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 1399 مهرتاریخ پذیرش:            1399 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

 و هاودخانهر هحاشي در ماندهباقي اشياء و وادم و هالجن شامل هک شانتغذيه نحوه و خودهب مخصوص کنجکاوانه رفتار به توجه با هااردک

 مارينسيلي و پنيسيالميندی اثر مقايسه بررسي حقيقت اين از هدف نابراينب هستند. سرب با مسموميت مزمن رمف به ابتالء عرضم در ستا هامرداب

 عضالت در ربس يزانم بر مارينسيلي و پنيسيالمينید اثر بررسي منظوربه باشد.مي سرب تاثير حتت هایاردک عضالت در سرب ماندهباقي بر

 دريافت :1 گروه شامل تکرار سه در ایقطعه 30 گروه 4 به Pekin نژاد روزهيک اردک قطعه 201 تعداد سرب، تاثير تحت هایاردک سينه و ران

 ،(کنترل گروه) وگرميلگرم/کميلي 40 دوز با سرب نيترات + پايه يرهج کنندهدريافت :2 گروه ،(شاهد گروه) آزمايش دوره لک در پايه جيره کننده

 دی درمان )گروه وگرمگرم/کيلميلي 20 دوز با پنيسيالميندی + گرم/کيلوگرمميلي 40 وزد با سرب نيترات + پايه جيره کنندهدريافت :3گروه

 گرم/کيلوگرمميلي 300 دوز اب مريم خار الکلي عصاره+ گرم/کيلوگرمميلي 40 دوز اب سرب نيترات + پايه جيره کنندهدريافت :4گروه ،پنيسيالمين(

 هایپروتکل مطابق هااردک کشتار و رورشپ دوره پايان زا پس .يافتند پرورش روز 06 مدتبه و يدندگرد بندیتقسيم مارين(سيلي درمان )گروه

 اسپکترومتری دستگاه توسط هنمون هر سرب غلظت و طعه(ق 5 پن هر )از اخذ دهش کشتار قطعه هر در  انر و سينه ضالتع از گيرینمونه اخالقي

 اکسيدانآنتي  اصيتخ با مارينسيلي و پنيسيالميندی حاضر تحقيق در آمده دستهب نتايج به توجه اب گرديد. گيریاندازه کوره روشبه اتمي جذب

 نسبت مريم ارخ الکلي عصاره ثرا الحاين با دهند. کاهش سينه و ران عضالت رد ماندهباقي سرب ميزان p>05/0 داریمعني طوربه توانستند خود

 توانمي و بود ترکم اندکي سينه عضله با مقايسه در مريم خار عصاره اب درمان تحت ران لهعض در وجودم سرب قدارم و ودب ترقوی پنيسيالمين به

 گردد. يشنهادپ سنگين فلزات کاهش در موثر داروی عنوانبه

 Pekinاردک نژاد اسپكترومتري جذب اتمی، ، مارینیسيل، سرب، پنيسيالميندي کلمات کلیدی:

 h.zarei@iautmu.ac.ir پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه

سرب بعد از جیوه، دومین فلز سنگین خطرناک است که طی        

علت استفاده زیاد از این فلز در صنایع بنزین، های گذشته بهسال

چنین لوازم سازی، همها، صنعت کشاورزی، صنعت باتریصنعت رنگ

گسترده در محیط انتشار یافته است و  طورآرایشی و سایر صنایع به

از طریق آلودگی آب و مواد غذایی، انسان و حیوان را به مسمومیت با 

روزافزون جمعیت  . با افزایش(Tuormaa ،1995) کنداین فلز مبتال می

عنوان های حیوانی، بهجهان و افزایش نیاز به منابع پروتئینی، پروتئین

ها مورد توجه قرار گرفته است. اردککننده پروتئین یك منبع تآمین

از طریق برآوردن نیاز گوشت و تخم اردک برای  Pekinازجمله نژاد 

منشأ این نژاد کشور جامعه نقش مهمی درکمك به بهبود تغذیه دارند. 

عنوان یك نژاد مشخص معرفی به 1۸۷۳چین است و اولین بار در سال 

در آمریکا  گوشتی اردک تر مزارع پرورشحاضر بیش و درحال است شده

آب نقش مهمی در زندگی حیوانات به  کنند.از این نژاد استفاده می

چنین محل آلودگی از ضایعات صنعتی کند. همها ایفا میویژه اردک

شان، خاطر زیستگاه اصیلهب. طور مستقیم یا غیرمستقیم استهب

ند. بسیاری گیرها تحت تاثیر آلودگی قرار میتر از مرغها آساناردک

ها با آن روبرو هستند این است از مشکالتی که در این زمینه اردک

شوند و به همین خاطر با فلزهای داری میطور وسیع نگههها بکه آن

شوند. نتیجه این آلودگی تاثیرات چون سرب روبرو میسنگین هم

تواند برای طور غیرمستقیم میهگذارد و بها میمستقیمی روی اردک

 کنندو محصوالت اردک استفاده می هاکنندگانی که از فرآوردهرفمص

 .(Romano، 2009و  Ferreyra ؛2011 و همکاران، Kamil) باشد کشنده

تواند چنین میشود. هماز طریق غذا و آب آشامیدنی جذب می بسر

 (Kamil  راه هوا استنشاق شود و مستقیماً از طریق پوست نفوذکند از

 هب مخصوص کنجکاوانه رفتار به توجه با هااردک(. 2011و همکاران، 

مانده در ها و مواد و اشیاء باقیشان که شامل لجنشکل تغذیه خود و

مزمن مسمومیت  فرم به ابتالء معرض در هاستمرداب و هارودخانه حاشیه

 ها،که ضایعات و فاضالب کارخانهجاییاز آن با این فلز سنگین هستند،

یابند ها راه میهای ساختمانی و غیره به رودخانهرنگ مواد سوختی،

های عضالت و استخوان ماندن این فلز دراحتمال این مسمومیت و باقی

ها این پرندگان بسیار زیاد است و گوشت این پرندگان مانند ماهی

کننده از گوشت های مصرفیکی از منابع ورود این فلز به بدن انسان

و  Kamil) ر در بهداشت عمومی موثر استهاست و از این نظآن

افزایش التهاب و  .(Romano، 2009و  Ferreyra ؛2011 همکاران،

اکساید، تغییر  دهی نیتریتمسیرهای سیگنال اکسیداسیون، اختالل در

و ، آسیب به پوشش آندوتلیال کننده عروقهای اصلی تنظیمسیستم

به ایجاد اند منجر توجلوگیری از انحالل و شکسته شدن فیبرین، می

-Navas؛ Al-Bader ،2011 و Narayana) عارضه توسط سرب گردد

Acien ،200۷.) پنیسیلین  از که است سولفورآمینواسید یك پنیسیالمین

آید. این دست میهیدرولیز و باز شدن حلقه الکتونی به وسیلهو به

، نقره، مس ماده ترکیبی مؤثر برای شالته کردن فلزات سنگین مانند

برای  چنین این ماده ترکیب مؤثریهم. باشدروی، سرب و جیوه می

)علیشاهی  تارتباط متقاطع کالژن و االستین اس جلوگیری از فرایند

گیاهی  Silybum marianum (. خارمریم با نام علمی1۳9۷و همکاران، 

است دو ساله از خانواده کمپوزیته به ارتفاع دو متر که به حالت خودرو 

روید. میوه ها و اراضی متروک در مناطق شمالی ایران میجاده در کنار

متابولیك کبد  –های توکسیك این گیاه در پیشگیری و درمان آسیب

ناشی از مواد مختلف و نیز در درمان هپاتیت حاد از اهمیت خاصی 

برخوردار است. مواد موثره این گیاه از ایزومرهای سیلیبین، سیلی 

سیلیمارین نامیده  ین تشکیل شده است که غالباًکریستدیانین و سیلی

مارین به پنیسیالمین و سیلیدی (.1۳۸2)حقی و پیرعلی،  شوندمی

اکسیدان اثرات مثبتی در کاهش عوارض ناشی از عنوان داروهای آنتی

خصوص کنون مطالعات زیادی درتا مسمومیت با سرب داشته است.

دهنده خصوصیات شده که نشاناکسیدانی این داروها انجام اثرات آنتی

تواند در های آزاد است و این خصوصیت میکنندگی رادیکالجمع

رسوب این فلز  های مزمن ناشی از فلزات سنگین ودرمان مسمومیت

، Lyle؛ 200۷و همکاران،  Golalipourد )جلوگیری نمایدر عضالت 

رایط مارین در ش( دریافتند سیلی1۳92. ابراهیمی و همکاران )(19۸1

باشد بروز تنش اکسیداتیو القایی توسط سرب دارای نقش حفاظتی می

 گرددعملکرد پرنده می اکسیدانی موجب بهبودو با تقویت سیستم آنتی

(، 1۳9۷چنین علیشاهی و همکاران )هم (1۳92)ابراهیمی و همکاران، 

را بر سمیت نانوذرات نقره در ماهی شیربت  EDTAاثر پنیسیالمین و 

نمودند این محققان دریافتند که تجویز خوراکی این دو ماده بررسی 

برای پیشگیری و درمان مسمومیت با نانوذرات نقره در ماهی قابل 

 باشدمی EDTAتر از استفاده بوده و کارایی پنیسیالمین بیش

از این مطالعه بررسی اثرگذاری  فهد (.1۳9۷)علیشاهی و همکاران، 

با سرب و کاهش میزان سرب موجود این دارو در درمان مسمومیت 

 در عضالت ران و سینه اردک که مورد مصرف غذایی انسان قرار 

 باشد. گیرد میمی

 

 هامواد و روش 

 ساعت 24 مدتبه شده کشت و بومی گیاه خارمریم بذرهای ابتدا      

 صورتبه آسیاب با سپس. گرفت قرار گراددرجه سانتی –20 فریزر در

 10. شد داده عبور 45 مش با الك از حاصل و پودر دیدگر پودر کامل

 اتردوپترول با سوکسله در و ریخته انگشتی حاصل درون پودر از گرم

     (DOI): 10.22034/aej.2020.120783     
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 مدتبه چربی فاقد پودرهای سپس، .شد گیریساعت روغن 12 مدتبه

 در الستاتاتی و اتانول استون، متانول، استونیتریل وسیلهبه دقیقه ۳0

 خال در آمده دستبه هایعصاره. شدند گیریهعصار حمام اولتراسوند

 (.1۳۸۳)ضیایی و همکاران،  گردیدند تغلیظ خشك

 به Pekinروزه نژاد قطعه اردک یك 120تعداد : پرورش اردک       

  :یدگردبندی شرح زیر تقسیمبهدر سه تکرار ای قطعه ۳0گروه  4

، (دگروه شاه)کننده جیره پایه در کل دوره آزمایش : دریافت1گروه 

گرم بر میلی 40 دوز با سرب نیترات پایه+ جیره کنندهدریافت :2 گروه

ره کننده جیدریافت: ۳ گروه، کنترل(گروه ) از هفت روزگیکیلوگرم 

+ دی از هفت روزگی گرم/کیلوگرممیلی 40پایه + نیترات سرب با دوز 

ه گرواز چهارده روزگی ) گرم/کیلوگرممیلی 20پنیسیالمین با دوز 

رات کننده جیره پایه + نیت: دریافت4 گروهدرمان دی پنیسیالمین( 

رم  گمیلی ۳00+ خار مریم با دوز  گرم/کیلوگرممیلی 40سرب با دوز 

یره تیمارهای فوق از طریق ج مارین()گروه درمان سیلی بر کیلوگرم

ز ادر یك روزگی پس  ها تغذیه شدند.روز به اردک 60غذایی در طی 

ای انتخاب شد که جوجه اردک برای هر پن به گونه 10شی، کوزن

روزگی تحت  60تا  1ها از ها یکسان باشد. جوجهوزن همه پن میانگین

ش آب د. در کل دوره پروریافتنشرایط استاندارد بر روی بستر پرورش 

یط پرورش از . شراگرفتها قرار طور آزاد در اختیار جوجهو دان به

رای برطوبت، تهویه، برنامه نوری و واکسیناسیون قبیل درجه حرارت، 

هت ج. تلفات روزانه ثبت شد و پس از توزین بودها یکسان همه گروه

دوره  روز شصتم پس از پایان .دیگردگشایی بررسی علت مرگ کالبد

ر گیری از عضالت سینه و ران در هها نمونهپرورش و کشتار اردک

نجام قطعه( و به آزمایشگاه جهت ا 5)از هر پن  قطعه کشتار شده اخذ

 سینه نمونه آزمایشات جذب اتمی فرستاده شد. مراحل عضالت ران و

 ت.  انجام پذیرف آزمایش جهت برداریضوابط نمونه به توجه برداری شده با

عدد تا  60های جمع شده به تعداد نمونه: گيري سرباندازه       

داری گراد نگهسانتی درجه -1۸دمای  در منجمد صورتهزمان آزمایش ب

غلظت سرب هر نمونه توسط دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی  شدند.

و نتایج  آزمایش جهت اطمینان از دقت گیری گردید.روش کوره اندازهبه

دست آمد و جهت ههر نمونه سه مرتبه آزمایش شد و میانگین آن ب

 ی قرار گرفت.اطمینان از صحت آزمایش درصد بازیافت نیز مورد ارزیاب

 60نانوگرم سرب در گرم استاندارد به  ۳0و  20، 10 در این روش

هایی که میزان سرب آن مشخص بود اضافه شد تا میزان نمونه از نمونه

روش درصد بازیافت سرب به دست آید.ها بهسرب بازیافت نمونه

 دست آمد. طبق گزارش شرکتهب %95-9۸اسپکترومتری جذب اتمی 

سیت دستگاه آنالیز فلزات سنگین در روش اسپکترومتری سازنده حسا

پیکوگرم  5/1نانوگرم در  1گیری بر روی سرب جذب اتمی کوره اندازه

پارامترها برای این روش مشتمل بر پخش اتمی  عنوان شده است.

هر کیلوگرم فرآورده  در میکروگرم به pb میزان سرب برقی است. گداختن

رطوبت مواد آلی نمونه با تزریق بخشی هضم  شود.دریافتی بیان می

داخل کوره پخش کننده بهاز نمونه هضم شده در حضور ترکیب اصالح

کننده اتمی با پردازش الکتریکی در دستگاه اسپکترومتری با ربایش 

متر و نانو ۳/2۸۳ی ربایش در طول موج گیراتمی ایجاد گردید. اندازه

ی سنجابی محاسبه گردید وسیله منحنهتعیین غلظت سرب در نمونه ب

قبل از آزمایش برای جلوگیری از  (.1۳91فرد و همکاران، )کبیری

آید باید آلودگی وسایل دست میهآزمونی که زیادتر از حد واقعی ب

کمك اسیدنیتریك زدود و از آلودگی خارجی در جا ای را بهشیشه

 جایی فضای آزمایشگاه جلوگیری کرد.به

دست آمده در ههای بداده: حليل اطالعاتروش تجزيه و ت       

 One Way Anova با استفاده از روش  22نسخه   SPSS برنامه آماری

در . تگرفمورد ارزیابی قرار  در بین گروه های درمانی، شاهد و کنترل

ماری آ( شد، اختالف از نظر >05/0p) 05/0تر از که احتمال کممواردی

ر از خطای معیا ±صورت میانگینج بهدار تلقی گردید. کلیه نتایمعنی

 میانگین درج شد.

     

 نتایج
له ران مانده در عضمیزان سرب باقی ،1با توجه به نتایج جدول        

ه مارین نسبت بپنیسیالمین و سیلیهای درمانی دیاردک در گروه

ال ح(. با اینp<05/0یافته است ) داری کاهشطور معنیکنترل به گروه

 داری مشاهده نشدهای شاهد و درمان اختالف معنیهمیان گرو

(05/0<p.) 
 

خطاي معيار از ميانگين ميزان سرب  ±:مقايسه ميانگين 1جدول 

 هاي کنترل،شاهد و درمانیعضله ران اردک بين گروه ميکروگرم/کيلوگرم

 عضله ران اردک نوع نمونه

)( گروه سن SEMMean 

60 

 روزگی

 شاهد

 کنترل

 پنیسیالمینرمان دید

 ماریندرمان سیلی

b          000/0 ± 000/0 
a ۷۳9/2 ± 445/4 
b 0۷0/0 ± 5۸6/1 
b 1۸5/0 ± 495/1 

(a.b) ون ها در یك ستدار در بین گروهمتشابه نشانه اختالف معنیحروف غیر 

 .(>05/0p) باشدمی
 

له سینه مانده در عضمیزان سرب باقی 2با توجه به نتایج جدول        

مارین  نسبت به گروه پنیسیالمین و سیلیاردک در گروه درمانی دی

حال میان (. با اینp<05/0) یافته است داری کاهشطور معنیکنترل به

 (.p>05/0داری مشاهده نشد)های شاهد و درمان اختالف معنیگروه
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مانده در عضالت سینه و ران  اردک تحت درمان با میزان سرب باقی

داری نسبت به نمونه کنترل طور معنیمارین و پنسیالمین بهسیلی

مارین در کاهش میزان حال اثر سیلی(. با اینp<05/0کاهش یافت )

 (.2و  1)شکل  عضالت سینه و ران اردک اندکی مشهودتر بود سرب در
 

خطاي معيار از ميانگين ميزان سرب  ±: مقايسه ميانگين 2جدول 

 شاهد و درمانی هاي کنترل،سينه اردک بين گروهعضله ميکروگرم/کيلوگرم 

 اردکسينه عضله  نوع نمونه

)( گروه سن SEMMean 

60 

 روزگی

 کنترل

 شاهد

 پنیسیالمیندرمان دی

 ماریندرمان سیلی

b 000/0 ± 000/0 

 a  2۷2/2 ± 45۸/۳ 

 b 100/0 ± 5۷۳/1 

 b ۷01/0 ± 5۸۳/1 

(a.b) ون ها در یك ستدار در بین گروهختالف معنیمتشابه نشانه احروف غیر 

 .(>05/0p) باشدمی
 

 بحث 

های سال طی که است خطرناک سنگین فلز دومین سرب جیوه، از بعد       

، سازیرنگ صنعت بنزین، صنایع در فلز زیاد از این علت استفادهبه گذشته

چنین لوازم آرایشی و سایر ، همسازیصنعت کشاورزی، صنعت باتری

آب  طریق آلودگی و از است یافته در محیط انتشار طور گستردهصنایع به

 .کندو مواد غذایی، انسان و حیوان را به مسمومیت با این فلز مبتال می

در حال  دائماًانسانی های فعالیتطبیعی و  منابع طریقفلزات سنگین از

و همکاران،  Oymak) باشندمیهای آبزی به اکوسیستم وارد شدن

خواص و  تجمع زیستی ، پایداری طوالنی وبا توجه به سمیت . (2009

های آبزیان در فلزات سنگین گروه اصلی آالینده ها،آن تجزیه ناپذیری

  .(200۸و همکاران،   Uysal) دهندمیتشکیل  رازنجیره مواد غذایی 

هایی پایدارند که کنندهفلزات سنگین برعکس مواد زائد آلی، آلوده

یه صورت گیرد شوند. اگر هم تجزها تجزیه نمیمعموالً توسط باکتری

های عنوان افزودنیهها را بتوان آنقدر کند و بطئی است که میآن

سرب یك سم محیطی . پایدار به محیط زیست آبی محسوب نمود

مطالعات نشان داده که قرار گرفتن  است که در همه جا وجود دارد.

های قلبی عروقی، در معرض سرب باعث فشار خون باال، بیماری

که از طریق افزایش شود کلیوی، آسیب مغزی ... می مشکالت کبدی و

 تغییر اکسید، نیتریك به دسترسی کردن محدود ،اکسیداتیو شدت

 کنندهتنگ هایندینپروستاگال افزایش آنژیوتانسین، رنین سیستم

، ، افزایش التهابهای گشادکننده عروقندینعروق، کاهش پروستاگال

روق عضله صاف و کاهش اثر دهی یون کلسیم در عاختالل در عالمت

ها سرب نشان . عالوه بر ایناست گشادکنندگی وابسته به اندوتلیوم

کاهش  علت آسیب به اندوتلیال مانع از ترمیم اندوتلیال،داده که به

کاهش بافت  های اندوتلیال، سرکوب تولید پروتوگلیکان،رشد سلول

 شودمی ینوژنفعال کننده پالسمینوژن و باال بردن مهارکننده پالسم

(Nosratola  ،200۸و همکاران). چنین سرب با اثر بر سیستم هم

شود توجهی در غلظت هموگلوبین میهموپوئتیك باعث کاهش قابل

باعث عمر کوتاه گلبول قرمز از طریق افزایش شکنندگی غشا و  و

های دخیل کاهش سنتز هموگلوبین که در نتیجه کاهش سطح آنزیم

سینکاکریمی و همکاران  .(WHO ،1999) گرددمی ،ها استآن در سنتز

های کبد و میانگین غلظت فلزات در بافت( دریافتند 1۳94در سال )

های در اردک کلیه بافت چنینهم های سرسبز و سرحنایی وعضله اردک

 کهدرصورتی کرد پیروی Cr>Cd>Pb>Zn>Fe ترتیب از سرحنایی

 رسبز از ترتیبهای سمیانگین غلظت فلزات در کلیه اردک

Cd>Cr>Pb>Zn>Fe  با توجه به مکانسیم سرب  .پیروی کرده بود

رسد که سرب مانع توانایی بدن برای ساختن هموگلوبین با نظر میبه

طور خاص سرب شود و بهها در چند مرحله میایجاد تداخل با آنزیم

باعث کاهش بیوسنتز هـِم و مهار آمینولینولئیك دهیدراتاز اسید و 

 از آهن که این آنزیم در انتقال شودز فعالیت آنزیم فروکالتاز میمها

 علت غیرفعالبه. باشدمی مؤثر هِم تشکیل برای پروتوپروفیرین به فریتین

تجمع  های قرمزگلبول در فروکالتازپروتوپروفیرین بودن

 
مانده برحسب ميکروگرم بر کيلوگرم : ميزان سرب باقی1شکل 
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 سرب با مسمومیت و سربب جذ تشخیص برای خوبی نشانه که یابدمی

 سرب .(Sergio ،1996) دکنمی مشخص را بود آهنکم نتیجه در و است

های مکانیسم. یابدمی تجمع مغز در و عبورکرده مغزی سد خونی از

 شده نیستند شناخته کامالً هنوز و بوده پیچیده سرب عصبی سمیت

 رسپتورهای نوروترانسمیترها که اندداده نشان جدید هاییافته ولی

 نوعی که آسپارات-Dمتیل -Nروی  سرب. هستند سرب حمله هدف

 درگیر را شناخت و یادگیری گذاشته سیستم اثر است رسپتورگلوتامات

شده  بیان سرب نوروتوکسیسیتی برای متعددی هایمکانیسم د.کنمی

 در مسمومیت که نورونی حاد تخریب معتقدندکه مطالعات بعضی .است

، Sharifi) شدبا با آپوپتوز ارتباط در است ممکن شودمی دیده سرب با

 کنترل تحت پدیده یك آپوپتوز(. 2002و همکاران،  Streiff؛ 2002

 هسته، شدن مچاله کروماتین، تراکم با رفولوژیكوم نظر از است که ژن

 Glover) شودمی مشخص DNA شدن قطعه قطعه و غشا خوردگیچین

 وابسته هایژن از یکی. (199۷و همکاران،  Jiang؛ 1999و همکاران، 

موجب بقای سلول  Bcl-2 پروتئین است. Bcl-2خانواده  آپوپتوز درون به

. (2002و همکاران،  Huang) شودمرگ سلول می تسریع موجب Baxو 

 تغییر در دایم حیات دوران طول در به یکدیگر پروتئین دو این نسبت

 Bax و کاهش Bcl-2افزایش  سرطانی تومورهای در مثال انوعنبه .است

 شدیداً  Baxانفارکتوسیاایسکمی  دنبالبه کهحالیدر شودمی مشاهده

شدید  التهاب باعث سرب باالی هایغلظت چنینهم یابد.می افزایش

 سرب با طوالنی مدت تماس که است این بر فرض و شده کبد در

 Miolservic) شود نیز در انسان کبدی هایآسیب موجب است ممکن

بر  آن تأثیر به بوطمر عمده طورهب سرب سمیت(. Maire ،2000و 

 اختالالت بیوشیمیایی به منجر که هاستسلول آنزیمی هایسیستم

 آمینوترانسفراز آسپارتات هایآنزیم به توانمی هااین ازجمله .شودمی

(AST) ، ترانسفراز آالنین ALT) ( فسفاتاز آلکالین و  (ALP) کرد اشاره. 

AST کبد، در و دارد جودو میتوکندریایی سیتوزولی هایایزوآنزیم در 

 شودمی یافت قرمز و سفید هایگلبول ها،شش پانکراس، مغز، ماهیچه،

(Praff و Kaplan ،2000.) ALT در که سیتوزولیاست یك آنزیم 

 اختصاصی کبد برای و شودمی یافت در کبد زیاد بسیار هایغلظت

داخل  به هاآنزیم این شدن آزاد عامل کبدی هایآسیب سلول و است

آنزیمی است که در بسیاری از  ALP نچنیاست. همش خون درگ

شود و مقدار زیادی از کبد و استخوان آزاد میها وجود دارد و بهبافت

 جدیدترین .شودمی ALPانسداد مجاری صفراوی منجر به افزایش 

 پرواکسیدان تعادل زدنهم به طریق از را سرب توکسیك اثر نحوه تئوری

 ROS  افزایش تولید In vivo مطالعات. کندمی رحمط اکسیدانآنتی به

(Reactive oxygen species) اند.داده سرب نشان مصرف دنبالبه را 

ROS ،الکترون چند یا یك هر مولکولی است که دارای یا رادیکال آزاد 

 در هارادیکال تولید این از بخشی. باشد غیرمزدوج

 شکل به  ROSتولید د.گیرمی صورت میتوکندری در و تنفسی زنجیره

اکسیداتیو است که این امر موجب  دنبال استرسبافت، به در پاتولوژیك

 شودمی اسیدنوکلئیك و غشا هایچربی و هاپروتئین به ضایعه

(Marchetti ،200۳). عنوان مارین بهسیل آمین و سیلیپنی -دی

یر باز اکسیدان با تاثیر بر دفع رادیکال آزاد و هم تاثداروهای آنتی

خوارها عمل دارنده بر آزاد شدن رادیکال آزاد اکسیژن توسط بیگانه

سیل آمین در کاهش سطح سرب خون  پنی -کند. کارایی دیمی

سازد. استفاده انتخاب خوبی برای درمان مسمومیت مزن سرب می

خاطر ترکیباتی هتواند بسیل آمین دفع ادراری سرب را میپنی -دی

دهد افزایش دهد. با ارزیابی تاثیرات ین تشکیل میکه با این فلز سنگ

های بالغ موش های خونیشاخص مسمومیت سرب خوراکی مزمن روی

سیل آمین در کاهش این تاثیرات گزارش نمودند پنی -دی کارایی و

اکثر پارامترها به سطح نرمال  های قرمز خون زیاد وکه شمار گلبول

 . آنتی(2006و همکاران،  Garza؛ 2011و همکاران،  Anjum) رسیدند

 هاپنلیکو، تنوئیدهاروکا، Bیتامین ، وC یتامینوجمله هایی ازاکسیدان

سیلی ویزو ایانین دسیلی، کریستینسیلی ،بینسیلی شامل نوئیدهاوفال و

در عصاره خار مریم وجود دارند که مسئول اثرات حفاظت نورونی بین 

 ؛1999و همکاران،  Schuppan ؛2001و همکاران،  Yang) باشندمی

Mitra  ،مارین اکسیدانی سیلیفعالیت قوی آنتی .(199۸و همکاران

سبب افزایش گلوتاتیون سلولی و تحریك تولید سوپر اکسید دیسموتاز 

(SOD( و گلوتاتیون پراکسیداز )GPX( کاتاالز ،)CATدر مغز رت ) ها

آزاد های لیکااز رادناشی های سیبی از آکه موجب جلوگیرگردد می

باعث محافظت  مریم چنین خارهم .(1999و همکاران،  Sunil) میشوند

شود و مکانیسم عمل را القاء های اکسیداتیو میمغز در برابر آسیب

افزایش سطح گلوتاتیون احیا شده، میزان اسیداسکوربیك و فعالیت 

و همکاران،  Nencini) آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در مغز ذکر نمودند

 سروتونین نفرین، نوراپی غلظت مارینسیلی که شده داده نشان .(200۷

 است داده افزایش کوچك، موش مغز مناطق برخی در را دوپامین و

(Osuchowski  ،2004و همکاران).  Kitter(2002) ن یماراثرات سیلی

 ها را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفته است کهبر روی بقاء سلول

از طریق تقویت عمل PC-12 های سلولآپوپتوزیس  مارین ازسیلی

NGF ( به 1۳91سیریزی و همکاران ). ابراهیمیکندممانعت می

عضله  بررسی فلزات سنگین کادمیوم، سرب ، مس و روی در بافت

میزان  المللی انزلی پرداختند نتایج نشان داداردک ماهی تاالب بین

تعیین شده توسط  فلزات سرب، مس و روی زیر حد استانداردهای

 کادمیوم باالتر اما غلظت دست آمدبه WHO و FAO، EPA هایسازمان

شدار تواند یك هشد که این می ارزیابی WHO و EPA از استانداردهای

پذیر جامعه باشد. محاسبات های آسیبرای مصرف این ماهی در گروهب

نظر  میزان جذب روزانه نشان داد که مصرف یك وعده از این ماهی از
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تحقیقات نشان داد  ندارد.بهداشتی هیچ ممنوعیتی برای یك فرد بالغ 

های ادراری مانند های شدید به لولهتواند آسیبمارین میکه سیلی

 Hamidian) دهد کاهش هارت را در خون فشارشدید  و افت اینکروز لوله

 ه( به مطالع1۳99نویریان )دوست و عالف. اتفاق(2020و همکاران، 

 ماهیفلزات و فلزات سنگین در بافت عضله اردکجمع بیولوژیك شبهت

(1۷۸5 (Esox Lucius Linnaeus, گیالن(  )استان درویشان سیاه رودخانه

ترین تجمع عناصر به ترین و بیشمیزان کم پرداختند نتایج نشان داد

، ۷۸/6-15/۸، مس ۸5/21-26/24، آهن ۸9/25-۸0/2۸ترتیب: روی 

، آرسنیك 59/0-62/0، سلنیوم 6۸/0-۷۳/0سرب  ،۷۷/1-12/2منگنز 

 کروم  ،24/0-2۸/0 نیکل ،۳۸/0-41/0 کادمیوم ،62/0-5۳/0

میکروگرم بر گرم وزن خشك،  0۸۷/0-09۸/0و جیوه  19/0-1۷/0

های نظارتی ملی برای دریافت قابل حادیه اروپا و آژانسات .باشدمی

مانده سموم آفات چنین باقیقبول یا قابل تحمل فلزات سنگین و هم

دریافت قابل تحمل  .توسط انسان مقادیر مشخصـی را تعیین کردند

و دریافت قابل تحمل هفتگی  Tolerable Daily Intake (TDI)روزانه 

Tolerable Weekly Intake (TWI) ر این مواد خطمقادیر دریافت بی

های افزودنی در WHO و FAOمشترک  کمیته. کنندمی سمی را تعیین

سرب  مثل سمی فلزات دریافت ارزیابی برای که کرد اعالم  (JECFA)ذاییغ

 Provisional Tolerable Weekly Intake  (PTWI)بایستی از انسان، در

دلیل که این به طور موقت استفاده کردبهتحمل  یا دریافت هفتگی قابل

-Parentو Nasreddine) خاصیت تجمعی این مواد در بدن انسان است

Massin ،2002.)PTWI  ازای میکروگرم به 25سرب در انسان  برای

ازای کیلوگرم وزن میکروگرم به 6/۳بدن در هفته )معادل  م وزنکیلوگر

طور باشد. در واقع مقدار قابل تحمل سرب در هفته بهبدن  در روز( می

 ،WHO) است میکروگرم 1500کیلوگرمی 60 فرد یك برای موقت

ب از طریق عضالت ران و سینه اردک تحت مقدار دریافت سر .(199۳

میکروگرم بر  5۸۳/1و  495/1ترتیب پنیسیالمین بهتیمار با دی

کیلوگرم و مقدار دریافت سرب از طریق عضالت ران و سینه اردک 

میکروگرم بر  5۷۳/1و  5۸6/1ترتیب تحت تیمار عصار خارمریم به

به مقدار قابل  این مقدار نسبت .( 2و  1)جدول  کیلوگرم محاسبه شد

میکروگرم  1500کیلوگرمی که  60برای فرد  PTWIتحمل هفتگی 

تر است. میکروگرم/کیلوگرم وزن/هفته( بسیار کم 25) شوددر هفته می

طور چشمگیری مریم توانست به پنیسیالمین و عصاره خاربنابراین  دی

مانده سرب را در سطح قابل قبول استاندارد کاهش دهد. میزان باقی

عنوان داروی موثر در کاهش سرب مارین و پنسیالمین هر دو بهسیلی

عنوان یك ماده گیاهی تا حدی مارین بهحال عصاره سیلیموثرند با این

 تری در کاهش سرب داشت.اثر بخشی بیش

 اکسیدانداروی آنتی عنوان یكمارین بهسیلیپنیسیالمین و دی       

مانده میزان سرب باقی در کاهش داریو معنی اثرات مثبت توانست

 .عضالت ران و سینه اردک نژاد پکین مسموم شده با سرب بگذارد در

. 
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Abstract 
Ducks due to their own curious behavior and diet which includes sludge, materials and 

objects left on the banks of rivers and swamps. They are prone to chronic forms of lead 

poisoning. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of dipenicillamine and 

silymarin on lead residue in lead affected duck muscles. To study the effect of dipenicillamine 

and silymarin on lead residue in lead affected duck muscles, 120 one-day old ducks of Pekin 

breed into 4 groups of 30 pieces in three replications, including group 1: receiving the basic diet 

in the whole experimental period, group 2: recievingbasic diet+lead nitrate at a dose of 40 mg/kg 

(control),group 3: receiving basic diet+lead nitrate at a dose of 40 mg/kg+dipenicillamin at a 

dose of 20 mg/kg, group 4: receiver of basal diet+lead nitrate at a dose of 40 mg/kg +sage extract 

at a dose of 300 mg/kg was divided and raised for 60 days. After the end of breeding and 

slaughter period of ducks according to ethical protocols, sampling of chest and thigh muscles in 

each slaughtered piece was done. The lead concentration of each sample was measured by 

atomic absorption spectrophotometry by furnace method. According to the results, 

dipenicillamine and silymarin with their antioxidant properties, they were able to significantly 

(p<0.05) reduce the amount of lead remaining in the thigh and chest muscles.  
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