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  چکیده
. شود می استفاده دنیا در عمومی طور به که است ارگانوفسفره ماالتیون یکی از پر مصرف ترین سموم :مقدمه      
نیز  روي دیگر طرفی از. دارد نقش و و افزایش اکسیدان ها نیزاکسیداتی استرس القاء در استراز کولین  آنزیم مهار بر عالوه

 آزاد رادیکال هاي برابر در اي کننده محافظت نقش و داشته اکسیدانی آنتی خاصیت که بوده اساسی و حیاتی عنصر یک
در موش ون همانند ماالتی فسفره کش ارگانو آفت مسمومیت با بر روي اثر  بررسی هدف از این مطالعه،. کند می ایفاء

  .بودصحرایی نر 
، گرم180- 250ویستار با محدوده وزنی  نر نژاد صحرایی  راس موش20 از مطالعه این  در:هاروش مواد و       

 تیمار گروه که تایی 5 چهار گروه .شدند تقسیم) سر 5 هر گروه(گروه به چهار تصادفی طور به حیوانات ابتدا .شد استفاده
 و )mg/kg 5(روي با درمان گروه و سالین نرمال با تیمار شاهد گروه و) داخل صفاقی روش ه بmg/kg 250(ماالتیون با

 48 از بعد و شدند انتخاب مطالعه مورد گروه هاي عنوان  بهmg/kg 5mg/kg+250ماالتیون و روي با درمان گروه
اکسیدان هاي تام و  آنتی ظرفیت ،استراز کولین آنزیم فعالیت آن ها خون پالسماي نمونه در و کشته را حیوانات ساعت

 و با آزمون آماري PSSS افزار ها توسط نرم داده سپس .شد گیري اندازه گروه هاي تیول پالسما
OneWayANOVA ي دار سطح معنی. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتP<0.05 شد در نظر گرفته.  

تیون میزان فعالیت آنزیم کولین استراز و هم چنین نتایج تست هاي آماري نشان داد که ماال :یافته هاي پژوهش      
در . ظرفیت آنتی اکسیدان هاي تام و گروه هاي تیول پالسما را در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داري داده است

که روي ظرفیت آنتی اکسیدان هاي تام و گروه هاي تیول پالسما را در مقایسه با گروه ماالتیون افزایش معنی  حالی
  . داري داد

روي می تواند باعث کاهش اثرات سمی  که رسد می نظر به فوق  نتایج به توجه  با:گیرينتیجه بحث و         
ماالتیون که از طریق افزایش رادیکال هاي آزاد ایجاد می گردد، شود و شاید در درمان مسمومیت هاي حاد و مزمن با 

 ارگانو فسفره هایی همانند ماالتیون گردد
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 مقدمه
ترکیبــات ارگانوفــسفره یکــی از عمــومی تــرین مــواد        

ها و حـشرات را       آفت ، زیست محیط شیمیایی هستند که در   
 آفـت کـش هـاي     مکانیسم اصلی سـمیت     . کنند کنترل می    

مهار غیر قابل برگـشت فعالیـت آنـزیم اسـتیل        ،گانوفسفرهار
عصبی مرکزي و محیطی    در سیستم   )  AChE (استراز کولین  

ماالتیون یکی از ترکیباتی است که به طـور         . )2،1(،می باشد 
 حـال توسـعه    به خـصوص در کـشورهاي در  عمومی در دنیا  

اسـترس   ، AChE مهـار آنـزیم      عالوه بـر    . استفاده می شود  
اصـلی در  مولکـولی   سیداتیو نیز به عنوان یـک مکانیـسم         اک

مغـز   عـضالت و    پانکراس، کبد، ، سمیت ماالتیون در پالسما
  )4،3(.شناخته شده است

  ها با مهـار آنـزیم کـولین اسـتراز سـبب     رهارگانوفسف       
 يایـن تحریـک رسـپتورها    بـر  افزایش استیل کولین و بنا

 یـک  مـاالتیون  .)5 ،6(،نیکوتینی و موسـکارینی مـی شـوند    
گـسترده بـه عنـوان       ارگانوفسفره تماسی است که بـه طـور       

 کـرم در دام  ضد  آفت کش و به عنوان داوري وحشره کش
  مطالعات نشان مـی دهـد کـه       .)7(،پزشکی استفاده می شود   

سمی برخی از ارگانوفسفره ها محدود به مهـار آنـزیم    اثرات
لینرژیـک  بحـران ک  ل  کولین استراز نیـست، بلکـه بـه دنبـا         

سلولی، تولیـد گونـه هـاي     تغییراتی مانند آسیب به غشاهاي 
آنتـی اکـسیدانی     و اختالل در سیستمROS  فعال اکسیژن

شرایط طبیعی بین تولیـد و   در. )8(،بدن نیز مشاهده می شود 
عـدم  . دار تعـادل وجـود دارد   حذف گونه هاي فعال اکسیژن    
اهـد  اسـترس اکـسیداتیو خو   تعادل در ایـن فراینـد موجـب   

  )9،10(.شد
هاي دفـاعی خاصـی بـراي مقابلـه بـا            در بدن سیستم          

عبارتنـد از   آسیب این گونه هاي فعال تعبیه شده اسـت کـه        
 .اکـسیدانی آنزیمـی و غیـر آنزیمـی        سیستم هاي دفاع آنتی     

تـوان از مـود آنتـی     براي افزایش دفاع آنتی اکـسیدانی مـی     
ید یـا مـوادي ماننـد    حاوي فالوونوئ  مانند ترکیبات    یاکسیدان
  )12،11(.استفاده نمود... سلنیم و

روي یک عنصر حیاتی و اساسی       عنصراز طرفی دیگر           
ـ  300از   بـیش   بوده که ارتباط نزدیکی بـا فعالیـت     ه  آنـزیم ب
 ها سـنتز پـروتئین هـا و        خصوص پلیمراز و سایر متالوآنزیم    
لیـت  فعا  در   هم چنین  دارد   نوکلئیک اسیدها و تقسیم سلولی    

تولید مثل، اسپرماتوژنز و پایدار ماندن ساختمان کروماتین در     
روي یـک عنـصر    . سزایی استه هسته سلولی داراي نقش ب   

آنتی اکسیدانی است و نقش مهم و محافظـت کننـده اي در        
ایـن   بـر  بنا. )13-15(،دار دارد برابر گونه هاي فعال اکسیژن   

 هـاي   جدیـد سـمیت آفـت کـش        توجه به مکانیسم هاي      با  

 اثـرات درمـانی     این مطالعه به منظـور بررسـی      ارگانو فسفره   
 اثـرات  تـا  انجـام گرفتـه  مـاالتیون   روي را بر تماس حاد بـا    

 روي در این گونه مسمومیت      همانند عنصر  یدرمانی ترکیبات 
 آسیب ناشی از گونه هاي فعال اکـسیژن   ها از طریق کاهش    

  . شودبررسیدار 
  ها  مواد و روش

 از موش صحرایی نر نژاد ویستار  تجربین مطالعهدر ای       
در  حیوانات . شد گرم استفاده 180- 250در محدوده وزنی 

شرایط حیوانخانه با دسترسی آزاد به آب و غذا و برخوردار 
 يتاریکی نگهدار  ساعت 12 ساعت روشنایی و 12بودن از 

 موازین اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی رعایت .شدند
راس  5( گروهچهارپس حیوانات به طور تصادفی به س. شد

  مورد مطالعهگروه هاي .تقسیم شدند)  در هر گروهموش
داخل   به روش mg/kg 250 ( با ماالتیونتیمار گروه شامل،
 با تیمارگروه  ، با نرمال سالینتیمارشاهد  و گروه )  صفاقی

  mg/kg ( با روي و ماالتیونتیمارو گروه ) mg/kg  5 (روي
  5+ mg/kg 250(،)16(، هاي مورد مطالعه  به عنوان گروه

و در   ساعت حیوانات را کشته 48و بعد از . انتخاب شدند
  يریاندازه گبیومارکرهاي زیر اه نمونه پالسماي خون آن

  .شد
 هـاي تـام   اکـسیدان  اندازه گیري میزان ظرفیت آنتی              

س  ایـن روش بـر اســا   :FRAP  روش بـه  (TAC)پالسـما 
ــه ) فریــک( Fe 3+هــاي  توانــایی پالســما در احیــاي یــون ب

+2 Fe )ــرو ــام ) ف ــه ن ــاده اي ب ــضور م -tripuridyl-S (  در ح
triazine) TPTZ (ــت ــتوار اسـ ــپلکس.  اسـ  Fe 2+کمـ

 TPTZ+،         درجـذب     کمپلکس آبی رنگی با مـاکزیمم   nm 
 یا هـر نمونـه    میزان قدرت احیاء کنندگی پالسما    . است 593
دسـتگاه   زایش غلظت کمپلکس فوق توسـط        از طریق اف   اي

  )17(.اسپکتروفتومتر اندازه گیري می شود
: )TTG(هاي تیول پالسما اندازه گیري میزان گروه      
هاي تیول پالسما نیز یکی دیگر از مارکرهاي آسیب  گروه

این عومل به آسیب اکسیداتیو . هاي آزاد می باشد رادیکال
.  ها کاهش می یابندحساس بوده و در نتیجه این آسیب

 2 معرف  ازHuبراي ارزیابی این عوامل از روش کالریمتري 
 در طول موج ) DTNB(دي تیو نیتروبنزوئیک اسید

nm412 18(.استفاده شد(  
روش : ) ChE (  اندازه گیري فعالیت آنزیم کولین استراز        

کولین استراز روش  متداول براي اندازه گیري فعالیت آنزیم 
 Ellman در این روش . شد  رایج 1961که از سال   است

اندازه گیري می  گلبول قرمز  پالسما وفعالیت این آنزیم در 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               2 / 6

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1344-fa.html


 93ضمیمه ، شهریور، دومستیب دوره                                      المیای پزشک علوم دانشگاهی پژوهشی علم مجله

 149

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Control Mal  Zinc Mal+Zinc

Ch
E 

U
/m

g 
pr

ot
ei
n 

in
  p

la
sm

a)

bb

aa

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Control Mal    Zinc Mal+Zinc

TT
G
 (n

m
ol

/m
g 

pr
ot

ei
n 

in
 p

la
sm

a)

aa

bb

دي تیو  Ellman)2معرف   از در این روش.شود
 دستگاه اسپکتروفتومتر، و)    DTNBنیتروبنزوئیک اسید

  )19(. استفاده شدnm 412طول موج 
ـ    داده،   مطالعـه    نیدر ا           ا اسـتفاده از نـرم افـزار    هـا ب
بعـد از انجـام   . تجزیه و تحلیل شد  SPSS vol.16آماري

 از K.S(Kolmogorov Smirnov) تــهیتــست نرمال
   One-way ANONA  آنالیز واریانس یک طرفـه آزمون

هــا   گــروهنیانگیــ مسهیــمقا  يبــراتــوکی   Post Hoc و 
 نتـایج . دار در نظر گرفته شـد  معنی  P<0.05  .استفاده شد
  .انحراف معیار بیان شد±میانگین به صورت

   ي پژوهشها افتهی
در گروهـی کـه مـاالتیون       فعالیت آنزیم کولین اسـتراز            

دریافت کردند نسبت به گـروه کنتـرل کـاهش معنـی داري       
چنین گروهی که روي دریافت کردنـد     هم )P<0.05.(یافت

افزایش معنی داري نسبت به گروهی که مـاالتیون دریافـت     
  )1 شماره  نمودار،P<0.05(.نشان داد دند،کر

هـاي تیـول پالسـما در گروهـی کـه مـاالتیون             گروه       
دریافت کردند نسبت به گـروه کنتـرل کـاهش معنـی داري       

هـاي تیــول در   چنـین گــروه  هــم    )P<0.05.(نـشان داد 
گروهی کـه روي دریافـت نمودنـد افـزایش معنـی داري در        

دریافـت نمودنـد، نـشان    مقایسه بـا گروهـی کـه مـاالتیون        
  )2  نمودار شماره،P<0.05(.داد

 طـور  ظرفیت آنتی اکسیدان هاي تام پالسما نیـز بـه         
گروهی که ماالتیون دریافت کردند، نسبت به  در داري معنی

چنین در گروهـی   هم) P<0.05.(یافت گروه کنترل کاهش
 آنتی اکسیدان هاي تام ، ظرفیتدندکرده بوکه روي دریافت   

افـزایش معنـی داري در مقایـسه بـا گروهـی کـه        سـما پال
 نمودار شماره ،P<0.05(.ماالتیون دریافت نمودند، نشان داد    

3( 
 

 
  
  
  
  
  
  
  

   صورتبه داده ها هاي مورد مطالعه السما در گروهپ  فعالیت آنزیم کولین استراز میزان.1شماره  نمودار
)Mean±SE, 95% CI (هاي مورد مطالعه در گروه n=5باشد  می  .aaکنترل اختالف معنی دار با گروه    

bbماالتیون+ کنترل، ماالتیون، روي، روي :ها  گروه. معنی دار با گروه ماالتیون اختالف  
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  به صورت داده هاهاي مورد مطالعه گروه السما درپ هاي تیول  گروه میزان.2شماره  نمودار
)Mean±SE, 95% CI (عههاي مورد مطال هدر گرو n=5می باشد   .aaاختالف معنی دار با گروه کنترل   
 bbماالتیون+ کنترل، ماالتیون، روي، روي :ها گروه.  اختالف معنی دار با گروه ماالتیون  
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   به صورت داده ها هاي مورد مطالعه السما در گروهپ هاي تام  ظرفیت آنتی اکسیدان میزان.3شماره  نمودار
)Mean±SE, 95% CI (هاي مورد مطالعه در گروه n=5می باشد   .aaاختالف معنی دار با گروه کنترل   
 bbماالتیون+ کنترل، ماالتیون، روي، روي :ها گروه.   اختالف معنی دار با گروه ماالتیون 

  
  

   و نتیجه گیريبحث
نتایج این مطالعه سمیت ماالتیون را در القاء آسیب        

کولین استراز  فعالیت آنزیمنتایج . هد نشان می درا اکسیداتیو
. داد نشانرا در گروهی که ماالتیون دریافت کردن کاهش 

 در پاسخ  هاي تیول گروه چنین قدرت آنتی اکسیدانی و هم
قادر است که ولی روي .  نشان دادکاهشبه تماس ماالتیون 

ماالتیون را در اغلب بیومارکرهاي  تغییرات القاء شده توسط 
 ماالتیون به تنهایی فعالیت. هبود بخشدبتست شده 

Redox-cycling یک الکترون براي  که آن  جائی  دارد
ها به اکسیژن  آن و سپس انتقال  هاي آزاد تشکیل رادیکال

پراکسید هیدروژن از   تشکیل آنیون سوپراکسید و رايب
چنین  هم .می گیرد  صورت زنجیره ايهاي  طریق واکنش

هموستاز طبیعی آنتی  وفسفره ها ثابت شده است که ارگان
سازي فعالیت آنتی  فعال اکسیدانی را ابتدا از طریق 

اگر الزم شد آنتی  اکسیدانی تغییر می دهند و سپس 
نشده است در   که در این جا ذکر ريهاي دیگ اکسیدان

 که مطالعه حاضر  . )20،13(،دهند کاهشحاد و مزمن  تماس 
  .داد را نشان مشابهی نیز این نتایج 

 روي خوراکی اثر 2001سال  در ي در مطالعه امحققین      
 جهی نتنیرت به ا بر آسیب کبدي ناشی از کلرودیفوس در 

هاي کبد را در   به نظر می رسد روي هپاتوسیتکه دندیرس
 .)21(،محافظت می کند برابر مسمومیت با ارگانوفسفره ها 

اکسیداتیو را   بیومارکرهاي استرس  روي در این مطالعه که 
البته در . بهبود بخشیده است  در نمونه هاي تست شده تقریباً

 با 2007  و همکاران در سال Ebisch مطالعه دیگري
هاي روي و فوالت در  عنوان بررسی اهمیت آنتی اکسیدان

 مواد مغذي که دندی رسجهی نتنیجلوگیري از ناباروري به ا 
بهبود  لوژیکی بدن در همانند روي با تاثیر بر فرایندهاي بیو

  )22(.ناباروري موثر می باشد
اثر روي بر سمیت ناشی از  در مطالعه دیگري نیز      

ماالتیون در تماس هاي مزمن بررسی شد که نتایج مطالعه 
نشان داد که روي از تخریب کامل آنزیم استیل کولین 

 را HSP60استراز جلوگیري نکرد و تجویز روي بیان 
 و اثرات غیر را تغییر ندادHSP70   ژنا بیانافزایش داد ام

) اثر بر آنزیم هاي آنتی اکسیدانی(کولینرژیکی ماالتیون
 نتایج این بررسی  که مشابه،)23(،توسط روي بهبود می یابد

می باشد و تفاوت آن با این مطالعه این است که نوع این 
  .مطالعه سمیت حاد می باشد

سیدانی ــیت اکـــي سمادـیدانی زیـمواد آنتی اکس      
ون را ــصوص ماالتیــسفره ها به خـی از ارگانوفــناش

که با توجه به مطالعه  .)24- 26(،ایندــل می نمــعدیــت
وم می تواند ــمیت این سمــحاضر روي نیز در کاهش س

مومیت هاي حاد و مزمن ــو شاید به درمان مس. موثر باشد
تی اکسیداتیوي رات آنـاث .مایدـک نـموم کمــاین س

میت غیر ــش ســروي در کاه  هماننديیاري از موادـبس
ق ـریـاید از طـسفره شـو فـموم ارگانـی سـنرژیکــکولی

مولکولی دقیق تري باشد که  ی وـلولـاي سـم هـمکانیس
 همانند بیان آنزیم هاي  داردبیشترينیاز به انجام تحقیقات 

آنتی اکسیدانی و مسیرهاي مرگ سلولی که می تواند در 
و مزمن سموم ارگانوفسفره مفید  درمان مسمومیت هاي حاد

  .باشد
  سپاسگزاري
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از معاونـت محتـرم پژوهـشی       بدین وسیله نویـسندگان           
دانشگاه علوم پزشکی همدان و کمیته تحقیقات دانـشجویی         

ورد حمایت قرار دادنـد کمـال تـشکر و          که این پژوهش را م    
  .دنقدردانی را دار
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Abstract 
Introduction: Malathion is one of the most 
common toxic organophosphorus insec-
ticides (OPIs) which is normally used in the 
world. In addition to enzyme inhibition, ch-
olinesterase also plays a role in the 
induction of oxidative stress and increased 
oxidants. On the other hand, zing is a 
crucial element that has antioxidant pro-
perties and protects against free radicals. 
The objective of this study was to inve-
stigate the possible protective effects of 
zinc on organophosphate pesticide poiso-
ning similar to malathion in male rats. 
  
Materials & Methods: 20 male Male Wistar 
rats weighing 250-180Grm were used in th-
is study. The 20 male rats were equally div-
ided in to 4 groups (5 rats each). Group I (c-
ontrol), while Group II was given mala-
hion. Animals of Groups III received only 
zinc. Group IV was given zinc+ malathion 
once for acute test. After the treatment, blo-
od was isolated.  The animals were killed 
after 48 hours and cholinestrase activity (C-
hE) and oxidative stress marker such as 

total thiol groups (TTG) and total antio-
xidant capacity (TAC) concentration was 
measured. Data were then analyzed through 
SPSS software by One Way Anova ana-
lysis. The significance level was cons-id-
ered to be p<0.05. 

 
Findings: Results of data analysis showed 
that malathion significantly reduced the 
activity of ChE enzyme, TTG and TAC in 
blood in comparison to the control group.  
However, zing significantly increased the 
capacity of TTG and TAC in comparison to 
the malathion group.  

 
Discussion & Conclusion: Based on the 
above findings, it can be suggested that zinc 
can reduce the oxidative damage of malat-
hion by increasing free radicals and can be 
used in organophosphate pesticide poiso-
ning such as malathion. 
  
Keywords: Malathion, zinc, rat, oxidative 
stress 
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