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فاطمه بسطام پور ،1سید ابراهیم حسیني7و ، 3مهرداد شريعتي ،1مختار مختاری
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1گروه زيست شناسي ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمي ،کازرون ،ايران7 ،گروه زيست شناسي ،موسسه آموزش عالي زند شیراز ،شیراز،
ايران3 ،گروه زيست شناسي ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شیراز ،ايران
تاريخ وصول1044/40/72 :

تاريخ پذيرش1044/41/10 :

چكیده
زمینه و هدف :سرب از فلزات سنگیني است که به عنوان آلوده کنندگان محیطي از راه دستگاه گوارش يا تنفس وارد بدن ميشود .لذا
هدف از اين مطالعه تعیین و تأثیر عصاره آبي الكلي برگ گیاه جعفری( )Petroselinum crispumبر هورمونهای محور هیپوفیزـ
تیروئید در موشهای صحرايي نر بالغ به دنبال مسمومیت با استات سرب بود.
روشبررسي :اين يک مطالعه تجربي ميباشد که در سال  1311در محل دانشگاه آزاد اسالمي واحد کازرون انجام شد 04 ،سر
موش صحرايي نر بالغ از نژاد ويستار وارد مطالعه شدند که به  6گروه  4تايي شامل گروههای کنترل ،شاهد(تیمار با حالل دارو) و
 0دسته تجربي تحت تیمار با دوز  744میليگرم برکیلوگرم استات سرب ،با دوز  744میليگرم برکیلوگرم عصاره برگ جعفری و
تیمار همزمان با استات سرب و دوزهای  144و  744میليگرم برکیلوگرم برگ جعفری تقسیم شدند ،انجام گرديد .کلیه تجويزها
برای مدت 71روز و به صورت گاواژ انجام گرديد .در پايان بعد از بیهوش نمودن موشها و خونگیری از قلب حیوانات میزان سرمي
هورمونهای  T3 ، T4و  TSHبا روش الیزا اندازهگیری گرديد .دادههای جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای آماری آنالیز
واريانس و تست توکي تجزيه و تحلیل شدند.
يافتهها :نتايج نشان داد در حیوانات دريافت کننده استات سرب میزان سرمي  T4و  T3افزايش و هورمون  TSHکاهش معنيداری در
سطح  p<4/45نشان داد در حالي که در حیوانات تحت تیمار هم زمان استات سرب با عصاره برگ جعفری باعث کاهش میزان
هورمونهای  T4و  T3و افزايش TSHبه طور معنيداری مي گردد.
نتیجهگیری :دادههای اين مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالكلي برگ جعفری قادر است افزايش هورمونهای تیروئیدی ناشي از
مسمومیت با سرب را تعديل نمايد.
واژههای کلیدی :سرب ،برگ

جعفریT3 ،T4 ،TSH ،

*نويسنده مسئول :سید ابراهیم حسیني ،شیراز ،گروه آموزسي زيست شناسي موسسه آموزش عالي زند شیراز ،شیراز ،ايران
Email:ebrahim.hossini@yahoo.com
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پالسمای خون ،افزايش کلسترول و فسفولیپید در مغز

مقدمه
فلزات سنگین از جمله سرب به دلیل اين که در

اين حیوانات ميگـردد( .)5اسـتات سـرب دارای اثـرات

بــدن تجمــع مــييابنــد و مــيتواننــد جــايگزين فلــزات

سیتوتوکسیک بر بافت بیضه خرگـوش مـيباشـد ،لـذا

ضـــروری در فعالیـــت آنـــزيمهـــا و يـــا مســـیرهای

اين اثـرات مـي توانـد سـبب نابـاروری در خرگـوش و

بیوشیمیايي مختلف شوند و بـا ايجـاد اخـتالل در ايـن

ساير پسـتانداران از جملـه انسـان گـردد( .)6بررسـي

مسیرهای بیوشیمايي ،منجر به بیماریهای مختلف در

کمّي و کیفي در يک مطالعه نشان داد که تیمار مزمن با

بدن شوند .آلودگي با فلزات سنگین از مهمترين عوامل

اســتات ســرب باعــث تغییــر واضــح در بافــت کبــد

جهاني آلودگي خاك مي باشد آالينـده هـای فلـزی بـه

ميشود(.)2

دلیل غیر قابل تجزيه بودن آنها و اثرات فیزيولـوژيكي

نتايج حاصل از يک مطالعـه نشـان داده اسـت

آنها بر موجودات زنده و انسان حتي در غلظتهای کم

که ،سرب باعث کاهش میزان جذب يد بـه وسـیله غـده

سرطانزا مي باشند( .)1از مهمترين اين فلزات ميتوان

تیروئیـــد و اخـــتالل در عملكـــرد محـــور هورمـــوني

به مس ،جیوه ،سـرب و روی اشـاره نمـود( .)7سـرب

هیپوفیزـ تیروئید شـود( .)4در يـک مطالعـه ديگـر نیـز

يكي از فلزات سنگین است که که از طريق خـوردن آب

نشــان داده شــد کــه ســرب بــر روی ســطح ســرمي

و غــذا و از راه دســتگاه تــنفس وارد بــدن مــيشــود و

هورمونهای تیروئیدی و  TSHتـأثیر دارد( .)1در يـک

ميتواند به عنوان يک عامل توکسیک حاد يا مزمن عمل

مطالعه نشـان داده شـد کـه مسـمومیت بـا سـرب بـر

ورود بـه بـدن ،بـا ترکیبـات

عملكرد تیرويید مؤثر اسـت و باعـث کـاهش هورمـون

پروتئیني و آنزيمهـا بـه شـكل ترکیبـات بیوتوکسـیک

تحريـــککننـــده تیرويیـــد و افـــزايش تیروکســـین

پايــدار در مــيآيــد و بــا تغییــر در ســاختار ايــن

ميشود( .)14با اين حـال ،نتـايج متناقضـي در چنـدين

بیومولكولها فعالیت بیولوژيک آنها را با مشكل مواجه

مطالعه درمورد اثرات سـرب بـر عملكـرد تیروئیـد در

ساخته و باعث جلـوگیری از سـنتز هموگلـوبین و کـم

بزرگساالن در معرض سرب در سطوح متوسط تا باال

خوني ،آسیب به عملكرد سیستم قلبي ـ عروقي ،کلیهها،

گزارش شده است( .)11فلزات سـنگین از جملـه سـرب

سیستم باروری ،مفاصل ،افـزايش فشـارخون ،کـاهش

ميتواننـد باعـث ايجـاد حالـت اسـتری اکسـیداتیو در

قدرت يادگیری و اختالالت رفتاری در کودکان ،آسـیب

ســـلولهـــای غـــده تیروئیـــد شـــوند و بـــا ايجـــاد

حاد و مزمن به دستگاه عصبي مرکزی عصبي محیطي

پراکسیداسیون لیپیدی سلولهای ترشحي ايـن غـده و

ميشود( .)0پژوهشها نشان دادهاند که ورود سرب به

مختل کردن عمل آنها باعث کاهش میزان هورمونهای

بدن موشهای صحرايي باعث بـروز ،عوارضـي نظیـر

تیروئیدی شده و عملكرد اين غده را با مشكل مواجهـه

افزايش میزان اسیدهای چرب آزاد و تری گلیسريد در

سازند( .)17گیاهان دارويي به عنوان يک منبـع بـالقوه

کند( .)3سرب بـه محـ
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عصاره آبي الكلي برگ گیاه جعفری بر هورمونهای محور هیپوفیزـ تیروئید

از آنتياکسـیدانهـای طبیعـي از جملـه فالونوئیـدها و

هوای تنفسي به خصوص در کالنشـهرها و هـمچنـین

اسیدهای فنولي بوده و دارای توانايي بسیار خوبي در

آبهای آشامیدني و برخي از مواد غدايي بـه ترکیبـات

جهت حذف راديكالهای سوپراکسـید هسـتند و دارای

حاوی سرب از جمله استات و تـأاثیر منفـي ايـن مـاده

فعالیت آنتياکسـیداني ،ضـدالتهابي ،ضـدپیری و ضـد

سمي بر ساختارهای مختلف فیزيولوژيک بدن ،مطالعه

سرطاني مـي باشـند( .)13در طـب باسـتان ،از برخـي

حاضر با هدف تعیین و بررسي تـأثیر عصـاره آبـي ـ

گیاهــان در مســمومیتهــای فلــزی اســتفاده مــيشــد

الكلي برگ گیاه جعفری بر میزان هورمونهای محـور

که از اين میان ،ميتوان به گیـاه جعفـری اشـاره کـرد.

هورموني تیروئیدـ هیپوفیز مـوشهـای صـحرايي بـه

جعفـــری بـــا نـــام علمـــي پتروســـلنیوم کريســـپوم

دنبال مسمومیت با استات سرب انجام گرديد.

( ) Petroselinum crispumگیاهي خـوراکي و از خـانواده
چتريان ميباشد .جعفری گیاهي غني از و

يتامینهای E

روش بررسي

 A ،B ،C ،و عناصر معدني مختلـف ماننـد؛ روی ،آهـن،

اين يک مطالعه تجربي ميباشد که در سال 1311بر

ترکیبــــات فالونوئیــــدی ،لوتئــــولین ،آپــــيژنــــین،

روی  04سر موش صحرايي نر بالغ از نـژاد ويسـتار

ميباشد(15و.)10

که از موسسـه سـرم رازی خريـداری گرديدنـد و بـه

بـ ـرگ گیـــاه جعفـــری بـــه علـــت داشـــتن ترکیبـــات

شش گروه  4تايي شامل گروههای کنترل(فاقد تیمـار)،

آنتــياکســیدان ،باعــث افــزايش هورمــونهــای محــور

شاهد(تحت تیمار حالل دارو) و  0گروه تجربـي تحـت

هیپوفیزـ گناد مي شود( .)16پزوهشهـا نشـان دادهانـد

تیمار درون صفاقي و روزانه نیم میليگرم بر کیلوگرم

کــه عصــاره بــرگ جعفــر ی باعــث کــاهش گلــوکز و

استات سرب ،تحـت تیمـار خـوراکي روزانـه دوز 744

فاکتورهای کبدی در خون موشهای ديابتي و همچنین

میليگرم بر کیلوگرم عصاره برگ گیاه جعفری ،تحـت

در درمــان ســنی کلیــه ،در کــاهش التهابــات مــزمن،

تیمار درون صفاقي و روزانه دوز نـیم میلـي گـرم بـر

بیماریهای خود ايمني و در درمـان فشـار خـون بـاال

کیلوگرم استات سرب همراه با دوز  144میليگـرم بـر

مؤثر است(14و .)12نتـايج حاصـل از پـژوهشهـا بـه

کیلــوگرم عصــاره بــرگ گیــاه جعفــری بــه صــورت

کشنده بودن مسمومیّت بـا سـرب در دوزهـای بـاال و

خوارکي و تحت تیمار درون صفاقي و روزانه دوز نیم

عــوارض جبــران ناپــذير آســیبهــای حاصــله ،اشــاره

میلي گرم استات سـرب همـراه بـا  744میلـيگـرم بـر

دارند( .)11در يک مطالعه نشان داده شـد کـه عصـاره

کیلوگرم عصاره برگ گیاه جعفری به صورت خوارکي

برگ گیاه جعفری از اثـرات مخـرب اسـتات سـرب بـر

تقسیم شدند انجام گرديد ،در اين مطالعه کلیه تجويزها

سیستم تولید مثل موشهای صحرايي نر ميکاهد(.)74

برای مدت  71روز انجام گرديد.

کاروتنوئیدها ،توکوفرول و کومارين

با توجه به آلودگيهای فروان محـیط زيسـت از جملـه
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در اين مطالعه پس از تهیه گیاه جعفری و تأيید

يافتهها

آن به وسیله بخش گیاه شناسي دانشگاه شیراز و پس

نتايج حاصـل از آنـالیز دادههـای ايـن مطالعـه

از خشک نمودن گیاه ،برگ و ساقههـای خشـک شـده

نشان داد که تیمار با اسـتات سـرب بـه تنهـايي باعـث

پودر گرديد و سـپس بـرای عصـارهگیـری ،پـودر در

افزايش معنيدار در میزان سرمي هورمـون  T3نسـبت

دستگاه پرکوالتـور قـرار داده شـد و بـه میـزان کـافي

به گروه کنترل در سطح  p<4/41مـيشـود .هـمچنـین

اتـانول  24درصـد بـه پـودر اضـافه گرديـد .عصـاره

نتايج اين مطالعه نشان داد که تیمار بـا عصـاره بـرگ

هیدروالكلي پودر گیـاه جعفـری طـي مـدت  70سـاعت

گیاه جعفـری بـه تنهـايي تـأثیر معنـيداری بـر میـزان

جمعآوری گرديـد و در طـول مـدت عصـارهگیـری در

سرمي هورمون  T3ندارد در حالي که تیمار هـمزمـان

صورت پايین آمدن حالل ،مجدداً بـه آن حـالل اضـافه

با استات سرب و دوزهـای  144و  744میلـيگـرم بـر

ميشد .به منظور جداسازی اتانول ،عصاره رقیق گیاه

کیلوگرم عصاره برگ گیاه جعفـری در میـزان سـرمي

بـا اســتفاده از دسـتگاه تبخیرکننــده چرخشـي تغلــی

هورمون  T3نسبت به گروه کنترل اختالف معنـيداری

گرديد( .)71سپس در پايان دوره آزمايش هـای و پـس

را نشان نداد ،اما نسـبت بـه حیوانـات تحـت تیمـار بـا

از بيهوش نمودن حیوانات با کمـک سـرنی از ناحیـه

استات سرب بـه تنهـايي کـاهش معنـيداری در سـطح

بطن راست قلب آنها خونگیـری انجـام گرديـد .خـون

 p<4/41مشاهده گرديد(نمودار .)1همچنـین نتـايج ايـن

گرفته شده جهت تهیه سرم در دسـتگاه سـانتريفیوژبا

مطالعـه نشـان داد کـه تیمـار بـا اسـتات سـرب باعــث

دور  3444وبه مدت  5دقیقه سانتريفیوژ و سـرم آن

افزايش معنيدار در میزان سرمي هورمـون  T4نسـبت

به وسیله پیپت پاستور جداسازی و تا زمـان سـنجش

به گروه کنترل در سطح  p<4/441ميشـود .هـمچنـین

فاکتورهای مورد نظر در دمای 74درجـه سـانتيگـراد

نتايج اين مطالعه نشان داد که تیمار بـا عصـاره بـرگ

نگهــداری گرديــد و ســپس میــزان هورمــونهــای

گیاه جعفـری بـه تنهـايي تـأثیر معنـيداری بـر میـزان

 T3,بــا اســتفاده از روش راديوايمونواســي

سرمي هورمون  T4ندارد در حالي که تیمار هـمزمـان

( )Radio Immuno Assayو با کمک دستگاه گاماکانتر بـا

بــا اســتات ســرب و دوز 144و  744میلــيگــرم بــر

مارك شرکت پرکین المـر و بـا اسـتفاده از کیـتهـای

کیلوگرم عصاره برگ گیاه جعفـری در میـزان سـرمي

هورموني سـاخت شـرکت پـرکین المـر کشـورآمريكا

هورمون  T4نسبت به گروه کنترل اختالف معنـيداری

اندازهگیری گرديد.

را نشان نداد ،اما نسـبت بـه حیوانـات تحـت تیمـار بـا

T4, TSH

دادههــای جمــعآوری شــده بــا اســتفاده از

اســتات ســرب بــه تنهــايي در حیــوان دريافــت کننــده

نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری آنالیز واريانس و

دوزهای 144و  744میليگرم بـر کیلـوگرم بـه ترتیـب

تست توکي تجزيه و تحلیل
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شدند.

کـــاهش معنـــيداری در ســـطح  p<4/441و

p<4/41
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مشاهده گرديـد(نمودار .)7هـمچنـین نتـايج حاصـل از

میليگرم بر کیلوگرم عصـاره بـرگ گیـاه جعفـری در

آنالیز دادههای اين بررسي نشان داد کـه در حیوانـات

میــزان ســرمي هورمــون  T3نســبت بــه گــروه کنتــرل

تحت تیمار با استات سرب کاهش معنيداری در میزان

اختالف معنيداری را نشان نداد ،اما نسبت به حیوانات

ســرمي هورمــون  TSHدر ســطح  p<4/45مشــاهده

تحــت تیمــار بــا اســتات ســرب بــه تنهــايي در حیــوان

ميشود .همچنین نتايج اين مطالعه نشان داد که تیمـار

دريافــت کننــده دوزهــای 144و  744میلــيگــرم بــر

با عصاره برگ گیاه جعفری به تنهايي تأثیر معنيداری

کیلوگرم به ترتیب کاهش معنيداری در سـطح

p<4/41

بر میـزان سـرمي هورمـون  TSHنـدارد در حـالي کـه

و  p<4/45مشاهده گرديد(نمودار.)3

تیمــار هــمزمــان بــا اســتات ســرب و دوز  144و 744

نمودار  :1تأثیرسرب و عصاره برگ گیاه جعفری بر سطح سرمي (T3تری يدوتیرونین)
*نشان دهنده اختالف معنيدار در سطح  p<4/45نسبت به گروه کنترل
 #و ##نشان دهنده اختالف معنيدار به ترتیب در سطح  p<4/45و p<4/41نسبت به گروه دريافت کننده سرب به تنهايي
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نمودار :7تأثیرسرب و عصاره برگ گیاه جعفری بر سطح سرمي (T4تیروکسین)
***نشان دهنده اختالف معنيدار در سطح  p<4/4441نسبت به گروه کنترل
 #و ####نشان دهنده اختالف معنادار به ترتیب در سطح  p<4/45و  p<4/4441نسبت به گروه دريافت کننده سرب به تنهايي

نمودار :3تأثیرسرب و عصاره برگ گیاه جعفری بر سطح سرمي (TSHهورمون محرك غده تیروئید)
*نشان دهنده اختالف معنادار در سطح  p<4/45نسبت به گروه کنترل
 ##نشان دهنده اختالف معنيدار به ترتیب در سطح  p<4/41نسبت به گروه دريافت کننده سرب به تنهايي
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منجر به کاهش در مكانیسم انتقال يد شود( .)73در يک

بحث
سرب يكي از آلوده کنندگان مهم محیط زيست

بررسي نشان داده شده است که سطح باالی سرب در

مي باشـد کـه بـه ويـژه در کـالن شـهرهای بـزرگ و

خون با اختالل در عملكـرد آنـزيم 5ــ ديـدونیاز و بـا

پرترافیک به عنوان يک معضـل محـیط زيسـتي مهمـي

مهـــار ديديناســـیون باعـــث کـــاهش  TSHو افـــزايش

است که سالمت انسانها را به صـورت جـدی تحديـد

تیروکســین مــيشــود و در میــزان هورمــون تــری

مينمايد( .)77هدف از اين مطالعـه تعیـین و تـأثیر عصـاره

يـدوتیرونین تـأثیر معنـيداری نـدارد( .)75نشـان داده

آبي الكلـي بـرگ گیـاه جعفـری( )Petroselinum crispumبـر

شده است که سرب فعالیت آنزيم مونوآمین اکسیداز و

هورمــونهــای محــور هیپوفیزـــ تیروئیــد در مــوشهــای

استیل کولین استراز را کاهش مـيدهـد و باعـث مهـار

صحرايي نر بالغ به دنبال مسمومیت با استات سرب بود.

بازجذب دوپامین مـيشـود کـه بـه دلیـل اثـر مهـاری

يافتههای بیوشیمیايي حاصل از بررسي تـأثیر

دوپامین بر ترشـح هورمـون تحريـک کننـده تیرويیـد

استات سرب بر میزان هورمونهای تیروئیـدی نشـان

میزان اين هورمـون کـاهش مـييابـد( .)76نشـان داده

داد که استات سرب باعث افزايش معني دار در غلظـت

شده است که مصرف فالنوئیدهای گیاهي کـه بـه فـور

TSH

در گیاه جعفری نیز يافـت مـيشـود تـا غلظـت معینـي

هورمون  T4و T3و کـاهش معنـيداری در غلظـت

ميشود .هم چنین نتايج مطالعه حاضـر نشـان داد کـه

سبب مهار آنزيم تیروئید پراکسیداز مي گردد و منجـر

عصاره برگ گیاه جعفری در موشهای صحرايي تحت

به هیپوتیروئیديسم مـيشـود( .)72هـم سـو بـا نتـايج

تیمار بـا اسـتات سـرب باعـث کـاهش میـزان سـرمي

حاصل از مطالعه حاضر دادههای يک مطالعه ديگر نیز

TSH

نشــان داده شــد کــه افــزايش میــزان ســرب بــه طــور

ميشود .نتايج يک بررسي نشان داد که سـرب میـزان

معكوی باعث کاهش میزان هورمـون  TSHمـي گـردد

محیطي هورمونهای تیرويیدی و میزان پايهای آنها را

(.)74در يک پـژوهش ديگـر کـه بـه بررسـي تغییـرات

تغییــر مــيدهــد( .)73در مطالعــهای ديگــر بــر روی

هورمــونهــای تیرويیــدی در مســمومیت بــا ســرب

کارگراني که در تمای با سـرب قـرار داشـتند ،نشـان

پرداخته شده بود نشان داده شد که سـرب احتمـاالً از

داده شــد کــه ســرب تــأثیری بــر روی میــزان ســرمي

طريق اثر توکسیسیتي مستقیم بر غده هیپـوفیز باعـث

هورمون های تیروئیدی نداشت( .)70سرب بـه عنـوان

افــزايش میــزان هورمــون تــریيــدوتیرونین و کــاهش

يـــک عامـــل نوروتوکســـیک بـــا اثـــرات رفتـــاری و

میزان هورمون  TSHميشود( .)71بـا توجـه بـه نتـايج

نوروشیمیايي نیز به حساب ميآيد و ميتواند با ايجاد

حاصل از يک تحقیق ديگر ،ميتـوان نتیجـه گرفـت کـه

اختالل در تولید نوروترانسیمترهای مغزی الگوی آزاد

سرب بر عملكرد غـده تیروئیـد اثـر منفـي داشـته و و

شدن هورمون تحريک کننده تیرويیدی را تغییر داده و

هورمون باعـث

هورمونهای  T4 ، T3و افـزايش غلظـت هورمـون

احتماالً از مسیر مهار ديديناسیون

T4
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آسیب غده تیروئید مـيگـردد و از طريـق مهـار جـذب
دوپامین نیز باعث کـاهش آزادسـازی هورمـون

TSH

گیاه جعفری مانع اثرات استات سرب بر عملكرد محور
هورموني فوق ميگردد.

مــيشــود .هــمچنــین ســرب بــا اثــر بــر روی میــزان
نفوذپــذيری غشــاو ســلولهــای کبــدی باعــث تغییــر

تقدير و تشكر

درغلظت سرمي آنزيمهای کبدی مـيشـود و بـه نظـر

ايــن مقالــه کــه حاصــل رســاله دوره دکتــرای

ميرسد که سرب دارای اثرات سـمي بـر فعالیـت غـده

تخصصــي رشــته فیزيولــوژی دانشــگاه آزاد اســالمي

تیروئید و کبد ميباشد(.)34

کــازرون بــا کــد اخــالق

IR.IAU.KAU.REC.1400.062

يكي از محدوديتهای اين مطالعه مـيتـوان بـه

ميباشد ،نويسندگان اين مقاله بر خود واجب ميداننـد

در دستری نبودن کیتهای تشخیصـي هورمـون آزاد

به خاطر همكاریهـای فـراوان حـوزه معاونـت علمـي

کننــــــــده هورمــــــــون تیروتــــــــروپین( )TRHو

دانشگاه در جهت انجام اين تحقیـق صـمیمانه تقـدير و

نوروترانســمیترهای دخیــل در تنظــیم عملكــرد محــور

تشكر نمايند.

هورمــوني هیپــوفیز تیروئیــد نــام بــرد .لــذا پیشــنهاد
ميشود در پژوهشهای آتـي تـأثیر سـرب و عصـاره
برگ گیاه جعفری بر سطح سرمي هورمون آزاد کننده
هورمــون تیروتــروپین و میــزان نوروترانســمیترهای
مؤثر در تنظیم ترشح هورمونهای غـده تیروئیـد نیـز
مورد بررسي قرار گیرد.

نتیجهگیری
نتايج اين مطالعه نشان داد که استات سرب بـا
اختالل در عملكرد محور هورموني هیپوفیزــ تیروئیـد
باعـث افـزايش میـزان سـرمي هورمـونهــای  T3و

T4

کاهش میزان هورومون  TSHميشود و عصاره بـرگ

511

مجله ارمغان دانشـ دوره 72ـ شماره 7ـ خرداد و تیر (1041شماره پي در پي )151

عصاره آبي الكلي برگ گیاه جعفری بر هورمونهای محور هیپوفیزـ تیروئید

REFERENCES
1.Bafeel S. Physiological and biochemical aspects of tolerance in lepidium sativum. (cress) to lead
toxicity. Catrina (Egyption Society for Environmental Sciences 2010; 5(1): 1-7.
2.Farzanegan Z, Savaghebi Gh, Hosseiny HMS. Study of the effects of sulfur and citric acid
amendment on phytoextraction of cd and pb from contaminated soil. Journal of Water and Soil
2012; 25: 736- 745.
3.Amiri H, Neghabi Z, Aghabiklooei A. Relationship between blood lead levels with abdominal pain
in consumers of edible opium. Sci J Forensic Med 2019; 25(2): 65-9.
4.Pirooty S, Ghasemzadeh M. Toxic effects of Lead on different organs of the human body.
KAUMS Journal(FEYZ) 2013; 16(7): 761-2.
5.Ademuyiwa O, Agarwal R, Chandra R, Behari JR. Lead-induced phospholipidosis and
cholesterogenesis in rat tissues. Chemico-Biological Interactions 2009; 179(2-3): 314-20.
6.Nassiri M, Khaki A, Bazi P, Khaki A, Sahizadeh R, Sahizadeh A. Ultra-Structure Study of Lead
Acetate Cytotoxic Effects on Testis in Rabbit. Armaghane Danesh 2008; 13(1): 45-53.
7.Zahedi A, Khaki A, Bazi P, Khaki A. The hepato toxic effects of lead acetate on hepatic tissues in
new zealand ian rabbit. Jour Guilan Uni Med Sci 2009; 18(69): 17-24.
8.Singh B, Chandran V, Bandhu HK, Mittal BR, Bhattacharya A, Jindal SK, et al. Impact of lead
exposure on pituitary-thyroid axis in humans. Biometals 2000; 13(2): 187-92.
9.Tuppurainen M, Wägar G, Kurppa K, Sakari W, Wambugu A, Fröseth B, et al. Thyroid function as
assessed by routine laboratory tests of workers with long-term lead exposure. Scandinavian
Journal of Work, Environment & Health 1988: 175-80.
10.Nouri S, Zoghi A, Sharif M R, Farhang N, Shojaei M. Evaluation of thyroid hormones in patients
with lead poisoning. Tehran Univ Med J 2018; 76 (7): 477-83.
11.Robins JM, Cullen MR, Connors BB, Kayne RD. Depressed thyroid indexes associated with
occupational exposure to inorganic lead. Archives of Internal Medicine 1983; 143(2): 220-4.
12.Kulikowska-Karpinska E, Moniuszko-Jakoniuk J. Lead and zinc influence on antioxidant enzyme
activity and malondialdehyde concentrations. Polish Journal of Environmental Studies 2001; 10(3):
161-6.
13.Moghaddam PZ, Zolfaghari MR, Ghaemi EA, Mazandarani M, Mansourian AR, Taheri SA.
Negative performance of root extract of Onosma dichroanthum Boiss. on the burn wound healing in
an animal model. Archives of Clinical Microbiology 2011; 2(5); 20
14.Hassan AM, Abdel-Wahhab MA. Antioxidant effect of parsley and panax ginseng extract
standardized with ginsenosides Rg3 against alteration induced in reproductive functions in male
mice. The Egyptian Journal of Hospital Medicine 2006; 22(1): 60-72.
15.Patil R, Vora S, Pillai M. Spermatogenic activity of dietary antioxidant in oxidatively stressed
mice. Journal of Cell and Tissue Research 2008; 8(3): 1519-24.
16.Bastampoor F, Sadeghi H, Hosseini S. The petroselinum crispum L. hydroalcoholic extract
effects on pituitary- gonad axis in adult Rats. Armaghane Danesh 2014; 19(4): 305-13.
17.Bolkent S, Yanardag R, Ozsoy‐Sacan O, Karabulut‐Bulan O. Effects of parsley(Petroselinum
crispum) on the liver of diabetic rats: a morphological and biochemical study. Phytotherapy
Research 2004; 18(12): 996-9.
18.Saeidi J, Bozorgi H, Zendehdel A, Mehrzad J. Therapeutic effects of aqueous extracts of
Petroselinum sativum on ethylene glycol-induced kidney calculi in rats. Urology Journal 2012; 9(1):
361-6.
19.Norouzi M, Eskandarion MR, Zargar Y. Death due to acute poisoning with high dose of lead in
an opium addict: a case report. Sci J Forensic Med 2017; 23(2): 142-6.
20.Khani MR, Bigdeli R, Vazini H, Notghi P. The effect of hydro ethanol extract of parsley leaves
(petroselinum crispum) on spermatogenesis in male wistar rats receiving lead acetate. Med J
Tabriz Uni Med Sciences Health Services 2017l; 39(1): 32-37.
21.Ozsoy-Sacan O, Yanardag R, Orak H, Ozgey Y, Yarat A, Tunali T. Effects of parsley
(Petroselinum crispum) extract versus glibornuride on the liver of streptozotocin-induced diabetic
rats. Journal of Ethnopharmacology 2006; 104(1-2): 175-81.
22.Hamzeh MH ,Mirzaee M , Mozaffari H. Concentrations of Pb, Zn, Cu and Cd and their
distribution in the urban environment of Kerman, Iran . Journal of Environmental Science and
Technology 2009; 3(3): 161-17.
23.Nouri S, Sharif MR. Hemostatic effect of aluminum chloride in liver bleeding: an animal model
study. Tehran Univ Med J 2014; 72(7): 435-4.

511

)151 (شماره پي در پي1041 ـ خرداد و تیر7 ـ شماره72 مجله ارمغان دانشـ دوره

فاطمه بسطام پور و همكاران

24.Tuppurainen M, Wager G, Kuppa K. Thyroid function as assessed by routine laboratory tests of
workers with long term lead exposure. Scand J Work Environ Health 1988; 4: 175-80
25.Lau YS, Camoratto AM, White LM, Moriarty CM. Effect of lead on TRH and GRF binding in rat
anterior pituitary membranes. Toxicology 1991; 68(2): 169-79.
26.NourEddine D, Miloud S, Abdelkader A. Effect of lead exposure on dopaminergic transmission
in the rat brain. Toxicology 2005; 207(3): 363-8.
27.Mittal N, Hota D, Dutta P, Bhansali A, Suri V, Aggarwal N, et al. Evaluation of effect of
isoflavone on thyroid economy & autoimmunity in oophorectomised women: a randomised, doubleblind, placebo-controlled trial. The Indian Journal of Medical Research 2011; 133(6): 633.
28.Meeker JD, Rossano MG, Protas B, Diamond MP, Puscheck E, Daly D, et al. Multiple metals
predict prolactin and thyrotropin (TSH) levels in men. Environ Res 2009; 109(7): 869-73.
29.Abdelouahab N, Mergler D, Takser L, Vanier C, St-Jean M, Baldwin M, et al. Gender differences
in the effects of organochlorines, mercury, and lead on thyroid hormone levels in lakeside
communities of Quebec (Canada). Environ Res 2008; 107(3): 380-92.
30.Mokhtary M, Shariaty M, Gashmardi N. The effect of oral lead on the concentration of thyroid
hormones and liver enzymes in rats. Hormozgan Medical Journal 2007; 11(2): 115-20.

)151 (شماره پي در پي1041 ـ خرداد و تیر7 ـ شماره72 مجله ارمغان دانشـ دوره

511

عصاره آبي الكلي برگ گیاه جعفری بر هورمونهای محور هیپوفیزـ تیروئید

Armaghane-danesh, Yasuj University of
Medical Sciences Journal (YUMSJ)

Original Article

The Effect of Aqueous Alcoholic Extract of
Parsley Leaf (Petroselinum crispum) on
Pituitary-Thyroid Hormones in Adult Male
Rats Following Lead Acetate Poisoning
1

2,3

1

1

Bastampour F , Hosseini SE , Shariaty M , Mokhtary M .
1

2

Department of Biology, Kazeron Branch, Islamic Azad University, Kazeron, Iran, Department of Biology,
3
Zand Institute of Higher Education, Shiraz, Iran, Department of Biology, Shiraz Branch, Islamic Azad
University, Shiraz, Iran
Received: 18 Jul 2021

Accepted: 03 Apr 2022

Abstract:
Background & aim: Lead is a heavy metal that enters the body as an environmental contaminant
through the gastrointestinal tract or respiratory tract. Therefore, the aim of the present study was to
determine the effect of aqueous alcoholic extract of Parsley leaf (Petroselinum crispum) on
pituitary-thyroid hormones in adult male rats following lead acetate poisoning.
Methods: The present experimental study was conducted in 2020 at the Islamic Azad University,
Kazeron Branch. Forty-eight adult male Wistar rats were included in the study, which were divided
into 6 groups of 8, including control and control groups (solvent treatment). Four experimental
groups were treated with 200 mg / kg lead acetate, 200 mg / kg parsley leaf extract and
simultaneously treated with lead acetate and 100 and 200 mg / kg parsley leaves. All prescriptions
were performed by gavage for 21 days. Finally, after anesthesia of mice and blood sampling from
animal hearts, serum levels of T4, T3 and TSH hormones were measured by ELISA method. The
collected data were analyzed using analysis of variance and Tukey test.
Results: The results indicated that serum levels of lead acetate T4 and T3 increased in animals
receiving lead acetate and TSH showed a significant decrease at the level of p <0.05, while in
animals treated with lead acetate and parsley leaf extract decreased T4 and T3 hormones. T3 and
TSH increase are significant.
Conclusion: The data of the present study indicated that the hydroalcoholic extract of parsley
leaves was able to moderate the increase in thyroid hormones caused by lead poisoning.
Keywords: Lead, Parsley leaves, TSH, T4, T3
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