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آثار جمله از سير سودمند آثار بيانگر متعددى مطالعات ميان اين در است. شده ارائه خون هاى چربى بر سير تاثير مورد در متناقضى و متفاوت گزارشات هدف: و مقدمه
بررسى ها مسموميت درمان يا پيشگيرى مانند مواردى در باال مقادير در سير مصرف اثر مطالعاتى در همچنين است. بوده خون چربى ضد و سرطان ضد باكتريايى، ضد
ميزان بر باال دوز با سير تاثير مطالعه اين در آيد. حساب به توكسيك و داشته بدن هاى بافت بر مخربى آثار است ممكن خود آن باالى مقادير مصرف ليكن است. شده

است. شده بررسى گوشتى هاى جوجه خون سرم كلسترول و گليسيريد ترى غلظت
و شد تغذيه معمولى جيره با شاهد گروه شدند. تقسيم تايى 10 گروه دو به تصادفى طور به كاب نژاد از روزه يك گوشتى جوجه قطعه 20 تعداد كار: روش و مواد
جوجه قطعه 5 از گروه هر از سپس شد. خورانده زنده وزن كيلوگرم هر ازاى به گرم ميلى 400 ميزان به سير قرص پودر پرورشى، دوره 35 تا 22 روز از آزمون گروه به
SASافزار نرم از استفاده با ها داده گرديد. ارسال دامپزشكى آزمايشگاه به سرم كلسترول و گليسيريد ترى غلظت ميزان تعيين جهت ها نمونه و آمد عمل به خونگيرى

گرفتند. قرار مطالعه مورد
آزمون گروه در آن مصرف ليكن نكرد. ايجاد ها جوجه خون سرم كلسترول و گليسيريد ترى غلظت ميزان در دارى معنى تغيير باال دوز با سير مصرف بحث: و نتايج
گرديد ليتر) دسى بر گرم ميلى 100/28 و 71/31) شاهد گروه به نسبت ليتر) دسى بر گرم ميلى 99/44 و 60/23) كلسترول و گليسيريد ترى سطح كاهش سبب
باالى دوز توكسيك اثرات به كه گزارشاتى يا و اند نموده ذكر اثر بى خون هاى چربى كاهش بر را سير مصرف كه گزارشاتى با مطالعه اين هاى يافته .(p>0.05)
كلسترول و گليسيريد ترى غلظت كاهش انتظار توان نمى باال دوز با سير مصرف به نياز صورت در كه گرفت نتيجه توان مى بنابراين دارد. مطابقت اند، نموده اشاره سير

داشت. ها جوجه در را خون

گوشتى جوجه سرم، كلسترول، گليسيريد، ترى سير، كليدى: هاى واژه

در (Silybum Marianum)مارين سيلى و (Camellia Sinensis)سبز چاى گياهان الكلى هيدرو هاى عصاره حفاظتى اثرات مقايسه
رت. در جنتامايسين توسط شده ايجاد خونى فاكتورهاى تغييرات و نفروپاتولوژيك ضايعات كاهش
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ثانويه قسمت هاى اسيب و اى لوله حاد نكروز تا كليه نارسايى از است ممكن باشد. مى كليه مسموميت جنتامايسين تجويز عارضه ترين اصلى هدف: و مقدمه
سرمى هاى مولفه بيوشيميايى تغييرات كاهش و تخفيف در سبز چاى و مارين سيلى گياهان بين اى مقايسه ارزيابى جهت حاضر مطالعه شود. موجب را بينابينى

گرديد. طراحى ويستار نژاد هاى رت در (BUN,ALB,URIC ACID,CREA)
دوز با جنتامايسين كننده شاهد،دريافت ترتيب به تايى 8 گروه 4 در كه گرديد استفاده رت سر 32 تعداد تجربى،از مطالعه اين در كار: روش و مواد
دوز با مارين سيلى كننده دريافت و 5mg/kg/Ip/30 دوز با جنتامايسين و 350mg/kg/oral /30 دوز با سبز چاى كننده 5mg/kg/Ip/30،دريافت
جداسازى و خونگيرى يكم و سى روز گروه، هر در گاواژ و تزريقات روز 30 از ،پس شده بندى تقسيم 5mg/kg/Ip/30 دوز با جنتامايسين و 350mg/kg/Ip/30

گرفت. صورت ها رت از كليه بافت
گرفته نظر در P<0/05 دارى معنى سطح و گرديد ارزشيابى TUKEY روش به و ANOVA آمارى هاى آزمون از استفاده با كه بيوشيميايى نتايج و بحث: نتايج
فاكتور اساس بر باشند. مى موثر ميزان يك به كراتينين فاكتور اساس بر و سبز چاى از موثرتر مارين سيلى آلبومين،گياه فاكتور اساس بر كه داد نشان حاصله نتايج شد.
مارين سيلى گروه به نسبت دارى معنا اثر سبز چاى ،گياه خون اوره ازت فاكتور مورد در وهمچنين نگرديد مشاهده معنادارى تفاوت ها گروه از كدام هيچ بين اسيد اوريك

. (P< است(0/05 نداشته كليه نفروتوكسيك ترميم روى بر
مارين سيلى سبز، چاى رت، جنتامايسين، كليدى: هاى واژه


