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P-17-28
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

تعیین اثر محافظتی کبدي عصاره هیدروالکلی گیاه خرگریو در مسمومیت با استامینوفن در 

موش صحرایی نر نژاد ویستار

3نژاد،  طاهره وفایی1، حسین صادقی1، جمشید محمدي1نیکبخت، محمدرضا 2، صدیقه مظفري1پورمحمد شریف طالبیان

مرکز تحقیقات گیاهان داروئی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران-1
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران-2

گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران-3

هدف از این پژوهش بررسی اثر . است و به جنس سیر تعلق داردLiliaceaاز خانواده ) Allium tripedale(گیاه خرگریو:مقدمه
.محافظتی گیاه خرگریو در مسمومیت کبدي ناشی از استامینوفن است

تقسیم شده و به مدت تایی12گروه 6طور اتفاقی به گرم به250تا 200رت نر نژاد ویستار با وزن 72در این پژوهش :هاموارد و روش
.هفت روز مورد بررسی و تداخل قرارگرفتند

گرم به ازاء هر کیلوگرم 2(کننده تک دوز استامینوفن کننده آب مقطر، گروه کنترل سمی دریافتها شامل کنترل سالم دریافتگروه
1زاء هر کیلوگرم وزن بدن، گروه درمان گرم به ا1با دوز ) NAC(سیستئین استیلدرمان با ان، گروه کنترل مثبت تحت)وزن بدن

گرم به ازاء هر میلی500درمان با دوز تحت2گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن، گروه درمان از عصاره میلی250درمان با دوز تحت
گرم وزن بدن از عصاره گرم به ازاء هر کیلومیلی500و دوز NACتحت درمان ترکیبی با 3کیلوگرم وزن بدن از عصاره و گروه درمان 

الدئید ديروبین توتال و مالون، بیلیALT ،AST،ALKPگیري روز بعد از درمان، نمونه خون از قلب جهت اندازه7ساعت و 48. بودند
)MDA (سپس کبد جدا شد و مورد بررسی پاتولوژي قرارگرفت. آوري و سرم تهیه شدجمع.

سرمی و کبدي MDA، روبین توتال، غلظت بیلیAST ،ALTو باعث کاهش فعالیت سرمی عصاره هیدروالکلی خرگری:هایافته
. داري دیده نشدها تفاوت معنیروز بین گروه7بعد از ). ≥0,05P(ساعت از تجویز استامینوفن گردید 48صورت وابسته به دوز بعد از به

. دهد عصاره هیدروالکلی گیاه خرگریو اثرات محافظتی در برابر سمیت کبدي ناشی از استامینوفن داردنتایج نشان می:گیرينتیجه

سیستئین، استامینوفن، محافظت کبدياستیلگیاه خرگریو، ان:کلمات کلیدي
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