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Abstract 
 

Background and purpose: Diazinon is an oregano-phosphate insecticide used for pest control in 
the agricultural fields and gardens.  It is easily absorbed through intestine, respiratory system and skin and 
is metabolized in the liver to diazoxon which is more toxic. This study aimed at examining the effect of 
diazinon on superoxide dismutase enzyme activity in rat erythrocyte and investigating the effect of 
antioxidant vitamins. 

Materials and methods: In this study, Wistar rats were divided into 9 groups. The groups were 
administered normal saline, soybean oil, diazinon (30 mg/kg), vitamins E, C, A (100 mg/kg, 500 mg/kg, 
400 IU/kg, respectively) and combination of diazinon with the mentioned doses of each vitamin 
intraperitoneally (IP) for 14 days. Seven days after the last injection, the rats were anesthetized and one 
ml of blood was taken from their heart; erythrocytes were aspirated and lysed. Hemolysis was used to 
measure superoxide dismutase enzyme activity. Data analysis was run using SPSS and the differences 
between the groups were analyzed applying Kruskal-Wallis and Mann Whitney tests at the significance 
level of 0.05 

Results: The activity of superoxide dismutase enzymes was significantly higher in the diazinon-
exposed group in comparison to the control group (P= 0.008). Diazinon/vitamin groups displayed a 
significantly increased level of enzyme activity compared to the control group (P= 0.005), as well. 

Conclusion: Diazinon increases the production of superoxide free radicals which in turn leads to 
oxidative stress. Vitamins, as non-enzymatic antioxidants, are probably effective in reducing the levels of 
free radicals and restoring antioxidants enzymes.  
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  پژوهشی          

  
  
  ــدرانـــازنـــــی مــکـــــوم پزشـــلـــه دانشــــگاه عــلـــمج

  )30-38   (1390 سال  اسفند    1  ویژه نامه بیست و یکم دوره 
 

30  1390اسفند  ، 1نامه  ویژه ، بیست و یکم دوره                                                               گاه علوم پزشکی مازندران                      مجله دانش 

 بر فعالیت آنزیم A و E،  C های ویتامینبررسی اثر محافظتی 
  های قرمز موش صحرایی  سوپراکسید دیسموتاز در گلبول

   دیازینونمواجهه یافته با سم
 

        1محمد شکرزاده
        2سکینه سادات حسینی پیام

        3مهریارزرگری
        4علی عباسی
  5سعید عابدیان
        6عیسی لیالی

        2ورستانامیر شادب
        2محمود امیدی

  7الهام احمدی باصیری
  چکیده

 ارگانوفسفره است کـه بـرای کنتـرل آفـات در مـزارع کـشاورزی و باغـات                    کش  دیازینون یک حشره   :سابقه و هدف  
تـر   روده، سیستم تنفسی و پوست جذب شده و در کبد به دیازکسون که سـمی    ه  دیازینون به آسانی از جدار    . شود  استفاده می 

دیـسموتاز    اکـسید  صورت مزمن بر فعالیت آنزیم سـوپر  هب دیازینون اثر بررسی مطالعه، از این هدف .شود است متابولیزه می
  .باشد کسیدانت میا های آنتی ثیر مصرف ویتامینأو ت صحرایی اریتروسیت موش

 ،)نرمـال سـالین   ( گروه شاهد . تفاده شد  گروه تقسیم شدند اس    9های صحرایی که به       در این مطالعه از موش     :ها مواد و روش  
  و mg/kg100  ،mg/kg500بـه ترتیـب بـا دوزهـای          (A و   E   ،Cهـای    ، ویتـامین  )mg/kg 30(، دیازینون   )روغن سویا (کنترل  
IU/kg 400 (           ذکر شده به صورت داخل صفاقی بـه         مقادیرها را با      و سه گروه دیگر ترکیبی از دیازینون و هر یک از ویتامین 
  ها گرفتـه   لیتر خون از قلب آن       روز بعد از آخرین تزریق حیوانات بیهوش شدند و یک میلی           7. وز دریافت کردند   ر 14مدت  
. دیـسموتاز اسـتفاده شـد      اکـسید  از همولیزات برای سنجش فعالیـت آنـزیم سـوپر         . های قرمز خون جدا و لیز شد        گلبول. شد

ویتنـی بـا سـطح       من کراسکال والیس و   های آماری    سپس با آزمون   .ید گرد SPSS افزار اطالعات با استفاده از رایانه وارد نرم      
  .ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تفاوت بین گروه  آزمون05/0داری  یمعن

هـای     و گـروه   )=008/0p(نـسبت بـه گـروه کنتـرل          دیـسموتاز در گـروه دیـازینون       اکسید فعالیت آنزیم سوپر   :ها یافته
  .است  داری داشته  افزایش معنی)=005/0p( ه گروه کنترلنسبت بها  ویتامین+ دیازینون 

 هـا  احتماال ویتامین. شود می اکسیداتیو استرس و در نتیجه اکسید آزاد سوپر های رادیکال تولید افزایش دیازینون منجر به :استنتاج
 .شوند میاکسیدانت موثر واقع  ی آنتیها های آزاد و احیاء آنزیم کاهش سطح رادیکال آنزیمی در های غیر اکسیدانت به عنوان آنتی

  
 A و E  ،Cهای  اکسید دیسموتاز، استرس اکسیداتیو، ویتامین دیازینون، سوپر :های کلیدی هواژ

  

  مقدمه
ای از  هــای ارگانوفــسفره گــروه عمــده کــش حــشره

 طور  های شیمیایی هستند که امروزه در جهان به         کش  حشره
هـا   کـش   از حشره  این گروه  ).1(شوند گسترده استفاده می  

  ات، در مناطقـعالوه بر استفاده در مزارع کشاورزی و باغ

 
   :hosini.payam@yahoo.comE-mail              جاده خزر آباد، مجتع دانشگاهی پیامبر اعضم، دانشکده داروسازی18ساری، کیلومتر  - سکینه سادات حسینی پیام:مولف مسئول

  دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،فارموکولوژی/ گروه سم شناسی ،علوم دارویی قاتیتحق مرکز. 1
 دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد سم شناسی، . 2

  پزشکی مازندران علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده بیوشیمی، هگرو. 3
  پزشکی قانونی مازندرانست، پاتولوژی. 4
  پزشکی مازندران علومدانشکده پزشکی، دانشگاه مرکز تحقیقات دیابت، گروه ایمنی شناسی و میکروب شناسی، . 5
  گروه بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری. 6
  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانکمیته تحقیقات دانشجویی،  ارشد آمار زیستی، دانشجوی کارشناسی. 7

  23/11/90:            تاریخ تصویب 26/10/90:           تاریخ ارجاع جهت اصالحات 26/9/90: ریافت تاریخ د 
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   محمدشکرزاده و همکاران                          پژوهشی  

31  1390اسفند  ، 1نامه  ویژه ، ت و یکمبیس دوره                                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

مسکونی نیـز بـرای کنتـرل آفـات، حفاظـت از بهداشـت            
کـــار گرفتـــه  ه نیـــز بـــعمـــومی، صـــنعت و دامپزشـــکی

طور عمومی سـمیت      سموم ارگانوفسفره به   .)2،3(شوند می
 میـر ناشـی   ترین عامل بیماری و مرگ و    باالی دارند و مهم   

. )4(هــا در کــشورهای جهــان ســوم هــستند  از مــسمومیت
 فسفره است  ارگانو های  کش حشره ترین مهم از دیازینون

شده  کشاورزی استفاده  در حشرات انواع کنترل برای که
 شود می تجزیه سرعت آبی به های محیط در  دیازینون.است

 هـای معـدنی   کخـا  در اسـت نیمـه عمـر آن    ولی ممکن
  .)1،5(اشدب ماه یک از بیش هوازی
 و به سرعت در طی چند سـاعت        آسانی ترکیب به  این

 طریـق تمـاس   ازهمچنـین  . )6(شـود  مـی  جـذب  روده از
 زمـان  در بـه سـرعت   شـده و  پوستی و تنفسی نیز جـذب 

 بیـشتر . شـود  می دیازوکسون متابولیزه  به کبد در کوتاهی
 سـیتوکروم  سیـستم  توسط کبد در ترکیبات ارگانوفسفره 

P450 متابولیــت بــه اکـسیداتیو   از طریـق دسولفوراســیون 
  .)7(شوند می تبدیل سمی فعال

هـا مهـار آنـزیم       مکانیسم شناخته شـده ارگانوفـسفره     
ی سیناپـسی سـمپاتیک و      هـا  در پایانه  کولین استراز  استیل

 کـولین  تجمع نوروترنسمیتر استیل   نتیجه، درپاراسمپاتیک و   
 های حد گیرنده  از بیش های عصبی و تحریک    در سیناپس 

 .)8،9(موســـکارینی اســـت  و نیکـــوتینی کولینرژیـــک
ــا فــسفریله کــردن   ارگانوفــسفره هــا از جملــه دیــازینون ب

باعث تغییراتـی در سـاختار   ) پروتامین(های هسته    پروتئین
 اســپرم در طــی مراحــل اســپرماتوژنز DNAکرومــاتین و 

شود و همچنین در بافـت بیـضه نفـوذ کـرده و باعـث                 می
هـای منـی بـر،       کاهش وزن و قطر بیضه،کاهش قطر لولـه       

ی ژرمینال،  ها کاهش سلول  بقاء اسپرم،  کاهش حرکت و  
در نهایت  . شود می سرتولی و تغییر کیفیت منی     الیدیگ،

 را  طبیعـی تولید اسپرم را کاهش داده و تعداد اسپرم غیـر           
 در تخمدان نیز باعث نکروزه شـدن        .)10(دهد افزایش می 

هـای   بافت آن و کاهش قابل توجهی در تعـداد فولیکـول      
های آترتیک و کـاهش وزن        فولیکول آف و افزایش   گر

 های جنسی   دیازینون بر روی هورمون    .)11(شود  تخمدان می 

ــر کــرده، ســطح   ــز اث ــزایش و ســطح FSH و LHنی  را اف
. )10(دهـد   داری کـاهش مـی     طـور معنـی    هون را ب  تستوستر

هـا، تخریـب     دیازینون ممکن است باعـث جهـش در ژن        
کروموزوم، اثـر منفـی بـر تمـایز سـلولی و القـای مـرگ                

هــای جنــین و  سـلولی، توقــف تقــسیم میتــوزی در ســلول 
 از طرف دیگر دیازینون بـه       )10( شود DNAکاهش سنتز   

ــ  ــر فعالی ــاثیر ب ــان ژن  خــاطر ت ــدوکرین و بی ــستم آن ت سی
 ها اثرات زیان آور شـامل تغییـر فاکتورهـای          کننده آن  تنظیم

و تغییر سطح گلوکز خـون در       ) RBC،Hb،HCT(خونی  
 ترکیبـات  مخرب اثرات. )11(کند اثر مواجهه را ایجاد می

 تاثیرات بلکه شود،  نمی این موارد محدود   به ارگانوفسفره
 تولیـد  سـلول،  بـه غـشاهای   آسیب مانند غیرکولینرژیکی

 نیـز  اکـسیدانت   سیـستم آنتـی    در اخـتالل  و آزاد رادیکال
 بـسیار  کـه  هـایی  یکی از مکانیـسم . )7(است شده مشاهده
 آزاد هـای  رادیکـال  اسـت، تولیـد   گرفته قرار توجه مورد

ــه و ترکیبــات ایــن توســط ــال آن ب ــر دنب ــستم در تغیی  سی
 غـشاء  لیپیـدهای  پراکـسیداسیون  و سلول اکسیدانت تیآن
هـای   کـش  تحقیقات نشان داده است حـشره      .)12(باشد می

ــه  ــد گون ــزایش تولی ــسفره موجــب اف هــای فعــال  ارگانوف
هـای اکـسیژن فعـال بـا         شده و رادیکـال   ) ROS(اکسیژن  

پراکسیداسیون لیپیدها باعـث صـدمه بـه غـشاء سـلولی و             
های اکسیژن فعـال ماننـد        گونه .)13(شوند مرگ سلول می  

آنیــون ســوپر اکــسید و هیــدروژن پراکــسید و رادیکــال  
 توانند به لیپیـدها،      می هیدروکسیل ترکیبات فعالی هستند که    

DNAهــا صــدمه زده و  ، اســیدهای نوکلئیــک و پــروتئین
  همچنین اسـترس   .ممکن است باعث تغییرات ژنتیکی شوند     

  باعـث کـاهش    ROSاکسیداتیو ایجاد شده در اثر ترکیبات       
ــاتیون در ــوی مــی  گلوت ــه و صــدمات کلی  .)14(شــود کلی

ــه ــین باعــث اخــتالل در   گون ــال همچن  هــای اکــسیژن فع
مورفولوژی، بقاء، تحـرک و عملکـرد اسـپرم شـده و بـا               

 ای جنسی باعث کاهش تعـداد     ه تسریع مراحل مرگ سلول   
. )15،16(شـوند  اسپرم و قدرت بـاروری در جـنس نـر مـی           
هـا را احیـاء و    بنابراین بدن بایـد بتوانـد اینگونـه رادیکـال        

های  وسیله آنتی اکسیدانت   هها ب  لول س .)17،18(حذف کند 
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  آنتی اکسیدان ها بر تاثیر دیازینوناثر محافظتی 
 

32  1390اسفند  ، 1نامه  ویژه ، بیست و یکم دوره                                                                         مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران             

ت را کـاهش    توانند این صـدما    آنزیمی و غیر آنزیمی می    
  .)18(دهند

 سیستم طریق از ROS احتمالی ترکیبات  مضر اثرات
ماننـد   هـایی  آنـزیم  شامل سلولی کسیدانت آنتی حمایتی

خنثــی ) CAT(و کاتــاالز ) SOD(سوپراکسیددیــسموتاز 
و  دیـسموتاز  اکـسید  سوپر آنزیمی مجموعه. )19(شود می

از  ناشـی  سمیت برابر در سلول دفاعی خط اولین کاتاالز
 تبـدیل  باعـث  SODباشـد آنـزیم    آزاد مـی   هـای   رادیکال
 افزایش فعالیت  .)20(شود   می H2O2به   اکسید سوپر رادیکال

SOD     هـا بـر     کـش  اثر حشره   یک سیستم جبرانی در برابر
باشد و مقدار این افزایش وابـسته بـه دو           ها می  روی سلول 

عامل بوده که شـامل وسـعت اسـترس اکـسیداتیو ایجـاد             
هـای آزاد    شده و پاسخ انطباقی سلول به افزایش رادیکال       

 آن بودن قاءال قابل آنزیم، این مهم خصوصیت .)18(است

 .)21(باشد می اکسیداتیو استرس شرایط تحت

هـای بـاالی     در مواردی که در اثر مواجه بـا غلظـت         
 اکسیدانت در بدن   های آنتی  های آزاد کمبود آنزیم    رادیکال

های غیرآنزیمـی    اکسیدانت  آنتی مصرفشود    شاهده می م
ــامین  ــدن را در  ماننــد برخــی از ویت ــایی ب حــذف  هــا توان

،  Eین  ها، ویتـام   از بین ویتامین   .)22(برد ها باال می   رادیکال
C   و A    انـد   اکسیدانت شـناخته شـده      به عنوان عوامل آنتی

برخی از مطالعات نشان داده اسـت کـه ایـن ویتـامین هـا               
تواننـد اثـرات     هـای آزاد شـده و مـی        باعث مهار رادیکال  

 .)23-25(ها را بهبـود بخـشند      فسفره سمیت ناشی از ارگانو   
های محلول در چربی بـوده        از خانواده ویتامین   Eویتامین  

ها در برابر پراکـسیداسیون      از غشاء سلول و لیپوپروتئین     و
چندین مطالعه دیگر نـشان داده       .)26 ،23(کند محافظت می 

هـای آزاد نیـز       از طریـق مهـار رادیکـال       Eاست ویتـامین    
ــی ــه م ــد ب ــ توان وثری از عمــل پراکــسیداسیون در طــور م

تـایج مطالعـه    . )23(های بیولوژیکی جلوگیری کند    سیستم
 اسـترس  Eنیز نشان داد ویتامین  و همکاران  1سوزان جون 

ــاالتیون و   ــی از مــ ــسیداتیو ناشــ ــوآت در  اکــ   دی متــ
  

                                                 
1. Susan John 

 یـک   C ویتـامین  .)27(دهـد   ها را کـاهش مـی      اریتروسیت
اکسیدانت با وزن مولکولی پایین و موثر در فاز آبی           آنتی

 های های مختلف سلول در برابر رادیکال      است که از قسمت   
 .)28(کند آزاد اکسیژن و نیتروژن محلول درآب حفاظت می

ــامین  باعــث کــاهش پراکــسیداسیون Cو  E ترکیــب ویت
 اکسیدانت های آنتی  الیت آنزیم  و همچنین فع   کند  میلیپیدها  

  .)18(کند را احیاء می
ــرات از وســیعی طیــف ــات متفــاوت اث ــرای ترکیب  ب
و  2 فورتانـاتو  درمطالعـه . اسـت  شده گزارش ارگانوفسفره

 خـوراکی  تجـویز  دنبال  به همکاران و همچنین عبداللهی   
 هــای آنــزیم فعالیــت تغییــر صــحرایی بــه مــوش مــاالتیون

و ) SOD( ت نظیـر سوپراکـسید دیـسموتاز      اکـسیدان  آنتی
ــاالز ــزایش )CAT( کات ــسیداسیون و اف ــدها پراک  در لیپی

بزاق، پالسما و نواحی مختلف مغـز ماننـد          ها، اریتروسیت
در . )29،30(اسـت  شـده  هیپوکامپ و کـورتکس مـشاهده     

 فعالیـت   مـشخص شـد   و همکـاران      سـوزان جـون    مطالعه
 های موش صـحرایی     سوپر اکسید دیسموتاز در اریتروسیت    

  از .)27(ها افزایش یافته اسـت      مواجهه یافته با ارگانوفسفره   
 سیپرمترین بـر   و کلرپیریفوس اثر مطالعه در دیگر، طرف
هـای   غلظـت  افـزایش  آزمایشگاهی، کوچک موش کبد

 )AST  ،ALT  ،ALP(کبـدی    عملکرد های  شاخص سرمی
، SOD ،CAT ،GSH(اکسیدان  های آنتی آنزیم کاهش و

GST،GR ،GPX (  اسـت  شـده  گـزارش)در  تفـاوت .)31 
 زمان مواجهه، و مقدار بررسی، مورد گونه و ترکیب نوع
 دلیـل تنـوع   بـه  .باشـد  مـی  مختلـف  مطالعـات  تمـایز  وجه

 هــا و ارگانوفــسفره شــیمیایی ســاختمان در هــا اســتخالف
مطالعــات  مختلــف، هــای بافــت روی اثــرات متفــاوت بــر

 ترکیبات ضـروری   این عمل مکانیسم درک جهت تکمیلی
ــت ــدف.اس ــه از  ه ــر، مطالع ــی حاض ــر بررس ــویز اث  تج

 اســترس هــای شــاخص بــه صــورت مــزمن بــر دیــازینون
کسیدانت بـر   ا های آنتی  و تاثیر مصرف ویتامین    اکسیداتیو

 .باشد می صحرایی اریتروسیت موش

  

                                                 
2. Fortunato 
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   محمدشکرزاده و همکاران                          پژوهشی  

33  1390اسفند  ، 1نامه  ویژه ، ت و یکمبیس دوره                                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

  مواد و روش ها
  مواد شیمیایی و دستگاه ها

شـامل سـم دیـازینون     اده،اسـتف  مورد شیمیایی مواد
ایـالت   1 سـاپلکو   درصد، 96به فرم تکنیکال با خلوص      (

از شرکت گل سم استان گلستان تهیه شـد و در           ) متحده
  غیرکـشنده  مقدارروغن سویا حل و به صورت صفاقی در         

 C  و A ، E هـای  ویتامین . تزریق شد  LD50با توجه به میزان     
سط حالل  با دوز مناسب تو    از شرکت سیگما تهیه شد و     

ای هـ  بـه گـروه   ) E و Aهـای    برای ویتـامین  (روغن سویا   
صـورت   هبـ ) با سم بعد از تزریق دیـازینون      (مورد مطالعه   

ــه حیــوان تزریــق شــد  ــه ب دیگــر مــواد . صــفاقی و روزان
شیمیایی مورد نیاز با خلـوص بـاال از شـرکت مـرک یـا               

دو اسـپکتروفتومتری    دسـتگاه  از. سیگما خریـداری شـد    
 ساخت کشور UV 1800 SHIMADZU-مدل  شعاعی

 نـانومتر   505مـوج    طـول  در ها جذب قرائت ژاپن جهت 
  .استفاده شد

  
  مطالعه حیوانی

 ویستار نژاد های صحرایی نر موش روی مطالعه این
 هفتـه کـه از   8سـن   گـرم و  180 ± 10محدوده وزنی  با

 حیوانـات  .انجـام شـد    انستیتو پاستور خریداری شده بود    
آزمایشگاهی در دانـشکده     اتنگهداری حیوان  مرکز در

 12 ساعت روشنایی و12 شرایط داروسازی ساری تحت
 اخالقی  موازین .گرفتند قرار آب و غذا ساعت تاریکی، 

 حیوانـات  بـا  کـار  هنگـام  آزمایشگاهی، حیوانات با کار
  .شد رعایت
  

  تیمار حیوانات
  هـر گـروه     در( گروه   9طور تصادفی به     حیوانات به 

   وه شـــاهد نرمـــال ســـالین گـــر.تقـــسیم شـــدند) ســـر 5
)ml/kg 5(      گروه کنترل روغن سویا ،)      بـه عنـوان حـالل

ــامین  ــازینون و ویت ــا دوز     دی ــی ب ــول در چرب ــای محل   ه
mg/kg 10( گـــروه ســـوم ســـم دیـــازینون بـــه میـــزان ،  

                                                 
1. Supelco 

LD50 ½) ًتقریبا mg/kg bw 30( )10،32( گروه چهارم ،
، گـروه پـنجم     )bw mg/kg 100 )25  به میـزان   Eویتامین  
، گـروه شـشم     )bw mg/kg 500 )25  به میـزان   Cویتامین  
، گـروه هفـتم   )IU/kg bw 400 )33  به میـزان Aویتامین 

، گروه هشتم دیـازینون و ویتـامین        Eدیازینون و ویتامین    
C      و گروه نهم دیازینون و ویتامین A)  های ذکـر    به میزان

 روز دریافـت    14، به صورت صفاقی به مدت       )شده فوق 
لیتـر    میلـی 1 روز بعد از آخـرین تزریـق   7سپس  .کردند

بـه   خون با سرنگ هپارینه از قلب حیوانات گرفته شـد و     
 دور بـه    3500هـا در     نمونـه . لوله آزمـایش انتقـال یافـت      

ــه ســانتریفوژ شــد و پالســمای آن جــدا  10مــدت   دقیق
  های قرمز باقی مانده بـا سـرم فیزیولـوژی           گلبول. گردید

.  مرتبه شستشو داده شـد    3 برای   2 به   1صد به نسبت     در 9
هـای قرمـز     لیتر آب دو بار تقطیر به گلبـول          میلی 2سپس  

 دقیقـه در    15شستشو داده شـده اضـافه شـد و بـه مـدت              
هـا لیـز     گراد انکوبـه شـد تـا گلبـول           درجه سانتی  4دمای  
از همولیزاتی که بـه ایـن ترتیـب تهیـه شـد بـرای               . شوند

کـه در   نکتـه مهـم ایـن   . فاد شـد است SODسنجش آنزیم  
وجـود  هیچ گروهی حیوان تلف شـده در طـول مطالعـه            

  .نداشت
  

  SODسنجش فعالیت آنزیم 
 بـــه روش SODبـــرای ســـنجش فعالیـــت آنـــزیم 

Woolliamsl    از کیت سنجش     و همکارانSOD) راندوکس 
RanSOD34(استفاده شد)  آلمان(.  

  

  یه و تحلیل داده هاتجز
هـای مـورد مطالعـه ابتـدا         اطالعات حاصل از گروه   
 گردیـد و    spss 18نـسخه   توسط رایانـه وارد نـرم افـزار         

ســپس بــا اســتفاده از آزمــون آمــاری ناپارامتریــک،      
 مقایـسه بــین میـانگین و انحــراف از   والــیس -کراسـکال 

عمل آمد و همچنین در داخل گروه هـا          هها ب  معیار گروه 
 بـه عنـوان     >05/0pن من ویتنی استفاده شد کـه        از آزمو 
  .دار در نظر گرفته شد معنی
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  آنتی اکسیدان ها بر تاثیر دیازینوناثر محافظتی 
 

34  1390اسفند  ، 1نامه  ویژه ، بیست و یکم دوره                                                                         مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران             

  یافته ها
 Aو E،  C های ویتامیندر این مطالعه اثر دیازینون و      

هـای   بر فعالیت آنزیم سوپر اکـسید دیـسموتاز در گلبـول    
مقایـسه  . قرمز موش صحرایی مورد بررسی قـرار گرفـت        

آزمـایش بـا    هـای تحـت        در گروه  SODمیانگین فعالیت   
 05/0 در سطح    والیس -استفاده از آزمون آماری کراسکال    

 سپس برای مقایسه میانگین بین      )=017/0p( دار شد  یمعن
در . هـا از آزمـون آمـاری مـن ویتنـی اسـتفاده شـد                گروه

 فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیـسموتاز در        1جدول شماره   
 میـانگین و انحـراف معیـار      های مختلف به صورت       گروه
 در گــروه SODفعالیــت آنــزیم .  داده شــده اســتنــشان

  نسبت به گـروه   ) 7/503 ± 3/46(کننده دیازینون    دریافت
) 285 ± 55 گــروه کنتــرل(کننــده روغــن ســویا  دریافــت

فعالیـت ایـن    ). p=008/0( داری داشته است   یافزایش معن 
آنزیم در گروه مواجهه یافتـه بـا دیـازینون در مقایـسه بـا               

   ترتیـــب بـــه (E ،C ،Aهـــای  هـــای کـــه ویتـــامین گـــروه
ــه ) 3/307 ± 1/46، 2/306 ± 3/84 ،0/295 ± 2/145 را ب

داری نـشان داد     ید نیز افـزایش معنـ     نتنهایی دریافت نمود  
)008/0=p .(     ویتنـی نـشان     با استفاده از آزمون آماری من

های که دیـازینون      در گروه  SODداده شد فعالیت آنزیم     
اند نـسبت    یافت کرده  در A و   E  ،Cهای   را همراه ویتامین  

داری  افـزایش معنـی    )گروه کنتـرل  (به گروه روغن سویا     
   درSODهمچنین فعالیت آنزیم ). p=005/0( داشته است

  
 )SOD( اکـسید دیـسموتاز   میانگین فعالیت آنزیم سـوپر   :1جدول شماره   

  در حیوانات مورد مطالعه
  

  *)SOD) U/mlمیانگین فعالیت آنزیم 
) SD± Mean (  

  نه تعداد نمو
  در هر گروه

  گروه های 
  تحت آزمایش

  نرمال سالین  5  25±8/201
  روغن سویا  5  55±0/285

  دیازینون  5  3/46±7/503
  Eویتامین   5  2/145±0/295

  Cویتامین  5  3/84±2/306
  Aویتامین   5  1/46±3/307
  Eویتامین + دیازینون  5  2/67±2/355
  Cویتامین + دیازینون  5  8/70±6/420
  Aویتامین + دیازینون  5  2/101±2/415

  

و در سـطح   آزمون کروسکال والیس  تحت آزمایش با روشهای  در گروهSOD فعالیت   زانمی *
  ).=017/0p(شد  آزمون05/0داری   نیمع

هـا    های که ترکیب دیازینون و هر یـک از ویتـامین           گروه
را ) 2/415 ± 2/101،   6/420 ± 8/70،   2/355 ± 2/67(

هـا را   ی کـه ویتـامین  ها ه با گروهدریافت کردند در مقایس   
داری داشـته اسـت      به تنهای دریافت کردند افزایش معنی     

)005/0=p .(   میانگین فعالیتSOD   کننـده    در گروه دریافت 
هــایی کــه ترکیــب ســم و  دیــازینون در مقایــسه بــا گــروه

  .داری نداشت اند تفاوت معنی ها را دریافت کرده ویتامین
  

  بحث
تایج مطالعه حاضر قید شد گونه که در بخش ن    همان

 و سم دیـازینون ارتبـاط وجـود         SODبین فعالیت آنزیم    
ــ  داری در  یدارد و تجــویز ایــن ســم باعــث افــزایش معن

های قرمز موش صحرایی   در گلبول SODفعالیت آنزیم
کننـده روغـن سـویا و        هـای دریافـت     در مقایسه با گـروه    

همچنـین  . هـا گردیـد     های دریافت کننده ویتـامین      گروه
هــای کــه بــا ســم و      در گــروهSODفعالیــت آنــزیم  

نــیم ســاعت بعــد از (  همزمــانA و E  ،Cهــای  ویتــامین
های کـه تنهـا       نسبت به گروه   داشتندمواجهه  ) تجویز سم 
را دریافـت  ) روغـن سـویا  (یـا حـالل ویتـامین     ویتامین و 

طبــق نتــایج . داری داشــته اســت ینمودنــد افــزایش معنــ
 ترکیب سم و ویتامین     هایی که    در گروه  1جدول شماره   

انــد نــسبت بــه گروهــی کــه تنهــا ســم  را دریافــت کــرده
 کاهش SODاست میانگین فعالیت آنزیم   دریافت کرده

چنـد ایـن کـاهش از نظـر آمـاری             هـر  .پیدا کرده اسـت   
ــی ــی   معن ــال داده م ــی احتم ــست ول ــویز   دار نی ــود تج ش
اکسیدانت مقداری از اثرات دیـازینون       های آنتی  ویتامین
 کـه  دادند نشان همکاران و Kaur. ح کرده باشد  را اصال 

 را SODفعالیــت  هــا، مــوش در مــصرف کلروپیریفــوس
 .)35(دهد می افزایش ها اریتروسیت در داری معنی طور هب

مـصرف   که داد نشان همکارانش و غنی مطالعه همچنین
 صـحرایی  مـوش  در صفاقی داخل صورته  ب پاراکسون

 SODهای  آنزیم فعالیت افزایش موجب ساعت 4 بعد از
  و Yamamoto در مطالعـه     .)36(گـردد  مـی  مغـز  افتیدر

همکاران مشاهده شد مواجهه پروانه ابریشم با دیـازینون         
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. )17(شود  می SOD پیامبر کد کنندهRNAباعث افزایش
و همکـاران نـشان داد مـاالتیون باعـث     Ahmed  مطالعـه 

 در اریتروسیت ها شـده و       CAT  و SODافزایش فعالیت   
ــه عنــوان آنتــی اکــسیدانت در رژیــم غــذایی    زنجبیــل ب

هـای   هـا در مـوش     کاهش مهمی در فعالیـت ایـن آنـزیم        
ــت   ــه داده اس ــه یافت ــشان داد  Akturk .)37(مواجه ــز ن  نی

هـای مواجهـه     ش در بافت قلـب مـو      SODفعالیت آنزیم   
 همچنـین در همـین      .یافته با دیازینون افزایش یافته است     

باعـث احیـاء    C  وEآزمایش نـشان داد تجـویز ویتـامین      
 دیگر طرف از .)18(فعالیت این آنزیم شده است مختصر

 ترکیبـــات تجـــویز دنبـــال بـــه مطالعـــات از در بعـــضی
 اکـسیدانت  آنتـی  هـای  آنزیم فعالیت کش، کاهش  آفت
 اثـر  مطالعـه  بـا  همکـاران   و Fetoui .اسـت  ارش شده گز

(Lambda-Cyhalothrin) LTC کـش   حـشره  نوعی که
 های اریتروسیت ورا در مغز  SODفعالیت   کاهش است،

ــزایش  ــوش و اف ــزارشMDA م ــد  را گ  Yu .)38(نمودن
ــشان ــه داد ن ــوس ک ــاهش باعــث کلروپیریف ــت  ک فعالی
هـــا  مـــوش چـــشم شـــبکیه CAT و SODهـــای  آنـــزیم

 مختلـف ناشـی    طالعـات م در نتایج  اختالف .)39(شود می
 تجویز ماده  مسیر بافت، نوع حیوان، گونه و نژاد نوع، از

با توجه به نتایج این . باشد می مواجهه زمان و سمی، دوز
ــازینون باعــث   مطالعــه حــدس زده مــی شــود تجــویز دی

هـای   هـای آزاد سوپراکـسید در گلبـول     افزایش رادیکال 

 هـای سوپراکـسید    قرمز موش صحرایی شده و رادیکـال      
ها  با پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء منجر به مرگ گلبول       

هـا بـا     گلبـول . شـوند  و در نتیجه اسـترس اکـسیداتیو مـی        
زدایـی خـود را      ظرفیت سم  SODافزایش فعالیت آنزیم    

اکـسید را بـه      های سوپر  از این طریق رادیکال    باال برده و  
پراکسید هیدروژن که خاصیت اکسیدانتی کمتری دارد       

خـود از عوامـل      پراکسید هیـدروژن نیـز    . ندکن تبدیل می 
هـا   هـا و بافـت     اکسیدانت است و باعث صدمه بـه سـلول        

اکـسیدانت   های آنتی  آنزیم کاتاالز که از آنزیم    . شود می
ــسیژن    ــه آب و اک ــدروژن را ب ــسید هی ــدن اســت پراک ب

بنــابراین پیــشنهاد  .کنــد شکــسته و اثــر آن را خنثــی مــی
 اثــرات ســموم شــود بــا توجــه بــه وجــود تنــاقض در مــی

های متفاوت بـدن تمرکـز       کش در ارگان   مختلف حشره 
هـای سـاختاری سـموم و        مطالعات بعدی بر روی تفاوت    
  .گذاری شود ها پایه تاثیر آن بر مکانیسم سمیت آن

  

  سپاسگزاری
این طرح تحقیقاتی با حمایت مالی اداره کل پزشکی         

پ مورخـه   /92395قانونی استان مازندران به شـماره ثبـت         
تمــامی همکــاران از  اجرایــی گــشته و بدینوســیله  1/2/90

 در اجرایی شدن این پـروژه یـاری          را پزشکی قانونی که ما   
  .اند کمال تشکر را داریم نموده
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