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بات البالتني يف عالج أنواٍع شَّتَّ من السرطان؛ وذلك  ُتستخَدم مركَّ
بات هو السيس بالتني، الذي ُوجَد  لتأثريها املثبط لألورام، وأحد هذه املركَّ

أنه أقوى هذه املركبات، وأكثرها نشاطًا وفاعلية، إَّلَّ أن الدراسات 
مكن 

ُ
دت أنَّ هلذا العقار ُمضاَعفات وآثارًا جانبية ضارَّة من امل السريرية أكَّ

أن ََتُدث بصورة َخطرية. اشتملت هذه الدراسة على تقدير النسبة املئوية 
ل التغرُي  يف وزن اجلسم، والنِّسبة املئوية ل )الوزن  للوفَ َيات، ومعدَّ

َّلت وظائف الُكلى يف  الكلوي/وزن اجلسم( وكذلك متَّ تقدير معدَّ
احليوانات املستخدمة، وقد أوضَحت النتائج أن حْقن اجلرعة العالجية 
املستخَدمة من السيس بالتني كلَّ أربعة أسابيع داخل التجويف الربيتوين 

% بعد اجلرعة الثانية،  90لَوفَيات؛ حيُث بَلَغت قد أحدث ارتفاَع نسبة ا
وأيًضا فقد حَدث نقٌص يف أوزان احليوانات، وارتفاع يف النسبة املئوية 
ا بالنسبة إىل الرتاكم احليوي للبالتني يف  ل )الوزن الكلوي/وزن اجلسم(، أمَّ
األنسجة املختِلفة فقد ُوجَدت زيادة يف تركيز البالتني جبميع األنسجة 

دروسة نتيجًة للَحْقن بالسيس بالتني، وذلك طوال فرتة التجربة، وتبنيَّ امل
أن الكلية هي العضو اهلدف لرتاكم البالتني، مما أدَّى بَدورِه إىل حدوث 
خلل يف الوظائف الكلوية. كما أظهر الفحص اهلستولوجي بعَض 

ب العاملة التغرُيات النسيجية املَرضية يف النسيج الُكلوي حليوانات التجارِ 
ُُتا مع زيادة عدد اجلرعات  بالسيس بالتني، وهذه التغرُيات زاَدت ِشدَّ
احملقونة من عقار السيس بالتني. كما تبنيَّ يف هذا البحث أن حقن 

بنيسيالمني -اجلرعَتني املضادََّتني املستخدمَتني يف هذا البحث من ال  د
السيس بالتني، قد  والسلنيوم مًعا، باإلضافة إىل اجلرعة العالجية من

جنحت يف منع حدوث اآلثار اجلانبية الضارة على الكلية النامجة عن 
ها، لذا يُوصي  حقن السيس بالتني منفرًدا؛ حيث تَوفِّر التأثري الوقائي ضدَّ
هذا البحث بأن ميتدَّ هذا العمل ِمن ِقَبل باحثني آَخرين؛ لدراسة تأثري 

باإلضافة إىل اجلرعَتني  نشاط جرعة السيس بالتني على السرطان،
بنيسيالمني والسلنيوم؛ حيث يُعطي هذا البحُث أماًل -املضادََّتني من ال  د

ته  يف جتُنب اآلثار اجلانبية الضارة هلذا العقار الفعَّال؛ وذلك لَتخفيف حدَّ
 على املرضى.
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abstract 

  Platinum compounds are used to treat various types 

of cancer. This is due to its inhibitory effect on 

tumors. One of these compounds is Cisplatin, which 

is found to be the strongest, most active and effective 

of these compounds, however clinical studies have 

confirmed that this drug has serious complications 

and harmful side effects. This study include an 

estimate of the percentage of deaths, the rate of 

change in body weight, the percentage of (kidney 

weight/body weight), as well as the rates of kidney 

function in the animals used. The results indicated 

that injecting the therapeutic dose of Cisplatin every 

four weeks within the peritoneal cavity has caused a 

high mortality rate. It reached 90% after the second 

dose, and also there was a decrease in the weights of 

the animals, and an increase in the percentage of 

(kidney weight/body weight), as for the 

bioaccumulation of platinum in the different tissues, 

an increase in the concentration of platinum in all the 

studied tissues was found as a result of the injection 

of Cisplatin, throughout the period of the experiment, 

and it was found that the kidney is the target organ 

for the accumulation of platinum, which in turn led to 

a defect in the renal function. The histological 

examination also showed some pathological changes 

in the kidney tissue of experimental animals working 

with Cisplatin, and these changes increased in 

severity with the increase in the number of injected 

doses of Cisplatin. It was also found in this research 

that the two antagonist doses of D-penicillamine and 

selenium combined, in addition to the therapeutic 

dose of Cisplatin, were injected with the two 

antagonists used in this research, and had succeeded 

in preventing the occurrence of adverse side effects 

on the kidneys resulting from the injection of 

Cisplatin alone. As it provides a protective effect 

against it, therefore this research recommends that 

this work be extended by other researchers. To study 

the effect of Cisplatin dose on cancer, in addition to 

two anti-doses of D-penicillamine and selenium; this 

research gives hope of avoiding the harmful side 

effects of this potent drug, which is to reduce its 

severity in patients 
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