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 خالصه فارسی:
هنوز به  ،احتمال بروز نفروپاتیمانند  است كه با وجود اثرات جانبی شناخته شده یرایجبیوتیک آنتیجنتامایسین 

مطالعات  از بسیاري شود.میمنفی تجویز هاي گرمناشی از باكتريمتعدد ي هادر درمان عفونت موثران داروي عنو

مقابله با استرس از طریق توانند ، میكمتر ر جانبیاثآو ی اكسیدانآنتیبا پتانسیل  كارامدتركیبات كه اند نشان داده

تا حدودي برطرف كنند. شیر شتر محصولی تامایسین، محدودیت در مصرف بالینی آن را اكسیداتیو ناشی از تجویز جن

 هدف از انجامبه اثبات رسیده است.  هاطبیعی است كه ظرفیت باالي محافظتی و درمانی آن در بسیاري از بیماري

  . باشدمین در مقابل مسمومیت كلیوي ناشی از جنتامایسی شیر شتر اثرات محافظتی بررسی  مطالعهاین 

حیوانات دوره سازش، روز به عنوان  10قطعه رت نر بالغ نژاد ویستار انجام شد. پس از طی  24این تحقیق بر روي 

لیتر در هر رت، داخل میلی 2/0گروه كنترل )تجویز نرمال سالین به ترتیب زیر تقسیم شدند:  به چهار گروه شش تایی

)تجویز  روز؛ داخل صفاقی(؛ گروه سوم 10مدت یلوگرم، به بر كگرم میلی 100)تجویز جنتامایسین  مصفاقی(؛ گروه دو

لیتر در هر )تجویز شیر شتر، پنج میلی مروز، خوراكی(؛ گروه چهار 15لیتر در هر رت، به مدت شیر شتر، پنج میلی

در . (روز 10 به مدت بر كیلوگرمگرم میلی 100به مقدار روز و سپس همراه با تجویز جنتامایسین  پنجرت، به مدت 

 ،هاي اورهفراسنجه سرم جدا شد. هاينمونهو  از قلب انجام گیريخونپس از بیهوشی عمیق با اتر،  ،شانزدهمروز 

مطالعه به منظور  . سپسگیري شدنداندازه هاي سرمدر نمونه دیسموتاز آنزیم سوپراكسید میزان فعالیت كراتینین و

 . جدا شدندها رتلوژي كلیه پاتوهیستو

افزایش معنادار سطوح سرمی اوره و  موجب در گروه دوم نشان داد كه مصرف جنتامایسین این مطالعهنتایج 

هاي درمان دیسموتاز در سرم رت ح فعالیت سوپراكسیدسط(. P<05/0) شودها میسایر گروهر مقایسه با د ،كراتینین

تجویز همزمان جنتامایسین با شیر شتر در گروه چهارم . كاهش یافت هاسایر گروهشده با جنتامایسین، در مقایسه با 

منجر  همچنینو ( P<05/0ممانعت كرد ) نسبت به گروه دوم به طور معناداري از افزایش سطوح اوره و كراتینین سرم

هاي یافته (.P<05/0به افزایش معنادار سطح فعالیت سوپراكسید دیسموتاز سرمی در مقایسه با گروه دوم شد )

نکروز و انسداد كست هیالن، تغییرات دژنراتیو، داري از حضور معناهیستوپاتولوژي در گروه درمان شده با جنتامایسین، 

را در مقایسه با گروه كنترل  نابینی و گلومرولونفریتنفریت بیو  مویرگی احتقان اطراف مویرگی، و بینابینی ، ادمايلوله

در گروه چهارم به طور معناداري از افزایش شیر شتر  ،در مطالعات هیستوپاتولوژي. (P<05/0) دادنشان  سومو گروه 

تواند منجر می شیر شتر مصرفد كه دانشان . این مطالعه (P<05/0) ممانعت نمود مدوآسیب بافتی در مقایسه با گروه 

به دلیل مقابله با التهاب و استرس  احتماالًبه كاهش آسیب كلیوي ناشی از تجویز جنتامایسین شود. این كاهش آسیب 

 این دارو است.تجویز اكسیداتیو ناشی از 

 شیر شتر نفروتوكسیسیتی،: جنتامایسین، کلید واژه


