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  چکیده 

کاربرد دیازینون . شود کش در کشاورزي و صنعت استفاده می عنوان حشره  ها است که به نوفسفرهترین ارگا مهمدیازینون یکی از  :مقدمه

ي محیط زیست  کننده ترین مواد آلوده بسموم کشاورزي از مخرّ. میوه است هاي زمینی و باغ ت، تنباکو، سیبر، ذردر مزارع برنج، نیشک
ازینون از طریق مهار آنزیم ی دیاثرات سم. اکسیدان بدن است هاي آزاد و اختالل در سیستم آنتی این سم قادر به تولید رادیکال. هستند
زینون باعث افزایش تولید دیا. شود هاي بدن می این سم باعث تخریب بافت. گیرد می کولین استراز سیستم عصبی صورت استیل

ج و باغ مرکبات و ضرر با توجه به مصرف فراوان این سم در مزارع برن. شود اکسید و در نتیجه استرس اکسیداتیو میهاي آزاد سوپر  رادیکال
  . ر موش صحرایی مورد مطالعه قرار گرفتدغضروف رشد  تغییراتبر روي این سم ها، تأثیر  احتمالی آن

ت هاي صحرایی که روغن ذر موشگروه کنترل، : گروه تقسیم شدندچهار به نر نابالغ نژاد ویستار هاي صحرایی  موش :ها مواد و روش

بدن از طریق گاواژ  کیلوگرم وزنگرم بر  میلی 5که دیازینون را با دوز هاي صحرایی  را از طریق گاواژ دریافت کردند؛ گروه دیازینون، موش
 ؛گرم بر کیلوگرم وزن بدن از طریق گاواژ دریافت کردند میلی 35هاي صحرایی که کلسیم را با غلظت  گروه کلسیم، موش ؛دریافت کردند

 35با غلظت لسیم ل کگرم بر کیلوگرم وزن بدن به همراه مکم میلی 5که دیازینون را با دوز هاي صحرایی  موش ،کلسیم+ گروه دیازینون 

از قسمت . بیهوش شده و بافت ران جدا شدهاي صحرایی   روز موش 28بعد از  .دریافت کردندگرم بر کیلوگرم وزن بدن از طریق گاواژ  میلی

  .گیري شد اندازه image jافزار  توسط نرم فیزي  ي رشد اپی غضروف صفحه پهنايه شده و برش بافتی تهیفیز ران  اپی

طور معناداري کلسیم به  + در مقایسه با گروه کنترل و گروه دیازینون فیزي ي رشد اپی غضروف صفحه پهنايدر گروه دیازینون  :نتایج

  .کاهش داشت

 غضروفیي استرس اکسیداتیو در بافت  تواند در نتیجه دیازینون می در گروه فیزي ي رشد اپی غضروف صفحه پهنايکاهش  :گیري نتیجه

غضروفی ی دیازینون را روي بافت ل کلسیم اثرات سمکاربرد مکم. کند اد و استرس اکسیداتیو را القا میهاي آز دیازینون تولید رادیکال. باشد
   .بخشد بهبود میموش صحرایی 
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