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 خالصه 
 مقدمه

سیس پالتین یکی از داروهای شیمی درمانی موثر در درمان تومورهای سخت تخمدان و سر و گردن می 
یب برساند به نظر می رسد این دارو عالوه بر اثر بر کلیه به بافت ریه نیز آس. باشد، که اثرات اکسیدانی دارد

بنابراین هدف از این مطالعه . که ممکن است این آسیب ها به خاطر وجود اثرات اکسیدانی این دارو باشد
 .می باشد( FRAP،CAT،LPOاثر بر ) بررسی اثر سیس پالتین بر آسیب اکسیداتیو

 کار وشر
ابتدا . استفاده شده استگرم،  124-254موش صحرایی نر نژاد ویستار با محدوده وزنی  14در این مطالعه از 

یک گروه سالم دریافت نرمال سالین . تقسیم شدند( عدد 5هر گروه ) حیوانات به طور تصادفی به دو گروه 
سپس در . روز دریافت نمودند 1به مدت   IPبه صورت  7mg/kgو یک گروه که سیس پالتین به میزان

 و( آنزیم  کاتاالز)FRAP   ،CATنمونه هموژن بافت ریه آنها قدرت آنتی اکسیدانی با روش 

LPO(بیومارکر پراکسیداسیون لیپیدی  )سپس داده ها توسط . با دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گیری شد
 p<0.05سطح معنی داری . مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت  student testو با آزمون آماری Spssنرم افزار 

 .در نظر گرفته شد
 نتایج

 در گروه دریافت کننده  سیس پالتین به مقدار  FRAPری فوق نشان داد که میانگین نتایج تست های آما

nmol/mg4.13±1.31 به مقدا( نرمال سالین)در مقایسه با گروه کنترلnmol/mg  4.25±4.45  کاهش
در گروه دریافت کننده سیس پالتین به ( CAT)همچنین میانگین آنزیم کاتاالز . معنی داری داشته است

  nmol/mg4.12±4.53به مقدار  ( نرمال سالین) در مقایسه با گروه کنترل  nmol/mg4.44±4.22 مقدار
در گروه ( LOP)از طرفی میانگین پراکسیداسیون لیپیدی .را نشان داد 4.451کاهشی با سطح معنی داری 

به ( ال سالیننرم) در مقایسه با گروه کنترل   nmol/mg4.41±4.15دریافت کننده سیس پالتین به مقدار 
 .نتایجی با سطح معنی داری مناسب نداشت nmol/mg 4.45±4.14مقدار 

 جه گیریینت
با توجه به نتایج فوق به نظر می رسد که سیس پالتین آسیب های اکسیداتیو در بافت ریه داشته و از این 

 .مسیر آسیب بافتی ناشی از رادیکال های آزاد را افزایش می دهد
 آسیب اکسیداتی -پالتینسیس  :یکلمات کلید
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