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ناشی از و بافتی  عملکردي تعیین اثر عصاره توام هیدروالکلی سیاه دانه و زرد چوبه بر آسیب
  دوکسوروبیسین در کلیه موش صحرایی

   1ابوالفضل خواجوي راد ،1رضا محبتی

  گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران - 1

کوزوري و کاهش وروي ضد سرطان از طریق التهاب و آسیب اکسیداتیو سبب گل: دوکسوروبیسین به عنوان یک دامقدمه
عملکرد کلیوي می شود. سیاه دانه و زردچوبه از معروفترین گیاهان دارویی بوده اند که داراي خواص آنتی اکسیدانی و ضد 

  التهابی هستند.

ند: شاهد، دوکسوروبیسین، عصاره سیاهدانه+ گروه تقسیم شد 6سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به  65: هامواد و روش
زردچوبه+ دوکسوروبیسین. دوکسوروبیسین به و  سیاهدانهتوام دوکسوروبیسین، عصاره زردچوبه+ دوکسوروبیسین، عصاره 
روزه تجویز شدند. پس از جمع آوري سرم و ادرار  35دوره  طیصورت تزریق داخل وریدي در روز هفتم و عصاره ها در 

یافته ها از آزمون آنالیز واریانس یک ایندکس کلیه بررسی شدند.  ، هیستوپاتولوژي و، اوره سرم، گلوکز ادرارGFRي پارامترها
  .می باشد 05/0سطح معنی داري کمتر از همچنین زوجی استفاده شد.   tطرفه و تست تعقیبی توکی و آزمون

کاهش معنی دار و میزان گلوکز ادرار و ایندکس کلیه  GFRنسبت به گروه کنترل میزان  دوکسوروبیسیندر گروه  :یافته ها
افزایش معنی دار یافتند. میزان اوره سرم در هیچ یک از گروهها تفاوت معنی دار نداشت. در هریک از گروههاي درمانی با 

 و کاهش GFR دوکسوروبیسین افزایش معنی دارعصاره سیاهدانه، زردچوبه و عصاره توام با دوکسوروبیسین نسبت به گروه 
همچنین درصد آسیب بافتی نیز در گروه هاي درمان با عصاره توام نسبت به گروه . مشاهده شدادرار و ایندکس کلیه  گلوکز

  دوکسوروبیسین کاهش معنی داري داشت.

زوري شد، وکوو گل و بافتی کلیه زردچوبه سبب بهبود وضعیت عملکرديو  سیاهدانهتوام تجویز عصاره  نتیجه گیري:
  روي ایندکس کلیه نشان نداد.  اثريرحالیکه د

  GFRسیاهدانه، زردچوبه، دوکسوروبیسین، گلوکوزوري،  کلمات کلیدي:
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