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 Introduction: Lead is the second most dangerous heavy metal, which is widely 

spread in the environment due to the high use of this metal in industry, and 

through poisoning of water and food, it can poison humans and animals. The 

aim of this study was to investigate the effect of Silybum marianum seed extract 

on electrocardiogram parameters in lead poisoned ducks.  

Materials & Methods: 90 pekin ducks were divided into 3 groups including 

healthy control group, poisoned control group (40 mg/kg lead nitrate in the diet) 

and poisoned treatment group (40 mg/kg lead nitrate and 300 mg/kg of plant 

extract in the diet). In order to measure the height of T, S and R waves and the 

distances of ST, RR, QT and QRS and the electrical axis of the heart at the ages 

of 28 and 60 days, an electrocardiogram was prepared from 8 ducks in each 

group. 

Result: The results showed that changes in R, S and T waves were observed in 

the poisoned control group and the height of these waves increased compared 

to the healthy control group, which is the result of lead-induced hypertension. 

The plant extract in the treatment group prevented the abnormal increase of 

these waves and the decrease of height in R wave in derivation III and also T 

wave in derivation III and aVF at 60 days were significant, statistically. Also, 

QRS and QT intervals increased in the poisoned control group and the plant 

extract significantly prevented the increase in QRS interval of derivation II at 

60 days, QT interval in derivation III at 28 days and in aVF derivation at 60 

days. 

Conclusion: The seed extract improved cardiac electrocardiogram indices in 

lead-poisoned ducks. 
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 طور گستردهبه صنایع در فلز این از زیاد استفاده علتبه که است خطرناک سنگین فلز دومین سرب  :مقدمه  

کند. هدف از تحقیق را مسموم می حیوان و انسان غذایی، و مواد آب آلودگی طریق از و یافته انتشار محیط در

  است. سرب با شده مسموم هاياردک در الكتروکاردیوگرام پارامترهاي دانه خارمریم بر عصاره بررسی اثر حاضر،

تقسیم شدند که شامل گروه کنترل تایی  30گروه  3به  پكین نژاد روزهیک اردک قطعه 90 :هاروشمواد و 

  40کیلوگرم نیترات سرب در جیره غذایی(، گروه مسموم درمان )/گرممیلی 40سالم، گروه کنترل مسموم )

منظور ه گیاه در جیره غذایی( بودند. بهکیلوگرم عصار/گرممیلی 300گرم/کیلوگرم نیترات سرب و میلی

 28سنین  در قلب الكتریكی محور و QRS و  ST ،RR ،QTفواصل وR و   T ،Sارتفاع امواج گیرياندازه

 .گردید تهیه الكتروکاردیوگرام نوار گروه هر در اردک قطعه 8داد تع از روزگی 60و 

 امواج این ارتفاع و گردید در گروه کنترل مسموم مشاهده T و  R ،Sامواج نتایج نشان داد تغییراتی در :نتایج

 دراست. عصاره گیاه  سرب از ناشی نتیجه هیپرتانسیون که کرد پیدا افزایش کنترل سالم گروه مقایسه با در

 در T و موج III اشتقاق R موج در ارتفاع کاهش امواج شد و این غیرطبیعی افزایش گروه درمان مانع

گروه  در QT و QRS چنین فواصلبود. هم دارمعنی آماري لحاظ روزگی از 60در   aVF و III هاياشتقاق

در  II در اشتقاقQRS فاصله  داري مانع افزایش درطور معنیهیافت و عصاره گیاه ب افزایش کنترل مسموم

 روزگی شد. 60در  aVFاشتقاق  روزگی و در 28در  IIIاشتقاق  در QTروزگی و فاصله  60

هاي هاي الكتروکاردیوگرام قلب در اردکعصاره دانه خارمریم موجب بهبود شاخص :و بحث گیرينتیجه

 گردد.مسموم شده توسط سرب می
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 مقدمه

 های گذشتهسال طی که است خطرناک سنگین فلز دومین سرب       

 کشاورزی، بنزین، رنگ، مختلف صنایع در فلز این از زیاد استفاده علتبه

 انتشار محیط در گسترده طوربه لوازم آرایشی چنینهم و سازیباتری

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

 روزافزون جمعیت افزایش با (.Tuormaa ،1995) کندمی مبتال فلز این با

 عنوانبه های حیوانی،پروتئین پروتئینی، منابع به نیاز افزایش و جهان

 هااست. اردک گرفته توجه قرار مورد پروتئین کننده تآمین منبع یك

 برای اردک تخم و گوشت برآوردن نیاز طریق از پکین نژاد ازجمله

 در مهمی نقش دارند. آب بهبود تغذیه به در کمك مهمی نقش جامعه

 آلودگی محل چنین،کند. هممی ها ایفاءاردک ویژهبه حیوانات زندگی

 خاطرهها باردک .است غیرمستقیم مستقیم یا طورهب صنعتی ضایعات از

 گیرندمی قرار آلودگی تاثیر تحت طیور سایر از ترآسان شان،اصلی زیستگاه

 شوند. نتیجهمی روبرو سرب چونسنگین هم فلزات با خاطر همینبه و

 کنندگانمصرف غیرمستقیم بر ها واردک مستقیم بر اثرات آلودگی این

 Kamilباشد ) کشنده تواندمی که گذاردمی اردک محصوالت و هافرآورده

 اختالالت شامل آیدمی پدید حیوان در که خطراتی (.2011و همکاران، 

 و کلیه نارسایی خونی، بدن، کم وزن کاهش سبب که است متابولیکی

 اختالالت میوکاردیت، باال، فشار خون شامل عروقی -قلبی هایبیماری

 بطن، سیستول تضعیف قلب، ضربان نظمیبی الکتروکاردیوگرافی،

 در اثر عروقی پذیری واکنش افزایش سرخرگی و رسوب افزایش

و همکاران،  Navas-Acienشوند )می آدرنرژیك -های آلفا آگونیست

 نیتریك دهیمسیرهای سیگنال در اختالل التهاب، (. افزایش2007

 پوشش به آسیب کننده عروق،تنظیم اصلی هایسیستم تغییر اکساید،

به  منجر فیبرین شدن شکسته و انحالل از جلوگیری و اندوتلیال

و  Narayanaشود )عروقی می -های قلبیبیماری و خون فشار افزایش

Al-Bader ،2011.) این سندرم، در موجود قلبی عوارض به توجه با 

شود. می الکتروکاردیوگرام مشاهده پارامترهای در توجهی قابل تغییرات

 روش الکتروکاردیوگرافی روشی مفید و غیرتهاجمی در تشخیص

های قلبی است و استفاده از آن در تشخیص هیپرتروفی قلبی بیماری

اند تا از این ابزار در جهت روشی راحت است. لذا، محققین تالش نموده

های قلبی حتی تشخیص زودرس آن استفاده کنند تشخیص بیماری

(Mortinez  ،در مطالعه1997و همکاران .)  (1382)تشفام و همکاران 

ردیوگرام و محور الکتریکی قلب در هایپرتانسیون ریوی امواج الکتروکا

یدوترونین مورد ارزیابی قرار تجربی با استفاده از مدل هورمون تری

گرفت. نتایج امواج الکتروکاردیوگرام ثبت شده از طیور مشخص کرد 

خصوص از لحاظ ههای مخصوصی بوده و بدارای ویژگی T وR ، Sامواج 

پور و همکاران باشند. در مطالعه حسنب میولتاژ برای مقایسه مناس

های مبتال به هیپرتانسیون ریوی ( نشان داده شد در جوجه1384)

 Tتغییرات قابل توجهی در امواج الکتروکاردیوگرافی مربوط به امواج 

در  Sشود که در رابطه با موج از هفتة چهارم به بعد دیده می Sو 

پور و همکاران، شهود بود )حسنکامالً م IIو  aVR، IIIهای اشتقاق

، Sها موجب افزایش ولتاژ در امواج (. اتساع و هایپرتروفی بطن1384

R  وT شود که با فرضیة های گوشتی و طیور میدر جوجهKirby  و

Wideman (1995) .مارینسیلی رسدمی نظربه نیز مطابقت دارد 

عوارض ناشی  کاهش در اکسیدان اثرات مثبتیداروی آنتی یك عنوانبه 

تواند اثراتی را نیز بر پارامترهای از مسمومیت با سرب داشته و می

 (. Lumeii ،1985الکتروکاردیوگرام اعمال کند )

 35 -125ای خار مریم گیاهی است یك تا دو ساله با ساقه       

روید. متری که در تمام مناطق شمالی، غرب و جنوب ایران میسانتی

های پوشیده از خار سبز تیره و به شکل پر با حاشیههای آن برگ

صورت متر است که بهمیلی 6-7است. میوه آن فندقی شکل به اندازه 

عرضی چروکیده بوده و با رنگ تیره راه راه با یك حلقه زرد نزدیك 

 Silybum marianumشود. این گیاه با نام علمی راس آن شناسایی می

( است و در عربی، انگلیسی و Asteraceaeعضوی از خانواده کاسنی )

شود. گرچه می نامیده Silybeو  Milk thistle ترتیب عکوب،فرانسوی به

های آن نیز مصرف دارویی دارد، اما قسمتی از گیاه که بر دیابت برگ

مارین (. سیلی1383گذارد میوه )بذر( آن است )بخردی، تاثیر می

، ایزوسیلی Bبین ، سیلیAبین مخلوطی از شش فالونولیگنان سیلی

کریستین است. سیلی فولین و سیلیدیانین، تاکسی(، سیلیA,Bبین )

درصد آن را  70تا  50مارین یعنی حدود بین بخش عمده سیلی

(. یك یا چند Louis ،2001و  DerMarderosianدهد )تشکیل می

اکسیدان که در عصاره خار مریم وجود دارند، مسئول اثرات آنتی

مارین اکسیدانی سیلیباشند. فعالیت قوی آنتیحفاظت نورونی می

سبب افزایش گلوتاتیون سلولی و تحریك تولید سوپراکسید دیسموتاز، 

و همکاران،  Sunil) گرددها میمغز رت پراکسیداز و کاتاالز در گلوتاتیون

ها تحقیقات ها و مسمومیتمنظور کنترل و معالجه بیماری(. به1999

ای صورت گرفته است که در میان گیاه خار مریم از جایگاه ویژه زیادی

های ها و مسمومیتبرخوردار است. گیاه خارمریم برای درمان بیماری

های توان مسمومیتها میشود که ازجمله آنمختلف استفاده می

های کلیوی و ... را نام کبدی، دیابت نوع دو، اضطراب، آلزایمر، بیماری

ر آن بر فعلیت الکتریکی قلب در حیوانات مسموم مورد برد، ولی اث

بررسی قرار نگرفته است. لذا، هدف از این مطالعه حاضر اثر عصاره 

های مسموم شده دانه گیاه خارمریم بر فعالیت بافت گرهی قلب اردک

 با سرب است. 
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 هامواد و روش

ده شکشت ابتدا دانه گیاه خارمریم بومی و : تهیه عصاره گیاه      

شد. سپس  گراد قرار دادهرجه سانتید -20ساعت در فریزر  24مدت به

شد.  عبور داده 45صورت کامل پودر از الك مش هها با آسیاب بدانه

ترول سوکسله با اتردوپ انگشتی ریخته و در حاصل درون گرم از پودر 10

مدت گیری شد. سپس، پودر فاقد چربی بهساعت روغن 12مدت به

در  دقیقه توسط استونیتریل متانول، استن، اتانل و اتیل استات 30

ء دست آمده در خالهگیری شدند. عصاره بحمام اولتراسوند عصاره

 (.1383تغلیظ و خشك گردید )ضیایی و همکاران، 

ری خریدا قطعه اردک یك روزه نژاد پکین 90تعداد : حیوانات       

ها گردید. هر کدام از گروهبندیتقسیمای قطعه 30گروه  3شد و به 

 10کشی، ز وزناروزگی پس ای بودند. در یكقطعه 10پن  3شامل 

وزن همه  میانگین که ای انتخاب شدندپن به گونه جوجه اردک برای هر

روزگی تحت شرایط استاندارد  60تا  1ها از ها یکسان بود. جوجهپن

 طوره پرورش آب و دان بهبر روی بستر پرورش یافتند. در کل دور

ها قرار گرفت. شرایط پرورش از قبیل درجه آزاد در اختیار جوجه

ها روهحرارت، رطوبت، تهویه، برنامه نوری و واکسیناسیون برای همه گ

ت یکسان بود. تلفات روزانه ثبت شد و پس از توزین جهت بررسی عل

 گردید.مرگ کالبدگشایی 

 باشند:شرح زیر میهای آزمایشی بهگروه :مطالعه مورد هایگروه       

 ،ی()کنترل منف در کل دوره آزمایش پایه کننده جیرهدریافت سالم: گروه

میلی  40کننده جیره پایه+ نیترات سرب با دوز گروه مسموم: دریافت

گروه درمان: دریافت ، از هفت روزگی )کنترل مثبت(گرم/کیلوگرم 

از هفت میلی گرم/کیلوگرم  40نیترات سرب با دوز  +کننده جیره پایه

 از چهارده روزگیمیلی گرم/کیلوگرم  300خار مریم با دوز  روزگی+

: گیری فواصل و دامنه امواجثبت نوار قلبي و روش اندازه       
قطعه جوجه در هر گروه نوار  8روزگی از  60و  28در سنین 

که پس از معاینات بالینی  صورتالکتروکاردیوگرام تهیه گردید. بدین

و ثبت وضعیت سالمت و خصوصیات هرکدام )سن، جنس و وزن( 

ها و پاهای جوجه الکترودهای دستگاه الکتروکاردیوگراف را به بال

وصل کرده و پس از اطمینان از آرام شدن حیوان، با استفاده از دستگاه 

ر/ثانیه متمیلی mm/sec50ثبت اتوماتیك، با سرعت حرکت کاغذ برابر 

و  I ،IIاقدام به ثبت سه اشتقاق استاندارد  mv1=mm10و حساسیت 

III  و سه اشتقاق تك قطبی تقویت شده یعنیaVF ،aVL  وaVR 

، Tگیری ارتفاع اجزاء کمپلکس گردید. نوارهای ثبت شده برای اندازه

S ،R  و فواصلST ،RR ،QT ،QRS  و محور الکتریکی قلب مورد

گیری ارتفاع امواج تعداد خانة طی شده برای اندازه استفاده قرار گرفت.

گیری ضرب و برای اندازه 1/0طور عمودی توسط هر موج در عدد به

ضرب  02/0 در عدد فاصله طور افقی در هرشده به خانة طی تعداد فواصل

، از ابتدای موج STرا فاصلة  Tتا ابتدای موج  Sگردید. از انتهای موج 

Q  تا انتهای موجT  را فاصلةQT از ابتدای موج ،Q موج  تا انتهایS  را

 گویند.  RRپشت سرهم را فاصلة  Rو فاصلة بین دو موج  QRSفاصلة 

برای رسم بردار قلبی جمع : تعیین محور الكتريكي قطب       

محاسبه نموده و  IIIو  IIدر دو اشتقاق  Sو  Rهای جبری ارتفاع موج

، در IIIو  I ،IIهای در محور مختصات استاندارد مربوط به اشتقاق

ها خطی . سپس بر هر کدام از آنشدگذاری محورهای مربوط عالمت

الق طالقی دو خط بردار قلبی اتفاصلة مذکور و محل  گردید،عمود 

 گردد. د که با توجه به محور مختصات درجة بردار تعیین میشومی

 SPSS 14- دست آمده در برنامه آماریههای بداده: آنالیز آماری       

رل های درمانی و کنتدر بین گروهOne way anova با استفاده از روش 

 05/0تر از مورد ارزیابی قرار گرفت. در مواردی که احتمال کم

(05/0P<شد، اختالف از نظر آماری معنی )ه نتایج دار تلقی گردید. کلی

)(خطای معیار از میانگین  ±صورت میانگینبه SEMMean  .درج شد 

 

 نتایج
 مقايسه پارامترهای الكتروكارديوگراف        

کاهش میانگین  1با توجه به جدول : Rمقايسه نتايج دامنه موج 

اختالف درمان  در گروه IIIروزگی در اشتقاق  60در سن  Rدامنه موج 

 وه مسموم نشان داد. در بقیهنسبت به گر( >05/0p)داری را معنی

 دار نبود.ها اختالف معنیگروه

وج دامنه م 2با توجه به نتایج جدول : Sموج مقايسه نتايج دامنه 

S  های درمانی نسبت به گروه روزگی در گروه 60و  28در سنین

 داری نشان داد.کنترل مثبت کاهش غیرمعنی

کاهش  3جدول  توجه به نتایجبا : Tنتايج دامنه موج مقايسه 

سالم  در گروه II روزگی در اشتقاق  60در سن  Tمیانگین دامنه موج 

های مسموم و درمان و در اشتقاق بین گروه IIIچنین در اشتقاق هم و

aVF داری را های سالم، مسموم و درمان اختالف معنیبین گروه

(05/0p<) مشاهده نشد. داریمعنی ها اختالفبقیه گروه در دادند. نشان 

در  STفاصله  4با توجه به نتایج جدول : STنتايج فاصله مقايسه 

های درمانی نسبت به گروه کنترل روزگی در گروه 60و  28سنین 

 دار نداشت.آماری اختالف معنی مسموم کاهش پیدا کرد، اما از لحاظ
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صورت ههای مسموم شده با سرب. اعداد بهای مختلف اردکدر الكتروكارديوگرام اشتقاق R: اثر تیمار عصاره گیاه خارمريم بر ارتفاع موج 1 جدول

 خطای معیار نشان داده شده است. ±میانگین 

05/0p< + دهد.اختالف از گروه مسموم را نشان می 

 

صورت ههای مسموم شده با سرب. اعداد بهای مختلف اردکدر الكتروكارديوگرام اشتقاق Sاثر تیمار عصاره گیاه خارمريم بر دامنه موج : 2جدول 

 خطای معیار نشان داده شده است. ±میانگین 

 II III aVR اشتقاق            گروه سن )روز(

28 

 18/0 ± 01/0 21/0 ± 06/0 19/0 ± 04/0 کنترل سالم

 27/0 ± 02/0 29/0 ± 02/0 30/0 ±02/0 کنترل مسموم

 19/0 ± 02/0 18/0 ± 03/0 19/0 ± 02/0 درمان

60 

 30/0 ± 02/0 25/0 ± 03/0 22/0 ± 04/0 کنترل سالم

 37/0 ± 02/0 32/0 ± 02/0 32/0 ± 01/0 کنترل مسموم

 34/0 ± 05/0 28/0 ± 01/0 24/0 ± 03/0 درمان
 

صورت ههای مسموم شده با سرب. اعداد بهای مختلف اردکدر الكتروكارديوگرام اشتقاق Tاثر تیمار عصاره گیاه خارمريم بر دامنه موج  :3جدول 

 خطای معیار نشان داده شده است. ±میانگین 

05/0p< *  05/0اختالف از گروه سالم وp< + دهد.اختالف از گروه مسموم را نشان می 

 

میانگین فاصله  5توجه به نتایج جدول  با :QRS مقايسه نتايج فاصله

QRS  گروه مسموم کاهش روزگی در گروه درمانی نسبت به  60در سن

در گروه  IIروزگی در اشتقاق  60این کاهش در  پیدا کرده است که

 باشد.دار میمعنی( >05/0p)درمان نسبت به مسموم از لحاظ آماری 

میانگین فاصله  6 با توجه به نتایج جدول :QTمقايسه نتايج فاصله 

QT  در اشتقاق  روزگی 60در سنaVF  بین گروه مسموم و درمان از

 باشد.دار میمعنی( >05/0p)لحاظ آماری 

میانگین فاصله  7با توجه به نتایج جدول : RRمقايسه نتايج فاصله 

RR  روزگی در گروه درمانی نسبت به گروه کنترل  60و  28در سنین

دار مسموم مثبت کاهش پیدا کرد، اما از لحاظ آماری اختالف معنی

 باشد. نمی
 

 

 R نوع موج

 II III aVR aVF     اشتقاق            گروه سن )روز(

28 

 16/0 ± 02/0 11/0 ± 01/0 13/0 ± 02/0 18/0 ± 03/0 کنترل سالم

 17/0 ± 01/0 15/0 ± 02/0 16/0 ± 02/0 20/0 ±04/0 کنترل مسموم

 17/0 ± 04/0 11/0 ± 02/0 14/0 ± 03/0 18/0 ± 02/0 درمان

60 

 09/0 ± 01/0 10/0 ± 02/0 12/0 ± 03/0 21/0 ± 04/0 کنترل سالم

 15/0 ± 03/0 13/0 ± 02/0 19/0 ± 02/0 22/0 ± 06/0 کنترل مسموم

 09/0 ± 01/0 08/0 ± 03/0 +09/0 ± 01/0 19/0 ± 03/0 درمان

 R نوع موج

 II III aVR aVF اشتقاق            گروه سن )روز(

28 

 11/0 ± 02/0 06/0 ± 01/0 08/0 ± 02/0 08/0 ± 00/0 کنترل سالم

 11/0 ± 01/0 09/0 ± 02/0 14/0 ± 06/0 10/0 ±01/0 کنترل مسموم

 10/0 ± 04/0 08/0 ± 02/0 10/0 ± 03/0 09/0 ± 02/0 درمان

60 

 09/0 ± 01/0 10/0 ± 02/0 10/0 ± 01/0 10/0 ± 01/0 کنترل سالم

 * 14/0 ± 03/0 13/0 ± 02/0 13/0 ± 02/0 * 16/0 ± 01/0 کنترل مسموم

 + 08/0 ± 01/0 08/0 ± 03/0 * 09/0 ± 01/0 13/0 ± 03/0 درمان
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صورت ههای مسموم شده با سرب. اعداد بهای مختلف اردکدر الكتروكارديوگرام اشتقاق STاثر تیمار عصاره گیاه خارمريم بر فاصله  :4جدول 

 خطای معیار نشان داده شده است. ±میانگین 

 II III aVR اشتقاق            گروه سن )روز(

28 

 03/0 ± 00/0 03/0 ± 00/0 02/0 ± 00/0 سالم کنترل

 03/0 ± 00/0 02/0 ± 00/0 02/0 ± 00/0 کنترل مسموم

 03/0 ± 00/0 02/0 ± 00/0 02/0 ± 00/0 درمان

60 

 03/0 ± 00/0 03/0 ± 01/0 03/0 ± 00/0 کنترل سالم

 03/0 ± 00/0 03/0 ± 00/0 03/0 ± 00/0 کنترل مسموم

 03/0 ± 01/0 02/0 ± 00/0 03/0 ± 00/0 درمان
 

صورت ههای مسموم شده با سرب. اعداد بهای مختلف اردکدر الكتروكارديوگرام اشتقاق QRSاثر تیمار عصاره گیاه خارمريم بر فاصله  :5جدول 

 خطای معیار نشان داده شده است. ±میانگین 

 II III aVF اشتقاق            گروه سن )روز(

28 

 03/0 ± 00/0 03/0 ± 00/0 02/0 ± 00/0 کنترل سالم

 03/0 ± 00/0 02/0 ± 00/0 02/0 ± 00/0 کنترل مسموم

 03/0 ± 00/0 02/0 ± 00/0 02/0 ± 00/0 درمان

60 

 04/0 ± 00/0 05/0 ± 01/0 05/0 ± 00/0 کنترل سالم

 04/0 ± 00/0 04/0 ± 00/0 03/0 ± 00/0 کنترل مسموم

 02/0 ± 01/0 02/0 ± 00/0 + 02/0 ± 00/0 درمان
05/0p< + دهد.اختالف از گروه مسموم را نشان می 

 

صورت ههای مسموم شده با سرب. اعداد بهای مختلف اردکدر الكتروكارديوگرام اشتقاق QTاثر تیمار عصاره گیاه خارمريم بر فاصله  :6جدول 

 خطای معیار نشان داده شده است. ±میانگین 

05/0p< *  05/0اختالف از گروه سالم وp< + دهد.اختالف از گروه مسموم را نشان می 
 

صورت ههای مسموم شده با سرب. اعداد بهای مختلف اردکدر الكتروكارديوگرام اشتقاق RRاثر تیمار عصاره گیاه خارمريم بر فاصله  :7جدول 

 خطای معیار نشان داده شده است. ±میانگین 

 QT نوع موج

 II III aVR aVF اشتقاق            گروه )روز(سن 

28 

 09/0 ± 02/0 07/0 ± 01/0 06/0 ± 00/0 07/0 ± 00/0 کنترل سالم

 09/0 ± 01/0 07/0 ± 00/0 * 09/0 ± 00/0 08/0 ±01/0 کنترل مسموم

 09/0 ± 01/0 07/0 ± 00/0 07/0 ± 01/0 07/0 ± 01/0 درمان

60 

 07/0 ± 01/0 07/0 ± 00/0 08/0 ± 00/0 08/0 ± 01/0 کنترل سالم

 09/0 ± 00/0 08/0 ± 00/0 09/0 ± 01/0 * 09/0 ± 01/0 کنترل مسموم

 + 05/0 ± 01/0 07/0 ± 01/0 07/0 ± 01/0 10/0 ± 00/0 درمان

 RR نوع موج

 II III aVR aVF اشتقاق            گروه سن )روز(

28 

 19/0 ± 00/0 19/0 ± 01/0 18/0 ± 00/0 19/0 ± 00/0 کنترل سالم

 19/0 ± 01/0 19/0 ± 10/0 18/0 ± 00/0 18/0 ±01/0 کنترل مسموم

 18/0 ± 00/0 19/0 ± 00/0 18/0 ± 01/0 19/0 ± 00/0 درمان

60 

 16/0 ± 01/0 17/0 ± 01/0 17/0 ± 02/0 17/0 ± 01/0 کنترل سالم

 17/0 ± 00/0 18/0 ± 01/0 18/0 ± 01/0 18/0 ± 01/0 کنترل مسموم

 18/0 ± 01/0 17/0 ± 00/0 18/0 ± 01/0 16/0 ± 00/0 درمان
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  بحث

طور هها است و بترین مسمومیتیکی از شایع بمسمومیت با سر

های پرندگان خانگی و آزاد گزارش شده است. مسمومیت دربالینی 

دقیق مسمومیت  و عامل دارد وجود خانگی در وسایل مخفی طورهسرب ب

شود، در که سرب بلعیده میباشد. زمانیبا سرب اغلب نامشخص می

قرار گرفتن در گردد. اسید معده تجزیه شده و وارد جریان خون می

عروقی، مشکالت  -های قلبیبیماری معرض سرب باعث فشار خون باال،

طریق افزایش شدت  سرب ازشود. کبدی و کلیوی و آسیب مغزی می

استرس اکسیداتیو، محدود کردن دسترسی به نیتریك اکسید، تغییر 

کننده های تنگآنژیوتانسین، افزایش پروستاگلندین -سیستم رنین 

های گشاد کننده عروق، افزایش التهاب، عروق، کاهش پروستاگلندین

دهی یون کلسیم در عروق عضله صاف و کاهش اثر اختالل در عالمت

های اندوتلیال، دکنندگی وابسته به اندوتلیوم، کاهش رشد سلولگشا

کننده پالسمینوژن ها، کاهش بافت فعالسرکوب تولید پروتئوگلیکان

و افزایش مهارکننده پالسمینوژن باعث افزایش فشار خون و تصلب 

شود می عروقی -قلبی هایبیماری ترومبوز و انواع آرترواسکلروز، شرایین،

 (.Vaziri ،2008گردد )ن قلب دچار هیپرتروفی میکه متعاقب آ

 T و R ،Sدر مطالعة حاضر، در گروه مسموم تغییراتی در امواج        

مشاهده گردید و ارتفاع این امواج در مقایسه با گروه کنترل سالم 

افزایش پیدا کرد که نتیجه هایپرتانسیون ریوی ناشی از سرب بود. 

عصاره گیاه خارمریم در گروه درمان مانع افزایش غیرطبیعی این امواج 

اشتقاق  Rروزگی در موج  60که این کاهش ارتفاع در طوریشد، به

III  و موجT های در اشتقاقIII  وaVF دار بود. از لحاظ آماری معنی

بنابراین، عصاره گیاه مانع بروز هایپرتروفی قلبی ناشی از مسمومیت 

در  QTو  QRSبا سرب شد. از سوی دیگر، در تحقیق حاضر، فواصل 

یافت. هنوز  گروه مسموم افزایش هایسنین مختلف در برخی از اشتقاق

خوبی مشخص بر سیستم هدایت قلبی بهمکانیسم دقیق عمل سرب 

ترین نشده است، اما چندین نظریه در این مورد وجود دارد که مهم

آن گویای این است که سرب باعث برهم زدن تعادل داخل سلولی 

خصوص به ثانویه هایرسانپیام ترینکلسیم از مهم یون گردد.می کلسیم

گردد. اختالل در در عضله قلبی بوده و باعث تحریك الکتریکی می

آزادسازی یون کلسیم با اختالل در عملکرد مرکز وازوموتور همراه 

برای تخلیه  الزم های عصبیمیانجی از رهاسازی چنینهم سرب باشد.می

( neuromuscular junctionالکتریکی در محل اتصال عصب به عضله )

ن، و همکارا Silbergeldنماید )های سمپاتیك جلوگیری میو عقده

برای متابولیسم  الزم هایسرب آنزیم (.Cooper ،1976و  Kober ؛1974

طور مستقیم هو ب کرده هموگلوبین را مهار حلقوی و سنتز نوکلئوتیدهای

نوبه خود هشود که این امر بهای میوکارد میباعث آسیب به سلول

گردد. این تخریب موجب اختالل در عملکرد سیستم هدایتی قلب می

های میوکارد در تحقیقات بسیاری در مورد حیوانات سلول و نکروز

و  Koppآزمایشگاهی مسموم شده با سرب مشاهده شده است )

بطنی ناشی  و بلوک های غیرطبیعیالکتروکاردیوگرام (.1978همکاران، 

و  Readمطرح گردیده است ) Readتوسط 1952از سرب از سال 

Williams ،1952داری توانست طور معنیای سرب به(. در مطالعه

های پورکنژ خصوص در رشته هیس و رشتهباعث افت هدایت بطنی به

 Koppهای مورد آزمایش شود )و تغییرات دژنراتیو در بافت قلب رت

در تخریب  (1993)و همکاران  Deyهای که با یافته (1380و همکاران، 

سو هم های پورکنژ مطابقت دارد. نتایج تحقیق حاضرو التهاب رشته

با نتایج تحقیقات گذشته مبنی بر اثر سرب در مهار سیستم هدایت 

طورکه اشاره شد که همانباشد. چنانقلبی و افزایش زمان هدایت می

های گروه در سنین مختلف در برخی از اشتقاق QTو  QRSفواصل 

مسموم شده با سرب افزایش یافت. عوامل دیگری نظیر سن، شاخص 

کلسترول و کلسیم سرم، داروهای -خون، سطح گلوکزتوده بدنی، فشار 

تاثیرگذار باشد  QTو  QRSتواند بر فواصل مدر و بتا بلوکرها نیز می

(Myerburg ،1997 در مطالعات دیگری آسیب دجنراتیو میوکارد و .)

بر  PRالتهاب فیبرهای قلبی، بلوک درجه اول بطنی و افزایش فاصله 

، Eisenhauerو  Myersonاست ) اثر مسمومیت با سرب گزارش شده

(. از طرفی در گروه Silver ،1968؛ 2011و همکاران،  Kamil؛ 1963

افزایش قابل توجهی را  QTو  QRSتحت درمان با عصاره گیاه فواصل 

تواند نسبت به گروه کنترل سالم نشان ندادند که این عدم افزایش می

 نشانه بهبود نسبی مسمومیت در گروه درمان باشد. 

نتایج تحقیق حاضر داللت بر بهبود پارامترهای الکتروکاردیوگرام        

  های مسموم تیمار شده با عصاره خارمریم بود که احتماالً اردک

 باشد.اکسیدانی قوی موجود در عصاره گیاه میواسطه ترکیبات آنتیهب
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