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Abstract 
 
Background and purpose: Controlling the toxic effects of lead in biological systems is highly 

important. This study investigated the effect of sumac (Rhus coriaria L.) aqueous extract on liver 

enzymes in lead poisoning and behavioral changes in rats. 

Materials and methods: This interventional study was performed in 7 groups of rats: control, 

drinking lead acetate at 500, 1000 and 1500 ppm, sumac aqueous extract 250 mg/kg and lead acetate in 

drinking water for 29 days. On the last day, after weighing, elevated plus-maze (EPM) test was 

performed. The serum was separated to measure Total Antioxidant Capacity (TAC), Alkaline Phosphatase 

(ALP), Alanine Aminotransferase (ALT), and Aspartate transaminase (AST). Malondialdehyde (MDA) 

concentrations in liver and brain tissues were also determined. 

Results: The highest average weight at the end, was seen in the group that received 1500 ppm 

lead acetate. The highest concentrations of liver and brain MDA were observed also in this group (18.0 ± 

6.766 and 15.43 ± 0.432μmol /ml, respectively) which was higher compared to the control group, 

500ppm lead group, and the extract group (P<0.01). The greatest and lowest TAC were found in the 

control group (333.00 ± 22.204 μmol/ml) and the 1500 ppm lead group (96.96 ± 6.669 μmol/ml), 

respectively (P<0.01). The ALT and AST concentrations were low in the control group and high in the 

1500 ppm lead group. The minimum time passed in the open arm in the 1500 ppm lead group was 

14.42%±8.247 which was lower compared to the control group (P <0.01). 

Conclusion: In current study, sumac aqueous extract reduced the concentrations of liver 

enzymes in lead poisoning conditions. However, it had no significant effect on controlling lead induced 

anxiety. 
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  ـدرانـــازنــــی مـکــــــزشــــوم پــــلـــشـــگاه عــه دانــــلــمج
  )136- 142(   1400سال    اردیبهشت   196سی و یکم   شماره دوره 

  137      1400، اردیبهشت  196سی و یکم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                            دوره               

 تاهگزارش کو

کبد و  يها مینزآبر   (.Rhus coriaria L)سماق یبآعصاره  ریتاث
 ییبا سرب در موش صحرا تیاز مسموم یناش یاضطراب يرفتارها

  
       1مهدیه رئیس زاده

       2رضا حیدري

  2نادیا خادمی 
  چکیده

العه بــه عصــاره آبــی هاي بیولوژیک، در این مطبا توجه به اهمیت کنترل اثرات سمی سرب در سیستم و هدف: سابقه
  سماق در آسیب وابسته به سرب در کبد و رفتار اضطرابی موش صحرایی پرداخته شد.

 ppm 500 ،1000گــروه شــامل کنتــرل، اســتات ســرب آشــامیدنی در دوز 7این مطالعه مداخله اي در  ها:مواد و روش
روز انجــام شــد. در روز آخــر  29مــدت به همراه استات سرب در آب آشامیدنی، بــه  mg/kg250،عصاره آبی سماق 1500و

اکســیدانی (ظرفیــت آنتــی TACگیري بعد از وزن گیري، تست رفتاري ماز بعالوه ارتفاع گرفته شد. سپس سرم براي اندازه
 MDA( آسپارتات ترانسفراز) جدا شــد. غلظــتAST( آالنین آمینوترانسفراز)، ALT( آلکالین فسفاتاز)، ALPتام)  و آنزیم 
  لدئید) در بافت کبد و مغز نیز سنجش شد.(مالون دي آ

کبــد  MDAترین غلظت بود. بیش ppm1500بیش ترین متوسط وزن آخر دوره مربوط به گروه استات سرب  ها:یافته
و  500لیتر که با گروه کنترل و ســرب میکرومول بر میلی 43/15±432/0و  ppm1500 ،766/0±66/18و مغز در گروه سرب 

ترین در گروه سرب و کم 00/333±204/22در گروه کنترل برابر با  TACترین مقدار بیش). P >01/0( دار شدمعنیعصاره 
ppm1500 ،669/6±96/96 01/0 لیتــر در ســطحبر میلــی میکرومول< P هــاي دار شــد. غلظــت آنــزیممعنــیAST  ،ALT  در

زمان حضــور در بــازوي بــاز گــروه ســرب  ترینترین مقدار شد. کمبیش ppm1500ترین و در گروه سرب گروه کنترل کم
ppm1500  01/0( دار بوددرصد و با کنترل معنی42/14±247/8برابر< P(.  

هاي کبــدي در شــرایط مســمومیت بــا ســرب شــود. در عصاره آبی سماق توانست سبب کاهش غلظت آنزیم استنتاج:
  داري در کنترل اضطراب القا شده سرب نداشت.صورتی که تغییر معنی

  

  سرب، سماق، کبد، رفتار اضطرابی هاي کلیدي: واژه
  

  مقدمه
سرب یکی از فلزات سنگین و به عنوان یک مشکل 
بهداشت عمومی در بسیاري از کشورها در سراسر جهــان 

تواند عوارض جــانبی متعــدد و باشد. سرب میمطرح می
  ).1(وسیعی را در انسان و حیوانات به وجود آورد

ت اســترس اکســیداتیو مطالعات اخیر نشان داده اســ
ناشی از سرب ممکن است به مکانیزم مولکولی در سطح 

  ).2(سلولی آسیب برساند
  ، کاهش ظرفیت(ROS)هاي فعال اکسیژنبا القا گونه

  
  :mraes@iausdj.ac.ir E-mail              دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، گروه علوم پایه :سنندج -مهدیه رییس زاده مولف مسئول:

  گروه علوم پایه، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران .1
 عمومی دامپزشکی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران . دانش آموخته دکتري2
 : 1/11/1399تاریخ تصویب :                 1/4/1399تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            26/3/1399 تاریخ دریافت  
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 اکسیدانی و افزایش سطوح پراکسیداسیون لیپید اثــراتآنتی
بنابراین یکی  ).3(شوداکسیداتیو سرب در بدن اعمال می

هاي درمانی مهــم در برابــر اثــرات اکســیدان از استراتژي
اکسیدانی بدن قوي و چندگانه سرب، باالبردن دفاع آنتی

  .)5،4(است
 هکــاســت اي درختچــه .Rhus coriaria Lســماق 

 داشتن دلیل به آن سابقه طوالنی در طب سنتی دارد. میوه
فالوونوئیدها از جملــه گالیــک  تانن، نظیر فنلی ترکیبات

ــاالت ــل گ ــیانین اســید و متی ــا،و آنتوس ــتین و ه  کوئرس
ــوان بــه توانــدمــی میریســتین از غنــی  منبــع یــک عن

مطالعات بســیاري بــر روي  ).6(ها عمل کنداکسیدانآنتی
دیابتیــک، ات در خصــوص خــواص آنتــیانسان و حیوان

هاي قلبــی و عروقــی کاهنده چربی خون، کنترل بیماري
کاربردهــاي وســیع بــه  باتوجــه )7(سماق انجام شده است

سماق در طب سنتی و عدم انجام مطالعات کافی تجربــی 
بر روي خواص منحصر به فرد آن، هدف از ایــن مطالعــه 

اق در آسیب اکسیدانی عصاره آبی سمتعیین اثرات آنتی
  ته به دوز سرب در کبد و کلیه بود.اکسیداتیو وابس

  

  هامواد و روش
ــه مطالعــه ــر روي امداخل ــوش  42ي حاضــر ب ســر م

(ویســتار) بــا وزن  Wistarصــحرایی از جــنس نــر، نــژاد 
ــکی  20±200 ــکده دامپزش ــه دانش ــوان خان ــرم در حی   گ

  6گــروه  7انجام شد. حیوانــات بــه صــورت تصــادفی در 
ــا حیوانــات  یم شــدند.تــایی تقســ  تمــامی مراحــل کــار ب

ـــل ـــاس پروتک ـــتانداردبراس ـــاي اس ـــه  ه ـــد کمیت   و تایی
اخـــالق دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی کردســـتان بـــا کـــد 

IR.MUK.RES.1397/5001 .گــروه شــامل  7 انجام شد
هــاي دریافــت اســتات گروه کنترل بــدون تیمــار، گــروه

بــه صــورت  1500و  ppm 500 ،1000سرب بــا دوزهــاي 
هاي مشــابه بــه همــراه دریافــت ی در آب و گروهآشامیدن

گرم بــر کیلــوگرم بــه میلی 250عصاره آبی سماق با دوز 
در ابتدا، درهفته دوم، ســوم  بود. صورت گاواژ خوراکی
مطالعــه  29گیــري شــدند. در روز و چهارم حیوانات وزن

گیــري از قلــب حیوانــات و جداســازي ســرم بــراي خون
هــاي کبــدي دانی و آنــزیماکسیگیري غلظت آنتیاندازه

ــــامل ــــال ALP ش ــــفاتاز)،  نی(آلک ــــ ALTفس  نی(آالن
با استفاده (آسپارتات ترانسفراز)  AST و )نوترانسفرازیآم

( ظرفیت تــام  TCAگیري از کیت پارس آزمون و اندازه
انجــام شــد. بعــد از  FRAPاکسیدانی سرم) با روش آنتی
ا براي هکشی حیوان بافت کبد و مغز تعدادي از آنآسان
جداســازي شــد.  )دیــآلدئي(مالون د MDAگیري اندازه

ارتفــاع  عــالوههبــي بررسی اثرات اضطرابی تست ماز برا
  ).8(گرفته شد

  
  روش عصاره گیري سماق

ــاه  ــور در اســتان کرمانش ــوه ســماق از بخــش دین می
مــورد تاییــد قــرار  1523آوري و با شماره هرباریوم جمع

ســتفاده از حــالل آب، کــردن بــا ا گرفت. بعد از آسیاب
گیري آن با دستگاه سوکسله انجــام شــد. بــه ازاي عصاره

 لیتر آب مقطــر بــه عنــوانمیلی 150گرم پودر سماق،  10هر 
ســاعت تحــت  12گیري بــه مــدت حالل اضافه شد. عصاره

فشار کاهشی انجام گرفت. ســپس بــا روتــاري تحــت خــالء 
شــده  گرم عصــاره تغلــیظ 2گرم،  10عصاره تغلیظ و از هر 

دست آمد. سپس بــا اســتفاده از آب مقطــر ) به(چسبناك
گرم بر کیلوگرم بــه میلی 250عصاره رقیق شده و با دوز 

  ).6(صورت خوراکی گاواژ روزانه انجام گرفت
  

 MDAگیري روش اندازه 

ــزان  ــین ســنجش می از نمونــه کبــد و مغــز بــراي تعی
MDA ،بــا  که محصول نهایی پراکسیداسیون لیپیدهاست
  ).9(استفاده شد Satohروش 

  
  TACروش اندازه گیري 

و Benzi ســط اکســیدانی سنجش ظرفیت تــام آنتــی
استفاده شــد، در ایــن روش  FRAPهمکاران با نام روش 

 شــود،گیري مــیتوانایی پالسما در احیاي یون فریک اندازه
ــپلکس  PHدر  ــانی کــه کم ــه  FeIII-TPTZاســیدي زم ب
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  و همکاران زاده سیرئ هیمهد     
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 گزارش کوتاه

FeII کــه در  نمایــدمــیگردد، تولید رنــگ آبــی احیا می
ترین جــذب نــوري را دارد. مقــادیر بیش 593طول موج 

TAC  1000-100با استفاده از نمودار اســتاندارد غلظــت 
 ).10(گیــري شــدمیکرومول بر لیتر ســولفات آهــن انــدازه

انحــراف اســتاندارد نشــان  ±داده ها به صــورت میــانگین 
هــا هــاي نرمالیتــه بــودن دادهداده شد. بعد از انجام تســت

ــوگروف ــري واریــانس -(کولم هــا اســمیرنوف) و براب
ها از آنالیز واریــانس (آزمون لون) جهت مقایسه میانگین

یک طرفه و تست تعقیبی تــوکی اســتفاده شــد. ســنجش 
 24SPSSافــزاري ها با اســتفاده از برنامــه نــرمآماري داده

مــورد  P >001/0، 01/0، 05/0 ها در سطوحانجام و داده
  رفت.مقایسه قرار گ

  

  و بحث یافته ها
 به بررســی تغییــرات وزن حیوانــات 1در نمودار شماره 

گونــه کــه هفتــه مطالعــه پرداختــه شــد. همــان 4در طــول 
صــورت هاي دریافت ســرب بــهشود در گروهمشاهده می

وابسته به دوز وزن حیوانات افزایش یافته اســت. درصــد 
ــرل  ــروه کنت ــزایش وزن در گ ــد 81/21اف ــروه درص ، گ

Pb500 27/21  درصد،گروهpb1000 36/21 درصد، گــروه 
Pb1500 19/26 هــاي تجــویز عصــاره درصد و در گروه

، Pb1500  ،62/11 ،22/14و  Pb500 ،Pb1000 ترتیببه
 ترین درصد افزایش وزن در گروهشد. کم درصد 81/19

pb500  درصد دیده شد. که ایــن  62/11به همراه عصاره
هــا ر ســایر گــروهعدد نســبت بــه درصــد افــزایش وزن د

تــوان مــیافــزایش وزن بــدن را  ).P >05/0( دار شدمعنی
در  هــا و بــدن دانســت.ناشــی از تجمــع ســرب در اســتخوان

هاي داراي تیمار عصاره این افزایش وزن خصوص گروه
تر بوده که نشان دهنده تاثیر عصاره سماق بر کــاهش کم

کلســترول بــدن و کــاهش میــزان گلیســرید و سطح تــري
  ).13،12،11(استچربی از سوي دیگر تجمع 

ــالون دي ــدار م ــط مق ــد متوس ــت کب ــد در باف   آلدئی
دي آلدئیــد در  ترین میــزان مــالونتر از مغز بود. کمبیش

  تــرین میــزان بافت مغــز و کبــد در گــروه کنتــرل و بــیش

  ). بــا توجــه A -2بود (نمــودار شــماره Pb1500در گروه 
ز آســیب به افزایش تجمــع ســرب در کبــد نســبت بــه مغــ

تــر از مغــز و در شــاخص توکسیک سرب در کبــد بــیش
عنــوان شــاخص پراکسیداســیون لیپیــدي مالون دي آلدئید 

مغز و بــه صــورت وابســته بــه دوز نشــان  تر ازدرکبد بیش
  داده شد.

کنتــرل اکســیدانی ســرم در گــروه ظرفیت تام آنتــی
ــروه  204/22±00/333 ــه  Pb1500و در گ ــزان ب ــن می ای
لیتــر رســید و بــا همــه بر میلــیومول میکر 669/6±96/96

، P >001/0دار شد(معنی Pb500±Rها به جزگروه گروه
01/0< P2 شماره) (نمودار-Bتــرین میــزان آنــزیم ). کــم

ALT  وAST  ــا ســایر ــود کــه ب ــرل ب ــد در گــروه کنت کب
دار اخــتالف آمــاري معنــی Pb500ها به جز گــروه گروه

 Pb1500وه ترین میزان را درگربیش ALPداشت. آنزیم 
بــا ســایر  دارداد که این اختالف بــه صــورت معنــینشان 
) (جــدول P >001/0دار شــد (هاي آزمــایش معنــیگروه
  ).1شماره

نشــان  1392مطالعــه محمــدي و همکــاران در ســال 
فعالیت آنزیم هاي کبدي با غلظت دهنده ارتباط مستقیم 

تغییــرات بــافتی بــه صــورت آمــاس،  داشــت.سرب سرم 
هــاي ها بــه بافــت کبــد و نکــروز ســلولیتفوسنارتشاح ل

قرارگیــري درمعــرض کــه نحــويبــه .کبدي مشاهده شد
مدت طوالنی منجر به آســیب کبــدي وابســته بــه سرب به

  ).14(شوددوز و زمان می
  

  
  

بررسی تغییرات وزن به ترتیب در هفته اول، دوم،  :1شماره  نمودار
  آزمایش هاي مختلف ) در گروهw4,W3,W2, W1( سوم و چهارم
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  هاي مورد مطالعه تغییرات آنزیم هاي کبدي در گروه :1جدول شماره 
  

 ALT(U/L) AST(U/L) ALP(U/L)  ها گروه

 C  206/5±03/65 783/1±07/22 986/34±365/113گروه 

 ***Pb500 606/3±545/77 900/1±19/31a* 572/13±868/345aگروه 

 **Pb1000 247/8±32/108a**,b** 582/4±855/46a** 347/14±821/218a**,bگروه 

 ***Pb1500 358/34±355/292a***, b***,c*** 374/20±66/123a***,b***,c*** 641/21±906/530a***,b***,cگروه 

 *Pb500+R 131/4±965/74c**,d*** 830/2±53/25c*,d*** 639/10±46/299a**,cگروه 

 ***Pb1000+R 332/11±280/110a**,b***,d*** 116/10±30/54a**,b*,d*** 560/9±018/360a***,c*,dگروه 

  ***Pb1500+R 994/40±74/215a***,b***,c** 037/16±19/137a***,b***,c*** 758/24±34/401a***,c*,dگروه 
  

05/0< P *  ،01/0< P ** ،001/0< P ***  
a ،b  ،c  وd  به ترتیب در مقایسه با گروه هايC ،Pb500 ،Pb1000  وPb1500  

  

  
  

  
  

  در بافت کلیه حیوانات TACو  MDAغلظت  :2 شماره نمودار
A  : غلظتMDA کلیه حیوانات مورد مطالعــه بــر حســب  در بافت

  لیتر در کبد و مغز مبکرومول بر میلی
05/0< P *  ،01/0< P ** ،001/0< P ***  

a ،b هاي  به ترتیب در مقایسه با گروهC ،Pb500  
B غلظت :TAC العــه بــر حســب در بافت کلیه حیوانــات مــورد مط

   لیتر سرم. مبکرومول بر میلی
05/0< P *  ،01/0< P ** ،001/0< P ***  

a ،b  ،dهاي  به ترتیب در مقایسه با گروهC ،P1500, Pb500  
  

هــاي کبــدي در مطالعه حاضر افزایش غلظت آنزیم
AST ،ALT عنــوان دو شــاخص در اثر آسیب ســرب بــه

دوز دیــده ارزشمند در آسیب کبدي به صورت وابسته به 
شد. در این ارتباط عصاره آبی سماق توانست بر کنتــرل 

ها ناشی از سرب موثر واقع شود. به نحوي که این آسیب

ها در گروه دریافــت عصــاره نســبت بــه غلظت این آنزیم
عــالوه هدار شد. در تست ماز بــشرایط عدم دریافت معنی

ش ارتفاع، درصد تعداد دفعات ورود به بازوي باز با افزای
 ها به جــز دردوز سرب کاهش یافته و تغییرات درتمام گروه

 )P >05/0گروه دریافت سرب به همــراه عصــاره در ســطح (
  ).2شمارهدار بود (جدول معنی

  
  تغییرات زمان سپري شدن و دفعات ورود به بازوي باز :2جدول شماره 

  

 زوي بازدرصد زمان سپري شده در با  درصد دفعات ورود به بازوي باز  ها گروه

 C  516/3±4/49 429/4±6/50گروه 

  *Pb500 404/4±57/28a* 035/5±32/35aگروه 
 *Pb1000 648/8±90/25a*  433/8±1/29aگروه 

 *Pb1500 800/5±58/18a** 247/8±42/14a**, bگروه 
 **Pb500+R 130/6±13/20a** 031/7±87/40a*,c*, dگروه 

  *Pb1000+R 675/7±04/22a* 145/6±96/31d**,aگروه 
 *Pb1500+R 973/5±13/23a* 666/4±87/20 a**, bگروه 

  

05/0< P *  ،01/0< P ** ،001/0< P ***  
a،b  ،c ،d هاي به ترتیب مقایسه با گروهC ،Pb1000 ،Pb1500  

  
هــاي آزاد و اســترس سرب از طریق القاي رادیکــال

هـــاي دوپامینرژیـــک و اکســیداتیو و تغییـــر در سیســتم
 واند سبب آسیب والقاي اثرات اضطرابیتسروتونرژیک می

ــا داشــتن  ).13(خــود شــود ــ میریســتینســماق ب ــوان هب عن
) 14(و گالیک اسید کوئرستین، کائمفرولفالوونول مهم،
هاي قوي، سبب کنترل فرایندهاي اکسیدانبه عنوان آنتی

  ).15(اکسیداتیو شودآسیب 
به تاثیر اسانس ســماق بــر  2019و همکاران گلشنی 

ــد افســردگی رفتارهــاي هــا آن ).16(و اضــطرابی پرداختن
اثرات ضداضطرابی را با افزایش مدت زمان سپري شدن 

 احتمــاالً در بازوي باز در مطالعه خود نشان دادند. این اثر
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 گزارش کوتاه

است  هاسسکوئیتریپنکه جزو  لنیوفیکاربه تاثیر ترکیبی 
ــرات  2CBآگونیســت  و ــوده و داراي اث کانابیکوئیــدي ب

  .)16(شودنسبت داده می سردگی است،ضداف ضداضطرابی و
در مطالعه حاضر تاثیر عصاره بر اضطراب القا شــده 

داري مــوثر باشــد. صورت معنــیتوسط سرب نتوانست به
تواند به سبب عدم تطبیق مکانیســم این مساله احتماال می

عملکردي اثر سرب بر اضطراب و اثرات عصاره ســماق 
وجــه بــه ترکیبــات نحــوي کــه بــا تدر این زمینه باشد. بــه

متفاوت اسانس و عصاره در این دو مطالعــه و تفــاوت در 
عدم همسویی این دومطالعه مشــخص ترکیبات موثره آن 

  ).16،17(شودمی
نتایج مطالعه حاضر تاکید بر افزایش وابســته بــه دوز 

عصــاره آبــی ســماق را در  مسمومیت سرب داشته و تاثیر
 مــی مــوثر امــاهاي کبدي و کاهش سطح آنزیکنترل آسیب

نــاموفق  در کنترل اضطراب القا شده در مسمومیت سرب
دانست. در این راســتا مطالعــات در مــورد تــاثیر رفتــاري 

 هاي حیوانی و بررسیهاي فلزات سنگین در مدلآالینده
اصــالح آن هاي گیاهی در خصوص پیشگیري و پتانسیل

هــاي رفتــاري دیگــر، حائز اهمیت است. استفاده از تست
گیــري هاي پاتولوژیک بافت کبد و مغز و انــدازهبررسی

هــاي سایر پارامترهاي اســترس اکســیداتیو از محــدودیت
  این مطالعه بود.

  

  سپاسگزاري
از معاونت پژوهشی واحد سنندج به جهت حمایــت 
در تایید و اجراي ایــن پــروژه تحقیقــاتی و ســرکارخانم 
ــدیمی کارشــناس آزمایشــگاه تشــکر و  ــدا ن مهنــدس وی

  شود.می قدردانی
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