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P-17-31
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

توسط بر آسیب کبدي ناشی از کلستازیس داخل کبدي القا شدهاثرات حفاظتی مومیایی

استامینوفن

1، فرهود قاضی3، غالمرضا اسدي کرم3، محمد خاکساري2، نادر شاهرخی1جابر آتش بار

گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران -1
پزشکی کرمان، کرمان، ایرانمرکز تحقیقات کبد و گوارش، دانشگاه علوم-2
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران-3

هـاي آسـپارتات   اکسـیداتیو و مقـادیر سـرمی آنـزیم    ترین خطر سمیت استامینوفن نکروز کبدي است که با افزایش استرساصلی: مقدمه
عنوان مدلی براي کلسـتاز داخـل کبـدي معرفـی شـده      استفاده از استامینوفن به. همراه است) ALT(و آالنین ترانسفراز ) AST(ترانسفراز 

.جایی که مومیایی داراي اثرات ضدالتهابی و ضداکسیدانی است اثر آن بر این نوع کلستاز بررسی شداز آن. است
رم وزن بدن اسـتامینوفن بـه چهـار گـروه تقسـیم      گرم بر کیلوگمیلی500دوز هاي صحرایی نر، بعد از دریافت تکموش:هامواد و روش

ساعت بعد از تجـویز  24. دوز باالي مومیایی+ استامینوفن-4دوز کم مومیایی + استامینوفن-3حالل + استامینوفن-2استامینوفن -1: شدند
.گیري شدسرم اندازه) روبینبیلی(BDو ) گاما گلوتامیل ترانسفراز(GGT, ALT, ASTاستامینوفن، 

عالوه بر این دوز باالي مومیایی نیز کاهش این پارامترها را در . بود1و 2تر از گروه ، کم3در گروه ALTو ASTمیزان سرمی :ه هایافت
است، اما داراي اختالف را کاهش دادهGGT، میزان سرمی 1، در مقایسه با گروه 3اگرچه گروه . موجب شد1و 2هاي مقایسه با گروه

.هاي دیگر بود، بیشتر از گروه4در گروه BDمیزان . نیست2با گروه 
ناشـی از کلسـتازیس القاءشـده توسـط اسـتامینوفن را کـاهش       ASTو ALTمصرف مومیایی خصوصا دوز کم آن، افزایش :نتیجه گیري

.دهد و ممکن است داراي نقش حفاظت کبدي باشدمی

AST ،ALTمیایی، کلستازیس داخل کبدي، استامینوفن، مو:کلمات کلیدي
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