تأثير حامض انك هىتاميك عهى أوسجة و وظائف انكبذ وكهى انجرران انبانغيه ودور انىاقي نهزوجبيم

د .سىىر جالل مصطفى

تأثير حامض انكهىتاميك عهى أوسجة و وظائف انكبذ وكهى انجرران انبانغيه ودور انىاقي نهزوجبيم
3

د.سُٕز ظالل يصطفى , 1و.كالنح إتساٍْى لادز ٔ 2و.شهٍساكسو فمً يحًٕد
انمهخص

خهفية انذراسة :حايط انكهٕذايٍك أ أحادي صٕدٌٕو كهٕذايٍتد ْتٕ يهتل انصتٕدٌٕو نحتايط انكهٕذايٍتد ْٔتٕ ستاو هتى
اإلَساٌ ٔ حٍٕاَاخ انرعازب .يٍ انًحرًم ذعسض انكثد ٔ انكهى انى انرأشٍس انسهثً نٓرِ انًادج انسايح .نهصَعثٍم دٔز اٌعتاتً
يصم ذُظٍى انًُا تح ٔيعتاد ذٕنٍتد األٔزاو ٔيعتاد النرٓاتتاخ ٔ يعتاد يتٕخ ان الٌتا ٔيعتاد لزذفتاا َستثح انستكس فتً انتدو
ٔيعاد لزذفاا َسثح اندٌْٕ فً اندو.
انهذف مه انذراسة :انغسض يٍ أظساء ْترا انثحتس ْتٕ ذمٍتٍى انتدٔز انتٕالً نعصتٍس انصَعثٍتم فتً ذمهٍتم ٔ ذفتادي انرتأشٍساخ
انًسثثح ٔانًؤدٌح إنى ذغٍٍساخ فً أَسعح ٔ ٔظائف انكثد ٔ انكهى فً انعسذاٌ َرٍعح نرُأنٓا األحادي صٕدٌٕو كهٕذايٍد.
انمرضى وطرائق انعمم :اظسي ْرا انثحس هى  24ظسذ تانغ حٍس ذى ذٕشٌعٓى انتى شتالز يعتايٍت يرستأٌح ٔٔظتعٕا فتً
يُاخ ذعسٌثً لٍاسً فً انً رثس .ذًد يعانعح انحٍٕاَاخ تعصازج انصَعثٍم ٔ األحادي صٕدٌٕو كهٕذايٍد ٍ .غسٌتك انفتى
نًدج ٌٕ 21يا .ذُأند انًعٕ ح األٔنى ياء يمطتس فمتػ ٔذتى إ طتاء 4.4غتى أحتادي صتٕدٌٕو كهٕذايٍتد نكتم كغتى يتٍ ٔشٌ
انعسذاٌ فً انًعًٕ ح انصاٍَح ٔأيا ظسذاٌ فً انًعًٕ ح انصانصح ذى إ طائٓى  4.4غى أحادي صٕدٌٕو كهٕذايٍد ٔ  144غتى
شَعثٍم حسة ٔشٌ كم ظسذ فً ذهك انًعًٕ ح ٔ تعد اَرٓاء انعس ح األخٍسج ذى سحة ًَاذض اندو.
انىتااائ  :ذستتثة حتتايط انكهٕذايٍتتك أ أحتتادي صتتٕدٌٕو كهٕذايٍتتد إنتتى اخرفتتاء يعتتانى انُستتٍعً فتتً كثتتد ٔكهتتى ظتتسذاٌ فتتً
انًعًٕ ح انصاٍَح ٔ إحداز ذغٍٍساخ يًٓح نًؤشساخ انكًٍأٌح انحٌٍٕح يمازَتح تانًعًٕ تح األٔنتى ٔ .ذثتٍٍ يتٍ َرتائط انثحتس
اٌ انصَعثٍم دٔز ْاو ٔ فعانٍح يعادج نألكسدج ٔ انرً يُعد انرأشٍس انساو ٔ انسهثً هى أَسعح ٔ ٔظتائف انكثتد ٔ انكهتى فتً
انًعًٕ ح انصانصح.
االستىتاجات :ذسثة انصَعثٍم إنى ذمهٍم انرأشٍس انساو ٔانًؤكسد انُاذعح يٍ ذُتأل حتايط انكهٕذايٍتك ٔ ذنتك نرتأشٍسِ انًعتاد
نألكسدج انٕالٍح
انكهمات انمفتاحية :أحادي صٕدٌٕو كهٕذايٍد  ,شَعثٍم ,يعاداخ األكسدج ,انكثد ,انكهى.
انبريذ االنكتروويsnoorm88@gmail.com :
تاريخ استالو انبحث 31 :اذاز 2416
تاريخ قبىل انبحث 24 :ذًٕش 2416
 1فسا انرشسٌل -كهٍّ انطة -ظايعّ انسهًٍاٍَح  -سهًٍاٍَح – انعساق.
2فسا األدٌٔح -كهٍّ انطة -ظايعّ انسهًٍاٍَح  -سهًٍاٍَح – انعساق
3فسا األحٍاء انًعٓسٌح  -كهٍّ انطة -ظايعّ انسهًٍاٍَح  -سهًٍاٍَح – انعساق

Vol. 11, Issue 2, December 2016

7

Diyala Journal of Medicine

