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O-01-3
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي خالصه مقاالت فارسی بخش سخنرانی اولین کنگره بین

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

بیوشیمیایی در سمیت کلیوي پارامترهايالکلی بارهنگ بر-بررسی اثر حفاظتی عصاره آبی

پالتین در موش صحراییشده توسط سیسایجاد

،3، شهرزاد هواخواه2، سمیه شفیعی3، سارا حسینیان1الرضا حاج زاده، موسی2صغري پرهیزگار،1رادابوالفضل خواجوي
3سمیرا شهرکی

ایرانمشهد،مشهد،پزشکیعلومدانشگاهپزشکی،دانشکدهفیزیولوژي،گروهکاربردي،فیزیولوژيمرکزتحقیقات-1
مشهد، ایرانمشهد،پزشکیعلومدانشگاهپزشکی،دانشکدهفیزیولوژي،گروه-2

ایرانمشهد،پزشکی مشهد،علومدانشگاهپزشکی،دانشکدهفیزیولوژي،گروهوداروییگیاهانفارماکولوژيتحقیقاتمرکز-3

هاي زیادي از بارهنگ در بخش. علت اثر جانبی نامطلوب سمیت کلیوي محدود شده استپالتین بهاستفاده بالینی از سیس:مقدمه
.شودتسکین درد و بهبود تب استفاده می،تومورها،گوارشی،عفونی،هاي پوستیدرمان بیماريدنیا در 

،)صورت داخل صفاقیگرم بر کیلوگرم بهمیلی7(ینپالتیس، سشاهد: ییتا10گروه 6نر به ییصحرايهاموش:هامواد و روش
یقبا تزر) گرم بر کیلوگرممیلی1200و 600، 300(بارهنگ یالکل-آبی٪70عصاره و)گرم بر کیلوگرممیلیE)100ویتامین

. کردندیافتعصاره بارهنگ دروEترتیب ویتامینبهروز21مدت عصاره بهو Eي ویتامینهاگروه. شدندیمتقسینپالتیسس
روزهاي قبل از تجویز (5و0روزهاي منظور مقایسه نتایج پارامترهاي بیوشیمیایی میانگین نتایج به. شدیقتزر6روزدرینپالتیسس

با میانگین نتایج روزهاي12و9و8همچنین میانگین نتایج روزهاي . مقایسه شد12و 9و8با میانگین نتایج روزهاي) پالتینسیس
.شدندیینتعدفع ادراري پتاسیماوره و ینین،کراتیسرميهاغلظت. مقایسه گردید21و18و15

در مقایسه با گروه شاهد 21و18و15و 12و9و8پالتین در روزهاي هاي سرمی اوره و کراتینین در گروه سیستغلظ:هایافته
و Eهاي ویتامین هاي سرمی اوره و کراتینین در گروهداري در غلظتکه کاهش معنیدر حالی،داري افزایش یافتطور معنیبه

دار در همچنین کاهش معنی. مشاهده شد12و9و8پالتین در روزهاي گروه سیسدر مقایسه با 1200و600بارهنگ با دوز 
در روزهاي Eدار در غلظت سرمی اوره در گروه ویتامین و کاهش معنی1200غلظت سرمی کراتینین در گروه بارهنگ 

در گروه سیس پالتین در 21و15و روزهاي 9دفع ادراري پتاسیم در روز . در مقایسه با سیس پالتین مشاهده شد21و18و15
داري بر میزان دفع ادراري و بارهنگ اثر معنیEکه درمان با ویتامین در حالی. داري کاهش یافتطور معنیمقایسه با گروه شاهد به

که بود-% 70پالتین و در گروه سیس-% 60052پتاسیم در مقایسه با گروه سیس پالتین نداشت اما درصد کاهش درگروه عصاره 
موجب افزایش معنی دار در دفع ادراري 1200و عصاره Eاگرچه درمان با ویتامین . تري داشتدر گروه عصاره درصد کاهش کم

.در مقایسه با گروه سیس پالتین شد21و15پتاسیم در روزهاي 
و عصاره بارهنگ سطوح سرمی اوره و کراتینین و دفع ادراري پتاسیم را در Eمطالعه حاضر نشان داد که ویتامین :نتیجه گیري

.بخشدسمیت کلیوي ایجاد شده توسط سیس پالتین بهبود می

، نارسایی کلیويEسیس پالتین، بارهنگ، ویتامین :کلمات کلیدي
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