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Abstract 

 

Background and purpose: Gentamicin, an aminoglycoside antibiotic, is used in treatment of 

Gram-negative infections. However, its usefulness is restricted by its nephrotoxicity. The present study 

aimed to evaluate the potential protective effects of mummy and Vit E against gentamicin-induced 

nephrotoxicity in rats. 

Materials and methods: In this experimental study, 36 adult albino Wistar rats were divided 

into six groups: Group 1 received 1 ml normal saline intra-peritoneal once daily. Group 2 was treated 

with gentamicin 100mg/kg daily IP and served as experimental group. Group 3 received Vit E 250 

mg/kg/day IM and gentamicin 100 mg/kg/day IP. Groups 4, 5 and 6 were treated with gentamicin 100 

mg/kg and mummy at daily dosages of 1000, 500 and 250 mg/kg orally, respectively. All groups had 

daily treatments for 28 days. At the end of treatment, blood samples were taken for measurement of 

serum creatinine, blood urea nitrogen (BUN), albumin, electrolytes, malondialdehyde (MDA) and ferric 

reducing antioxidant power (FRAP) using standard methods. Also, right kidneys were removed for 

histological evaluation. 

Results: Mummy at 1000 and 500 mg/kg and Vit E (250 mg/kg) significantly reduced 

gentamicin-induced increases in BUN, MDA and histological changes. Furthermore, mummy at 1000 

mg/kg increased FRAP compared to other concentrations. 

Conclusion: Our results suggest that mummy and Vit E therapy improved gentamicin induced 

nephrotoxicity via inhibition of lipid peroxidation. 
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 پژوهشی

 مسمومیت کلیوی القاء شده با در مومنایی حفاظتی اثر 
 جنتامایسین در موش های صحرایی

 
       1هانی بهالو

        2عبدالرسول نامجو
        3اسفندیار حیدریان

 4ابراهیم رحیمی

 چكیده
لا   من ای هاا  باتت یاایی هاا  آمینولییووییا   با د  انمااو ت ونا بیوتیکجنتامایسین و آنتی و هدف: سابقه
شوا. با دین حال م ی  بواو آو به تی  سمی  تییو  مح وا ش ه دس . ه ف دی مطالعه حاض  دنییاابی درا د  دست ااه می

 .ان سمی  تییو  دلقاء ش ه با جنتامایسین دس  E( و ویتامین Mummyح اظتی مومنایی )
لغ نژدا ویستان به شش ل وه تقسیم شا ن . ان دین مطالعه تج بی، سی و شش س  موش صح دیی ن  با ها:مواد و روش

لیت  س   فیزیولوژ  به صاون  ادلاص صا ا ی، لا وه او  )لا وه تج بای( مییی 1ل وه دول )ل وه شاه ( انیاف  تنن ه 
مییی ل  /تییول   به صون  ادلص ص ا ی، ل وه سو : ل وه انیاف  تنن ه ویتامین  111انماو ش ه با جنتامایسین با اوی 

E ل  /تییول   به صون  ادلاص مییی 111مییی ل  /تییول   به صون  ادلص تضالنی و جنتامایسین با اوی  051 با اوی
ل  /تییاول   باه صاون  مییای 051و  511، 1111ص ا ی. ل وه ها  چهان ، پنجم و ششم به ت تیب مومنایی با اویهاا  

نوی تح  انماو بوان . ان پایاو اونه  02ویدنه به م   ه  ل وه ن .مییی ل  /تییول   111لوندتی و جنتامایسین با اوی 
انماو بع  دی دلذ لوو، میزدو ت دتینین س  ، نیتا وژو دونه لاوو، آلماومین، دلوت ولیا  هاا، ماالوو ا  آل ظیا  و ظ فیا  

 بااا دساات ااه دی نوش هااا  دسااتان دنا دناا دیه لیاا   شاا . هاام چنااین تییااه ندساا  باا د  دنییااابی دتساای دو پالسااماآنتاای
 هیستوپاتولوژیک ب ادشته ش .

ل  /تییااول   بااه  ااون مییاای 051بااا اوی  Eل  /تییااول   و ویتااامین مییاای 511و  1111مومنااایی بااا اوی  ههها:یافتههه
ادن  میزدو نیت وژو دونه لوو و مالوو ا  آل ظی  ند تاهش اداه و تغیی د  پاتولوژیک ناشی دی جنتامایسین ند بهماوا معنی

ل   / تییول   باتث دفزدیش ظ فیا  آنتای دتسای دو پالساما نسام  باه ساای  مییی 1111ومنایی با اوی چنین مبخشی . هم
 ها ش .ل وه

ها  تییو  دلقاء ش ه با جنتامایسین ند دی   یق ممانع  دی آسیب Eاه ، مومنایی و ویتامین نتایج ما نشاو می استنتاج:
 لیپی  پ دتسی دسیوو بهموا بخشی ه دس .

 

 ، مالوو ا  آل ظی ، ظ فی  آنتی دتسی دو پالسماEجنتامایسین، سمی  تییو ، ویتامین ای کلیدی: واژه ه
 

 مقدمه
هاا  بیوتیاکتا ین آنتایجنتامایسین یوی دی ندیاج

آمینولییووییاا   جاا د شاا ه دی باااتت   لاا   م ماا  
میو ومونوسپوند پونپوند دس  ته ان لاک و آب یاف  

 م  ا   م ا ی و لا   منالها  ماانیساشوا و ب  دنلمی
 

 E-mail: ar.namjo72@gmail.com                                           شه ت ا: ادنشو ه ادمپزشوی، ادنشگاه آیدا دسالمی ودح  شه ت ا -عبدالرسول نامجو: مولف مسئول

 ادنشگاه آیدا دسالمی ودح  شه ت ا، شه ت ا، دی دو ،اتت د  ادمپزشوی، ادنشو ه ادمپزشوی. 1
 می ودح  شه ت ا، شه ت ا، دی دوادنشیان، ل وه پاتولوژ  ادمپزشوی، ادنشو ه ادمپزشوی، ادنشگاه آیدا دسال .0
 . دستاا، م تز تحقیقا  بیوشیمی بالینی،ادنشگاه تیو  پزشوی شه ت ا، شه ت ا، دی دو3
 آیدا دسالمی ودح  شه ت ا، شه ت ا، دی دو ل وه به دش  و مودا غذدیی، ادنشو ه ادمپزشوی، ادنشگاه . دستاا،4
 :  5/11/1334تانیخ تصویب :         04/6/1334 تانیخ دنجاع جه  دصالحا  :         04/6/1334 تانیخ انیاف 
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 و همکاران  هانی بهالو     

 503       5331، فروردین  531 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                       دوره بيست و ششم، شماره              

 پژوهشی

هاا  مسامومی  تییاو  و آسایب .(1)هودی  مور  دس 

تن . شنودیی، دست ااه تیینیوی دی دین ادنو ند مح وا می

مینولییوویی ، انجه سمی  تییو  به ان میاو چن ین آ

ت تیااب شااامص: نیومایسااین، جنتامایسااین و توب دمایسااین 

. تانآیمایی بالینی ب  نو  جنتامایسین نشااو ادا (0)دس 

انص  بیماندو انماو شا ه باا جنتامایساین  31ته ح وا 

نوی، تالظاام مساامومی  تییااو  ند نشاااو  7بااه ماا   

یق تصا یه لیاوم ولی باه جنتامایسین دی    .(3،4)دن اداه

ها  داندن  ودنا و با فس ولیپی ها  آنیونیک ادلص لوله

چاوو فسا اتی یص دینوییتاول یاا فسا ولیپی  سا ین ان هم

ها  نزایک تییه متصص شا ه غشاء پ یها  ندس توبول

و دی   یااق ف آیناا  پینوساایتوی فعااال بااه انوو لیاازویو  

ه و موجاب آسایب با( 5)ها  لوباولی جاذب شا هسیول

غشاء فس ولیپی   لیزویو  و دلتالل ان تمیوا ا  میعای 

. حیودنا  انماو ش ه با اویها  انمانی (6)شواتییه می

پااایین آمینولییووییاا ، تخ یااب غشاااء فساا ولیپی   

ها  نیااز  شاا ه ان ساایولو ماا ب ب نامااه (7)لیاازویو 

. سمی  تییاو  (2)دن ها  نزایک تییه ند نشاو اداهلوله

تودناا  بااه تیاا  دساات س ا جنتامایسااین میدلقاااء شاا ه باا

ها  افااتی دتسی دتیو تییو  هم ده با تااهش موانیسام

د  حااااا، آسااایب دتسااای دو، دلقااااء نوااا وی لولاااهآنتی

و دفازدیش ساطن نیت یاک  (6)لیوم ولی، دلتهاب تییو 

. تاهش داندن، وجاوا  نا  و پا وتیین ان (3)دتسی  باش 

صا  فییت دسایوو داندن، تاهش افع آمونیو  و تاهش ان

لیااوم ولی دی تااودنم مساامومی  تییااو  ناشاای دی 

. مصاا ف جنتامایسااین ان (11)آمینولییووییاا ها دساا 

اویها  باال با پا داندن ، دفازدیش نیتا وژو دونه لاوو، 

تاهش پاتسای  دونه و دلتالل ان تمیو ا تییه هما ده 

)آل اا توتاوف ول( باا ف ماول لاا   Eویتاامین  (.11)دس 

(C29H50O2)  یک ت تیب آلی هت وسیوییک مشتق دی

( دس . دی دتصال یاک حیقاه Chromaneهسته ت وماو )

ادن به نا  پی دو، بنزنی و یک حیقه هت وسیوییک دتسیژو

لا اا. توتاوف ول ان حیقاه هسته ت ومااو حاصاص مای

بنزنی ادند  سه نیشاه متیاص و یاک تاماص هی نوتسایص 

تیاص و یاک )فنص(، و ان حیقه پی دو ادند  یاک نیشاه م

. دیان ویتاامین محیاول ان (10)باشا ت بنی می 16ینجی  

چ بی، ف آین ها  مختیا  دتسی دسایوو ان با و ند باه 

تنا ، هام دتسی دو   نتمنا  تنیایم میتنودو یک آنتی

تودن  در  می Eچنین مص ف نژیم غذدیی حاو  ویتامین 

مخ ب دست س دتسی دتیو دلقااء شا ه ناشای دی ندایواال 

( Mummyمومنااایی ) (.13)ژو ند لن اای تناا آیدا دتساای

د ، سایاه نناو و نایم جاما  دسا  تاه ان د   هوهمااه

ها نتیجه دتسی ه ش و هی نوت بونها  ن تی ان شاواف

ها   مقا  یمین، ان مجااون  خلاای  ن تای و شوس 

ل دا خوب انجه ساانتی 111شون . مومنایی ان یاف  می

لاا   باا   0/1شااوا و ویو مخصااو  آو ان حاا وا می

مت  موعااب دساا . دی جمیااه ت تیمااا  مهاام آو سااانتی

تااودو بااه هیاا نوت بونها، دتساایژو، دی  و لااول ا می

مومنایی به او نوع یوی محیول ان چ بی  .(14)دشانه ت ا

و ماودا آلاای چااوو دلواص و تی وفاا   )نااوع موضااعی( و 

ایگ   محیاول ان آب )ناوع لاوندتی( دسا . تجزیاه 

و  آو حوایاا  دی حضااون شاایمیایی دنجااا  شاا ه باا  ن

ها  تیسیم، فس ا ، ت بناا ، منیازیم، دی  و پیای یوو

ساااتانی ها ند ادنا. ان تتاااب  ااانوو ان  ااب حواایم 

بااوتیی سااینا دراا د  م یاا  آو ان دلتیااا  ان نفتگاای و 

شوستگی م اصص، تسوین س  انا،  طع چ ک لاوش، 

انماو انا لیو، س فه، ل قااو، سوساوه، مسامومی  و 

. (16،15)و تقوی  مع ه دشانه ش ه دس تق ب لزی لی 

هاا ف دی دیاان مطالعااه تج باای، تعیااین دراا د  ح اااظتی 

یااا آل ااا  Eمومنااایی ان اویهااا  مختیاا  و ویتااامین 

توتوف ول نو  سمی  تییو  دلقاء ش ه باا جنتامایساین 

 ان موش ها  صح دیی ن  دس .
 

 مواد و روش ها
 36دی  د ،دین مطالعه تج بی م دلیاهمنیون دنجا  به 

دسات ااه  ویستان س ی  بالغ نژدا ن  ها  صح دییموشس  

 301تاا  071باا میاانگین وینای  ها  صح دییموش. ش 

پاساتون ل یا دن  شا  و دنستیتو دی م تز تحقیقاتی  ل  
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دساالمی ادنشاگاه آیدا  م تز تحقیقا  آسیب شناسیان 

 ، ن وبا لا داانجه سانتی 01اما  ودح  شه ت ا ان 

 سااااتته 10تاااانیوی  -چ لاااه نوشاااناییو  انصااا  45

نگه دن  ش ن . جه  حصول سایش با شا دی  محای  

 یاکها پا  دی لذشا  حا د ص ج ی ، تمامی آیمایش

هاا  صاح دیی ها دنجا  ش . موشه ته دی دستق دن حیودو

غاذد  آماااه دساتان دنا تاه دی به صون  آیدا به آب و 

  انصا  پا وتیین، 01ش ت  لوندک اد  پاانس شاامص 

انص  چ بای و  15انص  سیولز،  11 انص  نشاسته، 51

ایی ناموم .(17) تهیه ش ه باوا، است سای ادشاتن  ویتامین

مونا دست ااه ان دین پژوهش دی م غاوب تا ین ناوع آو 

ل یا دن  و  ،ته تان  دی ه  نوع مودا یدظا  و شان باوا

ایی دی حص تا او نمونا دست ااه   دن ل ف . محیول موم

تا حا   تاه باه حالا  دشاماع ان مقط  ایی ان آب نموم

(، تهیه آب مقط  مییی لیت  15ان  مومنایی ل   5/3آی  )

، 1111با لوله معا   ان اویهاا  صون  لوندتی ه و ب

مییی لا   باه دید  ها  تییاول   ویو با و  051و  511

 لوندنااا ه شااا . آمپاااول هاااا  جنتامایساااین ساااول ا  

(ml 0/mg21 و ویتاااامین )E ( IU/ml111سااااال )  

و  111ش ت  ادنولست  ته دو باه ت تیاب ان اویهاا  

مییی ل   به دید  ه  تییول   ویو ب و به صون   051

 ادلص ص ا ی و تضالنی تزنیق ش .

نوی، ن ماال  02ل وه دول: ل وه تنت ل ته به م   

مییای لیتا  باه نوش ادلاص  1انص  به مق دن  3/1سالین 

  ص ا ی به دید  ه  س  موش انیاف  ت ان .

ل وه او : ل وه انماو ش ه با جنتامایسین )سال  

مییای لا    111ش ت  ادنولست ، ته دو، دی دو( با اوی 

به دید  ه  تییول   ویو ب و به صون  ادلاص صا ا ی 

  نوی تزنیق ش . 02به م   

باا اوی  Eل وه سو : ل وه انماو ش ه باا ویتاامین 

ش مییی ل   به دید  ه  تییاول   ویو با و باه نو 051

مییی ل   به دید  ها   111تضالنی و جنتامایسین با اوی 

 02تییول   ویو ب و به صون  ادلص ص ا ی به ما   

 نوی تزنیق ش .

ل وه چهان : ل وه انماو ش ه باا مومناایی باا اوی 

ل   به دید  ه  تییول   ویو با و باه نوش مییی 1111

لااوندتی باااا لولااه معااا   و تزنیااق ادلاااص صااا ا ی 

مییی ل   باه دید  ها  تییاول    111ا اوی جنتامایسین ب

 نوی تزنیق ش . 02ویو ب و به م   

ل وه پنجم: ل وه انمااو شا ه باا مومناایی باا اوی 

ل   به دید  ها  تییاول   ویو با و باه نوش مییی 511

لااوندتی باااا لولااه معااا   و تزنیااق ادلاااص صااا ا ی 

مییی ل   باه دید  ها  تییاول    111جنتامایسین با اوی 

 نوی تزنیق ش . 02و به م   ویو ب 

ل وه ششم: ل وه انمااو شا ه باا مومناایی باا اوی 

ل   به دید  ه  تییول   ویو ب و به صاون  مییی 051

لااوندتی باااا لولااه معااا   و تزنیااق ادلاااص صااا ا ی 

مییی ل   باه دید  ها  تییاول    111جنتامایسین با اوی 

 نوی تزنیق ش . 02ویو ب و به م   

ساات  دی پایااو  10بعا  دی نا  ها  صاح دیی موش

تزنیاااق و لوندنااا و ادنو دی است سااای باااه غاااذد اون 

 11/1نگه دشته ش ن  و توس  ت دیو  ایجیتال با ا ا  

و  ت تیماای دی ادنوهااا  تتااامینلاا   تااویین و توساا  

ه مییای لا   با 11و  111به ت تیب با اویهاا   یدیالیین

ادلاص  تزنیاق باه صاون ویو با و دید  ه  تییاول   

 سااپ  لااوو لیاا   دی  یااب .بیهااوش شاا ن  تضااالنی

(cardiac puncture)   تح  بی هوشای باه منیاون دنجاا

 آیمایش ها   آنزیمی صون  ل ف .

بااه منیااون آنااالیز پاندمت هااا  بیوشاایمیایی بعاا  دی 

لی   به وسییه س نو ب وو مااه ض  دنعقاا، نمونه لوو

 H-11Nلونی دلذ ش ه باه وساییه اساتگاه ساانت یوفوژ 

 11تشون ژدپن باه ما    KOKUSAN ت  سال  ش

اون سانت ی یوژ ل ایا  و سا   هاا  باه  3111ا یقه ان 

اس  آما ه دی نموناه لاوو جا د شا  و تاا یمااو دنجاا  

لا دا انجاه ساانتی -71هاا  سا می ان اماا  آیمایش

 نگه دن  شا ن . ساپ  باه وساییه اساتگاه دتوآناالیزون 

BT-3000  ها  تشخیص سال  شا ت  پاانس و تی

یموو میازدو دونه، تا دتینین، آلماومین، پا وتیین تاا  و آ
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 پژوهشی

ها  تیسایم، فسا  ، سا یم، پتاسایم و غیی  دلوت ولی 

چنین تییه لی     دن ل ف . هممنیزیم س   مونا دن دیه

ندس  و چپ باه صاون  ج دلاناه دی محو اه شاومی 

لانج ش ه و پ  دی تویین نسام  میاانگین ویو ها  او 

ب انصا  محاسامه شا . جها  تییه به ویو ب و ب  حس

، بالفاصایه بعا  تییهباف  آسیب شناسی مطالعه تغیی د  

تیغ ج دحی به صون   ولی باه ند با تییه دی لونگی  ، 

  بااف  باه منیاون ت میا ، انوو ف ماالین او نیمه تقسایم و

ها  معماول بافا  و مطابق نوش   دن ل ف انص   11

 وتاو  ما لها  پااندفینی تهیاه و باا میو بیوک ،شناسی

315 Shandon citadel )ی باا یهااب ش )تشون دنگیستاو

ندیااج نوش  او باا تهیااه ل ایاا میواا وو  5ضااخام  

و مااونا مطالعااه هماتوتسااییین و دظااویین ننااو آمیااز  

  .(17)میو وسووپ نون    دن ل فتن 
 

   DPPHبا نوش  مومناییدتسی دنی آنتیظ فی   تعیین

 ااه دی نوش دسااتبااا مومنااایی  دتساای دنیآنتاایدراا  

 نوش باه تماک ندایواالیلی   تااهش ظ فیا  دن دیه

DPPH، ا  0-و  0 تننااا لی ندایواااالفعالیااا  لن ااای

 .(12)مونا دنییابی   دن ل ف  پیو یص هی ندییص-1 -فنیص
 

  و ظ فیاا  دناا دیه لیاا   غییاا  مااالوو ا  آل ظیاا
 دتسی دنی پالسماآنتی

ااه دی س   باا دسات  (MDA)میزدو مالوو ا  آل ظی  

نوش تال یمت   ودتنش دسی  تیوبانبیتونیک باا ماالوو 

ا  آل ظی  ته دیجاا ت تیب ننگی باا جاذب ناون  ان 

ظ فیاا  . (13)لیاا   شاا دناا دیه تناا ،نااانومت  ماای 530

دتسی دو س   نیز با دست ااه دی ت تیب ت   پی یا یص آنتی

و با دست ااه دی دسپوت وفتومت  ان  ول  TPTZت   آخین 

آون  د التاا  جماع (.01)نانومت  تعیاین شا  533موج 

شا . ساپ  باا دسات ااه دی  Excel ش ه دبتا د ودنا ب ناماه

بااا دساات ااه دی آنااالیز  01ونژو  SPSSدفاازدن آمااان  ناا  

ان میانگین( محاسمه و ±ودنیان  یک   فه )لطا  معیان

 هاا ادن، دلاتالف باین لا وهصون  وجوا ت او  معنی

 ااه دی آیموو توتی ب نسی ش .تح  مطالعه با دست 

 

 یافته ها
نتایج دین مطالعه نشاو ادا ته مق دن نیت وژو دونه لوو 

ل   به دید  ها  مییی 111ان ل وه او  )جنتامایسین با اوی 

تییول   ویو ب و( نسم  به ل وه چهان  )مومناایی باا اوی 

ل   به دید  ه  تییول   ویو ب و و جنتامایسین مییی 1111

ل   به دید  ه  تییول   ویو با و( ادند  مییی 111ی با او

ادن  ان دما دلتالف معنای .(p >11/1) ادن بوادفزدیش معنی

 ها  مختی  مشااه ه نشا پاندمت ها  بیوشیمیایی بین ل وه

(15/1> p)  (.0و  1ول شمانه د)ج   

ها باه ویو با و با  حساب نسم  ویو تییه میانگین

، (p< 105/1ه ل وه او  )انص  ان ل وه تنت ل نسم  ب

( و نسام  باه لا وه p< 112/1نسم  به لا وه چهاان  )

ادن  باوا )جا ول ( ادند  تاهش معنیp< 11/1پنجم )

هااا  مااوش (. میاازدو مااالوو ا  آل ظیاا  ساا  1شاامانه 

 ل   مییی 111امایسین با اوی ااو  )جنت وه اصح دیی ل
 

 دتینین س  ، آلمومین، پا وتیین تاا  و نسام  انصا  ویو تییاه هاا باه ویو با و ان ماوش هاا  مقایسه مق دن نیت وژو دونه لوو، ت: 1جدول شماره 

 صح دیی ن  تح  مطالعه
 پاندمت ها  بیوشیمیایی

 ل وه ها
 نیت وژو دونه لوو

(mg/dl) 

 ت دتینین س  

(mg/dl) 

 آلمومین

(g/dl) 

 پ وتیین تا 

(g/dl) 

 نسم  انص  ویو 
 به ویو ب وتییه ها 

 ab63/3 ± 0/31 a12 /± 62/1 a151/1 ±  46/3 a21/1± 20/7 a135/1 ± 655/1 1ل وه 

 b14/1 ± 51/32 a17 /± 62/1 a147/1 ± 323/3 a447/1± 31/7 b131/1 ± 270/1 0ل وه 

 /ab37/6 ± 51/34 a151/1±  75/1 a317/1  ± 46/3 a741/1± 316/6 a141/1± 616 3ل وه 

 a14/3 ±4/06 a113/±1 7/1 a013/1± 32/3 a151/1± 35/7 b134/1 ± 22/1 4ل وه 

 ab13/3 ± 21/31 a123/±1 70/1 a013  /± 44/3 a461/1± 341/6 c170/1 ± 16/1 5ل وه 

 /ab13/6 ± 31 a144/±1 62/1 a367  /± 41/3 a302/1± 761/6 b152/1 ± 235 6ل وه 
 

( و جنتامایسین mg/kg 1111(، ل وه چهان : مومنایی )mg/kg 111( و جنتامایسین )mg/kg 051) Eامین (، ل وه سو : ویتmg/kg 111ل وه دول: تنت ل، ل وه او : جنتامایسین )

(mg/kg 111( ل وه پنجم: مومنایی ،)mg/kg 511( و جنتامایسین )mg/kg 111( ل وه ششم: مومنایی ،)mg/kg 051( و جنتامایسین )mg/kg 111 ح وف غی  متشابه .)a ،b ،c  ان

 میانگین و تع دا موش صح دیی ان ه  ل وه شش س  می باش .±(. اداه ها به صون  لطا  معیان p <15/1اهن ه دلتالف آمان  معنی ادن دس  ) ه  ستوو نشاو
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   ان موش ها  صح دیی تح  مطالعهمقایسه میزدو تیسیم، فس  ، س یم، پتاسیم و منیزیم س  :2جدول شماره 
 

 پاندمت ها  بیوشیمیایی

 ل وه ها
 تیسیم
mg/dl 

 فس  

mg/dl 

 س یم

(meq/L) 

 پتاسیم

(meq/L) 

 منیزیم

mg/dl 

  a 144 /± 32/2 a 151 /± 06/4 a 163/6 ± 142  a 114/1 ± 34/4 a 167 /± 34/0 1ل وه 

 a 034/1 ± 33/2 a 000/1 ± 123/4 a 17/3 ± 67/145 a 062/1 ± 31/4 a 545/1 ± 516/0 0ل وه 

 a 116/3 ± 016/7 a 406/1 ±  31/3 a 36/4 ± 33/143 a 050/1± 611/4 a 216/1± 623/0 3ل وه 

 a 451/1 ±  53/2 a 016/1±  43/4 a 431/3± 23 /146 a 100/1± 351/4 a 022/1 ±451/0 4ل وه 

 a 336/1 ± 26/2 a 472/1± 061/4 a 343/0 ± 01/144 a 355/1± 361/4 a 351/1 ±361/0 5ل وه 

 a 031/1  ±76/2 a 061/1 ± 061/4 a 412/0 ± 61/140 a 024/1 ±36/4  a 121/1  ±761/0 6ل وه 

 

 mg/kg( و جنتامایساین )mg/kg 1111(، لا وه چهاان : مومناایی )mg/kg 111( و جنتامایساین )E (mg/kg 051(، لا وه ساو : ویتاامین mg/kg 111ل وه دول: تنت ل، ل وه او : جنتامایسین )

ان ها  ساتوو نشااو اهنا ه تا    a (. حا وف متشاابهmg/kg 111( و جنتامایساین )mg/kg 051(، لا وه ششام: مومناایی )mg/kg 111( و جنتامایساین )mg/kg 511(، ل وه پنجم: مومنایی )111

 میانگین و تع دا موش صح دیی ان ه  ل وه شش س  دس .±(. اداه ها به صون  لطا  معیان p>15/1دلتالف آمان  معنی ادن دس  )

 

ها سای  ل وهان مقایسه با    ویو ب و(دید  ه تییول ه ب

ظ فیا  (. مقا دن >111/1p)ادن باواادند  دفزدیش معنی

( ان سا   لا وه چهاان  FRAP) دتسی دنی پالساماآنتی

لا   باه دید  ها  تییاول   مییای 1111)مومنایی با اوی 

ل   به دید  ها  مییی 111ویو ب و و جنتامایسین با اوی 

هاا  تحا  ساای  لا وه نسام  باه تییول   ویو با و(

  (.p < 111/1ادن  ند نشاو ادا)مطالعه دفزدیش معنی

 

 مومنایی دتسی دنی آنتی نتایج حاصص دی آیموو

فعالی  بایادنن لی مومناایی باا دسات ااه دی آیماوو 

)غییتای دی  IC50باه صاون   DPPHها  مهان ندایوال

انصاا  بایادنناا لی ان  51ت تیااب دساا  تااه باتااث 

میو ولا    10/142 می شوا(، مقا دن ظ فی  ندایوالی

دتسی دنی ته نشاو دی فعالی  آنتی ب  مییی لیت  تعیین ش ،

 .بسیان ضعی  دین مااه دس 

 
 ها  هیستوپاتولوژیکیافته

ها  صاح دیی ها  هیستوپاتولوژیک تییه موشیافته

ها  لیااوم ولی و لاا وه تنتاا ل )ن مااال سااالین( سااالتان

ن  میعاای ند نشاااو ادا. هااا  لمیاا ه مجاااون و اوتوبااول

ها  موعمای باا ها  لمی ه نزایک دی سایولچنین لولههم

ها  موعمی ها  لمی ه اون دی سیولیدظ ه مسودتی و لوله

ها  صح دیی انماو ش ه مشخص تشویص ش ه بوا. موش

ها  ها  تییاه، تا دوش سایولبا جنتامایسین نو وی توبول

تییاه و فضاا   هاا ها، دتساع توبولآماسی د  دف توبول

ها  پاا وتیین ادلااص داندن  د اا دف لیااوم ول، تساا 

 هاا ها  تییه و آت وفای و چ وتیا لی لیوم ولتوبول

 (.1 تییه ند نشاو ادا )تصوی  شمانه
 

 
 

 
 

 

 111بافا  تییاه لا وه او )جنتامایساین باا اوی :  Aتصاوی   :1شماره تصویر 

بافاا  فیماا وی و  هاا  تییااو لاا   ویو باا و(. حضااون مییاای لاا   بااه دید 

هاا  تییاه )ن  یا  بیناابینی  ها  آماسای تاک هساته د  باین توباولسیول

ماازمن( )پیواااو( و آت وفاای تالفااه لیااوم ولی و دفاازدیش فضااا  داندن  

هاا  تییاه و حضاون ماایع دا  )ساتانه(. )س پیواو( و تخ یب سالتان توبول

H&E×100) .)  تصااویB  :  111اوی بافاا  تییااه لاا وه او )جنتامایسااین بااا 

مییی ل   به دید  ه  تییو ل   ویو ب و(. دفازدیش ضاخام  تپساول تییاه 

ها  آماسی تک هسته د  و مایع دا  ان ناحیه تپساول تییاه و حضون سیول

ل  تیا ه( آت وفای تالفاه لیاوم ولی و دفازدیش فضاا  داندن  )پیوااو( )
.(H&E×100)   

A 
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 پژوهشی

ها  صح دیی تح  انماو با مومناایی چنین موشهم

لاا   بااه دید  هاا  تییااول   ویو باا و و مییی 051اوی بااا 

لاا   باه دید  هاا  تییااول   مییی 111جنتامایساین بااا اوی 

لا   باه دید  ها  مییی 051باا اوی  Eویو ب و و ویتاامین 

تییول   ویو ب و تغیی د  اژن دسیوو و پ لونی ل یا  

(. هام چناین 0لیوم ولی ند نشااو ادانا  )تصاوی  شامانه 

صااح دیی تحاا  انماااو بااا مومنااایی بااا  هااا تییااه موش

ل   به دید  ه  تییول   ویو  مییی 1111و  511اویها  

لاا   بااه دید  هاا   مییاای 111باا و و جنتامایسااین بااا اوی 

هاا  تییاه تییول   ویو ب و اژن دسیوو و نوا وی توبول

 (.4و  3ل ی  و پ دتن ه بوا )تصوی  شمانه 

 

 
 

 

و  E mg/kg051یه ل وه سو  )ویتامین تی:  Aتصوی   :2تصویر شماره 

ها  تییاه ها  پ وتیین ادلص توبولتس  )mg/kg 111 جنتامایسین

 Eتییاه لا وه ساو  )ویتاامین  : Bتصاوی   (.(H&E × 100)پیواو(. 

mg/kg051 و جنتامایسین mg/kg 111(  پ لاونی ل یا  لیاوم ول

ییه دی ها  ت)س  پیواو( و اژن دسیوو و ج د ش و سیول ها  توبول 

 (.(H&E × 400غشاء )پیواو(. 
 

 

 
و  mg/kg051تییه لا وه ششام )مومناایی  :  Aتصوی   :3تصویر شماره 

پ لااونی ل یاا  لیااوم ول )پیواااو( و  )mg/kg 111جنتامایسااین

تییاه  : Bتصوی   (.(H&E × 400اژن دسیوو توبول ها  تییه )پیواو(. 

دتساااع  )mg/kg111جنتامایسااینو  mg/kg511لاا وه پاانجم )مومنااایی 

هاا  تییاه  آماسی باین توباول ها  ها  تییه)ستانه( و ن وخ سیول توبول

 (.(H&E × 100ها  تییه )س  پیواو(. )پیواو( و نو وی توبول 
 

 

 

و  mg/kg511تییه ل وه پانجم )مومناایی :  Aتصوی  : 4تصوی  شمانه 

تیا ه( و  ها  تییاه )سا  پیوااو نو وی توبول )mg/kg 111 جنتامایسین

 هااا  تییااه )پیواااو نوشاان(. تساا  هااا  پ وتییناای ادلااص توبول

H&E × 400) .)  تصویB :  تییه ل وه چهاان  )مومنااییmg/kg1111 

ها  تییه )پیوااو( و ودتوظاص نو وی توبول )mg/kg 111 و جنتامایسین

ادلص سایول هاا  مزدنشایال تالفاه لیاوم ولی )سا  پیوااو( و دتسااع 

 (.(H&E × 400ممت (. فضا  لیوم ولی )ل  

A 

B 

A 

B 

A 
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 بحث
ت ین ده دف مودا سمی با منشاء ها یوی دی مهمتییه

 ب د  دستخ دج و تغییظ ماودا تییهظ فی   هستن .لانجی 

انصا  دی لاوو با وو اه  یمای باه آو  01ونوا سمی و 

دفازدیش فشاان باا  نو  تییاه و تاودنم بعاا    موجاب

 اهن  تاه ساطوس سا میها نشاو میب نسی (.13)شوامی

ت دتینین و دونه ان م ل مسمومی  تییو  دلقاء شا ه باا 

ت  دی جان  ماااه جنتامایسین ان جن  ن  به م دتب بیش

هاا  صاح دیی . بناب دین ان دین مطالعه دی موش(01)دس 

ت ین موانیسم بیماان  سامی  مهمجن  ن  دست ااه ش . 

 و (01)تییااو  ناشاای دی جنتامایسااین دساات س دتساای دتیو

 مسامومی  تییاه باا آمینولییووییا هاودساطه ت ین مهم

دفاازدیش پ دتساای   ،(00)هاا  فعااال دتسایژولونااهتولیا  

، و پ دتسی دسایوو ها  فعال دتسیژومتابولی ، هی نوژو

هاا  فعاال  دفازدیش ساطن لوناه .(03)باشا ها میچ بی

باتث سمی  سیولی به انمال مص ف جنتامایسین دتسیژو 

و شاتق دی نیتا وژو و دتسایژو و دفزدیش ندایواال آیدا م

و غیا  فعاال شا و لیوتااتیوو  ،تاهش فعالیا  تاتااالی

 ،چناین. هم(04) نشوان تونتو  تییه میها دتسی دوآنتی

تنن ه آهان، باا تشاویص جنتامایسین به تنودو یک شالته

جنتامایسین باه تناودو یاک تاتالیسا   -تمپیو  آهن

ن مطالعااه ا (.05)تناا تولیاا  ندایوااال تمااص میان  ااو  

ل   باه دید  مییی 111حاض  مص ف جنتامایسین با اوی 

ادن  باتاث دفازدیش  ون معنایهه  تییول   ویو ب و ب

ایی باا ناسطن نیت وژو دونه لوو ان مقایسه با لا وه موم

لا   ویو با و و ل   به دید  ها  تییاومییی 1111اوی 

لا   باه دید  ها  تییاول   مییی 111جنتامایسین با اوی 

ته دین دفزدیش به الیص مسامومی  تییاو   ویو ب و ش 

ها ان دلقاء ش ه با جنتامایسین تاه موجاب نااتودنی تییاه

چاوو دونه، دسای  دونیاک و افع ماودا یدظا  نویدناه هام

 ،مطالعاا  با  دسااس بسیان  دی. (06)شوات دتینین داندن می

هاا ساامب جنتامایسین باا آسایب باه تمیوا ا لیاوم ول

هاا  بیوشیمیایی تمیو ا تییه ییا  شاالصدفازدیش غ

. (02،07،00)لا ااجمیه نیت وژو دونه لوو ان س   می دی

تغیی  ت تیاب لیپیاا   ته جنتامایسین سمب  ش هلزدنش 

دیاان  رابا  شا ه .(03،31)شاواغاشاها  سیولی انتییه می

تغییااا د  توسااا  فعالیاااا  پ دتااااسی دسیوو لیپیاااا   

 مطالعا  .(31)ل اامیآیدا میااانجیگاا    هااا ندایوااال

 حیودناتی تاه تحا  انمااو باا جنتامایسین   دن، نشاو اداه

ه پالساامایی با مالوو ا  آل ظی غیی   مق دن ،لی ن می

 (31)یابا تناودو شاالص پ دتسی دسیوو لیپی   دفزدیش مای

تجزیاه شامیایی  .ته با نتایج مطالعه حاض  مطابقا  ادنا

ها  حوای  دی حضون یوو مومناییب  نو    فتهلدنجا  

دی  و پیی ساتانی ها  ،منیزیم ،ت بنا  ،فس ا  ،تیسیم

د  باه دشاانه مطالعه شا ه،یک دی منابع . ان هیچ(16)ادنا

مومنایی ان مسمومی  تییاو  دلقااء شا ه در د  انمانی 

نتاایج آیماوو تعیاین لاصای  دس .  با جنتامایسین نش ه

مومنایی نشاو ادا تاه مومناایی لاصای  دتسی دنی آنتی

ادنا و ند  DPPHمهانتنناا لی ضااعی  ندایوااال آیدا 

ها  صح دیی دلقاء شا ه باه دست ااه دی مومنایی ان موش

مسمومی  تییو ، باتث تاهش سطن مالوو ا  آل ظی  

و بهموا آسیب بافتی دلقااء شا ه باا جنتامایساین ل ایا . 

شاو ادا مودجه با ها  میو وسووپیک نها  ب نسییافته

شناسای ان ساالتان جنتامایسین موجاب تغییا د  آسایب

شاوا، تاه دیان ها، لیوم ول و باف  بینابینی تییه میلوله

هاا  ها  لولاه تغیی د  شامص اژن دسیوو و نو وی سیول

ها  تساا هااا، تشااویص پ وتساایمال تییااه، دتساااع لولااه

 ،هاا ولها، پ لاونی لیاومپ وتیینی ان ادلص مج د  توبول

ها  آماساای تااک هااا و ن ااوخ ساایولآت وفاای لیااوم ول

باشا  تاه ( می1د  ان باف  بینابینی )تصوی  شمانه هسته

ه تاه باا، (31-33)ها  مطالعا   میی دس تایی   ب  یافته

هاا  لیزویوماای آنزیم ،ها  آیداانمال دفزدیش ندایوال

ی سایولی و نوا وی توباولفعاال شاا ه منجاا  بااه آسایب 

ان مطالعاه حاضا  جنتامایاسین سامب نواا وی . (07)شون می

ها  لمی ه نزایک ش  و و مص ف مومناایی ش ی  ان لوله

لا   باه دید  ها  تییاول   مییی 051و  511،  1111با اوی 

 ناشاای دی جنتامایااسین ند تااا حا  هاا  باافتیآسیبمیازدو 

 (.4و  3دس  )تصاوی  شمانه  تاهش اداهییاا  
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 دتاسی دومص ف تود  مودا آنتیقا  نشاو اداه تحقی

هاا  باافتی ناشای دی جنتامایاسین تودنسته دس  آسیب باا

 .(33،31)تااح وا  تاهش اها ند هاا انتییاه ،جنتامایاسین

نتایج مطالعه حاض  نشاو ادا ته تزنیق آل اا توتاوف ول 

هااا  صااح دیی دلقاااء شاا ه بااا ساامی  تییااو  ان مااوش

ا  آل ظیا  ان مقایساه باا لا وه موجب تااهش ماالوو 

ل اا )جا ول سمی  تییو  دلقاء ش ه با جنتامایسین می

( و مص ف آل اتوتوف ول تودنسته دسا  ماالوو 3شمانه 

آل ظی تااه نماااا  دی لیپیاا  پ دتسی دساایوو ناشاای دی ا 

هاا  آیدا دست س دتسی دتیو دلقاء شا ه توسا  ندایواال

ش اه ، ته با تولی  ش ه توس  جنتامایسین دس  ند تاه

 .(31)مطالعا  انلشان   و همواندو مطابق  ادنا

باااا توجاااه باااه یافتاااه هاااا   حاضااا  ان مطالعاااه

نیاا  ه بااساا   بیوشاایمیایی  تغییاا د هیسااتوپاتولوژیک و 

 لا  مییی 1111نس  مص ف لوندتی مومنایی با اوی می

تودنا  ل    مص دی تزنیق جنتامایسین می به دید  ه  تییو

دلقاااء شاا ه بااا تییااو   ساامی ا  دی تااا حاا  بساایان ییااا

. تاهش مالوو ا  آل ظیا  و دفازدیش بواه جنتامایسین 

ان ل وه چهان  باه انماال  دتسی دنی پالسماظ فی  آنتی

 تااااهش مسااامومی  تییاااو  ناشااای دی جنتامایساااین 

تااه دیاان دراا  (، 3دت اااا دفتااااه دساا  )جاا ول شاامانه 

تاااالوه بااا  لاصااای  ضاااعی  تننااا لی محافیااا 

الیااص حضااون ه ممواان دساا  بااو مومنااایی دتساای دآنتای

صاون  ه فس ا  باشا  تاه با و منیزیم ،ها  تیسیمیوو

دتساای دو هااا  آنتاایغیاا  مسااتقیم دی تخ یااب آناازیم

هاا  صاح دیی موشمطالعه دین ان  .دن نمواهجیولی   

و مومناایی باا  Eان ل وه تح  انماو باا ویتاامین ن  ته 

ها  تییاول   ل   باه دید  مییی 1111و  511، 051اوی 

مقایاسه با ل وه  ، دنتشاس لن وسایتی ان  ا دن ل فته بوان

. دین نتایج دحتماال الالاا  جنتامایسین تاهش یافته بوا

 دلتهاااب سااایولی ان دنااس دا نوناا  Eمومنایی و ویتامین 

ند  ،لا اامای مااص ف جنتامایسین شا وع نماله اتااه ب

( 1330ندو )و هموااا Fukudaمطالعااا   .اهاا ماای نشاااو

ها  صاح دیی نشاو ادا ته مص ف جنتامایسین ان موش

ان  Na, K (+) – ATP aseباتاث ممانعا  دنتخاابی دی 

انماال آو ه هاا  پ وتسایمال تییاه و باها  توبولسیول

 نشااو Fukudaتحقیقا   .(33)شواتغیی د  دلوت ولیتی می

انصا  ان  4ها  تیسیم به مق دن ادا ته مص ف مومص

 Na, K (+) – ATP aseث مهان تاهش فعالی  جی ه بات

ها  تییه تا ح   ممانع  به ها  توبولش ه و دی آسیب

Yang (1994 )و  DUچنین مطالعاا  آونا. همتمص می

 ها  سوپ دتسای نشاو ادا ته جنتامایسین با دفزدیش آنیوو

 هااا  هی نوتساایص ان میتوتناا ن و تولیاا  ندایوااال

تن سااای  ان ینجیااا ه و دلاااتالل (34)تاااونتو  تییاااه

دتسای دنی باتث س توب فعالیا  آنتای (35)میتوتن ن 

شای  بتودو . (34)شوامیتاتاالی و سوپ دتسی  ایسموتای 

در د  سوامن  مومنایی ند به مهان ل ی  ینجی ه تن سای 

میتوتن ن  و فس ونیالسیوو دتسای دتیو نسام  ادا تاه 

 ت   ادنا.دین ف ضیه نیای به مطالعا  بیش

مصا ف تاودو نتیجاه لیا   تا ا تاه پایاو مایان 

  دیده لا   بامییی 111 والنی م   جنتامایسین با اوی 

هاا  ه  تییول   ویو ب و باتث نو وی شا ی  ان لولاه

هااا  صااح دیی شاا ه، بناااب دین دساات ااه دی تییااه مااوش

 آمینولییوویی ها ان دف دا با وضعی  تییو  ن مال بای 

 
 دن مالوو ا  آل ظی  و ظ فی  آنتی دتسی دو س   ان موش ها  صح دیی تح  مطالعهمقایسه مق  :3جدول شماره 

 

 ل وه ها

 دست س دتسی دتیوآیموو 

 ششم ل وه پنجم ل وه چهان  ل وه سو  ل وه او  ل وه یک ل وه

 a453 /±30/13 d105/1±243/41 c411 /1±114/30 b563/1±04/03 b541/±537/06 c501/±315/31 )میو وموالن( آل ظی  ا  مالوو

 a527/6±751/422 a133/14±677/510 a672/5±0/423 b140/6±610 a753/5±511 a67/4±751/433 ظ فی  آنتی دتسی دو پالسما )میو و مول ان لیت (
 

( و جنتامایسین mg/kg 1111ه چهان : مومنایی )(، ل وmg/kg 111( و جنتامایسین )mg/kg 051) E(، ل وه سو : ویتامین mg/kg 111ل وه دول: تنت ل، ل وه او : جنتامایسین )

(mg/kg 111( ل وه پنجم: مومنایی ،)mg/kg 511( و جنتامایسین )mg/kg 111( ل وه ششم: مومنایی ،)mg/kg 051( و جنتامایسین )mg/kg 111 ح وف غی  متشابه .)a ،b،c،d  

 میانگین و تع دا موش صح دیی ان ه  ل وه شش س  دس ±داه ها به صون  لطا  معیان (. ا>P 111/1ان ه  نای  نشاو اهن ه دلتالف آمان  معنی ادن دس  )
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 دی اویهااا  پااایین و ماا   یماااو محاا وا هماا ده بااا 

 دتسااای دو صاااون  لیااا ا. نتاااایج ماااا مصااا ف آنتااای

 511و  1111تنا  تاه مومناایی ان اویهاا  پیشنهاا می

 هاا  تییااول   ویو باا و دراا د   بااه دید لاا   مییاای

هاا  صاح دیی مماتال باه مسامومی  ان موشسوامن   

جنتامایسااین ادشااته و وضااعی  تییااو  دلقاااء شاا ه بااا 

نوی بعاا  دی مصاا ف  31پ دتسی دسااوو غشاااء چ باای ند 

مومنایی بهموا بخشی ه دس . با دین وجوا مطالعا  باالینی 

و تیماای جهاا  نوشاان شاا و موانیساام و دراا د  ود عاای 

 انماو با مومنایی مونا نیای دس .
 

 زاریسپاسگ
نویسن لاو دین مقاله م دتب سپاس لوا ند نسم  به 

همواندو م تز تحقیقا  بیوشیمی بالینی باه ویاژه آ اا  

محساان مهناا س مصااط ی غالماای دنجنواای و مهناا س 

 ادنن .یزادنپ س  دب دی می
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