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P-17-25
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایرانو بیست و 

هاي تیواستامید در موشهاي کبدي در سیروز القا شده بااثرات الکتولوز و سیلیمارین بر آنزیم

صحرایی به امید درمان بیماري سیروز کبدي

2، حجت اله عالیی1ناصر میرازي، 1مژگان قبادي پور

دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانگروه زیست شناسی، دانشکده علوم،-1
گروه فیزیولوژي، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران-2

اکسیدان قوي دارد و از کبد علیه صدمه هاي آنتیویژگی. هپاتوتوکسیک استهاي آنتیسیلیمارین ترکیبی از فالونولیگنان:مقدمه
صورت عنوان ملین بهساکارید غیر قابل جذب مصنوعی است و بهالکتولوز نیز پرمصرفترین دي. نمایدهاي گزنوبیوتیکها محافظت می

هاي صحرایی مدل سیروزي و بررسی اثر ین بررسی مشاهده اثر داروهاي سیلیمارین و الکتولوز بر موشهدف از ا. رودکار میشربت به
.باشدسینرژیک احتمالی این دو بر بهبودي این بیماري می

اد پس از ایج. گرم استفاده شد275-233هاي هاي صحرایی نر نژاد ویستار با وزنبراي تهیه مدل سیروزي از موش: هامواد و روش
ها الکتولوز و سیلیمارین تقسیم شده، به این گروه-4الکتولوز و -3سیلیمارین ،-2استامید، تیو--1:گروه به ترتیب4مدل سیروز به 

پس از آن . دریافت نمودند) هشت هفته(گروه تیواستامید و گروه کنترل نیز اضافه شد که آب و غذاي معمولی را به مدت دو ماه 
شناسی و خون مورد تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی هاي بافتنمونه. ورد خونگیري از قلب قرار گرفته و تشریح شدندها بیهوش و مموش

.قرار گرفت
. هاي سیلیمارین و تیواستامید دیده شدروبین و آلکالین فسفاتاز بین گروهداري در میزان بیلیتغییرات چشمگیر معنی: هایافته

بعد از تیمار با تیواستامید کبد کامال صدمه دیده و سیروزي . کنندهاي بیوشیمیایی سرم را تایید مییافتهشناسی کبد هاي بافتآزمایش
.ها پس از تیمار با سیلیمارین و الکتولوز در معرض تغییر قرار گرفتندرسد که بافتنظر میبه. استشده

تواند براي تغییر پارامترهاي مشخصی از خون مورد ن و الکتولوز میشود که سیلیماریها مشخص میبا در نظر گرفتن یافته: گیرينتیجه
.استفاده قرار گیرد

الکتولوز، سیلیمارین، موش صحرایی، سیروز کبدي، انسفالوپاتی کبدي:کلمات کلیدي
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