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wild species, as a natural and bioactive antioxidant, is widely used in the
pharmaceutical and food industries. This study aimed to investigate the
effect of antioxidant activity of aqueous extract of Allium canadense and
its effect on the inhibition of acetylcholinesterase enzyme and recovery
of the inhibited enzyme activity.
Material & Methods: After the preparation of Allium canadense aqueous
extract, the antioxidant activity of the extract at the concentrations of
100, 500, and 1000 μg/ml was investigated using DPPH free radical
scavenging method. Following that, the activity of serum
acetylcholinesterase and its reactivation after inhibition by
organophosphate diazinon was evaluated at the concentrations of 100,
500, and 1000 μg/ml of the extract by the Ellman method.
Findings: Inhibition concentration of 50% (IC50) of free radicals of
DPPH was 360/19 μg/ml. Aqueous extract of Allium canadense did not
inhibit acetylcholinesterase activity and was added to the concentration
dependently. The regeneration of the inhibited enzymes activity was also
observed in the vicinity of different concentrations of the aqueous extract
of the plant.
Discussion & Conclusion: The aqueous extract of Allium canadense does
not inhibit acetylcholinesterase activity; however, it can reactivate the
enzyme inhibited by diazinon. The reason for this positive effect may be
related to the high antioxidant activity in the extract.
Keywords: Allium canadense, Anti-acetylcholinesterase, Antioxidant

activity, Aqueous extract, Organophosphate diazinon
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چکیده
مقدمه :جنس  Alliumبا بیش از  900گونۀ مهم پرورشی و وحشی ،بهعنوان آنتیاکسیدان طبیعی و فعال زیستی ،در صنعت
داروسازی و غذایی کاربرد وسیعی دارد .در این پژوهش ،تأثیر فعالیت آنتیاکسیدانی عصارۀ آبی گیاه سیرموک و تأثیر آن
بر مهار آنزیم استیل کولیناستراز و بازیابی فعالیت آنزیم مهارشده بررسیشده است.
مواد و روش

ها :پس

از تهیۀ عصارۀ آبی سیرموک ،ابتدا فعالیت آنتیاکسیدانی غلظتهای  500 ،100و 1000

میکروگرم بر میلیلیتر از عصاره با استفاده از روش مهار رادیکال آزاد  DPPHو سپس میزان فعالیت آنزیم استیل
کولیناستراز سرمی و فعالسازی مجدد آن پس از مهار توسط ارگانوفسفات دیازینون ،در حضور غلظتهای  500 ،100و
 1000میکروگرم بر میلیلیتر از عصاره با روش المن بررسی گردید.
یافتهها :غلظت مهار  50درصد ( )IC50از رادیکالهای آزاد  360/19 ،DPPHمیکروگرم در میلیلیتر محاسبه شد .عصارۀ
آبی سیرموک فعالیت استیل کولیناستراز را مهار نکرد و بهصورت وابسته به غلظت افزایش یافت؛ همچنین بازیابی دوبارۀ
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بررسی اثر عصارۀ آبی گیاه سیرموک بر فعالیت آنزیم استیل کولیناستراز مهارشده

فعالیت آنزیم مهارشده در مجاورت غلظتهای مختلف عصارۀ آبی گیاه مشاهده گردید.

 Email: hadi.f@lu.ac.irبحث و نتیجهگیری :عصارۀ آبی گیاه سیرموک فعالیت استیل کولیناستراز را مهار نمیکند؛ اما قادر است آنزیم مهارشده
توسط دیازینون را دوباره فعال نمایند .علت این تأثیر مثبت ممکن است به وجود فعالیت آنتیاکسیدانی باال و حضور

واژههای کلیدی :آنتیاستیل کولیناستراز ،ارگانوفسفرۀ دیازینون ،سیرموک () ،Allium canadenesفعالیت
آنتیاکسیدانی
 استناد :اسدی ،مینو؛ هادی ،فرانک؛ حجازی ،سید حسام الدین؛ آذربانی ،فریده .بررسی اثر عصارۀ آبی گیاه سیرموک بر فعالیت آنزیم استیل کولیناستراز
مهارشده بهوسیلۀ ارگانوفسفرۀ دیازینون .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،اردیبهشت 1401؛ .95-102 :)1(30
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ترکیبات فنل و فالونوئِید در عصاره مرتبط باشد.
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مقدمه

میشود .این آنزیم در مغز پستانداران وجود دارد .استیل

نرم و دارای بویی شبیه پیاز و برگها بهصورت کشیده،

کولیناستراز در بافت عصبی و عضالنی از تعدادی آنزیم

باریک و نرم است ( .)6گونۀ آلیوم بهسبب دارا بودن خواص

همخانواده تشکیلشده است که بهصورت مونومر ،دایمر و

آنتیاکسیدانی و محافظتکنندگی قوی ،موردتوجه

تترامر و کمپلکس غیرمتقارن است و شبیه مولکولهای

صنعتگران غذا و محققان در زمینۀ دارو قرار گرفته است (.)7

کالژن ،کمپلکسی با ساختمان مختلف تشکیل میدهد (.)2

خواص آنتیاکسیدانی و محافظتکنندگی این گیاه بهسبب

استیل کولیناستراز نقش مهمی بهعنوان مادۀ هدایتکنندۀ

حضور مواد مختلف شامل ویتامینها ،فالنوئیدها ،ترپنوئیدها،

جریان عصبی در اعصاب کنترلکنندۀ عضالت مخاط،

کاروتنوئیدها ،فیتواستروژنها ،مواد معدنی و ترکیبات فرار

صاف و قلبی و غدد نیز بازی میکند .استرازها در اصل

است ( .)8در حال حاضر ،گونههای آلیوم بهعنوان مهمترین

گروهی از هیدروالزها هستند .استیل کولیناستراز از نظر

سبزیها ،بهصورت تازه و پختهشده در اروپا ،آسیا و آمریکا

فیزیولوژی و سازوکار عملکرد اهمیت فراوانی دارد و

استفاده میشود ( .)9هنگامیکه این گونهها بهطور منظم به

میتواند بهعنوان شاخصی برای مطالعۀ فرایند سیناپتوژن و

رژیم غذایی اضافه گردد ،بهعنوان یک تقویتکننده برای

میان کنش عصبی -عضالنی قرار گیرد .استیل کولیناستراز

دستگاه گوارش و نیز دستگاه گردش خون عمل میکند

در حالت طبیعی مونومر است؛ اما شکل عملکردی آن

( .)10ترکیبات ارگانوفسفرهها بهطور گسترده بهعنوان

بهصورت دایمر است ،بهطوریکه بین  700-800دایمر

حشرهکش استفاده میشوند که مشکالتی را ایجاد میکنند.

استیل کولیناستراز در هر گلبول قرمز وجود دارد (.)3 ،4

مهار برگشتناپذیر آنزیم استیل کولیناستراز ،سازوکار

مهارکنندههای استیل کولیناستراز به دو دستۀ برگشتپذیر

اصلی با ارگانوفسفرهها ،یکی از این مشکالت است که

مهارکنندههای

موجب اختالل در عملکرد اعضای متعدد در بدن میگردد.

برگشتپذیر بیشتر بهعنوان دارو در درمان بیماریهایی

بر اساس گزارشها و مطالعات انجامشده روی تعدادی از

مانند آلزایمر میاستنی گراویس و گلوکوم استفاده

کارگران کارخانۀ سموم گیاهی ،نشان داده شد که آنان

میگردند .ریواستیگمین دونپزیل و گاالنتامین برای درمان

میزان آنزیم استیل کولیناستراز پایینی دارند؛ همچنین در

بیماری آلزایمر ،فیزوستیگمین برای درمان گلوکوم و

کشاورزانی که در مزارع شالیزار از سموم گیاهی استفاده

فئوستیگمین برای درمان میاستنی گراویس کاربرد دارند.

میکنند ،میزان این آنزیم پایین است .هدف این پژوهش

مهارکنندههای برگشتپذیر توسط پیوندهای غیر کواالن به

استفاده از عصارۀ آبی گیاه سیرموک بهعنوان افزایشدهندۀ

آنزیم متصل میشوند و مهارکنندههای برگشتناپذیر

میزان فعالیت آنزیم استیل کولیناستراز مهارشده توسط

بهصورت کواالن به جایگاه فعال آنزیم اتصال مییابند و

دیازینون و بررسی بازیابی دوبارۀ فعالیت آنزیم استیل

سبب غیرفعال شدن آنزیم استیل کولیناستراز میگردند.

کولیناستراز است .گیاهان دارویی از زمان بسیار قدیم مورد

مهارکنندههای برگشتناپذیر استیل کولیناستراز بیشتر در

توجه بودند؛ بنابراین ،مطالعه و ارزیابی گیاهان دارویی بومی

حشرهکشها ،آفتکشها و سالحهای جنگی استفاده

مختلف اهمیت فراوانی دارد .با توجه به اینکه دربارۀ تأثیر

میشوند .ازجملۀ این مهارکنندهها میتوان به ترکیبات

گیاه سیرموک بر آنزیم استیل کولیناستراز گزارشی نشده

و

برگشتناپذیر

تقسیم

میشوند.
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است که باعث هیدرولیز سریع میانجی عصبی استیل کولین

مییابد .ریشهها تارمانند و رشتهای ،ساقههای بلند ،ایستاده،
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استیل کولیناستراز آنزیمی ضروری در دستگاه عصبی

چندساله از خانوادۀ لیلیاسه است که از طریق بذر و پیاز تکثیر
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کولیناستراز  )EC:3.1.1.1.7) AchEرا کشف کرد (.)1

گیاه سیرموک با نام علمی  ،Allium Canadanseگیاهی

بررسی عصاره آبی گیاه سیرموک

اولین بار دیوید ناچمانسول در سال  ،1954آنزیم استیل

ارگانوفسفرۀ ( )OPسارین و سیکلوسرین اشاره کرد (.)5
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مهار و بازیابی فعالیت آنزیم استیل کولیناستراز توسط

گردید .برای کنترل منفی به  15میکرولیتر گلبول قرمز

عصارۀ آبی گیاه سیرموک بررسیشده است.

( 600برابر رقیقشده) 160 ،میکرولیتر بافر فسفات و 15
میکرولیتر  DTNBاضافه شد و به مدت  10دقیقه در دمای

مواد و روش ها

اتاق قرار گرفت؛ سپس  10میکرولیتر عصاره به محلول

تهیۀ نمونه و عصارهگیری :گیاه سیرموک در

اضافه و بالفاصله جذب آن در طولموج  412نانومتر هر 60

اردیبهشتماه  ،1399از شهرستان بروجن استان چهارمحال

ثانیه یکبار در بازه زمانی  3دقیقه قرائت گردید .برای

بختیاری جمعآوری ،خشک و سپس آسیاب گردید .مقدار

سنجش فعالیت آنزیم طبق روش باال ،بهجای 160

 5گرم از پودر گیاه با مقدار  10میلیلیتر آب مقطر یونیزه

میکرولیتر بافر فسفات 150 ،میکرولیتر بافر فسفات و 10

مخلوط و به مدت  10دقیقه حرارت داده شد .پس از صاف

میکرولیتر از غلظتهای مختلف ( 500 ،100و 1000

کردن ،محلول به مدت  10دقیقه با دور 9000rpm

میکروگرم بر میلیلیتر) عصارۀ آبی گیاه سیرموک افزوده

سانتریفیوژ گردید و دوباره محلول بهدستآمده از صافی

شد 10 .دقیقه میکروتیوپ در دمای اتاق قرار گرفت و

عبور داده شد.

درنهایت 6 ،میکرولیتر  ATCIبه میکروتیوب افزوده گردید

سیرموک :فعالیت آنتیاکسیدانی عصارۀ گیاه توسط

 30ثانیه خوانده شد .بهمنظور سنجش میزان بازیابی فعالیت

رادیکال آزاد  DPPHبا استفاده از روش )11( Blois

آنزیم استیل کولیناستراز ،گلبول قرمز توسط دیازینون مهار

اندازهگیری گردید .بهطور خالصه ،محلول 0/2 DPPH

شد و سپس فعالیت آنزیم پس از ترکیب با غلظتهای

میلیموالر در اتانول آماده و  4925میکرولیتر از آن به

مختلف عصاره ( 500 ،100و  1000میکروگرم بر میلیلیتر)

 1075میکرولیتر از غلظتهای عصاره ( 500 ،100و1000

اندازهگیری گردید .بهمنظور مهار آنزیم ،طبق مرحلۀ

میکروگرم بر میلیلیتر) اضافه شد؛ سپس نمونهها بهشدت

سنجش فعالیت آنزیم ،پیش از اضافه کردن  ATCIحدود

تکان داده شدند و به مدت  30دقیقه ،در دمای آزمایشگاه و

 4میکرولیتر دیازینون  10میلیموالر اضافه و  30دقیقه در

به دور از نور قرار گرفتند .در ادامه ،جذب آنها در

دمای  37درجۀ سانتیگراد قرار داده شد؛ سپس استیل

طولموج  517نانومتر توسط دستگاه االیزا ریدر خوانده

تیوکولین یدید اضافه و جذب آنزیم مهارشده در ناحیۀ

شد .از اسید آسکوربیک (ویتامین  )Cبهعنوان کنترل مثبت

 412نانومتر قرائت گردید؛ در آخر برای سنجش فعالیت

استفاده گردید و در پایان ،درصد مهار رادیکالهای آزاد

آنزیم مهارشده در حضور عصاره ،همۀ مراحل آزمایش

 DPPHبا استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:

دوم انجام شد؛ اما پیش از اضافه کردن سوبسترا10 ،

×100جذب نمونه/جذب شاهد -جذب نمونه =درصد
آنتیاکسیدان
توانایی نمونه در مهار کردن  50درصد از رادیکالهای
 DPPHبهعنوان  IC50تعیین گردید .همۀ آزمایشها

دمای اتاق گذاشته و درنهایت ،به آن  7میکرولیتر

ATCI

افزوده شد و جذب بهصورت هر  30ثانیه در ناحیۀ 412
نانومتر قرائت گردید.
آنالیز آماری :با توجه به آنکه برای هر آزمایش 3

اثر عصارۀ آبی گیاه سیرموک بر فعالیت آنزیم استیل

تکرار وجود داشت ،دادهها پس از جمعآوری در نرمافزار

کولیناستراز :ابتدا دستگاه اسپکتروفتومتر با  183میکرولیتر

اکسل  2016تجزیهوتحلیل شدند .برای مقایسۀ میانگینها،

بافر فسفات بهاضافه  10میکرولیتر  0/3 DTNBموالر و 7

از آزمون واریانس یکطرفۀ  ANOVAاستفاده گردید.

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.1.95

بهصورت سه بار تکرار انجام شد.

میکرولیتر عصاره به محلول اضافه گردید و  10دقیقه در
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ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدان عصارۀ آبی گیاه

و بالفاصله جذب آن در ناحیۀ  412نانومتر در بازه زمانی هر
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است ،در این پژوهش برای اولین بار خاصیت آنتیاکسیدانی،

میکرولیتر  1 ،ATCIمیلیموالر در ناحیۀ  412نانومتر کالیبره
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بیشترین فعالیت آنزیم  168/97µm.µl-1.min-1در حضور

سطح معنادار کمتر از  P<0.5در نظر گرفته شد.

معناداری نسبت به کنترل نشان داد .مقدار  P<0.05در نظر

یافته ها
و ویتامین  Cباهم مقایسه گردید .هر سه غلظت فعالیت

آنزیم با غلظت رابطۀ مستقیم داشت؛ هرچه غلظت افزایش

خاصیت

یابد ،درصد فعالسازی افزایش پیدا میکند (جدول شمارۀ

آنتیاکسیدان عصارۀ سیرموک تابع غلظت بود (شکل

 .)2در زمان مهار آنزیم توسط دیازینون ،فعالیت آنزیم

آنتیاکسیدانی

چشمگیری

بروز

دادند.

شمارۀ  )1و میزان  IC50گیاه و ویتامین  Cبهترتیب برابر با

 39/21±3/20µm.µl-1.min-1محاسبه شد ،بهطوریکه

 360/19و  76/45میکروگرم بر میلیلیتر بهدست آمد.

فعالیت آنزیم 70درصد کاهش یافت .فعالسازی دوبارۀ

ارزیابی فعالیت آنزیم استیل کولیناستراز در حضور

آنزیم استیل کولیناستراز مهارشده در حضور غلظتهای

غلظتهای مختلف عصاره نشان داد که این عصاره باعث

مختلف عصارۀ آبی گیاه سیرموک مشاهده گردید .میزان

مهار آنزیم نمیشود ،بلکه فعالیت آنزیم استیل کولیناستراز

بازیابی فعالیت آنزیم تابع غلظت بود ،بهطوریکه در غلظت

را افزایش میدهد و هرچه غلظت عصاره افزایش یابد،

 1000میکروگرم بر میلیلیتر عصاره ،تفاوت معناداری

فعالیت آنزیم استیل کولیناستراز بیشتر میشود ،بهطوریکه

نسبت به غلظتهای پایینتر وجود داشت (شکل شمارۀ .)2

120

100
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فعالیت آنتیاکسیدانی غلظتهای مختلف عصارۀ گیاه

گرفته شد (جدول شمارۀ  .)1درصد فعالسازی فعالیت

بررسی عصاره آبی گیاه سیرموک

غلظت  1میلیگرم بر میلیلیتر مشاهده شد و تفاوت

80
60
] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.1.4.3

40

20
0

c
شکل شمارۀ  .1مقایسۀ آنتیاکسیدان عصارۀ سیرموک و ویتامین C
جدول شمارۀ  .1میانگین فعالیت آنزیم استیل کولیناستراز در حضور عصارۀ آبی سیرموک
)g/ml)µ
میانگین فعالیت آنزیم استیل کولیناستراز

a168/98±2/49

a160/51±1/3

b147/97±2/49

)(µm. µl-1.min-1

حروف  aو  bدر هر ستون نشاندهندۀ تفاوت معنادار و حروف یکسان بیانگر نبو ِد تفاوت معنادار است.

b142/59±1/59

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.1.95

غلظت عصارۀ آبی گیاه سیرموک

1000

500

100

صفر

100
جدول شمارۀ  .2میانگین بازیابی فعالیت آنزیم استیل کولیناستراز مهارشده با دیازینون در حضور عصارۀ گیاه سیرموک
غلظت عصارۀ آبی گیاه

1000

500

(0صفر)

100

1401

میانگین فعالیت استیل

a133/3±2/3

c51/47±3/23

b115/49±./14

c39/21±3/20

کولیناستراز بازیابیشده
)(µm. µl-1.min-1

حروف  aو bنشاندهندۀ تفاوت معنادار و حروف یکسان بیانگر نبودِ تفاوت معنادار است.

شکل شمارۀ  .2میانگین درصد فعالسازی دوبارۀ آنزیم مهارشده با دیازینون توسط غلظتهای مختلف عصارۀ آبی گیاه سیرموک

بحث و نتیجهگیری
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سیرموک )g/ml)µ

شد ،بهطوریکه هرچه غلظت عصاره بیشتر گردید،

بدن انسان است که مهمترین وظیفۀ آن تنظیم استیل

آنزیم با دیازینون ،بهعنوان یک ترکیب ارگانوفسفره ،تا

کولین بهعنوان میانجی عصبی در بدن است .در این

 70درصد کاهش یافت .بازیابی فعالیت آنزیم پس از

پژوهش ،از رنگسنجی المن برای تأثیر عصارۀ آبی گیاه

اضافه کردن عصارۀ سیرموک ،بهطور معناداری افزایش

سیرموک بر فعالیت آنزیم استیل کولیناستراز استفاده شد.

پیدا کرد.

استیل کولین یدیداز است .میزان تیوکولین به علت

ترکیبات ارگانوفسفره تا حدودی مهار شد و پس از اضافه

واکنش با  DTNBاسید تولید میشود؛ بهعبارتدیگر،

کردن عصارۀ سیرموک ،این فعالیت بهطور معناداری

واکنش گروه سولفوریل تولیدشده با معرف المن ،پایۀ

افزایش یافت .سموم ارگانوفسفره از طریق اتصال به گروه

بیوشیمیایی دارد .در این پژوهش ،فعالیت آنزیم استیل

هیدروکسیل اسید آمینه سرین در جایگاه فعال آنزیم

کولیناستراز در حضور غلظتهای مختلف عصارۀ گیاه

استیل کولیناستراز ،مانع از فعالیت آنزیم میگردند (.)11

سیرموک ( 500،100و  1000میکروگرم بر میلیلیتر) در

در مطالعۀ میسرا و همکاران روی  22کارگر که بهطور

زمان  3دقیقه بررسی گردید؛ درنتیجه ،فعالیت آنزیم در

مزمن در معرض فنتیون (یک نوع حشرهکش

حضور عصارۀ آبی گیاه سیرموک در غلظت 1000

ارگانوفسفره) بودند ،دیده شد که سطح استیل

میکروگرم بر میلیلیتر  168/98 µm.µl-1.min-1مشاهده

کولیناستراز سرم آنان در مقایسۀ با گروه شاهد ،بهطور

شد و در غلظتهای پایینتر ،میانگین فعالیت آنزیم کمتر

محسوسی کاهش یافته است ( .)12در مطالعۀ حسین و

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.1.95

این روش بر پایۀ میزان تیوکولین آزادشده از واکنش

در این پژوهش ،فعالیت آنزیم با دیازینون یکی از

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.1.4.3

استیل کولیناستراز یکی از آنزیمهای شناختهشده در

فعالیت آنزیم افزایش پیدا کرد .در این پژوهش ،فعالیت
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مشاهده شد ( .)13در مطالعۀ کالندر و همکاران ،با تجویز

آنزیمی و غیرآنزیمی بدن برای محافظت در مقابل

دیازینون روی موش صحرایی پس از چهار هفته کاهش

رادیکالهای آزاد فعال میشود .تجویز پاراکسون

میزان آلبومین ،افزایش آالنین آمینوترانسفراز ( )ALTو

بهصورت داخل صفاقی در بافتهای مختلف موش

آسپارات آمینوترانسفراز ( )ASTبهطور محسوسی مشاهده

صحرایی ،پس از  4و  24ساعت ،باعث افزایش فعالیت

گردید .این تغییرات بیانگر آسیب سلولهای کبدی و

آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز ،گلوتاتیون sـ

کاهش سطح استیل کولیناستراز است ( .)14این نظریه

ترانسفراز و کاهش میزان گلوتاتیون و افزایش

هنوز بهطور کامل اثبات نشده است؛ اما با توجه به نتایج

پراکسیداسیون لیپید و درنهایت استرس اکسیداتیو

تحقیقات باال ،عصارۀ سیرموک و ترکیبات مؤثر آن

میگردد ( .)18تحقیقات نشان داده است که تجویز

میتواند برخی آثار منفی سموم ارگانوفسفرهها را در

دیازینون و پاراکسون سبب کاهش فعالیت آنزیم

افرادی کاهش دهد که مدام در معرض آنها قرار دارند.

کولیناستراز میشود ( .)19در مطالعۀ دیگر ،تجویز

در مطالعۀ سعودی و همکاران که ظرفیت
آنتیاکسیدانی عصارۀ  Allium sativumعلیه آسیب

دیازینون و پاراکسون موجب کاهش گلوتاتیون در
بافتهای مختلف گردید (.)20 ،21

این نتیجه رسیدند که عصارۀ متانولی در میان همۀ

باال ،با پاکسازی رادیکالهای آزاد و گونههای فعال

عصارهها ،بیشترین ترکیبات فنل و فالنوئید و فعالیت

اکسیژن میتواند بهعنوان یک ترکیب محافظتکننده

آنتیاکسیدانی را دارد .از سوی دیگر ،درمان دلتامترین با

استفاده شود و سبب افزایش فعالیت آنزیم استیل

استفاده از آنتیاکسیدان عصارۀ سیر باعث افزایش فعالیت

کولیناستراز گردد؛ بنابراین ،برای کسانی مفید است که

آنزیم استیل کولیناستراز در مقایسه با گروه کنترل و

در معرض ارگانوفسفات قرار دارند.

کاهش آثار سمی دلتامترین در بافت مغز و کلیه میشود
( .)15نتایج همسو با مطالعۀ ما نشان داد که دیازینون

تشکر و قدردانی

فعالیت آنزیم استیل کولیناستراز در اریتروسیت و سرم را

مطالعۀ حاضر بخشی از پایاننامۀ مینو اسدی دانشجوی

تحت تأثیر قرار میدهد و سبب کاهش فعالیت

کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه لرستان است.

نوروترانسمیترها میگردد ( )16 ،17اثر حفاظتی ویتامین E

بدینوسیله ،نویسندگان از دانشگاه لرستان که امکان انجام

بر میزان فعالیت آنزیم استیل کولیناستراز سرمی و

این تحقیق را فراهم کرد ،تشکر و قدردانی مینمایند.

اریتروسیت خون رت بالغ ،در زمان مسمومیت ناشی از
دیازینون انجام شد و مشاهده گردید که ویتامین

E

بهعنوان یک آنتیاکسیدان ،سبب بهبود مهار آنزیم استیل
2.

مطالعه انسانی نبوده و دارای کد اخالق نیست.
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