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 13/6/1400پذیرش مقاله:           14/4/1400 دریافت مقاله: 
 

ها راهکـار مناسـبی بـراي اکسـیدانتواند منجر به نارسایی حاد کلیه شود. استفاده از آنتیوي میرپرفیوژن کلی-ایسکمی: مقدمه
 3-اینـدول حفـاظتی اثر و هدف از انجام این مطالعه بررسیباشد. از این رکلیوي می رپرفیوژن-ناشی از ایسکمیهاي کاهش آسیب

 بود. صحرایی موش مدل در اکسیدانیآنتی خواص طریق از کلیوي رپرفیوژن -ایسکمی آسیب در اسید استیک

-وه ایسکمیرپرفیوژن، گر-، گروه کنترل ایسکمینر در چهار گروه شامل: گروه کنترل صحرایی موش سر 40 ها:مواد و روش
میلی گرم/کیلوگرم اندول  60یمار ترپرفیوژن با -میلی گرم/کیلوگرم اندول استیک اسید و گروه ایسکمی 40رپرفیوژن با تیمار 

 م با استفاده ازنین سرسپس، نمونه خون از قلب گرفته شد. سطح اوره و کراتی .هفته تیمار شدند 2استیک اسید، تقسیم و به مدت 
 د.شهاي فوتومتریک سنجش یی و سطح آنزیم سوپر اکسید دیس موتاز با استفاده از روشهاي بیوشیمیاکیت

و کاهش  ) ≥05/0Pنین(و کراتی ) ≥05/0Pاوره ( سبب افزایش معنادار سطح رپرفیوژن-نتایج نشان داد که ایسکمی :هایافته
شد.  کنترل گروه به نسبت پرفیوژنر-تحت ایسکمی صحرایی هايموش در  ) ≥05/0Pز(معنادار سطح آنزیم سوپراکسید دیس موتا

 سوپراکسید نین سرم و افزایش غیر معنادار آنزیمکراتی و اوره اسید سبب کاهش معنادار سطح استیک این در حالی است که اندول
 پرفیوژن گردید.ر-نسبت به گروه کنترل ایسکمی  ) <05/0Pموتاز گردید( دیس

نین که در اثر آسیب کراتی و کلیوي اوره بیوشیمیایی استفاده از اندول استیک اسید در کاهش پارامترهاي گیري:بحث و نتیجه
ر افزایش شده بودند نقش داشت و موجب گردید سطح آنزیم سوپر اکسید دیس موتاز بطور رپرفیوژن دچا-ناشی از ایسکمی

 غیرمعناداري افزایش یابد.

 کلیوي ، موش صحرایی. رپرفیوژن-اسید، ایسکمی استیک 3-ایندول ي:یدهاي کلواژه
 

 چکیده
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 مقدمه
داراي جهان  سراسر در )CKD( کلیه مزمن بیماري

 مرتبط ايزمینه هايبیماري ترین اصلی .است شیوع باالیی

ی م 2 نوع دیابت و باال خون فشار ،کلیه مزمن بیماري با

 ،2015 سال در شده انجام برآوردهاي اساس بر .)1(باشند 

گزارش  CKD از ناشی میر و مرگ میلیون 1,2 تقریباً

 متحده ایاالت سالمت سیستم از ها گزارش. استگردیده 

 مورد 120688تعداد  2014 سال در که دهد می نشان

) ESRDکلیوي ( پیشرفتهبیماري  بیمار مبتال به جدید

 اقتصادي هزینه ESRD ، این بر عالوه .داشته است وجود

 تایاال دروارد میکند که  بهداشتی هاي سیستم بر باالیی

 از سال بیماري این هاي پزشکیمراقبت هزینه متحده،

 که ،است تهدرصد رشد داش 57 به میزان 2004 تا 1999

 .)2(شامل می شود  را پزشکی هاي هزینه کل 6،7٪

 می کلیه نارسایی به منجر نهایت در کلیه مزمن بیماري

 کلیه ینجایگز یدرمانهاي روش با درمان به نیاز که گردد

 میان در .کلیه دارد پیوند یا همودیالیز صفاقی، دیالیزمانند 

 ییطال تاندارداس درمان کلیه پیوند ،هاي درمانیاین روش

 هک ،است کلیوي پیشرفته بیماري به مبتال بیماران براي

 هايروش سایر با مقایسه در اقدام ترین صرفه به مقرون

 .)3( است کلیه جایگزین درمانی

 اجتناب عارضه یک) IR( کلیوي پرفیوژنر-ایسکمی

 رپرفیوژن-ایسکمی آسیب. است کلیه پیوند طول در ناپذیر

برقراري  متعاقب بافتیک  در شده ایجاد آسیب عنوان به

یک وقفه  از پس ،)مجدد خونرسانی( خون جریان مجدد

 زمانی مدت براي) ایسکمی( خون جریانایجاد شده در 

 ،را داشته باشد هیپوکسیاد شرایط که توانایی ایج کافی

هم  که محققان ثابت کرده اند .)4( شود می تعریف

 هاي گونه تولید منابع از مجدد خونرسانیهم  و ایسکمی

 از ناشی آسیب نهایت در و) ROS( اکسیژنفعال 

 هیپوکسی .)5(بافت کلیه هستند  دراکسیداتیو استرس

 و سوخت تغییر باعث ایسکمی طی در شده ایجاد بافتی

 مسیرهاي به هوازي مسیرهاي از سلول در بدن ساز

 تري آدنوزین تولید کاهش به منجر که شود میهوازي بی

 منجر و شود می الکتات غلظت افزایش و)  ATP( فسفات

 تغییر باعث ATP کاهش .شود می سلول داخل اسیدوز به

 بار اضافه و آب و سدیم ورود افزایش از متشکل الکترولیتی
2+Ca هیپوکسی این، بر عالوه .)6( شود می سلولی درون 

 سوپراکسید مانند یاکسیدانهاي آنتیآنزیم فعالیت

 گلوتاتیون و )CAT( کاتاالز ،)SOD( دیسموتاز

 بیان از و دهد می کاهش را )GSH-Px( پراکسیداز

 . همچنین،)7( کند می جلوگیري اکسیداز c سیتوکروم

 جریان در اکسیژن غلظت افزایش دنبال به ROS دتولی

در  که رویدادهایی. )8( یابد می مجدد افزایش خونرسانی

 تنفسی زنجیره سبب باز شدن شد، داده شرحباال 

می  یاکسیدانآنتی سیستم شدن ضعیف و میتوکندري

 مجدد برقراري هنگام در ROS و در نتیجه افزایش ،گردد

 به اکسیداتیو آسیب باعث که ،گردد می خون جریان

 اسید و لیپیدها ها،پروتئین جمله از زیستی هايمولکول

 فرآیند به که شود، می )DNA( ریبونوکلئیک یدئوکس

 .)9(ختم می شود  سلول مرگ و آپوپتوز

 مواد از استفاده که اندمحققان ثابت کرده

-ایسکمی از ناشی هايآسیب کاهش سبب یاناکسیدآنتی

 مواد از غنی یبعامن گیاهان. )10( گردد می رپرفیوژن

 ها بیماري در درمان از دیرباز که هستند اکسیدانیآنتی

ها ي اکسیداناین آنتی میان در. )11(ربرد داشته اند کا

 که هستند مهم ثانویه هايمتابولیت از آلکالوئیدها ،گیاهی

 از و هستند درمانی خواص داراي است شده مشخص

 استیک اندول .)12( برخوردارند انسان براي زیادي اهمیت

 اندول. است اندول آلکالوئیدهاي خانواده ز) اIAA( اسید

 فراوانترین و است گیاهی هورمون یک اسید استیک

 در اسید استیک اندول .)13( باشد می نیز گیاهی اکسین

 در سخت شرایططول  در اکسیدانیآنتی هايآنزیم افزایش

 یک اسید استیک اندول. با اینکه )14( داردنقش  گیاه
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 نیز پستانداران در کم مقدار به اما است گیاهی اکسین

 بدن در تریپتوفان متابولیسیم اثر در این ماده. دارد وجود

 .)15( گرددمی دفع ادرار راه از و شودمی تولید

 اعثب اسید استیک اندول اند کهنشان داده محققان

 هم. )16( گرددمی اکسیژن فعال هاي گونه تولید مهار

 اندول اکسیژن، فعال هاي گونه تولید طی در چنین

 طی در P53 پروتئین مهار با اسید استیک

 و BAX سنتز کاهش در مهمی نقشاکسیداتیو استرس

هاي یماريبا توجه به اینکه ب. )17( دارد آپوپتوز القاي مهار

هاي شایع می باشد و با توجه به کلیوي یکی از بیماري

 عهمطال این دراثرات اندول استیک اسید، بر آن شدیم که 

 استیک ولاند محافظتی و یاکسیدانآنتی به بررسی اثرات

 .بپردازیم کلیوي رپرفیوژن-ایسکمی مدل در اسید

 مواد و روش ها

 یحیوانات آزمایشگاه

 ویستار ادنژ نر هاي صحراییموش از مطالعه این در

 در واقع آزمایشگاهی حیوانات پرورش مرکز از شده تهیه

 دهاستفا لرستان پزشکی علوم دانشگاه رازي تحقیقات مرکز

 با صحرایی موش سر 40آزمایش انجام جهت. گردید

. گرفت قرار استفاده مورد گرمی 220± 10 وزن میانگین

 آزمایش محل در هفته 2 مدت به محیط اب سازگاري جهت

 ناختیارشا در آزاد طور به آب و خوراك و شدند نگهداري

 دستگاه توسط نگهداري اتاق حرارت درجه. گرفت قرار

 12 شرایط در گراد سانتی درجه 22 تا 20 بین تهویه

 60 رطوبت همراه بهتاریکی  ساعت 12 و روشنایی ساعت

 ادفیتص صورته ب یهاي صحرایسپس، موش .بود درصد

 :شدند تقسیمبه شرح زیر  گروه چهار در

 انجام بدون کنترل گروه صحرایی هايموش: اول گروه

 .رفیوژنرپ-ایسکمی

 رفیوژنرپ-ایسکمی گروه صحرایی هايموش: دوم گروه

 بدون دریافت هیچ گونه دارویی.

-ایسکمیگروه  صحرایی هايموش: سوم گروه

 نمیزا بهدول استیک اسید همراه با دریافت ان رپرفیوژن

دت ممیلی گرم به ازاي هر کیلوگرم از طریق گاواژ به  40

 .دو هفته

-ایسکمیگروه  صحرایی هايموش :چهارم گروه

 نمیزا بههمراه با دریافت اندول استیک اسید  رپرفیوژن

دت به م گاواژ طریق ازمیلی گرم به ازاي هر کیلوگرم  60

 .دو هفته

استیک اسید  اندول تجویز ،که است ذکر به الزم

 قبل هفته دواز  4 و 3 هاي گروه در(شرکت مرك آلمان) 

 تیمار دوره پایان از پس .گرفته است صورت جراحی از

 میلی 60 میزان به تیوپنتالتزریق  با را صحرایی هايموش

 ارقر جراحی مورد وکرده  بیهوشکیلوگرم  هر ازاي به گرم

 با و کرده نمایان را چپ و راست سمت هايکلیه. دادیم

 45 از بعد. کردیم ایسکمی القاء دقیقه 45 به مدت کلیپس

س سپ و داده انجام رپرفیوژن و برداشته را کلیپس دقیقه

 از بعد ساعت 24. زده شد بخیهجاي برش روي شکم 

 قلب از سپس ،کرده بیهوش را حیوانات رپرفیوژن ایجاد

 نزیمی نین و آکرات اوره، ارزیابی جهت خون نمونه حیوانات

 .)18(شد  گرفته موتاز دیس سوپراکسید

 اخالقی مالحظات

 تمامی مراحل کار با حیوانات مطابق با دستورالعمل

شکی هاي مرتبط با حیوانات کمیته اخالق دانشگاه علوم پز

لرستان انجام گردید. در زمان خونگیري و کشتار 

هاي صحرایی مقادیر مناسب از تیوپنتال جهت موش

 بیهوشی کامل آنها استفاده شد.

 نینو کراتی اوره سطح سرمی گیري اندازه

 میزان ها، گروه تمامی از خون نمونه گرفتن از پس

هاي بیوشیمیایی  کیت پروتکل طبق سرم نینکراتی و اوره

و با استفاده از  فتومتریک روش با مربوطه پارس آزمون

 BT 3000, Biotecnica(دستگاه اتوآناالیزر مدل 

Instruments SpA, Rome, Italy (دانشکده پزشکی دانشگاه) 
 .)19( شد گیري اندازهعلوم پزشکی لرستان) 
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 موتاز دیس سوپراکسید آنزیم سرمی سطح گیري اندازه

(بافر فسفات پتاسیم  Assay bufferمیکرولیتر  460

) را  PH=8. میلی موالر با EDTA 01میلی موالر + 30

اي میکرولیتر نمونه سرم ترکیب کردیم. سپس در دم 20با 

 20دقیقه انکوبه نمودیم و در ادامه  2درجه به مدت  37

و  میلی موالر را اضافه کرده 5توکسیلین میکرولیتر هما

ر هه فاصله زمانی جذب آنها در طول زمان پنج دقیقه و ب

 نانومتر خوانده شد. 560در طول موج  ثانیه یکبار 20

ر بپس از رسم نمودارهاي مربوطه    مقدار فعالیت آنزیم

 .)20( محاسبه گردید uni/mgحسب 

 آماري آنالیز

و  نین کراتی اوره،  سنجش به مربوط  نتایج تمامی

 وارد SPSS 16 افزارنرم  موتاز در دیس سوپراکسید آنزیم

 Mann-Whitney آماري آزمون از استفاده  با و گردید

Test مقادیر P value 05/0 مقادیر. گردید محاسبه P≤ 

 .شد گرفته نظر در معنادار

 یافته ها

  سرمی اوره سطح بر اندول استیک اسید مختلف دوزهاي تاثیر

میزان تغییرات اوره در گروههاي مختلف را  1 نمودار

همانطور که در شکل مشخص شده، القاي  نشان میدهد.

رپرفیوژن سبب افزایش معنا دار میزان اوره در _ایسکمی

. )≥05/0P( گردید کنترل نسبت به رتهاي گروه ه دوم،گرو

در رتهاي گروه  mg/kg40زان به می IAAاستفاده از 

بطور معناداري  I/Rمیزان اوره را نسبت به گروه   سوم،

با دوز   IAAهمچنین استفاده از. )≥05/0P( کاهش داد

mg/kg60  در رتهاي گروه چهارم سبب کاهش میزان

شده، اما این اختالف معنادار نبود  اوره نسبت به گروه دوم

)05/0P> (. 

 
-رپرفیوژن بدون دریافت اندول استیک اسید، گروه ایسکمی-رات اوره در گروههاي مختلف: کنترل، کنترل ایسکمیمیزان تغیی .1نمودار

میلی گرم/کیلوگرم اندول استیک  60رپرفیوژن با تیمار -میلی گرم/کیلوگرم اندول استیک اسید، گروه ایسکمی 40رپرفیوژن با تیمار 
ولی ،  رپرفیوژن قرار گرفته می شود-عنا دار میزان اوره در گروهی که تحت ایسکمیرپرفیوژن سبب افزایش م_اسید. القاي ایسکمی

کنترل  گروه و مربوطه گروه بین آماري نظر از دار معنی اختالف :a   روي آن تاثیر بگذاردتواند مشخص شده که اندول استیک اسید می
)05/0P≤( .b: رپرفیوژن -ایسکمیگروه  و مربوطه گروه بین آماري نظر از دار معنی اختالف)05/0P≤(. 
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 سطح بر اندول استیک اسید مختلف دوزهاي تاثیر

  نینسرمی کراتی

 القاي است، شده مشخص 2 نمودار در که همانطور

 هايموش در را نینکراتی سطح رپرفیوژن-ایسکمی

 اول گروه صحرایی هايموش به نسبت دوم گروه صحرایی

از   .)≥05/0P( داد افزایش داري معنا طوره بکنترل 

 گرم میلی 40 میزان به اسید استیک اندول تجویز طرفی

 هايموش در را نین کراتی سطح کیلوگرم هر ازاي به

 معناداري بطور دوم گروه به نسبت سوم گروه صحرایی

 میلی 60دوز  از استفاده همچنین .)≥05/0P( داده کاهش

 در اسید استیک اندول از کیلوگرم هر ازاي به گرم

 نیز دوم گروه با مقایسه در چهارم گروه صحرایی هايموش

گردید  نین کراتی سطح کاهشسبب  معناداري بطور

)05/0P≤(. 

 
ن دریافت اندول استیک اسید، گروه رپرفیوژن بدو-نین در گروههاي مختلف: کنترل، کنترل ایسکمی میزان تغییرات کراتی. 2نمودار 

میلی گرم/کیلوگرم اندول  60یمار ترپرفیوژن با -ندول استیک اسید، گروه ایسکمیی گرم/کیلوگرم امیل 40رپرفیوژن با تیمار -ایسکمی
می  پرفیوژن قرار گرفتهر-یسکمیکه تحت ا یدر گروه نین کراتی زانیمعنا دار م شیسبب افزا وژنیرپرف_یسکمیا يالقااستیک اسید.  

 بین آماري نظر از ردا معنی اختالف :a. گذاشته و آنرا کاهش دهد ریآن تاث يتواند رومی دیاس کیمشخص شده که اندول است یول شود،
 .)≥05/0P(پرفیوژن ر-ایسکمیگروه  و مربوطه گروه بین آماري نظر از دار معنی اختالف :b. )≥05/0P(کنترل  گروه و مربوطه گروه

 

 سطح بر اندول استیک اسید مختلف دوزهاي تاثیر

 وتازسرمی آنزیم سوپراکسید دیس م

 سوپراکسید آنزیم سرمی سطح به مربوط نتایج بررسی

-ایسکمی القاي که داد نشان) 3-(نمودارموتاز  دیس

 سطح کاهش موجب معناداري بطور کلیه در رپرفیوژن

 گروه با قیاس در موتاز دیس سوپراکسید آنزیم سرمی

 در اسید استیک اندول تجویز .)≥05/0P( گردید کنترل

 سطح که داد نشان چهارم و سوم گروه صحرایی هايموش

دچار  دوم گروه صحرایی هايموش به نسبت آنزیم این

 ). <05/0P( نبود دار معنا افزایش این اما شده افزایش
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رپرفیوژن بدون دریافت اندول استیک اسید ، گروه -: کنترل، کنترل ایسکمیمختلف  يدر گروههاSOD  میآنز راتییتغ زانیم .3نمودار

میلی گرم/کیلوگرم اندول  60رپرفیوژن با تیمار -میلی گرم/کیلوگرم اندول استیک اسید، گروه ایسکمی 40رفیوژن با تیمار رپ-ایسکمی
،    رپرفیوژن قرار گرفته می شود-یسکمیکه تحت ا یدر گروه SOD زانیمعنا دار م کاهشسبب  وژنیرپرف_یسکمیا يالقااستیک اسید. 

 از دار معنی اختالف :05/0P> ( . aمعناداري بگذارد و آنرا افزایش دهد( ریآن تاث يتواند رومین دیاس کیمشخص شده که اندول است یول
رپرفیوژن -ایسکمیگروه  و مربوطه گروه بین آماري نظر از دار معنی اختالف :05/0P≤( .b(کنترل  گروه و مربوطه گروه بین آماري نظر

)05/0P≤(. 

 بحث و نتیجه گیري
-یسکمیاالقاء ه ما نشان داد که مطالع يها افتهی

 با آسیب به کلیه، ییصحرا يهادر موش يویکل وژنیرپرف

در  نینیاوره و کرات یمعنادار سطح سرم شیسبب افزا

. دیگروه کنترل گردسالم در  ییصحرا يهابا موش سهیمقا

 يهادر موش دیاس کیاندول است زیتجو دیگر یاز طرف

سبب  ،يویکل ژنویرپرف-یسکمیا بیدچار آس ییصحرا

گرم به  یلیم 40اوره در دوز  یکاهش معنادار سطح سرم

در  يزیدوز تجو دودر هر  نینیو کرات لوگرمیهر ک يازا

 بخش. دیگروه کنترل گرد ییصحرا هايموشبا  سهیمقا

 ،که بود آن از حاکی حاضر مطالعه هاي یافته از دیگري

 صحرایی هايموش در کلیوي رپرفیوژن-ایسکمی آسیب

 دیس سوپراکسید آنزیم سرمی سطح معنادار کاهش سبب

. گردید کنترل گروه صحرایی هايموش با مقایسه در موتاز

 سرمی سطح افزایش مشاهده علیرغم که بود حالی در این

 تیمار صحرایی هايموش در موتاز دیس سوپراکسید آنزیم

 معناداري ي رابطه اسید، استیک اندول دوز دو هر با شده

 .نگردید مشاهده آنزیم این سطح ایشافز بین

هاي کننده رادیکالخنثی ترکیبات مفید اثرات محققان

 -ایسکمی آسیب روي بر راها اکسیدانآنتی و آزاد

 اکسیدانآنتی عوامل از استفاده. اندداده نشان رپرفیوژن

 برابر در توجهی قابل محافظتی اثرات مختلف

 رپرفیوژن -یایسکم آسیب از ناشیاکسیداتیو استرس

 ایندول خانواده از اسید استیک -3 اندول .)5( دارند

 در ولی باشدمی گیاهی اکسینترین همم  و آلکالوئیدها

 کبد و کلیه ها،شش مانند مختلف هايبافت در پستانداران

 خوردن طریق از یا ترکیب این. شودمی یافت نیز

 بدن در تریپتوفان آمینهاسید متابولیسم یا و سبزیجات

 -3 ایندول که اندکرده ثابت محققان. شودمی یافت

 می عمل اکسیدانآنتی یبترک یک عنوان به اسید استیک

 خنثی با اسید استیک -3 ایندول واقع در. )15( کند

 و یپیديل پراکسیداسیون اهشک آزاد، هايرادیکال سازي

 با یاکسیدانهاي آنتیآنزیم فعالیت افزایش
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 از ناشی کلیوي آسیب آن دنبال به واکسیداتیو استرس

 اسید استیک -3 ایندول .کندمی مقابلهاکسیداتیو استرس

 و اوره کاهش در یاکسیدانآنتی خواص بروز با تواندمی

 نقش مشابه العاتمط. )21(بازي کند  نقش سرم نینکراتی

 سرم نینکراتی و اوره کاهش در را یاکسیدانآنتی ترکیبات

. اند کرده بررسی یاکسیدانآنتی مکانیسم طریق از

 روي بر که مختلفی مطالعات در همکاران و احمدوند

 ناشی کلیوي آسیب روي بر یاکسیدانآنتی ترکیبات خواص

 ترکیبات که دریافتند اند، داده انجام رپرفیوژن ایسکمی از

 ،)22( اسید گالیک ،)8( گلوتاتیون مانند یاکسیدانآنتی

 کاهش طریق از )9( اسید رزمارینیک و )5( سلنیوم

 یاکسیدانهاي آنتیآنزیم فعالیت بهبود و آزادهاي رادیکال

 .گردند می مسر نینکراتی و اوره کاهش سبب

 کاتاالز پراکسیداز، گلوتاتیون یاکسیدانآنتی هايآنزیم

 خط يها اکسیدانآنتی عنوان به موتاز دیس سوپراکسید و

 شناخته آزاد هايرادیکال با مقابله براي بدن دفاعی اول

 اولین عنوان بهها آنزیم این حقیقت در. شوندمی

 استفادهسیداتیو اکاسترس با مقابله براي ها اکسیدانآنتی

 این ژن بیان که نداداده نشان محققان. )23(شوند می

 مانند آزادهاي رادیکال تولید افزایش شرایط درها آنزیم

 شود می تغییراتی دچار بافتی هاي ایسکمی اعانو و دیابت

 بدان این. آنهاست مصرف جبران جهت در بیشتر که

 این ژن بیان ،اکسیداتیو استرس شرایط در که معناست

 مصرف افزایش میزان تا یابد می افزایش عمدتاها آنزیم

 در این. گردد جبران آزادهاي رادیکال با مقابله در آنها

 شرایط در آنزیم این بیوشیمیایی میزان که است حالی

 می کاهش دچار مصرف افزایش علت بهاکسیداتیو استرس

ختلف به بررسی اثر طیف وسیعی . مطالعات م)24( گردد

اکسیدانی بر روي کاهش آسیب ناشی از از ترکیبات آنتی

هاي رپرفیوژن کلیوي از طریق بهبود سطح آنزیم-ایسکمی

اند. نتایج این مطالعات نشان داد که اکسیدانی پرداختهآنتی

تواند نقش ها ي مختلف میاکسیداناستفاده از آنتی

اکسیدانی ایفا هاي آنتیآنزیمموثري در افزایش فعالیت 

. بطور خالصه، نتایج این تحقیق نشان داد )8, 5, 4(کند 

که اندول استیک اسید می تواند بر روي دفع کراتی نین و 

اوره موثر باشد و خواص حفاظتی در کلیه را دارا می باشد. 

مطالعات آینده، اثرات  همچنین پیشنهاد می گردد که در

آن بر روي سایر بیماري هاي کلیوي از جمله نفروپاتی و یا 

بر روي جنس رت هاي ماده بررسی گردد. الزم بذکر است 

که از محدودیت هاي مطالعه حاضر هم می توان به عدم 

 استفاده از جنس ماده اشاره نمود. 

 تشکر و قدردانی
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Abstract 

Background: Renal ischemia-reperfusion can lead to acute renal failure. The use of antioxidants is 
a good way to reduce the damage caused by renal ischemia-reperfusion. Therefore, the aim of this 
study was to investigate the protective effect of indole-3-acetic acid on renal ischemia-reperfusion 
injury through its antioxidant properties in a rat model. 
Materials and Methods: Forty male rats were treated for 2 weeks in four groups included (control 
group, ischemia-reperfusion control group, ischemia-reperfusion group with 40 mg/kg indole acetic 
acid treatment and ischemia-reperfusion group with 60 mg/kg indole acetic acid treatment). Then, 
the blood sample was taken from the heart. Serum urea and creatinine levels were measured using 
biochemical kits and superoxide dismutase enzyme levels were measured using photometric 
methods.  
Results: The results showed that ischemia-reperfusion caused a significant increase in urea 
(P≤0/05) and creatinine (P≤0/05)  levels and a significant decrease in the level of superoxide 
dismutase in ischemia-reperfusion rats compared to the control group. However, indole acetic acid 
caused a significant decrease in serum urea (P≤0/05) and creatinine (P≤0/05)  levels and a non-
significant increase in superoxide dismutase enzyme compared to the ischemia-reperfusion control 
group (P>0/05). 
Conclusion: The use of indol acetic acid was involved in reducing the renal biochemical 
parameters of urea and creatinine, which were increased due to ischemia-reperfusion injury, and 
caused the level of Super oxide dismutase enzyme to increase non-significant. 
Keywords: Indole-3-acetic acid, Renal ischemia- Reperfusion, Rat. 
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