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 دهيچک
 محدود شده ياديزان زي به ميويت کليل سمي از آن بدليني بالي  ضد سرطان است که استفادهين داروهايتر  از مهميکين يس پالتيس :زمينه و هدف

در . شده اسـت  يها استفاده م يماري از بياري در درمان بسي باشد که بطور سنتيک متعدد ميکساله با اثرات فارماکولوژ ي ياهياه دانه نيز گ   ياست و س  
  . شدي بررسيين در موش صحرايس پالتي از سي ناشيويت کليبر سماه دانه يدرمان عصاره س -يريشگي و پيريشگيمطالعه حاضر اثرات پ

ته، گلـوکز و  يالرن، اسـمو ين، آلبـوم يني شامل کـرات ي سرمير پارامترهايي بر تغEنيتامياه دانه و ويز عصاره سي اثر تجوين بررسيدر ا: يروش بررس 
  .  گرديدين بررسيس پالتي درمان شده با سيي صحرايها  در موشيويندکس کليا
ن سـرم  ينيغلظـت کـرات  .  شديويندکس کليته و اين، اسموالرين، آلبوميني کراتي سرميدار پارامترها ير معن يين موجب تغ  يس پالت يز س يتجو: ها افتهي

ـ ينسبت به گـروه سـ  ) گرم بر کيلوگرم  ميلي۲۰۰ و ۱۰۰(درمان عصاره   -يريشگي و پ  E نيتاميدرمان و  -يريشگي و پ  يريشگي پ يها گروه ن يس پالت
و  )گـرم بـر کيلـوگرم     ميلي١٠٠( درمان سياه دانه -يريشگي و پيريشگي، پEنيتامي ويريشگي پيها ته سرم گروهياسموالر. دار نشان داد يکاهش معن

ـ يسه با روز دوازده گروه سـ      يدر مقا  )گرم بر کيلوگرم   ميلي ٢٠٠( درمان سياه دانه   -يريشگي و پ  يريشگيپ ـ  يس پالت . دار نـشان دادنـد   ين کـاهش معن
 يهـا   در گـروه يويندکس کليا. دار نشان داد يش معنين افزايس پالتي نسبت به گروه س  Eن  يتاميدرمان و  -يريشگين سرم روز دوازده گروه پ     يآلبوم

ـ يسه با گروه سيدر مقا  )گرم بر کيلوگرم   ميلي ١٠٠( رمان سياه دانه   -يريشگيوه پ ن گر ي و همچن  E نيتامي و درمان -يريشگي و پ  يريشگيپ ن يس پالت
  . داشتيدار يکاهش معن

س يجاد شده توسط سي ايويت کلي در سمي موجب بهبود نسبE نيتاميدانه و و    سياه ي ن مطالعه نشان داد كه استفاده از عصاره       ينتايج ا : يريگ جهينت
از ي مورد نيشترين مطالعات بيس پالتي از سي ناشيويت کلياه دانه بر سمي سي از اثرات محافظتيشتري روشن شدن ابعاد بيراالبته ب . شود ين م يپالت

  . است
  سميت کليوي ،Eن يتامياه دانه، وين، سيس پالتيس :واژگان كليدي
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  و همكاران  سارا حسينيان

  ١٣٩٦شهريور  مرداد و, ١١٠ ي شماره, ٢٥ي  ره ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زنجـان، دو مجله

٤٧

  قدمهم
 ضد سرطان است    ين داروها يتر  از مهم  يکين  يس پالت يس     

ر سر و گـردن، تخمـدان،       ي از تومورها نظ   يرايکه در درمان بس   
 سيسـ  مهـم  ي جـانب ي دو عارضه  .)۱ (ه کاربرد دارد  يضه و ر  يب

 ي باشند کـه اسـتفاده   ي ميويت کل ي و سم  يت عصب ي سم نيپالت
 آزاد سيس پالتين . )۲ (ن دارو را محدود کرده است     ي از ا  ينيبال

ها فيلتـره شـده و توسـط يـک       از گلومروليدر خون، به راحت  
مـسير  . شـود  يمـ داخل سلول توبـولي وارد  ه ي انتقالي ب  سهپرو

فعـال   انتقـال  هـاي کليـوي    در سلولنيس پالت ي انتقال س  اصلي
 با انتـشار سـاده نيـز وارد          سيس پالتين  ي مقدار  اگر چه  ،است

 ديگر سيس پالتين يها ارگانکليه نسبت به . )۳ (شود يسلول م
 باشد يآن نيز م و مسير اصلي براي دفع کند جمع ميبيشتري را 

س ي از سـ   ي ناش يويت کل يتغييرات پاتولوژيک در سم   . )۲ و۳(
 ،شـود  يجاد مي ا توبول پروکسيمالS3ي  قطعه ن اساسا در  يپالت

ـ  يزان س ين م يشتريقطعه ب ن  يارا  يز جمـع  ن را در خـود   يس پالت
بـه داخـل    ناقل اصلي براي جذب سـيس پالتـين          .)۳ (کند مي

    کـاتيون ارگانيـک    ی هنـده  انتقـال د   ، توبول پروکـسيمال   سلول
۲ OCT2)( است) شاملنيس پالتي س داخل سلولياتاثر .)۴  

، توقـف  يتوکنـدر يب مي، آسـ ATPase يعـ يت طبيکاهش فعال 
 ي انتقـال سـلول  يهـا  ستميـ جاد اختالل در سي و ايچرخه سلول 

ا نکـروز را    يتواند آپوپتوز و     ين اثرات م  يباشد که مجموع ا    يم
دان سـلول را  ي اکسيستم دفاع آنتيسن يس پالت يس. )۵ (القا کند 
ـ  يسـ . گردد ي م DNAب  يکند و موجب آس    يمختل م  ن يس پالت

ـ گـردد کـه ا     ي آزاد مـ   يهـا  کـال يد راد ين موجب تول  يهمچن ن ي
نگ مـرگ سـلول را فعـال        يگنالي س ي آزاد آبشارها  يها کاليراد

 پروتئين  توسط مسيرهاي سيگنالينگ داخل سلولي   نيا. کنند يم
اه ي سـ  .)۶ (شود  يانجام م ) MAPK(توز  ي م کينازهاي وابسته به  

ک ساله متعلـق بـه   ي و ياه علفيک گي) Nigella sativa(دانه 
ه اه بين گي ايها دانه. )۷ (باشد يم Ranunculaceae ی خانواده

 يايانـه، خـاور دور و آسـ      ي در هند، اروپـا، خـاور م       يطور سنت 
 درمـان   يبرا يعي طب يک دارو يه و   يعنوان ادو   به يجنوب شرق 

جه، فشار خون باال،    يسم، سردرد، تب، سرگ   آر  ي نظ ييها يماريب
   شـده اسـت   يرفه اسـتفاده مـ    سـ ، آنفلـوآنزا و     يها، چاق  عفونت

اه دانـه   يسـ : انـد   فرموده يثي اسالم در حد   يامبر گرام يپ. )۸ و۹(
 ي اصل یاجزا .)۱۰ ( و مرگ  يري تمام دردهاست به جز پ     يدوا
روغـن  ر فـرار،    يـ غروغـن   اه دانـه شـامل      ي س يها  دانه ييايميش

ن و يتامين، وي، پروتئين، عناصر معدنيد، ساپوني، آلکالوئياسانس
 شده است که مشخصن ي همچن.)۹-۱۱ (باشد يدرات ميکربوه

ــا ــن گي ــواص فارماکولوژي ــاه خ ــسي ــ نظياريک ب ــرات ي ر اث
  ، )۱۴ (کـروب ي، ضـد م   )۱۳ (، ضـد التهـاب    )۱۲ (دانياکس يآنت

 در .باشــد يارا مـ  را د)۱۶ ( و ضـد سـرطان  )۱۵ (ابـت يضـد د 
اه دانـه و    ي سـ  يها دانهمطالعات متعدد نشان داده شده است که        

عنـوان   هب. ها دارند  ني بر ضد نفروتوکس   يدي آن اثرات مف   یاجزا
اه دانـه   يمـشاهده کردنـد کـه روغـن سـ          يکسيامان و بال  يمثال  

 .)۱۷ (بخـشد  ين را بهبـود مـ  يسي از جنتاماي ناشيويت کل يسم
اه ي سـ  دي اثرات مف  ۲۰۱۶ان در سال    ان و همکار  ينين حس يهمچن

ـ  نظ يي را در بهبـود پارامترهـا      دانه ن سـرم در   ينير اوره و کـرات    ي
ـ ي از سـ   ي ناشـ  يويت کل يسم در . )۱۸ (ن نـشان دادنـد  يس پالت
رات ييـ ج مربوط به تغي که عمدتا به نتا  رفرنس مذکور سه با   يمقا

ته و ي اســموالريادرار شـامل غلظـت گلـوکز ادرار، دفـع ادرار    
ـ ب  حاضـر يبررســ، در  اشـاره شـده  ادراربـرون ده   ج يشتر نتــاي

ن، گلـوکز و    ي سـرم شـامل غلظـت آلبـوم        ييايميوشيرات ب ييتغ
ـ ي از سي ناشيويت کليته پس از سم  ياسموالر ز يـ ن و نيس پالت

بـا   .ن پارامترها ارائـه شـده اسـت      ياه دانه بر ا   ي اثرات س  يبررس
ـ  ي س ي از دارو  ي ناش يوي کل ييت نارسا يتوجه به اهم   ن يس پالت

ـ   يک متعدد س  يک سو و اثرات فارماکولوژ    ياز   ن ياه دانه و همچن
گـر،  ي د ياز سو اه  ين گ ي استفاده از ا   ي و مذهب  يخي تار ي نهيشيپ

ت ياه دانـه در سـم     ي اثرات سـ   ي حاضر با هدف بررس    ي مطالعه
 انجام يين در موش صحرايس پالتيجاد شده توسط سي ايويکل

ــري حاضــر بررســي هــدف مطالعــه .شــد ــات پ اث  و يريشگي
 يويت کلياه دانه در سمي سيالکل ي عصاره آبدرمان -يريشگيپ

  . باشد ي ميين در موش صحرايس پالتي از سيناش



 سياه دانه و سميت کليوي ناشي از سيس پالتين
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 بررسي روش
   که در رفرنس يا  حاضر و مطالعهي مطالعه :وان و دارويح     

 ي ان نامه يک پا ي از   ين اشاره شده است، هر دو بخش      ه آ  ب ۱۸
 ي  دانشکده يولوژيزي ف باشند که در گروه    ي ارشد م  يکارشناس

ن مطالعـات روش  ي ايدر هر دو .  مشهد انجام گرفت   يپزشک
 هشتاد سر موش از ي تجربی ن مطالعهيادر  .کسان است يکار  

  گرم ۳۰۰ تا ۲۵۰ي وزن ی  محدوده در ستاري نر نژاد و   ييصحرا
 دانـشگاه   ي پزشک ی وانات دانشکده ي که از اتاق ح    استفاده شد 
شرايط استاندارد آزمايـشگاهي   در وه ي مشهد تهيعلوم پزشک 

ی   درجـه ۲۳ ± ۲۰ يدمـا  در غذا و آبدسترسي آزاد به    با  و  
 ساعته روشنايي و تاريكي نگهـداري       ۱۲و چرخه    گراد سانتي

الن و ين از شرکت مايس پالتي سين مطالعه دارو ي در ا  .ندشد
اه دانـه از    ي سـ  يهـا  دانـه . ه شد ي از شرکت اسوه ته    Eن  يتاميو

ـ  خر  در مـشهد   يـي هان دارو ايفروشگاه مخصوص گ    و  يداري
ـ  مـشهد تا   يوم دانشگاه فردوس  ي هربار اناه شناس يتوسط گ  د يي

 ی در مطالعـه . )Herbarium number 293-0303-1 (شـد 
ـ   ي مراحل کار با ح    ی هيحاضر، کل   يوان مطابق با اصـول اخالق

  . مشهد صورت گرفتيمصوب در دانشگاه علوم پزشک
 به روش سوکسله    يريگ ن مطالعه عصاره  يدر ا  : عصاره ی هيته
  مستقر در   گياهان دارويي  کي فارماکولوژ در مركز تحقيقات  و  

بـه   . شـد  مشهد انجام  پزشكي   ی بخش فارماكولوژي دانشكده  
، پنجـاه گـرم   ي الکل-آبي هفتاد درصد ی  عصارهی هيمنظور ته 

 ختـه شـد و در    يم ر ي ضـخ  يداخل کاغذ صـاف   اه دانه   يپودر س 
ـ ي م۵۰۰ سـپس   .خل دستگاه سوکسله قـرار گرفـت      دا تـر  يل يل

در داخل فالسک دستگاه قرار گرفـت و        اتانول هفتاد درصد،    
پـس از  . م شدي جوش حالل تنظی درجه حرارت مطابق نقطه  

 تـا زمـان آمـاده شـدن         ييل مدت استخراج، محلول نها    يتکم
 آمـاده   ی سپس عـصاره  .  قرار گرفت  ي، در داخل روتار   يينها

ــان اســتفاده در   ــا زم ــايشــده، ت ی   درجــه۴ يخچــال در دم
  .  شدينگهدار  گراد سانتي
هـاي   در اين مطالعه مـوش     :مورد مطالعه وانات  يح يها گروه

ـ  به شرح ز    تايي ده گروه   هشت  به يطور تصادف  صحرايي به   ري
  :دتقسيم شدن

ن ينرمـال سـال   روز، ۱۱ن گـروه بـه مـدت       ي در ا  :شاهدگروه  
 .  شدقيتزرن، يس پالتيمعادل حجم تجويز شده براي س

ن گروه پنج روز قبل و پنج روز بعد     يدر ا  :يس پالتين گروه س 
، )گـرم بـر کيلـوگرم       ميلـي  ۶ (نيس پالت يق تک دوز س   ياز تزر 
ـ  يمعادل حجم تجـويز شـده بـراي سـ         ن  يسالنرمال    نيس پالت

  .ق شديتزر
ـ در ا : Eن  يتامي و يريشگيگروه پ  ن گـروه پـنج روز قبـل از        ي

ـ يق تـک دوز سـ   يتزر ، )مگـرم بـر کيلـوگر     ميلـي ۶(ن يس پالت
 .ق شدي تزرگرم بر کيلوگرم  ميلي۱۰۰ به مقدار  Eويتامين

گرم   ميلي۱۰۰ سياه دانه با مقدار ی گروه پيشگيري با عصاره
ق تـک دوز    يـ ن گروه پـنج روز قبـل از تزر        يدر ا  :بر کيلوگرم 

اه دانه بـا    ي س ی ، عصاره )گرم بر کيلوگرم    ميلي ۶(ن  يس پالت يس
 .شدق يتزرگرم بر کيلوگرم   ميلي۱۰۰دوز 

گرم   ميلي۲۰۰ سياه دانه با مقدار ی  با عصارهيريشگيگروه پ
ق تـک دوز    يـ ن گروه پـنج روز قبـل از تزر        يدر ا  :بر کيلوگرم 

اه دانه بـا    ي س ی عصاره،  )گرم بر کيلوگرم    ميلي ۶(ن  يس پالت يس
 .ق شدي تزرگرم بر کيلوگرم  ميلي۲۰۰دوز 

ز قبل ن گروه پنج رويدر ا :Eدرمان ويتامين  -يريشگيگروه پ
گـرم    ميلـي  ۶ (نيس پالت يق تک دوز س   يو پنج روز بعد از تزر     

 گـرم بـر کيلـوگرم     ميلي۱۰۰ به مقدار  E ويتامين،)بر کيلوگرم
 .ق شديتزر

   سـياه دانـه بـا مقـدار       ی درمان با عـصاره    -يريشگيگروه پ 
پنج روز قبل و پـنج   ن گروه   ي در ا  :گرم بر کيلوگرم    ميلي ۱۰۰

ـ يق تـک دوز سـ     يروز بعد از تزر    گـرم بـر    ميلـي  ۶ (نيس پالت
 گرم بر کيلوگرم  ميلي۱۰۰با دوز اه دانه  ي س ی عصاره ،)کيلوگرم

 .ق شديتزر

  سـياه دانـه بـا مقـدار        ی درمان با عـصاره    -يريشگيگروه پ 
ن گروه پنج روز قبل و پـنج      يدر ا  :گرم بر کيلوگرم    ميلي ۲۰۰

ـ يق تـک دوز سـ     يروز بعد از تزر    گـرم بـر     ميلـي ۶ (نيس پالت
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 گرم بر کيلوگرم  ميلي۲۰۰اه دانه با دوز ي س ی ، عصاره )کيلوگرم
  .ق شديتزر
هـا بـه روش داخـل         گـروه  ی تزريق براي همه   ،ن مطالعه يدر ا 

ن در روز ششم مطالعه انجـام  يس پالت يز س ي و تجو  صفاقي بود 
ـ  صـفر و   يدر روزها  .گرفت ن، يپـس از تـوز  ش، يازده آزمـا ي
  سـاعت در داخـل قفـس       ۲۴بـه مـدت      هاي صـحرايي   موش

پـس  .  شـد يآور  ساعته جمع۲۴ و ادرار متابوليك قرار گرفتند  
ــ ســاعته در روز ۲۴آوري ادرار  از جمــع ــايش۱۲ و کي ،  آزم

 با استفاده از دي اتيل اتر به شكل سبك بيهوش شده          واناتيح
و با استفاده از لوله موئينـه هپارينـه از سـينوس غـاري چـشم          

 و يرينگوخ ش، پس ازي آزما۱۲روز در . گيري انجام شد خون
به  با ايجاد برشي بر روي شكم حيوان،       هوش آمدن، ه  قبل از ب  
هـاي   سـپس مـوش  . خـارج و وزن شـدند   كليه  هر دو  سرعت

ته ياسموالر .صحرايي با خارج نمودن قلب حيوان كشته شدند       
 يريـ گ نـدازه ا) Osmomat 030 (سرم توسط دستگاه اسمومتر

گاه فوتومتر و   سرم توسط دست  و گلوکز    آلبومين    کراتينين، .شد
محصول شرکت پارس    تشخيص کمي، هاي   با استفاده از کيت   

 .گيـري شـد     طبق دستورالعمل شرکت سازنده انـدازه       و آزمون
وان يه به وزن بدن حيصد وزن کلصورت دره  بيويندکس کليا

وان ي و مرگ ح يرين خون گ  يد ح ي شد يزي خونر .سبه شد محا
  . خروج در نظر گرفته شديارهايعنوان معه ب

ــاريب ــي آم ــط    :ررس ــه توس ــن مطالع ــاري اي ــبات آم محاس
عنـوان سـطح    بـه  >P ۰۵/۰ و م گرفـت انج ا SPSS 17برنامه

  .دار در نظر گرفته شد يمعن
  

  يافته ها 
ـ ۱۸ کـه در رفـرنس   يا  حاضر و مطالعه  ي در مطالعه       ه آن  ب

ن ينياند به جز غلظت کـرات       ارائه شده  يج متفاوت ينتااشاره شده،   
 يي نارسایل اثبات صحت القايدله ز بي مطالعه نني که در ا،سرم

 ۱نمـودار    . شده اسـت   انيب مجددا   ،نيس پالت ي توسط س  يويکل
 غلظت كراتينين سرم را در روزهـاي صـفر و دوازده            ی مقايسه

كراتينين سرم روز   غلظت   .دهد هاي مختلف نشان مي    بين گروه 
ن نسبت به غلظت كراتينين سـرم روز        يس پالت ي س دوازده گروه 

ـ  ب يدار يطور معن  ه ب دوازده گروه شاهد    ).>۰۰۱/۰P(شتر بـود    ي
غلظـت كـراتينين   ن،  يس پالت يسه با روز دوازده گروه س     يدر مقا 

ـ هـاي پ   سرم گـروه   ـ  و پ  يريشگي  Eن  يتـام يدرمـان و   -يريشگي
)۰۰۱/۰P<(۲۰۰ و ۱۰۰درمــان ســياه دانــه    -يريشگيــ و پ 

. دداري نـشان دا    کاهش معنـي   )>۰۱/۰P( گرم بر کيلوگرم   ميلي
 هــاي  غلظــت كــراتينين ســرم گــروهن روز،ياگــر چــه در همــ

نسبت به   گرم بر کيلوگرم    ميلي ۲۰۰ و   ۱۰۰ سياه دانه    يريشگيپ
ــيگــروه ســ ــود ين معنــيس پالت  ۲نمــودار . )۱ نمــودار (دار نب

هاي مختلف را   آلبومين سرم روز صفر و دوازده گروه    ی مقايسه
س يم گروه س  در روز دوازده، غلظت آلبومين سر     . دهد نشان مي 

ـ  ن نسبت به گـروه شـاهد      يپالت ـ    ه ب   کمتـر بـود  يدار يطـور معن
)۰۵/۰P<.(ــ در مقا ــا روز دوازده گــروه ســي ــيسه ب ن، يس پالت

 به همراه Eن يتاميدرمان و-يريشگيغلظت آلبومين سرم گروه پ
ـ  يسيس پالتـين افـزا     ـ ،>P)۰۰۱/۰(دار نـشان داد   يش معن  ي ول

ـ هـا در مقا    ر گـروه  يغلظت آلبومين سرم روز دوازده سا      سه بـا  ي
ـ  يغلظت آلبومين سرم روز دوازده گـروه سـ         ن تفـاوت  يس پالت

ته يمقايـسه اسـموالر    ۳نمـودار    ).۲نمودار  ( نداشت   يدار يمعن
  در.دهد هاي مختلف را نشان مي    سرم روز صفر و دوازده گروه     

ـ  يته سرم گـروه سـ     ياسموالر روز دوازده،  ن نـسبت بـه     يس پالت
ـ گروه شـاهد     ـ    هب ـ  ب يدار يطـور معن   در . )>۰۰۱/۰P( شتر بـود  ي

ـ  پيهـا  ته سرم گروهياسموالرن روز، يهم   Eنيتـام ي ويريشگي
)۰۰۱/۰P<( يريشگي، پ )۰۱/۰ P<(  درمان سـياه    -يريشگيو پ

ـ و پ ) >۰۰۱/۰P( ۱۰۰ دانه ـ  پ  و )>P ۰۱/۰( يريشگي -يريشگي
ـ در مقا) >۰۰۱/۰P( ۲۰۰ درمان سـياه دانـه     روز دوازده سه بـا  ي

 ).۳نمـودار   ( نشان دادنـد   یدار ين کاهش معن  يس پالت يسگروه  
هـاي    روز صفر و دوازده گـروه      گلوکز سرم  ی  مقايسه ۴نمودار  

 در روز دوازده، غلظت گلـوکز سـرم         .دهد مختلف را نشان مي   
ـ  ي سـ  يها گروه ـ         يس پالت دار بـا    ين و شـاهد فاقـد تفـاوت معن

ن روز، غلظت گلوکز سـرم گـروه        ياگرچه در هم  . گر بود يکدي
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 نـسبت بـه    گرم بر کيلوگرم    ميلي ۱۰۰نه درمان سياه دا   يريشگيپ
ــ ــروه س ــيگ ــزايس پالت ــين اف ــت  يش معن   )>۰۱/۰P(دار داش

هـاي    اينـدكس كليـوي گـروه      ی  مقايـسه  ۵نمودار   ).۴نمودار  (
س يسـ ايندكس كليوي گـروه     . دهد مختلف مطالعه را نشان مي    

ـ  هبنسبت به ايندكس كليوي گروه شاهد       ن  يپالت  يدار يطور معن
ـ در مقا . )>۰۰۱/۰P (شتر بـود  يب ـ يسه بـا گـروه سـ     ي ن، يس پالت

ـ  پ يهـا  ايندكس كليوي گروه   ، )>E) ۰۵/۰P ويتـامين    يريشگي

درمـان   - يريشگيپو   )>E )۰۱/۰Pدرمان ويتامين    -يريشگيپ
ــه  ــر کيلــوگرم  ميلــي۱۰۰ســياه دان کــاهش  )>۰۱/۰P( گــرم ب

ـ ايندكس كليوي گـروه پ    .  نشان داد  یدار يمعن درمـان  -يريشگي
نسبت به اينـدكس كليـوي   م بر کيلوگرم   گر  ميلي ۲۰۰سياه دانه   

ـ  يـ ن کاهش نشان داد امـا ا يس پالت يگروه س  دار  ين کـاهش معن
  ).۵نمودار  (نبود

  
 و Mean ± SEMصورت  ها به نمايش داده. دوازده آزمايش هاي مختلف در روزهاي صفر و  کراتينين سرم گروهی مقايسه: ۱نمودار 

  و>P ٠١/٠**  و>٠٥/٠P دار اختالف معني. است Post-Hoc LSD و One-Way ANOVAبررسي آماري به روش 
***٠٠١/٠ P<در نظر گرفته شده است .aدار با گروه شاهد،  تفاوت معني b دار با گروه سيس پالتين تفاوت معني  
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 و Mean ± SEMصورت  ها به نمايش داده. دوازده آزمايش هاي مختلف در روزهاي صفر و  آلبومين سرم گروهی مقايسه: ۲نمودار 

  >P  ٠١/٠ ** ،>٠٥/٠P * و>٠٥/٠Pدار  اختالف معني. است Post-Hoc LSD و One-Way ANOVAبررسي آماري به روش 

*** ٠٠١/٠ P< در نظر گرفته شده است .aدار با گروه شاهد،  تفاوت معني b دار با گروه سيس پالتين تفاوت معني.  

 
 Mean ± SEMها به صورت  نمايش داده. دوازده آزمايش  مختلف در روزهاي صفر وهاي  اسموالريته سرم گروهی مقايسه: ۳نمودار 

  >P ٠١/٠ **،>۰۵/۰P< ،* ۰۵/۰ Pدار  اختالف معني. است Post-Hoc LSD و One-Way ANOVAو بررسي آماري به روش 

*** ۰۰۱/۰ P< در نظر گرفته شده است.   aدار با گروه شاهد،  تفاوت معني b با گروه سيس پالتيندار  تفاوت معني . 
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 و Mean ± SEMصورت  ها به نمايش داده. هاي مختلف در روزهاي صفر ودوازده آزمايش  گلوکز سرم گروهی مقايسه: ۴نمودار 

در نظر >P ٠١/٠ **و  >P ٠٥/٠دار  اختالف معني. است Post-Hoc LSD و One-Way ANOVAبررسي آماري به روش 
  .دار با گروه سيس پالتين تفاوت معني b دار با گروه شاهد، ي تفاوت معنa  .گرفته شده است

  
 One-Way و بررسي آماري به روش Mean ± SEMصورت  ها به نمايش داده. هاي مختلف مقايسه ايندکس کليوي گروه: ۵نمودار 

ANOVA و Post-Hoc LSD۰۵/۰اختالف معني دار.  است P< ۰۵/۰ * و P< ،** ۰۱/۰ P<  ،*** ۰۰۱/۰ P< ر نظر گرفته شده د
  دار با گروه سيس پالتين تفاوت معني b دار با گروه شاهد،  تفاوت معنيa. است
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  بحث
ن، پـس  يس پالتيق سيک نوبت تزر يدنبال   بهن مطالعه   يدر ا      

ن سـرم روز دوازده در گـروه    ينياز گذشت پنج روز غلظت کرات     
ن سرم همان روز در گروه  ينين نسبت به غلظت کرات    يس پالت يس

ش ي افزا يدار يطور معن  هن ب يس پالت يشاهد و روز صفر گروه س     
ـ ي دل افتـه ين  يا .افتي ـ  برصـحت انجـام آزما  يل  یشات در القـا ي

اثر  ۲۰۱۵ان و همکاران در سال ينيحس.  باشد ي م يويت کل يسم
ش غلظـت اوره و    ين را در افزا   يس پالت ي س يق داخل صفاق  يتزر
کـه  ) ۱۸( مشاهده کردنـد     يي صحرا يها وشن سرم در م   ينيکرات
ـ  کليينارسـا ی ل اثبات صحت القا يدله  ز ب ين مطالعه ن  يدر ا   يوي

ـ  ين در بخش نتا   يس پالت يتوسط س   . اشـاره شـده اسـت      ه آن ج ب
گـر   ژن واکـنش ي اکـس يهـا  د گونـه  يـ مشخص شده است که تول    

 يهـا  انچهيش مقاومـت شـر    ين موجـب افـزا    يس پالت يتوسط س 
ش مقاومت، موجب کاهش ين افزايه اشود ک يآوران و وابران م

ک يدروستاتين کاهش فشار هيان خون در گلومرول و بنابرا    يجر
ـ  و در نها   ي گلومرول يها رگيمو  .گـردد  ي مـ  GFRت کـاهش    ي

ـ  خود موجـب کـاهش دفـع مـواد زا         ی  به نوبه  GFRکاهش   د ي
ن ي اين از خون شده و غلظت سرم  يني مثل اوره و کرات    يتروژنين

ن يس پالتيز سي حاضر تجوی در مطالعه .دده يش ميمواد را افزا
ته سرم در روز دوازده نـسبت    ياسموالر دار يش معن يموجب افزا 

و  ي، عل۲۰۰۸ انجام شده در سال يدر بررس. به گروه شاهد شد
ـ  ي سـ  يق داخل صـفاق   يهمکاران اثر تزر    ۶زان  يـ ن بـه م   يس پالت

ن سـرم و  ينيش اوره و کـرات يرا در افـزا  گرم بـر کيلـوگرم   ميلي
. )۱۹ ( نـشان دادنـد    ييته ادرار در موش صحرا    يش اسموالر کاه

ز داخـل   ي نشان دادنـد کـه تجـو       ۲۰۰۱و همکاران در سال      ميک
موجـب  گرم بر کيلـوگرم       ميلي ۸ زانين به م  يس پالت ي س يصفاق

 ســرم در ی تهيش اســموالري ادرار و افـزا ی تهيکـاهش اســموالر 
ــحرا ــوش ص ــييم ــود ي م ــ مکان.)۲۰ (ش ــسم دقي ــق تغي رات يي

ـ کـاهش ب  . ستيـ طور کامل روشـن ن     هته سرم ب  يالراسمو ان ژن  ي
م و اختالل عملکرد آن ها، همراه با اختالل يم و پتاسين سديناقل

ن هـا و  يپـور   از نقـص در عملکـرد آکـوا       يدر انتقال آب ناشـ    
ــزا ــ ياف ــرون ده ادرار م ــد دل يش ب ــتوان ــالي ــزايل احتم ش ي اف

در . شـد  ادرار با  ی تهي پالسـما و کـاهش اسـموالر       ی تهياسموالر
ـ  ي حاضـر در گـروه سـ       يبررس ـ نـدکس کل  ين، ا يس پالت  در  يوي

ـ  ي گروه شاهد افـزا    يويندکس کل يسه با ا  يمقا دار نـشان    يش معن
ـ پ يها در گروه. داد ـ  و پيريشگي   Eنيتـام يدرمـان و  -يريشگي
ـ  يهمراه سـ   به  ۱۰۰اه دانـه    يدرمـان سـ    -يريشگيـ ن و پ  يس پالت

موجب کاهش  Eن يتاميز عصاره و وي، تجوگرم بر کيلوگرم ميلي
ـ ندکس کل يها نسبت به ا    ن گروه ي ا يويندکس کل يدار ا  يمعن  يوي

ـ ندکس کل يا. ن شد يپالتس  يگروه س  ـ  پ  در گـروه   يوي -يريشگي
ندکس يز نسبت به اي نگرم بر کيلوگرم  ميلي۲۰۰اه دانه  يدرمان س 

 يگـر ي دی در مطالعـه .  دار نبودين معنيس پالت ي گروه س  يويکل
 زي انجام شد، تجو۲۰۰۷سال  خان و همکاران در يحکه توسط 

 گـرم بـر کيلـوگرم     ميلـي ۵  سيس پالتين به مقدار يداخل صفاق 
. )۲۱ ( شـد  يي در موش صـحرا    يويندکس کل يش ا يموجب افزا 

 و همکاران نـشان دادنـد کـه اسـتفاده از        يرا، بد ۱۹۹۷در سال   
 روز  ۵،  گرم بـر کيلـوگرم      ميلي ۵۰زان  يتيموكينون خوراكي به م   

زان ي سيس پالتين به م    يديزريق داخل ور   روز بعد از ت    ۵قبل و   
نـدکس  يش وزن و کاهش ا    ي موجب افزا  گرم بر کيلوگرم    ميلي ۵
 انجــام شــده توســط ســالما و ي در بررســ).۲۲(د يــه گرديــکل

ن بـه   يس پالت ي س يز داخل صفاق  ي، تجو ۲۰۱۱همکاران در سال    
، موجـب  يدر چهار نوبت متـوال   گرم بر کيلوگرم  ميلي۵زان يم

ز داخـل  يبـا تجـو  .  شـد يي صـحرا  يهـا   موش کاهش وزن بدن  
ـ ) گرم بر کيلوگرم   ميلي ۵۰(اه دانه   ي عصاره س  يصفاق ن يو همچن
) گـرم بـر کيلـوگرم     ميلي ۴۰۰(اه دانه   ي روغن س  يز خوراک يتجو

ـ  در وزن بـدن در ا    ي روز کاهش کمتر   ۲۰مدت   به ن دو گـروه  ي
ـ  ينسبت به گروه سـ      ي در بررسـ ).۲۳(ن مـشاهده شـد    يس پالت

ـ ندکس کليدار ا يمعنش  يحاضر افزا  ـ يه در گـروه سـ  ي ن يس پالت
ه و کـاهش وزن  يش وزن کلينسبت به گروه شاهد، به علت افزا  

توانـد بـه علـت كـاهش         يکاهش وزن بـدن مـ     . جاد شد يبدن ا 
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مصرف و جذب غذا ناشي از سميت گوارشي به شـكل تهـوع،      
ه يــش وزن کلي افــزا).۲۴-۲۶ (جــاد شــودياســتفراغ و اســهال ا

ـ دله ه بي کليان بافتي م يع در فضا  ي تجمع ما   از يتواند ناش  يم ل ي
احتمـاال  .  باشـد يان بافت يع م ي ما يديکلوئ-يش فشار اسمز  يافزا
 يهـا  ب سلوليو خود موجب آسيداتين با اثرات اکس يس پالت يس

هـا از درون رگ بـه      نيه و نـشت پـروتئ     يال عروق در کل   ياندوتل
تواند  يز مين نيس پالتي سياثرات التهاب. شود ي ميان بافتيع م يما

ه شده ي در بافت کليش بافت التهابيجاد التهاب و افزايمنجر به ا 
ن يـ ج ا ينتـا ). ۲۷ (ش دهـد  يه را افـزا   يـ ق وزن کل  يـ ن طر يو از ا  
گـرم بـر     ميلـي ۱۰۰ بـا مقـدار      Eن  يتـام ي نشان داد که و    يبررس

درمـان توانـست     -يريشگي و پ  يريشگي پ يها در گروه کيلوگرم  
ندکس يز در بهبود ا   ياثر عصاره ن  .  را کاهش دهد   يويندکس کل يا

. درمـان کـامال مـشهود اسـت        -يريشگي پ يها ، در گروه  يويکل
تواند موجب  يطور وابسته به دوز مه اه دانه احتماال ب  ين س يبنابرا

 در موش نيس پالتي القا شده با س يويندکس کل يش ا يبهبود افزا 
ـ ي سـ  ير منفـ  يبا توجه به تـاث    .  شود ييصحرا ن بـر وزن  يس پالت

ـ     يک طرف و ا   ي از   وانيح  در ي و التهـاب  يجـاد اخـتالالت عروق
 و Eن يتـام يگر، احتماال اثرات مطلـوب و يه از طرف ديبافت کل 

 حاضـر مـشاهده شـد،       ی ه که در مطالعه   يندکس کل يعصاره بر ا  
هـا   ن گروهيوانات ايل بهبود کاهش وزن ح يدله   ب يحداقل قسمت 

ن ي پالتـ سي بر عوارض سEن يتاميد عصاره و و  ي از اثر مف   يناش
ن بر يس پالتي سيبين با در نظر گرفتن آثار تخر  يهمچن. باشد يم

د ي و تـشد  ينينابيع در بافت ب   ي، تجمع ما  يويوم عروق کل  ياندوتل
ه يـ ش وزن کل يه کـه منجـر بـه افـزا        ي بافت کل  ي التهاب يها دهيپد
 بر Eن يتامياه دانه و وي سی ، اثرات مطلوب عصاره)۲۸ (شود يم

ـ  يس پالت ي از س  يناش يويندکس کل يش ا يافزا ـ دله ن احتماال ب ل ي
، ي، ضد التهاب يداني اکس يها از جمله خواص آنت     اثرات متعدد آن  

 نکـه يبا توجه به ا ).۸ ( باشدي و ضد آپوپتوز  يمنيم کننده ا  يتنظ

 ي ناشيويب کلير در آسي درگيها سمين مکان يتر  از مهم  يکيکه  
ــياز ســ ــراتو و اســتيداتي اســترس اکــسی، القــانيس پالت   اث

از جمله  در مطالعات مختلف    ز  ين Eن  يتامي و ي قو يدانياکس يآنت
ده يبـه اثبـات رسـ   ن يس پالتي از سي ناشيويت کل يسممدل  در  

اه ي س ي در کنار عصاره  ز  ين حاضر   ي ، در مطالعه  )۲۹و ۳۰( است
در بهبـود   يمطلوب اثرات نسبتا استفاده شد که     Eن  يتاميودانه از   

اه ي سـ ي  موارد اثرات عصارهي البته در برخ ه داشت، يعملکرد کل 
  . بهتر بودEن يتاميدانه نسبت به و

  
  يريجه گينت

ـ ظ از پارامترها ن   ي بهبودي برخ  ،ي بررس نيدر ا        نـدکس ي ا ري
 سيدرمان عـصاره بـه همـراه سـ     -يريشگي پيها  در گروه هيکل

ـ  پ يهـا   نسبت به گـروه    يا طور قابل مالحظه   ه ب نيپالت  يريشگي
در مـوش   ني پالتـ سي همـراه سـ   عـصاره بـه    ی  کننـده  افتيدر

 تـاثير طـول     ی  پيـشنهاد کننـده    تواند  بود که مي   شتريب ييصحرا
ـ          درمان بر بهبودي تست    ه هاي عملکـردي و آسـيب بـافتي کلي

 يبررس . باشديي در موش صحرا  ناشي از مصرف سيس پالتين    
 دانه  اهي س ي مرتبط با اثر حفاظت    يها سمي در ارتباط با مکان    شتريب

و  ييدر موش صحرا   ني پالت سي از س  ي ناش يتيسيبر نفروتوکس 
 زي عصاره، مقـدار و روش تجـو      زي تجو ي چهارچوب زمان  رييتغ

 دانـه   اهي س ی  عصاره وب از اثرات مطل   يشتريتواند ابعاد ب   يآن م 
  . کندتر  را روشنهيبر عملکرد کل

  
  تقدير و تشكر 

 ارشـد  ي کارشناسان نامهيک پا ي از   ي حاضر بخش  ی مطالعه     
 دانشگاه علـوم    ي توسط معاونت پژوهش   ي از نظر مال   باشد و  يم

لذا مراتب قدرداني و تشكر     . ت شده است  ي مشهد حما  يپزشک
   .آيد از معاونت محترم بعمل مي
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Background and Objective: Cisplatin is one of the most important chemotherapy agents but its clinical use has 

been restricted due to nephrotoxicity. Nigella sativa (N.sativa) is an annual plant with many pharmacologic 

properties that has been used as a natural remedy for a number of illnesses. In the present study preventive and 

preventive-treatment effects of N.sativa extract was evaluated against nephrotoxicity induced by cisplatin in rats.    

Materials and Methods: In this study, the effects of N.sativa extract and vitamin E administration in rats treated 

with cisplatin was investigated using serum biochemical parameters including serum creatinine, albumin, 

osmolarity, glucose and kidney index. 

Results: The results indicated significant changes in serum concentrations of creatinine, albumin, osmolarity and 

kidney index in the cisplatin group. Serum creatinine concentration in preventive and preventive-treatment 

vitamin E and preventive-treatment N.sativa (100, 200  mg/kg) groups was significantly lower than the cisplatin 

group. Serum osmolarity in preventive vitamin E, preventive and preventive-treatment N.sativa (100, 200 mg/kg) 

groups showed a significant decrease in comparison to the cisplatin group. Serum albumin concentrations in 

preventive-treatment vitamin E group were significantly higher than the cisplatin group. Kidney index in 

preventive and preventive-treatment vitamin E and preventive-treatment N.sativa (100 mg/kg) groups showed a 

significant decrease compared with the cisplatin group.   

Conclusion: The current study suggests that N. sativa extract and vitamin E  partially improved some serum  and 

urine biochemical parameters and kidney index in cisplatin-induced nephrotoxicity in rats. However more studies 

are needed to determine the effects of N.sativa on cisplatin-induced kidney toxicity. 
 

Keywords: Cisplatin, Nigella sativa, Vitamin E, Nephrotoxicity 


