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 های صحرایی موش بر بافت پانکراس (Salvia officinalis) گلی مریمگیاه عصاره  اثر حفاظتی

 دیازینون  با مسموم شده

 2، آنا خشکفا*1اسماعیل فتاحی

 ، آمل، ایراندانشگاه آزاد اسالمیواحد آیت ا... آملی، شناسی، گروه زیست -1

 د اسالمی، آمل، ایراندانشگاه آزاواحد آیت ا... آملی، ، گروه تربیت بدنی-2
  esmail_fattahy@yahoo.com مکاتبات: ولئمس*

 5/7/49تاریخ پذیرش:                      22/5/49تاریخ دریافت:      

 چکیده
با توجه به سترس اکسیداتیو در موجودات زنده مي شود. القاي ا موجب هاي آزادبا تولید رادیکالگانوفسفره است که را یک سمدیازینون 

هـاي  در مـو  این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره گیاه مریم گلي بر بافـت پـانکراس   مریم گلي،  ي ماننداکسیداني گیاهانخاصیت آنتي

-دیـازینون ، دیازینونکنترل،  روه مساويگ سهنر بالغ به صحرایي مو  سر  53 ،مطالعه تجربي ایندر  مسموم شده با دیازینون انجام شد.

و  در طـول دوره  گـرم بـر کیلـوگرم بـراي یک ـار     میلي 022 هاي آزمایشي، دیازینون با دوزدر گروه حیواناتبه  شدند. بنديتقسیم عصاره

 09 هـا مـو  یـد.  به صورت داخل صـفایي تزریـگ گرد  )پنج روز در هفته(  میلي گرم بر کیلوگرم به مدت چهار هفته 022 عصاره با دوز

ها با آزمون آنـالیز   . سپس دادهشدهاي بافتي از پانکراس جهت مطالعات میکروسکوپي تهیه  بر ساعت بعد از آخرین تزریگ کشته شدند. 

کـاه    دیـازینون در گـروه  هاي آسـیني   تعداد سلول و عروق خوني و یطر جزایر النگرهانستعداد و  واریانس تجزیه و تحلیل گردیدند.

-دیازینوندر گروه  پارامترهاي مورد بررسيداري بین افزای  معنيهمچنین . (>23/2p) اري نس ت به گروه کنترل نشان داده استد معني

پانکراس  بر  نق  حفاظتيگلي  مریمعصاره برگ گیاه دهد  هاي این مطالعه نشان مي یافته (.>23/2p) شد مشاهده دیازینونبا گروه عصاره 

 دارند. 

 النگرهانسجزایر گلي، دیازینون، پانکراس،  مریم :کلمات کلیدی

 مقدمه

یکي از مشکالت مهم بهداشتي و زیست  مسمومیت

محیطي مطرح براي انسان است که ممکن است از طریگ 

-آلودگي شغلي، غذایي و محیطي صورت گیرد و آسیب

منظور مقابله با آفات  به. [09] هایي را بر جاي بگذارد

  محصول، سموم مختلفي تولید کشاورزي براي افزای

محسوب سموم کشاورزي  وجزها ارگانوفسفره اند.شده

و با مهار آنزیم استیل کولین استراز و القاي استرس  شده

-هاي بدن ایجاد ميبافت اکسیداتیو عوارض مختلفي را بر

دیازینون یک حشره ک  ارگانوفسفره است که . [03] کنند

یا دستگاه گوار  وارد از طریگ پوست، مجاري تنفسي و 

بدن شده و به سرعت در ک د و کلیه به متابولیت فعال 

شدت اثر تخری ي ناشي از  .[00، 04] شوندت دیل مي

دیازینون به میزان دوز، مدت زمان تماس، نحوه جذب، 

.  [02] ساختار سلولي و پایداري آن در بدن بستگي دارد

ني بوده و پایداري دیازینون در آب، خاک و گیاهان طوال

مطالعات  .[01] ها بایي بمانندممکن است تا هفته ها و ماه

نشان داده است که دیازینون س ب کاه  وزن در 

-ميها و مرگ اسپرم  هاي جنسي، افزای  ناهنجاري اندام

همچنین از این سم به عنوان عامل مهم  .[00 ،4] گردد

، ترکی ات آلي فسفره .[09] برندحاد نام ميپانکراتیت 

هاي سلول میکرومولکول و ها یادرند با ماکرومولکول

، 1] واکن  داده و صدمات سلولي و ژنتیکي ایجاد نمایند

ها و  برخي از محققین افزای  پراکسیداسیون لیپید. [07

یسم سموم آلي هاي آزاد حاصل از متابول تولید رادیکال
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 ...گلي اثر حفاظتي عصاره گیاه مریم          

مکانیسم اصلي تخریب در سلول و فسفره را به عنوان 

از این رو  .[9 ،0] کنند ي مختلف بدن پیشنهاد ميها بافت

 تحت تاثیرهایي باشد که رسد پانکراس از اندامبنظر مي

این بار . با توجه به آثار زیانگیردیرار مي اینگونه سموم

هاي مختلفي در کشاورزي، راهآن سم و مصرف گسترده 

آن مورد توجه یرار گرفته آثار تخری ي براي مقابله با 

ط یعي با خاصیت  مصرف ترکی اتعواملي از ی یل  است.

 ايهآسیب کاه  وتوانند در به ود مي يآکسیدانآنتي

از آنجایي  .[8] دننق  مهمي داشته باش اکسایشي استرس

خطراتي داشته  مصنوعيهاي اکسیدانآنتي احتمال داردکه 

ترکی ات ط یعي استفاده از  هاي اخیر در سال از اینرو باشند

در گیاهان که داراي خاصیت ضد اکسایشي  موجود

یکي از گیاهان دارویي   .[02] افزای  یافته استهستند، 

در نقاط مختلف جهان مورد استفاده یرار هاست که سال

از  Salvia officinalis گلي با نام علميمریمگیرد مي

 در عصاره ولیکباشد. وجود ترکی ات فنع ميخانواده نعنا

، 3] شده استاین گیاه اکسیداني نتيخواص آ، باعث آن

 در حفاظت مهمي نق  ياکسیدانآنتياین ترکی ات  .[01

آزاد  هايرادیکال اکسیدکنندگي اثرات مقابل در هابافت

 ایفا فعال هايگونه سایر اکن  پذیر وو اکسیژنهمانند 

هاي ثانویه متابولیتاکسیداني آنتي خاصیت د.کننمي

نتایج مطالعات . [00، 0] دارد بستگي آنها مقدار به گیاهان

گلي از طریگ جاروب کردن  دهد گیاه مریم نشان مي

تواند اثرات مخرب ناشي از شرایط هاي آزاد، مي رادیکال

با توجه به مصرف . [7] اکسایشي را به حدایل برساند

هاي گسترده دیازینون و اثرات اکسایشي آن در بافت

، این گليه مریمیداني گیااکسمختلف و خواص آنتي

مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره گیاه مریم گلي بر بافت 

 هاي مسموم شده با دیازینون انجام شد.پانکراس در مو 

 کار مواد و روش

براي انجام این مطالعه، تعداد  :تهیه حیوانات آزمایشگاهی

 يسنمیانگین با نژاد ویستار نر بالغ صحرایي سر مو   00

تو پاسـتور  یتسـ از ان گـرم  032± 02تقری يو وزن  هفته 00

حیوانات جهت سازگاري با محیط به مـدت  . شدآمل تهیه 

در اتاق حیوانـات دانشـگاه   ی ل از شروع آزمای  دو هفته 

 5هـا بطـور تصـادفي بـه     مـو   نگهداري شدند.مازندران 

تقسـیم   گليمریم-دیازینون، دیازینونمساوي کنترل، گروه 

 03 هـا براي نگهـداري مـو    درجه حرارت محیط شدند.

 درصد بـود. حیوانـات   32-33گراد و رطوبت سانتيدرجه 

یـرار  ساعت تـاریکي   00ساعت روشنایي و  00شرایط در 

 .داشتند

مـورد اسـتفاده   گیاه مریم گلي  :گیاهیتهیه عصاره روش 

هاي ارتفاعات ال رز بوده و از مخزن از گونهدر این بررسي 

تهیـه عصـاره    بـه منظـور   داروهاي گیاهي کرج تهیه شـد. 

گرم پـودر حاصـل    022، گیاه مریم گلي  هیدروالکلي برگ

 .گردیـد اضافه لیتر میلي 122در حجم درجه  72اتانول   به

ــه مــدت   دســتگاه شــیکر مــدل درســاعت  70مخلــوط ب

KS500     ــدرت چــرخ ــا ی ــه  503ب ــرار دور در دییق ی

 1کاغذ صـافي واتمـن شـماره    سپس محتویات از گرفت. 

بـه کمـک دسـتگاه روتـاري      عصـاره حالل  .اده شدع ور د

  تحت شرایط خال خارج شده و سپس خشک شد.

 022گلـي بـا دوز    عصـاره مـریم   :و عصماره  تزریق سمم 

صفایي در  درونگرم بر کیلوگرم به صورت روزانه و  میلي

بـه مـو  صـحرایي     ) پنج روز در هفتـه( طي چهار هفته 

سم دیـازینون   ،پس از آخرین تزریگ عصارهتزریگ گردید. 

گرم بر کیلوگرم تنها یک ار و بـه صـورت    میلي 022با دوز 

  .شددرون صفایي تزریگ 

، بـه  پایان دوره آزمای پس از حیوانات  تهیه نمونه بافت:

وسیله کتامین و زایالزین بیهو  شده و در حالت بیهوشي 

از بـدن  بافت پـانکراس بـا دیـت    و حفره شکمي باز شده 

 تث یـت کننـده  پـانکراس در محلـول   خارج گردیـد. بافـت   

پس از انجام مراحل تهیـه  یرارداده شد. درصد  02فرمالین 

میکـرون تهیـه    3هایي سریالي و بـه ضـخامت   بافت، بر 

آمیـزي  ائوزین رنگ -ها با هماتوکسیلینگردید. تمام بر 

هـاي آسـیني،    سپس تعداد جزایر النگرهانس، سلولشدند. 

، بـا  هانس و عروق خونيعروق خوني و یطر جزایر النگر
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کـه بـرروي   و مـدرج  استفاده از صفحه چشمي شطرنجي 

گـردد، در   يمـ میکروسکوپ نوري متصـل   عدسي چشمي

  .شد گیريو اندازه واحد سطح شمار 

افـزار  نـرم بـه کمـک   هـا  در این مطالعه داده ها:آنالیز داده

SPSS  مورد تجزیه و تحلیـل یـرار گرفتنـد. از     04نسخه

هاي به منظور بررسي تفاوت واریانس یکطرفه آزمون آنالیز

اسـتفاده شـد.   هـاي کنتـرل و آزمایشـي    موجود بین گـروه 

آزمون دانکن بـراي بررسـي تفـاوت بـین گروهـي مـورد       

در نظـر   >23/2p داريسـطح معنـي   استفاده یرار گرفـت. 

 گرفته شد.

 نتایج 

نتایج حاصل از تعـداد و  : تعداد و قطر جزایر النگرهانس

در گـروه  را داري النگرهـانس، کـاه  معنـي    یطر جزایـر 

 (. >23/2p) دهـد دیازینون نس ت به گروه کنترل نشان مـي 

جزایـر  و یطـر  تعـداد  دهد کـه  نشان ميهاي پژوه   یافته

نس ت بـه  گلي عصاره مریم-گروه دیازینونالنگرهانس در 

 (>23/2p) داري یافتـه اسـت  افـزای  معنـي  گروه کنتـرل  

 (. 0)جدول 

تعداد سلول آسیني در گروه دیازینون : آسینی تعداد سلول

 داري نشـان داده اسـت  نس ت به گروه کنترل کاه  معنـي 

(23/2p<.)   دیـازینون هـا در گـروه   اما تعداد ایـن سـلول-

-نس ت به گروه دیازینون افـزای  معنـي  گلي مریم عصاره

 .(0)جدول (>23/2p) داري پیدا کرده است

تحلیـل   تجزیـه و اسـاس   بـر : تعداد و قطر عروق خونی

که تعداد و یطـر عـروق خـوني در     گردیدآماري مشخص 

یافته نس ت به گروه کنترل کاه  معناداري  دیازینونگروه 

گـروه  اما تعداد و یطر عروق خـوني در   (.>23/2p) است

در مقایسه بـا گـروه دیـازینون    گلي عصاره مریم-دیازینون

ــي   ــاري معن ــه از لحــام آم ــزای  نشــان داد ک ــوداف  دار ب

(23/2p<)  (0)جدول. 

 

 هاي آزمایشي از نظر پارامترهاي مورد بررسيمقایسه میانگین گروه کنترل با گروه ـ0 جدول

 پارامترها

 

 گروه آزمایشي

تعداد جزایر 

 النگرهانس

یطر جزایر 

 النگرهانس

 یطر عروق خوني تعداد عروق خوني تعداد سلول آسیني

 کنترل

 

580/0±999/1 022/0±011/01 210/7± 32 295/0± 322/1 379/2±077/3 

 0 گروه آزمایشي

 (دیازینون)

170/2± 503/9 209/0± 890/03 209/9± 503/97 455/2±015/1 188/2±037/3 

  0گروه آزمایشي

 (دیازینون + مریم گلي)

224/0±57/1 598/0± 240/01 582/7± 739/94 850/2±904/1 875/2± 098/3 

 

 

  بحث

و یطر جزایر داري در تعداد نيدر این مطالعه، کاه  مع

النگرهانس، تعداد سلول آسیني، تعداد و یطر عروق 

خوني در گروه دیازینون نس ت به کنترل مشاهده گردید. 

گروه اما پارامترهاي مورد بررسي در این مطالعه در 

نس ت به گروه دیازینون گلي عصاره مریم-دیازینون

با مطالعه  تایجن این. داري پیدا کرده استمعنيافزای  

 عوارض برخي از محققین مطابقت داشته و تاثیرگذاري

ها بررسي دهد.مي یرار تاکید مورد را سموم از این ناشي

ها و  دهد که سموم ارگانوفسفره با ماکرومولکولنشان مي

صدمات توانند ميهاي سلول واکن  داده و میکرومولکول

خي از محققین . بر[07، 1] سلولي و ژنتیکي ایجاد نمایند

 ،ها افزای  پراکسیداسیون لیپیدبا ها معتقدند ارگانوفسفره
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 ...گلي اثر حفاظتي عصاره گیاه مریم          

و همچنین مهار هاي آزاد  تولید رادیکال ،آپوپتوز سلولي

ی یل سوپر اکسید از اکسیداني هاي آنتيفعالیت آنزیم

تخریب  باعثدیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز 

به . [9 ،0] شوندميهاي مختلف بدن  و بافت هادر سلول

گروه در  سيررسد کاه  در پارامترهاي مورد برنظر مي

القاي مرگ افزای  استرس اکسیداتیو و دیازینون به 

همچنین گونه سموم ارت اط داشته باشد.  سلولي توسط این

عصاره  که يهاگروهدهد که نشان مياین مطالعه نتایج 

نگرهانس، و یطر جزایر التعداد  گلي دریافت کردند،مریم

تعداد سلول آسیني، تعداد و یطر عروق خوني نس ت به 

-از نتایج بافتگروه دیازینون افزای  چشمگیري یافت. 

از ساز و که توان نتیجه گرفت شناسي این تحقیگ مي

هاي صحرایي، گلي در مو کارهاي عصاره گیاه مریم

هاي آسیني و بازسازي و ترمیم جزایر النگرهانس، سلول

به منظور مقابله با در موجودات زنده  وني است.عروق خ

و استرس هاي آزاد اثرات تخری ي ناشي از رادیکال

 شاملاکسیداني وجود دارد که دو سیستم آنتياکسیداتیو 

 دیسموتاز، اکسید سوپر) آنزیمي اکسیدانيدفاع آنتي

اسید از جمله  و غیرآنزیمي (کاتاالز پراکسیداز، ونتیگلوتا

بیلي روبین، اسید اوریک، ، آلفا توکوفرول ،آسکوربیک

مطالعه  .[03، 05] باشدمي اهکاروتن و هافنلپلي

دهد که نشان مي 0588اسماعیلي و همکاران در سال 

گلي سهندي باعث حذف عصاره متانلي گیاه مریم

هاي شاخص آنزیمهاي آزاد و کاه  فعالیت رادیکال

ترانسفرازها، آسپارتات هاي آالنین آمینوآنزیمک دي از ی یل 

نتایج  .[7] شوندو آلکالین فسفاتازها مي آمینوترانسفرازها

-اکسیداني عصاره مریمآنتي خاصیتاین مطالعه نیز بیانگر 

این  رسدبه نظر مي .باشدگلي بر بافت پانکراس مي

ترمیم و  و هاي آزادترکی ات با جلوگیري از تولید رادیکال

هاي ناشي از آسیب ،یدههاي صدمه دسازي بافتزبا

 .[00] رساندهاي آزاد را به حدایل ميفعالیت رادیکال

تغدیه مناسب نق  مهمي در افزای  عملکرد سالمت یک 

-آنتي ترکی ات سازي غذا باغني رو این ازجامعه دارد. 

 جهت در هاي مناسبراه از یکي تواندط یعي مي ياکسیدان

از مسمومیت  ناشي استرس اکسایشي هايآسیب کاه 

 تویون، فنلي وجود ترکی ات محققین .باشد دیازینون

 خواصعامل اصلي  گلي، مریم در گیاهرا  کامفر و سینئول

بنابراین به نظر  .[07 ،05] آورندشمار ميه ب اکسیدانيآنتي

هاي تیمار در مو گلي رسد عصاره برگ گیاه مریممي

فنلي موجود  شده با دیازینون، با توجه به عملکرد ترکی ات

در آنها اثر سمیت و خاصیت اکسیداني دیازینون را مهار 

. کندهاي بدن ایفا ميو نق  حفاظتي براي سلول مي کند

ها موجب حفاظت از غشاي اکسیدانآنتي ي ازمقدار کم

-سلولي و مهار پراکسیداسیون لیپیدها شده و سیستم آنتي

 دارد. اکسیداني بدن را در حالت ط یعي نگه مي

هاي گلي تزریگ شده به مو رسد عصاره مریمبنظر مي

 دفاعيو سیستم  يصحرایي بر روي سیستم تدافعي آنزیم

ها شده غیر آنزیمي اثرداشته و موجب حفاظت از سلول

هاي برخي از محققین اعتقاد دارند که متابولیت است.

-هاي آنتيموجب افزای  فعالیت آنزیمثانویه گیاهان 

شوند و آثار   پراکسیداسیون لیپیدي مياکسیداني و کاه

 ،5] کنندایفا ميمطلوبي در جهت کاه  فعالیت اکسیداني 

08] . 

  گیرینتیجه

همانند  ط یعياکسیداني ترکی ات آنتيگیاهان با مصرف 

تواند آثار مطلوب بیشتري براي مقابله با گلي ميمریم

-و تقویت سیستم آنتيدر بدن هاي اکسایشي فعالیت

    داشته باشد.یداني اکس
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