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 چکیده

بیعی اکسیدان قوی ط نتیآ عنوان یکبهاولئوروپیین . ( یکی از عوامل آسیب کلیوی استUUOطرفه حالب )انسداد یک مقدمه و هدف:

سمت یه کسیدانی کلتم آنتی ابر تغییرات سیسچپ فه حالب طرانسداد کامل یک اثر. هدف از انجام این مطالعه، تعیین شودشناخته می

 کید بر نقش حفاظتی اولئوروپیین بود.أمقابل در موش صحرایی نر با ت

 ششگروه  3ده شد. حیوانات به استفا گرم 250تا  200وزن موش صحرایی نر نژاد ویستار با سر  18در این مطالعه تجربی، از  روش کار:

. در گروه درمانی، د شدمسدوروز  سه چپ به مدت حالب اولئوروپیین بودند. +UUO و   UUOکنترل،گروه ل تایی تقسیم شدند که شام

 س از پایانپوز دریافت کردند. صورت روزانه، به مدت سه رساعت بعد از انسداد حالب به ( را از یکmg/kg200 حیوانات اولئوروپیین )
( GPXلوتاتیون پراکسیداز )گهای ( و فعالیت آنزیمMDAمیزان مالون دی آلدهید )پس سکلیه راست حیوانات خارج و وزن شد.  ،آزمایش

 گیری شد.( کلیه راست اندازهSODو سوپراکسید دیسموتاز )

کلیه  GPxو  SODهای و کاهش سطوح فعالیت آنزیمMDA وزن کلیه راست، افزایش غلظت دار باعث افزایش معنیUUO  ها:يافته

 + UUOگروه را در  MDAاولئوروپیین توانست وزن کلیه راست و غلظت . (>05/0p)شود نسبت به کنترل  UUO راست حیوانات گروه

داری افزایش دهد معنی طوررا به GPxو  SODهای ( و سطح فعالیت آنزیم>05/0p)کاهش  UUO گروه نسبت بهاولئوروپیین 
(05/0p<). 

یستم سیق تقویت تواند از طرشود و مصرف اولئوروپیین، میکلیه سمت مقابل می باعث القاء استرس اکسیداتیو درUUO  گیری:نتیجه

 آنتی اکسیدانی، اثر محافظتی بر کلیه سمت مقابل داشته باشد.

  یطرفه حالب، کلیه کونترولترال، استرس اکسیداتیو، اولئوروپیین، موش صحرایانسداد یک ها:کلیدواژه

 جیرفت مجله دانشگاه علوم پزشکی

 1400 تابستان، 2، شماره 8دوره     
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 هقدمم
های حاد و مزمن کلیوی از جمله معضالت امروزه بیماری

های نیز از بیماری سیستم سالمت است و آسیب کلیوی حاد
شود شایعی است که پنج درصد از بیماران بستری را شامل می

دهد . اوروپاتی انسدادی ناشی از انسداد حالب، زمانی رخ می(1)
لیه شود و در نتیجه که ادرار نتواند از طریق حالب به مثانه تخ

. کلیه (2)شود گردد و سبب هیدرونفروز میها بر میادرار به کلیه
وسیله آتروفی ه( بUUO1طرفه حالب )انسدادی در انسداد یک

. (4 ،3)شود های کلیوی مشخص میبافتی و آپوپتوز توبول
UUO حیوانی جهت ایجاد آسیب کلیوی  شدهیک مدل شناخته

 ،5) کندخوبی منعکس می ی انسدادی را بهت اورپاتااست که اثر
ت عملکرد کلیه ا، مکانیسم دقیق تغییرUUO. در مدل (6

ابتدا پس  ،های حیوانی. در مدل(7)مورد توجه است کونترولترال 
یابد، ، جریان خون در هر دو بافت کلیه کاهش میUUOاز القاء 

کلیه سمت مقابل  جریان خونساعت،  15اما پس از گذشت 
در حالی که جریان  ؛یابدمی طور نسبی بهبودبه اًداد مجددانس

کلیه انسدادی به علت تنگی پیشرونده عروق کاهش خون 

 کلیوی را آسیب پیشرفت همچنان بیماران از . بعضی(8)یابد می
در  آسیب دهندهنشان که کنندمی انسداد تجربه از رفع پس حتی

های آزاد و افزایش مقابل است، زیرا افزایش رادیکال طرف کلیه
شود کلیه می آسیب مقابل موجب کلیه سمت در سلولی تکثیر

شود، آزاد شدن مدیاتورهای التهابی  ترچه انسداد طوالنی. هر(9)
های آزاد اکسیژن و سطح رادیکال یافتهنیز از بافت کلیه افزایش 

یابد و کلیه انسدادی به سمت نکروز و ها افزایش میدر کلیه
های آزاد و مدیاتورهای التهابی آزاد و رادیکال رفتهپیش آپوپتوز 

شده از کلیه انسدادی، به کلیه سمت مقابل نیز آسیب وارد 
رسد استرس اکسیداتیو نقش نظر می. به(11 ،10) نمایندمی

های انسانی دارد. از آنجایی شبرد بسیاری از بیمارییمهمی در پ
مرولونفریت، که در چندین بیماری کلیوی از جمله گلو

واسکولیت، نفروپاتی، پیلونفریت و نارسایی حاد کلیه سیستم 
ها به شدت آسیب شود، لذا کلیهآنتی اکسیدانی بدن ضعیف می

. در طول دو دهه گذشته، تعدادی از مطالعات، (12)بینند می

های بدون ویتامین در رژیم غذایی نقش حیاتی آنتی اکسیدان
اند و اطالعات موجود توجه قرار دادهها را مورد مانند پلی فنل

دهد که محتوای آنتی اکسیدانی باالی ترکیبات نشان می
ها، به میزان قابل فنولیک همراه با اثرت آنتی اکسیدانی ویتامین

                                                           
1 Unilateral ureteral obstruction 

. عالوه بر این، مطالعه (13)است توجهی برای سالمت مفید بوده
Coni  های روغن فنولکه مصرف پلی دادو همکاران نشان

های بدن را در مدل تواند تعادل آنتی اکسیدانی اندامتون میزی
in vivo  گیاهان  از جمله زیتون ،. از طرفی(14)تعدیل کند

اکسیدانی  آنتی هایویژگی خاطربه است که روییخوراکی و دا
 در موجود هایاکسیدان آنتی بین . درشودمی شناختهد قوی خو

 توجه هستند. بنابراین میوه دمور بسیار فنولیپلی ترکیبات، زیتون
 فنولیپلی ترکیبات از بودن غنی دلیل به زیتون و عصاره برگ

 طبیعی، در شرایط اکسیدان منبع آنتی یک عنوانبه توانندمی
ار قر استفاده پاتولوژیک ناشی از عوارض استرس اکسیداتیو مورد

 نزیتو برگ فنلیترکیب پلی ترینمهم 2. اولئوروپیین(15) گیرند

ز اکی طبیعی است. ی های قویآنتی اکسیدان هاز جمل است که
ی هیدرولیز اولئوروپیین، هیدروکس از حاصل مهم ترکیبات

باال  آن بسیار اکسیژن رادیکال جذب ظرفیت که است تیروزین
ی میکروب آنتی و اکسیدانی آنتی هایویژگی با ماده بوده و یک

اولئوروپیین  انندم فنلیلیپ عمده اتهمچنین ترکیب .است قوی
ی اکسیدان آنتی سیستم تقویت و یمواد اکسیدان زدودن با تواندیم

. همچنین (18-16)بگیرد  را جلوی آپوپتوز سلولی سلولی، ذاتی
که ترکیبات فنلی  و همکاران مشخص گردید کائیدی همطالع در

 مهار شود، سببعصاره برگ زیتون که شامل اولئوروپیین نیز می

شود دیابتی میت حیوانا شده درهای کشت دادهلولدر س آپوپتوز

آنجایی که در مدل  ، ازمطالعاتهای یافتهبه . با توجه (19)
ها های آنتی اکسیدانی موجود در کلیهانسداد حالب، سیستم

، کلیه سمت مقابل UUOگردد و در صورت تداوم تضعیف می
ند آسیب تواگیرد و میثیر مدیاتورهای التهابی قرار میأتحت ت

عنوان یک ماده با نقش اولئوروپیین به به توجه همچنین با ،ببیند

مطالعه، تعیین  این خاصیت آنتی اکسیدانی قوی، هدف از انجام
بر تغییرات سیستم آنتی  چپ طرفه حالبانسداد کامل یک اثر

کید بر أاکسیدانی کلیه سمت مقابل در موش صحرایی نر با ت

 ود.نقش حفاظتی اولئوروپیین ب

 کار روش
موش صحرایی نر نژاد  سر 18 از مطالعه تجربی،در این 

گرم استفاده شد. هر چهار موش  250 تا 200ویستار با وزن 

شده از نظر دما و نور صحرایی در یک قفس و در شرایط کنترل
با دسترسی آزاد به آب و غذای مخصوص موش در اتاق 
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ش نگهداری حیوانات به مدت یک هفته قبل از شروع آزمای
ها و د. در ضمن، بررسی این مطالعه بر اساس پروتکلدنش

شده جهت نگهداری، کار و استفاده از های توصیهدستورالعمل
 در این مطالعه، حیوانات بهشد. حیوانات آزمایشگاهی انجام 

که  (20)ند تایی تقسیم شد ششگروه  3صورت تصادفی به 

 شامل:

 ن گروه کنترل در نظرعنوا)به Sham operatedگروه  -1

 .(21) گرفته شد(

پیین ( که حالل اولئوروUUOطرفه حالب )گروه انسداد یک -2
 اء مدلساعت بعد از الق صورت روزانه از یک)سالین( را به

UUOت صورت تزریق داخل صفاقی دریاف، به مدت سه روز به

 کرد.

ا با ر( که اولئوروییین UUOطرفه حالب )گروه انسداد یک -3

لقاء اساعت بعد از  صورت روزانه از یکبه (mg/kg 200)دوز 
 صورت تزریق داخل صفاقی و به مدت سه روز، بهUUOمدل 

 .(22)دریافت کرد 

 در حیوانات UUOايجاد مدل 
حیوانات در ابتدا جهت سازگاری با محیط آزمایشگاهی به 

قرار  UUOو سپس تحت مدل  ندمدت یک هفته نگهداری شد

وزن شده و  اتابتدا حیوان، UUOرای ایجاد مدل ب .ندگرفت
به ازای هر گرم میلی 450) سپس با داروی کلرال هیدرات

 .ندهوش شدصورت داخل صفاقی بی( بهکیلوگرم وزن بدن
مورد بررسی قرار گرفت. بعد وضعیت تنفسی حیوان  سپس

ناحیه مورد نظر و تراشیده  پهلوی چپ حیوانهای ناحیه مو
 پوست روی بر مترسانتی سه به طول برشیشد. ضدعفونی 

 کردن آزاد و از مشاهده بعد شد. ایجاد پهلوی چپ حیوان ناحیه
 سوپا( کارخانه )ساخت 3-0 سیلک بخیه نخ از استفاده کلیه، با

زده و حالب  چپدو لیگاتور در قسمت یک سوم ابتدایی حالب 
 هب احشا و کلیه برگرداندن از بعد. مسدود شد کامل طوربه

 بخیه نخ از استفاده با شکمی سفید خط ،طبیعی خود موقعیت
 (سوپا کارخانه )ساخت 2-0جذب  قابل گالکتینپلی سنتتیک

جراحی با  ناحیه پوست. شد بسته سرتاسری ساده صورتبه

بخیه شد. در نهایت ناحیه مورد  2-0 سیلک بخیه نخ از استفاده
 توسط بتادین اهمحل بخیهجراحی با سرم نرمال سالین شسته و 

های صحرایی پس از رفع کامل بیهوشی موش شد.ضدعفونی 

و حیوان در معرض آب و برگردانده شدند حیوانات  قفسبه 
 گرفت.غذای کافی قرار 

ر دکه  در تمام حیوانات انجام شد، با این تفاوت UUOدل م
د نسدااین مرحله بدون بستن حالب انجام شد. ا ،کنترل گروه

 که درهای صحرایی موشروز ادامه داشت.  3حالب به مدت 
گرم بر میلی 200اولئوروپیین را ) درمان قرار داشتند، گروه

رت صوهساعت بعد از انسداد حالب ب کیلوگرم وزن بدن( از یک
فت ریادروزانه، به مدت سه روز و به شکل تزریق داخل صفاقی 

 ه وبیهوش شد های صحراییموش. پس از پایان سه روز، ندکرد
  انجام شد. زیرفرآیند 

 های مولکولیگیریاندازه
ابتدا وزن شده و سپس با  ات، حیوانUUOپس از سه روز  

 ه( بگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدنمیلی 7/1داروی اورتان )
پس از کشتن حیوانات،  .ندهوش شدصورت داخل صفاقی بی

مایع  نیتروژنو درون تانک حاوی از بدن خارج  فوراً راستکلیه 
و از محلول رویی شده ها هموژنیزه قرار گرفت. سپس بافت

های آنزیم فعالیتو میزان  1MDAبرای سنجش سطح بافتی
2SOD 3وGPx  .گیری سطح برای اندازهاستفاده شدMDA ،

های تجاری ز کیتا SODو  GPXهای میزان فعالیت آنزیم
و  (23)استفاده شد ( Zellbio- Germanyمخصوص االیزا )

ها توسط دستگاه االیزا ریدر در طول موج جذب نوری نمونه
  استاندارد مخصوص هر شاخص تعیین شد.

 روش تجزيه و تحلیل آماری
 6 هنسخ Graphpad prism ها از نرم افزارداده زیجهت آنال
    ز اها داری بین گروهبرای بررسی سطح معنی استفاده شد.

 One way ANOVAماری و آنالیز آ 22 نسخه  SPSSافزارنرم

 p<0.05 هایدر تمام بررسه شد. استفاد Tukeyآزمون پسو 

 .شد فتهدر نظر گر داریعنوان سطح معنبه

 نتايج

 وزن حیوانات و وزن کلیه راست
شود، وزن حیوانات در مشاهده می 1طور که در شکل همان

در (؛ <05/0pداری با یکدیگر نداشت )پایان مطالعه تفاوت معنی

                                                           
1 Malondialdehyde 
2 Superoxide dismutase 
3 Glutathione peroxidase 
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الی که وزن کلیه راست در حیوانات در پایان مطالعه تفاوت ح
 UUOداری را نشان داد. وزن کلیه در حیوانات گروه معنی

داری را نشان داد نسبت به گروه کنترل افزایش معنی

(05/0p< با این حال، اولئوروپیین توانست وزن کلیه راست را .)
 UUOوه نسبت به گر اولئوروپیین + UUOدر حیوانات گروه 

 (.>05/0p)دار کاهش دهد طور معنیبه

 

صورت ها بههای مورد مطالعه. دادهوزن حیوانات )الف( و وزن کلیه راست )ب( در پایان روز سوم انسداد حالب چپ در گروه .1شکل 

داری در اختالف معنی >p#05/0 .داری در مقایسه با گروه کنترلاختالف معنی >p*05/0اند. نشان داده شده انحراف معیار ± میانگین

 (.UUOمقایسه با گروه انسداد حالب )

های استرس اکسیداتیو )میزان تغییرات شاخص

MDA های و سطوح فعالیت آنزيمSOD  وGPx)  در

 کلیه راست
 MDA شود، میزانمشاهده می 2طور که در شکل همان

ان داری را نشلعه تفاوت معنیکلیه راست حیوانات در پایان مطا

کلیه راست حیوانات گروه  MDA طوری که میزانبه داد؛
UUO داشتداری نسبت به گروه کنترل افزایش معنی 

(01/0p< .) اولئوروپیین توانست میزانهمچنین MDA  کلیه
  نسبت به گروه  اولئوروپیین + UUOراست را در حیوانات گروه 

UUO داری کاهش دهد طور معنیبه(05/0p<از طرف دیگر .) 

 UUOدر حیوانات گروه  GPxو  SODهای سطح فعالیت آنزیم
)به ترتیب داری کاهش یافت معنی طورنسبت به گروه کنترل به

001/0p<  01/0وp< با این حال، اولئوروپیین توانست میزان .)
       را در حیوانات گروه GPxو  SODهای فعالیت آنزیم

UUO + نسبت به گروه  ناولئوروپییUUO داری معنی طوربه

 افزایش دهد. 

661  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 9

http://journal.jmu.ac.ir/article-1-497-fa.html


 پییننقش حفاظتی اولئورو: مت مقابلبر سیستم آنتی اکسیدانی کلیه س طرفه حالبانسداد يك اثرو همکاران/  رحمانی

 1400 تابستان، 2، شماره 8دوره  /یرفتج یمجله دانشگاه علوم پزشک

 

  

 

های مورد در پایان روز سوم انسداد حالب چپ در گروه بافت کلیه راست GPxو  SODهای و سطوح فعالیت آنزیم MDAمیزان  .2شکل 

با گروه داری در مقایسه اختالف معنی >p***001/0 و >p**01/0اند. نشان داده شده انحراف معیار ± میانگینصورت هها بدادهمطالعه. 

 (UUOانسداد حالب )داری در مقایسه با گروه اختالف معنی >p##01/0و  >p#05/0 .کنترل

 بحث
 نفروپاتی از ناشی که نارسایی کلیوی اندمطالعات نشان داده

. مطالعه (24)است  مرتبط مقابل کلیوی طرف آسیب با انسدادی

های در پایان مطالعه وزن حیوانات در گروه حاضر نشان داد که
، اما انسداد حالب داری با یکدیگر نداشتمختلف تفاوت معنی

دار وزن کلیه راست شد. احتماال افزایش موجب افزایش معنی
وزن کلیه راست به دلیل افزایش بار کاری آن پس از انسداد 

است. زیرا در این شرایط، کلیه راست باید به حالب چپ بوده
را از بدن حذف نماید. در این تنهایی مواد زائد موجود در پالسما 

طرفه حالب باعث آسیب است که انسداد یکراستا مشخص شده
از  .(9)شود سلولی و افزایش بار کاری کلیه سمت مقابل می

طرف دیگر، مطالعه ما نشان داد که اولئوروپیین توانست وزن 

که  تحت تیمار  UUOدر حیوانات دار طور معنیبهکلیه راست را 
دهد. در کاهش  UUOده قرار داشتند، نسبت به گروه با این ما

قابل  زانیم بهاولئوروپیین است که این زمینه مشخص شده
 در مدل نفروپاتی دیابتی راسرم  نینیتاکر و اوره ی، سطحتوجه

همچنین . (25)دهد داده و بار کاری کلیه را کاهش میکاهش 
 باعث افزایش غلظت UUOمطالعه حاضر نشان داد نتایج 

MDA اولئوروپیین توانست میزانشودمی کلیه راست حیوانات . 
MDA  کلیه راست را در حیوانات گروهUUO  تحت تیمار با که

داری ر معنیطوبه UUOاین ماده قرار داشتند نسبت به گروه 
و  Fatime Geyiklu. در راستای مطالعه حاضر، کاهش دهد

کاهش  یین باعثاولئوروپنشان دادند که درمان با  همکاران
شود. آنها پالتین مینفروتوکسیسیتی القاء شده توسط سیس

همچنین نشان دادند که اولئوروپیین، مکانیسم حفاظت کلیوی 
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و تقویت سیستم آنتی خود را از طریق مهار استرس اکسیداتیو 
ها را دهد و عملکرد کلیهانجام میها، اکسیدانی موجود در کلیه

از طرف دیگر، مطالعه ما نشان . (22) اردددر حد نرمال نگه می
و  SODهای باعث کاهش سطح فعالیت آنزیم UUOداد که 

GPx شود. از طرف دیگر اولئوروپیین در کلیه راست حیوانات می
 GPxو  SODهای دار سطوح فعالیت آنزیمباعث افزایش معنی

که تحت تیمار با این ماده بودند، شد.  UUOدر حیوانات گروه 
رسد اولئوروپیین توانسته سیستم آنتی اکسیدانی کلیه ظر مینبه

در راستای مطالعه را در شرایط انسداد، تقویت نماید. راست 
که پرفیوژن قلب  حاضر، اسماعیلی و همکاران نشان دادند

اختالالت قلبی  بهبود با اولئوروپیین منجر به رتشده ایزوله

 نیا یهاافتهی. شودمی پرفیوژنیر-آسیب ایسکمیناشی از 
به اثرات آنتی اکسیدانی  را اولئوروپیین مطالعه، اثر حفاظت قلبی

همچنین در راستای اثرات آنتی  .(26)است آن نسبت داده
و همکاران نشان دادند که  Omarاکسیدانی اولئوروپیین، 

و  یمیتوکندریای DNAکاهش آسیب  قیاز طر نییاولئوروپ
 ویتانورودژنر یهایماریب     در یاسترس اکسیداتیو، نقش حفاظت

قوی در برابر  یدانیاکس یآنت تیفعال. اولئوروپیین (27) دارد
 ونیداسیمهار اکسهای آزاد اکسیژن دارد و باعث رادیکال

 ن،یبر ا عالوهشود. با وزن مولکولی پایین می یهانیپوپروتئیل
 کیولوژیزیپاتوف تارییباعث تغ ن،یپروتئ نیاولئوروپیین با مهار ا

همچنین مطالعه قبلی نشان داد  .(27) شودیم یدر سطح سلول
گرم بر کیلوگرم باعث تقویت میلی 200که اولئوروپیین با دوز 

شود. در سیستم آنتی اکسیدانی کلیه انسدادی )اپسی لترال( می
گرم بر میلی 200رسد اولئوروپیین با دوز نظر میمجموع به

سدادی، میزان آسیب ناشی از کیلوگرم بتواند عالوه بر کلیه ان

UUO  را در کلیه سمت مقابل از طریق کاهش سطح استرس
اکسیداتیو و افزایش فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی نیز کاهش 

 آنژیوتانسین-رنین. عالوه بر این از آنجایی که سیستم (28)دهد 
تواند عالوه بر ، می(29)شود متعاقب انسداد حالب فعال می

انسدادی باعث افزایش بار کاری کلیه راست آسیب به کلیه 
 است ممکن است که اولئوروپیینگردد. از طرفی مشخص شده

 که را اندوتلیال سازپیش هایسلول بیولوژیکی عملکردهای
بازیابی نماید  اند را مجدداًدیده آسیب II آنژیوتانسین توسط

گردد در مطالعات . با توجه به این موضوع، پیشنهاد می(30)
طریق تعدیل فعالیت آینده نقش حفاظت کلیوی اولئوروپیین از 

 آنژیوتانسین در مدل انسداد حالب بررسی گردد.-سیستم رنین

 گیرییجهنت

تواند کلیه سمت مقابل را با طرفه حالب میانسداد یک

چالش مواجه کند و بار کاری آن را افزایش دهد، عالوه بر این، 
UUO های آزاد اکسیژن و القاء باعث افزایش سطح رادیکال

شود و سیستم آنتی استرس اکسیداتیو در کلیه مقابل می
نماید. مصرف اکسیدانی کلیه سمت مقابل را تضعیف می

تواند طرفه حالب، میاولئوروپیین در مدت زمان انسداد یک
نظر سیستم آنتی اکسیدانی کلیه سمت مقابل را تقویت نماید. به

طرفه حالب، اولئوروپیین بتواند اثر یک رسد، در طول انسدادمی
چند ر کلیه سمت مقابل داشته باشد. هرمحافظتی قابل قبولی د

 مطالعات بیشتر در این زمینه نیاز است.

 تشکر و قدردانی

 حمایت با که است تحقیقاتی طرح یک حاصل مطالعه این

خالق ا کد با و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مالی

IR.RUMS.REC.1397.060 است. رسیده ثبت به 
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 هیچگونه تعارض منافعی بین نویسندگان وجود ندارد. 
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Abstract 

Introduction: Unilateral ureteral obstruction (UUO) is one of the causes of kidney injury. Oleuropein is 
known as one of the strongest natural antioxidants. The aim of this study was to determine the effect of 

complete left unilateral ureteral obstruction on the antioxidant system changes in the contralateral kidney 

in male rats with an emphasis on the protective role of oleuropein 

Materials and Methods: In this experimental study, 18 male Wistar rats weighing 200 to 250 g were 

used. The animals were divided into 3 groups of 6 which included control, UUO, and UUO + oleuropein. 

The left ureter was ligated for 3 days. In the treatment group, the animals received oleuropein (200 mg/kg) 
daily for 3-days from one hour after ureteral obstruction. At the end of the experiment, the right kidney 

was removed and weighed. Then, the malondialdehyde (MDA) concentration, glutathione peroxidase 

(GPx), and superoxide dismutase (SOD) enzymes activity levels were measured in the right kidney. 

Results: UUO significantly increased right kidney weight and MDA concentration, and decreased the 

SOD and GPx enzymes activity level in the right kidney of UUO animals compared to the control 

(p<0.05). Oleuropein was able to reduce right kidney weight and MDA concentration in the 

UUO+oleuropein group compared to the UUO group (p<0.05), and significantly increased the SOD and 

GPx enzymes activity level (p<0.05). 

Conclusion: UUO induces oxidative stress in the contralateral kidney, and oleuropein administration can 

have a protective effect on the contralateral kidney by restoring the antioxidant system. 

Keywords: Unilateral ureteral obstruction, Contralateral kidney, Oxidative stress, Oleuropein, Rat 
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