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 ییایمیوشیب باتیترک و بدن ساز و سوخت تیفعال در رییتغ موجب ها، کش آفت توسط یآب يها طیمح یآلودگ  
استرس  يهاشاخص بر تواتیمیدا کشنده ریز يهاغلظت اثر یبررس منظور به مطالعه نیا .شود یم يآبز  زنده اتموجود

مدت  به کمان نیرنگ يآالقزل یماه مطالعه نیا در. است گرفته صورت کمان نیرنگ يآالقزل یماه کبددر  ویداتیاکس
 قرارکش دایمیتوات  آفت mg L-17350/0  و mg L-1 3675 /0، mg L-1 0735/0هاي  غلظتروز در معرض  30

، کاتاالز يها میآنز شامل ،ییایمیوشیب يها شاخص .انجام گردید 30و  15، 5 يدر روزها يبردارنمونه. گرفتند
در بافت کبد  دسموتاز دیسوپراکس تی. فعالندشد يریگ اندازه نیپروت و دازیپروکس ونیگلوتات ،دسموتاز دیسوپراکس

 نیتر نییدر پا تیدر فعال يا مالحظه قابل راتییقرارگرفته تغ تواتیمیکه در معرض دا Oncorhynchus mykiss یماه
 افتهی شیافزا mg L-1 7350/0و  mg L-1 3675/0در غلظت  و دوز دوره شیافزا با  که یحال رد نداد، نشان راغلظت 

در روز  کاتاالز تی. فعالافتیکاهش  يدار یطور معن ها به دوره هیبق، در 15در روز  جز دازیپروکس ونیگلوتات سطح بود.
 رییتغ با گروه کنترل کاهش یافت. ها در مقایسه همه گروه در نیپروتئ سطحداشت.  یقابل توجه شیافزا 15

وارده به  بیدهنده آس نشان تواتیمیدا رکشندهیز يهادر معرض غلظت انیماه کبددر  ویداتیاسترس اکس يها شاخص
 ونیگلوتات دانیاکس یآنت و mg L-17350/0  ها، غلظت انیم در. باشد میآزاد  يهاکالیسطح راد شیدر اثر افزا کبدبافت 
  .داشتند را میزان نیرباالت دازیپروکس
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  مقدمه
   ي        کشـاورز                           بـا هـدف کنتـرل آفـات           هـا       کـش      آفت  

ــه        شــوند   ی   مــ      رهــا       ســت ی ز   ط ی    محــ   در       ً   عمــداً ــل         و ب        دلی
ــ ــتفاده گســـترده بـــراي            ســـریع   ی         اثربخشـ                                  و اسـ

                 و خطــرات ســمی        ســت ی ز   ط ی    محــ   ي    هــا   ی       آلــودگ
ــه گ ــا        ونـ ــه     ي     هـ ــبت بـ ــدف نسـ ــدها ی   فرا                         غیرهـ    ي       نـ

ــتند.  ــیمیایی پیشـــرو هسـ -O,O (         تـــوات ی م ی  دا                                 بیوشـ

dimethyl S-methylcarbamoylmethyl 
phosphorodithioate گســــترده دارد   اي             ) اســـتفاده                

                            ارگانوفســفره اســت کــه از    ي    هــا      کــش        حشــره       و جــز 
ــا حشــرات و       1956      ســال  ــراي مقابلــه ب    ي    هــا       کــرم                               ب

                 مـورد اسـتفاده                     گیاهـان زینتـی     و                 حبوبات کشـاورزي  
                            در درجــه اول داراي اثــرات         تــوات ی م ی  دا              بــوده اســت. 
                             اسـت کـه ناشـی از مهـار         شده          شناخته           نوروتوکسیک 

       وجــود     یی    هــا         گــزارش                 اســتراز اســت و        کــولین       اســتیل
                                  کـه در درجـه بعـد سـبب کـاهش                          دارد حاکی از ایـن 

ــدرات،  ــم کربوهیـ ــوم و                              متابولیسـ ــاران،  (بگـ همکـ
ــتوپاتولوژیک  )1995 ــرات هیسـ ــز و                                تغییـ               (رودریگـ

                               اخـــتالالت تنفســـی در مـــاهی،    ، )    1998            همکـــاران، 
ـ  ر      درون             اختالالت غـدد           (روبـر      زا         سـرطان           و اثـرات     ز   ی

                             در موش صـحرایی شـده اسـت.       )    1984           و همکاران، 
   ي    هــا        گونــه                         نســبت بـه تعامــل بـا         هـا                   مـاکرو مولکــول 

ــی  ــاس         واکنش ــد        حس ــدید          ان ــد ش ــبب تهدی ــرا س                               زی
    .    شود   ی م           طبیعی سلول    ي        عملکردها

، یک تولید شده توسط سموم يها تیر متابولد  
در مولکول ایجاد  )-OH( مثل فعال یگروه قطب

دفع  يج برامزدو باتیترک لیتشک یکه توانای شود  یم
مستعد تبدیل  باتیترک نیهم یطرف ازشدن را داشته، 

 لیدروکسیشامل ه ژنیآزاد اکس يها شدن به رادیکال
به  بیحمله و آس یبوده که توانای ونیو سوپراکساید آن

(فوجی و همکاران،  را داراست یاجزاء مختلف سلول
1982(.  

ها، پوست  آبشش ریسه مس یط ها یماه یطورکل هب  
از  بعدکه  رندیگ یقرار م سمومدر مواجهه با  و دهان

دیگر  يها آن این سم به سرعت توسط خون به ارگان
 يفرآیندهاو دستخوش  دهیرس هیاز جمله کبد و کل

 سموماز  یبخش یول شود یم سمیو متابول ياتجزیه
و  يساختارشکل  رییمذکور دچار تغ يفرآیندها یط
(مککیم  مانندیم یموجود باق کرهیشده در پ یاییمیش

  .)1994و همکاران، 
توسط  ،وارده يها بیآستحت شرایط عادي،   
سوپر اکسید تام  مانند یدانیاکس یآنت يها میآنز

)SOD1کاتاالز ،( )CAT2 و گلوتاتیون پراکسیداز (
)GPx3 اولین خط دفاعی  عنوان بهکه  شود یم) خنثی

. آسیب به لیپید غشاء و )2001(لیوینگستون،  است
 يها سمیمکانیکی از  عنوان بهداسیون چربی پراکسی

 ینیب شیپو   ها کش آفتمولکولی درگیر در مسمومیت 
یک بیومارکر براي استرس  عنوان بهاهمیت آن 

 است شده دادهاکسیداتیو در تحقیقات مختلف نشان 
بالستروس و و  2008ها و همکاران،  (کاویت

ان آبزی ستیز طیمحدر  که آنجا از .)2009همکاران، 
یک واقعیت است تالش براي  4ژنوتوکسینحضور 
در  ژنوتوکسینحساس به اثرات  يها شاخصتوسعه 

  موجودات آبزي اهمیت بسیار باالیی دارد. 
 تنها نه ،بیو اندیکاتور اثرات آالینده عنوان به ها یماه  

در فراهم کردن اطالعات مربوط  شان يسودمندعلت  به
براي مقایسه  بلکه ،موجودات مضر یشناس سمبه نتایج 

آناتومی دلیل  مورد عالقه هستند. به ،نتایج با انسان
 ،متابولیکی و نقش در تجمع اساسی آن، پتانسیل باالي

اندام  عنوان بهکبد را  دگرگونی زیستی و دفع آلودگی،
. از سوي دیگر رندیگ یمدر نظر هدف براي مواد سمی 

ل یک هدف مشترك براي عوام عنوان بهسیستم عصبی 
                                                
1- Superoxide dismutase 
2- Catalase 
3- Glutathione proxidase 
4- Genotoxins   
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 يالآ قزل یماه. )2001(تیمبرل،  سمی است
اکثر  یپرورش انیماهگونه آزاد  نیکمان مهمتر نیرنگ

صد درصد  بایتقرو  ایدن یسردآب انیمزارع پرورش ماه
 بخودرا  رانیا یسردآب انیمزارع پرورش ماه

 يکه با توجه به ارزش اقتصاد دهد یاختصاص م
تکش سموم آف مصرفروزافزون  شیگونه و افزا نیا

 نیدر سن انیماهمتفاوت  تیو حساس يدر کشاورز
در این تحقیق است.  يسموم ضرور نیا مختلف به

کش ارگانوفسفره ثیر سم آفتأهدف بررسی ت
دایمیتوات بر روي فاکتورهاي استرس اکسیداتیو در 

  باشد. کمان می آالي رنگین کبد ماهی قزل
  

 ها روشمواد و 
 ± g 01 /10 ( نکما نیرنگماهی قزل : مطالعه گونه

61/65،cm  97 /±61/18( مدت  شد و به يآور جمع
 .شد داشته نگه تکثیر و پرورش یک ماه در آزمایشگاه

 آال قزلدر طی این دوره روزانه با غذاي تجاري 
ساعت  24 درصد وزن بدنشان تغذیه شدند. 2 اندازه به

ی قطع شد. کیفیت آب در قبل از آزمایش غذاده
 08/8 ±/25، 2/15±1دما گیري شده   ههاي انداز پارامتر

PHقلیایت ، mg L-141 /8 ± 43/216سختی ، mg 

L-1 9/16 ± 50 /218اکسیژن محلول ، mg L-

، اکسیژن محلول روزانه آنالیز  PH،. دما±3/7/14
  .بود 12:12و دوره نوري  شدند یم

استفاده شده در این  کش آفت: طراحی آزمایش
-O,O-dimethyl S-[2)با نام تجاري  شیآزما

(methylamino)-2-oxoethyl]  LC 5096  ساعته
 mg L-1 35/7 کمان نیرنگبراي قزل  کش آفتاین 

که براي تعیین  .)1980(جانسون و همکاران، 
در معرض سم مورد استفاده است سپس  يها غلظت

-mg L-13675/0، mg L-1 0735/  mg L سه غلظت 

، درصد 5 ،درصد 1ترتیب مربوط به  که به 7350/0 1
طور تصادفی ماهیان را  . بهباشند یم LC50 درصد 10

 .شد يبند میتقسمخازن جداگانه  عدد در 12به تعداد 
گروه  عنوان بهبود و  کش آفتگروه اول عاري از 

 مدت به 4و  3 ،2 يها گروه .کنترل در نظر گرفته شد
انتخابی  يها غلظتروز در معرض  30، 15، 5

تعویض آب چنین  هم گرفتند.نظر قرار  مورد کش آفت
(آفا و همکاران،  روزانه صورت گرفتصورت  به

1981.(  
روز  30، 15، 5هاي  در پایان دوره: بافت يریگ نمونه

 .ماهی از هر مخزن انتخاب شد 4دفی تصا صورت به
با دقت خارج گردید با سرم فیزیولوژي  کبدبافت 

 و زیفردر نیتروژن مایع  سرعت بهشستشو داده شد و 
 يدار نگهتا زمان آنالیز  گراد یسانتدرجه  -80در دماي 

 4/7در  1:5شده به نسبت  يدار نگه يها نمونهشد. 
PH=  دقیقه با دور  30بافر هموژن شدند براي  2با

که در  سانتریفیوژ شد. گراد یسانتدرجه  4در  10000
نهایت براي آنالیز بیوشیمیایی آن از اسپکتروفتومتر 

و دي دو و  2006نتیرو و همکاران، (مو استفاده شد
  ).2006همکاران، 

پراکسیداسیون لیپیدي با : پراکسیداسیون لیپیدي
غلظت اسید تیوباربیتوریک مواد واکنشی  يریگ اندازه

بعد از  ها نمونه ).1979(اوکاوا و همکاران،  دبرآورد ش
سدیم سولفات،  درصد 1/8باسیون در مخلوطی از انکو
 درصد 8/0و  )=PH 5/3استیک اسید ( درصد 20

در  ها بافت) و هموژن =PH 5/3( تیوباربیتوریک اسید
دقیقه در یخ سرد  30براي  گراد یسانتدرجه  95

دقیقه  10براي  4000و بعد با دور  شوند یم
 رهیذخنانومتر  532و با حجم  شوند یمسانتریفیوژ 

 عنوان بهپراکسیداسیون لیپید  يها سطح .شوند یم
nmol  شود یمبیان  تر وزنبه ازاي هر گرم.  
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فعالیت : )SODدسموتاز ( دیسوپراکس میآنز
) با استفاده از روش SODدسموتاز ( دیسوپراکس

-INT )iodoها در مهار کاهش  میآنز ییبر توانا یمبتن

p- شود و با  یم يگیر اندازه بنفش) ومیتترازول تروین
 قهیدق 3 ينانومتر برا 505در  ينور تهیدر دانس رییتغ

(مککورد و  شود یم فیتوص گراد درجه سانتی 37در 
موالر  01/0شامل  یبیسنجش ترک .)1969همکاران، 

-XOD, UL(اکسیداز  نی)، زانتpH 7.0بافر فسفات (

 025/0و  نیمول زانت یلیم 05/0سوبسترا ( )80 1
 1و بافت همگن در حجم کل ) INTمول  یلیم
 يها تیفعال mU mg protein-11 باشد، یم تریل یلیم

SOD 1 شد انیب 1گرم پروتئین  یلیدر مو م U  از
SOD  درصد نرخ  50معادل مقدار آنزیمی است که
 کند. را مهار می INTرشد 

فعالیت آنزیم   : )GPx( دازیپروکس ونیگلوتات میآنز
-t وسیله گلوتاتیون پروکسیداز به

butylhydroperoxide  340درجه و  37در دماي 
(بتلر و همکاران،  دقیقه تعیین شد 5نانومتر براي 

موالر بافر  5/0. سنجش ترکیبی آن شامل )1984
و گلوتاتیون ردوکتاز  pH=8 (1/0 GSHتریس (

)GR, 10 U mL-1(، 2 مول  میلیNADPH  7و 
و آب مقطر و  t-butylhydroperoxideمول  میلی

لیتر است. یک  میلی 1ت هموژن شده در حجم کل باف
دهنده مقدار آنزیمی است  نشان GPxواحد از فعالیت 

را در هر دقیقه اکسیداز  NADPHمول  میلی 1که 
  کند.می
فعالیت کاتاالز به وسیله نرخ : )CAT( کاتاالز میآنز

 230در  CATهیدروژن پراکسیداز توسط  تجزیه
گراد در واکنش سانتی رجهد 37دقیقه در  5نانومتر در 

 pH=8 (10موالر بافر تریس ( 1ترکیبی شامل 
مول آب اکسیژنه، آب مقطر و بافت هموژن شده  میلی

 1شود. لیتر اندازه گرفته میمیلی 1در حجم نهایی 

 1عنوان مقدار آنزیمی که  به CATواحد از فعالیت 
کند دقیقه تجزیه می 1مول از آب اکسیژنه را در میلی

 mUبا واحد ( CATهاي  شود، فعالیتعریف میت

mg-1 protein(بتلر و  گیرد) مورد سنجش قرار می
  ).1984همکاران، 

سطح پروتئین بافت توسط : نیپروتئ زانیم سنجش
با استفاده از آلبومین سرم روش لوري و همکاران 

(بوري و همکاران،  عنوان استاندارد تعیین شد گاوي به
1951.(   

  
  يآمار لیحلتو  هیتجز

انجام  SPSS 16.0 يافزار با استفاده از برنامه نرم  
 االتیا ،ينویلیا کاگو،یشرکت، ش SPSS( شد

) ANOVAتحلیل واریانس یک طرفه ( زیمتحده). آنال
 يبرا Post Hoc LSD ياسهیمقا يها همراه تست به
گروه کنترل و  نیانگیم نیب يتفاوت آمار نییتع

انجام  درصد 5ر سطح د ماریدر معرض ت يها گروه
 نییتع يبرا رسونیپ یهمبستگ بیضر زیآنال ،شد
عنوان  به جینتا ارتباط بین دو متغیر استفاده شد. تیکم

 .شد انیاستاندارد ب خطاي ± یانگینم
 

  نتایج
تغییر در فعالیت : دانیاکس یآنتآنزیم  يها تیفعال

SOD  در بافت کبد ماهیO. mykiss  در معرض
  دادهنشان  1 شکلدر  تواتیمیادسطوح زیر کشنده 

 در يا مالحظه قابلدر بافت کبد تغییرات  است. شده
 که یحال درغلظت وجود ندارد  نیتر نییپا درفعالیت 

و  mg L-1 3675/0 در غلظت افزایش زمان و دوز
7350/0 mg L-1 درصد 340و  درصد 179ترتیب  به 

ر اما این فعالیت دوز را د) >p/01( است شده  مشاهده
تغییر  در بافت کبد) >p/01( .دهد یمکاهش  30روز 

 مشاهده نشده است 5در روز  GPxخاصی در فعالیت 



 و همکاران ریم رضایی شادگانم
  

47 

)05/p>(. و در روز  ابدی یمافزایش  15 دوز در روز
  ).>p/01( ابدی یمکاهش  يدار یمعنطور  به 30

 54و  درصد 134 عنوان بهبیشترین نرخ مقایسه   
فزایش دوز ا  CATفعالیت .است شده گزارش درصد

 در) >p/01( دهد یمنشان  15را در بافت کبد در روز 
مشاهده نشده  يا مالحظه قابلتغییر  5در روز  که یحال

 88و  درصد 32و  درصد 17نرخ مقایسه  .است
 7350/0و  3675/0، 0735/0 يها غلظتبراي  درصد

mg L-1  است که  شده  مشاهده .است شده زدهتخمین

غلظت  نیتر نییپادر سطح کنترل براي  CATفعالیت 
 18 اندازه به 30 و در روز ابدی یمکاهش  کش آفت

در ). >p/01( ابدی یمباالترین غلظت کاهش  درصد
تفاوت بین  a, b, c, dتمامی نمودارها حروف 

 ها دورهتفاوت بین  x, yو  دهد یمرا نشان  ها غلظت
در ستاره  عالمت نیچن هم. )>p/05( دهد یمرا نشان 

را نشان  )>p/01( در سطح يدار یمعننمودارها 
  .دهد می

 
  کش کمان در معرض سم آفت آالي رنگین ماهی قزل SOD دسموتاز دیسوپر اکستغییرات سطح فعالیت آنزیم  -1 شکل

  دار است. معنا*>P /05ارگانوفسفره دایمیتوات همبستگی در سطح 

 
کش ارگانوفسفره  کمان در معرض سم آفت آالي رنگین ماهی قزل GPxز پروکسیداسطح فعالیت آنزیم گلوتاتیون  تغییرات -2 شکل

  دار است.معنا*>P /05دایمیتوات همبستگی در سطح 
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  کش  کمان در معرض سم آفت آالي رنگین ماهی قزلCAT  سطح فعالیت آنزیم کاتاالزتغییرات  -3 شکل

 است. دار معنا*>P /05ارگانوفسفره دایمیتوات همبستگی در سطح 

 
  کش ارگانوفسفره دایمیتوات کمان در معرض سم آفت آالي رنگین ماهی قزل TBARS سطح فعالیت آنزیمتغییرات  -4 شکل

  دار است. معنا*>P /05همبستگی در سطح 
  

براي  ضریب همبستگی پیرسون: TBARSغلظت 
و فعالیت  TBARS کسب اطالعات از تغییر غلظت

 کبددر بافت  نیتئپروبه سطح  دانیاکس یآنتآنزیم 
 تواتیمیداکه در معرض  کمان رنگین يآال قزل یماه

در بافت کبد  .شود یم کاربرده بهباشد  گرفته قرار

 30مثبت بود و در روز  15در روز  TBARSغلظت 
 CATو فعالیت  SOD  ،GPXکه با هستمنفی 

 يدار یمعن و یمنفرابطه  که یحال درهمبستگی دارد 
تخمین زده  نیپروتئ و سطح TBARSبین غلظت 
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در  يآال قزلماهی  کبددر بافت  نیپروتئبه سطح  دانیاکس یآنتو فعالیت آنزیم  TBARS بین غلظت ضریب همبستگی پیرسون -5شکل 

  است. معنادار**  >P/01و  *>P 05/0همبستگی در سطح کش دایمیتوات،  سم آفتمعرض 
 

تفاوت  در گروه کنترل نیپروتئسطح : نیپروتئسطح 
اما تابع زمان  ).6 شکل( دهد ینمرا نشان  يدار یمعن

که در  افتهی کاهششده  کاربرده به يها غلظتدر تمامی 

 .)>p/01( در بافت کبد مشاهده شد 30و  15روز 
براي بافت کبد  شده گزارشبیشترین مقدار تغییرات (

  .)بود درصد 48

  
  کش ارگانوفسفره دایمیتوات،  کمان در معرض سم آفت آالي رنگین ماهی قزل سطح فعالیت پروتئین تغییرات -6 شکل

  دار است. معنا*>P 05/0همبستگی در سطح 
  

  يریگ جهینتو بحث 
تغییر  5در روز Catalase (CAT) آنزیم  فعالیت  

 15که در روز  قابل مالحظه را نشان نداد در حالی
که افزایش یافته بود و همچنین مشاهده شده بود 

ترین غلظت  در سطح کنترل براي پایین CATفعالیت 

 18به اندازه  30 یابد و در روز کش کاهش می آفت
کاتاالز یکی  .یابد الترین غلظت کاهش میا باب درصد
اکسیدانی است که  هاي سیستم آنتی ترین آنزیم از مهم

در تجزیه پراکسید هیدروژن به آب و مولکول اکسیژن 
و و حفظ یبراي جلوگیري از استرس اکسیدات

-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

5 15 30

)روزها(طول دوره 

SOD

GPx

CAT

protein

*

**
* **

** ** ** ** **

0

5

10

15

20

25

5 15 30

ئین
روت

ت پ
عالی

ح ف
سط )

m
gm

l-1
(

)روزها(طول دوره 

Protein

control

0.0735

0.3675

0.735

ax ax axax
ax

bx bxy*
by*

ax

bx*
bcy*

cy*



 1397) بهار 1)، شماره (7یان (برداري و پرورش آبز بهره
 

50 

طور کلی کاهش  ، بههموستازي سلول نقش دارد
به افزایش تولید رادیکال سوپر  فعالیت کاتاالز منجر

راس و ( شود هیدروژن می اکسید و سپس پر اکسید
طبیعی در طی متابولیسم  در حالت). 2008همکاران، 

گردد که  هاي آزاد اکسیژنی تولید می بدن رادیکال
، ها اي مهم بدن نظیر لیپیده ولکولقادرند با ماکرو م

هاي نوکلئیک واکنش دهند. در  ها و اسید پروتئین
اي آزاد ه  شرایط طبیعی بین تولید و حذف رادیکال

. عدم تعادل در این اکسیژنی تعادل وجود دارد
یداتیو و تغییرات سها منجر به استرس اک فرآیند

 هاي مختلف از طریق پاتولوژیک در سلول
   .شود می اکسیژنیهاي آزاد  رادیکال

طی پژوهشی القائ دوز تحت حاد سموم آترازین   
و کلرپریفیوس بر بافت کبد و آبشش ماهی کپور 

روز  40) پس از گذشت Cyprinus caprioمعمولی (
شد و دلیل آن  CATباعث افزایش سطح فعالیت 

تحریک و تولید این آنزیم در مواجهه با افزایش 
(ژینگ و  ون ذکر شدیهاي سوپراکساید آن مقادیر یون
  ).2012همکاران، 

مثبت  15در روز  TBARSدر بافت کبد غلظت   
 Superoxide باشد که با منفی می 30بود و در روز 

dismutase (SOD) ،(GPX) Glutathione 

proxidase  و فعالیتCAT  همبستگی دارد در
داري بین غلظت  و معنی که رابطه منفی حالی

TBARS مین زده شدین تخئو سطح پروت.TBARS  
عنوان نشانگر استرس اکسیداسیون آخرین محصول  به

دهنده  ها است و افزایش سطح آن نشان تجزیه لیپید
دلیل تمایل به  افزایش آسیب غشاي سلولی است و به

د در هاي تیول و آمین موجو واکنش زیاد با گروه
ها و اسید نوکلئیک  ، آنزیمها ساختار بیوشیمیایی پپتید

 باشند ها برخوردار می یت باالیی براي سلولاز سم
   .)2009(اوروپسا و همکاران، 

اي که توسط اوروپسا و همکاران  در طی مطالعه  
باال رفتن انجام شد، مشخص گردید  2009در سال 

طر تولید بیش از ممکن است به خا TBARSسطح 
عنوان یک اکسید کننده قوي و  زاد بههاي آ حد رادیکال

ها  در شروع فرایند اکسیداسیون لیپیدعامل کلیدي 
همچنین تولید محصوالت پراکسیداسیون  باشد و

(اوروپسا و  به استرس اکسیداتیو باشد منجر لیپیدي که
  ).2009همکاران، 

عنوان اولین سد دفاع اختصاصی  به SODآنزیم   
هاي سوپر اکساید  دیکالاکسیدانی در مواجهه با را  آنتی

اي در  بد تغییرات قابل مالحظهدر بافت ک .آنیون است
نداشت ترین غلظت وجود  در در پایین SOD فعالیت

 mg L-1غلظت  در افزایش زمان و دوز با که در حالی
 مقادیر ترتیب بهافزایشی  mg L-1 7350/0 و 3675/0
ده شد ولی فعالیت آن مشاه درصد 340و  درصد 179

  کاهش یافت.  30در روز 
یسیک و همکاران بر اي که توسط ا مطالعه طی  

هاي  کمان در مواجهه با غلظت  آالي رنگین روي قزل
، 24گرم در لیتر دیازینون در طی مدت  میلی 5/0-1

انجام شد،  SODساعت با کاهش سطح  72، 48
 تواند میدلیل کاهش این آنزیم مشخص گردید که 

افزایش میزان رادیکال سوپراکساید آنیون حاصل از 
و مصرف این آنزیم در جهت  متابولیسم دایمتوات

(ایسیک و  باشد حذف رادیکال سوپراکساید آنیون
  ).2008همکاران، 

در  GPxتغییر خاصی در فعالیت  در بافت کبد  
 15 در روزکه  در صورتی مشاهده نشده است 5روز 

داري کاهش  طور معنی به 30و در روز  یافتافزایش 
این  بهتواند  علت کاهش فعالیت این آنزیم می .یافت

دلیل باشد که گلوتاتیون پراکسیداز آخرین آنزیمی 
(اسچنیور  شود است که وارد واکنش ضد اکسایشی می

   .)2005و همکاران، 
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اي که توسط هابیگ و همکاران  طی مطالعه  
 GPxکاهش صورت گرفت مشخص گردید که 

دهنده نارسایی سیستم دفاعی  احتماال نشان
رادیکال آزاد و آسیب اکسیدانی براي مقابله با  آنتی
چون  )1974هابیگ و همکاران، ( باشد یداتیو میاکس

اکسیدانی که جزیی از سیستم دفاعی  هاي آنتی آنزیم
حذف رادیکال آزاد  اکسیدانی هستند به مقابله و آنتی
  پردازد. می

را  يدار یدر گروه کنترل تفاوت معن نیسطح پروتئ  
 يها لظتاما تابع زمان در تمامی غ دهد ینشان نم

در  30و  15که در روز ، افتهی کاربرده شده کاهش به
  . بافت کبد مشاهده شد

در طی تحیقیقی که توسط فاطما و همکاران   
صورت گرفت مشخص شد که با افزایش سمیت 

شود  هاي آزاد می محلول کادمیوم سبب بروز رادیکال
 طور قابل توجهی کاهش یافت و میزان پروتئین کل به

  ).2004و همکاران، ش دمردا -(ال
 کبددر  ویداتیاسترس اکس يهاشاخص رییتغ  
 تواتیمیدا رکشندهیز يهادر معرض غلظت انیماه

 شیدر اثر افزا کبدوارده به بافت  بیدهنده آس نشان
 ها، غلظت انیم در. باشد میآزاد  يهاکالیسطح راد
mg L-1 7350/0 دازیپروکس ونیگلوتات دانیاکس یآنت و 

  .داشتند را یزانم نیباالتر
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