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Introduction: Allium genus with more than 900 important breeding and 

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. 
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مهارشده  استرازکولین لیاست میآنز تیفعال بر رموکیس اهیگ یآب ۀعصار اثر یبررس

 نونیازید ۀارگانوفسفر ۀلیوسبه

 1یآذربان دهیفر ،1یحجاز نیالدحسام دیس ،*1یهاد فرانک ،1 یاسد نویم

 ایران آباد،خرم لرستان، دانشگاه ه،یپا علوم ۀدانشکد ،یشناسستیز گروه .1

 

 چکیده اطالعات مقاله
 

 پژوهشینوع مقاله: 

 

 21/01/1400تاریخ دریافت: 

 15/02/1400تاریخ داوری: 

 01/08/1400تاریخ پذیرش: 

 

   
 صنعت در ی،ستیز فعال و یعیطب دانیاکسیعنوان آنتبه ی،و وحش یمهم پرورش نۀگو 900از  شیبا ب Allium جنس :مقدمه

آن  ریتأث و رموکیس اهیگ یآب ۀعصار یدانیاکسیآنت تیفعال ریتأث ،پژوهش نیا در .دارد یعیوس کاربرد ییغذا و یداروساز

 .است شدهیمهارشده بررس میآنز تیفعال یابیاستراز و بازکولین لیاست میبر مهار آنز

 1000و  500، 100 هایغلظت یدانیاکسیآنت تیفعال ابتدا رموک،یس یآب عصارۀ یۀته از پس :هاو روش  مواد

 لیاست میآنز تیفعال زانیمسپس  و DPPHآزاد  کالیمهار راد روش از استفاده بااز عصاره  لیتریلیبر م یکروگرمم

و  500، 100 یهادر حضور غلظت یازینون،از مهار توسط ارگانوفسفات د پسمجدد آن  یسازو فعال یاستراز سرمکولین

 .گردید یاز عصاره با روش المن بررس لیتریلیبر م یکروگرمم 1000

. عصارۀ شد محاسبه تریلیلیدر م کروگرمیم DPPH، 19/360آزاد  یهاکالی( از رادIC50درصد ) 50 مهار غلظت ها:یافته

 دوبارۀ یابیباز ینهمچن یافت؛ یشصورت وابسته به غلظت افزاو به نکردرا مهار  استرازینکول یلاست عالیتف رموکیس یآب

 .گردیدمشاهده  یاهگ یمختلف عصارۀ آب یهامهارشده در مجاورت غلظت یمآنز یتفعال

شده مهار یمقادر است آنز اما کند؛نمیرا مهار  استرازینکولاستیل  فعالیت سیرموک گیاه آبیعصارۀ  :یگیرنتیجهبحث و 

حضور  وباال  یدانیاکسیآنت تیوجود فعال بهمثبت ممکن است  ریتأث نیا علت. یندفعال نما دوبارهرا  یازینونتوسط د

 .باشد مرتبط عصارهدر  دیفنل و فالونوئِ باتیترک

 

 تیفعال ،(Allium canadenes) رموکیس نون،یازید ۀارگانوفسفر استراز،کولین لیاستیآنت :های کلیدیواژه
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  مقدمه

 لیاست میآنز ،1954 سال در ناچمانسولدیوید بار  نیاول

(. 1) کرد کشفرا ( EC:3.1.1.1.7) AchE استرازینکول

 یعصب دستگاه در یضرور یمیآنز استرازکولین لیاست

 نیکول لیاست یعصب یانجیم عیسر زیدرولیه باعث که است

 لیاست. دارد وجود پستانداران مغز در میآنز نیا. شودیم

 میآنز یتعداد از یعضالن و یعصب بافت در استرازکولین

 و مریدا مونومر، صورتبه که است شدهلیتشک هخانوادهم

 یهامولکول هیشب و است رمتقارنیغ کمپلکس و تترامر

(. 2) دهدیم لیتشک مختلف ساختمان با یکمپلکس کالژن،

 ۀکنندتیهدا ۀماد عنوانبه یمهم نقش استرازکولین لیاست

 مخاط، عضالت ۀکنندکنترل اعصاب در یعصب انیجر

 اصل در استرازها. کندیم یباز زین غدد و یقلب و صاف

 نظر از استرازکولین لیاست. هستند دروالزهایه از یگروه

 و دارد فراوانی تیاهم عملکرد سازوکار و یولوژیزیف

 و ناپتوژنیس فرایند ۀمطالع یبرا یشاخص عنوانبه تواندیم

استراز کولین لی. استردیگ قرار یعضالن -یعصب کنش انیم

آن  یشکل عملکرد اما ؛ونومر استم یعیدر حالت طب

 مریدا 700-800 نیب کهیطوربه ،است مریاصورت دبه

(. 3، 4استراز در هر گلبول قرمز وجود دارد )کولین لیاست

 ریپذبرگشت ۀدست دو به استرازکولین لیاست یهامهارکننده

 یهامهارکننده .شوندیم میتقس ریناپذبرگشت و

 ییهایماریب درمان در دارو عنوانبه شتریب ریپذبرگشت

 استفاده گلوکوم و سیگراو یاستنیم مریآلزا مانند

 درمان یبرا نیگاالنتام و لیدونپز نیگمیواستیر گردند.می

 و گلوکوم درمان یبرا نیگمیزوستیف ،مریآلزا یماریب

 کاربرد دارند. سیگراو یاستنیم درمان یبرا نیگمیفئوست

 به کواالن ریغ یوندهایپ توسط ریپذبرگشت یهامهارکننده

 ریناپذبرگشت یهامهارکننده و شوندیم متصل میآنز

 و ابندییم اتصال میآنز فعال گاهیبه جا کواالن صورتبه

. گردندمی استرازکولین لیاست میآنز شدن رفعالیغ سبب

 در شتریب استرازکولین لیاست ریناپذبرگشت یهامهارکننده

 استفاده یجنگ یهاحسال و هاکشآفت ،هاکشحشره

 باتیترک به توانیم هامهارکننده نیا ۀازجمل .شوندیم

 (.5) کرد اشاره نیکلوسریس و نیسار( OP) ۀارگانوفسفر

 یاهیگ ،Allium Canadanse یعلم نام با رموکیس اهیگ

 ریتکث ازیبذر و پ قیکه از طر است اسهیلیل ۀخانواد از چندساله

 ستاده،یبلند، ا یهاساقه ،یارشته تارمانند و هاشهیر. ابدییم

 ده،یکش صورتبه هابرگو  ازیپ هیشب ییبو ینرم و دارا

سبب دارا بودن خواص به ومیآل ۀ(. گون6) استو نرم  کیبار

موردتوجه  ی،قو یکنندگمحافظتو  یدانیاکسیآنت

(. 7است ) گرفته قرار دارو ۀنیزم در ناصنعتگران غذا و محقق

سبب به اهیگ نیا یکنندگمحافظت و یدانیاکسیآنت خواص

 دها،یترپنوئ دها،یفالنوئ ها،نیتامیوحضور مواد مختلف شامل 

فرار  باتیو ترک یها، مواد معدنتواستروژنیف دها،یکاروتنوئ

 نیترمهمعنوان به ومیآل یهاگونه ،(. در حال حاضر8) است

 کایو آمر ایدر اروپا، آس شدهپختهتازه و  صورتبه ،هایسبز

منظم به  طوربهها گونه نیا کهیهنگام(. 9) شودمی استفاده

 یبرا کنندهتیتقو کی عنوانبه گردد،اضافه  ییغذا میرژ

 کندیمگردش خون عمل  دستگاه زیدستگاه گوارش و ن

عنوان طور گسترده بهها بهارگانوفسفره باتی(. ترک10)

. کنندیم جادیرا ا یکه مشکالت شوندمیکش استفاده حشره

 سازوکار ،استرازکولین لیاست میآنز ریناپذبرگشت مهار

 که استمشکالت  نیاز ا یکی ،هاارگانوفسفره با یاصل

. دگردیم بدن در متعدد یاعضا عملکرد در اختالل موجب

 از یتعداد رویشده انجام مطالعات وها بر اساس گزارش

ن آنا که ه شدداد نشان ی،اهیگ سموم ۀکارخان کارگران

 در نیهمچن ؛دارند ینییپا استرازکولین لیاست میآنز زانیم

 استفاده یاهیگ سموم از زاریشال مزارع در که یکشاورزان

 پژوهش نیا هدف. است نییپا میآنز نیا زانیم ،کنندیم

 ۀدهندشیعنوان افزابه رموکیس اهیگ یعصارۀ آب از استفاده

شده توسط مهار استرازکولین لیاست میآنز تیفعال زانیم

 لیاست میآنز تیفعال دوبارۀ یابیباز یبررس و نونیازید

 مورد میقد اریاز زمان بس ییدارو اهانیگ. است استرازکولین

 یبوم ییدارو اهانیگ یابیارزو  مطالعه بنابراین، ؛بودند توجه

 ریتأث بارۀدر نکهی. با توجه به ادارد یفراوان تیاهم مختلف

نشده  یگزارش استرازکولین لیاست میآنز بر رموکیس اهیگ
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 ،یدانیاکسیآنت تیخاص بار نیاول یبراپژوهش  نیا در ،است

 توسطاستراز کولین لیاست میآنز تیفعال یابیو باز مهار

 است. شدهیبررس رموکیس اهیگ یآب عصارۀ

 

 ها و روش مواد
در  رموکیس اهیگ: یریگعصاره و نمونه یۀته

استان چهارمحال  وجنبراز شهرستان  ،1399 ماهبهشتیارد

. مقدار دیگرد ابیآس سپسخشک و  ،یآورجمع یاریبخت

 زهیونیآب مقطر  تریلیلیم 10با مقدار  اهیگرم از پودر گ 5

شد. پس از صاف  دادهحرارت  قهیدق 10مخلوط و به مدت 

 rpm9000با دور  قهیدق 10محلول به مدت  ،کردن

 یه از صافآمددستمحلول به دوبارهو  دیگرد وژیفیسانتر

 عبور داده شد.

 اهیگ یعصارۀ آب دانیاکسیآنت تیفعال یابیارز

 توسط اهیگ عصارۀ یدانیاکسیآنت تیفعال: رموکیس

Blois (11 ) روش از استفادهبا  DPPHآزاد  کالیراد

 DPPH 2/0 محلول خالصه،طور به گردید. یریگاندازه

 به آن از تریکرولیم 4925 و آماده اتانول در موالریلیم

 1000و 500 ،100) عصاره یهاغلظت از تریکرولیم 1075

 شدتبه هانمونه سپس ؛شد اضافه( تریلیلیم بر کروگرمیم

 و شگاهیآزما یدما در ،قهیدق 30 مدت به و شدند داده تکان

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

وانده خ دریر زایتوسط دستگاه اال نانومتر 517 موجطول

 مثبت کنترل عنوانبه (C نیتامیو) کیآسکورب دیشد. از اس

آزاد  یهاکالیدرصد مهار راد ،انیدر پا و گردید استفاده

DPPH شد محاسبه ریز فرمول از فادهبا است: 

 درصد=جذب نمونه  -شاهد جذب/نمونه جذب×100

 دانیاکسیآنت

 یهاکالیدرصد از راد 50نمونه در مهار کردن  ییتوانا

DPPH عنوان بهIC50 هاشیآزما همۀ. دیگرد نییتع 

 .شد انجام تکرار بار سهصورت به

 لیاست میآنز تیفعال بر رموکیس اهیگ یآب عصارۀ اثر

 میکرولیتر 183: ابتدا دستگاه اسپکتروفتومتر با استرازکولین

 7موالر و  DTNB 3/0 یکرولیترم 10اضافه بافر فسفات به

بره ینانومتر کال 412 یۀموالر در ناحمیلی ATCI ،1 میکرولیتر

گلبول قرمز  میکرولیتر 15به  یکنترل منف برای. یدگرد

 15بافر فسفات و  یکرولیترم 160(، شدهرقیقبرابر  600)

 یقه در دمایدق 10اضافه شد و به مدت  DTNB یکرولیترم

عصاره به محلول  میکرولیتر 10سپس  ؛اتاق قرار گرفت

 60نانومتر هر  412موج آن در طول اضافه و بالفاصله جذب

 یبرا .دیقه قرائت گردیدق 3 یدر بازه زمان باریکه یثان

 160 جایبهم طبق روش باال، یت آنزیسنجش فعال

 10بافر فسفات و  میکرولیتر 150 ،بافر فسفات میکرولیتر

 1000و  500، 100مختلف ) هایغلظتاز  یکرولیترم

افزوده  یرموکس یاهگ بیآ( عصارۀ لیترمیلیبر  میکروگرم

و  گرفتاتاق قرار  یدر دما میکروتیوپقه یدق 10شد. 

 گردید افزوده یوبتیکروبه م ATCI یترلمیکرو 6 درنهایت،

هر  ینانومتر در بازه زمان 412 یۀو بالفاصله جذب آن در ناح

 تیفعال یابیباز زانیم سنجشمنظور خوانده شد. به یهثان 30

 مهار دیازینونتوسط  قرمز گلبول ،زاسترانیکول لیاست میآنز

 هایغلظتب با یاز ترک پسم یت آنزیشد و سپس فعال

( لیتریلیبر م یکروگرمم 1000و  500، 100مختلف عصاره )

 ۀم، طبق مرحلیمنظور مهار آنز. بهگردید یریگاندازه

حدود  ATCI از اضافه کردن پیش، آنزیم فعالیتسنجش 

قه در یدق 30موالر اضافه و یلیم 10 دیازینون میکرولیتر 4

ل یسپس است ؛قرار داده شد گرادسانتی ۀدرج 37 یدما

 یۀم مهارشده در ناحیاضافه و جذب آنز یدید نیوکولیت

ت یسنجش فعال ید؛ در آخر براینانومتر قرائت گرد 412

ش یمراحل آزما همۀم مهارشده در حضور عصاره، یآنز

 10 ،سوبسترا از اضافه کردن پیش اما ؛دوم انجام شد

قه در یدق 10و گردید عصاره به محلول اضافه  یکرولیترم

 ATCI یکرولیترم 7به آن  درنهایت، گذاشته واتاق  یدما

 412 یۀدر ناح یهثان 30صورت هر و جذب بهشد افزوده 

 ید.نانومتر قرائت گرد

 3 شیآزماهر  یبرا آنکهتوجه به  با: یآمار زیآنال

 افزارنرمدر  یآورجمع از پس هادادهتکرار وجود داشت، 

 ،هانیانگیم ۀسیمقا یشدند. برا لیوتحلهیتجز 2016 اکسل

. گردیداستفاده  ANOVA ۀطرفکی انسیاز آزمون وار
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 شد. در نظر گرفته P<0.5ز ا کمتر معنادار سطح

 

 یافته ها 
 اهیمختلف عصارۀ گ یهاغلظت یدانیاکسیآنت تیفعال

 تیفعال غلظت سه هر. دیدگر سهیباهم مقا C نیتامیو و

 تیبروز دادند. خاص یریچشمگ یدانیاکسیآنت

 شکلتابع غلظت بود ) رموکیعصارۀ س دانیاکسیآنت

برابر با  بیترتبه C نیتامیو و اهیگ IC50 زانی( و م1 شمارۀ

 دست آمد.به تریلیلیبر م کروگرمیم 45/76 و 19/360

حضور  استراز درکولین لیاست میآنز تیفعال یابیارز

عصاره باعث  نیمختلف عصاره نشان داد که ا یهاغلظت

استراز کولین لیاست میآنز تیشود، بلکه فعالینم میمهار آنز

 ،ابدی شیو هرچه غلظت عصاره افزا دهدیم شیرا افزا

 کهیطوربه ،شودیم شتریباستراز کولین لیاست میآنز تیفعال

 حضوردر  µm.µl-1.min-197/168 میآنز تیفعال نیشتریب

 تفاوت و شد مشاهده تریلیلیم بر گرمیلیم 1غلظت 

 نظر در P<0.05 . مقدارداد نشان کنترل به نسبت یمعنادار

 تیفعال یسازفعال درصد(. 1 شمارۀ جدول) شد گرفته

 شیافزا غلظت هرچه داشت؛ میمستق ۀرابط غلظت با میآنز

 رۀشما جدولکند )یم دایپ شیافزا یسازدرصد فعال ،ابدی

 میآنز تیفعال نون،یازید توسط میآنز مهار زمان در(. 2

µm.µl-1.min-120/3±21/39 کهیطورهب شد، محاسبه 

 دوبارۀ یساز. فعالافتی کاهشدرصد  70میآنز تیفعال

 هایمهارشده در حضور غلظت استرازکولین استیل یمآنز

 میزان. گردیدمشاهده  سیرموک گیاه آبیمختلف عصارۀ 

در غلظت  کهیطوربه ،تابع غلظت بود آنزیم عالیتف یابیباز

 یتفاوت معنادار ،عصاره لیتریلیبر م یکروگرمم 1000

 (.2 شمارۀ شکلوجود داشت ) تریینپا یهانسبت به غلظت
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 C نیتامیو و رموکیس ۀعصار دانیاکسیآنت ۀسیمقا .1 ۀشمار شکل

 
 رموکیس یآب عصارۀ حضور در استرازکولین لیاست میآنز تیفعال نیانگیم .1 ۀشمار جدول

 رموکیس اهیگ یغلظت عصارۀ آب

g/ml)µ) 

 صفر 100 500 1000

استراز کولین لیاست میآنز تیفعال نیانگیم
(µm. µl-1.min-1) 

49/2±98/168a 3/1±51/160a 49/2±97/147b 59/1±59/142b 

 .است داراتفاوت معن نبودِ  انگریب کسانیو حروف  دارافاوت معنت ۀدهندهر ستون نشان در b و a حروف
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 رموکیس اهیگ عصارۀ حضور در نونیازیبا د مهارشده استرازکولین لیاست میآنز تیفعال یابیباز نیانگیم .2 ۀشمار جدول

 اهیگ یآب عصارۀ غلظت

 (g/ml)µ رموکیس

 )صفر(0 100 500 1000

 لیاست تیفعال نیانگیم

 شدهیابیباز استرازکولین
(µm. µl-1.min-1) 

3/2±3/133a 14/.±49/115b 23/3±47/51c 20/3±21/39c 

 
 .است داراتفاوت معن نبودِ انگریب کسانیو حروف  داراتفاوت معن ۀدهندنشان bو a حروف

 

 
 رموکیس اهیگ یآب رۀعصا مختلف یهاتوسط غلظت نونیازیمهارشده با د میآنز دوبارۀ یسازدرصد فعال نیانگیم .2 ۀشمار شکل

 

 گیرینتیجه و بحث

شده در شناخته هاییماز آنز یکی استرازکولین لیاست

استیل  تنظیمآن  وظیفۀ ینتربدن انسان است که مهم

 نیدر بدن است. در ا عصبی میانجیعنوان به کولین

 اهیگ یعصارۀ آب ریتأث یالمن برا یسنجاز رنگ ،پژوهش

. شد استفاده استرازکولین لیستا میآنز تیبر فعال رموکیس

آزادشده از واکنش  نیوکولیت زانیم یۀروش بر پا نیا

 علتبه  نیوکولیت زانی. ماست دازیدی نیکول لیاست

 ،گریدعبارتبه شود؛یم دیتول دیاس DTNBواکنش با 

 یۀپا ،المن معرف با دشدهیتول لیواکنش گروه سولفور

 لیاست میآنز تیفعال ،پژوهش نیا در. دارد ییایمیوشیب

 اهیگ عصارۀ مختلف یهاغلظت حضور در استرازکولین

 در( تریلیلیم بر کروگرمیم 1000 و 500،100) رموکیس

 در میآنز تیفعال ،جهیدرنتگردید؛  یبررس قهیدق 3 زمان

 1000 غلظت در رموکیس اهیگ یآب عصارۀ حضور

 مشاهده µm.µl-1.min-1 98/168 تریلیلیم بر کروگرمیم

 کمتر میآنز تیفعال نیانگیم ،ترنییپا یهاغلظت در و شد

 گردید، شتریب عصاره غلظت هرچه کهیطوربه ،شد

 تیفعال ،پژوهش نیا در. پیدا کرد شیافزا میآنز تیفعال

 تا ،ارگانوفسفره بیترک کیعنوان به ،نونیازید با میآنز

 از پس میآنز تیفعال یابیباز. افتی کاهش درصد 70

 شیافزا یمعنادار طوربه ،رموکیس ارۀعص کردن اضافه

 . پیدا کرد

 از یکی نونیازید با میآنز تیفعال ،پژوهش نیا در

از اضافه  پس و شد مهار یتا حدود ارگانوفسفره باتیترک

 یمعنادار طوربه تیفعال نیا ،رموکیکردن عصارۀ س

اتصال به گروه  قیارگانوفسفره از طر سموم. افتی شیافزا

 میفعال آنز گاهیدر جا نیسر نهیآم دیاس لیدروکسیه

(. 11) گردندیم میآنز تیمانع از فعال ،استرازکولین لیاست

 طوربه که کارگر 22 یهمکاران رو و سرایم ۀدر مطالع

 کشحشرهنوع  کی) ونیفنت مزمن در معرض

 لیکه سطح است شد دیده بودند،فسفره( نوارگا

 طوربه ،هدبا گروه شا ۀسیدر مقا آناناستراز سرم کولین

 و نیحس ۀمطالع(. در 12) است افتهی کاهش یمحسوس
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 صورت یدر مالز زاریکشاورز شال 60 یرو که همکاران

استراز سرم در سطح کولین یداریمعنکاهش  ،گرفت

 زیتجو با ،همکاران و کالندر ۀ(. در مطالع13) شدمشاهده 

 کاهشپس از چهار هفته  ییموش صحرا یرو نونیازید

 و( ALT) نوترانسفرازیآم نیآالن شیافزا ن،یومآلب زانیم

 مشاهده یمحسوسطور ( بهAST) نوترانسفرازیآم آسپارات

 و یکبد یهاسلول بیآس انگریب راتییتغ نیا. گردید

 هینظر نیا(. 14) است استرازکولین لیاست سطح کاهش

 جینتابا توجه به  اما ؛کامل اثبات نشده است طوربههنوز 

مؤثر آن  باتیترک و رموکیعصارۀ س ،باال قاتیتحق

در  را هاارگانوفسفره سموم یمنف آثار یبرخ تواندیم

 . دارند قرار هاآن معرضدر  مدامکاهش دهد که  یافراد

 تیظرف که همکاران و یسعود ۀمطالع در

 بیآس هیعل Allium sativum ۀعصار یدانیاکسیآنت

به  ،شد یرسبر هیدر مغز و کل نیاز دلتامتر یناش ویداتیاکس

 ۀهم میاندر  یکه عصارۀ متانول دندیرس جهینت نیا

 تیفعالو  دیو فالنوئ فنل باتیترک نیشتریب ،هاعصاره

با  نیدرمان دلتامتر ،گرید سوی. از را دارد یدانیاکسیآنت

 تیفعال شیافزا باعث ریس ۀعصار دانیاکسیآنتاستفاده از 

 وه کنترل با گرو سهیاستراز در مقاکولین لیاست میآنز

 شودیم هیدر بافت مغز و کل نیدلتامتر یسم آثار کاهش

 نونیازیما نشان داد که د ۀمطالع باهمسو  جینتا(. 15)

و سرم را  تیتروسیاستراز در ارکولین لیاست میآنز تیفعال

 تیکاهش فعال سببو  دهدمی قرار ریتأثتحت 

 E نیتامیو ی( اثر حفاظت16، 17) گرددمی ترهاینوروترانسم

و  یاستراز سرمکولین لیاست میآنز تیفعال زانیبر م

از  یناش تیخون رت بالغ، در زمان مسموم تیتروسیار

 E نیتامیکه و گردیدمشاهده  و انجام شد نونیازید

 لیاست میبهبود مهار آنز سبب ،دانیاکسیآنت کیعنوان به

 دهدیرا کاهش م نونیازید تیو سم شودیاستراز مکولین

 یدانیاکسیآنت سامانۀ ،نونیازیمواجهه با د در(. 17)

محافظت در مقابل  یبدن برا یمیآنزریو غ یمیآنز

 پاراکسون زیتجو .شودیمآزاد فعال  یهاکالیراد

 موش مختلف یهابافت در یصفاق داخلصورت به

 تیفعال شیافزا باعث ،ساعت 24 و 4 از پس یی،صحرا

 ـs ونیگلوتات کاتاالز، ،یسموتازد یدسوپراکس یهامیآنز

 شیافزا و ونیگلوتات زانیم کاهش و ترانسفراز

 ویداتیاکس استرس تیدرنها و دیپیل ونیداسیپراکس

 زیتجو که است داده نشان قاتیتحق(. 18) گرددیم

 میآنز تیفعال کاهش سبب پاراکسون و نونیازید

 زیتجو ،گرید ۀمطالع در(. 19) شودیم استرازکولین

در  ونیموجب کاهش گلوتاتو پاراکسون  نونیازید

 (.20، 21) دیمختلف گرد یهابافت

 دانیاکسیآنت علتبه  رموکیس یآبعصارۀ  ،جهیدرنت

فعال  یهاگونهآزاد و  یهاکالیراد یسازپاکبا  ،باال

 کنندهمحافظت بیترک کیعنوان به تواندیم ژنیاکس

 لیاست میآنز تیفعال شیو سبب افزا شوداستفاده 

که  است دیفم یکسان یبرا، بنابراینردد؛ استراز گکولین

 دارند. ردر معرض ارگانوفسفات قرا

 

 تشکر و قدردانی

 ینشجودا یاسد نویم ۀنامانیپا از یبخش حاضر ۀمطالع

 .است لرستان دانشگاه یمیوشیب ارشد یکارشناس

 نجاما امکان که لرستان دانشگاه از سندگانینو ،لهیوسنیبد

 .ندینمایم یقدردان و تشکر کرد، فراهم را قیتحق نیا

 

  :کد اخالق
 . مطالعه انسانی نبوده و دارای کد اخالق نیست
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