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Abstract

Introduction: Cisplatin is used as a chemotherapeutic agent for the treatment of human ovarian and testicular 

cancers. This study was designed to investigate the protective role of taurine against cisplatin-induced kidney injury.

Methods: Male Wistar rats were divided into 4 groups (n=8) (1) saline-treated group (2) cisplatin-treated group (10

mg/kg, i.p.), (3) group that received taurine (200 mg/kg, i.p) 1 hr before cisplatin (10 mg/kg, i.p) administration and (4) 

taurine treated group (200 mg/kg, i.p). The treatment period was 7 days. Animals were then weighed and blood samples 

were collected from the heart. After sacrifice, kidneys were removed and kept at -70 °C until further analyses.

Results: Cisplatin significantly elevated the creatinine and blood urea nitrogen (BUN) serum levels (P<0.05). Pre-

treatment with taurine resulted in a remarkable reduction of these markers. The catalase activity in cisplatin-treated rats 

was significantly decreased (P<0.05) and taurine administration could remarkably recover this decreased activity. 

Malondialdehyde (MDA) content of the kidneys was increased in cisplatin-exposed animals and taurine significantly 

reduced the amount of MDA.

Conclusion: Our data suggest that pretreatment with taurine might be considered as a protective approach in 

cisplatin-induced nephrotoxicity.
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و در یداتین و استرس اکسیس پالتیناشی از س کلیويب یآس بررسی اثر تورین بر

 ی نریموشهاي صحرا

  ، صمد زارع*يمریم نوروز

  ، ارومیهیه، دانشگاه ارومیهي علوم پا گروه زیست شناسی، دانشکده

  90 آذر 12: پذیرش    90 مرداد 22: دریافت
  همکارانو  ستاریان  ها کتکوالمین تجزیه و هاي دخیل در بیوسنتز بیان ژن برخی آنزیم مرفین و

  چکیده

القـاء   کلیـوي  بیدر این مطالعه اثر تورین بـر آسـ   .می گیردمورد استفاده قرار ضه و تخمدان یدرمان سرطانهاي ب درمی درمانی یک عامل شین به عنوان یس پالتیس: مقدمه

      .شده با سیس پالتین، مورد بررسی قرار گرفته است

 ی کـه گروهـ ): mg/kg i.p10) (3(گروه تیمار شده بـا سـیس پالتـین    ): 2( سالین تیمار شده با گروه ):1: (تایی تقسیم شدند 8گروه  4موش هاي صحرایی نر به  :روش ها

بعـد از   وانـات یح .روز بـود  7مدت تیمار  .گروه تیمار شده با تورین ):4( وکرده بودند دریافت  )mg/kg i.p10(یک ساعت قبل از تزریق سیس پالتین  ات )mg/kg i.p200( تورین

  .ندنگه داري شد درجه سانتی گراد -70 دماي در به منظور انجام آنالیزهاي بعدي و از بدن حیوانات جدا شده هیکل اندام شدند و بیهوش آنها از قلب توزین و خون گیري

ن یري در چنـ ین منجـر بـه کـاهش چشـمگ    یماري بـا تـور  یش تیپ و >p)05/0( شده )BUN( اوره ن وینیسطح کرات ر باعث افزایشن به طور معنی دایس پالتیس :یافته ها

بـه   افتـه کاتـاالز  یت کـاهش  ین فعالیق توریتزربا افت ولی یتاالز به طور معنی داري کاهش ت کایفعال ،نیس پالتیمار شده با سیت موش هايدر  .>p)05/0( شده است ییمارکرها

ن به طور معنی دار مقـدار  یافته و توریش ین بودند افزایس پالتیواناتی که در معرض سیه ها در حیکل )MDA( مالون دي آلدهید محتواي .>p)05/0( یافتري بهبود یطور چشمگ

MDA 05/0( کاهش داده است را(p<.  

  .آید به حساب مین یس پالتیتی ناشی از سیسیحفاظتی در نفروتوکس عاملک ین به عنوان یماري با توریش تیداده هاي ما گزارش می کنند که پ :جه گیريینت
  

  موش صحرایی ،يویکل بیآس ن،یتور ن،یپالت سیس :هاي کلیدي واژه

  *مقدمه

لرو دي ک-با نام کامل سیس) Cisplatin(سیس پالتین 

، ترکیبی سنتتیک و ضد CDDPدي آمین پالتینیوم معروف به 

تومور است که بطور شایع در درمانگاهها به عنوان یک داروي 

ضد سرطان در درمان تومورهاي سخت از جمله تومورهاي 

اگرچه . گردن و بیضه استفاده میشود و تخمدان، شش، سر

  

  

mery_noruzi@ymail.com              :نویسندة مسئول مکاتبات *

  www.phypha.ir/ppj         :                                  وبگاه مجله

ضروري  دوزهاي باالي این دارو براي جلوگیري از رشد تومور

است ولی دوز باالي سیس پالتین باعث ایجاد آسیب کلیوي 

 نیز گشته و در نتیجه استفاده از آن در دوز باال محدود می شود

] 8،17.[

همچنین برخی مطالعات در مورد نفروتوکسیسیتی القا شده 

با سیس پالتین پیشنهاد می کنند که توکسیسیتی سیس پالتین 

به ویژه رادیکال  )(ROS زاد اکسیژنبه علت تولید رادیکالهاي آ

هیدروکسیل است که باعث پراکسیداسیون چربیها، و 

تخریب غشاهاي  اکسیداسیون پروتئینها و اسیدهاي نوکلئیک و

در مورد کلیه رادیکال هاي مذکور باعث . گردد می سلولی

  1347تأسیس  
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کاهش فیلتراسیون گلومرولی و بروز سمیت حاد کلیوي در 

 می شوند S3)قطعه(هاي پروگزیمال توبولها و به ویژه لوله 

]16[.  

بر اساس شواهد مورفولوژیک و نیز مطالعات مبتنی بر  

تغییرات سلولی مولکولی تغییرات پاتولوژیک کلیه در اثر 

استعمال سیس پالتین نشان دهنده مشارکت عوامل حاصل از 

استرس اکسیداتیو و نیز مسیرهاي آنزیمی دخیل در سیستم دفع 

  .]3[ دن این ترکیبات استو از بین بر

Nath و Norby گزارش کردند که سیس پالتین با کاهش

گلوتاتیون کلیه و افزایش پراکسیداسیون لیپیدها و واکنش با 

DNA آنیونهاي سوپراکسید را تولید نموده و موجب ،

نفروتوکسیسیتی می شود بنابراین براي کاهش سمیت ناشی از 

آزمایشگاهی الزم است قبل سیس پالتین در انسان و حیوانات 

براي حفاظت  از تیمار با آن از برخی آنتی اکسیدانتها

  .]12[ توکسیسیتی کبد، کلیه و تخمدان استفاده نمود

آمینـو اتـان سـولفونیک، در کبـد     -2یـا  ) Taurine(تورین 

مطالعـات گونـاگون    .انسان از سیستئین و متیونین سنتز میشود

ستی و فیزیولـوژي متنـوعی   گزارش دادند که تورین عملکرد زی

دارد از آن جمله میتوان به افزایش مقاومت غشاء سلولی، تنظیم 

اسمز سلولی، سم زدایی، اثر آنتی اکسیدانتی، تنظیم هموسـتازي  

Ca2+  4،13[ داخل سلولی، تعدیل کنندگی آپوپتوز اشاره نمـود[ .

بنابراین در این تحقیق به دلیل نقش مهم تورین در بسـیاري از  

تاثیر آن بر آسیب کلیوي ناشی از سـیس  یتهاي حیاتی بدن،فعال

  .پالتین درموش صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفته است

  هاروشومواد

پرورش (در این مطالعه از موشهاي صحرایی نر نژاد ویستار 

 180بـا محـدوده وزنـی    ) یافته در خانه حیوانات دانشگاه اورمیه

 ،انات در اتاقی با تهویه مناسبحیو. گرم استفاده گردید 220الی

درجـه سـانتیگراد بـا سـیکل      22±2درصد و دماي  50رطوبت 

ساعت روشنایی در قفـس هـاي    12ساعت تاریکی و  12نوري 

مناسب نگهداري شدند و به آب و غـذاي کـافی نیـز دسترسـی     

  . داشتند

، سیس پالتین از شـرکت شـیمی   Sigmaتورین از شرکت 

ش کـراتینین و اوره از شـرکت   کیتهـاي سـنج  درمانی سبحان،

Mann       و مواد شـیمیایی بـراي سـنجش کاتـاالز و مـالون دي

حیوانات بـه  . خریداري گردید Teb Modernآلدهید از شرکت 

تقسیم  )حیوان 8در هر گروه ( گروه 4طور تصادفی انتخاب و به 

  .شدند

گروه اول موشهایی بودند که تنهـا سـالین نرمـال دریافـت     

و بصـورت  ip mg/Kg10سیس پالتین با دوزگروه دوم . کردند

  .]2[داخل صفاقی دریافت  کردند

و یـک سـاعت   ip mg/Kg200گروه سوم تورین را بـا دوز 

بصـورت داخـل    mg/Kg , i.p10قبل از تزریق سیس پالتـین  

  صفاقی دریافت

و بصـورت   ip mg/Kg200 گروه چهارم تـورین را بـا دوز  

  .داخل صفاقی دریافت کردند

ـ  مورد آزمایش  روز حیوانات 7 تگذش بعد از ه وزن شـده و ب

 سـپس  و به عمل آمد آن هاخون گیري از قلب  بیهوشی دنبال

یکـی از کلیـه هـا بـه منظـور       و جدا کرده شاناز بدن ها را کلیه

-70 دمـاي  درو کاتـاالز   )MDA( سنجش مالون دي آلدهیـد 

در انتهـاي آزمـایش بخـش     نگـه داري شـد   درجه سانتی گـراد 

کس شده و سـپس در  یف% 10ن یه در فرمالیافت کلگري از بید

ن ین و ائـوز یلیري آن انجام شده و با هماتوکسـ ین قالب گیپاراف

اوره و کراتینین  به روش اسپکتروفوتومتري  .دیزي گردیرنگ آم

و با استفاده از کیتهاي تهیـه شـده بـراي انـدازه گیـري اوره و      

ـ پیل ونیداسـ یسـطوح پراکس . کراتینین اندازه گیـري شـدند   دي ی

ـ وباربی توریواکنش ت )Ohkawa(بافتها  با استفاده از روش   کی

ـ براي ا. ن شدییزه شده تعید با بافتهاي هموژنیاس  µlن منظـور ی

ل سـولفات،  یم دودسـ یاز سد µl 100زه به یاز بافت هموژن 200

µl 750 ک، ید استیاز اسµl 750 ـ و بـاربی تور یاز ت  د ویک اسـ ی

µl300 به مدت  در مرحله بعد نمونه ها .فزوده شدا از آب  مقطر

در دماي اتاق سـرد   و سپس درجه انکوبه 95 ساعت در دماي 1

 µl و) 1:15( بوتـانول بـه نسـبت    :دیرامیپ ml5/2 سپس. ندشد

 gقـه بـا دور  یدق 15بـه مـدت    و اضافه از آب مقطر به آن 500

ی در اسپکتروفتومتر یه رویتر از الیل لییم2. شد فوژیسانتر 2000

بــــــا اســــــتفاده نــــــانومتر  532مــــــوج  در طــــــول

قـرار   سـنجش مورد  tetraethoxypropane3،3،1،1ازاستاندارد

ـ   MDAغلظـت . گرفـت  کمـک ضـریب جـذبی کمـپلکس     ه ب

)TBA-MDA1051/56=535(   ــورت ــه صـ ــبه و بـ           محاسـ

n mol/g wet tissue  14[ گزارش شد[.  
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بـه   H2O2ه  یـ ت کاتاالز بر اساس توانـائی آن در تجز یفعال

کـاهش جـذب در    بـا  H2O2ه یتجز .دین گردییتعAebiش رو

تفـاوت در جـذب   . نانومتر قابل بررسـی اسـت   240ف جذبی یط

ن منظور از یا براي. ت کاتاالز استیواحد زمان معادل مقدار فعال

از بـافر   لی مـوالر بعنـوان سوبسـترا و   یم 30دروژن ید هیپراکس

وبسترا در ن سیگزیبه عنوان جا) pH=7(لی موالر یم 50فسفات 

لـی  یم 2محلول سـنجش محتـوي   . بالنک استفاده شد محلول

 دیتـر محلـول پراکسـ   یلـی ل یم1 تر محلول هموژناي بـافتی و یل

کـاهش در  و  شـروع  H2O2ش بـا افـزودن   سنج. بوددروژن یه

نـانومتر بـه    240جذب به کمک اسپکتروفتومتر در طـول مـوج   

ــدت  ــثان 30م ــیی ــد ه بررس ــدر پا. ش ــادی ــبیان مق            ر برحس

U/mg protein 1[ دیان گردیب[.    

بیان شـده   SEM  Mean ±در این مطالعه نتایج به صورت

-One) و جهت مقایسه نتایج از روش آنالیز واریانس یک طرفه

way ANOVA)  ــت ــا    Tukeyو تس اســتفاده و مقــادیر ب

)05/0(p< به عنوان تفاوت معنی دار گزارش شدند.  

  یافته ها

روز بعـد از تیمـار وزن    7نشان داد کـه   نتایج تحقیق حاضر

موش هاي صحرایی در گـروه تیمـار شـده بـا سـیس پالتـین       

 >p)05/0( کاهش معنی داري در مقایسه با اولین روز نشان داد

در گــروه پــیش تیمــاري بــا تــورین، کــاهش وزن معنــی داري 

روز بعـد از تیمـار وزن مـوش هـا      7مشاهده نشد، هرچنـد کـه   

 هش در مقایسه با اولین روز معنی دار بودکاهش یافت و این کا

)05/0(p< .  

ـ ار وزن کلیـ معن و انحـراف  یانگیوانی بر اساس میع چهار گروه حیتوز -1جدول   ،در مقایسـه بـا گـروه کنتـرل     )>p*05/0( .تـروژن اوره سـرم  ین و نینیر کـرات یه، مقـاد ی

)05/0tp< (در مقایسه با گروه سیس پالتین، )05/0p<#( حیوان ذکر شده اند 6میانگین انحراف معیار براي  ±نتایج به صورت میانگین . در مقایسه با اولین روز  

  

groups weight 
kidney

weight body 
1day 7day

  
creatinine

  
urea  

control 0.96±0.05  230 243 0.3±0.05  43±8.23  

cisplatin 1.8±0.18* 224 180# 4.31±0.12* 453.8±20.73*

cisplatin+taurine 1.3±0.07 214 179# 3.23±0.1t* 349.3±14.3t*

taurine 0.92±0.02 212 201  1.0±0.0 50.0±0.0  
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در مقایسـه بـا   ) >05/0tp(در مقایسه با گـروه کنتـرل و    )>p*05/0( .موش صحرایی تیمار شده با سیس پالتینکلیه تورین بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز دربافت  اثر -1 شکل

.حیوان ذکر شده اند 6میانگین انحراف معیار براي  ±نتایج به صورت میانگین . گروه سیس پالتین
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   همچنین تزریق سیس پالتین موجب افزایش معنی دار وزن
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در مقایسـه  ) >05/0tp(در مقایسه با گروه کنتـرل و   )>p*05/0( .موش صحرایی تیمار شده با سیس پالتینکلیه آلدهید در بافت اثر تورین بر میزان تولید مالون دي -2شکل 

  .حیوان ذکر شده اند 6میانگین انحراف معیار براي  ±نتایج به صورت میانگین . با گروه سیس پالتین
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همچنین تزریق سیس پالتین موجب افزایش معنی دار وزن 

ولـی پـیش    >p)05/0( کلیه در مقایسه با گروه کنتـرل گردیـد  

موجب کاهش وزن کلیه در مقایسه بـا گـروه    تیماري با تورین،

  .سیس پالتین شد ولی این اختالف معنی دار نبود

، میزان کراتینین در گروه شیمی درمانی 1جدول با توجه به 

افـزایش معنـی دار در مقایسـه بـا گـروه       شده با سیس پالتین،

در گروه تیمار شده با تورین و سـیس   .>p)05/0( کنترل داشت

ـ        ی،پالتین، مقدار کـراتینین در مقایسـه بـا گـروه سـیس پالتین

ولی نسـبت بـه گـروه     >p)05/0( کاهش معنی داري نشان داد

 .>p)05/0( کنترل افزایش معنی داري داشت

ـ م ،مشاهده مـی شـود   1جدول همانطوري که در  زان اوره ی

ـ یمار شـده بـا سـ   یگروه ت بین سرم خون در و گـروه   نیس پالت

ن یهمچن .>p)05/0(رخوردار است تفاوت معنی داري ب از کنترل

س یسـه بـا گـروه سـ    ین در مقایمـاري بـا تـور   یش تیدر گروه پ

و در مقایسه با گروه کنترل  >p)05/0(کاهش معنی دار  ،نیپالت

 ،1بـا توجـه بـه شـکل شـماره       افزایش معنی داري وجـود دارد 

زان ین بر میتور مولکولو  نیس پالتیرات متقابل سیبررسی تاث

ن داد نشـا  ،حاضري  مطالعهمورد م کاتاالز در بافت یت آنزیفعال

ـ یبـا سـ   شـده  مـار یت کاتاالز در گـروه ت یکه فعال در  ،نیس پالت

برخـوردار اسـت    يمعنـی دار  ، از کاهشسه با گروه کنترلیمقا

)05/0(p<.      همچنین در گروه پیش تیمـاري بـا تـورین میـزان

فعالیت آنزیم کاتاالز در مقایسه با گـروه شـیمی درمـانی شـده     

   .>p)05/0( افزایش معنی داري نشان داد

س یرات متقابـل سـ  یبررسی تـاث  ،2با توجه به شکل شماره 

در بافـت  تولید پراکسیداسیون لیپیدي زان ین بر مین و توریپالت

در میزان مالون دي آلدهید نشان داد که  ،حاضري مطالعه مورد 

، بـه  سه با گروه کنتـرل یدر مقا پالتین سیبا س شده ماریگروه ت

همچنـین در   .>p)05/0( ي افزایش یافتـه اسـت  معنی دار طور

گروه پیش تیمارشده با تورین میزان تولید مالون دي آلدهیـد در  

 مقایسه با گروه سیس پالتـین کـاهش معنـی داري نشـان داد    

)05/0(p<.   

پـس   مشـاهده مـی شـود    3همانطور که در شـکل شـماره   

سـلولها و توبولهـاي    ،کروسکوپ نوريیبا م هیکلمطالعه بافت از

مار شده بـا  ید ولی درگروه تیاهده گردنرمال در گروه کنترل مش

وم توبـولی اطـراف گلـومرولی،    یب در اپی تلین تخریس پالتیس

اتساع و بزرگتر شدن لومن توبولهـاي   د گلومرولی،یپرخونی شد

ـ بزرگتر شدن فضاي بومن و پهن شدن اپـی تل  جمع کننده، وم ی

  .دیتوبولهاي جمع کننده مشاهده گرد

  بحث

رکیـب شـیمی درمـانی رایـج     سیس پالتین به عنوان یک ت

رق مختلف اعمال کـرده و مشـارکت   طاثرات مخرب خود را از 

 اکسیداتیو در این تغییرات بسـیار چشـم گیـر   استرس مسیرهاي 

بنابراین سهم ترکیبات آنتی اکسیدانت در بر طرف کـردن   .است

امـروزه تـورین بـه    . خواهد بود این اثرات نیز بسیار حائز اهمیت

        یدانت طبیعـی کـه در بـدن نیـز تولیـد      عنوان یـک آنتـی اکسـ   

می گردد از جمله موادي است که عالوه بر مطالعات تحقیقـاتی  

سلولی و مولکولی، به عنـوان یـک عامـل آنتـی اکسـیدانت در      

تحقیقات مربوط به مواد کمکی دارویی و غذایی مـورد اسـتفاده   

بـه نظـر میرسـد اثـرات تـورین در سیسـتمهاي       . قرار می گیرد

وژي و نیــز اثــرات آنتــی اکســیدانی آن نتیجــه پایــداري و بیولــ

لـذا  . ]6،9،15[ حمایتی است که بر غشاء سلولی اعمال می کند

در جلـوگیري از   مولکـول در این مطالعه اثرات محـافظتی ایـن   

وي ناشی از سیس پالتین مورد بررسـی قـرار گرفتـه    یب کلیآس

   .است

مـار  یت موش هـاي صـحرایی  در مطالعه حاضر وزن بدن در 

ن کاهش معنی داري نشان داد کـاهش وزن  یس پالتیشده با س

ه است که به عنوان پی آمد اثـرات  یبدن احتماال در اثر سوء تغذ

ـ با تزر .ن می باشدیس پالتیک سیستمیسمی س ن بـه  یق تـور ی

ـ یهمـراه سـ   ن مـی تـوان تـا حـدودي از کــاهش وزن     یس پالت

دهـد کـه    ق نشان میین تحقیج حاصل از اینتا. ري نمودیجلوگ

ـ وانات بعـد از تزر یکاهش وزن ح س ین بـه همـراه سـ   یق تـور ی

می درمانی شـده اخـتالف معنـی    یسه با گروه شین، در مقایپالت

 Moraقات انجام شده توسـط یبراساس تحق .نشان نداد داري را

می یگزارش شده است که بعد از ش 2003در سال و همکارانش 

کـاهش وزن در  ن به روش داخل صفاقی یس پالتیدرمانی با س

وي و کـاهش  یـ ب در لوله هـاي کل یجاد آسیوانات، به علت ایح

دراته شـدن  یکه منجر به ده است سلولهاي توبولی در جذب آب

  .]10[ و کاهش وزن گشته است

در مطالعه حاضر آسیب کلیوي از طریق افزایش وزن کلیـه  

ــروژن اوره    ــزایش نیت ــدن و اف ــطح ب ــه س و  (BUN)نســبت ب
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افـزایش وزن کلیـه در گروههـاي شـیمی      .کراتینین بررسی شد

درمانی شده احتماال بـه علـت اتسـاع مجـاري جمـع کننـده و       

  .پرخونی گلومرولها می باشد

Liu  ـ گزارش کردند که تزر 1998و همکارانش در سال  قی

 روز، باعـث  8پس از )mg/ kg) 45نیس پالتیداخل صفاقی س

 نیتـروژن اوره ر یش مقـاد یافـزا وي می شود که بـا  یبهاي کلیآس

(BUN) حـاکی از   و ایـن ن در پالسـما همـراه اسـت    ینیو کرات

مطالعـات قبلـی    .]8[ مـی باشـد   می درمـانی یبی شیاثرات تخر

دانت یک عامـل آنتـی اکسـ   ین به عنوان یگزارش کردند که تور

ک ســري مــدلهاي متنــوع التهــابی از جملــه یــآنــدوژنی روي 

ـ نو نوکلئوزیآمن یسینفروپاتی ناشی از پورما و نفروپـاتی   ]18[دی

  .رددي دایمف اتاثر ]19 [نیابتی ناشی از استرپتوزوسید

، می توان گفـت  گرفته صورتمطالعات  توجه به بنابراین با

که تزریق توام تورین با سیس پالتین در موشهاي صحرایی نر، 

موجب محافظت موشها از اثرات تخریبی سیس پالتین گردید و 

ب کلیوي ناشی از سـیس پالتـین کـاهش    یار آسبه طور معنی د

بهبود عملکرد کلیه، به علت تنظیم فعالیت اسمزي کلیـه  . یافت

مقــدار اوره و کــراتینین در . و اثــر حفــاظتی تــورین مــی باشــد

  .حیوانات پیش تیماري با تورین کاهش معنی دار نشان داد

دروژن، یدهیماننـد پراکسـ  ) ROS( رادیکالهاي آزاد اکسیژن

ط نرمال یل تحت شرایدروکسیکالهاي هید و رادیسوپراکسون یآن

دانتهاي آندوژنی مانند ید می شوند ولی فورا توسط آنتی اکسیتول

ناشـی از   ROSش تجمـع  یکاتاالز برداشته می شوند، امـا افـزا  

ک حالــت عــدم تعــادل در آنتــی یــن، منجــر بــه یس پالتــیســ

     دي یــپیون لیداســید پراکسیــجــه باعــث تولیدانتها و در نتیاکســ

واکنش داده و  H2O2می است که با یکاتاالز آنز .]14[ می شود

 موش هاي صـحرایی در . دهد ل مییرا تشک O و H2Oملکول 

ی از یر بـاال یی مقادین، به علت سم زدایس پالتیمار شده با سیت

ت آن کـاهش  یـ زان فعالیـ دروژن توسـط کاتـاالز، م  ید هیپراکس

مـی دهـد کـه کـاهش     مطالعـات نشـان   . معنی داري نشان داد

ـ پیون لیداسید پراکسیش تولیافزا لهیه ها به وسیعملکرد کل دي ی

روز  7 نیـز،  قیـ ن تحقیدر ا .و کاهش کاتاالز مشخص می شود

ـ بعد از تزر ـ یق سـ ی ي در میـزان  ش معنـی دار یافـزا  ،نیس پالت

د یـ در مطالعه حاضـر تول . دیمشاهده گرد ديیپیون لیداسیپراکس

ROSــاهش فعال ــ، باعــث ک ــای ــزایالز و در نتت کات ش یجــه اف

ـ یق سیبعد از تزر H2O2ر یچشمگ کـه خـود    گردیـد ن یس پالت

ـ پیون لیداسیش پراکسیمنجر به افزا شـاهدي بـر    کـه  شـد دي ی

در گروه  )MDA( دیمالون دي آلده رات معنی دار در سطحییتغ

ن از یماري تـور یش تیمی توان با پ بنابراین .است سیس پالتین

ـ و . ممانعت کـرد  افزایشن یا باعـث افـزایش کاتـاالز    ن یهمچن

ن به علـت  یس پالتیتی ناشی از سیسیتوکسیسم سیمکان .گردید

ژن و یل گونـه هـاي فعـال اکسـ    یو تشک DNAم یب مستقیآس

ـ  .مها می باشـد یکاهش آنز ن گـزارش شـده اسـت کـه     یهمچن

ـ پیون لیداسیش پراکسیتی در ارتباط با افزایسینفروتوکس دي در ی

inعات طالم .]15[ ه ها می باشدیکل vitro    گزارش کردنـد کـه

ـ روز بعـد از تزر  5و 3 ويیـ دي کلیپیون لیداسیپراکس س یق سـ ی

ق حاضـر هـم مشـاهده    یدر تحق .]16[ ابدیش می ین افزایپالت

ه ري نمـود یه جلـوگ یب بافت کلین از تخریق توریتزر که دیگرد

سـیس پالتـین در    تزریق تورین همراه بـا  این تحقیق در. است

ب محافظت موشـها از اثـرات تخریبـی    موج صحراییموشهاي 

اوره نیتـروژن   ،ه، مقدار کـراتینین یوزن کل .سیس پالتین گردید

که بـا سـیس   حیوانات د در یزان مالون دي آلدهیسرم خون و م

پالتین تیمار شده بودند در مقایسه با گروه کنترل بطـور معنـی   

و  اوره سرم خوننیتروژن مقدار کراتینین،  ،دار افزایش یافته بود

کـه فقـط بـا     موشـهایی  د در مقایسه بـا یمالون دي آلده زانیم

سیس پالتین تیمار شده بودند به طور معنـی دار کـاهش یافتـه    

ـ بـا ا . افته بودیش یبه طور معنی دار افزا زان کاتاالزیو م بود ن ی

وي ناشی از سمیت سیس پالتین یب کلیتزریق تورین آس  وجود

به دلیل نقش مهـم تـورین در    بنابراین. را میتواند بهبود ببخشد

فعالیتهاي حیاتی بـدن و اثـر محـافظتی آن در برابـر      بسیاري از

بـه عنـوان یـک آنتـی      مولکـول سمیت بعضی داروهـا از ایـن   

وي ناشـی از سـمیت سـیس پالتـین     یب کلیاکسیدانت علیه آس

     با توجه بـه آزمایشـات انجـام شـده پیشـنهاد       .شود استفاده می

ـ   ر محفـاظتی معنـی داریـی بـر مصـرف      می شود که تـورین اث

  .سیس پالتین داردکنندگان داروهاي ضد توموري همچون

  سپاسگزاري

نویسندگان مقاله، از سرکار خانم دکتر فریبا محمـودي و خـانم هـاجر    

هزینه هاي ایـن پـژوهش از   . موحدي نژاد نهایت تشکر و قدردانی را دارند

ت شناسـی دانشـکده   محل بودجه پایان نامه کارشناسی ارشد بخـش زیسـ  

  .علوم دانشگاه ارومیه تامین شد
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