Journal of Health System Research

Volume 15, Issue 3, Autumn 2019, Pages: 238-245

Original Article

: 10.32592/hsr.2020.15.3.107

Mitigating Effects of Rosemary and Salvia Officinalis Extracts on
Oxidative Stress Induced by Chlorpyrifos and Deltamethrin in
Serum Lipids of Wistar Rats
Sajjad Samiei1
Shahtaheri
1

2

3

, Reza Pourbabaki1

, Monireh Khadem2

, Seyed Jamaleddin

3*

MSc, Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
Assistant Professor, Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran
Professor, Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Institute for Environmental Research,
Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

* Corresponding Author: Seyed Jamaleddin Shahtaheri, Email: shahtaheri@tums.ac.ir

Abstract
Received: 21/06/2019
Accepted: 25/08/2019
Keywords:
Antioxidant
Blood
Chlorpyrifos
Deltamethrin
Oxidative stress

Background: Chlorpyrifos and deltamethrin are organophosphorus and
pyrethroid agents respectively, which can produce reactive oxygen species
and oxidative stress. On the other hand, Rosemary and Salvia extracts
contain antioxidants that play a protective role against free radicals. In this
regard, the present study aimed to investigate the reduction effect of
Rosemary and Salvia extract on the oxidative damage caused by the
exposure to chlorpyrifos and deltamethrin.
Methods: A total of 54 male Wistar rats weighing approximately 200-220 g
were used in this study. The rats were randomly divided into nine groups (six
rats in each group). The rats were weighed and sacrificed after 30
consecutive days of exposure, and serum samples were collected to examine
the changes of malondialdehyde and glutathione peroxidase.
Findings: Results of statistical tests showed that chlorpyrifos and
deltamethrin significantly changed the levels of glutathione peroxidase
activity and malondialdehyde in the exposed rat serums, compared to those
in the control group. Moreover, simultaneous exposure to chlorpyrifos with
Rosemary extract and deltamethrin with Salvia extract significantly
decreased the levels of glutathione peroxidase and malondialdehyde and
reduced the damage caused by these toxicants.
Conclusion: According to the obtained results of this study, Rosemary and
Salvia extracts can reduce the oxidative stress induced by chlorpyrifos and
deltamethrin in Wistar rats. In addition, these extracts can be used to mitigate
the consequences of poisoning caused by the pesticides of interest.
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مقدمه :کلرپیریفوس ( )CPF: Chlorpyrifosو دلتامترین ( )DEL: Deltametrinبه ترتیب حشرهکشهای
ارگانوفسفره و پیروتیروئید هستند که میتوانند موجب تولید گونههای اکسیژن فعال و استرس اکسیداتیو
شوند .از سوی دیگر ،عصاره گیاهان رزماری و سالویا حاوی مواد آنتیاکسیدانی هستند که نقش محافظتکننده
را در برابر رادیکالهای آزاد ایفا میکنند .در این ارتباط ،مطالعه حاضر با هدف بررسی کاهش آسیب اکسیداتیو
ناشی از مواجهه با سموم کلرپیریفوس و دلتامترین در پی مصرف عصاره رزماری و سالویا به دلیل خاصیت
آنتیاکسیدانی این گیاهان انجام شد.
روشها :در این مطالعه از  45موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با حدود وزنی  233-223گرم استفاده شد.
به منظور انجام آزمایش ،حیوانات به طور تصادفی در نه گروه (هر گروه شش موش) جای گرفتند .پس از 33
روز مواجهه ،موش ها وزن و کشته شدند و نمونههای سرم برای بررسی و مشاهده تغییرات مالوندیآلدهید و
گلوتاتیون پراکسیداز مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج آزمونهای آماری نشان دادند که کلرپیریفوس و دلتامترین باعث تغییر چشمگیر میزان فعالیت
گلوتاتیون پراکسیداز و سطح مالوندیآلدهید در سرم موشهای تحت مواجهه نسبت به گروه کنترل شده است.
همچنین مواجهه همزمان کلرپیریفوس با عصاره رزماری و دلتامترین با عصاره سالویا به طور معناداری باعث
تعدیل در سطوح گلوتاتیون پراکسیداز و مالوندیآلدهید و کاهش آسیب ناشی از این سموم گردیده بود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج فوق به نظر میرسد که عصاره گیاهان رزماری و سالویا میتوانند باعث کاهش
استرس اکسیداتیو ناشی از کلرپیریفوس و دلتامترین در موشهای صحرایی گردند .همچنین میتوان از این
عصارهها در جهت بهبود مسمومیتهای ناشی از این سموم استفاده نمود.

ارجاع :سممیعی سجاد ،پوربابکی رضا ،خادم منیره ،شاه طاهری سید جمالالدین .اثر حفاظتی عصارههای رزماری و سالویا بر استرس اکسیداتیو ناشی
از سموم کلرپیریفوس و دلتامترین در سرم خون موشهای صحرایی .مجله تحقیقات نظام سالمت 1331؛ .231-254 :)3(14

مقامه
آفتکشها یکی از رایجترین آلودگیهای محیط زیست
میباشند که استفاده بیرویه از آنها به ویژه در کشورهای در
حال توسعه باعث ایجاد آسیبهای نامطلوبی در سالمت انسان و
حیوانات گردیده است ( .)1قرار گرفتن در معرض مخلوط
آفتکشها میتواند باعث ایجاد عوارض پیچیدهای گردد (.)1
اغلب آفتکشها میتوانند از طریق زنجیره غذایی ،اثرات منفی

بر سالمتی انسانها و حیوانات بر جای بگذارند ( .)3،2از
جمله مهم ترین ترکیبات سمی مورد استفاده در کشاورزی،
ارگانوفسفرهها و پیروتیروئیدها هستند که استفاده از آنها امروزه
بسیار رایج میباشد ( .)5،2کلرپیریفوس و دلتامترین به ترتیب
جزء حشرهکشهای ارگانوفسفره و پیروتیروئید هستند که به طور
گسترده مورد استفاده قرار میگیرند .از جمله مکانیسمهای این
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عصارههای رزماری و سالویا ،استرس اکسیداتیو کلرپیریفوس و دلتامترین

دو آفتکش ،آسیب به غشاهای سلولی ،تولید گونههای اکسیژن
فعال و اختالل در سیستم آنتیاکسیدانی بدن میباشد (.)4
استرس اکسیداتیو یکی از مکانیسمهای مولکولی است و زمانی به
وجود میآید که تولید گونههای اکسیژن فعال باعث آسیب سلول
هدف شوند .باید خاطرنشان ساخت که آسیب اکسیداتیو به عنوان
یک سمیت سلولی در مواجهه با سموم شناخته شده است (.)،،0
برای افزایش دفاع آنتی اکسیدانی میتوان از مواد
آنتیاکسیدانی مانند ترکیبات حاوی فالونوئیدها استفاده نمود
( .)1گیاهان رزماری و مریم گلی به طور گستردهای در طب
سنتی و همچنین به عنوان طعم دهنده مواد غذایی مورد
استفاده قرار میگیرند ( .)3مطالعات نشان داده اند که این دو
گیاه دارای فعالیت آنتی اکسیدانی باالیی هستند (.)13-12
خواص آنتی اکسیدانی گیاهان رزماری و سالویا به دلیل داشتن
ترکیبات فنولی و فالونوئید این گیاهان میباشد .در مطالعات
مختلف نشان داده شده است که ترکیبات فنولی و فالونوئیدها
میتوانند واکنش های رادیکال آزاد و گونههای اکسیژن فعال را
خنثی نمایند (.)13،15
با توجه به خاصیت آنتیاکسیدانی این گیاهان و نیز عدم بررسی
تأثیر حفاظتی عصاره این گیاهان در برابر سموم  CPFو ،DEL
مطالعه حاضر با هدف بررسی کاهش آسیب اکسیداتیو ناشی از
مواجهه با سم  CPFو  DELدر پی تأثیر مصرف عصاره رزماری و
سالویا به دلیل خاصیت آنتیاکسیدانی این گیاهان انجام شد.
هوشها

آمادهسازی عصاره
ابتدا گیاهان از عطاری معتبر خریداری شدند .برای
عصارهگیری از روش خیساندن استفاده گردید .بدین صورت که
گیاهان پس از شستشو ،خشک و آسیاب شدند .سپس43 ،
میلیگرم پودر گیاه با  243سیسی متانول خالص مخلوط گردید.
در ادامه ،نمونهها به مدت  ،2ساعت با حالل در تماس بودند.
شایان ذکر است که طی این مدت به منظور اختالط بهتر از
دستگاه همزن مغناطیسی استفاده گردید و پس از آن با عبور
مخلوط از کاغذ صافی ،عصاره به دست آمده روی سطح شیشهای
گسترده شد (.)14،10

مواد شیمیایی
سموم تجاری کلرپیریفوس (ethyl 3,5,6,-tricholoro-2-

 )pyridyl phosphorothionate, formulation EC40.8%و
دلتامترین  2/4درصد ([(S)-Cyano-(3-phenoxyphenyl)-
(1R,3R)-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-

]methyl

 )dimethyl-cyclopropane-1-carboxylateاز شرکت
کشاورزی آریاشیمی (کشور ایران) خریداری شدند .کیتهای
سنجش  )Malondialdehyde( MDAو Glutathione ( GPx
 )Peroxidase Assayنیز از شرکت  Zell bioآلمان تهیه

گردیدند .عالوهبراین ،مواد شیمیایی و حاللهای مورد استفاده
در این پژوهش با میزان خلوص باال از شرکت ( Merckآلمان)
تهیه شدند.

طرح آزمایش
در پژوهش حاضر از  45موش آزمایشگاهی نر بالغ از نژاد
ویستار با حدود وزنی  233-223گرم استفاده گردید .تمامی
حیوانات در شرایط دمایی کنترل شده  22±2درجه سانتیگراد و
دوره روشنایی/تاریکی  12ساعته در حیوانخانه دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران نگهداری شدند .شایان ذکر است که
آب و غذا به صورت آزادانه در اختیار حیوانات قرار گرفت و تمامی
آزمایشات حیوانی براساس دستورالعمل کمیته اخالق در پژوهش
انجام شد .به منظور سازگاری موشها با محیط ،به مدت یک هفته
در حیوانخانه نگهداری شدند و در ادامه به صورت تصادفی در نه
گروه (هر گروه شش موش) جای گرفتند .عالوهبراین به منظور
سازگاری حیوانات ،یک هفته قبل از شروع آزمایش ،گروههای
چهار تا نه ،عصاره رزماری و سالویا را از طریق گاواژ دریافت کردند.
 .1گروه کنترل دریافت آب مقطر
 .2گروه دریافت کننده کلرپیریفوس ( 13/4میلیگرم بر
کیلوگرم )1/10 LD50 ،به صورت درون صفاقی ()CPF
 .3گروه دریافت کننده دلتامترین ( 14میلیگرم بر کیلوگرم،
 )1/10 LD50به صورت درون صفاقی ()DEL
 .5گروه دریافت کننده رزماری با غلظت  133میلیگرم بر
کیلوگرم به صورت خوراکی ()ROS
 .4گروه دریافت کننده سالویا با غلظت  133میلیگرم بر کیلوگرم
به صورت خوراکی ()SALV
 .0گروه دریافت کننده کلرپیریفوس ( 13/4میلیگرم بر
کیلوگرم )1/10 LD50 ،به صورت درون صفاقی و دریافت
عصاره رزماری با غلظت  133میلیگرم بر کیلوگرم یک ساعت
پس از تزریق سم ()CPF+ROS100
 .،گروه دریافت کننده سم دلتامترین ( 14میلیگرم بر کیلوگرم،
 )1/10 LD50به صورت درون صفاقی و دریافت عصاره سالویا
با غلظت  133میلیگرم بر کیلوگرم یک ساعت پس از تزریق
سم ()DEL+SALV100
 .1گروه دریافت کننده کلرپیریفوس ( 13/4میلیگرم بر
کیلوگرم )1/10 LD50 ،به صورت درون صفاقی و دریافت
عصاره گیاه با غلظت  233میلیگرم بر کیلوگرم یک ساعت
پس از تزریق سم ()CPF+ROS200
 .3گروه دریافت کننده دلتامترین ( 14میلیگرم بر کیلوگرم،
 )1/10 LD50به صورت درون صفاقی و دریافت عصاره سالویا
با غلظت  233میلیگرم بر کیلوگرم یک ساعت پس از تزریق
سم ()DEL+SALV200
پس از اتمام دوره مواجهه  33روزه (  25ساعت بعد از آخرین
تزریق سم) و وزن کردن موشها ،ابتدا موشها توسط کتامین و
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زایالزین بیهوش گردیدند و نمونه خون به صورت مستقیم از قلب
آنها گرفته شد .خون جمعآوری شده پس از کالت شدن در
دمای اتاق ،به مدت  23دقیقه با سرعت  5333دور در دقیقه
سانتریفیوژ گردید و مایع رویی آن برای انجام آنالیز و بررسی
تغییرات آنزیمی جمعآوری شد.

آنالیز آماری
دادههای به دست آمده از این مطالعه توسط نرمافزار آماری
 SPSS 22تجزیه و تحلیل گردیدند .از آزمون آنالیز واریانس یک
طرفه  One-way ANOVAو به دنبال آن آزمون آماری
 Tukeyنیز برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد .ذکر این
نکته ضرورت دارد که تفاوت میانگینها در سطح ()P<3/34
معنادار در نظر گرفته شد.

عصاره رزماری به تنهایی باعث کاهش سطح  MDAنسبت به
گروه کنترل شده است .بر مبنای یافتهها در موشهای مواجهه
یافته با  ،DELسطح  MDAدر مقایسه با گروه کنترل به طور
معناداری افزایش یافته است و در مقابل در موشهای تیمار شده
با دوزهای  133و  233میلیگرم بر کیلوگرم عصاره سالویا در
مقایسه با موشهای مواجهه یافته با  ،DELکاهش معناداری در
سطح  MDAمشاهده گردید ( .)P<3/34همچنین مشاهده
گردید که افزایش دز دریافتی عصاره سالویا از  133به 233
میلیگرم بر کیلوگرم تأثیر بیشتری بر بهبود و کاهش سطح
 MDAداشته است .نتایج نشان دادند که دریافت عصاره سالویا
به تنهایی باعث کاهش اندکی در سطح  MDAنسبت به گروه
کنترل شده است.

تغییرات سطح فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز
اافتهها

وضعیت پراکسیداسیون لیپیدی
نتایج جدول  1نشان میدهند که میزان  MDAخون در
موشهای مواجهه یافته با  CPFدر مقایسه با گروه کنترل به طور
معناداری افزایش یافته است؛ در مقابل در موشهای تیمار شده
با دوزهای  133و  233میلیگرم بر کیلوگرم عصاره رزماری در
مقایسه با موشهای مواجهه یافته با  ،CPFکاهش معناداری در
سطح  MDAمشاهده میشود ( .)P<3/34بر مبنای نتایج ،شدت
تغییرات در گروههای تحت تیمار با عصاره رزماری ،وابسته به دوز
میباشد .عالوهبراین ،با توجه به نتایج میتوان گفت که دریافت

در پژوهش حاضر بین گروه دریافت کننده  CPFو گروه
کنترل اختالف معناداری در میزان  GPxوجود داشت
( .)P<3/34در گروهی که تنها با ماده آنتیاکسیدان مواجهه
داشتند ،مشاهده شد که عصاره رزماری میتواند باعث افزایش
اندکی در سطح فعالیت آنزیم  GPxنسبت به گروه کنترل گردد
که این امر نشان از فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره رزماری دارد .از
سوی دیگر ،در گروهی که به صورت همزمان با عصاره رزماری (با
غلظت  133میلیگرم بر کیلوگرم) و  CPFمواجهه داشتند،
عصاره رزماری باعث افزایش سطح فعالیت  GPxنسبت به گروه
دریافت کننده  CPFبه تنهایی شده بود .در این پژوهش مشاهده

جدول  :5میزان مالوندیآلدهید و سطح فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز
گروهها

مالوندیآلدهید (میکرومتر)

گلوتاتیون پراکسیداز (واحد بر میلیلیتر)

(انحراف معیار±میانگین)

(انحراف معیار±میانگین)

1/21±3/12

213/،±4

5/34±3/4

35/2±5/5

4/14±3/2،

13/2±0

1/1،±3/54

225/4±4/0

1/3±3/12

211/5±3/1

3/34±3/41

153/4±4/،

2/1±3/13

111/3±4/1

5/2±3/32

14،/3±2/0

2/1±3/55

100/3±3/1

کنترل
کلرپیریفوس
( 13/4میلیگرم بر کیلوگرم)
سم دلتامترین
( 14میلیگرم بر کیلوگرم)
عصاره رزماری
( 133میلیگرم بر کیلوگرم)
عصاره سالویا
( 133میلیگرم بر کیلوگرم)
کلرپیریفوس ( 13/4میلیگرم برکیلوگرم) +
عصاره رزماری ( 133میلیگرم بر کیلوگرم)
کلرپیریفوس ( 13/4میلیگرم بر کیلوگرم) +
عصاره رزماری ( 233میلیگرم بر کیلوگرم)
دلتامترین ( 14میلیگرم بر کیلوگرم)  +عصاره
سالویا ( 133میلیگرم بر کیلوگرم)
دلتامترین ( 14میلیگرم بر کیلوگرم)  +عصاره
سالویا ( 233میلیگرم بر کیلوگرم)
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شد که افزایش غلظت ماده آنتیاکسیدان از  133به 233
میلیگرم بر کیلوگرم باعث بهبود بیشتر سطح فعالیت GPx
میشود .الزم به ذکر است که در گروه مواجهه با  DELو گروه
کنترل ،اختالف معناداری در میزان  GPxبه دست آمد
( .)P<3/34بر مبنای نتایج ،عصاره سالویا در گروهی که تنها با
ماده آنتیاکسیدان مواجهه داشتند میتواند باعث افزایش اندک
سطح فعالیت آنزیم  GPxنسبت به گروه کنترل گردد که این امر
نشان از فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره سالویا دارد .عالوهبراین،
مشاهده شد که مواجهه همزمان آنتیاکسیدان سالویا با غلظت
 133میلیگرم بر کیلوگرم و  DELباعث بهبود فعالیت GPx
نسبت به گروه  DELمیشود ( .)P<3/34باید خاطرنشان ساخت
که افزایش میزان آنتیاکسیدان دریافتی موجب تغییر چشمگیر
سطح  MDAبین گروه دریافت کننده سالویا با غلظت  133و

کلرپیریفوس +
رزماری 233

 233میلیگرم بر کیلوگرم نمیشود (جدول .)1

تغییرات وزنی
نتایج حاصل از اندازهگیری وزن موشها در تمامی گروههای
مورد مطالعه ،قبل از آغاز دوره آزمایش نشان از یکسان بودن
میانگین وزن موشها در گروههای مختلف داشتند .نتایج حاصل
از آزمونهای آماری حاکی از آن بودند که پس از پایان دوره
آزمایش ،وزن موشها در گروه دریافت کننده  CPFو DEL
نسبت به وزن گروه کنترل کاهش معناداری داشته است
( .)P<3/34همچنین مشاهده شد که دریافت عصاره رزماری و
سالویا همزمان با دریافت  CPFو  DELمیتواند باعث بهبود
وزنگیری موشها نسبت به گروههای دریافت کننده سم به
تنهایی شود (نمودارهای  1و .)2

رزماری 133

کلرپیریفوس

کنترل

نمودار  :5تغییرات وزنی در گروههای مورد مطالعه

نمودار  :9تغییرات وزنی در گروههای مورد مطالعه
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سجاد سمیعی و همکاران

بحث
امروزه آنتیاکسیدانهای طبیعی به دلیل سالم و ایمن بودن
و همچنین اثرات مطلوب در زمینه مقابله با استرس اکسیداتیو
بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند ( .)1،نتایج مطالعات پیشین
نشان میدهند که عصاره رزماری و سالویا ،توانایی زیادی در از
بین بردن و کاهش گونههای فعال اکسیژن و خنثیسازی
رادیکالهای آزاد دارند ( .)11،13عالوهبراین ،گزارش شده است
که آفتکشها میتوانند باعث ایجاد تغییراتی در وضعیت
آنتی اکسیدانی و اکسیدانی در سلولها ،ایجاد استرس
اکسیداتیو ،پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب سلولی شوند (.)23
بر مبنای نتایج پژوهشهای پیشین می توان گفت که مواجهه با
 CPFو  DELباعث ایجاد استرس اکسیداتیو میشود که این
امر تأییدی بر نتایج به دست آمده از این مطالعه میباشد
(.)21،22
پراکسیداسیون لیپیدی به عنوان شاخصی برای استرس
اکسیداتیو شناخته میشود ( )23و افزایش آن با افزایش غلظت
 MDAهمراه میباشد ( .)25نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که
 CPFو  DELباعث افزایش  MDAو تغییر وضعیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی میشوند .این نتایج با یافتههای دیگر مطالعات
انجام شده در این زمینه مطابقت دارند ( .)2،23،24،20در این
مطالعه مشاهده گردید که در گروه دریافت کننده همزمان CPF
و عصاره رزماری با غلظت  133میلیگرم -با توجه به خاصیت
آنتیاکسیدانی این گیاه -وضعیت استرس اکسیداتیو و سطوح
 MDAبه حالت تعدیل رسیده است که این امر نشاندهنده
اثرگذار بودن این گیاه بر کاهش اثرات  CPFمیباشد .در این
راستا ،در پژوهشی اثر حفاظتی عصاره رزماری بر استرس
اکسیداتیو ناشی از تیتانیوم اکسید و بهبود سطح  MDAمورد
تأیید قرار گرفت ( .)2،در پژوهش حاضر در گروه دریافت کننده
همزمان  CPFو عصاره رزماری با غلظت  233میلیگرم مشاهده
گردید که تغییرات آنزیم  MDAبه طور معناداری به گروه کنترل
نزدیک شده است .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که افزایش
غلظت رزماری میتواند باعث کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از
 CPFدر موش صحرایی گردد .در مطالعات پیشین گزارش شده
است که رزماری باعث کاهش سطح  MDAمیگردد ( .)13در
پژوهش حاضر مشاهده گردید که دریافت همزمان عصاره سالویا
با غلظت  133میلیگرم بر کیلوگرم به همراه  DELباعث بهبود
و کاهش سطح  MDAنسبت به گروه دریافت کننده  DELبه
تنهایی میشود .مواجهه همزمان عصاره گیاه سالویا با  DELو
کاهش سطح  MDAنشان از فعالیتهای آنتیاکسیدانی این گیاه
دارد که این امر در مطالعات گذشته نیز مورد تأیید قرار گرفته
است ( .)21از سوی دیگر ،یافتههای مطالعه حاضر حاکی از آن
بودند که با افزایش غلظت عصاره سالویای دریافتی از  133به
 233میلیگرم بر کیلوگرم ،سطح  MDAبه طور محسوسی
کاهش مییابد که این امر نشاندهنده تأثیر غلظت دریافتی عصاره

سالویا بر وضعیت پراکسیداسیون لیپیدی میباشد .در این ارتباط،
در مطالعهای که توسط  Fahmyدر سال  2311در مورد اثر
آنتیاکسیدانی عصاره سالویا بر تتراکلریدکرین در موش صورت
گرفت ،مشخص گردید که دریافت عصاره سالویا میتواند باعث
کاهش سطح مالوندیآلدهید در موش شود (.)23
عالوهبراین ،در مطالعه حاضر تغییرات معناداری در سطوح
 GPxگروه مواجهه با  CPFو گروه کنترل به دست آمد که این
مهم با نتایج مطالعات گذشته همخوانی دارد ( .)33همچنین
مشاهده گردید که در گروه دریافت کننده همزمان  CPFو
عصاره رزماری با غلظت  133میلیگرم -با توجه به خاصیت
آنتی اکسیدانی این گیاه -تغییرات آنزیمی بهبود یافته است که
این امر نشاندهنده اثرگذار بودن این گیاه بر کاهش اثرات
 CPFمی باشد .در این راستا ،در مطالعه ای که توسط Saoudi
در مورد اثر آنتی اکسیدانی عصاره رزماری صورت گرفت،
مشخص گردید که عصاره رزماری توانایی بهبود وضعیت
آنزیمهای آنتی اکسیدانی را دارد ( .)31از سوی دیگر ،در
پژوهش حاضر مشاهده شد که افزایش دز عصاره رزماری
دریافتی از  133به  233میلیگرم بر کیلوگرم باعث افزایش
چشمگیر سطح فعالیت آنزیم  GPxمیگردد .عالوهبراین ،نتایج
نشان از آن داشتند که مواجهه با  DELموجب کاهش چشمگیر
سطح فعالیت آنزیم  GPxنسبت به گروه کنترل میشود که این
مهم با یافتههای مطالعات پیشین مطابقت دارد ( .)32این در
حالی است که مواجهه همزمان  DELبا عصاره سالویا باعث
بهبود سطح فعالیت آنزیم  GPxنسبت به مواجهه با  DELبه
تنهایی میشود که این امر نشاندهنده توانایی بازگردانی
وضعیت استرس اکسیداتیو توسط عصاره سالویا میباشد .در این
ارتباط در مطالعهای که در سال  231،توسط  Ashourصورت
گرف ت ،مشاهده شد که عصاره سالویا موجب بهبود سطح فعالیت
 GPxمیشود ( .)33مقایسه گروه کنترل و گروه دریافت کننده
عصاره سالویا در پژوهش حاضر نشان داد که پس از دریافت
عصاره سالویا ،سطح فعالیت آنزیم  GPxنسبت به گروه کنترل
افزایش مییابد که این امر حاکی از فعالیت آنتیاکسیدانی
عصاره سالویا میباشد  .در مطالعات دیگر در ارتباط با اثر
حفاظتی عصاره های رزماری و سالویا بر سموم ،کاهش استرس
اکسیداتیو و بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی توسط عصارههای
رزماری و سالویا گزارش شده است (.)35-31
تغییرات وزنی قبل و بعد از مواجهه در پژوهش حاضر (مطابق
با نمودارهای  1و  )2نشان از آن داشتند که وزنگیری در
حیواناتی که با  CPFو  DELمواجهه داشتهاند نسبت به گروه
کنترل کمتر بوده است که این امر تأییدی بر نتایج مطالعات
پیشین میباشد ( .)33،53در این مطالعه در گروه دریافت کننده
عصاره رزماری به همراه  CPFو گروه دریافت کننده عصاره سالویا
به همراه  DELمشاهده گردید که دریافت عصاره گیاهان میتواند
943

مجله تحقیقات نظام سالمت ،دوره  ،51شماره  ،3پاییز 5318
http://hsr.mui.ac.ir

 استرس اکسیداتیو کلرپیریفوس و دلتامترین،عصارههای رزماری و سالویا

DEL  وCPF میزان پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از سموم

 در پژوهش حاضر مشاهده شد که افزایش غلظت.میگردند
 میلیگرم بر کیلوگرم باعث233  به133 رزماری و سالویا از
MDA کاهش چشمگیر پراکسیداسیون لیپیدی و بهبود سطح
میشود و از سوی دیگر موجب بهبود فعالیت آنزیم
. میگرددGPx آنتیاکسیدان
یشکر و قاهدانی
IR.TUMS.SPH.REC. مطالعه حاضر با کد اخالق
 در دانشگاه علوم پزشکی تهران به تصویب رسیده1397.059
 بدین وسیله نویسندگان از تمامی افرادی که در انجام این.است
. تشکر و قدردانی مینمایند،مطالعه مشارکت نمودند
یضاد منافع
نویسندگان اعالم میکنند که هیچگونه تضاد منافعی در
.ارتباط با این مقاله وجود ندارد
مالحظات اخالقی
کلیه آزمایشات حیوانی براساس دستورالعمل کمیته اخالق
در پژوهش صورت گرفت و رعایت اصول اخالقی در هنگام تزریق
.داخل صفاقی و گاواژ رعایت گردید

باعث بهبود وزنگیری موشها نسبت به گروه دریافت کننده
.)51،52( سموم به تنهایی شود
با توجه به نتایج مطالعه حاضر چنین دریافت میشود که
 تغییر در سطوح، به دلیل تولید رادیکالهای آزادDEL  وCPF
 و تضعیف دفاع آنتیاکسیدانی باعث ایجادGPx  وMDA
 این در حالی.استرس اکسیداتیو در موشهای صحرایی میشوند
است که عصاره گیاهان رزماری و سالویا به دلیل داشتن منابع
پلیفنول موجب افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی و کاهش میزان
. میگردندDEL  وCPF پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از سموم
در پژوهش حاضر مشاهده شد که افزایش غلظت رزماری و
 میلیگرم بر کیلوگرم باعث کاهش233  به133 سالویا از
 میشودMDA چشمگیر پراکسیداسیون لیپیدی و بهبود سطح
GPx و از سوی دیگر موجب بهبود فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان
.میگردد
نتدجهگدری
با توجه به نتایج مطالعه حاضر چنین دریافت میشود که
 تغییر در سطوح، به دلیل تولید رادیکالهای آزادDEL  وCPF
 و تضعیف دفاع آنتیاکسیدانی باعث ایجادGPx  وMDA
 این در.استرس اکسیداتیو در موشهای صحرایی میشوند
حالی است که عصاره گیاهان رزماری و سالویا به دلیل داشتن
منابع پلی فنول موجب افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی و کاهش
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