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خالصه فارسی:
جنتامایسین آنتیبیوتیک رایجی است كه با وجود اثرات جانبی شناخته شده مانند احتمال بروز نفروپاتی ،هنوز به
عنوان داروي موثر در درمان عفونتهاي متعدد ناشی از باكتريهاي گرممنفی تجویز میشود .بسیاري از مطالعات
نشان دادهاند كه تركیبات كارامد با پتانسیل آنتیاكسیدانی و آثار جانبی كمتر ،میتوانند از طریق مقابله با استرس
اكسیداتیو ناشی از تجویز جنتامایسین ،محدودیت در مصرف بالینی آن را تا حدودي برطرف كنند .شیر شتر محصولی
طبیعی است كه ظرفیت باالي محافظتی و درمانی آن در بسیاري از بیماريها به اثبات رسیده است .هدف از انجام
این مطالعه بررسی اثرات محافظتی شیر شتر در مقابل مسمومیت كلیوي ناشی از جنتامایسین میباشد.
این تحقیق بر روي  24قطعه رت نر بالغ نژاد ویستار انجام شد .پس از طی  10روز به عنوان دوره سازش ،حیوانات
به چهار گروه شش تایی به ترتیب زیر تقسیم شدند :گروه كنترل (تجویز نرمال سالین  0/2میلیلیتر در هر رت ،داخل
صفاقی)؛ گروه دوم (تجویز جنتامایسین  100میلیگرم بر كیلوگرم ،به مدت  10روز؛ داخل صفاقی)؛ گروه سوم (تجویز
رت ،به مدت پنج روز و سپس همراه با تجویز جنتامایسین به مقدار  100میلیگرم بر كیلوگرم به مدت  10روز) .در
روز شانزدهم ،پس از بیهوشی عمیق با اتر ،خونگیري از قلب انجام و نمونههاي سرم جدا شد .فراسنجههاي اوره،
كراتینین و میزان فعالیت آنزیم سوپراكسید دیسموتاز در نمونههاي سرم اندازهگیري شدند .سپس به منظور مطالعه
هیستوپاتولوژي كلیه رتها جدا شدند.
نتایج این مطالعه نشان داد كه مصرف جنتامایسین در گروه دوم موجب افزایش معنادار سطوح سرمی اوره و
كراتینین ،در مقایسه با سایر گروهها میشود ( .)P>0/05سطح فعالیت سوپراكسید دیسموتاز در سرم رتهاي درمان
شده با جنتامایسین ،در مقایسه با سایر گروهها كاهش یافت .تجویز همزمان جنتامایسین با شیر شتر در گروه چهارم
به طور معناداري از افزایش سطوح اوره و كراتینین سرم نسبت به گروه دوم ممانعت كرد ( )P>0/05و همچنین منجر
به افزایش معنادار سطح فعالیت سوپراكسید دیسموتاز سرمی در مقایسه با گروه دوم شد ( .)P>0/05یافتههاي
هیستوپاتولوژي در گروه درمان شده با جنتامایسین ،حضور معناداري از كست هیالن ،تغییرات دژنراتیو ،نکروز و انسداد
لولهاي ،ادم بینابینی و اطراف مویرگی ،احتقان مویرگی و نفریت بینابینی و گلومرولونفریت را در مقایسه با گروه كنترل
و گروه سوم نشان داد ( .)P>0/05در مطالعات هیستوپاتولوژي ،شیر شتر در گروه چهارم به طور معناداري از افزایش
آسیب بافتی در مقایسه با گروه دوم ممانعت نمود ( .)P>0/05این مطالعه نشان داد كه مصرف شیر شتر میتواند منجر
به كاهش آسیب كلیوي ناشی از تجویز جنتامایسین شود .این كاهش آسیب احتماالً به دلیل مقابله با التهاب و استرس
اكسیداتیو ناشی از تجویز این دارو است.
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