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Abstract
Background and Objective: The diazinon insecticide is a strong acetylcholinesterase controller at the
nerve terminals. This study was conducted to determine the effect of diazinon on functional tests and
tissue alterations in rat liver.

Methods: In this experimental study, 40 adult male Wistar rats were allocated into 5 groups including the
first, second and third experimental groups were received 50, 100 and 150 mg/kg/bw of diazinon,
respectively, orally during 21 days. The control group did not receive any medication and the sham group
received solvent. At the end of study, blood samples were obtained from animals and Alanine
transaminase (ALT), Aspartate transaminase (AST), Alkaline phosphatase (ALP) hepatic enzymes, total
protein, albumin and bilirubin were measured. After anesthesia the liver of animals were removed and
evaluated by hematoxylin eosin histological staining methods.

Results: The level of AST and ALT enzymes in the experimental groups receiving 100 and 150
mg/kg/bw doses of diazinon significantly increased in compared to the control group (p<0.05). The level
of ALP of animals in all groups receiving diazinon was significantly higher than the control group
(P<0.05). Total protein level significantly reduced in all groups receiving diazinon compared to the
control group (P<0.05). The level of albumin in the experimental group receiving 150 mg/kg/bw dose of
diazinon significantly reduced in comparision with controls. In the experimental groups, tissue samples
showed more necrosis with increasing doses of diazinon.

Conclusion: Diazinon increases level of liver enzymes and decreased total protein and albumin level and
causes the histological alterations in rat liver.
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 ________________________________ _____________________________
چکیده

اثـر نیـی تعمنظـور بهمطالعهنیااست.عصبیهايپایانهدراسترازکولیناستیلقويکنندهکنترلدیازینونکشحشرههدف:وزمینه
شد.انجامصحراییموشکبدبافتیتغییراتوعملکرديهايآزمونبردیازینون

هاي تجربی اول، تایی تقسیم شدند. گروه8گروه 5سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 40در این مطالعه تجربی روش بررسی:
روز دریافت کردند. گروه کنترل هـیچ  21به مدت یدیازینون را به صورت خوراک150و mg/kg/bw50 ،100دوم و سوم به ترتیب مقادیر 

هـاي کبـدي شـامل    ها تهیه و آنـزیم ، نمونه خونی از همه گروه22. در روز نموددارویی دریافت نکرد و گروه شاهد حالل دارو را دریافت 
گیـري شـدند.  روبین انـدازه بیلی، پروتئین تام، آلبومین و (ALP)، آلکالین فسفاتاز (AST)، آسپارتات ترانس آمیناز (ALT)آالنین ترانس آمیناز 

ائوزین مورد بررسی قرار گرفت.-آمیزي هماتوکسیلینوانات بافت کبد جدا و با رنگیحیهوشیپس از ب
دیازینون نسبت به گروه کنتـرل  150و mg/kg/bw100هاي تجربی دریافت کننده مقادیردر گروهASTو ALTهاي سطح آنزیمها:یافته

هاي دریافت کننده دیازینون نسبت به گـروه کنتـرل افـزایش    در تمام گروهALP). سطح آنزیم >05/0Pداري نشان داد (افزایش آماري معنی
هاي دریافت کننده دیازینون نسبت به گـروه کنتـرل کـاهش آمـاري     ). سطح پروتئین تام در تمام گروه>05/0Pداري نشان داد (آماري معنی

آلبومین در گروه تجربی دریافت کننده مقدار حداکثر دیازینون نسبت به گروه کنتـرل کـاهش آمـاري    ). سطح>05/0Pداري نشان داد (معنی
بیشتري مشاهده شد.یبافتهاي بافتی تهیه شده با افزایش مقدار دارو نکروزهاي تجربی در  نمونه). در گروه>05/0Pداري نشان داد (معنی

،هـاي کبـدي و کـاهش سـطح پـروتئین تـام      دیازینون باعث افزایش سطح آنزیمیراکن مطالعه نشان داد که مصرف خویاگیري:نتیجه
گردد.هاي صحرایی میموشک در کبدیرات نکروتییو تغآلبومین

ییصحراموش،يکبدنکروز،يکبديهامیآنز،دیازینونها:واژهکلید
 ________________________________ _____________________________
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مقدمه
ازبرخـی ودارانمهـره درجودموضروريومهماندامیککبد
تولیـد وپـروتئین سـنتز زدایـی، سـم شاملکبداعمالاست.جانوران

گلیکـوژن، ذخیـره گـوارش، وهضـم بـراي ضـروري شیمیاییمواد
).1(استهورمونتولیدوقرمزخونیهايسلولبازتولید

آفـات وحشـرات بـا مبـارزه برايکهاستکشیحشرهدیازینون
کـار بهکشجوندهعنوانبهمنزلدرنیزوکشاورزيرعمزادرنباتی

1952سـال درکهبودههاکشآفتسومنسلجزءدیازینونرود.می
بـراي سوئیسـی Giba-Geigyشـرکت توسـط ومعرفیگاسرتوسط
هـا نوروتوکسـین جـزء دیـازینون شـد. عرضـه بـازار بـه آفاتمبارزه
).2(استزاستراکولینآنتییکوآ)آناتوکسین(گروه
مـدت بـه دیـازینون دهـانی القاهمکارانوHassounaمطالعهدر

قرمز،هايگلبولتعدادکاهشباعثصحراییهايموشدرروز30
محتـوي وپالکـت محتويهماتوکریت،مقدارهموگلوبین،محتوي

باعـث دیـازینون بـراین عـالوه د.یـ گردهـا لنفوسـیت وهـا مونوسیت
خـون، ايهستهتکهايسلولتکثیرتام،ایمنوگلوبینغلظتکاهش

سـم ).3(دیـ گردCD8وTهـاي سلولانواعوفاگوسیتیکشاخص
حافظهکاهشلنفاوي،هايگرهآسیبمغز،سرطانموجبدیازینون

).4(گرددمیروانیحاالتایجادوتمرکزو
ــهدر ــارانوRangoonwalaمطالع ــخصهمک ــدمش ــهگردی ک

گـردد. میدوزبهوابستههايطرحدرسیمکلکاهشباعثدیازینون
ــالوه ــرع ــنب ــازینونای ــلولدردی ــايس ــده ــوشپاراتیروئی ــايم ه

هـاي گرانـول کـاهش شـدن، واکوئلـه ،تخریـب باعثآزمایشگاهی
درمخـرب تغییـرات وکرومـاتین کـاهش چربـی، قطراتوترشحی
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گـردد مـی میتوکندريهمچنینوگلژيدستگاهاندوپالسمی،شبکه
)5(.

شـانس کـاهش باعـث دیـازینون همکـاران وBonillaمطالعهدر
inشـرایط درهـا موشدرهااووسیتماندنزنده vitro6(دیـ گرد.(

درکـه شـده متولـد تـازه نوزادانهمکارانوWin-Shweمطالعهدر
جدیـد اشـیا تشـخیص توانـایی بودنـد؛ گرفتـه قـرار دیازینونمعرض
).7(شدآسیبدچارآنهاهیپوکامپبهوابسته
ضـربان کـاهش باعـث دیـازینون همکارانوAjibadeمطالعهدر

درد.یـ گردصـحرایی هـاي مـوش درQTفاصلهشدنطوالنیوقلب
داريمعنیطورهبدیازینونباصحراییهايموشگرفتنقرارمعرض

وپراکســیدازگلوتــاتیونکاتــاالز،دیســموتاز،سوپراکســیدفعالیــت
قلبـی عملکردسوءباعثدیازینونداد.کاهشراگلوتاتیونمحتوي

ــی- ــموعروق ــونیک ــگردخ ــهدر).8(دی وPina-Guzmanمطالع
دیـ گرداسپرمکروماتیندرساختاريتغییرباعثدیازینونهمکاران

ــارانوBaconiمطالعـــــهدر.)9( ازبرخـــــیمســـــمومیتهمکـــ
یبررسـ صـحرایی هـاي مـوش يروبـر هارگانوفسفرهايکشحشره

وزنبـر ايهسـته تـک هـاي سلولنسبتافزایشباعثدیازینونشد.
ــزایشوطحــال ــداداف ــد.طحــالهــايلنفوســیتتع ــگردی نیهمچن

).10(شدبدنوزنییجزافزایشموجبدیازینون
30و3/0،3يدوزهـا بـا دیـازینون همکارانویجیملمطالعهدر

ــیم وتستوســترونســطوحافــزایشباعــثلــوگرمیکبــرگــرمیل
صـحرایی هايموشدرFSHهورمونسطحودیگرد10نترلوکینای

بـر دیـازینون اثـر نیـی تعمنظـور بـه مطالعـه نیـ ا).11(افـت یکاهش
انجـام صـحرایی مـوش کبـد بافتیتغییراتوعملکرديهايآزمون

شد.
بررسیروش

ویسـتار نـژاد بـالغ نرصحراییهايموشيروتجربیمطالعهاین
گــروهدرمـاه 5/2-3سـنی محــدودهدروگـرم 190تقریبـی وزنبـا 

1391سـال درکـازرون واحـد یاسـالم آزاددانشگاهشناسیزیست
آزاددانشگاهاز)3856(شمارهاخالقکديدارانامهانیپاشد.انجام
بود.کازرونواحدیاسالم

تیـ رعایشـگاه یآزماوانـات یحيروبـر کاریالمللنیبپروتکل
12وروشناییساعت12نوريورهدتحتییصحرايهاموششد.

ــاعت ــاریکیس ــاي،ت ــه20دم ــانتیدرج ــرادس ــتوگ ــافیرطوب ک
آمـاده غـذاهاي توسطمطالعهموردحیواناتتغذیهشدند.نگهداري
گرفــتصــورتخــوراكوآبدرمحــدودیتبــدونواســتاندارد

گـروه 5بـه تصـادفی صـورت هبـ صـحرایی هـاي مـوش سر40).12(
تطبیـق دورهکردنسپريوبنديگروهازپسوشدندتقسیمتایی8
گرفتنـد. قـرار آزمـایش مـورد دارينگهـ محـل رطوبتوحرارتبا

بود:ریزشرحبهواناتیحيبندگروهوروز21شیآزمادورهطول

نگرفت.صورتيامداخلهچیهکنترل:گروه
بـه حـالل عنـوان بـه رامقطـر آبتریلیلیم2روزانهشاهد:گروه

بانونیازیدیمصرفيدوزهاکردند.دریافت)13(یوراکخصورت
شد.انجام)14(همکارانويجعفرمطالعهازاستفاده

)حـداقل (دوزنونیازیدmg/kg/bw50روزانهاول:تجربیگروه
کردند.افتیدریخوراکصورتبهرا

ــروه ــیگـ ــه:دومتجربـ ــدmg/kg/bw100روزانـ (دوزنونیازیـ
کردند.افتیدریوراکخصورتبهرامتوسط)

ــروه ــیگ ــومتجرب ــه:س (دوزنونیازیــدmg/kg/bw150روزان
).14(کردندافتیدریخوراکصورتبهرا)حداکثر

یهوشـ یبتحـت قلبازمیمستقيریخونگآزمایشدورهپایاندر
آزمایشـگاهی شـرایط دردقیقـه 20خـونی هـاي نمونـه آمـد. عملبه

شدندسانتریفیوژدقیقهدر3500ردوبادقیقه15مدتبهونگهداري
شد.جداخونلختهازسرمو

بـه ASTيریگاندازهو)DGKC)15روشبهALTيگیراندازه
روشازALPيگیـر اندازهبرايگرفت.صورت)IFCC)16روش

P-Nitrophenyl phosphate AMPآناسـاس برکهگردیداستفاده
ALPراآنوکـرد اثـر فسفاتنیتروفنیل4رنگبیسوبسترايروي

فعالیـت بانوريجذبتغییراتنمود.تبدیلرنگزردنیتروفنل4به
پروتئینگیرياندازهبراي).17(استمتناسبفسفاتازآلکالینآنزیم

ــام biuretروشازت reaction end pointــتفاده ــد.اس ــندرش ای
اراتتارتـ ومـس هـاي یـون بـا قلیـایی محیطدرهاپروتئینآزمایش
شـده ایجادرنگشدتوشوندمیسببراالجورديرنگتشکیل
گیـري انـدازه بـراي اسـت. نمونـه درپروتئینتوتالمقداربامتناسب

ــومین Bromocresolشروازآلب Greenــتفاده ــداس ــندر.گردی ای
کنـد. میایجادرنگیکمپلکسیککرزولبرمباآلبومینآزمایش

اسـت. نمونـه درآلبـومین مقـدار بـا متناسبشدهایجادرنگشدت
سـدیم نیتریـت مخلوط(آزوديمعرفروبینبیلیگیرياندازهبراي

راآزورنـگ ایجادودادهواکنشروبینبیلیباسولفانیلیک)اسیدو
ازپـس مسـتقیم روبینبیلیاست.قرمزرنگقلیاییpHدرکندکهمی

افـزودن بـا تـام روبـین بیلـی ولـی ؛آیـد میدرصورتیرنگبهایجاد
).19و18(گـردد مـی سـبزرنگ قلیاییpHدروکنندهتسریعمحلول
دسـتگاه ازاسـتفاده بـا خـون بیوشـیمیایی عواملوکبديهايآنزیم

Technicon(اتوآناالیزر RA-1000(شدند.گیرياندازه
آنهاکبدحیواناتازکالبدگشاییپس:شناسیبافتهايآزمایش

درصد10خنثیبافرفرمالیندرهابافتتثبیتهمرحلدرشد.برداشته
متفـاوت هـاي غلظـت باالکلکمکبهآبگیريمرحلهشدند.تثبیت

دادنقـرار بـا سـازي شـفاف مرحلـه گرفت.صورتزیاد)بهکم(از
ــهدر.گرفــتصــورتزایلــینحــاويظــرفدودرهــابافــت مرحل

رجـه د65(مـذاب پـارافین حـاوي ظـرف سـه درهابافتیجایگزین
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مرحلــهدرشــدند.دادهقــرارســاعتیــککــدامهــرگــراد)ســانتی
ــب ــريقال ــاتازگی ــالوقطع ــارتس ــتفادهکه ــد.اس ــهدرش مرحل

دروندشـد بریـده میکرون4-5ضخامتبهبافتیمقاطعگیريقطعم
.)20(شداستفادهائوزین-هماتوکسیلنرنگازآمیزيرنگمرحله

آمد.عملبهلوژیستپاتونظرزیربافتیمطالعاتتمام
يهـا آزمـون وSPSS-18يآمـار افـزار نـرم ازاسـتفاده بـا هاداده
05/0ازکمتــر يداریمعنــســطح درTukeyوANOVAآمــاري

شد.تحلیلوتجزیه
هایافته

هــايگــروهدرASTوALTيهــاآنــزیمســرمیســطحمیــانگین
افزایشدیازینونسمحداکثرومتوسطمقادیرکنندهدریافتتجربی

(جدول)>05/0P(دادنشانکنترلگروهبهنسبتداريمعنیيآمار
تجربـی هـاي گـروه تمامدرALPآنزیمسرمیسطحمیانگینک).ی

ــت ــدهدریاف ــادیرکنن ــفمق ــممختل ــازینونس ــزایشدی ــاراف يآم
ک).ی(جدول)>05/0P(دادنشانکنترلگروهبهنسبتداريمعنی

تجربـی هگـرو سهدرنیروبیلیبیسرمسطحوبدنوزنمیانگین
).2(جدولندادنشانداريمعنیيآمارتغییرکنترلگروهبهنسبت

ــانگین ــطحمی ــرمیس ــومینس ــروهدرآلب ــیگ ــومتجرب (دوزس
افـت یيداریمعنـ يآمـار کـاهش کنتـرل گـروه بهنسبتحداکثر)

)05/0P<(جدول)همـه درتـام پـروتئین سـرمی سـطح میـانگین ).2
داريمعنـی يآمـار کـاهش کنتـرل گروهبهنسبتیربتجيهاگروه

).2(جدول)>05/0P(افتی
درکنترلگروهییصحرايهاموشکبديستومورفولوژیهينما

هايسلولاست.شدهدادهنشان2شکلدرشاهدگروهوکیشکل
یعـ یطبوسـالم کـامالً هـا سـلول وبیآسـ فاقدکبدافتبهپاتوسیت

.بودند

کنترلگروهییصحرايهاموشکبديستوپاتولوژیهينما:1شکل
دارند.وزنکرفاقدویعیطبيظاهرهاتیهپاتوس

x400یینمابزرگ،H&Eيزیآمرنگ

شاهدگروهییصحرايهاموشکبديستوپاتولوژیهينما:2شکل
دارند.وزنکرفاقدویعیطبيظاهرهاتیهپاتوس

x400ییمانبزرگ،H&Eيزیآمرنگ

کننـده دریافتیتجربگروهدرکبددرونهپاتوسیتهايسلول
نکـروز دچـار کنتـرل گـروه باسهیمقادردیازینونسمحداقلمقدار

کنترلگروهباسهیمقادرنونیازیدسمکنندهافتیدريهاگروهيکبديهامیآنزسطحاریمعانحرافونیانگیم:1جدول
اریمعانحرافونیانگیمهاگروه

(U/I)فسفاتازآلکالینمیآنز(U/I)آمینازترانسآسپارتاتمیآنز(U/I)آمینازرانستآالنینمیآنز

62/488±62/23748/64±62/5493/30±26/5کنترل
75/482±37/22894/35±50/5300/24±01/8شاهد

mg/kg/bw5074/10±75/5741/19±62/252*74/47±37/575دیازینون
mg/kg/bw100*36/10±50/63*54/19±75/297*90/62±50/577دیازینون
mg/kg/bw150*65/15±00/79*22/15±75/305*79/53±87/638دیازینون

*05/0P<کنترلگروهبهنسبت

تامپروتئینولبومینآ،روبینبیلیغلظت،بدنوزناریمعانحرافونیانگیم:2جدول
کنترلگروهباسهیقامدرنونیازیدسمکنندهافتیدريهاگروه

هاگروه
اریمعانحرافونیانگیم

یسرمسطح(گرم)بدنوزن
(mg/dl)نیروبیلیب

یسرمسطح
(g/dl)نیآلبوم

یسرمسطح
(g/dl)تامنیپروتئ

48/7±27/487/0±094/053/0±87/22506/0±35/13کنترل
96/6±71/466/0±092/063/0±75/22205/0±16/17شاهد

mg/kg/bw5040/20±25/22202/0±118/075/0±25/4*97/0±48/5ندیازینو
mg/kg/bw10004/21±50/22103/0±121/045/0±16/4*73/0±86/4دیازینون
mg/kg/bw15027/16±27/22005/0±129/0*47/0±75/3*47/0±30/4دیازینون

*05/0P<کنترلگروهبهنسبت
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سـم متوسـط مقدارکنندهدریافتیتجربگروهدروگردیدخفیف
شـد نکـروز دچـار شتریبمقداربهکنترلگروهباسهیمقادردیازینون

).4و3يها(شکل
دردیـازینون سـم حداکثرمقدارکنندهدریافتیتجربگروهدر

بـه نسبتيامالحظهقابلطوربهنکروززانیمکنترل،گروهباسهیمقا
بافـت نکـروز میـزان ). 5(شکل افتیشیافزادو گروه تجربی دیگر 

طـوري بهبود. دوزبهوابستهیافت و افزایشدارودوزبامتناسبکبد
.گردیدمشاهدهگروهایندرکروزنحدبیشترینکه

یتجربگروهییصحرايهاموشکبديژستوپاتولویهينما:3شکل
نونیازیدmg/kg/bw50دوزکنندهافتیدر

نکروزوهستهتورمتوپالسم،یستورمصورتبهیسلولبیآس
)x400یینمابزرگ،H&Eيزیآمرنگ(گردد.یممشاهدهفیخف

یتجربگروهییصحرايهاموشکبديژستوپاتولویهينما:4شکل
نونیازیدmg/kg/bw100دوزکنندهافتیدر

نکروزوهستهتورمتوپالسم،یستورمصورتبهیسلولبیسآ
)x400یینمابزرگ،H&Eيزیآمرنگ(شود.یممشاهدهمتوسط

یتجربگروهییاصحريهاموشکبديژستوپاتولویهينما:5شکل
نونیازیدmg/kg/bw150دوزکنندهافتیدر

حادنکروزوهستهتورمتوپالسم،یستورمصورتبهیسلولبیآس
)x400یینمابزرگ،H&Eيزیآمرنگ(شود.یممشاهده

بحث
ASTوALTيهاآنزیمسرمیسطحمطالعهنیاجینتابهتوجهبا

سـم حـداکثر ومتوسـط ادیرمقـ کنندهدریافتتجربیهايگروهدر

افـت. یيدارمعنـی يآمـار افـزایش کنتـرل گـروه بهنسبتدیازینون
سـم کننـده دریافـت تجربیيهاگروههمهALPآنزیمسرمیسطح

درافـت. یيدارمعنـی يآمارافزایشکنترلگروهبهنسبتدیازینون
ازناشـی خـالی فضـاي هـا سـلول میـان در،یتجربهگروسههرکبد

بـا دیـده آسـیب فضـاي اینوسعتوشدایجادسلولیدگیدآسیب
هـاي یافتـه بـا نتـایج ایـن داد.نشانافزایشدارومصرفیدوزافزایش

دارد.همخوانی)21-23(محققاندیگر
ازخـارمریم کـه گردیدمشخصهمکارانوBeydilliمطالعهدر
اراکسـیداتیو هـاي اسـترس اکسـیدانتی آنتـی هـاي مسمکانیالقاطریق

توسـط القاشـده کبـدي صـدمه علیـه حفـاظتی اثـر ودهدیمکاهش
ــازینونازناشــیمســمومیتخــارمریمودارددیــازینون بهبــودرادی

ــازینونبخشــید. ــادی ــmg/kg335زدوب ــانیصــورتهب موجــبده
شـدید شـدن گشـاد شـامل صـحرایی مـوش کبـد دربـافتی تغییرات

وریـد درکبديهايولسلرادیکالیتوازندراختاللسینوزوئیدها،
کبــدي،هـاي سـلول سیتوپالسـم درشـدید شـدن واکوئلـه مرکـزي، 

گـروه درد.یـ گردپورتـال نواحیومرکزيوریداطرافدرالتهاب
وASTکبـدي هـاي آنـزیم سـطح افـزایش ،دیازینونکنندهدریافت

ALTواکسیدنیتریکوسرمدرپراکسیدازمیلوواکسیدنیتریکو
).24(گردیدمشاهدهکبددرازپراکسیدمیلو

ــهدر ــارانوAbdel-Daimمطالع ــنهمک ــدروغ ــلوکنج مکم
هـاي فعالیـت طریـق ازرادیـازینون سـمی اثرتوانستاسیدلیپوئیک

تسـکین قـوي اکسـیدانتی آنتـی وآزادهـاي رادیکـال کنندگیخنثی
ــد. ــمبخش ــازینونس ــادی ــهmg/kg20دوزب ــدتب ــه4م ــطحهفت س

ــرتبطوشــیمیاییبیپارامترهــاي ــام ــديصــدمهب ــهازکب ســطحجمل
ترانســفراز،گاماگلوتامیــل،ALPوAST،ALTکبــديهــايآنــزیم

).25(دادافزایشداريمعنیطوربهراگلیسریدتريوکلسترول
يروEوA،Cيهـا ویتـامین اثرهمکارانوشکرزادههمطالعدر

کـش حشرهمعرضدرصحراییهايموشکبديهايآنزیمعالیتف
ــفر ــازینونارگانوفس ــدی ــد.یبررس ــازینونش ــادی mg/kg20دوزب

فعالیــتافــزایشباعــثروز14مــدتبــهصــفاقیدرونصــورتهبــ
ودیــازینون مصــرف د.یــگردALTوASTيکبــد يهــا میآنــز

ــامیو ــانیت ــببEوA،Cيه ــاهشس ــارک ــیيآم ــتدارمعن فعالی
).26(دیگرديکبديهامیآنز

زردچوبـه کنندگیتصحیحاثرهمکارانوMessarahمطالعهدر
دردیــازینونتوســطشــدهاءالقــاکســیداتیوصــدمهبــرEویتــامینو

باعـث دیـازینون شـد. یبررسـ صـحرایی مـوش کبدوهاسیتواریتر
ــزایش ــیونافـ ــدپراکسیداسـ ــطحولیپیـ ــتراتسـ ــیسوبسـ واکنشـ

،ALP،ASTافـزایش موجـب دیـازینون د.یگرداسیدتیوباربیوتیک
ALTوLDHویتامینوزردچوبهد.یگردEرادیـازینون اثـرات این

).27(نمودندتصحیح
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هايمیتوکندريوسیتوپالسمدرASTوALTآنزیمسطحچون
چنـدین کبـدي هايسلولغشايدرALPآنزیموکبديهايسلول
کبـدي هـاي سلولکهزمانی؛استسلولیخارجمایعازبیشترمرتبه
خـارج سـلول ازهـا آنـزیم ایـن ؛شـوند دیـدگی یبآسونقصدچار
).28(یابدمیافزایشآنهاسرمیغلظتوگشته

اخـتالل توانـد مـی ASTکبـدي آنزیممتوسطیاضعیفافزایش
ALPمیآنـز غلظتاما؛کندییداتراکبدينقایصازحاصلکبدي

بـه نسـبت ASTافـزایش پسـتانداران در).1(بمانـد طبیعـی توانـد می
ALTاسـت کبـد پارانشیمهايسلولکبدينکروزبرايخوبینشانه

)29.(
خـون درکبـدي هـاي آنزیمافزایشرسدمینظربهکهیآنجایاز

احتمـال تـوان مـی پس؛باشدکبديپارانشیمهايسلولنکروزاثربر
ALTيهـا آنـزیم خروجوهاسلولتخریبموجبدیازینونکهداد

).30(گـردد کبديهايسلولنکروزبالدنبهپستانداراندرASTو
وداشـته وجـود میتوکنـدري وسیتوپالسـم درASTآنـزیم یطرفاز

پـس ؛شـود مـی نیزهامیتوکندريتخریبموجبدیازینونسمچون
هـا میتوکندريازکبديآسیباثربرASTکهکردپیشنهادتوانمی

ALTکـه نایـ دلیـل بـه همچنـین یابـد. میافزایشآنمیزانوخارج

درALTبهنسبتASTسطحپساست؛موجودسیتوپالسمدرفقط
بـا دیـازینون کـه دارداحتمـال یابـد. مـی افـزایش کبـدي هايآسیب

افـزایش کـه شـود خونبههاآنزیمخروجموجبکبدبافتتخریب
است.کبديآسیبهاينوعومیزانبیانگرآنها

تسـهیل هـت جکبـدي هـاي مویرگجداردرALPآنزیموجود
کبـدي هـاي موئینـه آسیببااحتماالًکهآنهاستجدارازموادعبور

افــزایشآنهــامیــزانخــوندرونبــهALPورودودیــازینونتوســط
ــی ــد.م ــینیاب ــرهمچن ــاسب ــاتاس ــونآزمایش ــازینونچ ــزاندی می

جملهازتیروئیديهايهورمونودهدمیافزایشراخونتیروکسین
T4تولیدتواندمیALPهـاي سـلول سـایر وکبـدي هايسلولدررا

کـه دارداحتمـال ؛)31(کنـد تحریـک ايهسـته فرایندطریقازبدن
ALPخـروج وتولیـد افزایشموجبتیروکسینافزایشبادیازینون

شود.خوندرآنازدیادو
مقـدار کننـده دریافـت گـروه درآلبـومین سرمیغلظتمیانگین

يدارمعنـی کـاهش کنتـرل گروهبایسهمقادردیازینونسمحداکثر
هـاي گـروه تمـام درتـام پـروتئین سـرمی غلظـت میـانگین داد.نشان

کــاهشکنتــرلگــروهبــامقایســهدردیــازینونســمکننــدهدریافــت
داد.نشاندارمعنی

کــهشــوندمـی ســاختهکبـد درپالســماهـاي پــروتئینازبسـیاري 
کبـد درآنروزانـه سنتزواستترمهمهمهازمقدارنظرازآلبومین

عوامـل شـود. میساختهکبددرتنهافیبرینوژناست.گرم3زانیمبه
منشـأ شـوند. مـی سـاخته کبددرپروترومبینماننددیگرمنعقدکننده

).32(استکبددربتاوآلفاهايگلوبولین
خـون جریاندرايچرخههايپروتئینترینمهمازیکیآلبومین

ترشـح خـون جریـان دروشـود مـی سـاخته کبـد لهوسـی هبـ کهاست
حسـاس نشـانه یـک وگرانبهـا راهنمايیکخونآلبومینشود.می

).33(ابـد یمیکاهشالتهابیهايپاسخدرواستکبدبیماريبراي
کبديبیماريپیشرفتمیعالجملهازتامپروتئینوآلبومینکاهش

بـا دهـد. مـی شـان نراکبـدي آسـیب شدتکاهشاینمیزانوبوده
افـزایش موجـب دیـازینون مطالعهاینازآمدهدستهبنتایجبهتوجه
کـه رودمیانتظارنتیجهدر.گرددمیکبدآسیبوکبديهايآنزیم
شـده انجامتحقیقاتاساسبرهمچنینیابد.کاهشهاپروتئینتولید

شودمیداريمعنیطوربهتستوسترونسطحکاهشموجبدیازینون
ــزو)34( ــاتنی ــانمطالع ــازینوناندکــهدادهنش ــبدی ــزایشموج اف

ازدیـازینون کـه گرفـت نتیجـه تـوان مـی ).35(شـود مـی کورتیزول
کاتابولیسمکاهشبادیگرطرفازوهاپروتئینکاهشباطرفیک
بیـان گزارشـات شـود. مـی پالسـما هـاي پروتئینکاهشموجبآنها
.)36(شودمیتیموسالغريوکاهشموجبدیازینونکهکنندمی
کـاهش پـس اسـت؛ هـا پـروتئین سـاخت محـل تیمـوس کهآنجااز

موجـب دیـازینون کـرد. توجیـه طریـق ایـن ازتـوان میراهاپروتئین
کـه دارداحتمالپس).37(گرددمیهاژنبیانتغییروDNAآسیب
شود.هاپروتئینتولیدوترجمهورونویسیفرآینددراختاللموجب

احتمالپس).38(گرددمیهاکلیهآسیبموجبدیازینونهمچنین
هـا پروتئینکاهشموجبپروتئیندفعوهاگلومرولتخریببادارد

گردد.
گیرينتیجه

دیـازینون سـم یخـوراک مصـرف کـه دادنشانمطالعهایننتایج
وآلبـومین سـطوح کـاهش وکبـدي هايآنزیمحطسافزایشباعث

گردد.میییصحرايهاموشکبدينکروزومسرتامپروتئین
قدردانیوتشکر
ــن ــهای ــیمقال ــانازبخش ــپای ــمارههنام ــاي)328(ش ــیدعلیآق س
فیزیولـوژي رشـته درارشـد کارشناسـی درجهاخذبرايجوحقیقت
کـازرون واحـد اسالمیآزاددانشگاههیپاعلومدانشکدهازجانوري

آزاددانشگاهپژوهشیمعاونتصمیمانههمکاريازوسیلهبدینبود.
آزمایشــگاهازنیهمچنــ.میینمــایمــتشــکرکــازرونواحــداســالمی

ــخیص ــیتش ــرطب ــوامیدکت ــیرازق ــرکاروش ــانمس ــرخ ــهدکت آمن
يسپاسـگزار شناسـی بافـت بررسـی درمسـاعدت خاطربهخوشوقتی

.گرددیم
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