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اثر محافظتی عصاره آبی الکلی اسطوخودوس بر سمیت کلیوی ناشی از جنتامایسین در
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-5کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز
-6گروه فارماکولوژی و سم شناسي ،دانشكده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز
-9گروه فارماکولوژی ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تهران
-4گروه زیست شناسي ،دانشكده علوم ،دانشگاه شهید چمران اهواز
دریافت ،44/5/8 :اصالح ،44/7/6 :پذیرش44/21/21 :

خالصه
سابقه و هدف :جنتامایسین یكي از آنتيبیوتیكهای آمینوگلیكوزیدی است که در درمان عفونتهای باکتریایي گرم منفي استفاده ميشود .با توجه به اینكه شیوع آسیب کلیوی در
زمان مصرف دارو حدود  %51گزارش شده است در این مطالعه اثر محافظتي عصاره هیدروالكلي اسطوخودوس بر سمیت کلیوی ناشي از جنتامایسین مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربي 91 ،موش صحرایي نر از نژاد ویستار به صورت تصادفي در پنج گروه  7تایي دستهبندی شدند .گروه اول نرمال سالین ( )1ml/kgو گروه
دوم جنتامایسین با دوز  01mg/kgاز طریق داخل صفاقي به مدت  51روز دریافت نمودند .گروه های  9-1به ترتیب دوزهای  611 ،511و  411mg/kgعصاره اسطوخودوس را
 9ساعت بعد از تزریق جنتامایسین از طریق صفاقي به مدت  51روز دریافت نمودند .یک روز بعد از آخرین دوز دارو میزان کراتینین سرمي ،BUN ،مالوندیآلدئید و گلوتاتیون در
بافت کلیه چپ اندازه گیری شد .کلیه راست جهت تهیه نمونه بافتي و رنگآمیزی هماتوکسیلین و ائوزین در فرمالین  %51نگهداری شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که جنتامایسین به طور معنيداری میزان کراتینین سرمي ( ،)76/73±4/47 mg/dl( BUN ،)9/4±1/67 mg/dlمالوندیآلدئید بافت کلیه (
 )5696±500/5nmol/mg proteinو گلوتاتیون ( )6/06±1/99 nmol/mg proteinدر موشهای صحرایي را در مقایسه با گروه کنترل(به ترتیب ،1/17±1/57
973/41±10/17 ،53 /11±9/9و  )7/66±1/74تغییر داد( .)p<1/11عصاره با دوز  611و  411 mg/kgبه طور معنيداری افزایش سطوح کراتینین BUN ،و مالوندیآلدئید
ناشي از جنتامایسین را مهار کرد( .)p<1/11یافتههای هیستوپاتولوژی نشان داد که جنتامایسین توانسته منجر به آسیب کلیوی و نكروز توبولي گردد.
نتیجه گیری :نتایج نشان داد که عصاره هیدروالكلي اسطوخودوس باعث کاهش اندکس های بیوشیمیایي و پارامترهای استرس اکسیداتیو در مقابل سمیت کلیوی ناشي از
جنتامایسین گردید.
واژههای کلیدی :جنتامایسین ،سمیت کلیوی ،اسطوخودوس ،موش صحرایی.

مقدمه
جنتامایسن از داروهای آمینوگلیكوزیدی است که دارای نقش اصلي در درمان

متصل ميشوند سپس از طریق اندوسیتوز در اندامکهای درون سلولي مانند

بیماریهای عفوني و میكروبي ميباشد .گزارشهای متفاوت نشان دهنده سمیت

میتوکندری و هسته تجمع ميکنند .جنتامایسین سبب افزایش تولید آنیون

کلیوی مشخص این دارو در انسان و مدلهای آزمایشگاهي ميباشد .شیوع آسیب

سوپراکسید ،رادیكال هیدروکسیل و پراکسید هیدروژن در میتوکندریهای کلیه

کلیوی در زمان درمان با این دارو حدود  %51ميباشد( .)5با توجه به مطالعات اخیر

ميشود .این رادیكالهای آزاد با لیپیدهای اشباع نشده واکنش و سبب

تجمع انتخابي این دارو در قشر کلیه ها و تولید گونههای فعال اکسیژن()ROS

پراکسیداسیون لیپیدها و فسفولیپیدهای غشایي ،تغییر سیالیت و افزایش

که منجربه ایجاد استرس اکسیداتیو و آسیب به توبولهای پروگزیمال کلیه

نفوذپذیری غشاء و در نهایت منجر به آسیب سلولي ميشوند .استرس اکسیداتیو

ميشود ،از دالیل سمیت کلیوی این دارو ميباشند .گروههای آمین چندگانه بر

ناشي از گونههای فعال اکسیژن عالوه بر تخریب غشاء سلولي با اکسیداسیون

روی مولكول آمینوگلیكوزید در  pHفیزیولوژیک ایجاد یک شارژ کاتیوني

پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک ،سبب دناتوره شدن پروتئینها و شكسته شدن

ميکنند .درنتیجه مولكول آمینوگلیكوزید به راحتي به فسفولیپیدهای آنیوني موجود

زنجیره  DNAو آسیب بافتي شده که نتیجه آن کاهش فیلتراسیون گلومرولي و

در غشاء پالسمایي سلولهای توبول پروگزیمال به شیوه اشباع پذیر الكترواستاتیک

بروز سمیت حاد کلیوی ميباشد( .)6-4آنتياکسیدانتها با خنثي سازی تاثیر

 این مقاله حاصل از طرح تحقیقات دانشجویي به شماره  34s.54دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور مي باشد.
* مسئول مقاله :دکتر مهدی گودرزی
آدرس :اهواز ،دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور ،دانشكده داروسازی ،گروه فارماکولوژی و سم شناسي .تلفن175 -99790970 :

E-mail: gmehdi_787@yahoo.com
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متابولیتهای فعال اکسیژن بر اجزای سلولي نقش موثری در جلوگیری از بروز

دستگاه روتاری تغلیظ و پس از قرار دادن در آون  91-41درجه سانتيگراد عصشاره

آسیب اکسیداتیو و بیماریهای مرتبط به آن ایفا ميکنند .به همین دلیل یكي از

خشک بدست آمد.

مهمترین راههای پیشگیری از بیماریهای ناشي از آسیب اکسیداتیو استفاده از

طراحی مطالعه :در این مطالعه تجربي ،حیوانات به صورت تصادفي به پنج گروه

ترکیبات آنتياکسیدان ميباشد .تاکنون ترکیبات آنتياکسیدان مختلفي شامل:

شش تایي تقسیم شدند .گروه اول روزانه  6میلي لیتر سرم فیزیولوژی به مدت 51

مالتونین ،ویتامین  ،Eپروبوکول ،ان -استیل سیستئین ،ال کارنیتین ،تئوفیلین،

روز به صورت داخل صفاقي دریافت نمودند .گروه دوم جنتامایسین را با دوز

فنول دوپام و ...برای پیشگیری از سمیت کلیوی جنتامایسین و سایر

 01 mg/kgبه مدت  51روز به صورت داخل صفاقي دریافت نمودند .گروه سوم،

آمینوگلیكوزیدها استفاده شده است ( .)1-51استفاده از گیاهان در معالجه تعداد

چهارم و پنجم به ترتیب  611 ،511 mg/kgو  411عصاره سه ساعت بعد از

بسیاری از بیماریها همواره بطور سنتي در سطح وسیعي متداول بوده است .امروزه

جنتامایسین با دوز  01 mg/kgبه مدت  51روز به صورت داخل صفاقي دریافت

درمانهای گیاهي مانند استفاده از مكملها و عصاره گیاهاني که غني از

نمودند 64 .ساعت بعد از آخرین تزریق(روز یازدهم) ،پس از القای بیهوشي

پليفنول ها خصوصاً فالونوئیدها و اسیدهای فنولي هستند در سراسر جهان معمول

حیوانات به وسیله اتر ،شكم آنها توسط قیچي جراحي باز و از قلب آنها  6میلي لیتر

شده است .زیرا نشان داده شده که ترکیبات فنولي دارای اثرات محافظتکنندگي

خون گرفته و به مدت  51دقیقه با سرعت  9111دور در دقیقه سانتریفیوژ شد.

در برابر گونههای فعال اکسیژن بوده و نیز سیستم آنتياکسیدان بدن را تقویت

سرم جدا شده به آزمایشگاه بیوشیمي منتقل و برای ارزیابي آسیب کلیوی ،دو

ميکنند(.)3-55

شاخص نیتروژن اوره خون ( )BUNو کراتینین سرم بررسي گردید .از هر موش

اسطوخودوس (الواندا) به نام علمي  Lavandula officinalisگیاهي است

کلیه سمت راست جدا شد و در محلول فرمالین  51درصد تثبیت و جهت تعیین

دائمي با بوتهای به ارتفاع حدودا یک متر و ساقههایي چهار گوش که در قسمت-

میزان آسیب بافتي به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال شد .کلیه های سمت چپ برای

های پایین ،چوبي ميشوند .در طب سنتي ایراني کاربردهای بسیاری از آن در

ارزیابي میزان مالون دی آلدئید و گلوتاتیون جدا شد.

درمان بسیاری از بیماریها به اثبات رسیده است .محققان خواص متعدد درماني از

برای این منظور نیم گرم از بافت کلیه در بافر فسفات  1/5موالر با 7/4

قبیل ،ضد اظطراب ،ضد افسردگي ،ضد التهابي ،ضد اسپاسم ،ضد درد ،ضد

=pHو با غلظت  51درصد حجمي/وزني هموژنیزه گردید .برای تعیین غلظت

باکتری ،ضد انگل ،ضد ویروس ،آرامبخشي و آنتي اکسیداني از این گیاه گزارش

پروتئین ،از روش  Bradfordاستفاده شد( .)51معرف برادفورد که شامل

کردند( .)55-54با توجه به دارا بودن مواد موثره آنتياکسیداني در گیاه

کوماسي بلو ،اسید فسفریک  %01و اتانول  % 37ميباشد ،تهیه گردید .جذب رنگ

اسطخودوس ،اثر محافظت ي عصاره این گیاه در سمیت کلیوی ناشي از جنتامایسین

حاصل از مخلوط  11میكرولیتر از هموژنه بافتي رقیق شده و  6/1میلي لیتر از

در این مطالعه بررسي شد تا در صورت اثبات اثرات پیشگیرانه این گیاه ،بتوان در

معرف برافورد را با دستگاه اسپكتروفتومتر در طول موج  131نانومتر در معادله

بیماراني که بدلیل عفونتهای مقاوم مجبور به استفاده از این آنتي بیوتیک در

کالیبراسیون غلظتهای مشخص  511تا  5111میكروگرم بر میلي لیتر از آلبومین

دوزهای باال و طوالني مدت هستند ،توصیه به استفاده همزمان با مقدار مشخص

سرم گاوی قرار داده و غلظت پروتئین بدست آورده شد.

روزانه گیاه اسطوخوددوس جهت پیشگیری از عوارض سمیت کلیوی ناشي از

اندازهگیری میزان مالون دی آلدئید :برای تعیین میزان مالون دی الدئید ،از

جنتامایسین نمود.

روش  Sathoاستفاده شد( .)57به نیم میلي لیتر از بافت هموژنه 5/1 ،میلي لیتر
تری کلرو استیک اسید  51درصد اضافه نموده و سپس با دور  4111 gبه مدت
 51دقیقه سانتریفوژ گردید .به  5/1میلي لیتر از مایع رویي 6 ،میلي لیتر محلول

مواد و روشها

 1/77درصد تیو باربیتوریک اسید اضافه نموده و سپس به مدت  91دقیقه در حمام

مواد شیمیایی :تترا اتوکسي پروپان ،آلبومین سرم گاوی (،)BSA

آب جوش انكوبه شد .سپس  6میلي لیتر  -5بوتانول به محلول اضافه و به مدت

تیوباربیتوریک اسید ( ،)TBAدی تیو -بیس -نیترو بنزوئیک اسید (،)DTNB

 51دقیقه با دور  4111 gسانتریفوژ گردید .جذب محلول رویي صورتي رنگ به

کوماسي بلو جي ،تری کلرواستیک اسید ( ،)TCAگلوتاتیون احیاء ( )GSHو

کمک اسپكتروفتومتر در طول موج  196نانومتر قرائت گردید .غلظت مالون دی

دیگر مواد شیمیایي با درجه خلوص باال از شرکت مرک تهیه گردید.

آلدئید با استفاده از تترا اتوکسي پروپان به عنوان استاندارد ،تعیین شده و نتایج به

حیوانات :برای انجام این مطالعه تجربي ،از 91سر موش صحرایي نر ،نژاد

صورت نانومول بر میليگرم پروتئین بیان شد .جهت رسم منحني کالیبراسیون از

ویستار در محدوده وزني  611±61گرم استفاده گردید .حیوانات از مرکز پرورش

غلظتهای  61 -1/6میكروموالر تترا اتوکسي پروپان در اسید سولفوریک % 51

حیوانات آزمایشگاهي دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز خریداری شدند.

استفاده گردید.

حیوانات در قفسهایي از جنس پليکربنات در دمای  61±6درجه سانتي گراد در

اندازهگیری میزان گلوتاتیون :محتوای گلوتاتیون توسط واکنش گلوتاتیون با

سیكل نوری  56ساعت روشنایي و  56ساعت تاریكي نگهداری شدند .آب

معرف المن ( )DTNBو ایجاد ( TNBرنگ زرد) شناسایي و اندازهگیری

لولهکشي شهری و غذای فشرده به میزان کافي در اختیار آنها قرار گرفت.

ميشود .)57( .به طور خالصه  5میليلیتر بافر  Tris-EDTAبا  pH=0/7به

تهیه عصاره :پس از برداشت گیاه در فصل رویشش آن و شناسشایي و تیییشد نشام

 11میكرولیتر بافت هموژنه اضافه و مخلوط گردید .سپس  61میكرولیتر معرف

علمي ،برگ گیاه خشک و سپس آسیاب گردید .مقدار  611گرم از پودر حاصل بشه

المن  1/15موالر در متانول به مخلوط باال اضافه و بعد از  51دقیقه نگهداری در

مدت  76ساعت در حالل هیدروالكلي (  91آب  71 :اتانول) قشرار گرفشت ،سشپس

دمای اتاق ،رنگ زرد ایجاد شده در طول موج  456نانومتر با دستگاه

عصاره بدست آمده از کاغذ صافي عبشور داده ششد و محلشول صشاف ششده توسشط

اسپكتروفتومتر قرائت شد .از استاندارد گلوتاتیون در غلظتهای مختلف برای رسم
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اثر محافظتي عصاره آبي الكلي اسطوخودوس …؛ مجتبي کالنتر و همكاران

منحني کالیبراسیون استفاده شد .با توجه به میزان پروتئین در هر میلي لیتر از

اثرات عصاره هیدروالکلی اسطوخودوس بر میزان گلوتاتیون و

هموژنه بافتي ،محتوای گلوتاتیون بر حسب نانومول بر میليگرم پروتئین بدست

مالوندیآلدئید در بافت کلیه :نتایج نشان داد که میزان مالوندیآلدئید و

آمد .داده های آماری به دست آمده با استفاده از نرم افزار  50 SPSSو آزمونهای

گلوتاتیون بافت کلیه در گروه دریافت کننده جنتامایسین به ترتیب 5696±500/5

آماری آنالیز واریانس یک طرفه ،آزمون تعقیبي توکي تجزیه و تحلیل شد و

و  6/06±1/99نانو مول بر میليگرم پروتئین و در گروه دریافت کننده نرمال

 p<1/11معني دار درنظر گرفته شد

سالین به ترتیب973/41±10/17و  7/66±1/74نانو مول بر میليگرم پروتئین بود.
جنتامایسین مقدار مالوندیآلدئید در بافت کلیه را در مقایسه با گروه دریافت کننده
نرمال سالین بصورت معنيداری افزایش داد(.)p<1/11

یافته ها

عصاره با دوزهای  511،611و  411mg/kgافزایش مالوندیآلدئید ناشي از

اثرات عصاره هیدروالکلی اسطوخودوس بر میزان  BUNو کراتینین

جنتامایسین را بطور معنيداری کاهش دادند( )p<1/11بطوریكه میزان مالوندی-

سرم:نتایج نشان داد که میزان کراتینین سرمي و  BUNدر گروه دریافت کننده

آلدئید بین گروه دریافت کننده عصاره با دوز  411mg/kgو گروه دریافت کننده

جنتامایسین به ترتیب  9/4±1/67و  76/73±4/47و در گروه دریافت کننده نرمال

نرمال سالین اختالف معني داری وجود نداشت(جدول  .)5همچنین جنتامایسین

سالین به ترتیب  1/17±1/57و 53/11±9/9بود .تجویز جنتامایسین به تنهایي

مقدار گلوتاتیون در بافت کلیه را در مقایسه با گروه دریافت کننده نرمال سالین

باعث افزایش معنيداری در میزان  BUNو کراتینین سرم نسبت به گروه دریافت

بصورت معني داری کاهش داد( .)p<1/11عصاره با دوزهای  611و

کننده نرمال سالین شد(( )p<1/11نمودار 5و  .)6با توجه به نتایج ،کمترین غلظت

 411mg/kgکاهش گلوتاتیون ناشي از جنتامایسین را بطور معني داری افزایش

کراتینین و  BUNمربوط به گروه دریافت کننده نرمال سالین و بیشترین غلظت

دادند(.)p<1/11

مربوط به گروه دریافت کننده جنتامایسین ميباشد .میزان  BUNدر گروه های
دریافت کننده جنتامایسین و عصاره با دوزهای  511،611و  411mg/kgبا گروه

جدول  .2اثر عصاره اسطوخودوس بر میزان گلوتاتیون و مالوندی-

دریافت کننده جنتامایسین به تنهایي اختالف معني داری مشاهده شد()p<1/11

آلدئید در بافت کلیه موشهای صحرایی مواجهه با جنتامایسین

به طوری که میزان  BUNدر گروه دریافت کننده عصاره با دوز  411mg/kgبا

گلوتاتیون

مالون دی آلدئید

(نانومول بر میلیگرم

(نانومول بر میلیگرم

پروتئین)

پروتئین)

کنترل(نرمال سالین)

7/66±1/74b

973/41±10/17b

جنتامایسین

6/06±1/99a

5696±500/5a

9/91±1/94a

071/0±545/9a,b

4/95±1/19a,b

731/6±10/74a,b

1/51±1/71a,b

115/4±70/79b

گروه دریافت کننده نرمال سالین اختالف معني داری نداشت که نشان دهنده تاثیر

گروه

مثبت عصاره در کاهش آسیب کلیوی ناشي از تزریق جنتامایسین ميباشد.

جنتامایسین+عصاره
511mg/kg
جنتامایسین+عصاره
611mg/kg
جنتامایسین +عصاره
411mg/kg

 aاختالف معنيدار با نرمال سالین ( b ،)p<1/11اختالف معنيدار با جنتامایسین ()p<1/11

نمودار .2میانگین سطح نیتروژن اوره خون در گروه های مورد مطالعه

اثرات عصاره هیدروالکلی اسطوخودوس بر هیستوپاتولوژی بافت
کلیه :در گروه دریافت کننده سرم فیزیولوژی بافت کلیه دارای ساختار نرمال بوده
و ضایعه پاتولوژیک خاصي مشاهده نگردید(شكل  .)A5در گروه دریافت کننده
جنتامایسین در سلولهای پوشاننده لولههای پروگسیمال کلیوی تورم سلولي
مشاهده گردید .در برخي از لولهها نكروز سلولي قابل توجهي قابل رویت بود
(شكل.)B 5
در گروه دریافت کننده جنتامایسین و عصاره اسطوخودوس با دوز ،511mg/kg
نكروز و تورم سلولي در سلولهای پروکسیمال مشاهده شد(شكل  .)C 5در گروه
دریافت کننده جنتامایسین و عصاره اسطوخودوس با دوز  ،611mg/kgاثر
نمودار .1میانگین سطح کراتینین سرمی در گروههای مورد مطالعه

محافظتي قابل توجهي به چشم ميخورد و میزان آسیب وارد شده به کلیه کمتر

* اختالف معنيدار با نرمال سالین( # ،)p<1/11اختالف معنيدار با گروه دریافت کننده

است(شكل .)D 5در بافت کلیه حیوانات گروه دریافت کننده جنتامایسین و عصاره

جنتامایسین(( )p<1/11هر دو نمودار)

اسطوخودوس با دوز  ،411mg/kgتورم سلولي مشاهده شد(شكل .)E5
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اکسیداتیو و افزایش قدرت احیاءکنندگي بافت کلیه ميباشد و این یافته همسو با
نتایج تحقیقات دیگر ميباشد(3و .)1-7در مطالعهای دیگر  Ashtianiو
همكارانش که اثر عصاره گیاه مریم گلي بر سمیت کلیوی ناشي از جنتامایسین
بررسي شد ،نتایج نشان داد که میزان فیلتراسیون گلومرولي که توسط جنتامایسین
کاهش یافته بود بهطور نسبي توسط مصرف عصاره مریمگلي بهبود پیدا کرد که
منجر به کاهش غلظت کراتینین و اوره -نیتروژن پالسما گردید .همچنین میزان
استرس اکسیداتیو که توسط جنتامایسین افزایش یافته بود توسط مصرف عصاره
مریمگلي بهطور قابل مالحظهای کاهش یافت لذا بدلیل تشابه مواد موثره موجود
در عصاره اسطوخوددوس و مریم گلي انتظار ميرود که عصاره اسطوخوددوس نیز
اثرات مشابهي در کاهش میزان غلظت کراتینین و اوره –نیتروژن پالسما درنتیجه
تقویت عملكرد کلیوی و محافظت کلیوی از خود داشته باشد( .)61بنابراین ميتوان
اثرات مشاهده شده محافظت کلیوی عصاره اسطوخوددوس را نیز به محتوای
باالی آنتياکسیداني این گیاه نسبت داد .میزان  BUNو کراتینین ارتباط
شکل  .2تصویر میکروسکوپی بافت کلیه موش صحرایی در گروههای مورد

مستقیمي با میزان آسیب کلیوی و اختالل عملكرد کلیوی دارد که در واقع معیار و

مطالعه .رنگ آمیزی هماتوکسین -ائوزین .بزرگنمایی X400

شاخصي جهت میزان عملكرد کلیوی و توبول پروکسیمال ميباشد .در این مطالعه

 Aتصویر میكروسكوپي بافت کلیه موش صحرایي در گروه کنترل B ،تصویر میكروسكوپي بافت کلیه

و دیگر مطالعات انجام شده این شاخصها در گروههای حیواني که عصاره گیاهي

موش صحرایي در گروه جنتامایسین C-E ،تصویر میكروسكوپي بافت کلیه موش صحرایي در

همراه با جنتامایسین دریافت نمودهاند بطور معني داری کاهش یافتهاند که سندی

گروههای دریافت کننده عصاره به ترتیب با دوزهای  611،511 mg/kgو 411

بر بهبود عملكرد کلیوی و در واقع اثر پیشگیرانه این گیاهان بر سمیت کلیوی بوده
است Najafzadeh .و همكارانش اثر محافظتي عصاره گیاه سیلیمارین

بحث و نتیجه گیری

(خارمریم) را در سمیت ناشي از جنتامایسین در سگ بررسي کردند که مطالعات

نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که تجویز توام عصاره

هیستوپاتولوژیک نهایي از بافت کلیه نشان داد که عصاره گیاه خارمریم توانسته

اسطوخودوس همراه با جنتامایسین سبب پیشگیری از آسیب کلیوی ناشي از

بود از گلومرولونفریت ناشي از جنتامایسین در بافت کلیه تا حد زیادی پیشگیری

مصرف این دارو در موشهای صحرایي ميشود .این اثر به خواص آنتياکسیداني

کند که این اثر سیلیمارین را ناشي از مواد موثره آنتي اکسیداني موجود در این گیاه

این گیاه و مهارکنندگي پراکسیداسیون لیپیدها مربوط ميشود .همانگونه که در

نسبت دادند(.)65

این مطالعه مشاهده شد ،پارامترهای استرس اکسیداتیو و عملكرد دفعي کلیهها در

تحقیقات دیگری نیز نشان دادهاند که بهکارگیری عوامل آنتياکسیدان

گروههای کنترل و دریافت کننده جنتامایسین اختالف معنيداری با یكدیگر

ميتوانند مانع افزایش غلظت کراتینین و  BUNبدنبال مصرف جنتامایسین

داشتند .جنتامایسین بهطور فعال در توبول پروگزیمال بازجذب ميشود و تجمع

گردند( HajHashemi .)7و همكارانش اثر ضد التهابي عصاره آبي الكلي و پلي

جنتامایسین در سلولهای توبوالر سبب آسیب به این قطعه و اختالل گردش خون

فنولي و نیز اسانس این گیاه را بررسي و اثبات کردند( .)66با انجام آزمایشات

کلیوی ميشود که در نتیجه آن میزان فیلتراسیون گلومرولي کاهش یافته و غلظت

کروماتوگرافي مشخص شد که این گیاه دارای  67ماده مختلف ميباشد .اسانس

کراتینین و  BUNپالسما افزایش ميیابد( .)50در این مطالعه نیز مقایسه نتایج

اسطوخودوس اکثرا حاوی لینالول ( ،)Linaloolلینالیل استات( Linalyl

گروه جنتامایسین با گروه کنترل نشان مي دهد که در گروه جنتامایسین ،میزان

 ،)acetateاوسيمن ( ،)Ocimeneکامفر( )Camphorو کایوفیلین

کراتینین که بیانگر مقدار فیلتراسیون گلومرولي است کاهش یافته که منجر به

اکساید( )Caryophyllene oxideميباشد .از جمله سایر ترکیبات این گیاه

افزایش شدید غلظت کراتینین و  BUNپالسمایي در این گروه شد .دریافت

ميتوان به تاننها ،کومارین ،فالوونوئیدها و فیتواسترولها اشاره نمود(.)69از

عصاره اسطوخودوس با دوزهای متفاوت توانست میزان کراتینین و  BUNرا به

آنجایيکه گیاه اسطوخودوس دارای اثرات آنتياکسیدان و ضدالتهاب قدرتمندی

صورت وابسته به دوز کاهش دهد .در مطالعه  Nasriو همكاران در ارزیابي تاثیر

ميباشد بنابراین احتماالً بهواسطه اثرات آنتياکسیداني و از طریق حذف

عصاره سیر بر درمان و پیشگیری از سمیت کلیوی ناشي از جنتامایسین ،دو فاکتور

رادیكالهای آزاد توانسته است سبب کاهش اثرات سمي جنتامایسین بر سلولهای

کراتینین و  BUNکاهش نشان داد .آنها کاهش میزان کراتینین و  BUNدر

توبولي کلیه گردد.

نتیجه تجویز عصاره سیر را به وجود ترکیبات فنولي و آنتياکسیداني آن مرتبط
ميدانند( .)53در مطالعه حاضر نیز تاثیر دوز  611mg/kgو  411عصاره
اسطوخوددوس بر پیشگیری از سمیت کلیوی ناشي از جنتامایسین در مقایسه

تقدیر و تشکر

باگروه دریافت کننده جنتامایسین به تنهایي معنيدار بود .همچنین بهکارگیری

بدینوسیله از کمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه علوم پزشكي جنشدی ششاپور

عصاره گیاه اسطوخودوس توانست میزان مالون دی آلدئید را در بافت کلیه کاهش

اهواز به دلیل حمایت مالي از این تحقیق و همچنین از آقای دکتر مهدی اسماعیل

و میزان گلوتاتیون را افزایش دهد .این مسیله بیانگر کاهش میزان استرس

زاده جهت همكاری در این تحقیق ،تشكر و قدرداني ميگردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Gentamicin is an aminoglycoside antibiotic used in the treatment of Gramnegative bacterial infections. Given that the prevalence of kidney damage has been reported about 10% while taking
the drugs. In this study, the protective effect of hydroalcoholic extract of Lavandula officinalis on gentamicin-induced
nephrotoxicity was studied.
METHODS: In this experimental study, thirty Wistar male rats were divided randomly into five groups of six in each
group. The first group received normal saline (5 ml/kg) and the second group received gentamicin 80 mg/kg
intraperitoneally for 10 days. Groups 3-5 received respectively 100, 200 and 400 mg/kg of hydroalcoholic extract of
Lavandula officinalis intraperitoneally 3 hours after gentamicin injection for 10 consecutive days. One day after the last
injection, Serum creatinine, BUN, malondialdehyde (MDA) and glutathione (GSH) were measured in left renal tissue.
The right kidney was maintained in 10% formalin for Hematoxylin and Eosin (H&E) staining and histological
examination.
FINDINGS: The results showed that gentamicin changed significantly serum creatinine (3.4±0.27 mg/dl), BUN
(62.79±4.46 mg/dl), Kidney tissue MDA (1232±188.1 nmol/mg protein) and GSH (2.82±0.33 nmol/mg protein) in rats
compared to controls (0.57±0.16, 19.55±3.3, 369.40±58.57 and 6.22±0.74 respectively) (p<0.05). Extract at a dose of
200 mg/kg 400 significantly inhibited gentamicin-induced enhancement of serum creatinine, BUN and tissue MDA
levels (p<0.05). Histological results showed that gentamicin could lead to kidney damage and tubular necrosis.
CONCLUSION: The results showed that hydroalcoholic extract of Lavandula officinalis reduces biochemical indices
and oxidative stress parameters against gentamicin-induced nephrotoxicity icity.
KEY WORDS: Gentamicin, Nephrotoxicity, Lavandula officinalis, Rat.
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