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چكیده:
زمینه و هدف :کلرپیریفوس یکی از حشره کش های ارگانوفسفره است که در سالهای اخیر به دلیل عوارض مخرب
فراوان بر روی پوست ،دستگاه عصبی ،تنفسی و گوارشی بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است .اما تا کنون مطالعه ای از اثر این
سم بر روی جنین در دسترس نیست .بنابراین در این پژوهش به بررسی اثرات کلرپیریفوس بر روی رشد و نمو کمی جنین های
موش  Balb/Cپرداختیم.
مواد و روشها :در این مطالعه  50سر موش بطور تصادفی به  6گروه مساوی ،کنترل (عدم تزریق) ،شم(تزریق آب مقطر) و4
گروه تجربی تقسیم شدند .دوز کشنده  25/32 ml/kg.bw LD50بود و دوز تزریقی 0/4 ml/kg.bwانتخاب شد .تزریقات
بصورت درون صفاقی انجام و موش ها در روز  15بارداری تشریح شدند .داده ها با نرم افزار SPSS17با روش  ANOVAو
تست  Duncanبا سطح معنی داری  P<0/05و P<0/001مورد سنجش قرار گرفتند.
یافتهها :پس از یک مطالعه تطبیقی در این دوز ،کاهش معنی داری در وزن جنین ،وزن جفت و اندازه فرق سر-
نشیمنگاهی( )CRگروه تجربی در مقایسه با گروه های شم و کنترل مشاهده شده است.
نتیجه گیری :با توجه به یافته های فوق ،مصرف کلرپیریفوس به عنوان یکی از سموم کشاورزی ،تاثیرات منفی بر روی
جنین دارد و توصیه می شود برای حفظ محیط زیست و سالمتی انسان ها ،مخصوصاً خانم های باردار از روش های غیر
شیمیایی برای کنترل آفات استفاده شود.
کلمات کلیدی :سموم کشاورزی،کلرپیریفوس ،وزن جنین ،وزن جفت ،جنین موش
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مقدمه:
بشر همواره به دنبال روش های مقابله با آفات و

محصوالت کشاورزی ،کشاورزان برای باال بردن سطح

بیماریهایی بوده که سبب کاهش محصوالت کشاورزی

تولیدات خود مجبور به مبارزه با آفات گیاهی و استفاده

می شوند .کاربرد حشره کش ها به ویژه سم.د.د.ت

از انواع آفت کش ها هستند( .)6سمپاشی های مکرر،

()D.D.T: Dichloro diphenyl trichoroethane

استفاده بیش از حد از آفت کش ها ،عدم توجه به دوره

پس از دهۀ  1940برای کنترل بسیاری از بیماری ها و

کارنس ( ) Course currencyسموم ،برداشت زود

از بین بردن حشرات مرسوم شد( .)1تا کنون بیش از

هنگام محصوالت سمپاشی شده و ارائه آن به بازار و

صد هزار ترکیب فسفره شناخته شده که  100نوع آن را

مصرف این محصوالت در مدت زمان کوتاهی پس از

آفت کش ها تشکیل می دهند که این ترکیبات به دلیل

سمپاشی ،منجر به افزایش باقیمانده سموم در مواد

دارا بودن اثر سمی متفاوت برای پستانداران ،قدرت

غذایی مورد مصرف انسان ها به خصوص میوه و

حاللیت و پایداری مختلف از جمله خطرات جدی

سبزیجات تازه می گردد که این امر به عنوان خطر

محیط بشمار می روند(.)2

جدی برای سالمت مصرف کنندگان

مطرح می

از جمله آفتکشهای مورد استفاده میتوان به آفت

باشد( .)7کلرپیریفوس با نام عمومی کلرپیریفوس اتیل

 -کشهای ارگانوفسفره (،)Organo phosphorine

و نام تجاری دورسبان  Dursbanو لرسبان Lorsban

کارباماتها ()Carbamateو پایروتروئید ()Pyrethroid

شناخته شده است( .)8این سم می تواند با عبور از

اشاره کرد .کلرپیریفوس یکی از پرمصرف ترین سم

پوست و وارد شدن در خون برحسب مقدار یا دوز

های این خانواده در کشور ما برای محصوالت

وارد شده صدمات جدی به بدن برساند Oraghi .و

کشاورزی اعم از خیار ،گوجه فرنگی ،خربزه و غیره

همکارانش در سال  2013اظهار داشتند که

است که مصرف زیاد آن عوارض فراوانی در بر خواهد

کلرپیریفوس با اثر بر بخش قشری و مجاری جمع

داشت ( .)3مطالعات جدید در دانشگاه هاروارد

کننده ادراری باعث تغییراتی در عملکرد کلیه شده

بوستون امریکا مشخص ساخته که خطر ابتال به بیماری

است و باعث پراکسیداسیون لیپید و فعالیت آنزیم

پارکینسون ( )Parkinsonدر افرادی که در تماس با

سوپراکسید دیسموتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز وگلوتاتیون

آفت کشها حتی با مقادیر اندک هستند می تواند تا 70

ردوکتاز در سایر اندامها می شود( .)9تحقیقات

درصد افزایش یابد( .)4بهترین روش پیشگیری از بروز

 Tripathiدر سال  2010نشان داد که کلرپیریفوس

خطرات زیست محیطی ناشی از آفت کش ها ،ممانعت

سبب بروز تغییرات هیستوپاتولوژیک در کلیه موش می

از ورود آنها به منابع آب است .درصورت عدم کنترل

شود و تاثیر منفی در عملکرد آن داشته است( .)10بر

موثر و ورود آنها به منابع آب ،روش های متداول

اساس تحقیقات Jeetدر سال  2000مشخص شد

تصفیه تاثیر چندانی در حذف آنها نخواهد داشت(.)5

کلرپیریفوس می تواند میزان گلوتاتیون پراکسیداز و

بدنبال افزایش جمعیت و مصرف موادغذایی ،به ویژه

کاتاالز را در مغز موش درحال تکامل تحت تاثیر قرار
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دهد( .)11بر اساس تحقیقات  Chouguleو همکاران

گرفتن در معرض کلرپیریفوس باعث ایجاد استرس

در سال  2013نشان داده شد که کلرپیریفوس نقش مهمی

اکسیداتیو در بافت موش صحرایی میشود(.)15

در پاتوفیزیولوژی اختالالت ریوی داشته و سبب افزایش
آپوپتوز در ریه موش خواهد شد(.)12

سموم ارگانو فسفره از جمله کربوفنوتیون ( Carbo

 ،)pheno Tuninدیازینون ( ،)Diazinonپاراتیون

تحقیقات  Suleimanو همکاران او در سال 2010

( ،)Parathionهینوزان ( ،)Hinosanتترااتیل پیرو-

نتایج نشان داد که کلرپیریفوس در کاهش النه گزینی

فسفات ( ،)pyrophosphat Tetraethylکلرپیریفوس

در تمام گروه های در معرض کلرپیریفوس موثر بوده

 Chlorpyrifosو ...بیشتر از سایر گروهها در مسمومیت

است( .)13بر اساس مطالعه ی  Tianو همکارانش در

انسان و حیوان نقش دارند (.)16ساختمان عمومی ترکیبات

سال  2005مشخص شد سم کلرپیریفوس میتواند

ارگانوفسفره و سـاختمان بیوشیمیایی کلـرپیریفوس به

ناهنجاریهای اسکلتی در جنین ایجاد کند (.)14

صورت زیر میباشد(.)17

Vermaو همکارانش در سال  2007اظهار داشتند قرار

شکل  2-1ساختمان کلی حشره کش های ارگانوفسفره) سمت راست) ساختمان بیوشیمیایی کلرپیریفوس (سمت چپ)

آفت کشها میتوانند از طریق الیههای خاک به آب

کشاورزی (گلد سیمین سپاهان) خریداری شد و برای

سفره های زیرزمینی راه پیدا کنند و در مواردی نیز می

جلوگیری از مسمومیت و عوارض ناشی از تماس با

توانند وارد هوا گردیده و از طریق بارندگی ،منابع آب

سم و استنشاق بخارات متصاعد شده هنگام رقیق

سطحی را آلوده کنند .این مواد آالینده به دلیل محلول

سازی ،از ماسک فیلتردار سه الیه و عینک محافظ و

بودن در آب ،اثرات زیانباری برای موجودات زنده و

دستکش التکس استفاده شد .سم خالص کلرپیریفوس

محیط زیست دارند .عوارض کوتاه مدت مانند درد در

به صورت مایع زرد رنگی است که درون ظروف

ناحیه شکمی ،سردرد ،سرگیجه ،دوبینی ،حالت تهوع،

مخصوص سموم با درپوش محافظ نگهداری می شود.

مشکالت چشمی و پوستی است و عوارض بلند مدت

در ابتدا ظرف را در زیر هود المینار قرار داده درپوش

مانند بروز مشکالت تنفسی ،اختالالت حافظه ،افسردگی،

محافظ را به آرامی کنار زده و با استفاده از پیپت 10

ناهنجاری های عصبی ،سرطان و عقیمی است (.)18

میلی لیتری به میزان  1میلیلیتر از سم را برداشته و

روش بررسی

داخل بشر 500میلی لیتری می ریزیم و نکته قابل توجه

سم کلرپیریفوس از مرکز معتبر فروش محصوالت

این است ابتدا باید به میزان  99میلی لیتر آب مقطر
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استریل را در داخل بشر از قبل اضافه نموده باشیم .پس

با وزن  24-26گرم استفاده گردید .در این مطالعه 50

از اضافه کردن سم به داخل بشر محلول شیری رنگی

سر مـوش بطور تصـادفی به  6گروه مسـاوی ،کنترل

حاصل شده که در اثر ترکیب سم و آب مقطر ،بخاراتی

(عدم تزریق) ،شم (تزریق آب مقطر) و 4گروه تجربی

از آن متصاعد میشود که بسیار سمی و خطرناک است،

تقسیم شدند .دوز کشنده LD50در شرایط،in vivo

که از استشمام آن باید خودداری نمود.

 25/32 ml/kg.bwتعیین و دوز تزریقیml/kg.bw

سم رقیق شده را به صورت جداگانه در ویال شیشهای

 0/4انتخاب شد .تزریقات در روز های 3تا  6بارداری

در دمای محیط  25درجه سانتی گراد و دور از نور و

بصورت درون صفاقی انجام شد .برای تعیین روزهای

رطوبت نگهداری کرده و در همان روز به موشهای

مشخص حاملگی موش های نر و ماده بالغ  10هفته ای

ماده تزریق نمودیم .در این آزمایشات از موش کوچک

با وزن  24-26گرم برای آمیزش 24ساعت به روش

آزمایشگاهی نژاد  Balb/Cاستفاده شده است .علت

پلی گامی در قفس های ویژه قرار داده شدند .برای

استفاده از این نمونه ،اندازه کوچک ،تکثیر آسان ،طول

مشاهده نتیجه آمیزش و مشخص شدن موش های ماده

دوران بارداری کوتاه ،سهولت در نگهداری و پرورش

حامله ،موش های ماده از ناحیه تناسلی مورد بررسی

و هم چنین شرایط فیزیولوژیکی تقریباً مشابه انسان به

قرار گرفتند اگر در دهانه واژن آنها یک درپوش واژنی

عنوان مدل آزمایشگاهی مناسب می باشد .موش های

سفید رنگ و توپی شکل دیده می شد .موش ماده مورد

آزمایشگاهی نر و ماده از مؤسسه سرم و واکسن سازی

نظرحامله بوده و روز صفر حاملگی آن در نظر گرفته

حصارک رازی خریداری و در اتاق پرورش حیوانات

شد .سپس موش حامله از موش نر جدا شده و برای

دانشگاه آزاد اسالمی کرج تحت شرایط کنترل شده از

انجام تزریقات در روزهای  5 ،4 ،3و  6بارداری در

نظر دما ،نور ،رطوبت نگهداری شدند .با استفاده از

قفس های جداگانه نگهداری شدند .باید به این نکته

تایمر اتوماتیک برقی ،دوره نوری  12ساعت روشنایی

توجه داشت که درپوش واژنی( )Vaginal plugصبح

و  12ساعت تاریکی برقرار شد .دمای اتاق در 22± 2

هنگام مشاهده شود زیرا با گذشت زمان احتمال از بین

درجه سانتیگراد و رطوبت اتاق با دستگاه بخور در حد

رفتن آن وجود دارد .سم کلرپیریفوس به روش درون

طبیعی ( 40-50 RHدرصد) تنظیم گردید .قفس های

صفاقی) (IP: Intra Peritonialبه موش های ماده

نگهداری حیوانات به طور مرتب تمیز و استریل شده و

باردار تزریق گردید .دلیل انتخاب تزریق درون صفاقی

در کف آن تراشه های ظریف چوب قرار داده می شد.

جذب سریع مواد تزریق شده و هم چنین ورود سریع

شیشه های آب خوری نیز به طور روزانه کنترل و تمیز

این مواد به سیستم گردش خون حیوان می باشد .قبل

می شدند .تغذیه موش ها با استفاده از پلیت های

از انجام تزریقات ،موش ها به دقت وزن شده برای

آماده صورت میگرفت.

تزریق ابتدا پوست ناحیه گردن و بین دو گوش حیوان

در کلیه آزمایشات تجربی برای حصول اطمینان از

را با دو انگشت شست و سبابه دست گرفته و دم حیوان

بالغ بودن موشها ،از موشهای ماده باکره  10هفتهای

را نیز بین دو انگشت آخر همان دست گرفته و موش
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را از سطح پشتی بر روی کف همان دست خوابانده به

به وسیله استریو میکروسکوپ و میکروسکوپ نوری

این ترتیب حیوان بی حرکت باقی می ماند .سپس

بررسی و هر نمونه تجربی با نمونه شم و کنترل آن

سرنگ انسولین 1میلی لیتری یک بار مصرف حاوی

مقیاسه شد .نتایج بدست آمده از هر یک از بررسی

دوز مناسب سم را در باالی کشاله ران قرار داده تزریق

های انجام شده به کمک نرم افزار  SPSS 17با روش

انجام می شد .در تمام تجربیات انجام شده به گروه شم

 ANOVAو تست  Duncanبا سطح معنی داری

نیز همان مقدار آب مقطر به صورت درون صفاقی

 P<0/05و  P<0/001از لحاظ آماری مورد بررسی

تزریق گردید .بعد از تزریق در روزهای  3تا 6بارداری

قرار گرفت.

همه موش ها در روز  15حاملگی تشریح می شوند.

نتایج

وزن جنین ها و جفت ها با کمک ترازو دیجیتالی اندازه

در مجموع همه ی موش های ماده بالغ باردار پس

گیری شد .همچنین با کمک کولیس طول فرق سری-

از تزریق سم و تشریح مورد بررسی قرار گرفتند و

نشیمنگاهی(  )CRاندازه گیری شد .پس از بررسی

نتایج مشخص نمود که کاهش در اندازه فرق سر-

های ابتدایی مورفولوژیکی ،جنین ها و جفت ها به

نشیمنگاهی( ،)CRوزن جنین و جفت گروه تجربی در

مدت  18-24در محلول فیکساتیو فرمالدئید 10درصد

مقایسه با گروه های کنترل و شم وجود داشته است.

تثبیت شدند .پس از ثبوت کامل نمونه ها ،مراحل

نتایج تحلیل آماری و تجربیات روز سوم تا ششم

آبگیری ،شفاف کردن و آغشتگی و برشگیری توسط

( )X±SDبا دوز تزریقی 0/4 ml/kg.bwبه صورت

میکروتوم صورت گرفت .سپس ،نمونه ها توسط رنگ

نمودار تهیه شده است که این روند کاهشی را در وزن

ائوزین و هماتوکسیلین رنگ آمیزی شده و الم ها

جنین و جفت و اندازه فرق سر -نشیمنگاهی( )CRگروه

جهت مطالعه آماده شدند .الم های تهیه شده را با دقت

تجربی در مقایسه با گروه های کنترل نشان می دهد.

نمودار .1مقایسه تاثیر سم کلرپیریفوس در روزهای مختلف بارداری بر وزن جنین ()gr
(** = )p<0/05 = *( )p<0/001
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نمودار .2مقایسه تاثیر سم کلرپیریفوس در روزهای مختلف بارداری بر وزن جفت ()gr
(** = )p<0/05 = *( )p<0/001

نمودار .3مقایسه تاثیر سم کلرپیریفوس در روزهای مختلف بارداری بر  CRجنین ()mm
(** = )p<0/05 = *( )p<0/001

نتایج کلی بدست آمده از بررسی های انجام شده

به طور مثال کاهش معنی داری با سطح ()p<0/05

بصورت نمودارهای فوق را می توان این گونه بیان کرد

و ( )p<0/001در وزن جنین و جفت جنین های

که شاهد تغییرات کمی ،همراه با روند کاهشی در رشد

تجربی و همچنین در اندازه فرق سری -نشیمنگاهی

و نمو جنین های تجربی  15روزه با دوز تزریقی

( )CRمشاهده شده است (جدول)1

 0/4 ml/kg.bwبودهایم.
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جدول :1تحلیل آماری مقایسه ی وزن جنین،وزن جفت و فرق سری -نشیمنگاهی  CRجنین های تجربی ،شم و
کنترل در روزهای سوم تا ششم بارداری
روزهای
بارداری

کنترل

متغییرها
وزن جنین () gr

0/558  0/126

وزن جفت () gr

 0/043

0/163

 1/531

16/178

فرق سری-
نشیمنگاهیCR
()mm

روز سوم

0/476  0/094
*
0/132  0/012
**
14/808  1/869
*

روز چهارم

0/449  0/094
**
0/161 ±0/032
13/952  1/414
**

روز پنجم

0/426  0/070
**
0/146  0/026
*
 1/112
** 13/816

روز ششم

0/422  0/120
**
0/173 ±0/113

 1/697
** 13/759

(** = )p<0/05 = *( )p<0/001

بحث

(مهارآنزیم استیل کولین استراز) ،دستگاه گوارش (هاضمه

در طی پنجاه سال گذشته آفت کشها جزء ضروری

و دفع) ،دستگاه تنفسی (ریه ها) ،تغییر در زمان آپوپتوز

دنیای کشاورزی بوده اند .یکی از مهم ترین نگرانی

سلول های مختلف و مشکالت پوستی و چشمی اثر

های سازمان بهداشت جهانی استفاده بی رویه از آفت

می گذارند .به همین خاطر به بررسی آفت کش

کشها در صنعت کشاورزی می باشد .سم کلرپیریفوس

کلرپیریفوس پرداختیم تا اثرات آن را بر روی جنینهای

جزء آفت کشهایی است که به مقدار زیادی در

موش  Balb/Cمشخص کنیم ،شاید راهکارهایی برای از

کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد و چون جزء

بین بردن این همه عوارض و مشکالت در نظر گرفته

آفت کشهای ارگانو فسفره می باشند به دلیل ساختار

شود .در سری تجربیات تزریق  0/4 ml/kg.bwاز سم

شیمیایی که دارند به مدت  1الی  2ماه می توانند در

کلرپیریفوس در روزهای  5 ،4 ،3و  6بارداری شاهد

خاک بدون تجزیه باقی بمانند و برای محیط زیست و

کاهش وزن جنین و جفت بوده ایم .بدین ترتیب که

سالمت انسان مضر باشند و مسمومیت ناشی از آنها

این اثر کاهشی معناداری با شرط  P< 0/001در روز 5

کمتر از عالئمی که به وسیله عوامل بیولوژیکی مثل

و 6بارداری بر روی وزن جنین ها و در روز  3و5

باکتریها و ویروسها ایجـاد میکنند نیست و فاکتور مهم

بارداری با شرط  P<0/001و  P<0/05بر روی وزن

در مسمویت مزمن این سم دارا بودن تجمع طوالنی

جفت ها کامال مشهود است .پس می توان گفت سم

مدت در بدن است و این تجمع مواد سمی در بدن در

کلرپیریفوس بر روی کاهش وزن جنین و جفت در دوران

تمامی افراد به واسطه غیر مستقیم از طریق غذا ،تنفس

بارداری اثر قابل توجهی داشته است (نمودار  .)2،1این

و حتی جذب پوستی به چشم می خورد .این سموم بر

سم در اندازه ( CRفرق سری – نشیمنگاهی) جنین

روی هورمونهای جنسی ( ،)FSH ،LHدستگاه عصبی

به ویژه در روز 5و 6بارداری اثر کاهشی معنادار با
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 P<0/001داشته اند (نمودار .)3پس سم کلرپیریفوس

جنین با مطالعه حاضر مشابه است ( .)14تحقیقات

احتماال بر روی هورمون رشد یا سوماتروپ اثر گذاشته

 Suleimanهمکاران در سال  2010نتایج نشان داد که

و آن را کاهش داده اند چون این هورمون در رشد اندام

کلرپیریفوس در کاهش النه گزینی جنین موثر بوده

ها و شکلگیری استخوان ها نقش مهمی دارد با کاهش

است ( .)13آزمایشات انجام شده در این پژوهش اثر

قد و وزن در موش های تجربی تحت تزریق این سم

منفی سم کلرپیریفوس را بر رشد نمو کمی جنین نشان

می توان تاثیرات آن را در کاهش و مهار این هورمون و

داد که می تواند به دلیل افزایش استرس اکسیداتیو در

به دنبال آن کاهش رشد CR ،و وزن پی برد .علت این

دوران قبل و بعد از النه گزینی باشد.

که وزن جنین و اندازه  CRدر روز  4و وزن جفت در

در پژوهشVermaو همکارانش در سال 2007

روز  3کاهش یافته را می توان این گونه توضیح داد که

مشخص شد که قرار گرفتن در معرض کلرپیریفوس

روزهای 3و  4روزهای قبل از النه گزینی است و چون

باعث ایجاد استرس اکسیداتیو در بافت موش صحرایی

جنین هنوز در رحم جایگزین نشده است و در این زمان

میشود که احتماال کاهش رشد کمی جنین ها در این

جنین حساس تر و آسیب پذیرتر است و اما با وجود

تحقیق نیز ناشی از استرس اکسیداتیوی می باشد که در

این روند کاهشی در روز 5و 6که روزهای بعد از النه

تحقیقات دانشمندان دیگر به اثبات رسیده است (.)15

گزینی میباشد و با اینکه جنین در رحم جایگزین شده

تحقیقات  Ahmadiو همکارانش در سال  2012نشان

اما باز هم در معرض خطر و آسیب بیشتری میتواند

داد که سموم کشاورزی باعث القاء تولید رادیکال آزاد

قرار بگیرد و نتایج نشان داده که تزریق سم کلرپیریفوس

و ایجاد استرس اکسیداتیو می شوند و با تغییر فعالیت

هم روزهای قبل از النه گزینی و هم در روزهای بعد از

آنزیمها و کاهش غلظت  GSHسبب نارسایی سیستم

النه گزینی اثرات منفی بر روی جنین بجا گذاشته است

دفاعی آنتی اکسیدان برای مقابله با رادیکالهای آزاد و

و می توان اظهار داشت که روز های  3تا  6بارداری

آسیب اکسیداتیو بافتی می شوند .این مطالعه ضمن

به عنوان روزهای بحرانی برای جنین بشمار می رود،

تفاوت در نوع سم مورد استفاده به دلیل اثرات مخرب

که احتماال رابطه به خصوص اثر مسمومیت این سم در

سموم بر سالمت موجودات زنده با پژوهش حاضر

این روزها بر روی جنین بیشتر است .با توجه به این

همخوانی دارد( .)19و بر اساس تحقیقات  Yehiaaو

که در این پژوهش اثرات منفی سم کلرپیریفوس در

همکارانش در سال  2007مشخص شد سموم کشاورزی

رشد و نمو کمی جنین نشان داده شد ،در تحقیقات

در حیوانات باعث تغییر در پارامترهای فیزیولوژیکی و

 Tianو همکارانش در سال  2005مشخص شد سموم

بیوشیمیایی میشود و پاسخ منفی در سالمتی حیوانات

کشاورزی می توانند سبب بروز آنومالی اسکلتی در

به دنبال خواهد داشت این مطالعات نیزی تاییدی بر

جنین شده و همچنین باعث کوچک شدن کبد شوند.

صحت نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر می باشند

این مطالعه ضمن تفاوت در نوع سم مصرفی به دلیل

( .)13باتوجه به کاهش اندازه  CRو اختالل در رشد

اثر منفی سموم کشاورزی ارگانوفسفره در سالمت

و نمو جنین می توان اینگونه بیان کرد که احتماال سم
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اثرات سم کلرپیریفوس ( )Chlorpyrifosبر روی رشد و نمو کمی جنینهای

……….. Balb/C

کلرپیریفوس می تواند در بیان ژن های osteocalcin

جمله هورمون رشد سبب کاهش معنیداری در وزن

،wnt7a ، BMP ، Hox ، shh، osteopontin ،

جنین ،وزن جفت و اندازه فرق سر-نشیمنگاهی()CR

Chordinو Nogginاختالل ایجاد کرده و حتی فاکتور

باعث تغییر تکامل طبیعی جنین گروه تجربی در مقایسه

های رشد فیبروبالستی  FGFرا نیز تحت تاثیر قرار

با گروه کنترل شده است.

دهد( .)20که از این طریق توانسته اثرات منفی بر رشد

پس مصرف این سم می تواند تاثیر منفی وسیعی بر

و نمو کمی جنین و روند تکاملی آن در دوران بارداری

سالمت جنین داشته باشد .در نهایت میتوان گفت سم

را به همراه داشته باشد.

کلرپیریفوس برای حفظ محیط زیست و انسان ها و به

نتیجه گیری

ویژه خانم های باردار خطرناک است و حداالمکان از

یکی از امتیازات قابل به ذکر این پروژه تحقیقاتی

آفتکشها به ویژه کلرپیریفوس در مصارف کشاورزی

این است که تا آن جایی که بررسی نمودهایم ،تاکنون

برای از بین بردن آفات محصوالت استفاده نشود و به

مطالعه ای در رابطه با اثرات سم کلرپیریفوس بر روند

جای آنها از روش های غیر شیمیایی و یا ترکیباتی با

تکاملی جنین صورت نگرفته است و نتایج حاصل از

شدت سمیت و ضررهای کمتر برای انسان و حیوان و

این پژوهش تاثیرات مخرب و زیان آور این سم را در

حتی محیط زیست استفاده گردد.

روزهای مشخصی از دوران بارداری نشان داد .احتماال

تشكر و قدردانی

سم کلرپیریفوس با درصد سمیت حاد و با اثر بر روی

از کلیه عوامل و همکاران محترم دانشگاه آزاد

تقسیم و تمایز سلولی ،کاهش عملکرد پروتئین ها،

اسالمی واحد کرج که در اجرای این پروژه تحقیقاتی

جهش یا حذف ژن های مربوط به رشد و نمو جنین

ما را یاری نموده اند کمال تشکر را داریم.

در اوایل بارداری و نیز کاهش در بعضی هورمون ها از
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