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Abstract
Introduction: In this study, we investigate the relationship between cancer and
exposure to toxic substances in the environment. We used human encounters with
them.
Materials and Methods: In this experimental study, 60 adult male mice were
divided into four groups, including control, Malathion, Malathion with benzene and
benzene. The control group was tested only with physiological serum. Except for the
benzene group, all other groups were in skin contact with Malathion for 45 days was
fed. After necropsy, tissue samples were taken from the target organs. In addition,
cytotoxicity was assessed by MTT and micronucleus tests in vitro and the percentage
of IC50 was determined. Microscopic observations of liver tissue showed
hepatotoxicity and renal tissue renal toxicity in the Malathion group with benzene.
Results: The percentage of frequency of micronuclei at concentrations of 100 /g /
ml, 50 /g / ml, 25 /g / ml was significant in all groups compared to the control group
(P <0.05). In MTT test, the percentage of cell growth inhibition at concentrations of
100 g/ml, 50 g/ml, 25 g/ml, and 10 µg/ml in all groups was significantly different
from the percentage of inhibition of cell growth with the control group (P < 0.05).
Conclusion: According to the findings of this study, certain doses of Malathion
alone and in combination with benzene cause cytotoxicity and pre-carcinogenicity
in cytotoxicity tests. Malathion exacerbates the carcinogenic effects of benzene
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Introduction
In recent years, along with the growth and
development of the chemical industry in human
societies and high access of people to toxins and
drugs, the rate of organophosphate poisoning has
increased significantly. The high volume of toxins
consumed makes human exposure to such
substances almost inevitable, so that it can cause
poisoning in people unintentionally and
accidentally or due to the residues of these toxins
in the environment or tools.
Organophosphorus compounds come in a
variety of formulations and form an important class
of pesticides. They are used for a variety of
purposes, including protecting plants from pests,
weeds or against vector-borne diseases such as
malaria, dengue fever and schistosomiasis. In
addition, some of them are used as a drop medicine.
Ophthalmology is used in the treatment of angleclosure glaucoma in humans and small animals.
Because ordinary washing cannot completely
remove these substances from the surface, the rest
of these substances are present in many foods and
beverages, especially water and fruit juices.
.Cancer targets and harms many people and is
the second leading cause of death after
cardiovascular disease. It is true that genetic
predisposition plays the first and last role in the
development of malignancies, various chemicals
that are added to life as pollutants, additives,
health-cosmetics, drugs, etc., day by day, either
directly or as predisposing Involved in the
incidence of cancer in humans and animals
(especially pets). One of the well-known
compounds in this regard is benzene, which has
been identified for both its mutagenicity in in vitro
studies and its carcinogenicity in experimental and
epidemiological studies.
The carcinogenicity of benzene was first
reported in humans in 1920, while its
carcinogenicity in animals was unknown until
1979. From the sources of exposure to benzene,
employees such as petrochemicals, production of
plastic products, electronic devices, printing,
dyeing, laundry, painting of buildings and cars,
production of shoes and leather, and employees of
gas and diesel pumps and many other jobs are
exposed to direct and acute exposure to this
substance. In addition, the presence of benzene in
the fuel consumed by cars and related to the
transportation and distribution of fuel has caused
the entry of benzene into the city air in large

quantities. One of the most important constituents
of cigarette smoke is benzene. Therefore, in this
study, we decided to investigate the relationship
between cancer and exposure to toxic and
carcinogenic substances in the environment. We
used them extensively in industry and human
exposure to them.

Methodology
This experimental study was performed on 60
adult male Balb C mice weighing approximately
20-30 g and average age 10 to 12 weeks from the
Laboratory Animal Breeding Center of the Faculty
of Veterinary Medicine, University of Tehran and
randomly divided into four groups of 15, including
Control, Malathion, benzene and Malathion with
benzene were divided.
In vivo studies: In in vivo studies, control
animals were exposed to physiological saline
during treatment alone by any other drug, and all
groups except the benzene group were exposed to
Malathion for 45 days. After this period, benzene
was fed to the Malathion group with benzene by
gavage (for 17 weeks) at a rate of 100 mg / kg in
corn oil (5 ml / kg).
All mice were kept in standard cages at 25 ° C
and a light-dark period of 12 hours. Also, the
working conditions with animals were based on the
existing instructions and the approval of the ethics
committee in the research of the Faculty of
Veterinary Medicine, University of Tehran (ethics
code 6/19/7506021).
Thin tissue samples taken from various organs
were stabilized in 10% buffer of formalin and after
preparing tissue sections in the Cancer Biology
Research Center at the Iranian Cancer Institute of
Tehran University of Medical Sciences located in
Imam Khomeini Hospital, Tehran, undergoing
histopathology. Were located.
In vitro studies: The effect of in vitro
cytotoxicity was assessed by MTT and
micronucleus tests and their inhibitory effect on
normal fibroblast cell line of L929 mice. Changes
in cell line morphology adjacent to Malathion were
also evaluated and recorded.
929L cell culture, cell morphology evaluation
and MTT test: First, 929L cells (prepared from
Pasteur Institute, Iran, cell bank) in 25 cc cell
culture flasks (Nunc, Denmark) in PRMI medium
-1640 (PRMI-1640 with 10% FCS 2 μM Lglutamine, 100 units of penicillin, 100 μg / ml
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streptomycin, 12.5 μM HEPES (Guipco, Scotland),
at 37 ° C and 5% CO2 was cultured in a CO2
incubator (Uricox Company, Germany) until the
cells reached the desired number and morphology.
(After 3-4 passages) After separating the cells
from the surface of the flask by trypsin-editate
(Guipco, Scotland), the attack and the value of 10's
cells were performed on the trypan blue test. The
number of cells was 5 104 104 / ml in plate wells
of 6 cells for cell culture (Nanak, Denmark) with
or without Malathion. Concentrations used (10, 25,
50, 100 μg / ml) were added to 929L cells. Changes
in morphology and general characteristics of the
cells were evaluated after 48 hours, in terms of
plate surface connectivity and granulite content,
with a reverse light microscope (Motic, China), and
recorded with a digital camera.
The effect of cytotoxicity of the compounds
was assessed using MTT colorimetric test and
quantitative evaluation of in vitro cell proliferation
and the percentage of living cells was calculated
using the control method using the following
formula (Formula 1).
"OD-Blank OD Drug Affected Wells" / (ODBlank OD Control) × 100
Finally, according to the values of light
absorption obtained with ELISA reader, the
percentage of growth inhibition related to each
concentration was calculated using Formula 2.
"Percentage of cell growth inhibition = "Mean
percentage for each OD treatment group") / "Mean
percentage for OD control group") × 100
IC50 was calculated after drawing the curve
using different concentrations of toxins and the
percentage of viable cells.
Micronucleus test: The method of study, in this
test, dual-nucleated cells were stopped in the
cytokinesis stage based on the proposed Fenech
method, which after cell culture and adding
Malathion with different concentrations, after 24
hours of cell harvesting was performed.The
percentage of micronucleus double-nucleated cells
as well as the total number of double-nucleated
cells were calculated.
Percentage of micronuclei = number of
micronucleus dual-celled cells / total number of
dual-nucleated cells × 100

histological changes compared to normal tissue.
The studied parameters were tumor and
cytotoxicity and necrosis in the central areas,
hepatitis, bile retention, and steatosis. In the
Malathion group, Malathion with benzene and
benzene hepatotoxicity was observed.
In histopathological studies of kidneys in
different groups, the study parameter was tumor,
cytotoxicity, and necrosis in the areas of intricate
tubules (PCT), distal tubules (DCT), collecting
ducts (CT), gromerol lesions and interstitial
nephritis. Which was identified in the Malathion
group associated with benzene and benzene
necrosis of renal cells. As you can see in Table 1,
by inhibiting different concentrations of Malathion
(100, 50, 25, 10 micrograms per liter) on mouse
L929 fibroblasts, cell growth inhibition was
significantly inhibited. The highest inhibitors at
concentrations of 50 and 100 μg / l were 27.19 and
30.24, respectively.
The mean light absorption at concentrations of
25, 50, 100 μg / ml was significantly different from
the average light absorption with the control group
and therefore P <0.05 was obtained.
The average light absorption at concentrations
of 50 and 100, respectively 3. /. And 32./. It was
found that this indicates high cell death and more
cytotoxic effect than the control group.
The percentage of micronucleus abundance in
Malathion is not significant as it increases with
increasing dose. By inhibiting different
concentrations of benzene (100, 50, 25, 10 μg / ml)
on mouse fibroblast L929 cells, cell growth
inhibition was significant, with the highest
inhibition at 50 and 100 μg. Per liter were 54.46
and 63.75, respectively.
The average light absorption at concentrations
of 25, 10, 50, 100 micrograms per liter was
significantly different from the average light
absorption with the control group and therefore P
<0.05 was obtained.
The average light absorption at concentrations
of 50 and 100, respectively / 298. And 234./. It was
found that this indicates high cell death and a
greater cytotoxic effect than the control group.
Conclusions
World-renowned international environmental
and health regulatory bodies, including the
International Agency for Research on Cancer
(IARC) and the US Environmental Protection
Agency (EPA), classify benzene as the first group

Result
Histopathological studies of the liver: To
evaluate the effects of compounds on liver tissue,
hematoxylin-eosin staining was used to identify
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of carcinogens (Group A or completely
carcinogenic). Due to the definiteness of these
effects, benzene has been used as a definitive
carcinogen (positive control) in the present study.
In April 2000, the United States described EPA
Malathion as "evidence of carcinogenicity, but not
sufficient to assess human carcinogenic potential
by all routes of exposure." This classification was
based on Comino's findings that Malathion causes
hepatocellular carcinoma in laboratory animals at
higher doses than exposure.
Recent research has emphasized the need to
strengthen the EPA's classification of carcinogens.
In this study, we investigated the effects of
Malathion as a widely used pesticide on male mice
and in vitro after skin contact, examined the
pathology of internal organs and its effects on l929
fibroblasts in mice. Other cytotoxicity tests were
performed.
Studies have shown that different doses of
Malathion affect blood parameters. In another
study, high-dose Malathion caused bone marrow
failure and aplastic anemia. Although the study of
acute toxicity with Malathion showed adverse
effects in humans and animals tested, the chronic
toxicity study showed that a group of volunteers
who consumed low-dose Malathion for 1.5 months
had significant inhibition. They did not show blood
cholinesterase activity.
Little is known about the hepatic effects of
Malathion on agricultural workers. Recent
scientific data, however, have shown that
Malathion and other pesticides stimulate liver and
kidney tissue stimulation in laboratory animals.
Malathion has also been reported to cause genetic
damage in a variety of laboratory studies, including
the study of mice fed Malathion-stained grains.
Epidemiological studies with human blood cells
have suggested DNA damage and oxidative stress

as a process that could mechanically link pesticide
exposure to a number of health consequences,
according to the Environmental Protection
Agency. In the United States, there is evidence that
Malathion causes cancer.
A 2013 study by Sadeghi, Koohi et al. On the
behavioral effects of Malathion showed the acute
toxicity of organophosphates in rodents after
exposure to the anxious behavior caused by chronic
contact with Malathion in adult male mice. They
also showed long. Absorption of Malathion occurs
through the gastrointestinal tract, respiratory tract
and its main pathway, the skin. Skin is the
predominant route of exposure for people who are
dealing with a decline in killers due to their jobs.
Malathion skin absorption is fast. However, the
amount of absorption is highly dependent on the
dose and location of exposure. In addition, a paper
published by Kambo et al. In 2001 states that our
knowledge of the carcinogenic effects of
Malathion is not sufficient to provide a definitive
classification.
Little is known about the hepatic effects of
Malathion on agricultural workers. Recent
scientific data, however, have shown that
Malathion and other pesticides stimulate liver and
kidney tissue in laboratory animals.
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مقاله پژوهشی
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تاریخ پذیرش1400/12/07 :

چکیده
زمی ه و ه ف :در این پژوهش ،ارتباط بین ســرطان و ارار فرفتن در مضرم مواد ســمی موجود در محیط زیســت
بررسـی میشـود .بدین منظور از دو ماده که میدانیم (بنزن) و احتمال میدهیم (ارفانوفسـااتها) باعث ایجاد سـرطان
شوند به علت کاربرد وسیع آنها در صنایع و مواجهه انسان با آنها استااده فردید..
مواد و روشها :در این مطالضه تجربی  60سر موش سوری نر بالغ به چهار فروه شامل کنترل ،ماالتیون ،ماالتیون
همراه بنزن و بنزن تقسیم شدند .فروه کنترل صرفاً با سرم فیزیولوژی آزمایش شدند .سایر فروهها بهجز فروه بنزن به
مدت  45روز در تماس جلدی با ماالتیون بودند .بضد از این دوره ،بنزن به فروه ماالتیون همراه بنزن از طریق فاواژ (به
مدت  17هاته) به میزان  100میلیفرم بر کیلوفرم در روغن ذرت ( )ml/kg 5خورانیده شد .پس از کالبدفشایی ،از
ارفانهای موردنظر نمونههای بافتی برداشته شد ،همچنین سمیت سلولی با آزمون  MTTو میکرونوکلئوس بهصورت
برونتنی سنجیده شد و درصد  IC50تضیین فردید.
یافتهها :مشاهدات میکروسکوپی بافت کبد ،مبین هپاتوتوکسیسیتی و بافت کلیه سمیت کلیوی در فروه ماالتیون
همراه بنزن بود .درصد فراوانی میکرونوکلئوسها در غلظت  µg/ml 25 ،µg/ml 50 ،µg/ml100در تمام فروهها در
مقایسه با فروه کنترل ،مضنیدار بود ( .)P > 0/05در آزمون  MTTدرصد مهار رشد سلولی در غلظتهای ،µg/ml100
 µg/ml 10 ،µg/ml 25 ،µg/ml 50در تمام فروهها بهطور مضنیداری با درصد مهار رشد سلولی با فروه کنترل متااوت
بود (.)P > 0/05
نتیجهگیری :طبق یافتههای این مطالضه ،دوزهای مشخصی از ماالتیون به تنهایی و همراه با بنزن سبب سمیت سلولی
و پیشسرطانزایی در آزمونهای سمیت سلولی میشوند .ماالتیون تأثیرات سرطانزایی ناشی از بنزن را تشدید میکند.
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مژگا اصغری و همدارا

مطالضات درونتنی :در مطالضههای درونتنی حیوانات شاهد در
طول درمان ،صرف ًا با تجویز سرم فیزیولوژی از هر طریقی که سایر
مواد تجویز شدند در مضرم ارار فرفتند و سایر فروهها بهجز فروه
بنزن به مدت  45روز در تماس جلدی با ماالتیون بودند .پس از
این دوره ،بنزن به فروه ماالتیون همراه بنزن از طریق فاواژ (به
مدت  17هاته) به میزان  100میلیفرم بر کیلوفرم در روغن ذرت
(  )5 ml/kgخورانیده شد.
تمامی موشها در ااسهای اسـتاندارد و در شـرایط 25
درجـه سـانتیفـراد و دوره روشـنایی -تاریکی 12ساعته نگهداری
شدند .همچنین شرایط کار با حیوانـات براساس دستورالضمل
موجـود و مصـوبه کمیتـه اخـالق در پـژوهش دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران صورت پذیرفت (کد اخالق .)7506021/6/19
نمونههای بافتی نازک اخذ شده از ارفانهای مختلف در
فرمالین  10درصد بافر ،پایدار فردید و پس از تهیه مقاطع بافتی
در مرکز پزوهشهای بیولوژی سرطان در انیستیتوکانسر ایران
مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران وااع در بیمارستان امام
خمینی تهران موردآزمون هیستوپاتولوژی ارار فرفتند.
مطالضات برونتنی :اثر سمیت سلولی بهصورت برونتنی با
آزمون  MTTو میکرونوکلئوس و اثر مهارکنندفی آنها بر رده
سلولی فیبروبالست طبیضی موش  L929ارزیابی شد .تغییرات
مورفولوژی رده سلولی در مجاورت ماالتیون نیز ارزیابی و ثبت
فردید.
کشت سلولهای  ،L929ارزیابی مورفولوژی سلولی و آزمون
 :MTTابتدا سلولهای ( L929تهیه شده از بانک سلولی انیستیتو
پاستور ایران ،تهران) را در فالسکهای کشت سلولی  25سیسی
( )Nunc, Denmarkدر محیط پی آر ام آی PRMI-1640 (1640-
همراه با 2 FCS 10%میکروموالر ال – فلوتامین 100 ،واحد
پنیسیلین 100 ،میکروفرم بر میلیلیتر استرپتومایسین12/5 ،
میکروموالر ( HEPESفیپ کو ،اسکاتلند) و در دمای  37درجه
سانتیفراد و در  CO2 %5در انکوباتور Uricox Company, ( Co2
 )Germanyکشت و پاساژ داده شدند تا این که سلولها از لحاظ
تضداد و مورفولوژی به حد مطلوب برسند (پس از  3-4پاساژ) .پس
از جدا کردن سلولها از سطح فالسک توسط تریپسین -ادیتات
(فیپ کو ،اسکاتلند) شمــارش و ارزیـــابی حــیاتی سلـــــولها
بـا آزمون تریپان بلو انجام شد .تضداد  5 × 104 cell/ mlدر چاهک-
های پلیت  6خانه مخصوص کشت سلولی (نانک ،دانمارک) به
همراه یا بدون ماالتیون کشت داده شد .غلظتها مورداستااده
(10،25،50،100میکروفرم بر میلیلیتر) بود که به سلولهای

 .1مقدمه
سالهاست که ابتال به سرطان در جوامع مختلف ،آمار باالیی را به
خود اختصاص داده است در حالی که عامل اصلی و وااضی این
بیماری ناشناخته است اما دانشمندان و پزشکان بر این باورند که
ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی در این بیماری نقش دارند.
در سالهای اخیر ،همزمان با رشد و توسضه صنایع شیمیایی
در جوامع انسانی و دسترسی زیاد افراد به سموم و داروها میزان
مسمومیت ناشی از مواجهه شغلی افزایش یافته است .بنزن از
هیدروکربنهای آلی فراری میباشد که ارار فرفتن طوالنی و
مواجهه شغلی با آن سبب ایجاد و پیشرفت سرطان میشود و
آزمایشهای حیوانی نیز نشاندهنده این مطلب است .علیرغم این
مسئله ،بنزن یکی از پرمصرفترین ترکیبات شیمیایی با کاربردی
بسیار وسیع در محیطهای صنضتی و علمی میباشد که امروزه به
سبب احتراق حجم زیاد سوختهای فسیلی (بنزین ،فازوئیل و
زغال سنگ) به یکی از اصلیترین آالیندههای هوا در شهرهای
بزرگ نیز تبدیل شده است .از سویی دیگر فزارشهای متنااضی
وجود دارند که نشاندهنده تأثیرات سرطانزایی ارفانوفسااتها در
مدلهای حیوانی هستند و مطالضات اپیدمیولوژیک در انسان نیز در
این مورد هشداردهنده میباشد .ارفانوفسااتها شامل انواع زیادی
از سموم دفع آفات هستند که رایجترین آنها ماالتیون است.
حشرهکش ماالتیون در کشاورزی علیه آفات غالت و درختان میوه
سردسیری و برای کنترل حشرات در مناطق مسکونی استااده
میشود و تولید آن در مقیاس اابلتوجهی ادامه دارد .شواهد
محدودی در خصوص سرطانزایی ماالتیون در انسان وجود دارد.
فزارشهای متنااضی وجود دارند که نشاندهنده تأثیرات
سرطانزایی ارفانوفسااتها در مدلهای حیوانی هستند و مطالضات
اپیدمیولوژیک در انسان نیز در این مورد هشداردهنده میباشد .با
این حال ،تحقیقات ااطع و جامضی در این رابطه صورت نگرفته
است .در این تحقیق ،احتمال تشدید یا تشدید نشدن تأثیرات
سرطانزایی بنزن توسط ارفانوفساات منتخب (ماالتیون) بهصورت
تجربی بررسی میشود.

 .2مواد و روش کار
این مطالضه تجربی روی  60سر موش سوری ساید نر بالغ از نژاد
بالبسی با وزن تقریبی  20-30فرم و سن متوسط  10تا  12هاته
انجام شده که از مرکـز پـرورش حیوانـات آزمایشـگاهی دانشکده
دامپزشکی دانشگاه تهران تهیه شدهاند و بهطور تصادفی به چهار
فروه  15تایی شامل فروه کنترل ،ماالتیون ،بنزن و ماالتیون همراه
بنزن تقسیم شدند.
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 L929اضافه شد .تغییرات مورفولوژی و خصوصیات عمومی سلول-
ها پس از  48ساعت از نظر اابلیت اتصال به سطح پلیت و میزان
فرانولیتی با میکروسکوپ نوری مضکوس (موتیک ،چین) ارزیابی
شد و با دوربین دیجیتال ثبت فردید.
اثر سمیت سلولی ترکیبها با استااده از آزمون رنگسنجی
 MTTو ارزیابی کمی پرولیاراسیون سلولی در برونتنی سنجیده
شد و درصد سلولهای زنده با استااده از کنترل از روش فرمول زیر
محاسبه فردید (فرمول .)1

تجزیه و تحلیل آماری :برای تجزیه و تحلیل آماری ،از آزمون
تحلیل واریانس یکطرفه استااده شد .با توجه به این که براساس
نتایج آزمون کولموفروف -اسمیرنوف ،توزیع دادهها نرمال بود،
آزمونهای پارامتریک استااده شد .برای پی بردن به محل اختالف
بین میانگینها در مواردی که اختالف آماری فروههای مختلف
مضنادار بود ،آزمون دانکن به کار فرفته شد .محاسبات آماری به
کمک نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام و سطح مضنیداری P<%5
در نظر فرفته شد .دادهها در بخش نتایج بهصورت Mean ± SE
بیان شدهاند .برای ترسیم نمودارها از نرمافزار  Excelو برای به
دست آوردن  IC50از نرمافزار  Prismاستااده شد.

در نهایت با توجه به مقادیر جذب نوری بهدستآمده با دستگاه
خوانش االیزا ،درصد مهار رشد مربوط به هر غلظت با بهکارفیری
فرمول شماره  2محاسبه شد.

 .3یافتهها

 ODبالنک  OD -چاهک های تحت تاثیر دارو
𝐷𝑂 بالنک 𝑂𝐷−کنترل

دصرد نیگنایم  ODرامیت هورگ ره یارب
)
دصرد نیگنایم  ODلرتنک هورگ یارب

×100

در مطالضه هیستوپاتولوژیک کبد بهمنظور بررسی تأثیرات ترکیبها
در بافت کبد از رنگآمیزی هماتوکسیلین -ائوزین ( )H & Eبرای
شناسایی تغییرات بافتشناسی در مقایسه با بافت طبیضی استااده
شد (شکل  .)1متغیرهای مورد مطالضه عبارت بودند از :بررسی
تومور و سمیت سلولی و نکروز در نواحی مرکزی ،هپاتیت ،احتباس
صارا ،استئاتوز 2بود که در فروه ماالتیون ،ماالتیون همراه بنزن و
بنزن هپاتوتوکسیسیتی مشاهده شد.
در مطالضات هیستوپاتولوژیک کلیه در فروههای مختلف،
پارامتر موردمطالضه بررسی تومور و سمیت سلولی و نکروز در نواحی
لولههای پیچیده نزدیک ) ،(PCTلوله پیچیده دور ) ،(DCTمجاری
جمعکننده ) ،(CTضایضات فرومرول و ناریت بینابینی بود که در
فروه ماالتیون همراه بنزن و بنزن نکروز سلولهای کلیوی مشخص
شد.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود با تأثیر دادن
غلظتهای مختلف از ماالتیون (10 ،25 ،50 ،100میکروفرم بر
لیتر) بر سلولهای  L929فیبروبالست موش ،مهارکنندفی رشد
سلولها اابل مالحظه بود بهصورتی که باالترین مهارکنندفی در
غلظتهای  50و  100میکروفرم بر لیتر بهترتیب  27/19و 30/24
بود.
میانگین جذب نوری در غلظتهای  100 ،50 ،25میکروفرم
بر میلیلیتر بهطور مضنیداری با میانگین جذب نوری با فروه کنترل
متااوت است و از این رو  P<%5به دست آمده است.
میانگین جذب نوری در غلظتهای  50و  100بهترتیب  ./.3و
 ./.32بهدست آمده است که این نشاندهنده مرگ سلولی باال و اثر
سمیت سلولی بیشتر نسبت به فروه کنترل میباشد.

( = یلولس دشر راهم دصرد
× 100

 IC50پس از رسم منحنی ،با بهکارفیری غلظتهای مختلف
سموم و درصد سلولهای زنده محاسبه فردید.
آزمو میدرونوکللوس
روش بررسی ،در این آزمون ،سلولهای دو هستهای متواف در
مرحله سیتوکینز براساس روش پیشنهادی فنچ 1بود که پس از
کشت سلول و افزودن ماالتیون با غلظتهای مختلف ،پس از
فذشت  24ساعت برداشت سلولی انجام شد .بدین منظور پس از
جدا کردن سلولها با تریپسین  25درصد و سانتریایوژ آن (سیگما
 ،)10-3به مدت  10دایقه در دور  ،1000 rpmفیکساتور (متانول
 1:8اسید استیک) به رسوب سلولی اضافه شد .سوسپانسیون
حاصل روی الم فسترش داده شد و در دمای اتاق خشک فردید.
رنگآمیزی المها با رنگ فیمسا  10درصد و به مدت  7دایقه
انجام شد .شمارش سلولی با میکروسکوپ ( )Olympus BH2با
بزرگنمایی  1000انجام شد .در هر الم حدود  300تا  700سلول
دو هستهای شمارش شد و درصد سلولهای دو هستهای دارای
میکرونوکلئوس همچنین تضداد کل سلولهای دو هستهای محاسبه
فردید.
درصد میکرونوکلئوس= تضداد سلولهای دو هستهای دارای
میکرونوکلئوس /تضداد کل سلولهای دو هستهای × 100

2 Steatosis

1 Fenech
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ج و  .1درص فراوانی میدرونوکللوسها در ماالتیو
میاناین جذب نوری ±انحراف معیار
./.9 ± ./.1
./.4 ± ./.7
./.3 ± ./..2
./.32 ± ./.21
./1 ± ./.1

غلظت
10
*25
*50
*100
کنترل

میاناین درص مهارک
5/5
20/37
27/19
30/24

گی

*P<0.05

طو موج نوری خوان

ش

و میاناین مهارک

گی رش

سلو ها (ماالتیو )
با بررسی جذب نوری خوانده شده از دستگاه االیزا در پلیتهای
مختلف میتوان سمیت سلولی غلظتهای مورداستااده ماالتیون را
بر سلولها مشاهده کرد.

ارتباط مهارکنندفی رشــد ســلولها و غلظتهای مورداســتااده در
ســلولهای ســرطانی در نمودار  1اابل مشــاهده اســت .طبق این
نمودار روند مهار کنندفی رشــد ســلولها با افزایش غلظت افزایش
مییابد.

است بر سلو های فیبروبالست  L929موش پس

نمودار  .1اثر غلظتهای متفاوت ماالتیو ( )µG/ML 10-100که بهصورت لااریتمی نشا داد ش
از 24ساعت با آزمو MTT

 22/90میکروفرم بر میلیلیتر بود.

هر نقطه بیانگر  Mean±SDاست .تضداد تکرار برای هر غلظت
 3بار میباشد IC50 .دارو برای این رده سلولی بضد از  24ساعت

ج و  .2درص فراوانی میدرونوکللوسها در ماالتیو
غلظتهای مورداستفاد (میدروگرم بر میلیلیتر)

فراوانی میدرونوکللوس ()%

کنترل

3/04

10

3/62

25

3/85

50

3/65

100

4/04
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با توجه به جدول  2درصد فراوانی میکرونوکلئوسها در
ماالتیون با توجه به این که با افزایش دوز افزایش داشته است اما
مضنیدار نیست .با تأثیر دادن غلظتهای مختلف از بنزن (،100
 10 ،25 ،50میکروفرم بر میلیلیتر) بر روی سلولهای L929
فیبروبالست موش ،مهارکنندفی رشد سلولها اابل مالحظه بود به
صورتی که باالترین مهارکنندفی در غلظتهای  50و 100
میکروفرم بر لیتر بهترتیب  54/46و  63/75بود .میانگین جذب

نوری در غلظتهای  100 ،50 ،25،10میکروفرم بر لیتر بهطور
مضنیداری با میانگین جذب نوری با فروه کنترل متااوت میباشد
و از این رو  P<%5بهدست آمده است.
میانگین جذب نوری در غلظتهای  50و  100بهترتیب 298
 ./و  ./.234بهدست آمده است که این نشاندهنده مرگ سلولی باال
و اثر سمیت سلولی بیشتر نسبت به فروه کنترل میباشد.

ج و  .3میاناین درص مهار ک

ش

گی ب ش

میاناین جذب نوری  ±انحراف معیار
./.472 ± ./.43
./.415 ± ./.65
./298 ± ./.62
./.234 ± ./.49
./509 ± ./..8

غلظت
*
10
*25
*50
*100
کنترل

و میاناین مهارک
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میاناین درص مهارک
18/74
33/6
54/46
63/75

گی

*P< 0.05

سلولها مشاهده کرد .ارتباط مهارکنندفی رشد سلولها و
غلظتهای مورداستااده در سلولهای سرطانی در نمودار اابل
مشاهده است .روند مهار کنندفی رشد سلول ها با افزایش غلظت
افزایش مییابد.

گی رش

طو موج نوری خوان
سلو ها (ب ش )
با بررسی جذب نوری خوانده شده از دستگاه االیزا در پلیتهای
مختلف میتوان سمیت سلولی غلظتهای مورداستااده بنزن را بر

نمودار  .2تأثیر غلظتهای متفاوت ب ش ( )10-100 µg/mlکه به صورت لااریتمی نشا داد ش

بر سلو های فیبروبالست  L929موش سوری

پس از 24ساعت توسط آزمو MTT

هر نقطه بیانگر  Mean±SDاست .تضداد تکرار برای هر
غلظت  3بار میباشد.

با تأثیر دادن غلظتهای مختلف از ترکیب ماالتیون به همراه
بنزن ( 10 ،25 ،50 ،100میکروفرم بر لیتر) بر سلولهای L929
فیبروبالست موش ،مهارکنندفی رشد سلولها اابل مالحظه بود.

ج و  .4میاناین درص مهارک
غلظت میدروگرم بر میلیلیتر
⁕10
⁕25
⁕50
⁕100
کنترل

گی

میاناین جذب نوری  ±انحراف معیار
./42 ±./.3
% ./43 ± ./.1
./40 ± ./.1
./32 ± ./.3
./5 ± ./.3
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است IC50 .دارو برای این رده سلولی پس از  24ساعت31/73
میکروفرم بر میلیلیتر بود.

میانگین جذب نوری در غلظتهای 100 ،50 ،25،10
میکروفرم بر لیتر بهطور مضنیداری با میانگین جذب نوری با
فروه کنترل متااوت میباشد و از این رو  P< %5بهدست آمده

ج و  .5درص فراوانی میدرونوکللوسها در ب ش
فراوانی میدرونوکللوس ()%
3/55
13/05
18/02
21/09
24/06

غلظتهای مورداستفاد (میدروگرم بر میلیلیتر)
کنترل
10
25
⁕50
⁕100

* P< 0.05
ج و  .6درص فراوانی میدرونوکللوسها در ترکیب ماالتیو و ب ش
فراوانی میدرونوکللوس ()%
3/01
3/4
3/9
6/8
7/1

غلظتهای مورداستفاد (میدروگرم بر میلیلیتر)
کنترل
10
25
50
⁕100

*P< 0.05

با توجه به جدول  6درصد فراوانی میکرونوکلئوسها در
ترکیب ماالتیون با بنزن در غلظت  100میکروفرم بر میلیلیتر

شدل  .1کب در گرو دریافتک

مضنیدار است.

ماالتیو بهصورت جل ی به میشا  1میلیلیتر با غلظت  1PPMاز طریق چدان

در ناحیه پوست پشت حیوا است

()400× H&E
 :Aبافت کب در گرو شاه با مورفولوژی طبیعی نشا داد ش
 :Bتجمع چربی در سیتوپالسم سلو های کب ی و پید وز ش
مشخص است.
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 :Aسلو دو هستهای دارای میدرونوکللوس
 :Bسلو دو هستهای
شدل .2ماالتیو با غلظت  100میدروگرم بر میلیلیتر

 .4بحث و نتیجهگیری
مـاالتیون ،بر پـارامترهـای خونی تـأثیر دارد .در مطـالضـهای دیگر،
ماالتیون با دوز باال ،ســبب نارســایی مغز اســتخوان و کمخونی
آپالستیک شد (.)2
افرچه مطالضه سـمیت حاد با ماالتیون ،تأثیرات زیانآور در
انســان و حیوانات تحت آزمایش را نشــان میدهد اما پژوهش
ســمیت مزمن نشــان داد که فروهی از داوطلبانی که در مدت
زمـان  1/5مـاه ،دوز کم مـاالتیون مصـــرف کردهانـد ،مهـار
اابلتوجهی از فضالیت کولین استراز خون را نشان ندادند (.)1
اطالعات کمی در مورد تأثیرات کبدی ماالتیون در کارفران
کشــاورزی وجود دارد .با این حال ،دادههای علمی اخیر نشــان
دادهاند که ماالتیون و ســایر ســموم دفع آفات باعث تحریکات
بـافتی کبـد و کلیـه در حیوانـات آزمـایشـــگـاهی میشـــونـد (.)3
همچنین فزارش شــده اســت که ماالتیون باعث ایجاد آس ـیب
ژنتیکی در انواع پژوهشهای آزمایشـــگاهی ،از جمله بررسـ ـی
موشهای تغذیه شده با دانههای آغشته با ماالتیون میشود .در
پژوهشهای اپیدمیولوژیک با ســلولهای خونی انســان آس ـیب
 DNAو اسـترس اکسـیداتیو بهعنوان فرایندی پیشـنهاد شـده
اســـت که میتواند بهصـــورت مکانیکی ارار فرفتن در مضرم
آفـتکشهـا را بـه تضـدادی از پیـامـدهـای ســـالمتی مرتبط کنـد.
طبق آژانس محافظت محیط زیســت آمریکا ،شــواهدی وجود
دارد که نشــان میدهد ماالتیون باعث ســرطان میشــود .در

ســـازمـانهـای مضتبر بینالمللی اـانونفـذاری محیط زیســـت و
بهداشــتی در دنیا از جمله آژانس بینالمللی تحقیقات ســرطان
( )IARCو سـازمان حااتت محیط زیسـت آمریکا ( )EPAبنزن
را به عنوان فروه اول مواد سرطانزا (فروه  Aیا کامالً سرطانزا)
طبقهبندی کرده اسـت .با توجه به اطضی بودن این تأثیرات ،در
مطالضه حاضـر از بنزن بهعنوان یک سـرطانزای اطضی (کنترل
مثبت) اســتااده شــده اســت .در آوریل  ،2000ایاالت متحده
آمریکا  EPAماالتیون را این فونه توصیف کرد« :شواهد ،حاکی
از سـرطانزایی اسـت اما برای ارزیابی پتانسـیل سـرطانزا انسـانی
توسـط کلیه مسـیرهای مواجهه ،کافی نیسـت» .این طبقهبندی
بـا توجـه بـه یـافتـههـای کمینوا مبنی بر این کـه مـاالتیون بـاعـث
ایجاد کارسـینوم سـلولهای کبدی در حیوانات آزمایشـگاهی با
دوزهای باالتر از مواجهه میشود ،انجام شد (.)9
پژوهشهای اخیر بر لزوم تقویـت طبقهبندی ســـرطانزایی
 EPAتـأکیـد کرده اســـت .در این مطـالضـه تـأثیرات مـاالتیون
بهعنوان یک آفتکش پرمصــرف روی موش ســوری نر بررسـی
شـــد و بهصـــورت درونتنی پس از تماس جلدی به بررســـی
پاتولوژیک ارفانهای داخلی پرداخته شـــد و همچنین تأثیرات
آن بر فیبروبالسـتهای رده  l929موش سـوری بررسـی و سـایر
آزمونهای سمیت سلولی نیز انجام شد.
پژوهشهای انجام شـده نشـان دادند که دوزهای متااوت از
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در موشها مشاهده نکردند (.)17
پژوهشـــگران ،یـک مطـالضـه  80هاتـهای بـا مـاالتیون را در
موشهای ســـوری با دوزهای  1490 ، 0یا  2980میلیفرم بر
کیلوفرم در روز انجـام دادنـد .آنهـا هیچ مـدرکی مبنی بر ارتبـاط
بین بروز تومور و ارار فرفتن در مضرم مـاالتیون پیـدا نکردنـد
(.)28
در یک مطالضه دو سـاله ،پزوهشـگران ،دوزهای خوراکی ،2
 739 ،359یـا  868میلیفرم بر کیلوفرم مـاالتیون در روز را بـه
موشهـای ســـوری مـاده تجویز کردنـد .آنهـا از نظر آمـاری،
افزایش اـابـلتوجهی را در آدنومهـای کبـدی و کـارســـینومـا در
باالترین دوز آزمایش شده مشاهده کردند (.)13
در یک پژوهش عیارسـنجی زیسـتی در موشها ،ماالتیون را
بـا دوزهـای مختلف از  17/4تـا  3448میلیفرم بر کیلوفرم در
روز تجویز کردند .آنها به این نتیجه رســیدند که شــواهدی از
ســرطانزایی در دوزهای  1476و  2978میلیفرم بر کیلوفرم
در روز در جنس نر و  1707و  3448میلیفرم بر کیلوفرم در
روز در جنس ماده براســاس بروز آدنومهای کبدی و ســرطان
کبد وجود دارد (.)29
 EPAدر ســـال  1999مـاالتیون را بـهعنوان ســـرطـانزای
پیشـنهادی ،طبقهبندی کرد .عالوه بر این در مقالهای که کامبو
و همکاران در ســال  2001انتشــار دادند بیان شــده اســت که
اطالعـات مـا در مورد اثرات ســـرطـانزایی مـاالتیون بـه حـدی
نیست که بتوانیم طبقهبندی ااطضی در مورد آن ارائه کنیم.
اطالعـات کمی در مورد اثرات کبـدی مـاالتیون در کـارفران
کشــاورزی وجود دارد .با این حال ،دادههای علمی اخیر نشــان
دادهاند که ماالتیون و ســـایر ســـموم دفع آفات باعث تحریک
بافت کبدی و کلیه در حیوانات آزمایشگاهی میشوند.
در پژوهشـی که در سـال  2003انجام شـد به اثرات پوسـتی
مـاالتیون بر ارفـانهـای داخلی بـدن در رت پرداختنـد .موشهـا 4
سـاعت در روز به مدت  28روز از ناحیه دم آغشـته به ماالتیون
شـدند .دوزهای مورداسـتااده  mg 8و  mg 16در مطالضهای که
به بررســـی اثرات پاتولوژی ماالتیون بر بافت کبد و کلیه ماهی
حوم پرداخته بودند مشـاهده کردند که عالیم آسـیبشـناسـی
در کبد شــامل نکروز ،خونریزی و هیپرتروفی بود .در کلیه نیز
تخریب لولهها و خونریزی و دژنراسـیون واکوئلی مشـاهده شـد؛
بنـابراین از این مطـالضـه این نتیجـه حـاصـــل میشـــود کـه در
غلظتهای کم و کمتر از کشـنده نیز سـم اثرات تخریبی خود را
بر ماهی میفذارد ( .)16در مطالضه ما بافت کلیه ،آثار ســمیت
سلولی را نشان نداد.
پژوهشـــی کـه تـأثیرات دوزهـای غیرکولینرژیـک مـاالتیون

مطالضه صـادای ،کوهی و همکاران در سـال  2013که در مورد
تأثیرات رفتاری ماالتیون انجام شــد ضــمن نشــان دادن رفتار
اضـــطرابی ناشـــی از تماس مزمن با ماالتیون در موش نر بالغ،
سـمیت حاد ارفانوفسـااتها در جوندفان پس از در مضرم ارار
فرفتن طوالنی نیز نشـان داده شـده اسـت ( .)29جذب ماالتیون
از طریق دسـتگاه فوارش ،دسـتگاه تناسـی و مسـیر اصـلی آن،
پوسـت اتااق میافتد .پوسـت مسـیر غالب در مضرم ارار فرفتن
افرادی اسـت که بهواسـطه شـغلشـان با آفتکشها سـر و کار
دارند.
جذب پوســتی ماالتیون ،ســریع اســت .با این حال ،میزان
جذب بســیار وابســته به دوز مصــرفی و محل ارار فرفتن در
مضرم آن اســـت ( .)7در یک پژوهش توکســـوکینتیک دیگر،
موشهـای صـــحرایی نر کـه بـهصـــورت خوراکی بـه میزان 28
میلیفرم بر کیلوفرم مـاالتیون اســـتاـاده کردنـد و همچنین از
طریق پوســـتی در مضرم  41میلیفرم بر کیلوفرم مـاالتیون
ارار فرفتند مشـــاهده شـــد که بیش از  90درصـــد ماالتیون
جـذبشـــده طی  24ســـاعـت ،از طریق ادرار از بین میرود.
مـاالتیون بـاایمـانـده در مـدفوع ،خون ،رودههـا ،کبـد و کلیـههـا
تشـخیص داده شـد .براسـاس تغییرات وزن اندام در یک مطالضه
دو هاتـهای پس از اســـتنشـــاق مـاالتیون در موشهـا ،ســـایر
اندامهای هدف برای توزیع ماالتیون و ســـمیت شـــامل کبد و
کلیه بودند ( .)30در پژوهش ما بافت کبد هپاتوتوکســیســیتی
مالیم را نشـــان داد که در یافتههای ســـایر پژوهشـــگران نیز
مشاهده شده است.
مشاهداتی از تأثیرات سرطانزایی آفتکشها در حیوان که
نشـــاندهنـده افزایش ابتال بـه بـدخیمی در کـارفران در مضرم
اسـت سـبب تمرکز و آزمایشهای بیشـتر بر تأثرات این سـموم بر
کارفران میباشـد .پژوهشهای متضددی روی موش انجام شـده
اسـت تا مشـخص شـود آیا ماالتیون پتانسـیل ایجاد سـرطان را
دارد یـا خیر ( .)12نتـایج مطـالضـهای کـه در آن موشهـا بـه مـدت
طوالنی بـهصـــورت خوراکی در مضرم مـاالتیون ارار فرفتنـد
نشــاندهنده افزایش شــیوع تومورهای دهانی و بینی در موش
رت و تومور کبدی در موش سوری بود (.)14
در یک مطالضه  80هاتهای در موشها ،ماالتیون با دوزهای
 359 ، 0و  622میلیفرم بر کیلوفرم در روز بهصـورت خوراکی
تجویز شــد .پژوهشــگران شــواهد آماری مهمی از ســرطانزایی
پیدا نکردند (.)17
در مطالضهای دیگر پژوهشـگران ،ماالتیون را در رژیم غذایی
بـه میزان  332، 166 ، 0میلیفرم بر کیلوفرم در روز بـه مـدت
 103هاته به موشهای رت تجویز کردند ،آثاری از ســرطان را
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شــد در هیچکدام از غلظتها تضداد میکرونوکلئوسها مضنیدار
نبوده اســــت .در پژوهش مــا نیز بــا وجود افزایش تضــداد
میکرونوکلئوسها بهصـورت وابسـته به دوز در فروه ماالتیون اما
مضنیدار نبودند (.)27
یافتههای مقایسـهای در دیگر پژوهشها نشـان میدهد که
ماالتیون در دوزهای  10 , 5 ,2.5بهصورت وابسته به دوز سبب
افزایش ناهنجاریهای کروموزومی میشود (.)17
نتـایج مطـالضـه مزبور نشـــان داد کـه میزان هورمونهـای
تســتوســترون FSH ،در فروه موردآزمایش کاهش مضنیداری
در مقایسه با فروه کنترل داشته است  .P< 0.05افزایش میزان
سـرمی هورمونهای جنسـی در ارزیابی باروری انسـان و حیوان
ماید شـناخته شـده اسـت .بهطور کلی کاهش اابلتوجه غلظت
هورمونهای جنســی در فضالیت باروری باعث اختالالت باروری
در افراد مختلف که در مضرم مواد شیمیایی هستند ،میشود.
نتایج مطالضهای که بهمنظور بررسـی نقش محافظتی عصـاره
چای ســبز بر عملکرد بافت تخمدان روی موشهای صــحرایی
تیمارشــده با حشــرهکش ماالتیون صــورت فرفت بیانفر این
اسـت که ماالتیون ،تأثیرات سـو بر میزان ترشـح هورمونهای
جنسـی موشهای ماده صـحرایی و فرایند اووژنز دارد و عصـاره
چای سبز باعث کاهش تأثیرات منای ماالتیون میشود (.)20
در پژوهش رحمانیان و همکاران که بهمنظور بررســی تأثیر
حشرهکش ماالتیون بر فیزیولوژی تولیدمثلی ماده در موشهای
صــحرایی صــورت فرفت نتایج نشــان داد که ماالتیون میتواند
احتما ًال دارای تأثیرات سو بر میزان ترشح هورمونهای جنسی
موشهای صحرایی ماده و اووژنز باشد (.)27

موش را بررســـی کرده اســـت با اســـتااده از تجزیه و تحلیل
فضالسـازی فلوسـیتومتری و فضالسـازی کاسـپاز نشـان داده اسـت
کـه مـاالتیون بـاعـث افزایش آپوپتوز در ســـلولهـای L929
بهصـورت وابسـته به دوز و زمان میشود ( .)18در پژوهش ما در
آزمون  MTTغلظـتهـای  25تـا  100میکروفرم بر میلیلیتر
مضنیدار بود.
سالوادوری و همکاران در پژوهشی در سال  1988دریافتند
کـه مـاالتیون بـاعـث القـای انحرافـات کروموزومی در ســـلولهـای
پـیـکـری (مـغـز اســـتـخـوان) و ســـلـولهــای جـنســـی اولـیــه
(اسپرماتوسیت اولیه) میشود.
پژوهشهای صورت فرفته در خصوص سمیت ژنتیکی افراد
در مضرم ماالتیون نشــاندهنده افزایش انحرافات کروموزومی
نســبت به ســایر افراد میباشــد .پژوهشــی مشــابه که فراج به
بررســی اثرات ســیتوژنتیک کارفران در مضرم ماالتیون انجام
داده اسـت نشـان داد که انحرافات کروموزومی بهصـورت وابسـته
به دوز افزایش یافته است (.)11
ارزیابی ریسـک سـمیت سـلولی کارفران در مضرم مخلوطی
از آفـتکشهـای ارفـانو فســـاره کـه زلجریـک و همکـاران انجـام
دادهانـد حـاکی از افزایش نـاهنجـاریهـای کروموزومی از جملـه
اطضات آســنتریک (کروموزومهایی که ســانترومر ندارند) بود.
همچنین تغییرات کروموزومی مانند میکرونوکلئوس هم توسـط
ماالتیون فزارش شده است (.)31
پژوهشهـای دیگر صـــورت فرفتـه در خصـــوص تـأثیرات
ســـمیت ژنی ماالتیون نشـــاندهنده آســـیبهای کروموزومی
تغییرات میتوزی و تبادالت کروموزومهای خواهری در انسـان و
حیوان اســـت به همین ترتیب کومار و همکاران تأثیر ماالتیون
را بر ســـلولهای نوک ریشـــه ) )root tipمطالضه ارار دادند و
افزایش ناهنجاریهای کروموزومی را بهصــورت وابســته به دوز
مشاهده کردند (.)30
در پژوهشـی که بهمنظور اثرات سـمیت ژنی ماالتیون روی
سـلولهای  HTCرت صـورت فرفت ماالتیون با غلظتهای ،%9
 0/ 0009 ،0/009میلیفرم در  5سـیسـی محیط کشـت انکوبه

قدردانی و تشکر
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