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 زمینه و هدف 
این سم با ورود به بدن قادر به  . دیازینون یکی از حشره کش هاي ارگانوفسفره است که در کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرد

در این تحقیق، اثر حفاظتی ورزش اختیاري چرخ دوار در مقابل استرس اکسیداتیو . دوی اکسیدانی بدن می شاختالل در سیستم آنت
 .ناشی از مسمومیت با دیازینون در بافت کبد موش صحرایی نر بررسی قرار گرفت

 mg/kg(سم دیازینون ، گروه دریافت کننده )mg/kg200 (گروه کنترل، دریافت کننده دیازینون  3موش ها در :  روش شناسی
قرار ) wheel running(هفته در قفس هاي مخصوص چرخ دوار 4گروه هاي ورزشی طی . به همراه چرخ دوار قرار گرفتند) 200

در هموژنات بافت کبد اندازه گیري ) MDA(و مالون دي آلدئید  ALT ،AST ،ALPدر پایان هفته چهارم سطوح آنزیم هاي . داشتند
 .شد

  یافته ها
در کبد موش ها، در مقایسه با گروه کنترل   ALT ،AST  ،ALPدیازینون موجب افزایش پراکسیداسیون لیپیدي و آنزیم هاي  سم 

 .کاهش معنی داري یافت ALPو ALT ،ASTدر گروه ورزشی، نسبت به گروه دریافت کننده دیازینون، سطح آنزیم هاي . شد
  نتیجه گیري

ورزش اختیاري چرخ دوار می تواند از استرس اکسیداتیو القا شده با سم دیازینون در بافت کبد  نتایج این تحقیق نشان می دهد که 
 .موش صحرایی نر جلوگیري نماید

 .دیازینون ، چرخ دوار، استرس اکسیداتیو، کبد، موش صحرایی: لغات کلیدي
 مقدمه

 یم يدیپیل  ونیداسیپراکس و ویداتیاسترس اکس جادیباعث ا ارگانوفسفره باتیاست که ترک نیاز ا یحاک یمطالعات مختلف
تمرین اختیاري روي چرخ دوار که حیوان به طور اختیاري در داخل یک چرخ که در قفس تعبیه شده ورزش می کند، به ). 1(شوند

سلول می علت اینکه اجازه می دهد حیوان مقدار ورزش را انتخاب کند، روشی مرسوم است و موجب اثرات مثبت روي فیزیولوژي 
ورزش اختیاري ویل رانینیگ بیان ژن هاي مرتبط با استرس اکسیداتیو و مرگ سلولی را کاهش داده و موجب افزایش بیان . شود

 ).2(ژن مرتبط با انتقال دهنده هاي عصبی و پاسخ استرس می شود
  روش شناسی

، گروه دریافت کننده )mg/kg200 (ده دیازینون گروه کنترل، دریافت کنن 3موش صحرایی نژاد ویستار در  30در این آزمایش  
هفته در قفس هاي مخصوص چرخ  4گروه هاي ورزشی طی . به همراه چرخ دوار قرار گرفتند) mg/kg 200(سم دیازینون 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

٤٣ 
 

در ) MDA(و مالون دي آلدئید  ALT ،AST ،ALPدر پایان هفته چهارم سطوح آنزیم هاي . قرار داشتند) wheel running(دوار
 .هموژنات بافت کبد اندازه گیري شد

از آزمون  نیهمچن. استفاده شد انسیوار زیو کنترل از آزمون آنال یتجرب يگروهها نیموجود ب يتفاوت ها یبه منظور بررس انیدر پا
 .استفاده شد یگروه نیتفاوت ب یبررس براي P≤ 05/0 يدار یدر سطح معن)  Tukey(مناسب یبیتعق

 

 

 

 
 نتایج 

در   ALT ،AST  ،ALPنتایح حاصل از تحلیل داده ها نشان داد سم دیازینون موجب افزایش پراکسیداسیون لیپیدي و آنزیم هاي 
 ALT ،ASTدر گروه ورزشی، نسبت به گروه دریافت کننده دیازینون، سطح آنزیم هاي . کبد موش ها، در مقابسه با گروه کنترل شد

 .کاهش معنی داري یافت ALPو
 و نتیجه گیريبحث 

در شرایط مسمومیت، استرس اکسیداتیو در سلول هاي کبد افزایش می یاید، میزان آنزیم هاي کبدي در وضعیت طبیعی به حد 
جعفري و ). 3.(نرمالی می باشد اما در هنگام بیماري هاي کبدي یا مسمومیت سطح این آنزیم ها از حد نرمال فراتر می رود

یابی بیومارکرهاي استرس اکسیداتیو کبد موش صحرایی بعد از مواجهه با دوزهاي حاد همچنین در تحقیقی با ارز) 1390(همکاران 
نتایج ). 4(دیازینون نشان دادند دیازینون به طور احتمالی باعث القا تولید رادیکالهاي آزاد و استرس اکسیداتیو وابسته به دوز میشود

ازینون بر سطح آنزیم هاي بدن و نیز مطالعات هیستوپاتولوژیکی انجام این آزمایش با نتایج آزمایش هاي گذشته که ارتباط با اثر دی
را  در  یکیولوژیزیف راتییاز تغ یانواع نگیران لیو ياریمشخص نمودند ، ورزش اخت) 2001(دامکه و همکاران . شده مطابقت دارد

 )5(شود یموجب م یچرب زانیجوندگان مانند کاهش وزن و کاهش م
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