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Abstract
Background and purpose: Endosulfan is an organochlorine insecticide that is absorbed orally,
subcutaneously and by inhalation in humans and animals and disturbs the reduction process, changes the
activity of antioxidant enzymes and increases the lipid peroxidation in many organs. The aim of this study
was to evaluate the protective effect of myricetin against endosulfan induced liver damage.
Materials and methods: In an experimental study 42 male Wister rats were randomly divided
into 7 groups (n=6 per group). Group I served as the control and the experimental groups were as follows:
group II- Ѵ received endosulfan 10 mg/kg and myricetin 5, 10, 15, and 20 mg/kg/ip for 30 days,
respectively. GroupѴI was treated only by 10 mg/kg endosulfan and group ѴII as positive control
received 10 mg/kg cyclophosphamide (ip, 30 days). Twenty four hours after the last injection, all rats
were anesthetized using ethyl ether. Alanine aminotransferase (ALT), aspartate transaminase (AST),
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alkaline phosphatase (ALP), and superoxide dismutase (SOD) levels were measured in plasma. Liver
glutathione (GSH) levels were also determined.
Results: Administration of endosulfan caused elevation in ALT, AST, ALP and SOD levels, but
the activity of GSH decreased in liver tissue. Receiving myricetin along with endosulfan significantly
increased body antioxidant activity and normalized the liver enzyme levels (P˂ 0.05).
Conclusion: Our results indicated that myricetin with antioxidant effect could protect cells
against harmful free radicals. Therefore, further clinical trials are suggested.
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چکیده
سابقه و هدف :اندوسولفان یک حشره کر اگارانوکهه اسر کر دگ پسراانداگان از طهیر خروگاک ،اسانشرای ،و
زیهپوسا ،جذب م،شود و باعث اخاالل دگ فهایند احیا تغییه دگ فعالی آنزیمهای آنا ،اکسیدان و افزای پهاکسیداسیون
لیپیدی دگ بسیاگی از اندامها شود .لذا دگ این پژوه توانای ،محافظ سهول ،میهیساین دگ بهابه آسیب ناش ،از اندوسولفان
به کبد اگزیاب ،شد.
مواد و روشها :دگ این مطالع تجهب ،از موشهای صحهای ،نه اسافاد شد ک ب طوگ تصادف ،ب  7اهو و بر تعرداد 6
سه تقسیم شدند )I( .اهو نهمال ) 5 mg/kg(IIمیهیساین  +اندوسولفان ( 01 mg/kg (III) )01 mg/kgمیهیساین  +اندوسولفان
( 05 mg/kg (IV) )01mg/kgمیهیساین  +اندوسولفان ( 01 mg/kg (V) )01mg/kgمیهیسراین  +اندوسرولفان ()01mg/kg
) 01 mg/kg (VIاندوسولفان تنها و ) 01 mg/kg (IIVسیکهوفسفامید گا ب مدت  01گوز ب صروگت داخرل صرفای ،دگیافر
کهدند 02 .ساع پس از آخهین تزگی خونگیهی انجام شد و سطح آنزیمهای آالنین آمینوتهنسرفهاز ( )ALTآسرپاگتات
آمینوتهانسفهاز ( )ASTآلکالن فسفاتاز ( )ALPسوپهاکسید دیسموتاز ( )SODو اهوتاتیون کبدی انداز ایهی شد.
یافتهها :تجویز اندوسولفان باعث افزای سطح آنزیمهای  ALT,AST,ALPو سوپهاکسید دیسموتاز وکاه فعالیر
اهوتاتیون کبدی شد .تجویز میهیساین همزمان با مصهف اندوسولفان ب طوگ معناداگی فعالی آنار ،اکسریدانا ،گا افرزای
داد و سطح آنزیم های کبدی گا تعدیل نمود اس (.)p<1/15
استنتاج :ناایج حاصل از مطالع حاضه نشان م،دهد ک میهیساین ب عنوان یک تهکیب آنا ،اکسیدان از سهولها دگ
بهابه عوامل زیانآوگ با خاصی تولید گادیکالهای آزاد محافظ م ،کند .لذا کاگآزمای،های بالین ،بی تهی توصی م،شود.

مقدمه
با وجرود مصرهف گوز افرزون سرموم آفر کر
مواجه انسان با این اون سموم تقهیباً غیه یابرل اجانراب

بود و م،تواند ب صوگت غیه عمدی و تصادف ،ماعایب
اسافاد از سموم آف ک و یا بای ،ماندن آنها دگ

E-mail: Aroona_Chabra2@yahoo.com
مولف مسئول :آرونا چابرا  -ساگی :کیهوماه  01جاد خزگ آباد مجامع دانشگاه ،پیامبه اعظم دانشکد داگوسازی
 .0دانشیاگ اهو سم شناس ،و داگوشناس ،مهکز تحقیقات عهوم داگوی ،دانشکد داگوسازی دانشگا عهوم پزشک ،مازندگان ساگی ایهان
 .0دانشجوی دکاهای حهف ای داگوسازی کمیا تحقیقات دانشجوی ،دانشکد داگوسازی دانشگا عهوم پزشک ،مازندگان ساگی ایهان
 .0دانشجوی کاگشناس ،اگشد سم شناس ،کمیا تحقیقات دانشجوی ،دانشکد داگوسازی دانشگا عهوم پزشک ،مازندگان ساگی ایهان
 .2دانشجوی دکاهای تخصص ،فاگماکوانوزی کمیا تحقیقات دانشجوی ،دانشکد داگوسازی دانشگا عهوم پزشک ،مازندگان ساگی ایهان
 .5اسااد اهو پاتولوژی دانشکد پزشک ،دانشگا عهوم پزشک ،مازندگان ساگی ایهان
تاگیخ تصویب 0015/1/0 :
تاگیخ اگجاع جه اصالحات 0015/7/00 :
 تاگیخ دگیاف 0012/00/0 :
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واژه های کلیدی :اندوسولفان آنا ،اکسیدان

ها اهوتاتیون کبد

اثر محافظتي ميریستين بر آسيب بيوشيميایي کبد

محیط زیس
میزان مسمومی
برری

اساهس اکسیداتیو و القای لیپید پهاکسیداسیون دگ پسراانداگان

اتفرا افارد .طبر مطالعرات انجرام شرد
دگ کشوگهای دگ حال توسع  00بهابره

ترره از کشرروگهای صررنعا ،م،باشررد .هررمچنررین

م،شرروند .اندوسرررولفان دگ انسررران و حیررروان از طهیررر
خوگاک،

اسانشای ،و زیهپوسا ،جرذب م،شرودLD50 .

کشوگهای دگ حال توسرع  15دگصرد از تولیرد جهران،

انوسولفان دگ گت ب تهتیب بهای ایزومههای  αو 76 β

آف ک ها گا مصهف م،نمایند(.)0

و  021 mg/kgاس ( .)5مطالعات مخاهف نشران داد انرد

خواص فیزیکر ،و شریمیای ،سرموم آلر ،کهرهداگ و
ماابولی های آنها سبب م،شود کر ایرن تهکیبرات بر
سررهول

واگد برردن موجررودات شرروند .حاللی ر

چهب ،و حاللی

برراال دگ

کم دگ آب منجره بر تجمرع آنهرا دگ

ک اندوسولفان داگای خصوصیات ژنوتوکسیک اس .
مطالعات اپیدمیولوژی نشران مر،دهرد کر مصرهف
سبزیجات و میو جات موجب محافظ

بردن دگ مقابرل

انواع بیماگیها از جمه سرهطان مر،شرود( .)7 6افرزای

باف چهب ،م،شود .میزان تجمع دگ موجودات به حسب

 ROSم،تواند ب پهوتئین چهب DNA ،و یندها آسریب

تماس دگ شرهایط محیطر ،مافراوت

بزند و دگ نایج منجه بر فهاینردهای دژنهاتیرو و بیمراگی

اس  .این تجمعپذیهی نشان مر،دهرد کر اارهات سرم،

اهدد .اگاانیسمهای هروازی داگای سیسرام دفراع آنار،

م،تواند دگ موجودات و حا ،دگ مناط دوگته از منطقر

اکسیدانا ،هسراند و از آسریبهرای ناشر ،از اکسریداتیو

نوع مدت و غهظ

تجزی بیولوژیک ،و شیمیای ،این

اساهس جهروایهی م،کننرد .ایرن مکانیسرمهرای دفراع،

آلود گخ دهد .سهع

و

شامل سوپهاکسید دسموتاز ( )SODکر دیسموتاسریون

گسوبات جذب م،شوند ک دگ دگاز مدت م،تواننرد منبرع

آنیون سوپهاکسید ب  H2O2گا کاترالیز م،کنرد کاتراالز

تهکیبات بسیاگ پایین بود و ب سرهول
آلودا ،بهای موجودات زند دگ خا

توسرط خرا

( )CATک ر  H2O2گا ب ر آب و یررک مهکررول اکسرریژن

باشند(.)0 0

سرررریکهودی انهررررا (ماننررررد اندوسررررولفان) گوی

تبدیل م،کند و اهوتاتیون پهاکسیداز وابسا ب سرهنیوم

ایهند های اابا تاایه م،اذاگنرد و جهیران یرون کهره گا

( )GPxک برا اسرافاد از اهوتراتیون تخهیرب  H2O2و

کاه

مر،دهرد .عالمر

هیدگوپهاکسید گا تسهیل م،کند(.)1 1

شراخر دگ ایرن مسرمومی

تشنج اس ( .)0اندوسولفان ( )C9H6Cl6O3Sیک حشره
کرر

اگاررانوکهه بررود

و داگای  0ایزومرره α: 64–67

دگصد و  β: 29–32دگصد اس

ک ایزومه  αنسرب

بر

ایزومه  βبهای حشهات و پساانداگان خطهنرا تره اسر (.)0
اندوسولفان برا داگا برودن خاصری

آنردگوژنیک سربب

فالونوئیدها از نظه سراخااگی تهکیبرات پهر ،فنهر،
هاهوژن هسراند کر بر طروگ اسراهد دگ منرابع غرذای،
ایاه ،وجود داگند و ااهات مفید بسریاگی داگنرد کر از
جمه آن م،توان ب حفاظ
عهوی ،سهطان دیاب

دگ بهابه بیماگیهای یهبر-،

و اخاالالت نوگودژنهاتیو اشراگ

جنس ،اخاالل ایجاد م،کند .همچنین برا اسراهادیول دگ

آنا ،اکسریدانا ،و توانرای ،آنهرا دگ تعردیل بسریاگی از

م،کنرد و از ایرن

فعالیر هررای آنزیمرر ،اس ر  .فالونوئیرردها بررا اسررافاد از

مررانع عمهکررهد صررحیح هوگمررون ،م،شررود(.)2

مکانیسمهای مخاهف هم ب صوگت کوتا مردت و هرم

اندوسولفان توانای ،ایجاد تغییه دگ ماد ژنایک ،بر ویرژ

م،کنند( .)1برا

طهیرر

کهوموزومها گا دگ محیطهای کشر
مقداگ زیادی دگ باف

سرهول ،داگد و بر

کبد و کهی تجمع م،یابد.

بهندمدت عهی اساهس اکسیداتیو فعالی

توج ر ب ر ایررن ک ر مکانیسررم اصرره ،دگ ژنوتوکسیسرریا،
اندوسولفان شهایط اساهس اکسیداتیو ناشر ،از افرزای

مطالعات بسیاگی اابات نمودند ک آف کر هرا از

گادیکالهرای آزاد م،باشرد لرذا تهکیبرات مهراگ کننرد

طهی تولید گادیکالهرای آزاد ( )ROSمنجره بر ایجراد

گادیکالهای آزاد موجب خنث ،کرهدن اارهات مخرهب
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ترراخیه دگ بهرروس جنسرر ،شررد و دگ سررناز هوگمررونهررای

کهد .یسم

اتصال ب ایهند های اساهوژن گیابر

عمد این ااه بخشر ،ناشر ،از خصوصریات

پژوهشی

محمد شکرزاده و همکاران

عواگض بهخروگد

تاکنون هیچ مطالعر ای بره گوی اارهات محرافظا ،آن دگ

این گادیکالها م،شوند و موجب کاه

این گادیکالهای آزاد با ماکهومولکولهای حیات ،ماننرد

بهابه آسریب بیوشریمیای ،ناشر ،از اندوسرولفان ارزاگش

 DNAم،اهدند( .)01مواد بیولوژیک با منشأ ایاه ،ب
عه

سهول

دساهس ،حدایل عواگض جانب ،و ییم

اگزیراب ،توانرای ،میرزان

نشد اس

ایرن مطالعر جهر

محافظ

میهیساین دگ بهابه سرمی

بیوشریمای ،ناشر ،از

مناسرب بر عنروان جرایگزین ،شایسرا برهای داگوهرای

اندوسولفان دگ کبد موش هرای صرحهای ،آزمایشرگاه،

صناع ،همواگ موگد بحث بود و از چند ده اخیه بر

انجام شد اس .

طوگ خاص موگد توج محققین یهاگ اهفا

اند(.)00

میهیسراین)(3, 5, 7, 3′,4′,5′-hexahydroxyflavone

مواد و روش ها

یک فالونوئید طبیع ،اس

کر دگ چرای یهرو میرو و

میهیساین و اندوسولفان از شهک

سبزیجات ب وفروگ یافر

م،شرود .کاگبهدهرای دگمران،

و DTNBو اهوتاتیون اساانداگد از شهک

مخاهف ،بهای آن ارزاگش شرد اسر

کر از آن جمهر

م،ترروان برر ااررهات ضررد ویهوسرر ،ضررد میکهوبرر ،و
پیشگیهی از تجمع پالکا ،اشاگ کرهد .هرم چنرین نشران
داد شررد اسرر

کررر میهیسرراین داگای ااررهات آناررر،

اکسیدانا ،و محافظ

سهول ،اس ( .)00ساخااگ شیمیای،

آن ک داگای اهو های ماعدد هیدگوکسیل اس

و بافه تهیس ( )pH =1/1از شهک

سریگما

EDTA

مه

آلمان

 Aldrichتهی شد.

این مطالع تجهب ،گوی موش های صحهای ،نره برا
سررن  01-1هفا ر و وزن  061 ±01اررهم ک ر از موسس ر
پهوگش حیوانات آزمایشرگاه ،دانشرگا عهروم پزشرک،
مازندگان تهی شد بود انجام شرد .حیوانرات دگ مهکرز

باعث

نگهداگی حیوانات آزمایشگاه ،دگ دانشکد داگوسازی

ایجاد یدگت آنا ،اکسیدانا ،باالی ،م،شود ضمن ایرن

ساگی تح

کناهل شد (دگج حهاگت برین01

ک توانای ،از برین برهدن اکسر ،گادیکرالهرا گا بر نحرو

تا  05دگج سانا ،اهاد) و گوشنای ،دوگ ای  00ساع

چشمگیهی افزای

م،دهد (تصویه شماگ .)00( )0

وضعی

گوشنای ،و  00ساع

تاگیک ،غذا و آب یرهاگ اهفانرد.

موازین اخالی ،کاگ برا حیوانرات آزمایشرگاه ،دگ طر،
انجام طهح گعای

شد.

حیوانات ب طوگ تصادف ،ب  7ارهو و بر تعرداد 6
سه تقسریم و بر مردت  01گوز تیمراگ شردند .ارهو اول
گوغن زیاون (حرالل اندوسرولفان و میهیسراین) و نهمرال
دوم تا پنجم اندوسرولفان برا دوز  01 mg/kgو دوزهرای
هه سال زگاعر هرای بهراگ و دگ سرالهرای اخیره

مخاهررف از میهیسرراین ( )01 05 01 5 mg/kgاررهو

جالیز و صیف ،جات دگ مناط مخاهرف ایرهان دگ سرطح

ششم اندوسولفان تنها برا دوز  01 mg/kgو ارهو هفرام

وسیع ،کش

م،اهدد لذا از انواع سموم شریمیای ،مرن

جمهررر اندوسرررولفان بررر صررروگت اسررراهد اسرررافاد
م،شود( .)02ب سبب این ک میهیساین یک ماد طبیع ،و

سیکهوفسفامید ب عنوان کناهل مثب
صوگت داخل صفای ،دگیاف
 02ساع

با دوز  01mg/kgب

کهدند.

پس از آخهین تزگی

موش هرا برا اتیرل

ایرراه ،برر ،خطرره و برردون عررواگض جررانب ،مرر،باشررد و

اته بیهوش اشا و با سهنگ هپاگین حدوداً  0سر ،سر،

مطالعات یبه ،نشان داد اند ک این ماد ب خوب ،توانای،

انرردازایهی سررطح

مهاگ شهایط اکسیداتیو گا داگاس

13

لذا با توج ب این ک
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تصویر شماره  :1ساخااگ مولکول ،میهیساین

سالین (حالل سیکهوفسرفامید) برا دوز  01 ml/kgارهو

اثر محافظتي ميریستين بر آسيب بيوشيميایي کبد

آمینوتهانسرررفهاز ( )ASTآلکرررالن فسرررفاتاز ( )ALPو

شردند و برا اسرافاد از نرهمافرزاگ  SPSS 16بر صروگت

سوپهاکسید دیسموتاز صوگت پذیهف  .پس از جهاح،

آزمون آنالیز واگیرانس یرک طهفر ()One way ANOVA

کبد حیوان بهای انداز ایهی اهوتاتیون خراگ اهدیرد.

تجزی ر و تحهیررل انجررام شررد .دگ مقایس ر میررانگین بررین

پس از ساناهیفوژ نمون های خون ،سهم آنها جدا شد و

اهو ها  p<1/15ب عنوان سطح معناداگ تهق ،اهدید.

سطح آنزیمهای  AST ALTو  ALPانرداز ایرهی شرد.

یافته ها

اهبولهای یهمز باییماند با سهم فیزیولوژی  1دگصد بر
 0بر  0سر مهتبر شساشرو داد شردند .سرپس 0

میررانگین یافارر هررای آزمایشررگاه ،حاصررل از اارره

نسرب

میه،لیاه آب دوباگ تقطیه بر اهبرولهرای یهمرز شساشرو

محافظا ،میهیساین به سمی

بیوشیمیای ،اندوسرولفان بره

داد شد اضاف اهدید و ب مدت  05دییق دگ دمرای 2

کبد موش صحهای ،دگ جدول شماگ  0نشران داد شرد

دگج سانا ،اهاد انکوب شد .از همولیزات تهی شد بر

اس .

فعالی

منظوگ سنج

گوش Woolliams

آنزیم  SODب

و همکاگان اسافاد شد(.)05
جه

دگ بین اهو های تحر

سهم دگ اهو کناهل بی ته بود و اهو دگیاف

انداز ایهیاهوتاتیون احیاء بر

گوش Elman

کنند

سیکهوفسفامید (شاهد) کمتهین مقداگ گا داگا م،باشد.

ب  1/0اهم از کبد مروش  0میهر ،لیاره  EDTAافرزود
شررد و تحرر

مطالعر سرطح اهوتراتیون

تزگیر داخررل صررفای ،حرراد اندوسررولفان منجرره ب ر

هموژناسرریون یررهاگ اهفرر  .سررپس 1/5

میه،لیاه دیگه  EDTAو  0/5میه ،لیاه  01 TCAدگصرد
اضاف و ب مدت  05دییق ساناهیفیوژ شد.

معناداگ سطح اهوتاتیون سهم دگ ارهو دگیافر

کاه

کنند اندوسولفان تنها دگ مقایس برا ارهو کنارهل شرد
( )P <1/15ک با تزگی میهیساین  01دییق پس از

اس

یک میه ،لیاه از محهول گویر ،بر لولر سراناهیفیوژ

دگیاف

اندوسولفان و نمون بهداگی بعرد از  02سراع

دیگه مناقل اهدید و  0/5میه،لیاه بافه تهیس  1/2موالگ

افزای

معن،داگی گا دگ سطح اهوتایاون سهم اهو های

و  1/5میه ،لیاه  DTNBاضاف شد .لول ب آگامر ،تکران

تح

داد شد

تا گنگ زگد یکنواخا ،دگ آن پدیرداگ ارهدد.

دگ نهای جذب محهول حاصل دگ طول مرو  200نرانوماه
یهائ

شد .با مقایس جذب حاصل با منحنر ،اسراانداگد

غهظ

اهوتاتیون محاسب و به اساس میکهومرول بره هره

مطالع ب دلیرل اارهات حفراظا ،نشران داد اسر

( .)p<1/15داد های جدول شماگ  0نشان مر،دهرد کر
تزگی ر اندوسررولفان سرربب افررزای

معنرراداگی دگ سررطح

آنزیمهای سروپه اکسرید دیسرموتاز دگ بافر

اهم وزن کبد اگائ شد(.)06

مقایس با اهو کناهل شرد اسر

( )p<1/15و مصرهف

میهیساین سطح آن گا تا  02/67دگصد کاه

داد اس .

ناایج حاصل از اگزیاب ،آنزیمهای  AST ALTو

جدول شماره  :1ااه محافظا ،میهیساین به میانگین پاگاماههای بیوشیمیای ،دگ آسیب کبدی ناش ،از آندوسولفان دگ اهو های مخاهف
پاگاماههای بیوشیمیای،

GSH µmol/g

ALT
U/L

AST
U/L

ALP
U/L

SOD µmol/g

002 ± 1/6

15 ±2/51

001± 0

050/66 ±2/5

62/66 ±0/50

51/00 ±0/50

001200±0205

061±0

015/00 ± 6/00

017 ±2/51

اندوسولفان+میهیساین5mg/Kg

10 ±0/50

010± 0/70

067/00 ± 0/50

017/66 ± 6/10

10± 0/6

اندوسولفان+میهیساین01mg/Kg

76/66 ±2/06

17/66 ± 0/50

051/66± 0/50

070/66 ± 2/15

71/00 ± 0/71

اندوسولفان+میهیساین05mg/Kg

15/66± 5/01

15± 0/50

052/66 ± 0/50

061/66 ± 0/5

70/66 ± 0/50

اندوسولفان+میهیساین01mg/Kg

010/00 ± 5/56

15 ±0

021/00 ± 0/15

060 ± 0/16

61/66 ± 0/50

اندوسولفان

70/00 ± 0/10

000/00 ±0

065/00 ± 2/12

012± 7/5

12/00 ± 0/15

اهو تیماگ
کناهل (حالل)
سیکهوفسفامید(شاهد(

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 341آذر 3131

18

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

داد ها ب صوگت میانگین  ±انحهاف معیاگ ارزاگش

کبردی دگ

پژوهشی

محمد شکرزاده و همکاران

آسریب عمهکرهد

 ALPب عنروان بیوماگکههرای سرنج

کبدی نشان دهنرد آسریب معنراداگی دگ بافر

کبردی

م،باشد ب طروگی کر اسرافاد از میهیسراین برا دوز 01
میهرر،اررهم ب ر ازای هرره کیهررواهم وزن برردن همررها بررا
سطح آنزیم  ASTب مقداگ 07

اندوسولفان سبب کاه

تحقی ما همخوان ،داگد( .)07اندوسولفان هماننرد دیگره
آف

ک

ها یادگ ب تولیرد گادیکرال هرای آزاد اسر .

 Lajmanovichو همکاگان نشان دادند کر اندوسرولفان
سررمی

بررا دوزهررای  01g/lو  5و  0/5دگ اگیاهوسرری

ژنایک ،ایجاد م،کند و دگ دوزهای  5و  01g/lتعداد گیز

واحد آنزیم  ALTب

میزان  06/00واحد و آنرزیم ALP

هسا گا نسب

 00واحد شرد اسر

( .)p<1/15دگ حرال ،کر مصرهف

مرر،دهررد( .)01دگ مطالعررات دیگرره نیررز اندوسررولفان بررا

میهیساین با دوز  5میه ،اهم بر ازای هره کیهرواهم وزن

دوزهررای  01- 0 mg/kgدگ گوز فعالیرر

سوپهاکسررید

بدن ااه محافظا ،اید آل ،گا دگ بهابه آسیب اندوسولفان

دیسررموتاز کاترراالز و مررالون دی آلدهیررد گا برر طرروگ

کنند

داد(.)01 01

نشان نداد اس  .بین اهو شاهد و اهو دگیاف

ب اهو کناهل ب طوگ معنراداگی افرزای

معنرراداگی نسررب

ب ر اررهو کناررهل افررزای

اندوسررولفان تنهررا تفرراوت معنرراداگی دگ ایجرراد آسرریب

اندوسولفان یادگ ب تولیرد اونر هرای غیهفعرال اکسریژن

و دگ هره دو ارهو نشران دهنرد

) (ROSبود کر سربب ایجراد آسریب دگ ژنروم غشرای

آسرریب جرردی بیوشرریمای ،اس ر  .هررمچنررین اسررافاد از

سهول ،و گا اندازی لیپید پهاکسیداسیون م،اهدد .مالون

هیچاون تداخه ،گا دگ

دی آلدهید ( )MDAمحصول لیپید پهاکسیداسریون برا

کبدی وجرود نداشر

کمک حالل دگ گوند آزمای

 DNAتررداخل نمررود کرر باعررث ایجرراد شکسرر

ااه محافظا ،میهیساین نشان نداد اس .

گشا هرای  DNAو دگ نایجر اسراهش شکسر

بحث

دگ
هرای

کهوموزومال م ،اهدد .دگ مطالع ای دیگره کر توسرط
اارره محررافظا ،و آنارر ،اکسرریدان،

عبداله ،و همکاگان دگ دانشگا تههان ب منظوگ بهگسر،

دگ ایررن پررژوه

میهیساین به سطح اهوتاتیون احیا سوپه اکسید دیسموتاز

سموم اگاانوکهه و اگاانوفسفه به فعالی

اسایل کولین

و آنرزیمهرای کبردی شرامل  AST ALTو  ALPبهگسر،

اساهاز انجرام شرد ماوجر تغییرهات اسراهد ای دگ ایرن

معنراداگ سرطح اهوتراتیون

توسط هه دو اهو از آف ک ها شردند کر برا

شد .اندوسولفان سبب کاه
احیا و افزای

یسم

سطح سوپه اکسید دیسموتاز و آنزیم های

تغییهات ایجراد شرد توسرط اندوسرولفان دگ تحقیر مرا

 AST ALTو  ALPشد اس  .تجویز میهیساین همرها

همخرروان ،داگد( Perez .)00و همکرراگان بررا اسررافاد از

معنراداگ

گوش میکهونوکهئوس نشران دادنرد کر اندوسرولفان برا

معنراداگ سرطح سروپه اکسرید

ایجاد ژنوتوکسیسیا ،دگ ایاهان با دوز ( )5µg/lب طوگ

با اندوسولفان دگ اهو های تیماگ سبب افزای
سطح اهوتاتیون و کراه
اررهو دگیافرر

کننررد اندوسررولفان تنهررا شررد .سررطح

اهوتاتیون کبدی دگ موشهای دگیاف

کننرد دوزهرای

مخاهف میهیسراین نزدیرک بر سرطح آن دگ مروشهرای
اهو کناهل م،باشد ک نشان دهنرد ایرن اسر

کر بر

تهکیبات آنا ،اکسیدان
جه

بسیاگی از سوی محققرین

پیشرگیهی از عرواگض سرمی

سرهول ،و اسراهس

اکسیداتیو آف ک ها پیشنهاد شد اس  .ب طروگ مثرال
مصهف  011mg/kgویاامین  Eااهات حفاظا ،دگ بهابره

سطح نهمال نزدیک شد اس  .بنا بر تحقیر صرالح ،و

اندوسولفان دگ مدل های حیوان ،نشان داد اس ( .)00از

همکاگان تماس موشهای صحهای ،با سموم اگاانوفسرفه

این میان میهیساین ب عنوان یک تهکیب آنار،اکسریدان

باعررث کرراه

سررطح  GSHو افررزای

اهو های موگد بهگسر ،شرد اسر

11
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سررطح  SODدگ

و محافظ سهول ،با حدایل عواگض جرانب ،دگ سرالهرای

کر برا یافار هرای

اخیه بسیاگ موگد توج یهاگ اهفا اس  .ازاگش شد
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دیسموتاز آنرزیم هرای  AST ALTو  ALPنسرب

بر

معناداگی تعداد گیز هسا گا افزای

م،دهد(.)00

اثر محافظتي ميریستين بر آسيب بيوشيميایي کبد

مهاگ تولید هیدگوژن پهاکسید پهاکسیداسیون لیپیردی و
.)00(  همها اسJNK فعالسازی
دهد کر،ناایج حاصل از مطالع انجام شد نشان م
 دگ، ایرد آلر،سرهول

محافظر

ک میهیساین ب صوگت وابسا ب دوز سطح مالون
داد و دگ

 گا کرراهUVB  از اشررع،دی آلدئیررد ناشرر

 و از بین بهدن گادیکالهرای،بهبود عفون های باکاهیای

میهیساین داگای فعالی

 از آنجرا کر اسراان مازنردگان.  بود اسر،مدل حیوان

 بر.  مواه بود اسر،آزاد ایجاد شد دگ اندامهای حیات
خطه اباال ب دیاب

یطب کشاوگزی بود و سهطان کولون دگ آن بسیاگ شایع
میهیساین ب عنوان یک مکمل پیشرگهی کننرد از

اس

اس

 ااه جدیدی از آن دگ کاه،تازا
.)05 02( گسید اس

 ب اب0 نوع

 و همکررراگان دگ مطالعررر ای خرررواص،فهحنررراک

 از سموم کشراوگزی و آفر کر هرا یابرل،سهطان ناش

 میهیساین اسراخها شرد از میرو تروت، آکسیدان،آنا

 دگ،های بالین، از این گو انجام کاگآزمای. مصهف اس

 دگ مطالعرات دیگرهی.)06( گا اابات نمودنرد،سیا وحش

 بری تره، و مدلهای حیوان،جمعی های مخاهف انسان

 از مصهف،میهیساین گادیکال های آزاد تولید شد ناش

.اهدد،پیشنهاد م

، اوگ گا دگ بیمرراگان بررا کررم خررون،داگوی هیدگوکسرر

سپاسگزاری
تحقیقرات و

 معاونر،مرال

این تحقیر برا حمایر

 مازنردگان بر اجرهاء دگ،فنآوگی دانشگا عهوم پزشرک
. آمد اس

 و همکراگانWanga .)07( داد اسر

سیکل سل کراه

 وROS نیز اظهاگ داشراند کر میهیسراین از طهیر مهراگ
DNA از آسریب

 اکسریدان،فعالسازی آنزیمهای آنا

 میهیسراین،سهول

 ااهات محافظ.)00(کند،پیشگیهی م

داد کر برا

 توان ب ساخااگ فالوونوئیدی آن نسب،گا م
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