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Abstract 

Background and Objective: Pyrethroids (i.e., deltamethrin) are one of the 

most common insecticides that are used extensively in agriculture to control 

the insects. Oxidative stress is one of the main mechanisms of pesticides, 

including deltamethrin, in developing toxicity. Many plants contain high 

levels of antioxidants that can play a role in absorbing and neutralizing free 

radicals. The current study aimed to assess the oxidative and protective role 

of Salvia officinalis extract (Sage) in alleviating the detrimental effect of 

deltamethrin and the induced oxidative stress on the kidneys of the male rats. 

Materials and Methods: In total, 30 Wistar rats were randomly divided into 

five groups of six animals per group. Group 1 was considered the control 

group, and group II received deltamethrin (15mg/kg). Moreover, group III 

received deltamethrin and Salvia officinalis extract (100mg/kg), and group 

IV received deltamethrin (15mg/kg) and Salvia officinalis extract 

(200mg/kg). Group V received Salvia officinalis extract (100mg/kg). The 

treatment was extended for one month, and subsequently, the kidney tissues 

of all rats were evaluated to assess the malondialdehyde and glutathione 

peroxidase levels using appropriate assessment kits. It is worth mentioning 

that histopathological changes were also investigated in this study. 

Results: The results showed that Salvia extract significantly reduced the 

toxic effects of deltamethrin in the kidneys of the rats. Moreover, Salvia 

extract significantly reduced malondialdehyde levels and improved 

glutathione peroxidase activity. The results of kidney tissue pathology also 

confirmed Salvia’s protective effect against deltamethrin. 

Conclusion: The protective effect of Salvia extract can be due to phenolic 

compounds and antioxidant activities, which can be used as an effective 

factor in the prevention and improvement of the toxic effects of deltamethrin. 
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 11/05/1399 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

های متداولی هستند که در کشاورزی و کنترل کشجزء حشرهدلتامترین  پیروتیروئیدها ازجمله سابقه و هدف:

 ازجمله هاکشهای اصلی آفتاسترس اکسیداتیو یکی از مکانیسمشوند. ایجاد میحشرات بسیار زیاد استفاده 

وانند تکه می هستندها اکسیداناز آنتی زیادیبسیاری از گیاهان حاوی مقادیر . در ایجاد سمیت است دلتامترین

اکسیدانی و در این مطالعه خاصیت آنتی .های آزاد داشته باشندکردن رادیکالنقش مهمی در جذب و خنثی

روی کلیه حاصل از آن استرس اکسیداتیو  ودر برابر سمیت دلتامترین ی( گلمیمر) حفاظتی عصاره گیاه سالویا

 .شدموش صحرایی بررسی 

 یبندتایی تقسیم شدند. گروه 6گروه  5طور تصادفی به ویستار بهموش صحرایی نژاد  30 ها:مواد و روش

 :3، گروه گرم بر کیلوگرم(میلی 15) نیبا سم دلتامتر ییتنهابه مواجهه :2کنترل، گروه  :1صورت گروه به

زمان مواجهه هم :4، گروه (گرم بر کیلوگرممیلی 100) زمان سم دلتامترین و عصاره گیاه سالویامواجهه هم

مواجهه  :5، گروه (گرم بر کیلوگرممیلی 200)و عصاره گیاه سالویا  (گرم بر کیلوگرممیلی 15) نیسم دلتامتر

 کلیهروز متوالی، بافت  30صورت گرفت. پس از مواجهه به مدت (گرم بر کیلوگرممیلی 100)با عصاره سالویا 

 ی سنجش مربوطههاتیکبا استفاده از پراکسیداز  آلدهید و گلوتاتیوندیارزیابی سطوح مالون منظوربهها موش

 .شدو همچنین تغییرات هیستوپاتولوژی بررسی 

اثرات سمی دلتامترین در کلیه موش صحرایی  معنادار عصاره گیاه سالویا باعث کاهش نتایج نشان داد ها:یافته

طح فعالیت آنزیم گلوتاتیون بهبود س و آلدهیددیسطح مالون شود. عصاره سالویا باعث کاهش چشمگیری درمی

شناسی بافت کلیه نیز اثر حفاظتی سالویا را در برابر اثرات سم دلتامترین نتایج حاصل از آسیب شد.پراکسیداز 

 کنند.می دییتأ

آن است که  اکسیدانآنتیهای اثر حفاظتی عصاره سالویا به دلیل ترکیبات فنولی و فعالیت گیری:نتیجه

 در بهبود و جلوگیری از اثرات سمی دلتامترین استفاده شود. مؤثرعاملی  عنوانبهتواند می
 

 ی(؛ کلیه؛ موش صحراییگلمیمر؛ استرس اکسیداتیو؛ دلتامترین؛ عصاره سالویا )اکسیدانآنتی واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
کشاورزی مدرن  ها بخشی ضروری ازکشبا اینکه امروزه آفت

ها مخصوصاً انسان .]1]شوند محسوب میها اند، جزء آالیندهشده

صورت مستقیم یا مداوم در سراسر دنیا به طورکشاورزان به

ها استفاده و از آنهستند ها در تماس کشبا آفت میرمستقیغ

برای انسان  یها عامل خطرناککشآفت نکهیبا وجود ا. [2] کنندمی

 ریپذها امکاناند، توقف استفاده از آنو دیگر حیوانات شناخته شده

 کنترل حشرات نیاز بهفزایش جمعیت و همچنین ا ؛ زیراستین

. [3]باشد  ی مورد نیازتولید محصوالت بیشتر شودموجب می

 یها، موادپیرتین شدهنهیهای بههای مصنوعی، مشتقپیروتیروئید

. [4] آینددست میهای پیروتیریوم بهطبیعی هستند که از گونه گل

متداولی هستند که در کشاورزی  یهاکشپیروتیروئیدها جزء حشره

 . [5]شوند میمنظور کنترل حشرات بسیار زیاد استفاده به

 [Cyano-(3-phenoxyphenyl)-methyl-(S)]دلتامترین )

(1R,3R)-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-

cyclopropane-1-carboxylate) مصنوعی  پیروتیروئید نوعی

مؤثر  زیاداست که برای طیف وسیعی از حشرات با حاشیه ایمنی 

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 46تا  36 صفحات ،1399 پاییز ،3شماره  ،7دوره       

 پژوهشی مقاله 
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 هیکل در نیدلتامتر ویداتیاکس استرس و ایسالو عصاره                                     

انسان برای  و سمیت کم زیاد. به علت سرعت متابولیسم [6] است

روی بسیاری از آفات،  زیادو دیگر حیوانات و همچنین اثرگذاری 

 در اگرچه .[7]شود میدلتامترین در بسیاری از کشورها استفاده 

 در اخیر مطالعات شد،می گرفته نظر در خطریب دلتامترین ابتدا

 ایجاد طریق از کشحشره این است داده نشان دلتامترین با ارتباط

 کبدی و کلیوی سمیت عصبی، بدن باعث در آزاد یهاکالیراد

لهستان استفاده از  مثلدر کشورهای اروپایی . [8 ،9]شود می

 دو برابر شده است 2010تا  2005های پیروتیروئیدها بین سال

پایداری در برابر  ،هااز دالیل اصلی استفاده از پیروتیروئید. [10]

، تجزیه راحت و کمهای در غلظت خوبنور خورشید، عملکرد 

 . [11] برای پستانداران و پرندگان است کمسمیت 

ها در کشهای اصلی آفتاسترس اکسیداتیو یکی از مکانیسم

. در شرایط نرمال فیزیولوژیکی، [21 ،31] هاستایجاد سمیت آن

های فعال گونه یسازیهای داخل بدن مسئول خنثاکسیدانآنتی

که باعث هستند ها اکسیژن و جلوگیری از افزایش غلظت آن

های فعال این گونه ازحدشی. تولید ب[21 ،41]شود آسیب می

 یدمثلیتواند باعث ایجاد اثراتی روی کبد، کلیه و سیستم تولمی

عنوان شاخصی برای . پراکسیداسیون لیپیدی به[15] شود

آلدهید دی. مالون[16شود ]استرس اکسیداتیو شناخته می

(Malondialdehyde (MDA) )های مهم یکی از شاخص

های رادیکال یاثرگذار جهیپراکسیداسیون لیپیدی است که درنت

 . [7]شود ایجاد میهای بیولوژیک آزاد روی مولکول

 دلتامترین ،یدوستیبه علت طبیعت چرب ،هابر اساس گزارش

 ، سمیت عصبی[7 ،18 ،19] و کلیوی [17] باعث سمیت کبدی

  سرکوب سیستم ایمنی ،[21] عروقیو ، اثرات قلبی [20]

شود. می [25]یدمثلی و اثرات جانبی بر سیستم تول [24-22]

چندین مکانیسم برای سمیت دلتامترین وجود دارد که ازجمله 

های آزاد، ایجاد پراکسیداسیون لیپیدی، تغییر تولید رادیکالها آن

 .[26] بدن، التهاب و مرگ سلولی است یاکسیداندر ظرفیت آنتی

کلیه نقش بسیار مهمی در تنظیم هموستاز بدن و حذف مواد 

آسیب مزمن  ،بنابرایندارد؛ ها( از بدن کشخارجی )ازجمله آفت

 .[72 ،82] در ارتباط با جامعه است یو حاد کلیه خطر مهم
ها اکسیداناز آنتی زیادیبسیاری از گیاهان حاوی مقادیر 

های آزاد کردن رادیکالکه نقش مهمی در جذب و خنثی هستند

گیاهی ( Officinalis Salvia)( یگلمیسالویا )مر .[29 ،30]دارد 

و انشعابات فراوان ساقه  است ریشه راست و علفی، ،چندساله

متر و از خانواده نعناع سانتی 80 تا 50 ارتفاع آن بین دارد. راست

به دلیل داشتن فالونوئید و ترکیبات فنولی  یگلمیاست. گیاه مر

. در بسیاری از مطالعات [31]دارد  یاکسیدانخواص درمانی و آنتی

به علت  یگلمیهای آزاد توسط گیاه مربردن رادیکالنایی ازبینتوا

 .[32] ترکیبات فنولی و فالونوئیدها گزارش شده است داشتن

 امکان عدم و کشاورزی در سموم زیاد استفاده به توجه با

 از استفاده رشد به رو روند بساچه امروز( و تاحداقل ) هاآن حذف

 افتهیتوسعه کمتر کشورهای درخصوصاً  دلتامترین،ازجمله  سموم

 جامعه یهاینگران از یکی سموم با مسمومیت ،توسعهدرحال یا

نکردن استقبال و ییزاسرطان احتمال علت افزایش به .است بشری

از  استفاده غذا، به مصنوعی یهایافزودن ازکنندگان مصرف

 بهها تالش بنابراین، است؛ یافته کاهش مصنوعی یهااکسیدانآنتی

 طبیعی منابع از ایمن جدید و یهااکسیدانآنتی یافتن سمت

رفته است. با توجه به کمبود مطالعات در خصوص  گیاهانازجمله 

منظور پیشگیری و بهبود استرس های طبیعی بهاکسیدانآنتی

نکردن به مباحث بنیادی اکسیداتیو ناشی از سم دلتامترین و توجه

بودن این  صرفهبهمقرونبودن و و از طرفی با توجه به دردسترس

ی گیاه سالویا و با توجه به اکسیدانآنتیگیاه و همچنین خاصیت 

ات آن بر کشاورزان و استفاده گسترده از سم دلتامترین و اثر

کارکنان صنایع تولید سموم، در این مطالعه اثر حفاظتی عصاره 

گیاه سالویا بر استرس اکسیداتیو ناشی از سم دلتامترین کلیه موش 

 صحرایی بررسی شد.
 

 هامواد و روش

 ماده شیمیایی و عصاره گیاه
صورت تجاری از درصد( به 5/2)دلتامترین  شدهسم بررسی

شده سالویا شرکت آریا شیمی خریداری شد. گیاه خشک

ی علمئتیهعضو  دییتأو پس از ( از عطاری معتبر یگلمی)مر

تهران ی دانشگاه شناساهیگدانشکده کشاورزی و آزمایشگاه 

آلدهید دیسنجش مالون یهاتی. کشدتهیه  دانشکده داروسازی()

 zell bioاز شرکت ( Glutathione Peroxidase)اتیون و گلوت

های دیگر با درجه لمتانول، زایالزین، کتامین و حال .آلمان تهیه شد

 . شدآزمایشگاهی از شرکت مرک آلمان خریداری 

 

 عصاره گیاه هیته
استفاده  با الکل از روش خیساندن ،گیری از گیاهعصاره برای

همچنین از مطالعات پیشین نیز استفاده شد و تمامی  شد.

 گیری مطابق منابع علمی در نظر گرفته شد.پارامترها برای عصاره

 .شو، خشک و آسیاب شدوکه گیاه پس از شست صورتنیبد

متانول خالص  تریلیلیم 250گرم از گیاه با  50سپس مقدار 

، مخلوط ساعت نگهداری شد. در این مدت 72مخلوط و به مدت 

 72زده شد. پس از  همزن مغناطیسی هم باروزانه چندین بار 

 یاشهیساعت، مخلوط از کاغذ صافی عبور داده و روی سطح ش

. سپس با شودگسترده شد تا متانول در دمای اتاق تبخیر 

 .[33 ،43] دست آمدشده، پودر عصاره بهتراشیدن عصاره خشک

 

 و طرح آزمایش واناتیح
آزمایشگاهی با کد اخالق  تجربی نوع از مطالعه این

IR.TUMS.SPH.REC.1397.059  .موش نر بالغ  30است

گرم از مرکز نگهداری  220تا  200صحرایی نژاد ویستار با وزن 

و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

با توجه به توصیه کمیته اخالق،  .شدبهداشت درمانی تهران تهیه 
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در مطالعات حیوانی باید کمترین تعداد ممکن از حیوان 

ی آماری باید هاآزمونآزمایشگاهی استفاده کرد. از طرفی برای 

ها را آزمایش کرد. به همین دلیل با توجه موش تعداد مناسبی از

موش برای آزمایش انتخاب شد.  مدنظربه مطالعات گذشته تعداد 

شده و در دمای ها در محیطی با سیستم تهویه کنترلموش

( و سیستم روشنایی و گرادیدرجه سانت 2±22استاندارد )

ساعت تاریکی( نگهداری  12ساعت روشنایی و  12خاموشی )

صورت دسترسی آزاد در اختیار حیوانات قرار شدند. غذا و آب به

 تهیحیوانی بر اساس دستورالعمل کم یهاشیآزما تمامگرفت. 

اخالق در پژوهش صورت گرفت و رعایت اصول اخالقی هنگام 

 . شدو گاواژ رعایت  [7]تزریق داخل صفاقی 

سازگاری با  برایپس از نگهداری حیوانات به مدت یک هفته 

 6گروه  5صورت تصادفی به ، حیوانات به[35] محیط آزمایشگاه

یک  5و  4، 3های سازگاری حیوانات، گروه برایتایی تقسیم شدند. 

صورت گاواژ هفته قبل از شروع آزمایش، عصاره گیاه سالویا را به

 روز متوالی صورت گرفت.  30دریافت کردند. آزمایش به مدت 

درون  صورتبه گروه کنترل: دریافت آب مقطر .1گروه 

صورت درون گروه سم: دریافت سم دلتامترین به. 2، گروه صفاقی

 گروه. در این 3، گروه [36] گرم بر کیلوگرم(میلی 15صفاقی )

 گرم بر کیلوگرم(میلی 100صورت گاواژ )به را ها ابتدا عصارهموش

 15) یصفاق صورت درونبه و یک ساعت بعد دلتامترین را [37]

 گروه نیادر  .4گروه ، کردند افتیدر گرم بر کیلوگرم(میلی

گرم بر میلی  200صورت گاواژ )به را ها ابتدا عصارهموش

 صورت درونبه و یک ساعت بعد دلتامترین را [37] کیلوگرم(

گروه  .5گروه دریافت کردند،  گرم بر کیلوگرم(میلی 15) یصفاق

 .گرم بر کیلوگرم(میلی 100صورت گاواژ )دریافت سالویا به

سم و عصاره توسط  افتینحوه در مطالعه برایدر این 

سم و عصاره از مقاالت و  ریتقدم و تأخ نیو همچن واناتیح

 .[7]استفاده شد  گریمطالعات د

 

 نمونه یآورها و جمعموش تشریح
ساعت بعد از آخرین  24روزه ) 30اتمام دوره مواجهه با 

 با استفاده ازکردن موش، ابتدا موش تزریق سم(، پس از وزن

سپس تشریح و بافت کلیه موش  و کتامین و زایالزین بیهوش

. بافت شد یآوربرای انجام آنالیز و بررسی تغییرات آنزیمی جمع

کلیه پس از جداسازی با محلول سدیم کلراید و آب مقطر 

. سپس بافت کلیه به شدشو داده و عاری از خون وشست

از بافت  گرمیلیم 100تر بریده شد. در ادامه های کوچکقسمت

 PBS (Phosphate-buffered تریلیلیم 1کلیه جداسازی و با 

saline )بافر فسفات با( pH  ترکیب 4/7برابر )و عمل  شد

دقیقه  20هموژنایز روی آن صورت گرفت. محلول حاصل به مدت 

و سوپرناتانت  شد دور بر دقیقه سانتریفیوز 6000با نرخ 

و تا زمان انجام  یآوربررسی و آنالیز جمع برایآمده دستبه

 .شدنگهداری گراد درجه سانتی -80آنالیزهای مربوطه در دمای 

 شدهپارامترهای بررسی
سطح تغییرات گلوتاتیون پراکسیداز و  در این مطالعه

بررسی این  برایآلدهید در بافت کلیه سنجیده شد. دیمالون

آلدهید و سنجش گلوتاتیون دیتغییرات از کیت سنجش مالون

. تغییرات هیستوپاتولوژی بافت کلیه نیز شدپراکسیداز استفاده 

. همچنین تغییرات وزنی حیوانات قبل و بعد از شدبررسی 

 .شدآزمایش نیز بررسی 
 

 و آنالیز  یسازآماده

گلوتاتیون  آلدهید و میزان فعالیت آنزیمدیسطح مالون

آلدهید و دیکیت سنجش مالون با استفاده ازپراکسیداز 

. در این مرحله شدبررسی  zell bioگلوتاتیون پراکسیداز شرکت 

های مورد نیاز کیت صورت گرفت و سپس با توجه سازیمحلول

آنالیز در  برایهای مجهول کیت، نمونه موجود در به دستورالعمل

 Elisa) ریدر میکروپلیت گذاشته شد و آنالیز در دستگاه االیزا

Reader )به ترتیب برای  نانومتر 412 و 532ی هاموجدر طول

 آلدهید و گلوتاتیون پراکسیداز صورت گرفت.دیمالون

 

 یستوپاتولوژیه
های مختلف جداسازی و در ها از گروهموش کلیهقسمتی از 

، هر یسازدرصد قرار داده و فیکس شد. پس از آماده 10فرمالین 

 5صورت بلوک آماده و به ضخامت ها در پارافین بهیک از نمونه

انجام مطالعه  منظوربهمیکرون برش داده شد. سپس 

 ،ها با میکروسکوپ نوریهیستوپاتولوژی و بررسی آسیب

 صورت گرفت. با هماتوکسین و ائوزین یزیآمرنگ
 

 آماری تحلیل

صورت گرفت.  22نسخه  SPSS افزاربا نرمآماری  تحلیل

  طرفهکواریانس ی تحلیلها از آزمون داده منظور تحلیلبه

(One-Way ANOVA, tukey)  ها . تمامی آزمونشداستفاده

 .انجام شدنددرصد  95با سطح اطمینان 

 

 هایافته

 تغییرات وزنیسمیت و 
 یریگها در ابتدا و انتهای آزمایش اندازهوزن هر یک از موش

مواجهه با سم دلتامترین باعث کاهش  دادها نشان شد. بررسی

روزه نسبت به گروه کنترل  30گیری موش در دوره روند وزن

که دریافت عصاره گیاه سالویا  شد. همچنین مشاهده شودمی

بهبود در افزایش وزن موش نسبت  زمان با دریافت سم باعثهم

 (.1شود )نمودار میبه گروه مواجهه تنها با سم 
 

 پراکسیداسیون لیپیدی کلیه تیوضع
شد. اختالف  یریگآلدهید کلیه اندازهدیمیزان مالون

 کنندهافتیآلدهید کلیه بین گروه دردیدر میزان مالون یمعنادار
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زمان مواجهه هم(. >05/0P) شدسم و گروه کنترل مشاهده 

اکسیدان سالویا و سم دلتامترین باعث بهبود وضعیت آنتی

(. >05/0Pشود )پراکسیداسیون لیپیدی نسبت به گروه سم می

اکسیدان دریافتی باعث تغییر چشمگیری در افزایش میزان آنتی

سم  زمانهم کنندهافتیدرهای آلدهید بین گروهدیسطح مالون

(. همچنین مواجهه تنها با ماده <05/0P)شود ینمو عصاره سالویا 

تواند باعث کاهش اکسیدان نشان داد عصاره گیاه سالویا میآنتی

که  شودآلدهید نسبت به گروه کنترل دیاندکی در میزان مالون

 (.2نمودار )عصاره سالویاست  یاکسیدانفعالیت آنتی بیانگر
 

 تغییرات سطح فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در کلیه
 یریگسطح فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در کلیه اندازه

در سطح فعالیت آنزیم گلوتاتیون  یشد. اختالف معنادار

سم و گروه کنترل  کنندهافتیپراکسیداز در کلیه بین گروه در

زمان مواجهه همدهد نتایج نشان می. (>05/0P)شد مشاهده 

اکسیدان سالویا و سم دلتامترین باعث بهبود سطح فعالیت آنتی

سم  کنندهافتیآنزیم گلوتاتیون پراکسیداز نسبت به گروه در

اکسیدان (. افزایش میزان آنتی>05/0Pشود )دلتامترین می

 بر گرمیلیم 200بر کیلوگرم به  گرمیلیم 100از  دریافتی

شتر سطح فعالیت آنزیم گلوتاتیون باعث افزایش بی کیلوگرم

 (. همچنین>05/0Pشد ) 3نسبت به گروه  4پراکسیداز در گروه 

 اکسیدان نشان داد عصاره گیاه سالویامواجهه تنها با ماده آنتی

تواند باعث افزایش اندکی در سطح فعالیت آنزیم گلوتاتیون می

 فعالیت بیانگرکه  شودپراکسیداز نسبت به گروه کنترل 
 

 های مختلفتغییرات وزنی در ابتدا و انتهای مطالعه در گروه :1نمودار 

 

 
 شدهمطالعههای گروه تمام در آلدهیددیمالون سطوح تغییرات :2 نمودار

 .شد گرفته نظر در 05/0ها گروه بین اختالف معناداری سطح. اندشده بیان معیار انحراف ± میانگینصورت به نتایج

 دلتامترین با مواجهه گروه با معنادار اختالف**  کنترل؛ گروه با معنادار اختالف* 
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 شدهمطالعههای گروه کلیه در پراکسیداز گلوتاتیون آنزیم فعالیت سطح تغییرات: 3 نمودار

 . شد گرفته نظر در 05/0ها گروه بین اختالف معناداری سطح. اندشده بیان معیار انحراف ± میانگینصورت به نتایج

 100 سالویا و سم کنندهافتیدر گروه با معنادار اختالف***  مواجهه؛ گروه با معنادار اختالف**  کنترل؛ گروه با معنادار اختالف* 

 

 (.3)نمودار  عصاره سالویاست یاکسیدانآنتی

 

 هیستوپاتولوژی کلیه
بررسی اثر عصاره گیاه سالویا روی  منظوربهدر این مطالعه 

ائوزین، تغییرات -هماتوکسیلین یزیآمبافت کلیه، پس از رنگ

. در گروه کنترل بافت کلیه در حالت شدارزیابی  یشناسبیآس

(. در گروه مواجهه A-1)شکل  شدنرمال و بدون آسیب مشاهده 

ها های کلیه و گلومرولبا سم دلتامترین نکروز شدید توبول

دهد در گروه (. نتایج مطالعه نشان میB-1مشاهده شد )شکل 

 100مواجهه توأم سم دلتامترین و عصاره گیاه سالویا با غلظت 

پوششی  یهاسلولدر نکروز خفیفی  ،لوگرمیبر ک گرمیلیم

(. همچنین در گروه C-1ارد )شکل های کلیه وجود دتوبول

 200زمان سم دلتامترین و عصاره گیاه سالویا با غلظت مواجهه هم

و بافت کلیه  شودیآسیبی مشاهده نم باًیتقر ،لوگرمیبر ک گرمیلیم

عملکرد حفاظتی عصاره  بیانگردر وضعیت نرمال است که  باًیتقر

 یشناسبی(. آسD-1)شکل  استگیاه در برابر سم دلتامترین 

بافت کلیه در گروه مواجهه با عصاره گیاه نیز حاکی از وضعیت 

 (.E-1نرمال کلیه است )شکل 

 

 
 یبرابر 400 یینمابزرگ بیضر و نیائوز-نیلیهماتوکس زییآمرنگ با هیاز بافت کل یشناسبیآس ریتصاو :1شکل 

A  :)؛یعیطب حالت در هیبافت کل)کنترل B ؛ها گلومرول و هیکل یهاتوبول دینکروز شد(: ینبا سم دلتامتر ییتنها)مواجهه به C زمان سم )مواجهه هم

(: بافت 200 یاسالو یاهو عصاره گ ینزمان سم دلتامتر)مواجهه هم D ه؛یکل یهاتوبول یپوشش یهاسلول فینکروز خف(: یاسالو یاهو عصاره گ یندلتامتر

 .یبو بدون آس یعیدر حالت طب یه(: بافت کلیا)مواجهه با عصاره سالو E آسیب؛ بدون و نرمال حالت در یهکل
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بحث
های طبیعی به دلیل سالم و ایمن بودن اکسیدانامروزه آنتی

مقابله با استرس اکسیداتیو بیشتر  درو همچنین اثرات مطلوب 

های اکسیدان. همچنین آنتی[38] اندمورد توجه قرار گرفته

ناشی اثرات نامطلوب  کاهشطبیعی نقش مهمی در محافظت و 

ها در ایجاد کش. توانایی آفت[39] ها دارندکشآفتمواجهه با از 

هایی است که مکانیسم نیتراسترس اکسیداتیو یکی از مهم

. [40] هاستکشاثرات سمی مواجهه با آفت دهندهنشان

توانند باعث ها میکشاند آفتمطالعات گذشته نشان داده

ها و و اکسیدان در سلول یاکسیدانیراتی در وضعیت آنتیتغی

ایجاد استرس اکسیداتیو، پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب سلولی 

 . [41] شوند

که ترکیبات پیروتیروئید  است هایییکی از ارگانکلیه 

. کلیه [42]شود مصنوعی باعث ایجاد سمیت در آن می

های زائد نقش مهمی در هموستاز بدن، دفع متابولیت پستانداران

در این مطالعه  ،؛ بنابراین[27] و تنظیم مایع خارج سلولی دارد

 درعصاره گیاه سالویا بر سمیت حاصل از دلتامترین  ریبررسی تأث

 .شدکلیه موش صحرایی بررسی 

های سمیت وزن  یکی از نشانه یعیرطبیافزایش یا کاهش غ

بررسی مطالعات گذشته نشان  .[43] شودمیدر نظر گرفته 

دهد مواجهه با سم دلتامترین باعث کاهش روند افزایش وزن می

در این مطالعه نیز مشاهده شد که  .[29 ،44 ،45] شودموش می

ها مواجهه با دلتامترین باعث کاهش روند افزایش وزن موش

نتایج مطالعات  کنندهقیشود و تصدنسبت به گروه کنترل می

گیری دریافت عصاره سالویا باعث بهبود وزن. [46] است پیشین

شود. در می ییتنهاسم به کنندهافتیها نسبت به گروه درموش

اکسیدان مطالعات دیگر مشاهده شده است که دریافت ماده آنتی

تواند باعث بهبود می زمانهمصورت به همراه سم دلتامترین به

ی مشاهده کرد امطالعهدر  Saoudi. ها شودگیری موشروند وزن

شود. ها میگیری موشکه دریافت دلتامترین باعث کاهش وزن

 کنندهافتیدرتوسط گروه  Cهمچنین دریافت ویتامین 

شود. در ها میگیری موشدلتامترین باعث بهبود در روند وزن

مشخص شد دریافت عصاره دانه تاج خروس  Rjeibi مطالعه

(Amaranthus spinosus )تواند باعث به همراه دلتامترین می

سم  کنندهافتیدرها نسبت به گروه گیری موشبهبود روند وزن

 52یی شود. همچنین دلتامترین باعث کاهش تنهابهدلتامترین 

سم و عصاره  زمانهمها شده که با دریافت درصدی وزن موش

درصد تقلیل یافته است  22دانه تاج خروس این کاهش وزن 

[54، 44].  

در مطالعه حاضر نیز مشاهده شد که دریافت دلتامترین باعث 

شود و با دریافت عصاره ها میدرصدی وزن موش 54کاهش 

یابد درصد تقلیل می 28سالویا به همراه دلتامترین، این مقدار به 

عصاره سالویا بر  ریتأثها و گیری موشدهنده بهبود وزنکه نشان

یافته با های مواجههن موشاز دالیل کاهش وز هاست.وزن موش

ها اشاره کرد توان به کاهش مصرف غذا در موشدلتامترین، می

که در دیگر مطالعات نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است 

کاهش وزن را تنها به کاهش مصرف غذا  تواننمیاما  ؛[47]

 ناقص ها، جذبارتباط داد. یکی دیگر از دالیل کاهش وزن موش

کوچک و جلوگیری از سنتز پروتئین است  روده توسط غذایی مواد

. [48]شود اثرات سمی دلتامترین بر بدن محسوب می ازجملهکه 

ها صاره سالویا بهبود وزن موشهای دیگر با دریافت عدر گروه

شد که  مشاهدهیی تنهابهسم  کنندهافتیدرنسبت به گروه 

توان علت آن را مهار اثرات سمی دلتامترین با عصاره سالویا می

 دانست.

پراکسیداسیون لیپیدی شاخصی برای استرس اکسیداتیو 

های مهم یکی از شاخصآلدهید دی. مالون[16] شودشناخته می

های رادیکال یاثرگذار جهیپراکسیداسیون لیپیدی است که درنت

 Elsheikhدر مطالعات  .[12] های بیولوژیک استآزاد بر مولکول

تولید  دلتامترین باعث سمعنوان شده است که  Maalejو 

 یپیدیافزایش پراکسیداسیون لآلدهید و درنتیجه دیمالون

شود. در موجودات زنده پراکسیداسیون لیپدهای موجود در می

های آزاد اهداف رادیکال نیترمهم ازجملههای زنده دیواره سلول

ساختمان دیواره و عملکرد آن تحت  تنهانهاست. در این شرایط 

گیرد، بلکه بعضی از محصوالت ناشی از اکسیداسیون قرار می ریتأث

دهد. همچنین دلتامترین باعث ها واکنش نشان میبا بیومولکول

. در این [2، 49] شودمی یاکسیدانهای آنتیکاهش فعالیت آنزیم

رین باعث افزایش دلتامت بامطالعه مشاهده شد که مواجهه 

آلدهید نسبت به گروه کنترل در کلیه دیچشمگیر سطح مالون

آلدهید در مطالعات گذشته دیاین افزایش سطح مالون .شودمی

 Shivanoor 2014 سال در مثالطور به؛ شده است دیینیز تأ

 24 ی در خصوص سمیت دلتامترین انجام داد که در آنامطالعه

روز آزمایش شدند. نتایج مطالعه نشان داد  48موش به مدت 

 ،45]شود آلدهید در کلیه میدیدلتامترین باعث افزایش مالون

61، 12، 3] . 

وجود دارند  یاکسیدانآنتی گیاهان بسیار زیادی با ترکیبات

های آزاد ایفا رادیکال یسازیتوانند نقش مهمی در خنثکه می

دهد عصاره گیاه سالویا توانایی کنند. مطالعات گذشته نشان می

های فعال اکسیژن و بردن و کاهش گونهزیادی در ازبین

همچنین مطالعات . [50] های آزاد داردرادیکال یسازیخنث

عصاره سالویا به  یاکسیدانت آنتییاند توانایی فعالعنوان کرده

ازجمله اسید رزماریک، کافئیک  فالونوئیددلیل وجود ترکیبات 

 .[51و کارنوزیک اسید است ] کارنوزولاسید، 

زمان با عصاره دهد مواجهه همنتایج این مطالعه نشان می

آلدهید نسبت دیو سم دلتامترین باعث بهبود سطح مالون سالویا

. همچنین شودمی ییتنهاسم دلتامترین به کنندهافتیبه گروه در

چشمگیری در بهبود سطح  ریاکسیدان تأثز ماده آنتیافزایش دُ

و حذف  یسازیآلدهید در کلیه نداشت. توانایی خنثدیمالون
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 انو همکار سمیعی 

های آزاد توسط عصاره گیاه سالویا نیز به دلیل ترکیبات رادیکال

فنولی است که در مقابل اثرات نامطلوب استرس اکسیداتیو عمل 

های آزاد و حذف رادیکال یسازیتوانایی خنث .[52] کندمی

 ناکسیداآنتیترکیبات توسط عصاره گیاه سالویا نیز به دلیل 

Rosmarinic ) ، رزمارینیک اسید(Carnosol) شامل کارنوزول

acid)کارنوزیک اسید ، (Carnosic acid)  و همچنین کافئیک

 و رزمیدال( Rosmanol)، رزمنول (acid Caffeic) اسید

(Rosmadial) که در مقابل اثرات نامطلوب استرس  [53] است

  .[52] کندمیاکسیداتیو عمل 

عصاره سالویا  کنندهافتیمقایسه دو گروه کنترل و گروه در

آلدهید پس از دریافت عصاره دیبهبود وضعیت مالون دهندهنشان

حکایت گیاه  یاکسیدانهای آنتیکه از فعالیتاست سالویا در کلیه 

با . [51] با نتایج مطالعات گذشته مطابقت دارد یافته. این دارد

ی کرد که عصاره سالویا ریگجهینتتوان توجه به نتایج مذکور می

 واسطهبهآلدهید در بافت کلیه را دیتوانایی کاهش میزان مالون

ی خود دارد. مطالعات گذشته نشان دادند اکسیدانآنتیخاصیت 

سالویا که در خانواده نعنائیان قرار دارد،  ازجملهبرخی از گیاهان 

سرشار از ترکیبات فنولیک از قبیل فالونوئید و اسید فنولیک 

. همچنین [54-56]ی دارند اکسیدانآنتیهستند و فعالیت باالی 

 دارد.  Cسالویا مقادیر بسیار زیادی ویتامین 

سید اسکوربیک و فنولی عصاره سالویا، تولید محتوای ا

. [75 ،85] دهدرا کاهش می OHهای آلدهید و رادیکالدیمالون

ازجمله گلوتاتیون  یاکسیدانهای آنتیکاهش فعالیت آنزیم

. [42] شودها مینامطلوبی در سلول راتیپراکسیداز باعث تأث

دهنده این است که سطح نتایج گروه مواجهه با دلتامترین نشان

طور فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز نسبت به گروه کنترل به

ی در سال امطالعهدر  .چشمگیری در کلیه کاهش یافته است

 گرمیلیم 2/7مشخص شد که مواجهه با دلتامترین با دُز  2017

سطح فعالیت آنزیم کاهش  هفته باعث 4بر کیلوگرم به مدت 

گلوتاتیون پراکسیداز نسبت به گروه کنترل در کلیه موش شده 

این نتایج با مطالعات گذشته همخوانی و مطابقت  .[59]است 

 . [3] دارد

باعث بهبود و  دلتامتریندریافت عصاره سالویا به همراه 

افزایش سطح فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز نسبت به 

شود. اختالف سطح فعالیت می ییتنهادریافت سم دلتامترین به

سم  زمانهممواجهه آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در بین دو گروه 

ز دریافتی عصاره افزایش دُ ریتأثبیانگر که  بودمعنادار و سالویا 

اکسیدان در کلیه است. مقایسه دو یا در بهبود وضعیت آنتیسالو

سطح  دادعصاره سالویا نشان  کنندهافتیگروه کنترل و گروه در

عصاره  کنندهافتیفعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در گروه در

عصاره دریافتی بر فعالیت  ریسالویا بهبود یافته است که از تأث

 .حکایت داردیون پراکسیداز آنزیم گلوتات یاکسیدانآنتی

سطح فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز حاکی از  یریگاندازه

 کنندهافتیکاهش چشمگیر میزان فعالیت این آنزیم در گروه در

باعث بهبود  نیز زمان سم و عصاره سالویاسم است. مواجهه هم

سطح فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز نسبت به گروه 

. با توجه به بهبود وضعیت شودیی میتنهاسم به کنندهافتیدر

پس از دریافت عصاره گیاه سالویا مشخص شد  یاکسیدانآنتی

 کاهش اثرات سم برایو دارد  یاکسیدانآنتی خاصیتاین گیاه 

بسیاری از مطالعات عنوان  های مختلف مؤثر است.ارگان در

ید موجود در سالویا که ترکیبات فنولیک اسید و فالونوئ اندکرده

رزمارینیک اسید، کافئیک اسید، کارنوزول و کارنوزیک  ازجمله

. [06 ،16]ی این گیاه هستند اکسیدانآنتیاسید دلیل فعالیت 

عالوه بر رزمارینیک اسید موجود در سالویا، سایر فالنوئیدها 

خاصیت ( Rutin)و روتین ( Quercetin)کوئرستین  ژهیوبه

بردن رادیکال . توانایی ازبین[62]قوی دارند  یاکسیدانآنتی

برابر بیشتر از  20تا  15سوپراکسید توسط رزمارینیک اسید 

( گزارش شده Eمحلول مصنوعی ویتامین )( Trolox)ترولکس 

بردن رادیکال آزاد توسط توانایی ازبین. همچنین [63]است 

نوعی )( a-Tocopherol) توکوفرول-آلفابا  سهیمقاقابلکارنوزول 

ترین شکل توکوفرول فعال-آلفا. [46 ،56] است( Eویتامین 

اکسیدان زیستی یا ترین آنتیدر انسان و قوی Eویتامین 

وظیفه آن مقابله با اکسیدشدن لیپید  نیترمهمبیولوژیکی است و 

 .[66]توسط رادیکال آزاد است 

 اسید رهیزنج شدنقطعهقطعه به لیپیدی پراکسیداسیون

 کوتاههای زنجیره و آلدهید نوعهای واسط حد به چرب

 سلول غشای آن دنبال به که شودمی منجر فرّار هیدروکربن

 پارگی که است حالی در این دهد.می دست از را خود یکپارچگی

 به بیشتر آسیب و هیدرولیزهای آنزیم انتشار به لیزوزوم غشای

روی بافت کلیه  یشناسبیهای آس. بررسیشودمی منجر سلول

های شدید بر بافت کلیه دهد سم دلتامترین باعث آسیبنشان می

شود. این ها میهای کلیه و گلومرولازجمله نکروز شدید توبول

که آسیب  با نتایج مطالعات دیگر مطابقت و همخوانی دارد هاافتهی

 اند حاصل از سم دلتامترین را روی بافت کلیه گزارش کرده

زمان سم دلتامترین و عصاره . در گروه مواجهه هم[29 ،67 ،68]

 یهابر کیلوگرم، نکروز خفیف سلول گرمیلیم 100گیاه با غلظت 

 دهندهنشانکه های کلیه مشاهده شده است پوششی توبول

عصاره گیاه در کاهش اثرات سم بر  یاکسیدانهای آنتیفعالیت

با سم دلتامترین  زمانهمصورت . در گروهی که بهاستبافت کلیه 

 ،بر کیلوگرم مواجهه داشتند گرمیلیم 200و عصاره گیاه با غلظت 

در بافت کلیه دیده نشد و بافت کلیه نسبتاً سالم مشاهده  یآسیب

ر برابر د را و همکاران اثر عصاره گیاه سالویا Fahmy. شد

عصاره گیاه باعث  و دریافتند کهکردند  بررسیتتراکلرید کربن 

. [69]شود بهبود بافت کلیه در برابر سمیت تتراکلرید کربن می

 . [70] شده است دییتأ موضوعدر مطالعه دیگری نیز این 

 

 گیرینتیجه
 برای دلتامترینازجمله  پیرتروئیدها گذشته در نکهیباوجودا

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jo

he
.7

.3
.3

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

he
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 11

http://dx.doi.org/10.52547/johe.7.3.36
http://johe.umsha.ac.ir/article-1-601-fa.html


 
 

 

 1399پاییز ، 3، شماره 7، دوره ایحرفه بهداشت مهندسی مجله                                                                                                          44
 

 

 

 هیکل در نیدلتامتر ویداتیاکس استرس و ایسالو عصاره                                     

 مطالعات شد،می گرفته نظر در خطر بدون انسان و پستانداران

 بدن مختلفهای ارگان بر راکش آفت این سمی اثرات بسیاری

 سمیت ایجاد در مهمی نقش اکسیداتیو استرساند. کرده گزارش

 وداران مهره در دلتامترین و پیرتروئیدها توسط آسیب و

 گیاه یاکسیدانآنتی خاصیت بررسی با همچنین. دارد مهرگانیب

 دارد فراوانی یاکسیدانآنتی خاصیت گیاه این شد مشخص سالویا

 علت. شود شدهلیتشک آزاد یهاکالیراد جاروب باعث دتوانمی و

 فالونوئید و فنولپلی منابع وجود سالویا،اکسیدان آنتی خاصیت

 مطالعه این در. شودمی اکسیداتیو وضعیت بهبود باعث کهاست 

 در چشمگیری کاهش باعث سالویا گیاه عصاره که شد مشخص

 گلوتاتیون آنزیم فعالیت سطح بهبود آلدهید،دیمالون سطح

 سم از ناشی کلیوی آسیب کاهش و کلیه بافت در پراکسیداز

 .شودمی دلتامترین
 

 تشکر و قدردانی
نامه کارشناسی ارشد با کد اخالق مقاله حاضر از پایان

IR.TUMS.SPH.REC.1397.059  استگرفته شده .

 از زحمات حوزه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه لهیوسنیبد

 کنیم.علوم پزشکی تهران قدردانی می
 

 منافع تضاد
 .ندارد وجود یتعارض و منافع تضاد گونهچیه مطالعه نیا در
 

 اخالقی مالحظات
 اخالق تهیکم دستورالعمل براساس یوانیح شاتیآزما هیکل

 قیتزر هنگام در یاخالق اصول تیرعا و گرفت صورت پژوهش در

 .دیگرد تیرعا گاواژ و یصفاق داخل
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