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Abstract 
 

Background and purpose: Deltamethrin is one of the major pesticides used in agriculture to 

control pests. Oxidative stress is one of the deltamethrin toxicity mechanisms. Different antioxidants have 

been investigated to deal with the oxidative damage of toxic substances. The purpose of this study was to 

evaluate the protective effect of Salvia officinalis extract against deltamethrin-induced hepatotoxicity in rats. 

Materials and methods: In an experimental study, 30 Wistar rats weighing 200-220 g were 

randomly divided into 5 groups (n=6 per group); group I was the control, group II received deltamethrin 

(15 mg/kg), group III received both deltamethrin (15 mg/kg) and  S. officinalis extract (100 mg/kg), group 

IV received both deltamethrin (15 mg/kg) and S. officinalis extract (200 mg/kg), and group V received 

merely S. officinalis extract. After 30 consecutive days, liver tissues were evaluated for the levels of 

malondialdehyde and glutathione peroxidase levels and histopathological changes. 

Results: According to findings, Salvia extract could considerably reduce malondialdehyde levels, 

improve the glutathione peroxidase activity, and reduce the liver damage caused by deltamethrin. 

Conclusion: S. officinalis extract showed antioxidant properties and reduced the toxic effects  

of deltamethrin, so, it can be used as a strong antioxidant in preventing and improving the effects of 

deltamethrin. 

 

Keywords: deltamethrin, Salvia officinalis extract, antioxidant, oxidative stress, liver 

 

J Mazandaran Univ Med Sci 2019; 29(178): 134-140 (Persian). 

 
 
 
 
 
* Corresponding Author: Seyed Jamaleddin Shahtaheri - School of Public Health, Institute for Environmental Research, 

Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (E-mail: shahtaheri@tums.ac.ir) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 7

mailto:shahtaheri@tums.ac.ir\)
https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-13545-fa.html


 
        
  
  

  ـدرانـــازنــــی مـکــــــزشـــوم پـــلـــگاه عـشـــــه دانــــلــمج
  )134- 140(   1398سال    آبان   178بیست و نهم   شماره دوره 

  135      1398، آبان  178بیست و نهم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                              دوره               

 گزارش کوتاه

 ) گلی مریم(سالویا  گیاه عصاره محافظتی اثر بررسی
 صحرایی موش مدل در دلتامترین از ناشی کبدي سمیت روي بر

  
    1سجاد سمیعی

    2منیره خادم   
    1رضا پوربابکی   

   3خوانساريمحمود قاضی    
  4طاهريسید جمال الدین شاه     

  چکیده
هاي مورد اســتفاده در کشــاورزي جهــت کنتــرل آفــت بــوده و کشترین حشرهیکی از مهمدلتامترین  و هدف: سابقه

ز مــواد ســمی، هاي اکسیداتیو حاصل اباشد. براي مقابله با آسیبهاي سمیت این سم میاسترس اکسیداتیو یکی از مکانیسم
اکسیدانی و حفــاظتی عصــاره ســالویا در اند. در این مطالعه خاصیت آنتیهاي مختلفی مورد بررسی قرار گرفتهاکسیدانآنتی

  گرفت. برابر سمیت دلتامترین بر روي کبد موش صحرایی مورد بررسی قرار
 220تا  200ویستار با حدود وزنی نژاد  نر بالغصحرایی موش  30 تجربی آزمایشگاهی، در این مطالعه ها:مواد و روش

) مواجهــه بــا ســم 2 ) کنتــرل، گــروه1بنــدي بــه صــورت گــروه تایی تقسیم شدند. گــروه 6گروه  5گرم به طور تصادفی به 
) 4 ، گــروه)100 (mg/kgســالویا و عصــاره  )15 (mg/kg دلتــامترین) مواجهــه همزمــان ســم 3 ، گروه)mg/kg) 15 دلتامترین

ــ ــان س ــه همزم ــامترینمواجه ــالویا ) mg/kg) 15 م دلت ــاره س ــروه)mg/kg) 200و عص ــالویا 5 ، گ ــاره س ــا عص ــه ب   ) مواجه
mg/kg) 100 ( ــوالی، بافــت کبــد مــوش 30صــورت گرفــت. پــس از مواجهــه بــه مــدت هــا جهــت ارزیــابی ســطوح روز مت

  ار گرفت.پراکسیداز و همچنین تغییرات هیستوپاتولوژي مورد بررسی قر آلدهید و گلوتاتیونديمالون
آلدهیــد، ديتواند باعث کــاهش چشــمگیري در ســطح مــالوندر این مطالعه مشخص شد که عصاره سالویا می ها:یافته

  پراکسیداز و کاهش آسیب کبدي ناشی از سم دلتامترین شود. بهبود سطح فعالیت آنزیم گلوتاتیون
توان از عصــاره ت سمی ناشی از سم دلتامترین، میاکسیدانی عصاره سالویا و کاهش اثرابا توجه به نقش آنتی استنتاج:

  کسیدان قوي در جهت پیشگیري و بهبود اثرات ناشی از سم دلتامترین استفاده کرد.سالویا به عنوان یک آنتی
  

  اکسیدان، استرس اکسیداتیو، کبدگلی)، آنتی دلتامترین، عصاره سالویا (مریم واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
هاي مــورد اســتفاده در کشحشرهدلتامترین یکی از 

 باشد کــه نقــش مهمــی درکشاورزي جهت کنترل آفت می
سمیت دلتامترین  .)1(کنترل بهداشت عمومی جوامع دارد

افزایش پراکسیداسیون لیپیــدي و کــاهش فعالیــت  باعث

 .)2(شودمی و استرس اکسیداتیو اکسیدانیهاي آنتیآنزیم
ه کبــد محــل شــده کــ عنــوان ،طبق بســیاري از مطالعــات

ها تالش .)3(باشدهاي دلتامترین میاصلی تجمع متابولیت
  عـاز مناب اي جدید و ایمنـهاکسیدانبه سمت یافتن آنتی

  
  E-mail:shahtaheri@tums.ac.ir                       خیابان انقالب، خیابان قدس، خیابان پورسینا، دانشکده بهداشت :تهران -جمال الدین شاه طاهري سید مولف مسئول:

  رانیتهران، تهران، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،يبهداشت حرفه ا یکارشناس ارشد مهندس. 1
  ، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراناستادیار. 2
  علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانفارماکولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه استاد، گروه . 3
 بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران استاد، گروه مهندسی. 4
 : 11/6/1398تاریخ تصویب :              28/2/1398تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            25/2/1398 تاریخ دریافت  
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 1گلــی) سالویا (مریم .)4(باشدطبیعی از جمله گیاهان می
بــه  کــه و از خانواده نعناع اســت علفی ،گیاهی چند ساله

دلیل داشتن فالونوئید و ترکیبات فنــولی داراي خــواص 
 اســتفاده بــه توجه با .)5(باشداکسیدانی میدرمانی و آنتی

 و کشــاورزان روي بــر آن اثــرات و دلتامترین از گسترده
 اثر بررسی به مطالعه این در سموم، تولید صنایع کارکنان
 ناشــی اکســیداتیو استرس روي بر سالویا عصاره حفاظتی

  پرداخته شد. صحرایی موش کبد در دلتامترین سم از
  
  شیمیایی )مواد1

ت تجــاري خریــداري درصد به صور 5/2دلتامترین 
و پــس از  ) از عطــاري معتبــر2SALVشد. گیــاه ســالویا (

تهیــه  کشاورزيتایید توسط عضو هیئت علمی دانشکده 
 3پراکسیداز گلوتاتیون آلدهید وديهاي مالونگردید. کیت

هــاي حــالل و ندآلمــان تهیــه شــد Zell bioاز شرکت از 
  دیگر از شرکت مرك آلمان خریداري گردید.

  

  گیري از گیاهه) عصار2
گیري از روش خیساندن استفاده شــد. جهت عصاره

لیتــر متــانول میلــی 250گرم از گیاه بــا  50طبق مطالعات، 
ــدت  ــه م ــوط و ب ــالص مخل ــاعت نگهــداري 72خ و  س

  .)6،7(شد گیريعصاره
  

  حیوانات و طرح آزمایش )3
مــی باشــد.  آزمایشــگاهی تجربــی نوع از این مطالعه

 گــرم 220-200موش نر بالغ صحرایی ویستار با وزن  30
از مرکــز تکثیــر حیوانــات آزمایشــگاهی علــوم پزشــکی 

 یــه کنتــرلها در محیطی بــا تهوتهران تهیه گردید. موش
و روشنایی استاندارد نگهداري شدند. غــذا  شده و در دما

و آب به صورت دسترسی آزاد در اختیار حیوانات قــرار 
 گرفت. کلیه آزمایشات حیوانی براساس دستورالعمل کمیتــه

حیوانات بــه صــورت  صورت گرفت.اخالق در پژوهش 
تایی تقسیم شدند. گــروه یــک) گروه شش 5تصادفی به 

                                                
1. Salvia officinalis 
2. Salvia 
3. Glutathione peroxidase  

، به صــورت درون صــفاقی مقطرل: دریافت آب گروه کنتر
دلتــامترین بــه صــورت درون  گروه دو) گروه سم: دریافــت

هــا مــوش گروهدر این گروه سه)  ،)mg/kg15()8صفاقی (
 )mg/kg100()9اژ (صـــورت گـــاو بـــه را ابتـــدا عصـــاره

بــه  یک ساعت بعد دلتــامترین را دریافت کردند و سپس
گروه کردند،  دریافت )mg/kg15( صفاقیصورت درون

صــورت  بــه را هــا ابتــدا عصــارهمــوش گروهدر اینچهار) 
ــپس )mg/kg200( )9گــاواژ ( ــد و س ــت کردن ــک  دریاف ی

ــاعت بعــد دلتــامترین را ــورت درون س ــه ص  صــفاقی ب
)mg/kg 15 ( ،ـــد ـــت کردن ـــروه دریاف ـــنج) گ ـــروه پ   گ

 .)mg/kg 100به صــورت گــاواژ ( عصارهدریافت کننده 
ـــروه ـــازگاري، گ ـــت س ـــاي جه ، DEL+SALV100ه

DEL+SALV200 و SALV  یــک هفتــه قبــل از شــروع
آزمایش عصاره را بــه صــورت گــاواژ دریافــت کردنــد. 

  روز متوالی صورت گرفت. 30به مدت آزمایش 
  

  ) جمع آوري نمونه4
هــا، کردن مــوش وزنو روزه  30دوره  اتمام پس از

یالزین بیهــوش ســپس کبــد توسط کتامین و زا حیوانات
ــع ــد. جم ــی 100آوري گردی ــک میل ــا ی ــد ب ــرم از کب گ
ــی ــفاتمیل ــافر فس ــر ب ــا  4لیت ــر  PHب ــوط و  4/7براب مخل

 دور 6000دقیقــه بــا نــرخ  20به مدت  گردید و هموژنایز
دست آمده در دماي هدقیقه سانتریفیوز و سوپرناتانت ب بر

  نگهداري گردید.گراد درجه سانتی -80
  

  ی مارکرهاي بیوشیمیاییارزیاب) 5
آلدهیــد و فعالیــت ديجهت بررسی تغییرات مــالون

ــاتیون ــتپراکســیداز  گلوت ــرکت از کی ــاي مربوطــه ش ه
Zellbio .سنجش این دو پارامتر بر اساس  استفاده گردید

 .گرفــت میزان جــذب در دســتگاه االیــزا ریــدر صــورت
. گرفــت تغییرات هیستوپاتولوژي کبد مورد بررسی قــرار

تغییرات وزنی حیوانات قبل و بعــد از آزمــایش  همچنین
  گرفت. مورد بررسی قرار

                                                
4. Phosphate-buffered saline 
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  و همکاران سجاد سمیعی     

  137      1398، آبان  178، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                              دوره بیست و نهم              

 گزارش کوتاه

  هیستوپاتولوژي) 6
ــد مــوش ــا از گــروهقســمتی از کب ــف ه ــاي مختل ه

درصد فیکس شدند. پــس از  10 جداسازي و در فرمالین
 ،ائــوزین -ینیلآمیــزي بــا هماتوکســرنــگو  سازيآماده

   ها با میکروسکوپ نوري صورت گرفت.بررسی آسیب
  
 ) آنالیز آماري7

گرفــت.  صــورت  SPSS 22آنــالیز آمــاري توســط
 طرفــه یــک واریانسها از آزمون آنالیز هت آنالیز دادهج

  استفاده گردید.
  

  ها و بحث یافته
  تغییرات وزنی) 1

گیــري مواجهه با دلتامترین باعث کاهش میزان وزن
 گردد که تاییدکننده نتایجموش نسبت به گروه کنترل می

دریافــت عصــاره باعــث  .)10(باشــدگذشــته مــیمطالعات 
کننــده نسبت به گــروه دریافــتها گیري موشبهبود وزن

ــیســم  ــودم ــماره  ش ــر )1(جــدول ش ــات دیگ . در مطالع
اکســیدان بــه است کــه دریافــت مــاده آنتــی مشاهده شده

توانــد باعــث بهبــود همراه دلتامترین به صورت تــوام مــی
از دالیــل کــاهش  .)11-13(ها شودگیري موشروند وزن

تــوان بــه هاي مواجهه یافتــه بــا دلتــامترین مــیموشوزن 
یکی دیگر از دالیل  .)14(کاهش مصرف غذا اشاره کرد

و  غذایی مواد ناقص تواند جذبها میکاهش وزن موش
  .)15(باشدجلوگیري از سنتز پروتئین می

  
  هاي مختلف تغییرات وزنی در گروه :1 شماره جدول

 

  گروه
  سم و سالویا  دلتامترین  کنترل  وزن

 100mg/kg 
  سم و سالویا

 200mg/kg 
  سالویا

  25/207 ± 71/1  25/207 ± 82/0  25/206 ± 26/1  5/206 ± 73/1  203 ± 5/1  اولیه (گرم)
  5/258 ± 1  25/247 ± 89/1  246 ± 83/1  230 ± 58/2  257 ± 45/2 یی (گرم)نها

  
  وضعیت پراکسیداسیون لیپیدي )2

 ديمواجهه با دلتامترین باعث افزایش چشــمگیر مــالون
 کــه تاییــدي )P >05/0(شودکنترل میگروهآلدهید نسبت به

دریافت همزمان عصاره  .)16(باشدگذشته می بر مطالعات

آلدهید نســبت ديبه همراه دلتامترین باعث کاهش مالون
). P >05/0شــود(مــی کننــده دلتــامترینگــروه دریافــت بــه

 ديکــاهش مــالون مواجهه همزمــان عصــاره بــا دلتــامترین و
ــاه  اکســیدانیهــاي آنتــیآلدهیــد نشــان از فعالیــت   ایــن گی

  .)1(نمودار شماره  دارد
  

  
  

  
 
و گلوتاتیون  (A)دیآلده يد مالون سطوح راتییتغ: 1شماره  مودارن

 ± اریمع انحراف صورت به جینتا مطالعه، مورد يها گروه (B)پراکسیداز
 در 05/0 ها گروه نیب اختالف يمعنادار سطح. اند شده انیب نیانگیم

 . شد گرفته نظر
 . Control با معنادار اختالف *
 . DEL با افتهی مواجهه گروه با دار معنا اختالف **

  DEL+SALV100اختالف معنادار با گروه  ***
  
دیگر مشــاهده شــد کــه ســالویا باعــث  ايمطالعه در
ها نشــان یافته .)17(شودآلدهید میديسطح مالون کاهش

 میــزان کــاهش مــالون در ،ز عصارهودهد که با افزایش دمی
دهنــده یابد که نشانطور محسوسی افزایش میآلدهید به
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تاثیر دوز دریــافتی عصــاره بــر وضــعیت پراکسیداســیون 
دهنــد کــه گیاهــانی از مطالعات نشان میباشد. لیپیدي می

فالنوئید  جمله سالویا سرشار از ترکیبات فنولیک از قبیل
است که ســالویا  گزارش شده .)18(و اسیدفنولیک هستند

باشــد کــه مــی Cداراي مقادیر بســیار زیــادي از ویتــامین 
 محتواي اسیداســکوربیک و فنــولی ســالویا تولیــد مــالون

  .)19(دهدآلدهید را کاهش میدي
  

  سطح فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز ) تغییرات3
مواجهه با دلتامترین باعث کاهش چشمگیر فعالیــت 

ــرل  آنــزیم گلوتــاتیون ــه گــروه کنت پراکســیداز نســبت ب
این نتایج با نتــایج مطالعــات گذشــته  )P >05/0( شودمی
حالیست که مواجهه همزمــان  این در .)20(خوانی داردهم

ــاتیون ــود فعالیــت گلوت ــا عصــاره باعــث بهب ــامترین ب  دلت
 )P >05/0( شــودپراکسیداز نسبت به مواجهه با دلتامترین می

نشان  هایافته .)21(این نتایج با مطالعات قبلی مطابقت دارد
 بــر گــرممیلــی 200دریافت عصاره با غلظــت دهد که می

 پراکسیداز گلوتاتیونتر فعالیتکیلوگرم باعث افزایش بیش
 100کننــده عصــاره بــا غلظــت نسبت بــه گــروه دریافــت

بسیاري . )1(نمودار شماره  شودمیکیلوگرم  بر گرممیلی
اند که ترکیبات فنولیک اســید و مطالعات عنوان کرده از

ــد موجــود در  ــه رزمارینیــکفالنوئی  اســید، ســالویا از جمل
 اکســیدانیاسید دلیل فعالیت آنتی اسید،کارنوزیک کافئیک

ــی ــاه م ــن گی ــندای ــژه  .)22(باش ــه وی ــدها ب ــایر فالنوئی س
اکســیدانی داراي خاصــیت آنتــی 2و روتــین 1کوئرســتین
ــی ــوي م ــندق ــال  .)23(باش ــردن رادیک ــین ب ــایی از ب توان

ــک ــا  15اســید  سوپراکســید توســط رزمارینی ــر  20ت براب
  .)24(است گزارش شده 3تر از ترولکسبیش

  
  )تغییرات هیستوپاتولوژي 4

 سینوزوئیدها دهد کهمی شانکنترل ن گروه بافت کبد
کبد در مواجهه بــا ســم است.  نکروز ها فاقدهپاتوسیت و

                                                
1. Quercetin 
2. Rutin 
1. Trolox 

نکــروز، دژنرســانس و هاي شدیدي از جمله دچار آسیب
هــاي که این نتایج با یافته هشد افزایش فضاي سینوزوئید

دیگــر اي در مطالعــه .)1،4(خوانی داردمطالعات دیگر هم
هــایی از جملــه که دلتامترین باعــث آســیب شدمشخص 

همچنــین نتــایج  .)25(شــودافزایش فضاي سینوزوئید مــی
دهــد کــه مواجهــه تــوام دلتــامترین و عصــاره بــا نشان می

 ات خفیفــی درگرم باعث تغییرکیلو بر گرممیلی 100غلظت 
 کبد شده در حالی که مشاهده گردیــد در مواجهــه همزمــان

عصــاره باعــث بهبــود  باالتردلتامترین و عصاره با غلظت 
 هاي دلتــامترین جلــوگیريتقریبا کامل کبد شده و از آسیب

ــت ــرده اس ــري از  .)26(ک ــز اث ــاره نی ــا عص ــه ب   در مواجه
ا توجــه بــه نتــایج ب شود.آسیب بر روي کبد مشاهده نمی

 هــاي آزاد از طریــقگردید که تولیــد رادیکــال مشخص
آلدهیــد باعــث آســیب بــه کبــد  دي افزایش میزان مالون

  ).1(تصویر شماره  شوندمی
  

  
  

 آمیــزي رنــگ شناسی از بافت کبد با تصاویر آسیب :1تصویر شماره 

  . X 400 و ضریب بزرگنمایی ائوزین هماتوکسیلین
A (Control) : .بافت کبد در حالت نرمال قرار دارد  
B (DEL) :کبدي(فلش مشکی) و افزایش هاي نکروز و دژنرسانس سلول 

  فضاي سینوزوئیدها (فلش سبز). 
C (DEL+SALV100)هــاي هپاتوســیت (فلــش  : نکروز خفیــف ســلول

  مشکی) و افزایش حجم سینوزوئیدها (فلش سبز). 
D (DEL+SALV200) :باشد.  آسیب می کبد درحالت نرمال و بدون بافت  
E (SALV) باشد می: بافت کبد در حالت طبیعی و بدون آسیب.  
  

  

A B 

C D 

E 
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 گزارش کوتاه

  

مشخص گردید که دلتــامترین باعــث ایجــاد اثــرات 
شــود. همچنــین سمی و استرس اکسیداتیو روي کبد مــی

ــتن  ــطه داش ــه واس ــالویا ب ــاره س ــه عص ــد ک ــخص ش مش
د اثــرات اند باعــث بهبــوتواکسیدانی میهاي آنتیفعالیت

 دلتامترین روي کبد شود.
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  شود.تهران قدردانی می پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
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