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مقالة پژوهشی

تأثیر دوزهبی مختلف ان استیل سیستئیه بر پبرامترهبی بیوشیمیبیی و هیستوپبتولوژی ببفت کلیه
موشهبی تیمبر شذه بب فرمبلذئیذ
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خالصه

مقدمهه فرٓبُذئیذ آُذئیذی ثیرٗي ثب ثٚی ت٘ذ ٓیثبؼذ ه ٜاثرات ٓخرثی ثر ظیعتْٝبی ثذٕ دارد .ثب تٚج ٜث ٜای٘وٜ
ٓغبُؼبت ٓحذٙدی در ثبرٚٓ ٛاد حفبظتی در ثراثر آظیت هِیٚی ٗبؼی از فرٓبُذئیذ ٙجوٚد داردٝ ،وذ از ٓغبُؼوٜ
حبضر ثررظی تأثیر دٙزٝبی ٓختِف إ اظتیَ ظیعتئیٖ ثور ابرآترٝوبی ثیٚؼویٔیبیی ٝ ٙیعوتٚابتُٚٚشی هِیوٜ
ٓٚغٝبی تسریق ؼذ ٛثب فرٓبُذئیذ ثٚد ٛاظت.
روش در ایٖ اصٝٙػ 48 ،ظر ٓٚغ ٗر ثبُغ ثٜعٚر تفبدفی ث ٜؼػ ًر ٛٙتلعیْ ؼذٗذً .ر ٛٙه٘ترٍ ٝیچ تسریلی
دریبفت ٗوردً .ر ٛٙد 10 mg/kg ّٙفرٓبُذئیذ ً ٙرٝٛٙبی ظ ّٚتب ؼؽْ ػال ٛٙثر  10 mg/kgفرٓبُذئیذ ثوٜترتیوت
دٙزٝبی ٓ 400 ٙ 200،100،50یِیًرّ ثر هیًِٚرّ إ اظتیَ ظیعتئیٖ ثٜـٚرت داخَ ـفبكی دریبفوت هردٗوذ.
اط از  14رٙز ،از هِیٚٓ ٜغٝب الّ ثبفتی تٞی ٙ ٜثب تو٘ین اظتریُٚٚشین ،حجْ هِیًِٓٚ ٙ ٜرٍٝٙب ثٜدظت آٓذ.
ثٜػال ٛٙاٙر ٙ ٛهراتی٘یٖ ظرّ خ ٕٚاٗذازًٛیری ؼذ .دادٝٛب ثب ٗرّ افسار  ٙ SPSSآزٓ ٕٚآٗبُیس ٙاریوبٗط تجسیوٙ ٜ
تحِیَ ًردیذ.
یبفتههب تجٚیس فرٓبُذئیذ ثبػث ٗورٙزٙ ،اهئُٚیساظی ٙ ٕٚهبظت فراٙإ در ُُٜٝٚبی هِیٚی  ٙهالاط  ٙاظوِرٙز
در ًِٓٚرٍٝٙب ؼذ .اثرات تجٚیس إ اظتیَ ظیعتئیٖ ٙاثعت ٜث ٜدٙز ثٚد ثٜعوٚریهو ٜدر دٙزٝوبی ثوبال آظویت
ًِٓٚرُٙی  ٙتٚثٍٝٚب ٓؽبٝذ ٛؼذ ُٙی در دٙز ًِ ،50 mg/kgوٓٚرٍٝٙوب  ٙثبفوت ثی٘وبثی٘ی عجیؼوی ثوٚد .حجوْ
ًِٓٚرٍٝٙبی هِیٚی  ٙظغح اٙر ٛدر در ًر ٛٙتجرثی ٗ 6 ٙ 3عجت ثً ٜر ٛٙه٘ترٍ تفبٙت ٓؼ٘ویداری داؼوت
( .)P=0/000تؼذاد ًِٓٚرٍٝٙبی هِیٚی  ٙظغح هراتی٘یٖ در ًرٝٛٙبی دریبفته٘٘ذ ٛإ اظتیَ ظیعتئیٖ ٗعجت ثٜ
ًر ٛٙه٘ترٍ تفبٙت ٓؼ٘یداری داؼت (.)P=0/000
نتیجهگیری تجٚیس دٙز  50mg/kgإ اظتیَ ظیعتئیٖ در عی  14رٙز اثر ٓحبفظتی ثر ثبفت هِیٚٓ ٜغٝبی ه ٜثوٜ
آٗٞب فرٓبُذئیذ تسریق ؼذ ٛثٚد داؼت.
واشههبی کلیدی فرٓبُذئیذ ،إ اظتیَ ظیعتئیٖ،آظیت هِیٚیٚٓ ،غ
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هحودی ٍ ّوکبراى

اى استیل سیستئیي ٍ آسیت کلیَی ًبشی از فرهبلدئید ...

ؼذٕ تٚثٍٝٚب ًسارغ ؼذ ٛاظت (ٗ .)10تبیج ٓغبُؼٙ Boj ٜ
ٔٝوبرإ ٗؽبٕ داد ه ٜظغح اٙر ٙ ٛهراتی٘یٖ ظورّ خوٕٚ
ٓٚغٝب 48 ،ظبػت اط از كرار ًرفتٖ در ٓؼرق فرٓبُذئیذ
ثٜعٚر مؽٌٔیری افسایػ ٓییبثذ (.)11از عرفی دیذ ٛؼذٛ
ه ٜاط از تجٚیس دٙز ٓ٘بظجی از آٗتیاهعیذإٝوبٗ ،عوجت
ٓ٘بظت اهعیذإ  ٙآٗتیاهعیذإٝب در ثذٕ ثركرار  ٙاثورات
ٓضر ٗبؼی از اظترض اهعیذاتی ٚهبٝػ ٓوییبثوذ ( .)11از
جِٔ ٜایٖ آٗتیاهعیذإٝب ،إ اظتیَ ظیعتئیٖ اظت هو ٜثوب
ٙجٚد ای٘و ٜدر  ٜٔٝجب ثٜػ٘وٚإ اوبدزٝر ٓعؤٓٚیت ثوب
اظتبٓی٘ٚفٖ ؼ٘بختٓ ٜی ؼٚد ،آب هبرثردٝبی ثبُی٘ی ًٗٚبًٕٚ
دیٌری ٗیس دارد .ایٖ هبرثردٝبی ثبُی٘ی از تٚاٗبیی إٓ ثرای
حٔبیت از ظیعتْ آٗتیاهعیذإ ٗ ٙیترین اهعیذ ثذٕ عوی
اظترض ،ػفٗٚتٝب ،آظیتٝبی ظٔی ٙ ٙضؼیتٝبی اُتٞبثی
إٓ ٗبؼی ٓیؼٚد (ً .)12سارغ ؼذ ٛه ٜإ اظتیَ ظیعتئیٖ
ٓعٔٓٚیت ٗبؼی از ترهیجبت جی ٛٚرا هبٝػ ٓیدٝذ (.)13
ث ٜػال ،ٛٙثب اتفبٍ خٚد ث ٜابالدی ٙ ّٚثرداؼت إٓ از ثبفتٝب
ثبػث رفغ آُٚدًی ٗبؼی از ابالدی ّٚدر ثبفوتٝوبی ثوذٕ
ٓیؼٚد ( .)13-14ثب تٚج ٜثو ٜایوٖ هوٓ ٜغبُؼوبت هوْ ٙ
ٓحذٙدی در ٓٚرد اثر حفبظتی آٗتیاهعیذإٝب ثر ثبفت هِیٜ
اط از آظیت هِیٚی ثب فرٓبُذئیذ ـٚرت ًرفت ٜاظت ،ایٖ
اصٝٙػ ثب ٝذ ثررظی تأثیر دٙزٝبی ٓختِوف إ اظوتیَ
ظیعتئیٖ ثر ابرآترٝبی ثیٚؼیٔیبیی ٝ ٙیعتٚابتُٚٚشی هِیٜ
ٓٚغٝبی تسریق ؼذ ٛثب فرٓبُذئیذ اٗجبّ ؼذ.

مقدمه
فرٓبُذئیذ ًبزی ثیرٗي  ٙظٔی ٓیثبؼذ هو ٜثوٜعوٚر
ًعووترد ٛدر ـوو٘بیغ ٓختِووف ٔٝبوو ٕٚمووٚة ،اِیٔوور،
الظتینظبزی ،ـو٘ؼت ٗعوبجی ٗ ٙیوس تٞیوٓ ٜوٚاد ضوذ
ػفٗٚیه٘٘ذُٚ ،ٛازّ ثٞذاؼتی  ٙآرایؽی ثٜهبر ٓویرٙد (.)1
ایٖ ٓبد ٛثٜـٚرت كبرچهػ  ٙػِفهػ در هؽبٙرزی ٗیس
هبرثرد دارد .ثٜػال ٛٙدر آزٓبیؽٌبٝ ٛبی ٝیعوتٚابتُٚٚشی،
ظبُٖٝبی تؽریح ثٜػ٘ٚإ فیوعبتٚر ،در ٓٚاد ٌٗٞذارٗذٚٓ ٛاد
دٗذاٗی  ٙثرخی دارٝٙب ٗیوس ثوٜهوبر ٓویرٙد .فرٓوبُیٖ در
ٓحٍِٝٚبی ٚٔٝدیبُیس ٗیس ٙجوٚد دارد .ظوبزٓبٕ ٓوذیریت
ظالٓت  ٙایٔ٘ی ؼغِی حذ تٔبض ٓجبز ثرای ٓٚاج ٜعٚالٗی
ٓذت  8ظبػت ٜرا  ٙ 0/75 ppmثرای تٔبض هٚتبٓ ٛوذت 15
دكیل ٜرا  2 ppmتؼییٖ ٗٔٚد ٛاظت (.)2،3
ػال ٛٙثرٓحیظٝبی ـ٘ؼتی  ٙاسؼوی هٔٓ ٜوٖ اظوت
ٓلذار ایٖ ٓبد ٛثیؽتر از حذ ٓجبز ثبؼوذ ،ایوٖ ترهیوت در
زٗذًی رٙزٓرٗ ٛیوس در تٞیوٓ ٜوٚاد ؼوٚی٘ذٓ ،ٛحفوٚالت
آرایؽی  ٙثٞذاؼتی ،دئٚدٙراٗتٝب ،خٔیر دٗذإٝب ،هبغو ٙ
جٝٚر ٙجٚد دارد .ث٘بثرایٖٝ ،ور فوردی ٓٔووٖ اظوت در
ٓؼرق تٔبض یوب اظت٘ؽوبف فرٓبُذئیوذ كورار ًیورد (.)1
تحلیلبت ٗؽبٕ ٓیدٝذ حتی تٔبض ثب ٓلبدیر ٗبمیس فرٓبُذئیذ
ثبػث تحرین ٓخبط ت٘فعی ،ری٘یت  ٙتٌ٘ی ٗفط ٓیؼٚد.
ثٜػال ٛٙاثرات زیبٕثبر إٓ ثر ظیعتْ ػفجیًٚ ،ارؼی ،كِجی
ػرٙكی  ٙادراری ت٘بظِی ًسارغ ؼذ ٛاظوت ( .)4-8دیوذٛ
ؼذ ٛه ٜهبرًراٗی ه ٜدر ٓؼرق فرٓبُذئیذ ٝعت٘ذ ،ثیؽوتر
دمبر ظرعبٕ هِیٓ ٜیؼٗٚذ ( .)9ث ٜػال ،ٛٙتٔبض یب اظت٘ؽبف
فرٓبُذئیذ ثبػث افسایػ ظرعبٕ ٓثبٗٓ ٜیؼٚد ( .)9در افوراد
اُوِی ه ٜترهیت ٓتبٗ ٍٚث ٜفرٓبُذئیذ  ٙاظیذ فرٓین تجسیٜ
ٓیؼٚدٗ ،ورٙز ُُٜٝٚبی هِیٚی ٓ ٙتؼبكجوب ٗبرظوبیی هِیوٜ
ٓؽبٝذ ٛؼذ ٛاظت (ٔٝ .)10ب٘یٖ اط از تجٚیس فرٓبُذئیوذ،
ث ْٜٝخٚردٕ اٌُٚی ًِٓٚرٍٝٙب ،افسایػ ضخبٓت غؽوبی
ابی ٜتٚثٍٝٚبی هِی ٙ ٜدیالتبظیٗ ،ٕٚوورٙز ٙ ٙاهٚئوَدار

روش بررسی
ایٖ ٓغبُؼ ٜاز ٗٚع تجرثی ثٚد ه ٜاوط از تفوٚیت در
هٔیت ٜاخالف ثر رٙی  48ظر ٓٚغ ٗر ٓ 2-3بٗ ٜٝصاد Balb/c
اٗجبّ ؼذٚٓ .غٝب از ٓٚظع ٜرازی خریذاری  ٙتحت ؼرایظ
اظتبٗذارد از ٗظر دٓب  ٙرعٚثت ٌٗٞوذاری ؼوذٗذ .در اثتوذا
ث٘ٓ ٜظٚر تؼییٖ دٙز ٓ٘بظت فرٓبُذئیذ  ٙإ -اظتیَ ظیعتئیٖ
دٙزٝبی ٓختِف ثٜـٚرت داخَ ـفبكی تسریق ؼذ .ظپط
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ٓ ∑piجٔٚع ٗلبط ثرخٚردی ثب هَ هِیٓ a/(p) ،ٜعوبحت
اعرا ٝر ٗلغ ٜاز ًریذ  t ،ضخبٓت ٝر ثرغ ٓ M2 ٙرثوغ
ثسرً٘ٔبیی تفٚیر ثٚد .حجْ ًِٓٚرٗ ٍٙیس از فرٓو ٍٚزیور
ثٜدظت آٓذ:

ٓرى ٓ ٙیر ٓٚغٝب ثررظوی ؼوذ .در دٙزٝوبی اٗتخوبثی
ٓٚغٝب زٗذٓ ٛبٗذ ٛثٚدٗذ  ٙدر آٗٞب ٓرى ٓ ٙیور ٓؽوبٝذٛ
ٗؽذ .ظپطٚٓ ،غٝب ثٜعٚر تفبدفی ث ٜؼػ ًور ٛٙتلعویْ
ؼذٗذً .ر ٛٙه٘ترٍ ٝیچ تسریلی دریبفت ٗوردٚٓ .غٝوبی
ًر ٛٙد10 mg/kg ّٙفرٓبُذئیذ (ظوبخت ؼورهت ٓورم)
ثٜـٚرت داخَ ـفبكی  ٙین ثبر در رٙز دریبفت هردٗذ.
ثً ٜرٝٛٙبی تجرثی ظ ّٚتب ؼؽْ ٓ 10یِیًرّ فرٓبُذئیوذ ٙ
ثٜترتیوت دٙزٝوبی  400-200-100-50 mg/kg/إ اظوتیَ
ظیعتئیٖ ثٜـٚرت داخَ ـفبكی تسریق ؼذ .ثً ٜرٝٛٙوبی
تجرثی اثتذا إ اظتیَ ظیعوتئیٖ  ٙثؼوذ از یون ظوبػت
 10mg/kgفرٓبُذئیذ ین ثوبر در رٙز  ٙثوٓ ٜوذت  14رٙز
تسریق ؼذ .از كرؾ إ -اظتیَ ظیعتئیٖ ثٜـٚرت ٓحِوٍٚ
در ظرّ فیسیُٚٚشی اظتفبد ٛؼوذ.اط ازٝ 2فتوٓ ،ٜوٚغٝوب
ثیٞووٚغ  ٙهِیوو ٜآٗٞووب ٙزٕ  ٙدر ٓحِوو ٍٚفرٓووبُیٖ كوورار
ًرفت.ظپط ٓراحَ آثٌیری  ٙؼفب ظبزی ثٜترتیت ثوب
ػجٚر از اُوَ  ٙزایِیٖ اٗجبّ ؼذ .اط از آغؽتٌی ثبفتٝب ثب
ابرافیٖ كبُتًیری ؼذ ٙ ٛثب اظتفبد ٛاز ٓیورٙت ّٚثٓ ٜلبعغ ثب
ضخبٓت ٓ 5یور ٕٙثورغ  ٙثوب ٔٝبتٚهعویِیٖ -ائوٚزیٖ
رٗيآٓیسی ؼذ .الّٝب اط از رٗيآٓیسی ثب ٓیورٙظوٚح
ٗٚری ػوطثرداری ٚٓ ٙرد ثررظی اظوتریُٚٚشین كورار
ًرفت٘ذ .ثرای ٓحبظج ٜحجْ هوَ هِیوًِ ٙ ٜوٓٚرٍٝٙوبی
هِیٚی از اـَ هبٙاُی ٜاظتفبد ٛؼذ .ث ٜایٖ ٓ٘ظوٚر اوط از
اٗجبّ ٓراحَ آٓبدٛظبزی ثبفت  ٙثرغًیری ،ثرغٝب ثٜعٚر
تفبدفی اٗتخبة ؼذٗذ .اط از ػوطثرداری الّٝوب ،یون
تراٗط ارٗعی دارای ؼجوٜای از ٗلبط ٓ٘ظْ ثٜعٚر تفوبدفی
ثر رٙی تفبٙیر كرار ًرفت ٗ ٙلبط ثرخٚرد ًریذ ثب هِیوٜ
ؼٔبرغ ًردیذ .ظپط از فرٓ ٍٚزیر ثرای ٓحبظوج ٜحجوْ
هِی ٜاظتفبد ٛؼذ:

)

(

)

(

)

(

ثرای ٓحبظجٓ Vv ٜجٔٚع ٗلبعی ه ٜثوب ًِوٓٚرٍٝٙوبی
هِیٚی ثرخٚرد هردٗذ ثر تؼذاد ٗلبعی ه ٜثب هٚرتوط هِیٜ
تالكی داؼت٘ذ ،تلعیْ ؼذ (.)15،16
ثرای تؼییٖ ٓیسإ تؼذاد ًِٓٚرٍٝٙب ،ثرغٝبی ٓرجغ ٙ
ؼبٝذ ثٜعٚر ؼبٗعی اٗتخبة ؼذٗذ  ٙاط از كرارًیری ًریذ
ثٜعٚر تفبدفی ثر رٙی تفبٙیرًِٓٚ ،رٍٝٙبیی ه ٜدر ثرغ
ٓرجغ ثٚدٗذ ُٙی در ثرغ ؼبٝذ ٙجٚد ٗذاؼت٘ذ ٗ ٙیس خغٚط
ٓٔ٘ٚػ ٜرا كغغ ٗٔیهردٗذ ،ؼٔبرغ ؼذٗذ .ظپط از فرٓوٍٚ
زیر اظتفبد ٛؼذ ه ٜدر إٓ ٓ∑Qجٔٚع ٗلبط ثرخوٚردی ثوب
ًِٓٚرٍٝٙبٓ ،ذٙال  ٙهَ هِیٓ a/(p) ،ٜعبحت اعورا ٝور
ٗلغ ٜاز ًریذ h ،ارتفبع دیعوتٚر  ∑P ٙتؼذاد فریْٝوب ثوٚد
(:)16
) (

اندازهگیری سطح اوره و کراتینین خون

اط از ثیٚٞؼی ػٔیق ثب اظتفبد ٛاز ظورٗي 2ظویظوی
خ ٕٚاز كِت ٓٚغٝب ًرفت ٜؼذ .ظپط ثب دٙر  2500دٙر ثٜ
ٓذت  5دكیل ٜظبٗتریفٚش ٙظرّ إٓ جذاؼذ .ثرای اٗذازًٛیری
اٙر ٙ ٛهراتی٘یٖ ظرّ از رٙغ ٓرفٓٚترین  ٙهیوتٝوبی
اختفبـی ؼرهت ابرض آزٓو ٙ ٕٚدظوتٌب ٛاتٚآٗوبُیسٙر
(ظبخت آُٔبٕ) اظتفبدً ٛردیذ.

) (
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ًردیذ .ثبفت ثی٘بثی٘ی  ٙػرٙف هِیو ٜعجیؼوی ثوٚد  ٙآثوبر
ارخٗٚی در إٓ دیذٗ ٛؽذ .در هِیً ٜر ٛٙدریبفوت ه٘٘وذٛ
دٙز  50mg/kgإاظتیَ ظیعتئیًِٖٓٚ ،رٍٝٙب  ٙثبفت ثی٘بثی٘ی
عجیؼی ثٚد .در ُُٚوٜٝوبی ارًٙسیٔوبٍ هِیوٚی هبظوت،
ٙاهئُٚیساظیٗ ٙ ٕٚوورٙز ٓؽوبٝذ ٛؼوذ .در هِیوً ٜورٛٙ
دریبفته٘٘ذ ٛدٙز  100 mg/kgإ اظتیَ ظیعتئیٖ ،هالاوط
در ًِٓٚرٍٝٙب ٓؽبٝذ ٛؼذ .ث ٜػوالٗ ٛٙوورٙز ،هبظوت ٙ
ٙاهئُٚیساظی ٕٚدر تٚثٍٝٚبی هِیٚی ٓؽوبٝذ ٛؼوذ .ثبفوت
ثی٘بثی٘ی  ٙػرٙف عجیؼی ثٚد .در دٙزٝبی 400 ٙ200 mg/kg
إ اظتیَ ظیعتئیٖ ،در ًِٓٚرٍٝٙب هالاطُٚ ،ثٚالظویٙ ٕٚ
اظوِرٙز ٓؽبٝذ ٛؼذ .ثٜػال ،ٛٙدر تٚثٍٝٚب ٗورٙز فوراٙإ،
ٙاهئُٚیساظی ٙ ٕٚهبظت ٓؽبٝذً ٛردیذ .در ثبفت ثی٘وبثی٘ی
هِی ،ٜآٓبض هبٗٗٚی اعرا تٚثٍٝٚب یبفت ؼذ (ؼوَ .)1،2

آنبلیس آمبری

ٗتبیج ثٜـٚرت ٓیبٌٗیٖ±اٗحرا ٓؼیبر ثیبٕ ؼذ .دادٝٛب
ثبآزٓ ٕٚآٗبُیس ٙاریبٗط ین عرف ٙ ٜتعت تؤیِی توٚهی
ٓٚرد تجسی ٙ ٜتحِیَ كرار ًرفت P<0/05 .ثٜػ٘ٚإ تفبٙت
آٓبری ٓؼ٘یدار در ٗظر ًرفت ٜؼذ.
نتبیج هیستوپبتولوشیک کلیه در گروههبی مورد آزمبیص

درتفبٙیر هِیٗٚٔٗ ٜوٜٝوبی ه٘تورًٍِ ،وٓٚرٍٝٙوب ٙ
ُُٜٝٚبی هِیٚی عجیؼی ثٚدٗذٔٝ .ب٘ویٖ ثبفوت ثی٘وبثی٘ی ٙ
ػرٙف هِیٗ ٜیس عجیؼی ثٚد ٝ ٙیچً ٜٗٚآظیت اوبتُٚٚشیوی
ٓؽبٝذٗ ٛؽذ .در ٜٗٔٝٗٚبیی ه ٜتحت تیٔوبر ثوب فرٓبُذئیوذ
ثٚدٗذ ،هالاط  ٙاظووِرٙز ًِوٓٚرٍٝٙوب ٗ ٙیوس ٗوورٙز،
ٙاهئُٚیساظی ٙ ٕٚهبظت فراٙإ در ُُٜٝٚبی هِیٚی ٓؽبٝذٛ

ضکل  .1تصبٍیر هرثَط ثِ گلَهرٍل ٍ تَثَلّبی کلیَی در گرٍُ کٌترل (الف ٍ ة) .هرثَط ثِ گلَهرٍل ٍ تَثَلّبی کلیَی در گرٍُ تحت
درهبى ثب فرهبلدئید (ج ٍ د) .ثسرگٌوبیی  ×04رًگآهیسی ّوبتَکسیلیي ٍ ائَزیي
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ضکل  .2تصبٍیر (الف -ز) تصبٍیر هرثَط ثِ گلَهرٍل ٍ تَثَلّبی کلیَی ثِترتیت در گرٍُ تجرثی ( 3الف ٍ ة)،گرٍُ تجرثی ( 0ج ٍ د)،
گرٍُ تجرثی  ،)ٍ ٍ ُ( 5گرٍُ تجرثی ( 6ر ٍ ز) .ثسرگٌوبیی  ×04رًگ آهیسی ّوبتَکسیلیي ٍ ائَزیي.

ٗؽبٕ داد ه ٜحجْ هِی ٜدر ًر ٛٙدریبفت ه٘٘ذ ٛفرٓبُذئیوذ

حجم کلیه در گروههبی مورد آزمبیص

دادٝ ٛبی ٓرثٚط ث ٜحجْ هِی ٜدر جذ 1 ٍٙثور حعوت

ٗعووجت ثووً ٜوور ٛٙه٘توورٍ تفووبٙت ٓؼ٘وویداری داؼووت

ٓؼیبرٗؽبٕ داد ٛؼذ ٛاظت .آٗبُیس آٓبری

( .)P=0/000ث ٜػال ،ٛٙحجْ هِی ٜدر ًرٝٛٙوبیی هو ٜدٙز

ٓیبٌٗیٖ  ±اٗحرا
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ٓ 200 ٙ100 ،50یِی ًرّ إ اظتیَ ظیعوتئیٖ را دریبفوت

ظیعتئیٖ را دریبفت هرد ٛثٚدٗذ ٗعجت ثوً ٜور ٛٙه٘تورٍ

هرد ٛثٚدٗذ هبٝػ ایذا هرد ٛثٚد ٗ ٙعجت ثً ٜر ٛٙه٘ترٍ

تفبٙت ٓؼ٘یداری داؼت (.)P=0/000

تفبٙت ٓؼ٘یداری داؼت (.)P=0/000
تعداد گلومرولهبی کلیه در گروههبی مورد آزمبیص

آٗبُیس آٓبری ٗؽبٕ داد ه ٜتؼذاد ًِٓٚرٍٝٙبی هِی ٜدر

حجم گلومرولهبی کلیه در گروههبی مورد آزمبیص

ٓغبثق جذ ،1 ٍٙحجْ ًِٓٚرٍٝٙوبی هِیو ٜدر ًورٛٙ

ًر ٛٙدریبفت ه٘٘ذ ٛفرٓبُذئیذ ٗعوجت ثوً ٜور ٛٙه٘تورٍ

دریبفت ه٘٘ذ ٛفرٓبُذئیذ ٗعجت ثً ٜور ٛٙه٘تورٍ تفوبٙت

تفبٙت ٓؼ٘یداری داؼوت ( .)P=0/004ثو ٜػوال ،ٛٙتؼوذاد

ٓؼ٘یداری داؼت ( .)P=0/000ث ٜػال ،ٛٙحجْ ًِٓٚرٍٝٙبی

ًِٓٚرٍٝٙبی هِیٚی در ًرٝٛٙبی دریبفت ه٘٘ذٝبٕ اظتیَ

هِیٚی در در ًرٝٛٙبیی ه ٜدٙز  400 ٙ 50 mg/kgإ اظتیَ

ظیعتئیٖ ٗعجت ثً ٜر ٛٙه٘ترٍ تفبٙت ٓؼ٘ویداری داؼوت
(.)P=0/000

جدول  .1حجن کلیِ ،حجن گلَهرٍل ٍ تعداد گلَهرٍلّب در گرٍُّبی هَرد آزهبیش
گروههبی مورد آزمبیص

حجم کلیه

حجم گلومرولهب

تعداد گلومرولهب

کنترل

15/55±471/8

0/39±4/88

777±32013

*41/58±367/12

*0/68±3/93

**28525±2261

*399/25±19/1

*0/15±4/00

*±2380 27162

 155سیستئین

mg/kg

*28± 344/37

0/44±5/02

*27050±1831

 255سیستئین

mg/kg

*23/91±380/62

0/11±5/26

*22025±1549

 055سیستئین

mg/kg

13/95± 440/50

*5/99±0/38

*27275±1347

فرمبلدئید
 05سیستئین

mg/kg

 * P=0/000اختالف معنيداری با گروه كنترل * * P=0/000اختالف معنيداری با گروه كنترل

ٓ 200یِیًرّ  NACدریبفت هرد ٛثٚدٗذ ٗعجت ثوً ٜورٛٙ

سطح اوره گروههبی مورد آزمبیص

فرٓبُذئیذ تفبٙت ٓؼ٘یداری ٗذاؼت.

ظغح اٙر ٙ ٛهراتی٘یٖ ًرٝٛٙوبی ٓوٚرد آزٓوبیػ در
جذ 2 ٍٙثر حعوت ٓیوبٌٗیٖ  ±اٗحورا ٓؼیوبر ٓؽوبٝذٛ
ٓیؼٚد .آٗبُیس آٓبری ٗؽبٕ داد هو ٜظوغح اٙر ٛدر ًورٛٙ

سطح کراتینین گروههبی مورد آزمبیص

دریبفت ه٘٘ذ ٛفرٓبُذئیذ ٗعجت ثً ٜور ٛٙه٘تورٍ تفوبٙت

آٗبُیس آٓبری ٗؽبٕ داد ه ٜظوغح هوراتی٘یٖ در ًورٛٙ

ٓؼ٘یداری داؼت ( .)P=0/000ثو ٜػوال ،ٛٙظوغح اٙر ٛدر

دریبفت ه٘٘ذ ٛفرٓبُذئیذ ٗعجت ثً ٜور ٛٙه٘تورٍ تفوبٙت

ًرٝٛٙبیی ه ٜدٙز ٓ 400 ٙ 50یِوی ًورّ  NACدریبفوت

ٓؼ٘یداری داؼت ( .)P=0/000ظغح هراتی٘یٖ در ًرٝٛٙبیی

هرد ٛثٚدٗذ ٗعجت ثً ٜر ٛٙفرٓبُذئیوذ تفوبٙت ٓؼ٘ویداری

ه ٜدٙز ٓ 400 ٙ 200 ،100 ،50یِویًورّ  NACدریبفوت

داؼت ( .)P=0/000ظغح اٙر ٛدر ًرٝٛٙبیی ه ٜدٙز ٙ 100

هرد ٛثٚدٗذ ٗعجت ثً ٜر ٛٙفرٓبُذئیوذ تفوبٙت ٓؼ٘ویداری
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(.)P=0/000

ٗذاؼت .ظغح هراتی٘یٖ هِیً ٜرٝٛٙبی تحت درٓبٕ ثب NAC

ٗعووجت ثووً ٜوور ٛٙه٘توورٍ تفووبٙت ٓؼ٘وویداری داؼووت
جدول  .2سطح اٍرُ ٍ کراتیٌیي در گرٍُّبی هَرد آزهبیش
گروههبی مورد آزمبیص

سطح اوره

سطح کراتینین

کنترل

3/50±29/06

0/06±0/48

فرمبلدئید

*3/53±54/25

*0/06±0/71

05mg/kgسیستئین

*1/51±39/03

*0/07±0/80

155mg/kgسیستئین

1/51±51/01

*0/97±0/74

255mg/kgسیستئین

1/68±57/16

*0/09±0/74

055mg/kgسیستئین

*1/68±41/06

*0/07±0/73

 * P=0/000اختالف معنيداری با گروه كنترل

دیالتبظیٗ ،ٕٚورٙز ٙ ٙاهٚئَ دار ؼذٕ آٗٞب ثو ٜخفوٚؾ
تٚثٍٝٚبی دیعتبٍ هِی ٜؼذ .اط از ٓٚاجو ٜثوب فرٓبُذئیوذ،
آٗسیْ ٝبی ًِٚتبتی ٕٚاراهعیذاز ٙظٚاراهعویذ دیعؤٚتبز
هبٝػ یبفت .ایٖ در حبُی اظت ه ٜظغح ٓبُ ٕٚدیآُذئیذ
افسایػ ایذا هرد .درٓبٕ ثب آٗتیاهعیذإ ٓالتوٗٚیٖ ،ظوغح
آٗسیْ ٝبی ًِٚتبتی ٕٚاراهعیذاز ٙظٚاراهعیذ دیعٔٚتبز را
افسایػ داد ٓ ٙوبُ ٕٚدی آُذئیوذرا هوٓ ٜوبرهر اظوترض
اهعیذاتیٓ ٚیثبؼذ ،هبٝػ داد .در ثررظی ٝیعوتٚابتُٚٚشی
ٗیس ثٞجٚد در ثبفت هِیٓ ٜؽبٝذ ٛؼذ .ثٜعٚریهو ٜثو ٜجوس
درج ٜخفیفی از دیالتبظی ٕٚتٚثٍٝٚبی هِیٚی ،ثبفت هِی ٜثٜ
الّٝبی ثبفتی در ًر ٛٙه٘ترٍ ؼجبٝت یبفتو ٜثوٚد ( .)8در
ٓغبُؼ ٜدیٌری در هؽٚر ترهی ،ٜتجٚیس آٌب 3-ثوٜ٘ٓظوٚر
حفبظووت از ثبفووت هِیوو ٜدر ثراثوور فرٓبُذئیووذٗ ،تووبیج
رضبیتثخؽی را ٗؽبٕ دادٗ .تبیج ٓغبُؼ ٓ ٜهٚر ٗؽبٕ داد هٜ
ظغح آٗتیاهعیذإٝوب در ظورّ خو ٕٚرتٝوب افوسایػ ٙ
ثرػوط ٓبُ ٕٚدیآُذئیذ هٓ ٜبرهراظترض اهعیذاتی ٚاظت،
هبٝػ ٓییبثذ ( .)17ثٜعٚر ٓؽبث ٜثب ٗتبیج ٓغبُؼبت ثبال ،در
اصٝٙػ حبضر ٗیس تیٔبر ثوب فرٓبُذئیوذ ثبػوث هالاوط ٙ
اظوِرٙز ًِٓٚرٍٝٙب ٗ ٙیس ٗورٙزٙ ،اهئُٚیساظی ٙ ٕٚهبظت
فراٙإ در ُُٜٝٚبی هِیٚی ؼذ .ث ٜػوال ،ٛٙتجوٚیس دٙز 50

بحث
ٗتبیج ایٖ ٓغبُؼٗ ٜؽبٕ داد ه ٜفرٓبُذئیذ اثرات ٓخرثی ثر
ثبفت هِی ٜث ٜجب ٓیً ارد .ثو ٜػوال ،ٛٙثور ظوغح اٙرٙ ٛ
هراتی٘یٖ ه ٜث ٜػ٘ٚإ ٓبرهر ػِٔووردی هِیوٓ ٜحعوٚة
ٓیؼٗٚذ ،اثر ٓ٘فی دارد .ثررظی اظتریُٚٚشین ٓب ٗؽوبٕ داد
ه ٜاثرات تجٚیس إ اظتیَ ظیعتئیٖ ٙاثعت ٜثو ٜدٙز اظوت.
ثٜعٚری ه ٜدر دٙز ثبالی 400 mg/kg ٙ 200 mg/kgاثورات
ٓ٘فی تجٚیس إ اظتیَ ظیعتئیٖ ٓؽبٝذٓ ٛیؼٚد .تجٚیس دٙز
 50 mg/kgإ اظتیَ ظیعتئیٖ ،ثبػث ثٞجٚد ػالئوْ ٗبؼوی از
آظیت فرٓبُذئیوذ از ٗظور ابرآترٝوبی ٝیعوتٚابتُٚٚشی ٙ
ثیٚؼیٔیبیی ثبفت هِیٓ ٜیؼٚد.
در جعتجٚی اٗجبّ ؼذٓ ،ٛغبُؼٜای ه ٜاثرات تجوٚیس إ
اظتیَ ظیعتئیٖ را ثر آظویت هِیوٚی ٗبؼوی از فرٓبُذئیوذ
ثررظی هرد ٛثبؼذ ،یبفت ٗؽذٓ .غبُؼبت ٗؽبٕ ٓیدٝوذ هوٜ
آٗتیاهعیذإٝب ثر اثرات ظٔی فرٓبُذئیذ اثور ً ارٗوذ .در
ٓغبُؼٜای ه ٜتٚظظ ٔٝ ٙ Zararsizوبرإ در ظبٍ  2007اٗجبّ
ؼذ ،اثرات حفبظتی آٗتیاهعیذإ ٓالتٗٚیٖ ثر آظیت هِیٚی
ٗبؼی از فرٓبُذئیذ در ٚٓ 21غ ـحرایی ثررظی ؼذ .تجٚیس
فرٓبُذئیذ ث ٜرتٝب ثٓ ٜذت مٞبرد ٛرٙز ثبػث دشٗراظویٕٚ
ًِٓٚرٍٝٙب ،افسایػ ضخبٓت غؽبی ابی ٜتٚثٍٝٚبی هِیو،ٜ
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اٗذازًٛیری اٙر ٙ ٛهراتی٘یٖ ثٜػ٘ٚإ ؼبخؿ ػِٔوردی
هِی ٜدر ٗظر ًرفتٓ ٜیؼٚدٗ .تبیج ٓغبُؼٔٝ ٙ Boj ٜوبرإ ثر
رٙی  24ظر ٓٚغٝبی ـحراییٗ ،ؽبٕ داد ه ٜظغح اٙرٙ ٛ
هراتی٘یٖ ظرّ خ ٕٚحیٚاٗوبت ،اوط از  48ظوبػت كورار
ًرفتٖ در ٓؼرق فرٓبُذئیذ م ٜدر غِظتٝبی ابئیٖ  ٙموٜ
در دٙز ثبال ثٜعٚر مؽٌٔیری افسایػ ٓییبثذ ( .)11ثٜعٚر
ٓؽبث ٜدر ٓغبُؼ ٜحبضر ٗیس ظغح ایوٖ دٓ ٙوبرهر در ظورّ
خ ٕٚافسایػ یبفت.
از جِٔٓ ٜحذٙدیتٝبی ایٖ تحلیق هٔجٚد ثٚدجٓ ٜوبُی
إٓ ثٚد ه ٜدر ٗتیج ٜإٓ ظغح آٗتیاهعیذاٗی تبّٓ ،بُ ٕٚدی
آُذئیوذ  ٙآٗووسیْٝوبی آٗتوویاهعویذاٗی ٓثووَ ًِٚتووبتیٕٚ
اراهعیذاز ،هبتبالز  ٙظٚاراهعیذدیعٔٚتبز ظ٘جیذٗ ٛؽذ  ٙثٜ
ایٖ دُیَ ثررظی ایٖ ٓٚارد در ٓغبُؼبت آتی تٚـیٓ ٜیؼٚد.

ٓیِی ًرّ إ اظتیَ ظیعتئیٖ ثبػث هبٝػ آظیت ثبفتی ثوٜ
ٔٝرا ٛهبٝػ ظغح ظورٓی اٙر ٙ ٛهوراتی٘یٖ (ثوٜػ٘وٚإ
ؼبخؿٝبی ػِٔوردی هِی )ٜؼذ .در دٙزٝبی ثبالتر آظیت
ثبفتی  ٙظغح اٙر ٙ ٛهراتی٘یٖ افوسایػ یبفوت هوٗ ٜؽوبٕ
ٓیدٝذ آٗتی اهعیذإٝب ؼٔؽیر دُ ٙجٝ ٜعت٘ذ .دٙز  ٙزٓبٕ
ٓ٘بظت آٗٞب اثرات ٓغِٚثی داؼوت ٜدر ـوٚرتی هو ٜدٙز ٙ
ٓذت زٓبٕ اظتفبدٗ ٛبٓ٘بظت ٓ ٙؼووٚض را ثوٜدٗجوبٍ دارد
( .)18ثٜٗظر ٓیرظذ ٓوبٗیعْ اثر ث ٜایٖ ـٚرت ثبؼذ ه ٜثب
تٚج ٜث ٜج ة ظریغ فرٓبُذئیذ در خ ،ٕٚاثورات ظؤی إٓ
ثٜػِت ٓتبثُٚیت ػٔذ ٛإٓ اظیذ فرٓین ثبؼذ ه ٜاز عریوق
هجذ یب ادرار دفغ ٓیًردد .ثب افسیػ غِظت اظویذ فرٓیون
مرخ ٜت٘فعی ٓٞبر ؼذ ٙ ٛدر ٗتیج ٜت٘فط ثیٚٝازی ظِ،ٍٚ
اظیذ الهتین تُٚیذ ٓی ه٘ذ ه ٜخٚد ثبػث هبٝػ ترؼوح
اظیذ فرٓین ث ٜتٚثٍٝٚبی هِیٚی  ٙدر ٗتیجٓ ٜبٗذٕ إٓ در
ظٍِٝٚب  ٙایجبد ٓعٔٓٚیت ظُِٚی ٓیؼٚد ( .)19ثوٜػوالٛٙ
درٓبٕ ثب إ اظتیَ ظیعتئیٖ ظجت افسایػ ًِٚتبتی ،ٕٚیووی
از اـِیتریٖ آٗتیاهعیذإٝبی ثذٕ ٓویؼوٚدًِٚ .توبتیٕٚ
ٗلػ ثعیبر ٓٔٞویدر ٓعویر خ٘ثویظوبزی ٓوٚاد ظؤی ٙ
ُٓٚوٍٝٚبی تُٚیذه٘٘ذ ٛرادیوبٍ آزاد دارد .از ایٖ ر ،ٙاثور
ٓحبفظتی كذرتٔ٘ذی رٙی ظٍِٝٚب دارد .از ثیٖ ظ ٜاظیذ آٓیٜ٘
تؽویَ د٘ٝذًِٚ ٛتوبتی( ٕٚیؼ٘وی ًِٚتبٓوبتًِ ،یعویٖ ٙ
ظیعتئیٖ) ،ظیعتئیٖ هٔتریٖ غِظت داخَ ظُِٚی را دارد .از
آٗجبیی ه ٜتُٚیذ دٙثبر ،ٛفرآی٘ذ اـِی جبیٌسی٘ی ًِٚتبتیٕٚ
اظت ،فراٗ ْٝجٚدٕ ظیعتئیٖ ٓیتٚاٗذ ظجت ٓحوذٙد ؼوذٕ
ٓیسإ تُٚیذ ًِٚتبتی ٕٚدر ٌ٘ٝبّ اظترضٝبی اهعیذاتی ٚثبؼذ
(.)11

نتیجهگیری
ٗتبیج ٝیعتٚابتُٚٚشی ٗؽبٕ داد هو ٜفرٓبُذئیوذ اثورات
ٓخرثی ثر ثبفت هِیٚٓ ٜغٝب دارد .ث ٜػوال ٛٙظوغح اٙرٙ ٛ
هراتی٘یٖ را افسایػ ٓیدٝذ .تجٚیس دٙز  50 mg/kgإ اظتیَ
ظیعتئیٖ در عی  14رٙز اثور ٓحوبفظتی ثور ثبفوت هِیوٜ
ٓٚغٝبیی ه ٜث ٜآٗٞب فرٓبُذئیذ تسریق ؼذ ،داؼت.
سپبسگساری
ایي هطبلعِ حبصل طرح پژٍّشی هصَة شَرای پژٍّشی کویتِ
تحقیقبت داًشجَیی داًشگبُ علَم پسشکی گٌبثبد است کِ ثدیٌَسیلِ
از هسبعدتّبی ثِعول آهدُ ،تشکر هیگردد.
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Abstract
Background and Aims: Formaldehyde, a colorless aldehyde with pungent odor, has negative effects on
systems of the body. Considering, there are a little data about protective substances against kidney damage
induced by formaldehyde, the aim of the present study was to examine the effects of different doses of Nacetyl cysteine on biochemical and histopathological parameters in kidney of mice exposed to formaldehyde.
Methods: A total of 48 adult male mice were randomly divided into six groups. Control group did not
receive any injection. Formaldehyde group received 10 mg/kg formaldehyde. Third to sixth groups received
10 mg/kg formaldehyde as well as respectivly 50, 100, 200 and 400 mg/kg N-acetyl cysteine,
intraperitoneally. After 14 days, slides from kidney were prepared and kidney volume and glomeroules
number were obtained by steriologic method. Besides, levels of serum urea and cranitine were measured.
Data were analyzed through SPSS software and using ANOVA.
Results: Administration of formaldehyde has caused necrosis, cast and vacuolization in kidney tubules.
Collapse and sclerosis were observed in the glomeruli. Effects of N-acetylcysteine were dose-dependent; that
is, administration of high doses of N-acetylcysteine caused glomerular and tubular damage. In the group
received 50 mg/kg N-acetylcysteine, glomeruli and interstitial tissue were normal. The glomerular volume
and urea levels in the experimental group 3 and 6 were significantly different compared to the control group
(P = 0.000). The number of glomeruli and the level of creatinine in the groups receiving N-acetylcysteine
was significantly different compared to the control group (P = 0.000).
Conclusion: Administration of 50mg/kg N-acetyl cysteine for 14 days caused protective effect on kidney
tissue of mice that had received formaldehyde.
Keywords: Formaldehyde, Kidney damage, Mouse, N-acetyl cystein
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