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Abstract 

 

Background and purpose: Myricetin as a natural flavonoids in tea and coffee, has extensive 

pharmacological effects. Endosulfan is mutagenic and is capable of inducing genetic damage in human 

blood cells. The aim of this study was to investigate the protective effect of myricetin against DNA 

damage caused by endosulfan on human blood lymphocytes. 

Materials and methods: Blood samples after 3 hours of incubation with different 

concentrations of myricetin, were incubated with Mμ10 endosulfan for 24 hours. Then, to evaluate the 

production of micronucleus in binucleated lymphocytes, the slides were prepared and were evaluated by 

light microscopy. The mean values were compared using PRISM and ANOVA (posttest: Tukey). 

Results: The incubation of blood samples with Endosulfan induced additional genotoxicity in 

lymphocytes, and Myristin pretreatment significantly reduced the micronucleus frequency (P<0.01). The 

results showed the effective role of Myristin as protective agent in reducing the genotoxicity of the 

pesticide Endosulfan. 

Conclusion: Myristin appeared to scavenge and trap free radicals to prevent the damage induced 

by ROS. It is a natural compound and is considered to be safe, therefore, it can be used as a supplement to 

protect people exposed to chemical or environmental hazards. 
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 گزارش کوتاه

بررسی اثر محافظتی میریستین در ژنوتوکسیسیته ناشی از 
 اندوسولفان بر لنفوسیت های خونی انسان

 
       1محمد شکرزاده
     2عمران حبیبی

    3آناهیتا زمانی  
      4منا مدانلو   

 5مریم علیزاده 

 چکیده
وووموک ل ژیتو ییتی ا  یو   میریستیی  هتع وات یک یتو وئید طیتع  دی تا  و قتوه ی ثرت    ی تری   و هدف: سابقه

هوه خ دا یدسوک وی  یو   هعف یز یی  مطول ع  هرویا هوه ژدییکا  و یل لیدعیی لفوک م توژک ه    ی ت یدویا یلقوه آییب
 هوشع هوه خ ک یدسوک مادوشا یز یدعیی لفوک  و لاف ییت DNAی ر محووظیا میریسیی   و هریهر آییب 

  میریستیی  مخیلف ههوغلظت هو  کییدک هوی یووت 3 یز پس اخ د ههودم دعع تجرها   و یی  مطول  ها:مواد و روش
 هیهستیع  ی ههتوتیلاف یت  و کرید کلئ سیم عیت ل اوهییوز جرت یپس  شعدع یدک هع یووت 42 ههرییدعیی لفوک  Mµ01 هو

 آزمت ک ی PRISM یوتزیودترم یز فو  ییتی هتو یپس  شع اهروی هد و کرییک پیم هو ی شع عیتر الم از یی کیی  و شع  مروو
ANOVA (posttest: Tukey)   شع سعیمقو هم هو هو یودگیم مخیلف ریمقو  

هو شع  ی مجویو دمت  ک هوه خ دا هو یدعیی لفوک م جب یلقوه ژد ت کسیسییع  و لاف ییتیدک هع کر ک دم دع ها:یافته
(  دیتوی  ییت  مطول تع p<10/1 هتع  هو وی کوهش ما  میکرید کلئ سهو یز ثدل هو میریسیی  هع مقعیو ثوهل ت جرا ت عییل ل

  هع کش یدعیی لفوک وی دشوک مادقش م  ر میریسیی  هع وا یک وومل محووظیا  و هریهر ژد ت کسیسییع حشر 
دوشتا یز یدعییت لفوک آشتکوو شتع کتع  DNAهوه میریسیی  هع وا یک آدیا ژد ت کسیو ث ه  و هریهر آییب استنتاج:

جتو هو هوشع  یز آکهوه آزی  ی جل گیره یز ی ری  مخرب آکت یدع حوصل مکودیسم هع  یم یدعیزه ی ییکویدجره وی یکولما
ت یک هع وا یک یو مکمل جرت محووظتت یوتری   و هریهتر هوشع  یز آک ماکع میریسیی  یو ترکیب  دی ا ی هعیک خطر ما

 مخو ری  شیمیویا ی محیطا ی   جست 
 

 میریسیی   ژد ت کسیسییع  لاف ییت یدسودا  تست میکرید کلئ س  یدعیی لفوککلیدی:  واژه های
 

 مقدمه
 ثو و محیطا و یمل ی شیمیویا ترکیدو  یز هسیووه

 .هوشتاعمتا هعک هوهیل ل ویه ژدییکا یمیت ییجو  هع
 هتوهییستیم هتع دیتز یدستوک هعک یما  ی ری  مقوهل  و

هتو  هوآدزیم ید یع عه ت یکما کع ییت شع  مجرز  وووا
 ی یما و یمل یوزییش کر   هو یشوو   ییا یم خوصیت
 م توژدا و یوض ید یع شوهع هعک   وووا ت یک کوهش

 

 :dr_modanloo@yahoo.com E-mail                 تحقیقو  ول م  یویه مرکز   یدشگو  ول م پزشکا موزدعویکیووه:  -منا مدانلومولف مسئول:

 یووه  ییریک  موزدعویک  یدشگو  ول م پزشکا   یدشکع   یوییوزه   گری  یم شاویا  یویشاویا  مرکز تحقیقو  ول م  یوییا   یدشیوو  0
 یووه  ییریک  موزدعویک یدشگو  ول م پزشکا    یدشکع   یوییوزه   گری  گیوهوک  یوییا  مرکز تحقیقو  ول م  یوییا  یییو یوو  4
 یووه  ییریک  موزدعویک یدشگو  ول م پزشکا    یدشکع   یوییوزه    یدشج یا مرکز تحقیقو   ه یدشج ه  کیریه  یوییوز  3
 یووه  ییریک   یدشگو  ول م پزشکا موزدعویکمرکز تحقیقو  ول م  یوییا     یدشج ه  کیریه پژیهشا   2
 یووه  ییریک  ول م پزشکا موزدعویک یدشگو   آزمویشگو  یم شاویا  کووشاوس  5

 42/6/0335توویخ تص یب :            01/04/0332 توویخ یوجوع جرت یصئحو  :           01/04/0332 : ویخ  ویووتتو 
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 پژوهشی

 م ترض  و ( 4 0 هستییم یتر وک یدت یع ی کوویتیا ژدا

 شیمیویا م جب ت لیع وی یکتول ی محیطا و یمل ثریوگیره

 هتوهوی یکتول ییت  کع ش  ما یل لا  یخل محیط  و آزی 

 DNA حیتوتا موداتع هوهموکریم لک ل هو ت یداعما آزی 

 ی کااتع ییجو  کریم زیما هوهشکست ی کااع هرخ و 

 ممکت  زمتوک متریو هتع کع ش دع ژدییکا آییب هع ماجر

 ( 0 کااتع ییجتو  یتر وک موداتع متزم  هتوههیمووه ییت

 ییتی ا  یتف  و هویوگود کلر  0365 تو 0325 یز تقریدوً

 خ یص ( 3 یدعوویع کوو هع یوهجاگلع کشویوزه ی شومل

 هتوهی میوه لیتت کلتر یو آلتا یم م شیمیویا ی ویزیکا

 یتر لت ییو  هتع ترکیدتو  ییت  کتع ش  ما یدب هوآک

کتش حشتر یتو یدعییت لفوک  ( 2 ش دع م ج  ی  هعک

کع ت یدویا ییجو  تغییر  و مو   ژدتا هتع  یوگود کلر  ییت

 ( 3 ل لا  یو هوه کشتت یتهو وی  و محیطییژ  کریم زیم

 ژد ت کسیستییا  و یصتلا مکودیستم ییت  کتع هع ت جع هو

لتای هتع  هوشع ما آزی  هوهوی یکول یوزییش یدعیی لفوک 

 آزی  م جتب هوهوی یکول ترکیدو  مرووکااع  ویعدظر ما

 و یوض کوهش ی هووی یکول مخرب ی ری  کر ک خاثا

 هتوهمتوکریم لک ل هتو آزی  هتوهوی یکتول ییت  هرخ و 

 یز والاپلا  ترکیدو یمریز  ش دع ما DNAحیوتا موداع 

 ت جتع مت و  یکستیعیدا آدیتا ه  ک خوصیت  یوی جرت

 مستیقیم   ت وهتع ت یداتعمتا ترکیدو  یدع  یی گرویع ثریو

 هتوهآدزیم مروو ی آزی  هوهوی یکول ووی  هی  یز م جب

 یی  جملع یز ( 6 5 ش دع یکسیژک یحیوه مسیرهوه  و م  ر

 و قتوه یتیو (  م جت   وئید طیتع(میریستیی   کیدو  تر

 هتع هتو ت یدتعمتا خت   وات لا یتوخیوو  یشی  هو کع ییت

 وی آک یز دوشتا هوهآزی   آییب هوهوی یکول یدعیزه یم

 و ییتت  مقولتتع هتتع هرویتتا ی تتر محتتووظیا   هاتتع  کتتوهش

میریسیی  هر یمیت ژدییکا دوشا یز یدعیی لفوک هتر ویه 

  ا یدسوک پر یخیع شع هوه خ دلاف ییت
 

 مواد و روش ها
  پتس یز  ویووتتت مجتت ز یز تجرهتتا  و ییت  مطول تتع

 2 یی لدتی    کمییع یخئق  یدشگو  ی هو وضویت آگوهودع

یا خ ک یز پا   یی لب یولم ی غیر ییگووه کع  و یا

مو  یخیتر تحتت وی یت تریپا ی  ومتوک آدیتا هیت تیکا  6

گتری   2وه خت دا هتع هدم دع دد    یدع   ویووت گر یع 

   حتئل( کایترل: گر یتعلییتره تقستیم میلتا 0مجزیه 

میریسیی    محل ل (Mµ01  هو  یز آییب زییدعیی لفوک 

میکریمتت ل( هتتع  01ی  011ی  511هتتو  یزهتتوه مخیلتتف  

 511یدعیی لفوک ی میریستیی  تارتو هتو  یز  Mµ01 همری 

جرت هرویتا وتعم آیتیب یحیمتولا ت یتط  میکریم ل

   میریسیی ه  یز هوال

هتتوه غلظتتت هتتوه ختت دا هتتع همتتری  و یهیتتعی دم دتتع

 یدک هتوت ویووت  و  0هع مع    میریسیی محل ل  مخیلف

هتع یدعییت لفوک  یپس  ثریو گروت گری یودیا  وجع 32

 حتویه  RPMIهو محیط کشتت گر یع ی هو یضووع دم دع

هی تیو( هع حجم درویا  وصع آدیا 0ی  FBS وصع  01

mL 5 ویتتتیع ی mL 0/1  متتتو   مییتتت ژکPHA  جرتتتت 

هوه کشت   ظرفشعیوزی   هو( تحریو وشع لاف ییت

گری  دگرعیوه شع ی ه ع یز  وجع یودیا 32 و یدک هوت و 

 جرتتت  Bیتتیی کئزی   ml/g3میتتزیک  یتتووت  22

هتتو هتتع آکجلتت گیره یز تقستتیم ییی پئیتتم  تتا مییتت ز( 

  هتویتووت پتس یز کشتت لاف یتیت 24  (2 شتعیوزی   

محی یتو  ظتریف   (2 گروتتهر یوه صت و  لمحص 

یتتودیریف ژ  rpm111 ثیقتتع هتتو  یو  1کشتتت هتتع متتع  

هتتع ی   ه تع متویف و ثتودا هتتع آویمتا ختوو  شتع گر یتع 

لییر محل ل هیپ ت دیو پیویتیم میلا 6  محی یو  تع ل لع

 rpm0111هتو هتو  یو هئووصلع دم دع ی کلرییع یوزی   شع

متویف و ثتودا  دع  یتپسشتع ثیقتع یتودیریف ژ  5هع مع  

هتتو  محلتت ل هتتریه  وهتتت کتتر ک یتتل لی هر یشتتیع شتتع  

 6کااع  شومل یو ثسمت یییع ییییو گئییول ی  وهت

هتتو یتتپس دم دتتع شتتع  ثستتمت میتتود ل هتتع دم دتتع یوتتزی  

ی  هوو( 3ص و  پیوپا  حعیثلیی  ومل هعی  یودیریف ژ شع

  عهو شفوف ی هیردت  دمویتکع محل ل ویطا یل لتو زمودا

 محلت ل  ی  و آخری  مرحلع پس یز یودیریف ژ یووتی یمع 

کع تع مودع  ل لتع یتودیریف ژ  شعهر یشیع  اهوالطا هع میزید

 آمیزههو  ود پس یز تریع الم  (2 لییر هوشعمیلا 5/1وقط 

میکرییتک پ دت وه ی  هو هتوالمگیمسو ص و  گروت  
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 گرویاتعثریو  هرویام و  ×011ی یپس × 21دموطا هزوگ

یه  ی هستیع لاف ییت 0111حعیثل   ی هع یزیه هر دم دع

  ( 1 شعی ت عی  ویزهسیع هوه م ج    و آک هرویا 

   هتتو و ییتت  مطول تتع پتتس یز ت یتتی  میتتودگی  دم دتتع

 ANOVAی آزمتت ک  PRISMیوتتزیو هتتو ییتتیفو   یز دتترم

(posttest: Tukey) هتو هتو هتم   مقو یر مخیلتف میتودگی

  اا  یو  و دظر گرویع شع م  p >15/1  مقویسع شع
 

 و بحث یافته ها
 یکتا یز هریتری  MN assayهوه یخیتر  وی   و یول

 گتایوه شتع  هتریه یوزیتوها یتیی ژدیو هوه پویتعوی 

in vivo  یin vitro هوشتتع ی هتتع  و ژد ت کسیستتییع متتا

هوه ییی ژدیو یه جرت یوزیوها آییب ص و  گسیر 

 گیر  م و  یییفو   ثریو ماهو دوشا یز م ی  شیمیویا ی توهش

  Morleyی  Fenechهوه یدجتوم شتع  ت یتط هو پیشروت

یی  وی  یوزیوها  هستیوو حستوس  یتو   ی یتریف هتریه 

  ( 2 تشخیص و یمل یلقو کااع  آییب کریم زیما ییت

هتتع میتتزیک ثوهتتتل  Mµ01یدعییتت لفوک هتتو غلظتتتت 

یه هووتتا یوتتزییش ت تتعی  میکرید کلئتت س هتتو مئحظتتع

ل ع یدجتوم شتع  دسدت هع گری  کایرل شع کع هو دیوی  مطو

هتتم  4115 و یتتول  ی همکتتوویک Lajmanovichت یتتط 

ی همکوویک دشوک  ی دع کتع  Lajmanovich خ یدا  یو  

   و یوییریییت 5/4ی  5ی  g/l01یدعیی لفوک هو  یزهوه 

هو  و یی  مطول تع خت   کاع  آکیمیت ژدییکا ییجو  ما

یز وی  میکرید کلئ س یییفو   کر دع  یدعیی لفوک  و 

دسدت هع گتری  کایترل  ت تعی  ویتز  g/l 01ی  5زهوه  ی

کتع ییت  دییجتع  ی   یوه یوتزییش اهسیع وی هع  ت و م ات

همس  هو مطول ع مو ه    کع شکست تتو وشتیع یه ی  ی 

  ( 3  هعوی دشوک ما DNAوشیع یه 

هو ثتو و هتع ت لیتع کشیدعیی لفوک موداع  یگر آوت

یه کتع هتع هرویتا هتوه آزی  ییتت   و مطول تعوی یکول

هر ویه یمیت یدعیی لفوک  و  Eی ری  حفوظیا یییومی  

و  یدجوم شع  هتع ییت  دییجتع ویتیعدع کتع یدعییت لفوک 

 mg/kg 4  و ویز( و ولیتتت SOD  یGPx یCAT  یMDA 

 یوه دستدت هتع گتری  کایترل یوتزییش اوی هع  ت و م ات

یدعییتت لفوک  و گیوهتتوک ثتتو و هتتع ییجتتو   ( 01  هتتعما

  یسییا ییت ژد ت کس

Perez  ی همکوویک هو یییفو   یز میع میکرید کلئ س

هتتع  تت و  µg/l 5دشتتوک  ی دتتع کتتع یدعییتت لفوک هتتو  یز 

 Bidens laevis یوه ت تعی  ویتز هستیع وی  و گیتو  ام ا

دیوی  هسیووه یز مطول و   یگر هتم  ( 00  هعیوزییش ما

ع هوه ژدییکا دوشا یز م یجتی  هو دیوی  مو ه    ی آییب

  هو یدعیی لفوک وی هع ی دو  ویودع  ییت 

 هع کع  وصتع دشوک ما 0شموو  هو  و جعیل  ی  

 هویا کع تحت یدعیی لفوک  کایترلمیکریدکلئ س لاف ییت

 (p<110/1یه  مثدت( ثریوگرویاع  هع ص و  ثوهل مئحظع

قاتی   و هتوه کایترل مافتا ییتت  هتمتر یز یتل لهیش

شتع  هتو یدعییت لفوک ی دم دتع مقویسع دم دع خ دا م یجع 

 یوه یجت     اتامهو یدعیی لفوک  تفوی   511میریسیی  

  ( p<110/1 یو   
 

 ههتوتیلاف ی  و جو شع یی ههوکرید کلئ سیت عی م :1شماره جدول

 م یجتع یز پس in vitro طیشری  و  یی لدوک یز شع  گرویع اخ د دم دع

 مخیلف ههو لظتغ  و میرییی  امحووظی ی ر ی یدعیی لفوک هو
 

 یدعیی لفوک کایرل شموو  گری 
میریسیی  + 

 01یدعیی لفوک

میریسیی  + 

 011یدعیی لفوک

میریسیی  + 

 511یدعیی لفوک
 میریسیی 

0 5 021 001 21 51 6 

4 5 011 011 65 25 5 

3 2 061 11 61 21 6 

2 3 021 11 61 21 3 

5 2 052 31 24 31 2 

SD+Mean 13/1±4/2 04/05±2/056 13/03±34 63/2±62 121/2±6/24 3/0±1/2 

 ****  ** ** **** **** 
 

 یطح م او یوه دسدت هع گری  تحت تو یر یدعیی لفوک *

 

شت   کتع هتو هر ییوس دیوی  یی  مطول ع  مشوهع  متا

یوزییش غلظت میریسیی   ی تری  محتووظیا آک  و هریهتر 

 و تری  ی ر محووظیا تر شع  ی هیشیم یدعیی لفوک هیش

 میکریمت الو میریستیی   و هریهتر یدعییت لفوک 511غلظت 

ش    هع   وه کع  و مقویسع هو کایترل  میتزیک ییجو  ما

 24 وصتع ی  52 وصتع   20هو هع میزیک میکرید کلئ س

 Mµ 01  Mµ 011هوه ثریو گرویع تحتت  وصع  و یل ل

قاتتی  میریستتیی  کتتوهش یوویتتع ییتتت  هتتم Mµ 511ی 
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 پژوهشی

هتو هتو ت کسیو  و کشت لاف یتیتگ دع ی ری  ژد هیچ

میریستتیی  هتتع تارتتویا مشتتوهع  دشتتع   µM511غلظتتت 

هیسپریعی  یو وئید طیتع گلیک زیتعه ییتت کتع ی تر 

هتع ولتت خوصتیت  DNAمحووظیا آک هتر ویه آیتیب 

 ( 04 هوشعیکسیعیدا ث ه آک ماآدیا

دیوی  مطول ع حوضر همس  هو دیوی  مطول ع شتکرزی   

ی ر محووظیا هستپریعی  یا روی همکوویک  و خص ص ه

هتوه هر یمیت ژدییکا دوشا یز  یوزیا ک ویه لاف یتیت

هتوه هوشع   و یی  مطول تع آیتیبخ ک محیطا یدسوک ما

 ژدییکتتا هتتو تستتت میکرید کلئتت س یوزیتتوها شتتع  ییتتت  

ی یلقتوه  DNA یوزیا ک ماجر هع آیتیب ژدییکتا  تج یز

یتت  هوه خ دا شتع  یمیکرید کلئ س  و لاف ییتت لیع 

هتتو هتتو هستتپریعی  یز ییجتتو  آیتتیب کتتر   یتتل ل یدک هتتع

ه  یزهتوه هو جل گیره کتر   ی همتعژدییکا لاف ییت

مصروا آک ی تر محتووظیا ثت ه وی دشتوک  ی   ییتت کتع 

 هاتع  ی تر محتووظیا خت ب وئید طیتعهو  و هریهتر دشتوک

 ( 03 هوشتعیمیت ژدییکا یم م یوگود وسفر  ی کلر  متا

ی  Sahu یگتتتره کتتتع ت یتتتط قاتتتی   و مطول تتتع هتتتم

یدجوم شع  دیتوی  حتوکا یز ی تری   4103همکوویدش  و 

محتتووظیا هستتپریعی  هتتر ویه یتتمیت کلیتت ه دوشتتا یز 

  ( 02 ییس پئتی  ه  

 گ دعترکیب مطمئاا ییت ی هیچجوکع میریسیی یز آک

ی ری  یتما  و  یزهتوه هتواله آک  یتع  دشتع  ییتت  

 و ت یدویا ییستیم ییماتات یدع هع وا یک مکمل م جب یوتقما

هوه ژدییکتا ی یتویر مختو ری  دوشتا یز  و هریهر آییب

  هو هوشع وی یکول
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