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 20/6/1401پذیرش مقاله:           23/2/1401 دریافت مقاله: 
 

مله بافت از ج یبافت یبمنجر به آس ی توانندرغم استفاده فراوان، می که عل می باشدسم ارگانوفسفره  یک نوع یریفوسکلرپ :مقدمه
هدف ست، مؤثر ا یداتیواز استرس اکس یناش هايیباست و در کاهش آس یدانیاکس یآنت یتخاص يدارا نیمرزه خوزستا یاه. گشودطحال 

 ود.بویستار  هاي صحرایی نر نژاداز این تحقیق بررسی اثر اسانس گیاه مرزه خوزستانی در سمیت طحال ناشی از سم کلرپیریفوس در موش
 تایی تقسیم شدند 7گروه  4اب و به گرم انتخ 180-220یی نر بالغ با وزن بین سر موش صحرا 28تعداد  تحقیق تجربی یندر ا ها:مواد و روش

روه گ ینب يمارآ یسهمقا قرار گرفتند. یمورد بررس يو از لحاظ پاتولوژجداسازي شده طحال  يارگان ها با سمومده روزه موش ها  یمارپس از ت
+سم کلرپیریفوس mg/kg 25و گروه اسانس مرزه خوزستانی  mg/kg 01/0، سم کلرپیریفوس mg/kg 25کنترل، اسانس مرزه خوزستانی 

mg/kg 01/0  با استفاده از نرم افزارSPSS 22  شد. انجام 05/0و آزمون مجذور کاي با شبیه سازي مونت کارلو تحت سطح معناداري 
است  جود داشتهوحال تفاوت آماري معناداري آزمون مجذور کاي نشان داد بین گروه هاي مختلف از نظر توزیع انواع آسیب بافتی ط ها:یافته

)005/0=P ( وشاهده شده م؛ به طوري که در گروه سم کلرپیریفوس آسیب هاي بافتی همچون تجمع ماکروفاژ و پیگمان و تحلیل پالپ سفید طحال 
 این در حالی است که در سایر گروه ها هیچ نوع آسیب بافتی مشاهده نگردید.

 یريجلوگ ل به منظورچون کارواکرو یدانیاکس یآنت یباتداشتن ترک یلبه دل یمرزه خوزستان یاهگ عه ما نشان داد کهمطال گیري:بحث و نتیجه
 يها یسبرر ی،توسط سازمان بهداشت جهان یشنهاديپ يدر دوزها یریفوسکلرپ یمنف یراتتوجه به تاثاست همچنین با موثر  یبافت یباز آس

 .است يضرور یشترب
 .بافت طحال یریفوس،سم کلرپ ی،مرزه خورستان ،اسانس :يهاي کلیدواژه

 

 چکیده

https://yafte.lums.ac.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&sid=1&slc_lang=fa&em=
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 مقدمه
ترکیبات ارگانوفسفره ترکیبـات سـمی هسـتند کـه 

بطـور وســیع بــه عنــوان آفـت کــش و حشــره کــش در 

. )1( شـوند کشاورزي، صـنعت و باغبـانی اسـتفاده مـی

هــاي  کــش تــرین حشــره مهــمجملــه از  کلرپیریفـوس

نواع حشـرات در که براي کنترل ا می باشدارگانوفسفره 

سموم ارگانوفسفره بـه . )2( شود کشاورزي استفاده می

آنزیم استیل کولین استراز متصـل شـده و بـا فسـفریله 

ــزیم و  ــن آن ــت ای ــتالل در فعالی ــب اخ ــردن آن موج ک

درنتیجه تجمع اسید اسـتیک و کـولین در پایانـه هـاي 

یکی از مکانیـسم هـاي عملکــرد . )3(عصبی می شوند 

اکسیداتیو ناشی از  ، اسـترسسموم ارگانوفسفره در بدن

ایـن  افزایش رادیکال هاي آزاد اکسیژن متعاقب مصرف

 باعـثایـن سـموم بطوریکه ثابـت شـده . می باشد مواد

د و کـاهش یـدهآل دي دار غلظت مـالون افزایش معنـی

ــزیم ــت آن ــی دار در فعالی ـــاي معن ــید ه ــوپر اکس  س

اندام هـاي دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز در 

از همـین رو در . )4( دنگرد میاز جمله طحال  مختلف

مصـرف آنتـی  مطالعـات مختلـف نشـان داده شـده کـه

 اکسیدان هاي مختلف می تواند اثرات مخـرب ناشـی از

. )5(ند تا حدود زیادي کاهش ده سموم ارگانوفسفره را

در همین رابطه صـورت zeng در مطالعه اي که توسط 

گرفتــه بــود، مطــرح کننــده بــروز اکســیداتیو اســترس 

بــه صــورت افــزایش  ســموم ارگانوفســفرهمتعاقــب 

پراکسیداسیون لیپید، اکسیداسیون گلوتاتیون، و کاهش 

 بـود طحـالکلی ظرفیت آنتی اکسیدان در سلول هـاي 

در شرایط طبیعی بدن، گونه هـاي فعـال اکسـیژن . )6(

تولید شده توسط سیستم دفاع آنتی اکسـیدانی خنثـی 

د. لیکن، در شرایطی مانند تولیـد بـیش از حـد نمی شو

این واسطه هاي فعـال یـا عـدم کفایـت سیسـتم آنتـی 

اکسیدانی، باعث ایجاد استرس اکسیداتیو در سلول شده 

آسـیب  DNAین هـا، و به پروتئین ها، لیپیدها، پـروتئ

با این وجود می توان نتیجـه گرفـت . )7( وارد می شود

که استرس اکسیداتیو نقش عمده اي در بـروز عـوارض 

ي ، در نتیجـه طحـالشدید و تغییرات پاتوفیزیولوژیک 

از اینرو جسـتجو بـراي  .را داردمسمومیت با این سموم 

از  طحـالپیشـگیري از سـمیت  یافتن دارویی مفید در

امـروزه  برخـوردار مـی باشـد. اهمیت بـالینی ویـژه اي

حفاظتی  استفاده از میوه جات و سبزیجات بـه علت اثر

آنها در برابر بیماري هایی نظیر سرطان و بیماري هـاي 

عروقی و کبدي روز به روز افزایش می یابد و این - قلبی

اغلب به علت وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی در  خاصیت

موجب جلوگیري از آسیب هاي ناشـی  گیاهان است که

. همچنـین گیاهـان )8( کال هاي آزاد می شـونداز رادی

دسترسی، کاهش عوارض جانبی  دارویی به علت سهولت

و قیمت مناسـب، بـه عنـوان جـایگزین هـاي شایسـته 

داروهاي صناعی، همواره مورد توجه بوده و در چند دهه 

اخیر به طور خاص مورد توجه پژوهشگران قـرار گرفتـه 

اگرچه گیاهان دارویی منابع طبیعــی ارزشــمندي . اند

هـاي  بـراي تأمین مـواد اولیـه تولیـد داروهـا و مکمـل

شـوند امـا بـه ایمنـی  دارویی یا غـذایی محسـوب مـی

مصرف این گیاهـان چــه بــه صـورت خـام و چـه بـه 

 صورت عصاره و اسـانس، بایـد پــیش از هرگونـه بهـره

  برداري توجه گـردد.

 Satureja“ گیاه مـرزه خوزسـتانی بـا نـام علمـی

khozestanica Jamzad”  ــومی یکــی از گیاهــان ب

این گیاه است.  Lamiaceaeانواده ایران و متعلق به خ

قدیمی ترین گیاهان دارویی اسـت کـه در طـب  یکی از

عنوان دارویی مهم کاربرد داشته است. قسمت  سنتی به

آن خواص درمـانی  برگاین گیاه از جمله  هاي مختلف

طـوري کـه سـطح بـاالي مـواد آنتـی  زیـادي دارد، بـه

ن شـده اسـت تـا ایـ سبب این گیاهاکسیدان موجود در 

گیاه به عنوان یک آنتی اکسیدان قوي در محافظ سلول 

آسیب هاي اکسیداتیو عمل کند بـه طـوري  ها در برابر
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ــی  ــد آنت ــه خاصــیت مفی ــددي ب کــه در مطالعــات متع

در به دام انداختن رادیکال هاي آزاد گیاه اکسیدانی این 

و کاهش استرس اکسیداتیو، در بیماري هاي مختلف از 

 . )11-9( ه استجمله دیابت اشاره شد

ــد تجــویز  مطالعــات نشــان دادههمچنــین  مــرزه ان

از طریق  ها باعث بهبود بیماري التهابی روده خوزستانی

هـاي  کاهش بیومارکرهاي استرس اکسیداتیو در مـوش

مطالعات متعدد خـواص  . در)13( شود ی میآزمایشگاه

خـون، محـرك بـاروري، ضـد ضد دیابت، کاهنده چربـی

ویروس، ضد اسهال، ضد اسپاسم و گشاد کننـده عـروق 

. )14, 12, 11(خونی  آن نیز بررسی و اثبات شده است 

از این رو در این پژوهش به بررسی تاثیر اسـانس گیـاه 

مرزه خوزستانی بـر آسـیب بـافتی طحـال مـوش هـاي 

صحرایی نر ناشی از در معرض بودن  سم کلرپیریفـوس 

موم ارگانوفسـفره کـاربرد بیشـتري که نسبت به بقیه س

 دارد پرداخته شده است.

 مواد و روش ها
سر موش صـحرایی  28در این مطالعه تجربی تعداد 

گـروه  4گرم انتخاب و به  180-220نر بالغ با وزن بین 

تایی تقسیم شدند. رت ها در قفسه هاي جداگانـه در  7

ساعت  12 در حیوان خانه نگهداري شدند؛ C22دماي 

ساعت در معرض نور بودند و بـا غـذاي  12در تاریکی و 

ــروع  ــل از ش ــه قب ــک هفت ــدند. ی ــه ش ــتاندارد تغذی اس

آزمایشات موش هایی جهت تطبیق با شرایط محیط بـه 

آزمایشگاه منتقل شدند. مطالعات در تمام گـروه هـا در 

طـور  ها به در این مطالعه موشزمان یکسان انجام شد. 

تایی به شـرح زیـر تقسـیم  فتگروه ه چهارتصادفی به 

گروه اول: گروه کنترل که تغذیه عـادي خـود را  :شدند

روز، هـر  10داشتند. گروه دوم: گروهـی کـه بـه مـدت 

بـه صـورت   mg/kg 25صبح اسـانس مـرزه را بـا دوز 

اند. گروه سوم: گروهی تزریق داخل صفاقی دریافت کرده

روزه با دوز  روز، هر 10که سم کلر پیریفوس را به مدت 

mg/kg 01/0  به صورت تزریق داخل صـفاقی دریافـت

روز ابتـدا  10اند. گروه چهارم: گروهی که به مدت کرده

و یک ساعت  mg/kg 01/0 سم کلر پیریفوس را با دوز

به صورت تزریق  mg/kg 25بعد اسانس مرزه را با دوز 

روز از  10اند. پس از گذشت دریافت کرده داخل صفاقی

 100ها بـا کتـامین بـا دوز رت مطالعهدر پایان و تیمار 

ــوگرم و ــا  10میلــی گــرم/ کیل ــوگرم ب میلــی گــرم/ کیل

طحــال بـا هاي  بافت، )9،15(هوش شدند زایالزین بی

کمک ست جراحـی جداسـازي و بـا سـرم فیزیولــوژي 

ــوزین  ــو ت ــان شستش ـــدند و در پای ـــو داده ش شستش

 10هــا در محلــول فرمـالین  گردیدند. سـپس بافــت

ـــوك ـــه بل ــیش از تهی ــت شــدند. پ ـــاي  درصــد ثبی ه

 بـافتی، بافــت پارافینیزه، براي خارج کـردن آب میـان

 80، 70، 50، 30رد نظر بـا درجـاتی از الکـل (هـاي مو

الکل مطلق) آبگیري شــدند و در نهایــت درجه و  90،

میکرونی تهیـه  5بـا دسـتگاه میکروتـوم برشهاي نازك 

 هماتوکسـیلین رنـگ -و با استفاده از معرفهاي ائـوزین

ـــراي تهیـــه اســـانس. )16( آمیــزي شــدند ابتــدا دو  ب

 جنـوب لرسـتانهاي هـوایی گیـاه از  کیلوگرم از بخش

+  2آوري و به دور از نور خورشید و در حرارت  -جمـع

درجـه سانتی گراد به مدت سه هفته به طور کامـل  23

 مـدل(خشک گردیـد و با استفاده از آسیاب الکتریکی 

IKHS  380 ،50،فرکـانس  164بــه شــماره سـریال 

پـودر ایـن گــرم از  50 ،به شکل پودر نرم درآمد) ولت

میلـی لیتــر آب مقطــر در  400گیاه خشک به همراه 

ـــالن) ـــل (شـــوف ب  thermal دســـتگاه الکترومنت

Electro مدل CE/1000 EM  وات  300و با تــوان

ساعت قرار داده شد و اسانس مورد نظر بـا  4بـه مـدت 

اسـانس در نهایـت شد.  روش تقطیـر بـا آب مقطر تهیه

حاصل بـا اســتفاده از ســولفات سـدیم آبگیـري و در 

و به دور از نور، گرما و درجه  5 با دمايویال تیره رنـگ 

جهـت  .)11( مطالعه نگهداري شـد رطوبـت در فضـاي
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آنالیز اسانس مرزه خوزستانی که با استفاده از تقطیر در 

کلونجر جمع آوري شد، از دستگاه کروماتوگرافی گـازي 

مستقر در دانشگاه لرستان استفاده گردید. جداسـازي و 

اندازه گیري نمونه اسانس توسط دستگاه کروماتوگرافی 

که مجهز بـه دتکتـور   GC-17A  Shimadzuگازي

انجـام گرفـت.  MS-QP5050مدل  طیف سنج جرمی

از  Fused Silicaجداسازي ترکیبات در ستون موئین 

 30میکرومتـر و طـول  25با قطر داخلـی  BPX5نوع 

میکرومتر انجام شـد.  25متر  و فیلم  نازك با ضخامت 

درجـه  60دقیقـه در دمـاي  12دماي ستون بـه مـدت 

درجـه  5سلسیوس تنظیم شده و سپس دما بـا سـرعت 

درجـه  150بر دقیقه افزایش یافت تا دمـاي سلسیوس 

دقیقه ستون در این دما باقی ماند. دماي  2سلسیوس و 

 250درجه سلسیوس و دماي دتکتور  150محل تزریق 

درجه سلسیوس تنظیم شد و از گاز هلـیم (بـا خلـوص 

میلی لیتر بر دقیقه به عنوان گاز  3) با سرعت 99/99%

 حامل استفاده شد.

تـا بهمـن مـاه  1398شـهریور مـاه  مطالعه در این 

فارمـاکولوژي  و شناسـیسـم گروه آزمایشگاه در 1399

 و لرسـتان پزشـکی علـوم دانشـگاه داروسـازي دانشکده

رازي علـوم  گیـاهی داروهـاي گیاهـان تحقیقـات مرکز

 شـیمی دانشـگاه لرسـتان آزمایشـگاه و لرستان پزشکی

 حیوانـات تـا گرفـت صـورت هـاتالش تمامی .شد انجام

هاي وارده قبـل از لحاظ تعداد و آسیب به استفاده ردمو

 شـرایط در و برسـد هوشی نهایی بـه حـداقلفرآیند بی

 .باشـند داشـته آزادانه دسترسی غذا و آب استاندارد به

 اسـاس بـر آزمایشـگاهی حیوانـات بـا کـار مراحل تمام

 از آزمایشگاهی پس حیوانات با کار جهانی العمل دستور

 بـا لرسـتان پزشـکی علوم دانشگاه قاخال کمیته تایید

IR.LUMS.REC.1399.190  .انجام گرفت 

 تحلیل آماري

فزار تجزیه و تحلیل آماري داده ها با استفاده از نرم ا

SPSS  انجام شد. توصیف داده ها با استفاده  22نسخه

لی از جدول توزیع فراوانی و نمودار میله اي و مقایسه ک

ه زمون مجذور کاي (با شـبیبین گروه ها با استفاده از آ

نـین مقایسـات تعقیبـی بـا کـارلو) و همچ-سازي مونت

استفاده از آزمون مجذور کـاي بـا تصـحیح بـن فرونـی 

 در نظر گرفته شد. 0,05صورت گرفت. سطح معناداري 

 یافته ها

 نتایج آنالیز اسانس مرزه خوزستانی

ــرزه  ــاتوگرافی گــازي اســانس م ــالیز کروم ــایج آن نت

%  79/98ر شده حاويداد که نمونه ذک خوزستانی نشان

 ).1جدول ( کارواکرول است
 ترکیبات موجود در اسانس گیاه مرزه خوزستانی. 1جدول 

 نام ترکیب
 درصد

ضریب 
 تناسب

زمان دیده 
 شدن پیک

 813/7 1029 675/0 سایمن
 825/9 1098 264/0 لینالول

 063/16 1312 793/98 کارواکرول
 14/16 1184 268/0         ال           ترپینه-4

 

 نتایج پاتولوژي

هاي بافتی و خوانش ها و تهیه المپس از جراحی رت

هاي بافتی ایجاد شده بررسی شد. مشخص ها، آسیبالم

شد که آسیب هاي مشاهده شده بافت طحـال در گـروه 

کننده سم کلرپیریفوس عمدتا از نوع ماکروفاژ و  دریافت

پیگمان بودند؛ اما در گروه هاي دریافت کننـده اسـانس 

-1مرزه خوزستانی آسیبی مشاهده نشد. بر اساس شکل

هاي دوار، پالپ سفید طحـال را نشـان الف و ب، قسمت

گونه آسـیب بـافتی ایجـاد نشـده و در دهند که هیچمی

نیز نرمـال اسـت. در گـروه  اطراف آن پالپ قرمز طحال

ــوع  ــافتی از ن ــا کلرپیریفــوس آســیب ب تحــت تمــاس ب

پالـپ سـفید بـود. در  نرفـت یلتحلماکروفاژ، پیگمان و 

ج تجمع پیگمان هـا (نقـاط تیـره) و همچنـین -1شکل
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ن پالپ سفید به طور واضح دیده می شـود و رفت یلتحل

الـف -1هاي دوار پالپ سفید نرمال که در شـکلقسمت

بافـت  د-1شود. شکلد در اینجا مشاهده نمیمشهود بو

را  یریفوسنرمال در گروه تحت تماس با کلرپ یرطحال غ

نرفتـه  یـلطحـال آن تحل یدکه پالپ سف دهدینشان م

کـامالٌ مشـهود  یددرون پالپ سـف هایگمانتجمع پ یول

ه نیز بافـت طحـال غیـر نرمـال در گـروه -1شکل است.

دهـد کـه پالـپ یتحت تماس با کلرپیریفوس را نشان م

سفید طحال آن تحلیل نرفته و شریانچه ها نماي نرمال 

هـا درون پالـپ سـفید کـامالٌ دارند ولی تجمع پیگمـان

 مشهود است.

 
 (الف) بافت طحال نرمال در گروه کنترل، (ب) بافت طحال نرمال در گروه دریافت کننده مرزه (ج) تحلیل پالپ سفید طحال و تجمع ماکروفاژ و .1شکل

فاژ بین پیگمان در گروه دریافت کننده کلرپیریفوس (د) تجمع ماکروفاژ و پیگمان در پالپ سفید در گروه دریافت کننده کلرپیریفوس (ه) تجمع ماکرو
 دو شریانچه در پالپ سفید در گروه دریافت کننده کلرپیریفوس.
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هاي بافتی طحال مقایسه توزیع فراوانی انواع آسیب

 ایشیبین گروه هاي آزم

کارلو نشان -آزمون مجذور کاي با شبیه سازي مونت

داد بین گروه هاي آزمایشی مختلف از نظر توزیع انـواع 

آسیب بافتی طحال تفاوت آماري معناداري وجود داشته 

)؛ به طوري که در P ،6=df ،859/15=2χ=005/0است (

گروه سم کلرپیریفوس آسیب هاي بافتی همچون تجمع 

و تحلیل پالپ سفید طحال مشـاهده  ماکروفاژ و پیگمان

شده و این در حالی است که در سایر گروه ها هیچ نوع 

آسیب بافتی مشاهده نگردید. آزمون مقایسات دوبـدوي 

مجذور کاي با تصحیح بن فرونی نشان داد که بین گروه 

کنترل با سم کلرپیریفوس از نظـر توزیـع انـواع آسـیب 

جود داشته اسـت بافتی طحال تفاوت آماري معناداري و

)0,043=P ،2=df ،563/6=2χ ــروه ــین گ ــین ب ). همچن

ــروه ســم  ــا گ ــایی ب ــه تنه ــرزه خوزســتانی ب اســانس م

کلرپیریفوس به تنهایی از نظر توزیع انواع آسیب بـافتی 

طحــال تفــاوت آمــاري معنــاداري وجــود داشــته اســت 

)0,043=P ،2=df ،563/6=2χ ــروه ــین گ ) و ســرانجام ب

ــم کلرپ ــرزه خوزستانی+س ــم م ــروه س ــا گ ــوس ب یریف

کلرپیریفوس به تنهایی از نظر توزیع انواع آسیب بـافتی 

طحــال تفــاوت آمــاري معنــاداري وجــود داشــته اســت 

)043/0=P ،2=df ،563/6=2χ الزم به ذکر است که به .(

دلیل مشابهت صد درصد سایر گروه هـا از نظـر توزیـع 

انواع آسیب هاي بافتی و فقـدان تغییـر پـذیري، انجـام 

یسه دوبدوي بین سـایر زوج گـروه هـا امکـان پـذیر مقا

 مراجعه کنید. 1نبود. براي جزئیات بیشتر به نمودار 

 
 

 : مقایسه فراوانی انواع آسیب طحال ناشی بین گروه هاي آزمایشی1نمودار

 

 بحث و نتیجه گیري
نشـــان داد کـــه  نتـــایج حاصـــل از ایـــن تحقیـــق

بـافتی کلرپیروفوس سمیت بـاالیی دارد کـه در آسـیب 

طحــال ایــن رونــد مشــهود بــود. پــس از تجــویز مــرزه 

خوزستانی در گروه هاي مـورد مطالعـه از نظـر آسـیب 

ماکروفاژ و پیگمان، تفاوت معنا داري مشاهده شد و این 

 mg/kg25بــه ایــن معناســت مــرزه خوزســتانی بــا دوز 

توانسته است باعث بهبود آسیب بافت طحال در مقایسه 

تحقیقات متعدد نشان داده شده  با گروه کنترل شود. در

اي باعـث است که کلرپیریفوس به طـور قابـل مالحظـه

شـود ها میافزایش پراکسیداسیون لیپید کلیه در موش

هاي آنتی اکسیدانی کلیوي و که با کاهش فعالیت آنزیم
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ــاتیون همــراه اســت  . در )18 ،17(کــاهش ســطح گلوت

وزهـاي بـاالي پژوهشی دیگر مشاهده شد که مصـرف د

هاي آنتی اکسیدانی، کلرپیریفوس با تغییر فعالیت آنزیم

ــیون  ــزایش پراکسیداس ــاتیون و اف ــطح گلوت ــاهش س ک

ــال ــد رادیک ــث تولی ــدها باع ــترس لیپی ــاي آزاد و اس ه

هـاي مختلـف مـوش (مغـز، قلـب و اکسیداتیو در بافـت

. مطالعات آزمایشگاهی نشـان داد )19(شود طحال) می

ــدها در  ــیون لیپی ــث پراکسیداس ــوس باع ــه کلرپیریف ک

هـاي آنزیمـی آنتـی هاي قرمـز و تغییـر سیسـتمگلبول

شوند. قرار گرفتن در معرض کلرپیریفوس اکسیدانی می

توانـد متابولیسـم پـروتئین را افـزایش دهـد، سـنتز می

ابولیـک اسـیدهاي پروتئین را مهار کند و مسـیرهاي مت

آمینه خاص را تغییـر دهـد. بنـابراین کلرپیریفـوس بـه 

. )20(شـود  احتمال زیاد موجب کمبـود پـروتئین مـی

هاي اکسیداتیو ایجـاد شـده در نتیجـه بیآسهمچنین 

افزایش رادیکال هاي آزاد، توسـط کلرپیریفـوس باعـث 

ها ترابکوال کیانحطاط نکروتآسیب بافتی مختلف شامل 

قشرمدوال (غده و  يقشر يپرپالزی)، هاموسی(طحال و ت

و قرمـز  دیپالپ سف يپرپالزی)، هايو غدد لنفاو موسیت

مـی شـود  بافـت هـا) هیـ(کل يزیرخون ی(طحال) و گاه

در این پژوهش پس از بررسی پاتولوژي داده هـا، . )21(

آسیب هاي مشاهده شـده بافـت طحـال عمـدتا از نـوع 

ماکروفاژ و پیگمان بودند که در گروه دریافت کننده سم 

 کلرپیریفوس این آسیب دیده شد. گیاه مرزه خوزستانی

یکی از گیاهان بـومی ایـران، از دیربـاز در طـب سـتنی 

به عنوان آنتی اکسیدان مورد استفاده قرار مردم لرستان 

بـوده و  جزء اصلی اسانس مـرزه کـارواکرولمی گیرد.   

 ســایر ترکیبــات چــون فالونوئیــدها، تــري ترپنوئیــدها،

 ها نیز در این گیاه گزارش شده است استروئیدها و تانن

. در نتایج آنالیز کرومـاتوگرافی گـازي در پـژوهش )22(

فعلـی مـا مشـخص شــد کـه اسـانس مـرزه خوزســتانی 

کارواکرول % کارواکرول است. از آنجائیکه  79/98حاوي

بـاالیی مـی باشـد و مـی داراي خواص آنتی اکسیدانتی 

تواند باعث مهار رادیکال هاي آزاد ایجاد شـده ناشـی از 

سموم ارگانوفسفره شود بنابراین هدف از انتخـاب مـا از 

این گیاه مرزه خوزستانی در این پژوهش به دلیل وجود 

نی چون کارواکرول بوده است، که ترکیبات آنتی اکسیدا

در ادامه به چندین مورد هم اشاره شده است. بـه طـور 

 استرس کاهش يبرا یمختلف يهاسمیکانم هاسلولکلی 

 دارند دهید بیآس يهاماکرومولکول میو ترم ویداتیاکس

 یبه طور قابـل تـوجه یدانیاکس یآنت يهامیآنزکه این 

. بنـابراین )23( یابندکاهش میتوسط سموم دفع آفات 

انتظار این می رود که مصرف آنتی اکسیدان هایی مثل 

کاواکرول می تواند باعث افزایش این آنزیم ها شود. کـه 

در پژوهش ما با بهبود طحال آسیب دیده پس از تجویز 

اسانس مرزه خوزستانی این روند مشهود بود. در مطالعه 

در  2012در سـال  اي که توسط بهـادري و همکـارانش

همین انجام شد و بـه بررسـی اثـرات آنتـی اکسـیدانی 

 هـايمدل موش يبر رو خوزستانیاسانس روغنی مرزه 

حاد و مزمن در اندام هاي مختلـف  کبـد،  یشگاهیآزما

کلیه و مغز مـوش هـاي صـحرایی پرداختنـد، مشـاهده 

آنـزیم هـاي آنتـی  کردند که پس از تجـویز کـارواکرول

)، GSHشـده ( یااح یونگلوتاتاز جمله اکسیدانی سلول 

 یدازپراکسـ یون)، گلوتـاتSOD( یسـموتازد یدسوپراکس

)GPxردوکتـاز ( یون)، گلوتاتGR) و کاتـاالز (CAT ( در

مدل حاد و مزمن که در ایـن انـدام هـا بـه طـور قابـل 

همچنـین در پـژوهش . )24(توجهی افزایش می یابنـد 

و همکـارانش بـر روي اثـرات  امـیندیگري کـه توسـط 

ناشی از در برابر استرس اکسیداتیو کارواکرول حفاظتی 

ــد و  ــه ش ــاراکوات پرداخت ــه ســموم پ مشــخض شــد ک

بـاالیی کـه  به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی کارواکرول

دارد  توانسته است حجم وسیعی از رادیکـال هـاي آزاد 

. در را مهار کنـد طحالدر پاراکوات ایجاد شده ناشی از 

دریافــت کننــده ســم  حالیکــه در مطالعــه مــا درگــروه
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ــوس و  ــتانی  mg/kg25کلرپیریف ــرزه خوزس ــانس م اس

مشاهده شد که این گیاه به دلیـل دارا بـودن ترکیبـات 

باعث کاهش رادیکال هاي آزاد و  بهبود  آنتی اکسیدانی

آسیب بافتی طحال در مقایسه با گروه کنترل می شـود 

ــا آراك و )25( ــط هم ــه توس ــر ک ــه اي دیگ . در مطالع

تـاثیر اسـانس مـرزه همکارانش انجام شـد بـه بررسـی 

بــر روي ســمیت ایجــاد شــده توســط  خوزســتانی

پرداختنـد و  بلدرچین ژاپنیطحال  ن بررويآفالتوکسی

فالتوکسین ها مولـد تولیـد رادیکـال هـاي از آنجائیکه آ

آزاد هستند و با توجه به اینکه اسانس مرزه خوزسـتانی 

داراي ترکیبات آنتی اکسیدانی قوي از جمله کارواکرول 

اسـتفاده از و تیمول می باشد به این نتیجه رسیدند که 

می تواند   PPM  600 اسانس مرزه خوزستانی در سطح 

کال هاي آزاد در بدن طیـور به طور موثري صدمات رادی

در تحقیقی . )26(بخصوص بافت طحال را کاهش دهند 

به بررسی   2021و همکاران در سال  کاندمیرکه توسط 

 بر ضایعات کبدي ناشـی ازکارواکرول اثرات محافظتی 

در مـوش هـاي صـحرایی نـر بـالغ    مواجهه با کـادمیوم

از طریـق ایجـاد  کـادمیومپرداخته شد، نشان دادند که 

ایجاد آسیب هاي بافتی در کبد  ثاسترس اکسیداتیو باع

بــا داشــتن خــواص آنتــی   کــارواکرولمــی شــوند لــذا 

سـاختار بر کـادمیوماثـرات مخـرب  اکسیدانی قوي مانع

.  نتایج پاتولوژي بافت طحـال )27(بافتی کبد می گردد

هاي صحرایی در معرض سم کلرپیریفوس (بـا دوز موش

گـرم /کیلـوگرم) در ایـن پـژوهش حـاکی از میلی 01/0

هاي پالپ سفید و تجمع شـدید  تحلیل رفتن لنفوسیت

ماکروفاژها و ایجاد پیگمان در ناحیه پالپ سفید طحـال 

ها است که انتظـار میـرود بـا افـزایش در برخی از موش

ضایعات، بافت طحال عملکرد طبیعی خـود را از دسـت 

هاي در معـرض سـم کلرپیریفـوس کـه بدهد؛ اما موش

حـال انـد  بافـت طاسانس مرزه خوزستانی دریافت کرده

کامال نرمال دارنـد. بنـابراین اسـانس مـرزه خوزسـتانی 

توانسته است اثر آنتی اکسیدانی خود را اعمال کند و از 

استرس اکسیداتیو جلوگیري کنـد و بـه همـین ترتیـب 

آسیب بافتی ایجاد نشده است. مقایسه دوز کلرپیریفوس 

در این پژوهش و سایر مطالعات بررسی شده نشان مـی 

رف شـده در ایـن مطالعـه مسـمومیت دهد که دوز مصـ

بافتی به همراه دارد هر چند که این دوز طبـق گـزارش 

WHO  ایمن معرفی شده است. با توجه بـه نتـایج ایـن

پژوهش و همچنین مطالعـات سـایرین، سـمیت سـموم 

ارگانو فسفره کامال مشهود است و با گسترش استفاده از 

بـرآن این سموم براي دفع آفات کشاورزي، محققـان را 

دارد تا اقـدامات اصـالحی مناسـبی بـراي رفـع ایـن می

ــرزه  ــانس م ــد اس ــرات مفی ــد. اث ــی کنن ــکل طراح مش

ــم  ــر س ــال در براب ــافتی طح ــیب ب ــر آس ــتانی ب خوزس

کلرپیریفوس راه را براي تحقیقات گسترده تر باز کـرده

رسد که بتـوان از اسـانس ایـن گیـاه است و به نظر می

طور کـه آنـالیز همان بومی کشورمان بهره بیشتري برد.

اسانس مرزه خوزستانی نشان می دهد ترکیبـاتی چـون 

کارواکرول اثرات آنتی اکسیدانی قابل تـوجهی دارد کـه 

عــدم مشــاهده آســیب در مــوش هــاي در معــرض 

کلرپیریفوس و اسانس مرزه خوزستانی، شاهدي بر ایـن 

انـد ادعاست. آسیب هاي بافتی همواره با التهاب همـراه

شوند. نتیجه ایـن استرس اکسیداتیو ایجاد میکه بر اثر 

تحقیق نشان داد که درمان موثر آسیب هـاي بـافتی بـا 

شود که اسـانس گیـاه ترکیبات آنتی اکسیدان میسر می

مرزه خوزستانی همانطور که پیشتر گفته شـد خاصـیت 

آنتی اکسیدانی دارد. بنابراین اثر مثبتی کـه از اسـانس 

ر نبود. یکی از مکانیسم هاي مرزه دیده شد دور از انتظا

اصلی سموم ارگانوفسـفره ایجـاد اسـترس اکسـیداتیو و 

افزایش رادیکال هاي آزاد است و این رادیکال هاي آزاد 

منجر به آسیب بافتی در ارگان هـاي مختلـف از جملـه 

طحال می شوند. از طرفی در مرزه خوزستانی با داشتن 

االیی دارد و ترکیباتی مثل کارواکرول آنتی اکسیدانی بـ
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در مطالعات متعدد به اثبات رسیده اسـت باعـث بهبـود 

آسیب بافتی طحال در گروه هاي مختلف مـی شـود. در 

مرزه خوزستانی به دلیل خاصـیت آنتـی تجویز  مجموع

اکسیدانی با مهار رادیکال هاي آزاد بر روي بافت طحال 

اثر محافظتی دارد. در پایان پیشـنهاد مـی شـود جهـت 

لیت هاي آنتـی اکسـیدانی مـرزه خوزسـتانی بررسی قاب

غلظت هاي مختلفی از این ترکیب مـورد مطالعـه قـرار 

گرفته شود و بافت هاي دیگر از جملـه کبـد و قلـب در 

 مدل حیوانی نیز مورد بررسی قرار گیرد. 

 تشکر و قدردانی
بدین وسـیله مراتـب سـپاس و قـدردانی خـود را از 

ــرم  همکــاران دانشــکده  آزمایشــگاه ســم شناســیمحت

و تمـامی افراد شرکت کننده در این تحقیـق  داروسازي

 .که ما را یـاري رسـاندند اعالم می نماییم
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Abstract 

Background: Chlorpyrifos is a type of organophosphorus poison that, despite its widespread use, 
can lead to tissue damage, including spleen tissue. Khuzestani savory plant has antioxidant 
properties and is effective in reducing damage caused by oxidative stress. The aim of this study was 
to investigate the effect of Khuzestani savory plant essential oil on chlorpyrifos-induced spleen 
toxicity in male Wistar rats. 
Materials and Methods: In this experimental research, 28 adult male rats weighing between 180-
220 grams were selected and divided into 4 groups of 7. Were examined. Statistical comparison 
between the control group, Khuzestani essential oil 25 mg/kg, chlorpyrifos poison 0.01 mg/kg and 
Khuzestani essential oil 25 mg/kg + chlorpyrifos poison 0.01 mg/kg using SPSS 22 software and 
square test Chi was performed with Monte Carlo simulation under a significance level of 0.05. 
Results: Chi-square test showed that there was a statistically significant difference between 
different groups in terms of the distribution of spleen tissue damage types (P=0.005); So, in the 
chlorpyrifos poison group, tissue damage such as macrophage and pigment accumulation and 
spleen white pulp analysis was observed, while no tissue damage was observed in the other groups. 
Conclusion: Our study showed that the Khuzestan savory plant is effective in preventing tissue 
damage due to its antioxidant compounds such as carvacrol. Also, considering the negative effects 
of chlorpyrifos in the doses recommended by the World Health Organization, further investigations 
are necessary. 
Keywords: Satureja Khuzestanica essential oil, Chlorpyrifos pesticid, Diazinon pesticid, Spleen tissue. 
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