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بررسي اثر سيمواستاتين بر آسيب كليوی القاءشده توسط جنتامايسين در موش صحرايي
زهرا بنیاسدیراد ،1اکرم عیدی ،*2پژمان مرتضوی ،3علی حائری

روحانی2

 -1کارشناسی ارشد فیزیولوژی ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -2استاد فیزیولوژی ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -3دانشیار پاتولوژی ،گروه پاتولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
*نویسنده مسئول

مکاتباتeidi@srbiau.ac.ir :

(دریافت مقاله 96/7/9 :پذیرش نهایی)97/9/14 :

چکيده
مصرف جنتامايسين موجب آسيب به بخش حلزوني گوش و مسموميت برگشتتپتیير كليته متيشتود تركياتام مختل تي ام جملته
سيمواستاتين برای كاهش عوارض جاناي جنتامايسين پيشنهاد شده است مطالعه حاضر بهمنظور بررسي اثر سيمواستتاتين در كتاهش
آسيب كليوی ناشي ام مصرف جنتامايسين در موشهای صحرايي نر نژاد ويستار انجام گرفت بدين منظور موشهای صحرايي بهمدم
 30روم بهصورم گاواژ با دومهای  10 ،5و  20ميليگرم بركيلوگرم ومن بدن سيمواستاتين ،بتهطور رومانته تيمتار شتده و هت ممتان
جنتامايسين را با غلظت  40ميليگرم بركيلوگرم ومن بدن به صورم تزريق درون ص اقي دريافت كردند سطوح استيد اوريت ،،اوره،
سدي  ،پتاسي  ،نيتروژن اوره خون ( ،)blood urea nitrogen; BUNكراتينين و آلاومين در سرم موشها اندامهگيری گرديده و با است اده ام
آممون تحليل واريانس ي،طرفه و آممون تعقياي توكي مورد واكاوی آماری قرار گرفت مقادير  p>0/05معنيدار در نظر گرفتته شتد
افزايش معنيدار ميزان كراتينين ( ،)p<0/01اوره ( ،)p<0/001نيتروژن اوره ختون ( )p<0/001و استيداوريت )p<0/001( ،و كتاهش
معنيدار آلاومين ( )p<0 /01و سدي ( )p<0/01در حيوانام گروه دچار آسيب كليوی توسط جنتامايسين در مقايسه بتا گتروه كنتتر
سال  ،مشاهده شد تيمار با سيمواستاتين در غلظت  20ميليگرم بر كيلوگرم ومن بدن در حيوانام دچار آسيب كليوی باعت

كتاهش

معنيدار كراتينين ( ،)p<0/01اوره ( ،)p<0/01نيتروژن اوره خون ( )p<0/001و اسيداوري )p<0/001( ،و افزايش معنتيدار آلاتومين
( )p<0/05و سدي ( )p<0/01شد نتايج تحقيق حاضر نشاندهنده بهاود آسيب كليههتا در پتي مصترف جنتامايستين در متوشهتای
صحرايي توسط سيمواستاتين ميباشد
كليدواژهها :جنتامايسين ،سميت كليوی ،سيمواستاتين ،موش صحرايي
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رادیکالهای آزاد موجب پراکسیداسیون فسافولیپیدهاای

مقدمه
آسیب حااد کلیاوی ،یا

بیمااری جادی باوده و

ششایی ،شکسته شادن زنجیاره  DNAو دنااتوره شادن

معموالً با مرگ و میر بااال هماراه مایباشاد کاه توسا

پروتئینها میشاوند .شااخصتارین آسایب بیولوژیا

ایسکمی یا مسمومیت ناشی از شیمیدرماانی و مصار

متابولیتهای فعال اکسیژن ،واکنش آنهاا باا لیپیادهاای

آنتیبیوتی ها اتفاق میافتد .آسیب حاد کلیوی میتواناد

اشباعنشده و در نتیجه پراکسیداسیون آنها میباشد .ایان

به ناکارآمدی ،آپوپتاوز و همنناین نکاروز سالولهاای

اثر موجب تغییر در سیالیت ششاء سلول مایگاردد و در

اپیتلیالی توبولهاای کلیاوی منجار گاردد .آسایب حااد

نتیجه ششاء سلول نسبت به مولکولهایی حتی به بزرگی

کلیوی قابل برگشت است و اکثریات بیمااران باه اور

آنزیمها قابل نفوذ میگردد (.)Shishehbor et al., 2003

موثری بهبود مییابند ولی تعداد محدودی از بیماران باه

به منظور پیشگیری از آسیب رادیکالهای آزاد اکسیژن و

صورت ناقص بهبود یافته و تحت دیالیز قرار گرفته و یا

در نتیجه کاهش سمیت کلیوی ناشی از جنتامایساین ،از

بااا پیشاارفت مشااکل ،بااه بیماااری ماازمن کلیااوی مبااتال

مواد آنتیاکسیدان مختلفی استفاده شاده اسات .یکای از

میشوند .توانایی کلیهها برای تغلای و متاابولیزه کاردن

آنتیاکسیدانهای مطرح سیمواستاتین مایباشاد کاه مای

مواد شیمیایی باعث میشود که کلیهها به ور ویژهای باه

تواند در جهت تخفیف اثرات جنتامایسین مورد بررسای

مستعد باشند (.)Rahman et al., 2012

قرار گیرد .سیمواستاتین داروی پایینآورنده چربی خون

یکی از عوامال ایجااد آسایب حااد کلیاوی اساتفاده از

اساات .ایاان دارو مهارکننااده رقااابتی HMG-COAR3

جنتامایسااین ماایباشااد .جنتامایسااین ،آنتاایبیوتیاا

(

آمینوگلیکوزیدی است که در درمان عفونتهاای جادی

 ،)reductaseبهعنوان آنازیم تعیینکنناده سارعت سانتز

مانند سپتیسمی و عفونت خون نوزادان ،مننژیت و سایر

کلسترول میباشد .مهار این آنزیم منجر به کاهش سانتز

مایشاود.

کلسااترول در کبااد و کاااهش شلظاات درونساالولی آن

جنتامایساین شاامل ایجااد آسایب در

میشود .مهارکنندههای  HMG-COAردوکتااز ،شلظات

بخش حلزونی گوش و مسامومیت برگشاتپاذیر کلیاه

کلسااترول تااام )low density lipoprotein( LDL ،و

است .جنتامایسین با تجمع در داخل لیازوزومهاا باعاث

 )very low density lipoprotein( VLDLرا در پالسما

هیدرولیز فسافولیپیدهاا و تشاکیل میلوئیاد ()myeloid

کاهش میدهند .همننین به دلیل کااهش سانتز VLDL

شده و در نهایت باعث تغییراتای در ششااء سالولهاای

باعث کاهش میزان تریگلیسرید خون نیز میشاوند ،در

توبولی کلیه میگردد که سارانجام باه آسایب سالولی و

حالی کاه  HDLانادکی افازایش یافتاه یاا بادون تغییار

نکااروز توبااولی ماایانجامااد ( Lopez Novoa et al.,

میماند ( .)Koh et al., 2011سیمواساتاتین در عباور از

 .)2011همننین جنتامایسین موجب افزایش تولید آنیون

کبد که محل اصلی اثر آن است ،تحت تأثیر سایتوکاروم

سوپراکسید ،پراکسید هیدروژن و رادیکاال هیدروکسایل

 P450و ایاازوآناازیم  3A4قاارار ماایگیاارد 95 .درصااد

توس میتوکنادریهاای سالولهاای کلیاوی مایشاود.

سیمواستاتین و متابولیت فعال آن در اتصال باا پاروتئین

آسیب توکسی

عفونتهای سیستم عصابی مرکازی مصار
عوارض مصار
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های پالسما هساتند .سیمواساتاتین عمادتاً باه صاورت

گااروه دوم تااا چهااارم (تجرباای سااالم دریافااتکننااده

انواع متابولیتها از ریق صفرا دفع میشود .دفع کلیوی

سیمواستاتین) :حیواناات ایان گاروه باه مادت  30روز

آن  10-50درصد بوده و نیماهعمار متابولیات فعاال آن

سیمواستاتین را در شلظتهای  10 ،5و 20میلیگارم بار

حادود  9سااعت مایباشاد ( Badyal and Dadhich,

کیلوگرم وزن بادن باه صاورت گااواژ دریافات کردناد

 .)2001استاتینها ممکان اسات عاوارض جاانبی نظیار

(.(Jabbari et al., 2011

میوپاتی داشته باشند .میوپاتی بیماری عضالنی است کاه

گروه پنجم (کنترل آسیب کلیوی) :این گروه شاامل

در آن عضالت عملکرد خود را از دست میدهند .نتیجه

موشهای صحرایی بودند که  7روز متوالی جنتامایساین

میوپاتی ضعف عضالنی است (.)Ghosh et al., 2004

را در شلظت  40میلایگارم بارکیلاوگارم وزن بادن باه

در مطالعه حاضر اثر سیمواستاتین بر آسیب کلیوی ناشی
از مصر

جنتامایسین در موشهای صاحرایی نار باال

صورت تزریق درون صفاقی دریافت کارده و ساپ

تاا

روز  ،30تیماری دریافت نکردند.
گروه ششم تا هشتم (مواجهه با جنتامایسین جهات

نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفت.

ایجاد آسایب کلیاوی و تیماار باا سیمواساتاتین جهات

مواد و روشها

جلااوگیری از آساایب) :ایاان گااروه شااامل مااوشهااای

 -حيوانام مورد است اده :تعداد  48سر ماوش صاحرایی

صحرایی بودند که جنتامایسین را در شلظت 40میلیگرم

نر بال نژاد ویستار با محدوده وزنای  200-250گارم از

برکیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق درون صافاقی باه

انستیتو پاساتور ایاران (تهاران-ایاران) خریاداری شاد.

مدت  7روز و نیز سیمواستاتین را در شلظتهاای 10 ،5

موشهای مذکور در اتاق حیوانات در درجه حرارت 25

و  20میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن به صورت گاواژ باه

درجه سلسیوس و دوره ناوری  12سااعت روشانایی و

مدت  30روز دریافت کردناد .الزم باه ذکار اسات کاه

 12ساعت تاریکی نگهداری شادند .آب و شاذای کاافی

فاصله تیمار بین سیمواساتاتین و جنتامایساین  15دقیقاه

همواره در دسترس آنها قرار داشات .مراحال مختلاف

بود.

آزمایش برای تمامی گروههای مورد بررسای در شارای

 خونگيری ام حيوانام مورد آممايش :موشها به مدتاز آخرین تیمار ،توس اتر بیهوش شاده

کامالً یکسان انجام پذیرفت .الزم به ذکر است که تمامی

 24ساعت پ

مراحل آزمایش بار روی حیواناات ماذکور ،باا رعایات

و خونگیری از بطن قلب آنها انجام گرفت .خون جمع

کامل موازین اخالقی انجام گرفت.

آوری شده به مدت  10دقیقه باا سارعت  3000دور در

 -گروههای مورد مطالعه :حیواناات باه  8گاروه تقسایم

دقیقااه سااانتریفیوژ ( ،Mikro 200Rساااخت کمپااانی

شدند که هر گروه شامل  6سر موش بود.

 Hettichکشور آلمان) گردیده و سرم آنهاا جادا شاد.

گروه اول (کنترل سالم) :ایان گاروه شاامل ماوشهاای

مقادیر پاارامترهاای سارمی شاامل اوره ،اسایداوریا ،

صحرایی سالم بود که روزانه  0/5میلیلیتر آب مقطر باه

سدیم ،پتاسیم ،کراتینین ،آلبومین و نیتاروژن اوره خاون

مدت  30روز به صورت گاواژ دریافت کردند.

( ،)blood urea nitrogen; BUNتوساا کیااتهااای
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آزمایشگاهی شرکت (پارس آزمون ،ایران) مورد سنجش

( )p<0/05و سدیم ( )p<0/01سارم گاروه مواجهاه باا

قرار گرفت.

جنتامایسااین (آساایب کلیااوی) بااهعااالوه تیمااار بااا

 -تحليتتل آمتتاری دادههتتا :تمااامی دادههااا بااهشااکل

سیمواستاتین در مقایسه با گاروه کنتارل آسایب کلیاوی

میانگین±انحرا

معیار ارائه شدند .دادهها باا اساتفاده از

آزمون تحلیل واریان

ی

گردید (نمودارهای  1و .)2

رفه ()one-way ANOVA

همننین تیمار سیمواستاتین در شلظتهاای  10 ،5و 20

و آزمون تعقیبی توکی ( )Tukeyتوس نرمافازار آمااری

میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن در حیواناات ساالم تغییار

 SPSSویرایش  19مورد ارزیابی قرار گرفتناد .همنناین

معنیداری در میزان  ،BUNکراتینین ،اوره ،اسیداوریا

 p>0/05مالک استنتاج آماری (معنیدار بودن اختالفات

و پتاسیم سرم در مقایسه با حیوانات کنترل ساالم ایجااد

مشاهده شده) در نظر گرفته شد.

نکرد .جنتامایسین با دوز  40میلیگرم برکیلوگرم باعاث
افزایش معنیداری در میزان کراتینین (،BUN ،)p<0/01

يافتهها
تیمااار سیمواسااتاتین در شلظااتهااای  10 ،5و 20

اوره ،اسیداوری

و پتاسیم سرم ( )p<0/001در مقایسه

با حیوانات کنترل سالم گردید (نمودارهای  3تا .)7

میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن در حیواناات ساالم تغییار

تیمار سیمواستاتین بهمیزان  20میلیگرم برکیلوگارم وزن

معنیداری در میزان آلبومین و سدیم سرم در مقایساه باا

بدن باعث کااهش معنایداری در میازان کاراتینین ،اوره

حیوانات کنترل سالم ایجاد نکرد .اما جنتامایسین باا دوز

( BUN ،)p<0/01و اسیداوریا

سارم ( )p<0/001در

 40میلاایگاارم باارکیلااوگاارم باعااث کاااهش معناایداری

موشهای گروه مواجهه با جنتامایسین (آسایب کلیاوی)

( )p<0 /01در میزان آلبومین و سدیم سرم در مقایسه با

بهعالوه تیمار با سیمواستاتین در مقایسه باا ماوشهاای

حیوانات کنترل سالم گردید (نمودارهای  1و .)2

گروه کنترل آسیب کلیوی گردید (نمودارهاای  3تاا .)7

تیمار سیمواستاتین در دوز  20میلیگرم برکیلوگارم وزن
باادن باعااث افاازایش معناایداری در میاازان آلبااومین
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نمودار  -1اثر تیمار سیمواستاتین بر میزان آلبومین سرم موشهای صحرایی نر بال سالم و آسیبدیده توس جنتامایسین.
* p<0 /01 :** ،p>0/05 :اختال

با گروه کنترل سالم را نشان میدهد p<0/05 :+ .اختال

با گروه کنترل آسیب کلیوی را نشان میدهد.

نمودار  -2اثر تیمار سیمواستاتین بر میزان سدیم سرم موشهای صحرایی نر بال سالم و آسیبدیده توس جنتامایسین.
** p<0/01 :اختال

از گروه کنترل سالم را نشان میدهد p<0/01 :++ ،p<0/05 :+ .اختال

از گروه کنترل آسیب کلیوی را نشان میدهد.
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نمودار  -3اثر تیمار سیمواستاتین بر میزان نیتروژن اوره خون سرم موشهای صحرایی نر بال سالم و آسیبدیده توس جنتامایسین.
*** p<0/001 :اختال

از گروه کنترل سالم را نشان میدهد p<0/001 :+++ .اختال

از گروه کنترل آسیب کلیوی را نشان میدهد.

نمودار  -4اثر تیمار سیمواستاتین بر میزان کراتینین سرم موشهای صحرایی نر بال سالم و آسیبدیده توس جنتامایسین.
* p<0/01 :** ،p<0/05 :اختال
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نمودار  -5اثر تیمار سیمواستاتین بر میزان پتاسیم سرم موشهای صحرایی نر بال سالم و آسیبدیده توس جنتامایسین.
** p<0/001 :*** ،p<0/01 :اختال

از گروه کنترل سالم را نشان میدهد.

نمودار  -6اثر تیمار سیمواستاتین بر میزان اوره سرم موشهای صحرایی نر بال سالم و آسیبدیده توس جنتامایسین.
** p<0/001 :*** ،p<0/01 :اختال

از گروه کنترل سالم را نشان میدهد p<0/01 :+++ .اختال

نمودار  -7اثر تیمار سیمواستاتین بر میزان اسیداوری
*** p<0/001 :اختال

از گروه کنترل آسیب کلیوی را نشان میدهد.

سرم موشهای صحرایی نر بال سالم و آسیبدیده توس جنتامایسین.

از گروه کنترل سالم را نشان میدهد p<0/001 :+++ .اختال

از گروه کنترل آسیب کلیوی را نشان میدهد.
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بح

زهرا بنیاسدیراد و همکاران

به دنبال تجویز جنتامایسین افزایش ماییاباد .نامبردگاان

و نتيجهگيری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که .جنتامایساین باعاث

نشان دادند کاه بازجاذب سادیم در لولاههاای پینیاده

آسیب کلیوی و دفاع انادک پتاسایم مایشاود و میازان

نزدی

کلیه در نوزادان ماذکور ،نااقص باوده و تجاویز

آلبومین سرم به علت آسیب کلیهها کاهش ماییاباد .باه

جنتامایسین با ایجاد صدمه توبولی این اختالل را تشدید

دنبال کاهش میزان سنتز آلبومین ،بیلیروبین نیاز کااهش

میکند (.)Bert et al., 2004جنتامایسین به ور فعال در

مییابد ( .)Ahlfors et al., 2009همنناین جنتامایساین

توبول پروگزیمال بازجذب میشود و تجمع جنتامایسین

باعث افزایش میزان و سنتز کلسترول و موجاب تجماع

در سلولهای توباوالر سابب آسایب باه ایان قطعاه و

چرباای در کلیااههااا ماایشااود کااه نتیجااه آن اخااتالل در

اختالل گردش خون کلیوی میشاود کاه در نتیجاه آن

عملکرد کلیه میباشد .گیرناده لیپاوپاروتئین باا دانسایته

میازان فیلتراسایون گلاومرولی کااهش یافتاه و شلظات

پاایین ( )low density lipoprotein receptor; LDLrو

کراتینین و  BUNپالسما افازایش ماییاباد ( Quiros et

-3هیدروکسی-3-متیل گلوتاریال کاوآنزیم  Aردوکتااز

 .)al., 2011نتااایج تحقیاااق حاضاار نشاااان داد کاااه

3-hydroxy-3-methylglutaryl

سیمواستاتین باعاث کااهش میازان اسایداوریا  ،اوره،

 ،)reductase; HMGCOARنقش بسیار مهمی در سانتز

کراتینین و  BUNسرم و همننین باعاث افازایش میازان

کلساترول دارناد ( .)Vaughan et al., 2000مطالعاات

سدیم و آلباومین آن مایشاود کاه نشااندهناده بهباود

نشان داده اسات کاه میازان دو فااکتور sterol ( SRBP

عملکرد کلیه است.

(

A

coenzyme

 )regulatoryو SrEBP-( SCAP

سیمواستاتین باعث کاهش رادیکاالهاای آزاد از ریاق

 )cleavage activating proteinدرجهت تنظیم بیوسانتز

آنزیم هیدروکسی متیل گلوتاریال کاوآنزیم  Aردوکتااز

کلسترول نقش بسیار مهمی را در سالولهاای مزانشایال

(آنزیمی که در سلول تبدیل  HMG-COAرا به مالونات

انسانی ایفا میکنند .وقتی سلول نیازمند سانتز کلساترول

کاتالیز میکند) میشود .همننین سیمواستاتین میتواناد

میباشد SCAP ،منجار باه انتقاال  SREBP-2از شابکه

کلیه را در برابر آسیب اکسایداتیو ناشای از جنتامایساین

آندوپالسمی به دستگاه گلژی میگردد .بخش  Nترمینال

محافظت کند و این اثر حفاظتی از ریق بر ر

کاردن

 SREBP-2به  DNAهسته منتقال مایشاود ،جاایی کاه

تغییااارات ایجادشاااده در آنااازیمهاااای سااامیتزدا و

گیرندههای  LDLrو  HMGCOARفعال مایشاوند کاه

آنتیاکساایدان و رادیکااالهااای آزاد اتفاااق ماایافتااد.

نتیجه آن فعاالشادن سانتز و افازایش کلساترول اسات

استاتینها به صورت شایع بارای کااهش ساطس سارمی

( )Krycer et al., 2012سیمواساتاتین باا مهاار آنازیم

کلسترول تجویز میشوند .در مطالعات اخیر اثرات دیگر

 HMGCOAردوکتاااز از ساانتز کلسااترول جلااوگیری

این دارو بررسی شده اسات کاه اثارات ضاد التهاابی و

میکناد ( .)Bayorh et al., 2005بارت و همکااران در

قلبی-عروقی ،تاثیر بار ساکته مغازی و بهباود عملکارد

سااال  2004در مطالعااهای کااه روی نااوزادان نااارس

کلیوی و خواص آنابولی

از آن جملهاناد ( Arboix et

داشتهاند ،متوجه شدند که میزان دفع سادیم در ناوزادان

 .)al., 2010اخیراً اثر استاتینهاا بار بهباود آسایبهاای

protein
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ناشی از ایسکمی-بازخونرسانی در انادامهاای مختلاف

( .)Mooradian et al., 2005بنابراین در مطالعه حاضر

بررسی شده است .استاتینها از ریاق مسایر سایگنالی

در نظر باود تاا اثارات ضاد اساترس اکسایداتیو

وابسته به کانالهای پتاسیمی حساس باه آدناوزینتاری

داروی آتورواساتاتین بار بافات پاانکراس ماوش

فسفات باعث اثرات محاافظتی در قلاب مایشاوند .اماا

صاحرایی باا جلاوگیری از تغییارات ایجادشاده در

تاکنون مدیاتورها و عامل نهایی اثر اساتاتینهاا شاناخته

سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در ول دیابت مورد بررسی

نشده اسات ( .)Von Stechow et al., 2003تحقیقااتی

قرار گیرد .سیمواستاتین مستقیماً سلولهای عضله صا

هم در مورد اثر حفاظتی سیمواستاتین در آسیب ناشی از

عروق بطنی را با مهار جریاان ورودی کلسایم باهوسایله

ایسکمی-بازخونرسانی کلیه و نقش کانالهای پتاسایمی

کانالهای وابسته باه ولتااژ و کااهش آزاد شادن آن باه

حساس به آدنوزینتری فسفات صاورت گرفتاه اسات.

فضااای درون ساالولی تحاات تاااثیر قاارار ماایدهااد

نتایج بهدستآماده نشاان داده اسات کاه میازان اوره و

( .)Tesfamariam et al., 1999اخیاراً نشاان داده شاده

کراتینین سرم به عنوان شاخصهای آسیب به سلولهای

است که سیمواستاتین با دوز ناانوماوالر فعالیات کاناال

کلیوی نسبت به گروه کنترل ساالم افازایش معنایداری

کلسیم نوع  Lرا در تارهای عضالنی بطنای ماوش مهاار

دارد و درمان با سیمواستاتین به صورت معنیداری ایان

مایکناد ( .)Vaquero et al., 2007همنناین اساتاتین

شاخصها را کاهش داده و آسیب بافتی را هم نسبت به

احتماالً با تنظیم ترکیب اسیدهای چارب و خصوصایات

گروه ایساکمی -بازخونرساانی کااهش مایدهاد .آثاار

فیزیکوشیمیایی سارکولم که در نهایات باعاث تغییار در

حفاااظتی سیمواسااتاتین از ریااق کانااالهااای پتاساایمی

کانالهای یونی ششا میشاود ،هادایت بطنای و قابلیات

حساس باه آدناوزینتاری فسافات صاورت مایگیارد

تحری

را تحت تأثیر قرار میدهد که در درمان آریتمای

(.)Abotaleb et al., 1389

بطنی مفید میباشد (.)Pound et al., 2001

در مطالعااه لفاار و همکاااران در سااال ،2001

سیمواستاتین که برای کاهش میزان کلسترول خاون

سیمواستاتین اثرات ضد التهابی قوی بر قلب حیواناات

استفاده میشود باعث کاهش آسیب کبدی حاد میگردد.

اکسااید،

همننااین سیمواسااتاتین باعااث کاااهش خطاار ابااتال بااه

دیابتی داشته و از ریق افزایش تولید نیتریا

سبب محافظت قلب در برابر ایساکمی شاد ( Lefer et

آترواسکلروز و عوارض ناشی از آن مانند سکته قلبای و

 .)al., 2001همننین مطالعه یاگی و همکااران در ساال

مغزی میشود ( .)Pastori et al., 2015استاتینها عالوه

 2011نشان داد که پیتاواستاتین ،از صادمات ایجادشاده

بر اثرات ضد التهاابی باعاث فعاال شادن گیرنادههاای

ماواد اکسایدان باه واساطه آنژیوتانساین ،IIاز

فعالکننده تکثیر پراکسیزومهاا میشاود ( Esposito et

توسا

بهوجودآمدن فیبریالسیون دهلیزی جلوگیری کرده است

 .)al., 2012همننااین اسااتاتینهااا بااا مهااار موالونااات

بررسای ،اساتفاده از

( )mevalonateضمن مهار تولید برخی پروتئینهایی که

( .)Yagi et al., 2011ای یا

دخیال هساتند ،از تولیااد

استاتینها به بهبود عملکرد اندوتلیوم عروق مغز

در مکانیسامهاای پاتولوژیا

در ماوش صاحرایی دیاابتی منجار شاده اسات

بعضی از عوامل مفید و محاافظتی مثال coenzyme Q10
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که یکی از اجزای اصلی در زنجیره انتقال الکترون است،

تعیین اثرات محافظتی سیمواساتاتین بار آسایب کلیاوی

جلوگیری میکنند (.)Shekelle et al., 2003

پیشنهاد میگردد که در راستای این تحقیق پاارامترهاای

تحقیقاتی هم در مورد اثرات حفاظتی ویتاامین  Eو

آنتیاکسیدان و ضد التهابی در خون و بافت کلیاه ماورد

آتورواسااتاتین در براباار پتاساایم دیکرومااات و ساامیت

بررسی قرار گیرد تا نحوه اثار سیمواساتاتین بار آسایب

کلیوی آن در موشهای صحرایی صورت گرفته و نتایج

کلیوی مشخص گردد.

بااهدساات آمااده نشااان داده اساات کااه ویتااامین  Eو
آتورواستاتین موجب کااهش معنایداری در میازان اوره

سپاسگزاری

در سرم گردیده و نیاز میازان کاراتینین سارم در گاروه

این رح پژوهشی با اعتبارات ماالی دانشاگاه آزاد

دریافتکننده آتورواساتاتین نسابت باه گاروه تیماار باا

اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران باه انجاام رسایده

ویتااامین  Eکاااهش قاباال مالحظااهای داشااته اساات

است .بدین وسیله از معاونات پژوهشای ایان دانشاگاه

(.)Derakhshanfar et al., 2007

صمیمانه قدردانی میگردد.

نتااایج تحقیااق حاضاار نشااان داد کااه تیمااار بااا
سیمواسااتاتین باعااث بهبااود آساایب القاءشااده توساا
جنتامایسین میگردد .احتماالً سیمواستاتین اثر محاافظتی
خااود را از ریاق فعالیاات آنتاایاکساایدانی و پاکسااازی
رادیکالهای آزاد انجام میدهد ،هر چند جهت تایید این

تعارض منافع
نویسندگان اعالم میدارند که هیچگونه تضاد منافعی
ندارند.
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Abstract
Consumption of gentamicin causes damage to cochlear part of ear and reversible kidney
toxicity. Various compounds such as simvastatin have been suggested to reduce the side effects
of gentamicin. The present study was conducted to investigate the effect of simvastatin in
decreasing kidney damage due to gentamicin consumption in male Wistar rats. For this purpose,
the rats were administrated simvastatin (5, 10 and 20 mg/kg daily) through gavage for 30 days.
At the same time, they received gentamicin (40 mg/kg) intraperitoneally. The serumic levels of
uric acid, sodium, potassium, BUN (blood urea nitrogen), creatinine, and albumin were
measured and statistically analyzed using one-way analysis of variance and Tukey post hoc test.
Significance was defined as p>0.05. Significant increase of creatinine (p>0.01), urea (p>0.001),
BUN (p>0.001), and uric acid (p>0.001) and significant decrease of albumin (p>0.01) and
sodium (p>0.01) was observed in the gentamicin-induced renal damage group in comparison to
the normal control group. Treatment with simvastatin (20 mg/kg) in the animals suffering from
kidney damage caused significant decrease of creatinine (p>0.01), urea (p>0.01), BUN
(p>0.001) and uric acid levels (p>0.001) and significant increase in albumin (p>0.05) and
sodium levels (p>0.01). The results of the present research indicate that simvastatin could
improve kidney damage due to consumption of gentamicin in rats.
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