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چكيده
هدف :ديازينون به عنوان يک ارگانوفسفره در کشاورزي استفاده ميشود .اين ترکيب قادر به توليد راديكالهاي آزاد و اختالل
در سيستم آنتياکسيداني بدن و توليد استرس اکسيداتيو ميشود .رزوراترول به عنوان آنتياکسيدان ميتواند باعث کاهش
استرس اکسيداتيو شود .هدف از اين مطالعه بررسي نقش محافظتي رزوراترول بر استرس اکسيداتيو القا شده ناشي از مواجهه
تحت حاد ديازينون در بافت کليه است.
مواد و روشها :در اين مطالعه تجربي 28 ،موش صحرايي نر نژاد ويستار به طور تصادفي به  4گروه کنترل ،ديازينون (،)70mg/kg
ديازينون ( + )70mg/kgرزوراترول ( ،)5mg/kgديازينون ( + )70mg/kgرزوراترول ( )10mg/kgبه مدت  4هفته بهصورت تقسيم
شدند و به مدت  4هفته دوزهاي ذکر شده را به صورت خوراکي دريافت کردند 24 .ساعت بعد از آخرين دوز دريافتي نمونه ادرار
جمعآوري شد .بعد از بيهوشي  3ميليليتر خون از قلب حيوان گرفته شد .غلظت ديازينون در ادرار و سطح پروتئين ،کراتينين،
اوره ،مالون دي آلدئيد ( )MDAو فعاليت آنتياکسيداني کل ( )TACبه ترتيب با استفاده از دستگاه ( HPLCکروماتوگرافي مايع)
و روشهاي بيوشيميايي در سرم و بافت کليه تعيين شد.
يافتهها :آناليز نمونه ادرار نشان داد سطح ديازينون در گروه ديازينون به طور معنيداري باالتر از گروه ديازينون ()70mg/kg
 +رزوراترول ) 5Mg/kgو  )10بود ( .)P<0/05همچنين ديازينون باعث افزايش پروتئين ادرار ،سطح سرمي اوره ،کراتينينMDA ،
و کاهش  TACبافتي و سرمي شد ( .)P<0/05در حاليکه رزوراترول اين اثرات را کاهش داد.
نتيجهگيري :رزوراترول وضعيت آنتياکسيداني بدن را در برابر سميت ديازينون بهبود بخشد ،بنابراين ميتواند باعث بهبود
عملكرد کليه در حيوانات در مواجهه با ديازينون شود.
واژههاي کليدي :ديازينون ،کليه ،رزوراترول ،استرس اکسيداتيو

مقدمه
آفتکشها يکي از مهمترين آاليندههاي محيطي هستند که
به منظور ارتقاء سطح توليدات غذايي به طور گسترده در
کشاورزي کاربرد دارند اين ترکيبات به دليل قابليت تجمع و
ماندگاري بلندمدت در محيط زيست ،باعث آلودگي محيط
زيست و افزايش ريسک مسموميت به شکل حاد و مزمن در
افراد ميشوند [ .]2،1مسموميت با آفتکشها يکي از مشکالت
بهداشت جهاني است [ .]3از ميان تمامي آفتکشها ترکيبات
ارگانوفسفره بيشترين سميت را براي مهرهداران دارند .ديازينون
پس از ماالتيون يکي از پرکاربردترين ترکيبات ارگانوفسفره در
جهان است .ديازينون از طريق پوست ،دستگاه گوارش و مسير
هوايي جذب شده و عمدتاً از راه کليه دفع ميشود [ .]4اين
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ترکيب در کبد توسط آنزيمهاي ميکروزومي اکسيد شده و به
ديازوکسون تبديل ميشود که مهارکننده قويتر براي آنزيم
کولين استراز ميباشد [ .]5ارگانوفسفره با فسفريله نمودن اسيد
آمينه سرين موجود در جايگاه فعال آنزيم کولين استراز باعث
مهار اين آنزيم ،افزايش سطح استيل کولين ،اختالالت
کولينرژيک و وقوع تشنج ميشود [ .]6مکانيسم مهم ديگر
ترکيبات ارگانوفسفره القاء توليد راديکال آزاد و استرس
اکسيداتيو است که به عنوان عامل اصلي مکانيسم سميت بافت
کليه شناسايي شده است .بهطوريکه تفاوت در نوع ترکيب،
گونه ،زمان و دوز مواجهه وجه تمايز سميت کليوي ديازينون
در مطالعات مختلف است .مطابق با مطالعات منتشر شده سموم
ارگانوفسفره مانند ديازينون با افزايش توليد راديکالهاي آزاد

اميرحسين رهبري و همکاران

رزوراترول و سمیت کلیوی ديازينون
باعث تغيير فعاليت آنزيمهاي آنتياکسيدان نظير کاتاالز (،)CAT
سوپراکسيد ديسموتاز ( ،)SODافزايش پراکسيداسيون ليپيد
( )MDAو در نهايت ايجاد استرس اکسيداتيو و مرگ سلولي در
بافت کليه ميشوند .تحقيقات انجام شده مؤيد اثر تخريبي سم
ديازينون بر مرفولوژي و فيزيولوژي بافت کليه از جمله از بين
رفتن و تحليل سلولهاي اپيتليوم مجاري کليوي ،نکروز مجاري
کليوي ،تحليل گلومرولها و افزايش فضاي کپسول بومن در
بافت کليه است [ .]7آنتياکسيدانها ترکيبات شيميايي هستند که
با دادن يک الکترون به راديکالهاي آزاد آنها را به يک
مولکول بيضرر تبديل ميکنند .اين ترکيبات با جلوگيري از
توليد راديکال آزاد ،سلولهاي بدن را در مقابل واکنشهاي
اکسيداتيو زيانآور محافظت ميکنند [ .]8بنابراين استفاده از
آنتياکسيدانها جهت کاهش سميت ارگانوفسفرهها ميتواند در
جهت کاهش سميت مفيد است .رزوراترول
( )3,5,4'-trihydroxy-trans-stilbeneيک ترکيب پلي فنوليک
فيتوآلکسين است که به طور طبيعي در گياهان متعددي از جمله
انگور ،انواع توت و بادامزميني يافت ميشود طيف وسيعي از
عملکردهاي بيولوژيکي به اين مولکول نسبت داده که عمدتاً بر
تنظيم اکسيداسيون و التهاب متمرکز است [ .]9مطالعات تجربي
و پيشتجربي متعدد اثرات سودمند اين ماده را در کاهش
استرس اکسيداتيو در هپاتوسيتهاي حيواني نشان دادهاند [.]10
رزوراترول اثرات آنتياکسيداني خود را با القاء آنزيمهاي
آنتياکسيدان ،تعديل متابوليسم چربي و کاهش پراکسيداسيون
چربي اعمال ميکند [ .]11در مطالعهاي که جليلي و همکارانش
به منظور بررسي اثر رزوراترول بر روي سميت ماالتيون انجام
دادند نتايج آنها نشان داد تجويز رزوراترول باعث کاهش سطح
پراکسيداسيون چربي ،افزايش آنتياکسيدانهاي نظير  CATو
 SODدر بافت کبد شد [ .]12فقيهزاده و همکارانش نشان دادند
مکمل ياري با رزوراترول باعث بهبود آنزيمهاي کبدي و درجه
استئاتوز کبدي در بيماران مبتال به کبد چرب غيرالکلي شد [.]13
از آنجاييکه تا کنون هيچ مطالعهاي به منظور بررسي اثرات
محافظتي رزوراترول بر روي سميت ديازينون انجام نشده است.
بنابراين در اين مطالعه برآن شديم براي اولين بار اثرات
محافظتي رزوراترول بر روي استرس اکسيداتيو ناشي از
ديازينون با استفاده از ارزيابيهاي بيوشيميايي و سنجش
شاخصهاي استرس اکسيداتيو در بافت کليه مورد بررسي قرار
دهيم.
مواد و روشها
اين مطالعه تجربي در دانشگاه علوم پزشکي همدان بر روي
موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار در محدوده وزني  200تا
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 250گرم انجام شد .موشها در حيوانخانه دانشگاه تحت
شرايط طبيعي نور ،تاريکي ،غذا و آب قرار گرفتند .موازين
اخالقي کار با حيوانهاي آزمايشگاهي که مورد تأييد کميته
اخالق ( )IR.UMSHA.REC.1399.443دانشگاه علوم همدان
بود ،هنگام کار با موشهاي آزمايشگاهي رعايت شد .ديازينون
با خلوص  100درصد از شرکت سوپلکو امريکا خريداري و
محلول ذخيره با غلظت  400ميليگرم در ميليليتر در روغن
ذرت به صورت تازه تهيه و نگهداري شد .رزوراترول از شرکت
( ،Sumabeاستراليا) خريداري و محلول ذخيره با
غلظت  160mg/mlدر آب مقطر به صورت تازه تهيه گرديد.
 28موش صحرايي به طور تصادفي به  4گروه تقسيم شدند:
گروه  1کنترل که روغن ذرت را به عنوان حالل ديازينون بدون
هيچ مداخلهاي دريافت کردند ،گروه  2که روزانه
ديازينون  70mg/kg/bwرا دريافت ميکردند ،گروه  3که
ديازينون  70mg/kg/bwبا رزوراترول  5mg/kg/bwو گروه 4
که ديازينون  70mg/kg/bwبا رزوراترول 10mg/kg/bw
بهصورت خوراکي به مدت  4هفته دريافت کردند 24 .ساعت
بعد از آخرين دوز حيوانات براي جمعآوري نمونههاي ادرار به
قفسههاي متابوليک منتقل شدند بعد از جمعآوري ادرار،
حيوانات با استفاده از اتر بيهوش شدند .بعد از شکافتن شکم
و سينه حيوان  3ميليليتر خون با سرنگ هپارينه از قلب حيوان
گرفته شد .جهت تهيه سرم نمونهها به مدت  10دقيقه با دور g
 16000در دماي  4درجه سانتيگراد سانتريفوژ شدند سرم و
ادرار تهيه شده تا روز آزمايش در  -20درجه سانتيگراد فريز
شد .در ادامه بافت کليه حيوانات بعد از شستوشو با سرم
فيزيولوژي ،خارج کردن خون و جدا کردن قسمتهاي زايد ،به
نيتروژن مايع انتقال داده شد و سپس در دماي  –70درجه
سانتيگراد تا زمان انجام آزمايش نگهداري شد .در روز
آزمايش بافتها به دقت توزين و با نسبت  1به  10در بافر
فسفات سالين هموژن شده و به مدت  15دقيقه با دور 15000 g
در دماي  4درجه سانتيگراد سانتريفوژ گرديد .از مايع رويي
جهت سنجش شاخصهاي مورد نظر استفاده شد.
اندازهگیری پارامترهای بیوشیمیايی .آزمايشات سنجش
ميزان اوره و کراتينين در سرم و ميزان پروتئين در نمونه ادرار
با استفاده از کيتهاي پارسآزمون (تهران ،ايران) انجام شد.
سنجش بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بافت کلیه و
سرم:
اندازهگیری سطح آنتیاکسیدانی تام ( .)TACظرفيت تام
آنتياکسيدان اشاره به ميزان کلي مواد آنتياکسيداني در نمونه
بيولوژيک دارد و تغييرات آن سهم بزرگي در ايجاد بيماريهاي
مرتبط با افزايش راديکالهاي آزاد ايفا ميکند .به منظور سنجش
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تجزيه و تحلیل دادهها .دادهها با استفاده از نرمافزار
 18و آزمونهاي آناليز واريانس يک طرفه و بونفروني تحليل و
سطح معنيدار ( )P<0/05در نظر گرفته شد .نتايج به صورت
ميانگين  ±انحراف معيار بيان شدند.

 TACدر نمونهها ،محلول تهيه شده در سانتريفوژ يخچالدار
در  2000gبه مدت  10دقيقه سانتريفوژ شدند [ .]14در اين
بررسي جهت سنجش ميزان  TACاز کيت شرکت کيازيست
استفاده شد که در اين آزمايش کوپريک ( )Cu 2+در حضور
آنتياکسيدانها به کوپرو ( )Cu 1+احيا ميشود و در حضور
کروموژن رنگ توليد ميکند .اين رنگ در طول موج 450
نانومتر جذب دارد و قابل خوانش است .مزيت اين روش،
اندازهگيري آنتياکسيدانهايي همچون تيول ميباشد که در
روشهايي همچون  FRAPکه با آهن کار ميکند مشخص
نميشوند .ميزان جذب با مقدار آنتياکسيدان رابطه مستقيم دارد.
اين ميزان در طول موج  450نانومتر قابليت خوانش دارد.
اندازهگیری لیپدپراکسیداسیون ( .)MDAدپراکسيداسيون
ليپيدي مطابق با روش  Yagiو با اسپکتروفتومتري انجام شد .به
 100ميکروليتر از نمونه ( 100ميکروليتر  1/5 ،SDSميليليتر
اسيد استيک 1/5 ،ميليليتر  TBAو  200ميکروليتر آب) اضافه
شد .مخلوط واکنش به مدت  60دقيقه در حمام  95درجه قرار
داده شد .سپس به لولهها  3ميليليتر بوتانول اضافه و به شدت
تکان داده شد .بعد از سانتريفوژ با نيروي  1000 × gاليه بوتانل
برداشته و در طول موج  532نانومتر اندازهگيري شد .براي رسم
منحني استاندارد از رقتهاي مختلف تترا اتوکسي پروپان
( Tetraethoxypropane )TEPاستفاده شد [.]15
اندازهگیری ديازينون در ادرار با استفاده از روش .HPLC
به منظور تعيين سطح ديازينون در نمونههاي ادرار از دستگاه
( HPLCسيستم کروماتوگرافي مايع  Knauerآلمان) همراه با
ستون  C18با مشخصات ( 2سانتيمتر ×  4/0ميليمتر 5
ميکرومتر) و دتکتور  Knauer( UVآلمان) استفاده شد .در اين
روش به منظور اعتبارسازي روش به نمونههاي ادرار (0/2
ميليليتر) از موشهاي کنترل غلظتهاي مختلف از  200تا
 2000نانوگرم در ميليليتر از ديازينون اسپايک شد و با اسيد
استيک  1Mموالر به  PH=5رسيد .منحني استانداردLOD ،
) (The limit of detectionو (The limit of LOQ
) quantificationدستگاه تعيين گرديد .به منظور آمادهسازي
نمونهها از ستونهاي استخراج (Solid-phase SPE
) 3( extractionميليليتري 200/ميليگرمي) استفاده شد فاز
متحرک استفاده شده ايزوکراتيک آب /استونيتريل
(حجمي/حجمي  )70:30بود که با سرعت  1ميليليتر در دقيقه
به مدت  15دقيقه مورد استفاده قرار گرفت .در نهايت 10
ميکروليتر از نمونههاي آماده شده از گروههاي مختلف به
دستگاه تزريق شد و در طول موج  254نانومتر شناسايي
صورت گرفت.

spss-

نتايج
ارزيابی نمونههای ادراری برای تعیین غلظت ديازينون.
غلظت ديازينون در نمونههاي ادرار در گروههاي مختلف بعد از
 4هفته درمان با استفاده از دستگاه کروماتوگرافي مايع ارزيابي
شد .مطابق با جدول  ،1نتايج بهدست آمده از منحني استادارد،
معادله خط LOQ ،LOD ،و همچنين بازده روش نشان داد
روش داراي بازده بااليي براي شناسايي ديازينون در ادرار بود.
به عنوان ديده شده در شکل  ،1غلظت ديازينون در نمونه ادرار
 )µg/ml( 0/0±56/01بهدست آمد .در حاليکه غلظت
ديازينون  +رزوراترول  5و  mg/kg 10به ترتيب ±0/01
 0/47و  )µg/ml( 0/42 ±0/017بهدست آمد که روند کاهشي
را نشان داد .بنابراين درمان با رزوراترول بهطور معنيداري
سطح ديازينون را در ادرار کاهش داد.
جدول  .1نتایج اعتبار سنجی روش اندازه گیری دیازینون در نمونه های
ادرار با استفاده از HPLC
** LOD* LOQضریب
(µg
 (µgهمبستگی
)/ml

)/ml

0/45

0/12

0/999

معادله خط
Y=0.003x0.018
**

زمان
ماندگاری
µg /mL
دقیقه

رنج غلظت

8/04

0/2-1/8

 ,کمترین حد کمی شناسایی  LOQکمترین حد تشخیص شناسایی LOD :

*
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ارزيابی مارکرهای عملکرد بافت کلیه .نتايج حاصل از اثر
ديازينون و دوزهاي مختلف رزوراترول بر روي سطح کراتينين،
اوره سرم و همچنين پروتيئن ادرار در جدول  2نشان ميدهد
که ديازينون در مقايسه با گروه کنترل باعث افزايش معنيداري
در سطح اين بيومارکرها شد ( .)P<0/05در حاليکه درمان با
ديازينون+رزوراترول  5mg/kgبه طور معنيداري موجب
کاهش سطح کراتينين سرم نسبت به گروه کنترل شد ()P<0/05
در ساير بيومارکرها تغيير معنيداري ديده نشد .در گروه
دريافتکننده ديازينون+رزوراترول  10mg/kgسطح کراتينين و
اوره سرم و همچنين پروتيئن ادرار نسبت به گروه کنترل به طور
معنيداري کاهش يافت (.)P<0/05

اميرحسين رهبري و همکاران

رزوراترول و سمیت کلیوی ديازينون

ارزيابی مارکرهای استرس اکسیداتیو در سرم و بافت
مطابق با جدول شماره  ،2نتايج حاصل از ديازينون با
دوزهاي مختلف رزوراترول بر روي سطح  MDAسرم و بافت
کليه نشان داد سطح  MDAدر بافت و سرم از گروه ديازينون
 70mg/kgنسبت به گروه کنترل افزايش معنيداري داشت
( .)P<0/05در گروه ديازينون  +70mg/kgرزوراترول mg/kg
 5تغيير معنيدار در سطح  MDAسرم و بافت نسبت به گروه
کنترل مشاهده شد که اين اثر کاهشي در سطح بافت بهطور
معنيدارتر بيشتر از سطح سرم بود .افزايش در دوز رزواترول
تغيير معنيداري در سطح  MDAايجاد نکرد .همچنين با توجه
به جدول شماره  3سطح آنتياکسيداني  TACدر نمونههاي سرم
و بافت کليه در گروه ديازينون به طور معنيداري نسبت به گروه
کنترل کاهش يافت .در گروههاي دريافتکننده ديازينون mg/kg
 + 70رزوراترول  5mg/kgو  10سطح آنتياکسيداني TAC
بهطور معنيداري افزايش يافت.

شکل  .1سطح دیازینون در نمونه ادرار .مقادیر به صورت میانگینSD ±
از  7نمونه در گروه های مختلف بیان شده استp< 0 /05 * .

جدول  .2اثرات دوزهای مختلف رزوراترول بر روی بیومارکرهای بیوشیمیایی سرم و ادرار در موشهای تحت درمان با دیازینون  70میلی گرم
گروه ها

وزن بدن (گرم)

سطح سرمی کراتینین )(mg/dl

سطح سرمی اوره )(mg/dl

پروتیین ادرار )(g/dl

کنترل

221/13±12/91

0/0±61/07c

47/02±5/72c

50/11±12/82c

دیازینون

219/18±34/91

1/0±04/19

55/03±5/06

92/15±40/88

دیازینون  +70رزوراترول  5میلی گرم

234/21±44/14

a

54/70±4/02

دیازینون  +70رزوراترول  10میلی گرم

227/24±45/54

b

0/0±75/13

c

0/0±67/09

49/51±3/12

94/8±07/72
a

70/8±07/73

a, p<0.05; b, p<0.01; c, p<0.001

جدول .3اثرات دوزهای مختلف رزوراترول بر روی بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در سرم و ادرار موشهای تحت درمان با دیازینون  70میلی گرم
گروه ها

دیازینون

کنترل

 MDAبافت ( )µM /g

7/1±51/60

b

12/2±91/94

6/1±46/69

c

17/2±46/14

5/1±92/25

13/1±21/07

26/7±12/31

 TACسرم )(U/ml

20/8±27/11

 TACبافت ) )μmol/g

101/16±16/11

c
a

a

5/0±08/77

c

4/1±75/1

c

43/12±55/42

b

121/18±02/49

b

75/10±34/69

a

c

153/19±40/88

c

a, p<0.05; b, p<0.01; c, p<0.001

کليهها جايگاه مهمي در حذف متابوليتهاي سمي در بدن
دارند ،بهطوريکه متابوليتهاي سمي ديازينون از طريق کليهها
دفع ميشوند .در حالت عادي بين توليد متابوليتهاي سمي و
دفع آن يک توازني برقرار است .اما اگر به هر دليلي اين توازن
بهم بخورد منجر به انباشتگي اين متابوليتها و سميت آنها در
بدن ميشود [ .]17،16سميت ديازينون از طريق ايجاد
راديکالهاي آزاد ،توليد متابوليتهاي سمي و القاء استرس
اکسيداتيو صورت ميگيرد .تداوم تماس با ديازينون ميتواند
منجر به توليد راديکالهاي آزاد فراواني در بافت کليه و آسيب
بافتي شود که اين آسيب در مطالعه حاضر با تغيير در سطح
سرمي اوره ،کراتينين و غلظت پروتيئن ادرار مشاهده شد .مطالعه

بحث و نتيجهگيری
نتايج اين مطالعه نشان داد ديازينون با اثر بر عملکرد بافت
کليه باعث افزايش سطح سرمي اوره ،کراتينين و غلظت پروتيئن
ادرار در حيوانات در معرض تماس ميشود ،که نتايج بهدست
آمده از آناليز نمونههاي ادراري با دستگاه  HPLCاين تغييرات
بيوشيميايي را تاييد کرد .همچنين در ارزيابيهاي انجام شده بر
روي سرم و بافت کليه مشخص شد ديازينون به طور معنيداري
باعث افزايش سطح  MDAو کاهش فعاليت آنتياکسيداني
 TACشد .تجويز رزوراترول به طور معنيداري توانست از اين
تغييرات جلوگيري کند.
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 MDAسرم)( µM/L

7/0±03/98

دیازینون  +70رزوراترول  5میلی گرم

دیازینون  +70رزوراترول  10میلی گرم

جلد  ،23شماره ( 6پياپي  ،)86آذر و دي 1400

کومش
ما نشان داد رزوراترول با بياثر کردن راديکالهاي آزاد مانع از
توليد متاوليتهاي سمي و بهبود عملکرد کليه به وسيله کاهش
سطح اوره ،کراتينين و پروتئين ادرار شد .اثر رزوراترول در
بهبود عملکرد بافت کليه را ميتوان به اثرات آنتياکسيداني ،ضد
التهابي و نيز تنظيمکننده ايمني اين ترکيب نسبت داد .در
بررسيهاي انجام شده متأسفانه مطالعهاي که به بررسي اثر
محافظتي رزوراترول بر روي سميت با ديازينون پرداخته باشد
يافت نشد اما به طور غير مستقيم به مطالعات و شواهدي ميتوان
اشاره کرد که از نتايج مطالعه حاضر حمايت ميکنند.
 Akbelو همکارانش نشان دادند رزوراترول با غلظت  5و
 10 mg/kgسطح اوره و کراتينن را در حيوانات در معرض
تماس با ماالتيون به طور معنيداري کاهش داد ،آنها بيان کردند
اين اثر کاهش ميتواند به دليل نقش رزوراترول در تغيير
ماالتيون به متابوليتهاي غيرسمي و يا افزايش دفع ادراري آن
باشد [ .]18خامنه و همکارانش نشان دادند رزوراترول ميزان
قند خون ،اوره و کراتينين را در موشهاي مبتالء به ديابت
کاهش داد که اين اثر با افزايش دوز معنيدارتر بود [.]19
همچنين مطالعات گذشته نشان دادهاند تجويز رزوراترول به
موشهاي دچار عفونت کليوي در مقايسه با گروه کنترل به شکل
معنيدار سبب بهبود آنها گرديد [ .]20مطابق با نتايج بهدست
آمده ،ديازينون به طور معنيداري سطح  MDAرا افزايش و
فعاليت آنتياکسيداني  TACرا کاهش داد .مطالعات پيشين نشان
ميدهد که ارگانوفسفرهها باعث توليد راديکالهاي آزاد
ميشوند راديکالهاي آزاد قادرند با ماکرومولکولهاي مختلف
در بدن نظير پروتئين ،ليپيدها و اسيدهاي نوکلئيک متصل شده
و باعث تخريب ساختمان و عملکرد آنها شوند [MDA ]21
از مهمترين بيومارکرهاي پراکسيداسيون ليپيدي است و افزايش
غلظت  MDAنشاندهنده اختالل در مکانيسمهاي دفاعي
آنتياکسيدان است [ .]22در مطالعه حاضر افزايش سطح MDA
در سرم و بافت کليه به دليل تجويز ديازينون ميتواند ناشي از
توليد راديکالهاي هيدروکسيل ( )OHبه عنوان اکسيدکننده قوي
و عامل کليدي در شروع فرايند اکسيداسيون ليپيدها و افزايش
پراکسيداسيون ليپدهاي غشاء باشد .داوودشاه و همکاران نشان
دادند که ديازينون در يک حالت وابسته به دوز باعث القاء
استرس اکسيداتيو و کاهش سطح آنزيمهاي آنتياکسيداني در
بافت کليه موشهاي صحرايي شد [ .]9جعفري و همکاران با
بررسي اثر ديازينون بر آنزيمهاي آنتياکسيدان و پراکسيداسيون
ليپيدهاي مغز موش صحرايي نشان دادند که به دنبال تجويز
ديازينون در دوزهاي باالتر از  100 mg/kgسطح  MDAبه
طور معنيداري افزايش يافت [ .]23نتايج اين مطالعات در تاييد
مطالعه حاضر بود .از طرفي استفاده از رزوراترول سبب کاهش
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سطح  MDAدر هر دو بافت شد .مطالعات پيشين بيان کردند
اين کاهش ميتواند به دليل نقش پليفنل و آنتياکسيدان قوي
رزوراترول باشد که مستقيماً توانايي حذف و مقابله با
راديکالهاي آزاد و در نتيجه کاهش اکسيداسيون ليپيدهاي را
دارد [ .]24در تأييد نتايج مطالعه حاضر wang ،و همکاران
نشان دادهاند تجويز رزوراترول از طريق افزايش توان تنفسي
ميتوکندريايي ،کاهش توليد گونههاي فعال اکسيژن و
پراکسيداسيون ليپيدي سبب کاهش آسيب کليوي به دنبال شوک
هموراژيک در رتها ميگردد [ Ara .]25و همکاران نشان
دادهاند که تجويز رزوراترول سبب کاهش ميزان  MDAدر کليه
رتهاي مبتال به انسداد مجاري صفراوي ميشود [Moridi ]26
و همکاران گزارش کردند که تجويز دوزهاي مختلف رزوراترول
( 5 ،1و  )mg/kg 10سبب کاهش  MDAدر بافت کليه در
رتهاي ديابتي در مقايسه با گروه کنترل گرديد [ .]27در مطالعه
ديگري که توسط  Panو همکارانش انجام شد نشان داده شد که
ميزان  MDAدر بافت کليه به عنوان شاخصي از استرس
اکسيداتيو در موشهاي دريافتکننده رژيم غذايي پرچرب
افزايش يافت و تجويز رزوراترول به علت خواص آنتياکسيداني
با اين شرايط مقابله نموده و ميزان آن را کاهش داد [.]28
بنابراين مطابق با مطالعات ذکر شده ميتوان به اين نکته اشاره
نمود که رزوراترول ميتواند در کاهش سميت استرس اکسيداتيو
ايجاد شده به وسيله اورگانوفسفرهها موثر باشد .ازجمله
يافتههاي ديگر اين مطالعه کاهش سطح آنتياکسيدان کل
( )TACسرم و بافت حيوانات تحت تيمار با ديازينون نسبت به
گروه کنترل پس از گذشت  4هفته بود که ميتوان آن را به توليد
مداوم راديکالهاي آزاد حاصل از متابوليسم ديازينون نسبت
داد ،نتايج بررسيهاي انجام شده توسط  Bannaeeو همکارانش
نشان داد غلظتهاي تحت حاد ديازينون بر سلولهاي
هپاتوسيت کبد ماهي قزل آالي رنگين کمان موجب کاهش سطح
 TACدر اين مطالعه شد [ .]29در يک مطالعه مشابه ،القاء
ديازينون بر موشهاي مورد آزمايش موجب کاهش  TACدر
بافت عضله نمونههاي تحت تيمار شود .نتايج اين مطالعه همسو
با مطالعه ما بود و نشان داد افزايش فرايندهاي اکسيداتيو توسط
گونههاي اکسيژن فعال ( )ROSدر طول فرايند سمزدايي
آفتکشها منجر به کاهش ظرفيت آنتياکسيداني کل در
نمونههاي مورد مطالعه ميشود [ .]30به طور کلي از آنجائيکه
بخش غيرآنزيمي دفاع آنتياکسيداني سهم مهمي از ميزان TAC
را به خود اختصاص ميدهند ،در نتيجه افزايش مقدار اين بخش
از دفاع سلولي در پي استفاده از افزايشدهندههاي آنتياکسيداني
بدن به خصوص رزوراترول ميتواند نقش اساسي جهت افزايش
سطح دفاع آنتياکسيداني کل سلول ايفاء کند .به طور کلي

اميرحسين رهبري و همکاران

رزوراترول و سمیت کلیوی ديازينون
ميتوان گفت که آنتياکسيدان کل ،مجموعهاي از
آنتياکسيدانهاي موجود در سلول و شاخصي براي بيان کل
مقادير آنتياکسيدانهاي آنزيمي و غيرآنزيمي است به عبارتي
ديگر TAC ،وابسته به فعاليت يک يا دو آنزيم نيست و عالوه
بر آنزيمهاي داخل سلولي ،مجموعهاي از ويتامين ،E ،C
آلبومين ،بتاکاروتن و غيره را نيز در بر ميگيرد [ .]31از طرفي
يافتههاي پژوهش حاضر نشان ميدهند که استفاده از
رزوراترول به صورت وابسته به دوز به عنوان بخش
آنتياکسيداني غير آنزيمي ميتواند موجب افزايش  TACدر
موشهاي تحت تيمار ديازينون شود .طي يک مطالعه که توسط
جاللي و همکاران انجام شد آنها نشان دادند استفاده از مکمل
رزوراترول به عنوان يک ترکيب آنتياکسيدان در موشهاي
تحت سميت با ماالتيون ميتواند موجب کاهش  TACکل شود
[ .]32همچنين در مطالعه ديگري تأثير حفاظتي رزوراترول بر
سميت ناشي از اورگانوفسفره مورد بررسي قرار گرفت اين
مطالعه نشان داد که به دنبال استفاده از اين ترکيب آنتياکسيدان
سطح  TACبه طور معنيداري افزايش يافت [ .]33با توجه به
مطالب مذکور ميتوان بيان کرد که سطح آنتياکسيدان کل به
نوعي توانايي موجود زنده در حذف و پاکسازي راديکالهاي
آزاد را نشان ميدهد به طوريکه ،هر چقدر سطح  TACافزايش
يابد توانايي موجود زنده جهت خنثيسازي و مهار راديکالهاي
آزاد نيز افزايش مييابد [.]34
نتايج نشان داد که ديازينون با توليد راديکالهاي آزاد،
کاهش فعاليت آنتياکسيداني تام و افزايش ليپيدپراکسيداسيون
در بافت کليه ،باعث القاء استرس اکسيداتيو ميشود .رزوراترول
به عنوان يک آنتياکسيدان از طريق پاکسازي راديکالهاي
آزاد و افزايش قدرت آنتياکسيداني تا حدي باعث کاهش
استرس اکسيداتيو ناشي از ديازينون و باعث بهبود عملکرد کليه
ميشود .اين مطالعه اگرچه نتايج ارزشمندي در مورد کاهش
سميت ديازينون در حيوانات تحت درمان با رزوراترول نشان
داد ،اما داراي محدوديت در تعداد گروهها بود که مطالعات
بيشتري در آينده به منظور بررسي اثرات حفاظتي در گروه و
دوزهاي مختلف و همچنين ساير بافت تحقيقات الزم است.

مشاركت و نقش نويسندگان
ايده و طرح پژوهشي :فرشته مهري ،انجام آزمايشات :امير
حسين رهبري ،اناليز و تفسير نتايج :حبيب اهلل ناظم و محمد
فضسلتي ،نوشتن مقاله  :فرشته مهري و اميرحسين رهبري .همه
نويسندگان نتايج را بررسي نموده و نسخه نهايي مقاله را تاييد
نمودند.
منابع

تشكر و قدردانی
نويسندگان الزم ميدانند از خانم دکتر مريم اصفهاني جهت
ياري در مراحل اوليه مطالعه تشکر نمايند .اين طرح تحقيقاتي
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Introduction: Diazinon is used as an organophosphate pesticide in agriculture. Studies showed that a lot of
organophosphates can produce free radicals and disrupt antioxidant system. Resveratrol as an antioxidant can reduce
oxidative stress in kidney tissue. The study aimed to investigate the protective role of resveratrol on oxidative stress
induced by sub-acute diazinon exposure in kidney tissue of rats.
Materials and Methods: Twenty-eight Wistar rats were randomly divided into 4 groups: control, diazinon (70
mg/kg), diazinon (70 mg/kg) + resveratrol (5 mg/kg), diazinon (70 mg/kg) + resveratrol (10 mg/kg) groups. The
treatments were administered by gavage daily for four weeks. Urine samples were collected 24 hours after the last
dose. The rats were anesthetized with ether and 3 mL of blood samples was taken from animals. Diazinon level in
urine was measured using HPLC. The serum level of creatinine, urea, protein, malondialdehyde (MDA), and total
antioxidant activity (TAC) were evaluated by biochemical methods.
Results: The results showed that the diazinon level in the diazinon group was significantly higher than that of the
diazinon (70 mg/kg) + resveratrol group (5 and 10 mg/kg) (P<0.05). In addition to the protein levels of urine, serum
levels of urea, creatinine, MDA and TAC in the diazinon group were significantly higher than that in the control group
(P<0.05). Resveratrol improved these changes.
Conclusion: Our findings implied that resveratrol improves the antioxidant status of the body against diazinon
toxicity, so it can improve renal function in the face of diazinon.
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