthamus tinctorius L. extract have protective effects on acute renal injury induced by
acetaminophen.

Keywords: Acetaminophen, Renal necrosis, Carthamus tinctorius L., Mouse
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