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چکیده
سربیسماثراتازبسیاريعاملتواندمیکهشودمیهااکسیدانآنتیواکسیدانتعادلخوردنهمبهباعثسرببامسمومیت

خواصداراياستآویشنگیاهاصلیهايترکیبازکهکارواکرولسوییازباشد.عروقیقلبیسیستمویژهبهمختلف،هاي ارگانبر
پارامترهايازبرخیوخونفشاربرکارواکرولاثربررسیمطالعهاین اصلیهدفباشد.میاکسیدانیآنتیخاصیتازجملهمتنوعی
گرفتندقرارگروه5درتصادفیطوربهویستارنژادنررتس أر40تعدادمطالعهایندربود.سربباشدهمسمومهاي رتدرخونی

،25دوزهايکهسربباشدهمسمومسوم گروه گروهوسربباشدهمسمومگروهدومگروهسالم،کنترلگروهاولگروهشامل:که
رایانهبهکهدمیپلتیسموگرافییکوسیلهبههفتههرخونفشارکردند.دریافتروزانهراکارواکرولکیلوگرمبرگرممیلی100و50

گرفته)RBC ،Hb ،Hct ،WBC(خونیپارامترهايازبرخیبررسیبرايخوننمونهآزمایش،پایاندرشد.گیرياندازهبود،متصل
مشاهدهکنترلگروهبهنسبتسربباشدهمسمومهاي رتدرمطالعه21روزازمتوسطخونفشارمیزاندريدارمعنیافزایش.شد

داشت.ادامهآزمایشدورهسراسردرکاهشاینشد.سربباشدهمسمومهاي رتدرخونفشارکاهشباعثکارواکرولگردید.
وشدمشاهدهسربباشدهمسمومهاي رتدر)RBC ،HB ،HCT ،WBC(خونیپارامترهايازبعضیدريدارمعنیکاهش

احتماالًکارواکرولکهدادنشانتحقیقاینازحاصلنتایجکرد.جلوگیريسربباشدهمسمومهاي رتدرتغییراتاینازکارواکرول
است.مؤثرعروقیقلبیسیستمدرسربوسیلهبهشدهایجادتغییراتازبرخیکاهشدر

.خونیهاي سلولبیوشیمیاییارزیابیخون،فشارکارواکرول،سرب،استات:کلیديهايهژوا

مقدمه
یافـت جـا همهدرکهاستسنگینفلزاتازیکیسرب

درفلـز ایـن ازاسـتفاده ویـژه بهانسانیهاي فعالیتشود.می
Wani(استشدهمحیطبهفلزاینشدناضافهباعثصنایع

et al., طریـق ازمـداوم طوربهوآهستگیبهسرب.)2015

هايترکیبدرحتی،شودمیجذبارشگووتنفسدستگاه
گـردد  مـی جـذب نیزپوستطریقازکممقادیردرآلیغیر

)Rabinowitz, هـاي  پروتئینبهجذبازبعدسرب.)1991
مـاده ایـن شـود. میمتصلهموگلوبینبهویژههبقرمزگلبول

کلسـیم ايجبهسپس،شودمیتوزیعنرمهاي بافتدرابتدا
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هااستخوانردسربعمرنیمهکند.میرسوبهااستخواندر
Hryhorczuk( رسـد مـی سـال چنـدین بـه  et al., ؛ 1985

Rabinowitz, سـرب اثـر مورددرزیاديتحقیقات.)1991
کـه هشدمشخص.استشدهانجامبدنمختلفهاي بخشبر

خـونی، کـم وموگلـوبین هبیوسـنتز دراختاللباعثسرب
نابـاروري وعصـبی سیسـتم تاختالالخون،فشارافزایش

,Moussa & Bashandy(شـود می فشـار ایشافـز .)2008
وانساندرسرببامسمومیتعمدهمشکالتازیکیخون

علـت مهمتـرین ازیکـی .باشـد مـی آزمایشگاهیحیوانات
تولیـد افـزایش ازناشیسرببهوابستهخونفشارافزایش

واکسیدانآنتیتعادلخوردنهمبهواکسیژنفعالهاي گونه
تولیدافزایشد.باشمیعروقی-قلبیسیستمدرپرواکسیدان

آسـیب لیپیـدي، پراکسیداسـیون بـه منجرآزادهاي کالیراد
DNAشودمیسلولیهاياکسیدانآنتیکاهشو)Saxena

& Flora, فعالیـــتدرتغییـــرباعـــثســـرب.)2004
والزکاتـا دیسـموتاز، سوپراکسـید ماننـد هاییاکسیدانآنتی

McCabe(شـود مـی پراکسـیداز گلوتـاتیون  et al., ؛ 2001
Saxena & Flora, هـا اکسیدانآنتیفعالیتبهبودي.)2004

ازیکـی باشـد. مفیـد سـرب مضراثراتکاهشدرتواندمی
هماتولوژیـک سیسـتم سـرب بامسمومیتدراصلیاهداف

دریداتیواکسـ هـاي  اسـترس ایجـاد باعـث سـرب .باشدمی
هاي بخشازجملهقرمزهاي گلبولشود.میقرمزهاي گلبول

کـه علـت ایـن بـه ،باشـد میسربمقابلدرخونحساس
ـ مـی اکسـیژن زیـادي مقادیرحاوي تولیـد توانـایی ودنباش

غشاءاجزاءهمچنینباالست.آنهادراکسیداتیوهاي استرس
دنشونمیترمیمهمراحتیبهواستپذیرآسیبشدتبههاآن
)Rice-Evans, مــوادهــافنــلپلــیســوییاز.)1990

هامیوهگیاهان،ازبسیاريدرکههستندطبیعیاکسیدانیآنتی
Butterfield(شوندمییافتفراوانمقداربهسبزیجاتو et

al., درمونـوترپن فنـل یـک کهکارواکرولازجمله.)2002
مقـدار بـه کـارواکرول باشـد. مـی گیاهانطبیعیهايروغن
آویشـن وپونهازشدهاستخراجطبیعیهاي روغندرفراوان

ــود ــويوداردوج ــدب ــدهوتن ــازنن ــهب ــرمرایح داردگ
)Can Baser, عنـوان بهخوبیبهکارواکرولاسانس.)2008

ماننـد اکسـیدان آنتیهاي ترکیببرابرقوياکسیدانآنتییک
Eویتـامین وتولـوئن هیدروکسـیل بوتیلاسید،اسکوربیک

Ruberto(استشدهشناخته et al., Jayakumar؛ 2000 et

al., دارايهـا مونـوترپن کـه انددادهنشانمطالعات.)2012
ضــدباکتري،ضــدقارچ،ازجملــهدارویــیمختلــفخــواص

هـا مونـوترپن هستند.ضداسپاسموضدسرطاناکسیدان،آنتی
ازراکـار ایـن کهدارندسرطاندرشیمیاییمهارکنندهنقش

رويبـر کـه هـایی نزیمآءالقاوسیلهبهومتاستازمهارطریق
Ruberto(کنندمیاعمالدارندنقشسازوسوخت et al.,

Jayakumar؛ 2000 et al., هـاي  فعالیـت بـر عالوه.)2012
توجهیقابلاثراتهمچنینهامونوترپنباالدرشدهتوصیف

،رگگشـادي شـامل کـه دارنـد عروقـی وقلبیسیستمدر
ــاهش ــبضــربانک ــاهشوقل ــیخــونفشــارک ــدم باش

)Santos et al., ایجـاد درسـرب راتاثبهتوجهبا.)2011
کـه يمفیـد نقـش وخونیهاي سلولدرتغییروخونفشار

داشـته خونفشارویژه بهعروقی-قلبیسیستمبرکارواکرول
فشـار بـر کارواکرولاثرباراولینبرايمطالعهاین در،است
شـده مسمومهاي رتدرخونیپارامترهايتغییراتوخون

.شدبررسیسرببا

هاروشومواد
(رازي،ویسـتار نـژاد نـر رتسـر 40ازمطالعهایندر
تمامیشد.استفادهگرم150-200وزنیمحدودهدرتهران)

ــاتحیو ــرایدران ــانطش ــاعت12یکس ــناییس وروش
بـا گـراد سـانتی درجه21-23دمايدرتاریکیساعت12

قـرار روز42مـدت بـه غذاییموادوآببهآزاددسترسی
مسـاوي گـروه 5بـه تصـادفی صـورت بـه هـا رت.گرفتند

آب،سـالم کنتـرل اول:گـروه شـدند: تقسـیم زیرصورتبه
شدهمسمومدوم:گروه؛کردنددریافتسرببدونآشامیدنی

لیتـر میلی1000درسرباستاتگرم5/0،سرباستاتبا
دیگـر: گـروه سه؛کردنددریافت)ppm500(آشامیدنیآب

و25،50دوزهـاي کـه سـرب بـا شـده مسـموم هاي گروه
روز42مـدت بـه راکـارواکرول کیلوگرمبرگرممیلی100

هرتازهصورتبهکارواکرولکردند.دریافتگاواژصورتبه
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حـالل عنـوان بـه گـرم سـالین نرمالازوشدمیآمادهروز
Yu(شداستفادهکارواکرول et al., 2012(.

خونفشارگیرياندازه
یـک بـه کهدمیپلتیسموگرافیازاستفادهباخونفشار

بـدون هـا رتشـد. گیرياندازهبود،متصلثبتبرايرایانه
قبـل شـدند. دادهقرارشفافآکریلیکهاي قفسدربیهوشی

کـه شـد دادهفرصـت هـا رتبـه ،فشارخونگیرياندازهاز
کـاف ازسـپس کننـد. اسـتراحت قفسدریقهدق15مدتبه

رتدمازcm3طـول وcm5/1تقریبـاً قطـر بادمیفشار
شریانفشارمختلفمقادیریانگینموشدگرفتهفشاربارسه
اولـین شـروع شـد. گرفتهنظردرسیستولیکفشارعنوانبه

بود.تولیکسیسفشاردهندهنشانکافشدنبازازبعدپالس
افـزار نـرم ازاسـتفاده بـا شـدن فیلتـر تقویـت ازبعدامواج

Powerlabدشــدادهنمــایشرایانــهمــانیتوررويبــر
)Gangwar et al., .)1(شکل) 2014

توسطخونفشارثبتازشدهترسیمنمودار-1شکل
Powerlab

،آزمـایش پایـان درخـونی، هـاي آزمـایش انجامبراي
وشـدند بیهوشگزیلوکائینوکتامینبااليدوزباحیوانات

حـاوي هـاي  لولـه داخلوگرفتهنحیواقلبازخوننمونه
EDTAاسـید) اسـتیک تتـرا آمیندياتیلنانعقادضد(ماده

هاي گلبولمیزانشامللوژيهماتوهايآزمایششد.ریخته
ــز ــزان،)RBC(قرم ــوبینمی ــونهموگل ــد،)Hb(خ درص

،)MCV(قرمزهاي گلبولمتوسطحجم،)Hct(هماتوکریت

میـزان و)MCH(قرمزهاي گلبولهموگلوبینمتوسطمیزان
انـواع وMCHC(،WBC(قرمـز گلبولهموگلوبینغلظت
شد.انجامکانترسلدستگاهازاستفادهباسفیدهاي گلبول

آماريهايتحلیلوتجزیه
prismافـزار نرمکمکبههاوتحلیلتجزیهتمام انجـام 5

ــايبررســیشــد. ــاخــونیپارامتره ــونزااســتفادهب آزم
ANOVAگردیـد انجـام تـوکی آزمـون پـس وطرفـه یک.

آنـالیز ازاسـتفاده بـا فشـارخون ثبـت زاحاصـل هاي هداد
هـا دادهشـد. انجامفرونیبننآزموپسودوطرفهواریانس

آمـاري لحـاظ ازP≥05/0شد.بیانMean±SEصورتبه
شد.گرفتهنظردردارمعنی

جنتای
خونفشارگیرياندازهحاصلنتایج
فشارمیزاندريدارمعنیافزایشآزمایش،سومهفتهاز
نسـبت )1/118±2/4(سـرب باشدهمسمومگروهدرخون

وP≥05/0(دشـ مشـاهده )6/100±6/2(کنتـرل گروهبه
6/1=F(.فشـار افـزایش باعـث سرباستاتمصرفادامه

دربیشـتري اختالفششمهفتهدرکهطوريهب،گردیدخون
)2/129±9/4(سـرب استاتکنندهمصرفگروهخونفشار

.)P≥001/0(شـد مشـاهده )7/106±4/4(کنتـرل گروهبا
دوزکـه سـربی بـا شـده مسمومگروهسیستولیخونفشار

بـود کـرده فـت دریاراکیلـوگرم برگرممیلی25کارواکرول
فشارخوننداد.نشانسربباشدهمسمومگروهابراتفاوتی

دریافتراکارواکرول50دوزکهسربباشدهمسمومگروه
ــرده ــودک ــاهشب ــیک ــهدررايدارمعن ــاي هفت ــنجمه پ

گـروه بـه نسـبت )4/113±01/4(مششو)5/5±5/111(
ــرب ــانسـ ــین.)P≥05/0(دادنشـ ــویزهمچنـ دوزتجـ

کـاهش باعثسربباشدهمسمومگروهدرکارواکرول100
)1/110±9/4(پـنجم هاي هفتهدرگروهایندرخونفشار

گردیـد سـرب گـروه بـه نسبت)25/112±97/2(ششمو
)01/0≤P()05/0≤P()2شکل.(
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مختلفهاي گروهبینسیستولیخونفشارمیانگینمقایسه-2شکل
)n=8(استشدهبیانمعیارانحراف±میانگینصورتبهوبررسیفرونیبنآزمونپسوتکراريهاي گیرياندازهباطرفهدوواریانسآنالیزباهاداده
**)01/0≤P(،***)001/0≤P(و*)05/0≤P( :کنترلگروهباسربگروهبیندارمعنیاختالف
#)05/0≤P(:50کارواکرول+سربگروهبیندارمعنیاختالف)Lead+CAR سربهگروبا)50

££)01/0≤P(و£)05/0≤P(:100کارواکرول+سربگروهبیندارمعنیاختالف)Lead+CAR100(سربگروهبا

خونیپارامترهايگیرياندازهازحاصلنتایج
خـونی پارامترهـاي برکارواکرولمختلفدوزهايتأثیر

ــاي رت ــرهـ ــاملنـ ،RBC،Hb،Hct،MCV،MCHشـ
MCHCبـه مربوطهاي دادهو1جدولدرWBCانـواع و

کـاهش اسـت. شـده آورده2جـدول درسـفید هاي گلبول
غلظـت ،)P≥01/0(قرمـز هـاي  گلبـول تعداددريدارمعنی

)P≥01/0(هماتوکریـت درصـد و)P≥001/0(هموگلوبین
مشـاهده کنترلگروهبهنسبتسربباشدهمسمومگروهدر

غلظتوقرمزگلبولهرحجممیانگینبینتفاوتیالبته شد.
مشـاهده مطالعـه موردهاي گروهدرقرمزگلبولهموگلوبین

ازیـک هـیچ بـر يتـأثیر کـارواکرول 25دوزتجـویز نشد.
نداشـت. سـرب بـا شدهمسمومگروهدرخونیپارامترهاي

دريدارمعنـی افزایشباعثکارواکرول100و50دوزهاي
هموگلــوبینغلظــت،)P≥05/0(قرمــزهــاي گلبــولتعــداد

)01/0≤P05/0و≤P(ــتدرصــدو )P≥05/0(هماتوکری
).1(جدولگردیدسربگروهدر

بـا سـرب   شده هاي سفید در گروه مسموم تعداد کل گلبول
ــی ــاهش معن ــان داد  ک ــرل نش ــروه کنت ــه گ ــبت ب داري را نس

)01/0≤P(،ها داري در درصد نوتروفیلهمچنین کاهش معنی
). P≥05/0در گروه سرب نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (

ــی  100و 25دوز  ــأثیر معن ــارواکرول ت ــداد  ک ــر تع داري ب
،با سرب ایجاد نکردشده هاي مسموم هاي سفید در رتگلبول

کـارواکرول را  50با سـرب کـه دوز   شده اما در گروه مسموم 
هـاي  داري در تعداد کل گلبـول رده بود افزایش معنیدریافت ک

ها نسبت به گروه سرب مشـاهده شـد   سفید و درصد نوتروفیل
)05/0≤Pــاوتی ــول ). تف ــواع گلب ــایر ان ــفید در س ــاي س ه

هـا) در  هـا و مونوسـیت  ، بازوفیـل هاها، نوتروفیل(ائوزینوفیل
).2مطالعه مشاهده نشد (جدول موردهاي گروه
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مختلفهاي گروهدرخونیپارامترهاياز برخیبهمربوطهاي هداد-1جدول

MCHC

(%)
MCH

)pg(
MCV

)fl(
درصد هماتوکریت

)Hct((%)
غلظت هموگلوبین

)Hb()g/dl(

هايشمارش گلبول
)RBC(قرمز

)×106/ml(
گروه

04/35
64/1± 36/33

39/1± 53/55
56/3± 78/43

9/0± 33/14
42/0± 59/5

34/0± کنترل
)ctr(

69/30
57/1± 22/30

38/1± 93/50
74/2± 02/36

**55/1± 62/11
***55/0± 21/4

**13/0± استات سرب
)lead(

38/34
08/2± 16/32

55/1± 66/55
46/2± 84/39

6/1± 87/12
39/0± 92/4

24/0± استات سرب+
25کارواکرول 

97/33
83/1± 04/33

69/1± 98/54
26/2± 25/42

#41/1± 83/13
##39/0± 43/5

#18/0
استات سرب+

50کارواکرول
26/34
7/2± 38/31

2/1± 96/53
58/2± 32/42

#77/1± 41/13
#46/0± 25/5

#25/0± استات سرب+
100کارواکرول 

.)n=8(انحراف معیار بیان شده است±صورت میانگین بهآزمون توکی بررسی و طرفه و پسواریانس یکبا آنالیزهاداده
**)01/0≤P001/0(***) و≤P(،دار با گروه کنترل و اختالف معنی#)05/0≤P01/0(##) و≤P(،دندهدار با گروه سرب را نشان میاختالف معنی.

مختلفهاي گروهدرسفیدهاي گلبولانواعبهمربوطهايهداد-2جدول
مونوسیت

(%)
بازوفیل

(%)
ائوزینوفیل

(%)
لنفوسیت

(%)
نوتروفیل

(%)
هايگلبولشمارش

)ml/103×(سفید
گروه

2/1
18/0± 03/1

15/0± 45/1
19/0± 5/40

08/4± 25/51
86/2± 51/5

22/0± کنترل
)ctr(

96/0
19/0± 93/0

17/0± 34/1
22/0± 25/35

22/3± 13/41
*03/2± 95/3

**24/0± سرباستات
)Lead(

09/1
11/0± 12/1

08/0± 32/1
24/0± 63/33

85/2± 93/46
96/2± 83/4

36/0± سرب+استات
25کارواکرول

93/0
17/0± 14/1

18/0± 26/1
29/0± 5/37

12/3± 1/52
#05/1± 22/5

#28/0± سرب+استات
50کارواکرول

19/1
15/0± 05/1

13/0± 36/1
24/0± 25/33

39/2± 13/48
83/2± 13/5

#28/0± سرب+استات
100کارواکرول

).n=8انحراف معیار بیان شده است (±صورت میانگین بهآزمون توکی بررسی و طرفه و پسبا آنالیز واریانس یکهاداده
**)01/0≤P05/0(*) و≤P(،ودار با گروه کنترلاختالف معنی#)05/0≤P(،دندهدار با گروه سرب را نشان میاختالف معنی.
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بحث
ــن در ــهای ــاهدهمطالع ــدمش ــهش ــارواکرولک ــرک اث

ـ شدهایجادتغییراتبرکنندهپیشگیري رويسـرب وسـیله هب
سیسـتم عملکـردي فاکتورهـاي ازیکـی خـونی هاي سلول

ناشیستاممکنکارواکرولحفاظتیاثردارد.خونگردش
آزادهـاي  رادیکـال کننـدگی اروبچـ واکسیدانیآنتیاثراز

بـه هیدروکسـیل وسوپراکسیدمانندآزادهاي رادیکالباشد.
یابنـد مـی افـزایش سرببامسمومیتطیدرزیاديمقدار

)Saxena & Flora, ــر.)2004 ــارواکرولاث ــاردرک مه
ــیون ــديپراکسیداس ــللیپی ــهقاب ــامقایس ــلب ــايمکم ه

ــی ــیدانیآنت ــداکس ــامینمانن ــید،Eویت ــکوربیکاس واس
Ruberto(باشــدمــیتولــوئنهیدروکســی et al., ؛ 2000

Jayakumar et al., انـد دادهنشانبسیاريمطالعات.)2012
آزادهـاي  رادیکـال تولیـد باعـث سربغلظتبودنباالکه
دارنـد. عروقـی -قلبـی سیسـتم بـر مخربیاثراتوشودمی

ــینتعــادلعــدمباعــثاکســیداتیوهــاي اســترس ــدب تولی
بـراي بیولوژیـک هـاي  سیسـتم تواناییوآزادهاي رادیکال

رونـد آغـاز شوند.میهااسترساینازناشیصدماتترمیم
متفـاوت مسـیر دووسـیله بهاکسیداتیوهاياسترستخریبی
دوموآزادهاي رادیکالتولیدنخست،افتدمیاتفاقهمزمان

,Vaziri(اکسـیدانی آنتیذخیرهتخلیه هـاي  اسـترس ).2008
باعـث تواننـد مـی مختلفـی مسـیرهاي طریـق ازاکسیداتیو

درکـه مسـیرها ایـن ازیکـی .گردنـد خـون فشارافزایش
درهـا اسـترس ایـن اثراستشدهبررسیبسیاريالعاتمط

اکسـاید نیتریکاکسیداسیون.باشدمیاکسایدنیتریککاهش
باعـث تواندمیطریقچندازاکسیداتیوهاي استرسوسیلهبه

عنوانبهایداکسنیتریککاهش-1شود.خونشارفافزایش
شـده ایجـاد سـمپاتیکی مهارکاهش-2،عروقگشادکننده

شـده یجـاد ادیـورز کـاهش -3،اکسـاید نیتریـک وسیلهبه
,Förstermann & Münzel( اکسـاید نیتریـک وسـیله بـه 

,Vaziri & Rodríguez-Iturbe؛ 2006 بـا بنابراین.)2006
اثراتازبسیاريعاملاکسیداتیوهاي استرساینکهبهتوجه
احتمـاالً هـا اکسـیدان آنتـی ازاسـتفاده باشند،میسربمضر

مـؤثر سـرب ازناشـی صدماتازبسیاريکاهشدربتواند
)1994(همکـاران وKhalilmaneshکهايمطالعهدرباشد.

ــام ــدانج ــاهدهدادن ــدمش ــه کردن ــتفادهک DMSAازاس

کـه اکسـیدانی آنتـی عنـوان بهاسید)سوکسینیکمرکاپتو(دي
فشـار شکاهدرتواندمیداردراسربکردنشالتهتوانایی
ن همکــاراوGonick.شــدبامــؤثرســربازناشــیخــون

مسمومهايرتدرخونفشارمیزانکهدادندنشان)1997(
وبافـت دراکسـیداتیو مارکرهـاي میـزان بـا سـرب باشده

آرژنـین -التجـویز دیگرايهمطالعدر.داردارتباطپالسما
مسـموم هاي رتدرخونفشارمیزاناکسیدان،آنتیعنوانبه

Ding(دادکاهشارسربباشده et al., 1998(.Vaziriو
الزاروئیـد ازاسـتفاده کـه دادندنشاننیز)1997(همکاران

میزاندرتغییريهاینکبدونشالتهغیراکسیدانآنتیعنوانبه
شـده مسمومهاي رتدرخونفشار،کندایجادخونسرب

هاي استرسنقشدشواهاینهمه. دهدمیکاهشراسرببا
تـأثیر وسـرب ازناشیخونفشارافزایشدررااکسیداتیو

ایـن .دهنـد مـی نشـان خونفشارکاهشدرهااکسیدانآنتی
دادنشـان کـه داشتمطابقتمطالعهاین هاي یافتهباهایافته

دريدارمعنـی کـاهش باعثمختلفايدوزهدرکارواکرول
اسـانس د.گـرد میسربباشدهمسمومهاي رتخونفشار

شـناخته قوياکسیدانآنتییکعنوانبهخوبیبهکارواکرول
Jayakumar(اســتشــده et al., ایــنبــرعــالوه.)2012

درتوانـد مـی کـه داردعروقـی گشادکنندگیاثرکارواکرول
کـارواکرول وازودیالتورياثرباشد.مؤثرخونفشارکاهش

شـبکه ازلسـیم کانتقـال مسـیر روياثـر ازناشـی اندتومی
کلسـیم بـه انقباضیسیستمحساسیترتغیییاسارکوپالسمی

Peixoto-Neves(سلولداخلبهکلسیمورودکاهشیا et

al., باشدغشاءپتاسیمیهاي کانالشدنفعالاثردر)2010
وعـروق صـاف عضـله سلولهیپرپالریزاسیونبهمنجرکه

Earley(شـود مـی عروقگشادي et al., همچنـین .)2010
نیتریـک میزانافزایشباکارواکرولکهاستشدهدادهنشان

Aydin(داردخـون فشـار کاهشدرمهمینقشاکساید et

al., بـا کارواکرولکهشدمشاهدهدیگريمطالعهدر.)2007
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ــالطریــقازکلســیمجریــانکــاهش وکلســیمیهــاي کان
Dantas(کنـد میایجادعروقیگشاديTRPهاي کانال et

al., سـازوکار  عنوانبهتواندمیکارواکرولاثراینکه)2015
نقـش کـارواکرول ازناشـی خـون فشارکاهشدراحتمالی

سـرب اینکهبرعالوهعروقی،-قلبیسیستمدرباشد.داشته
هـاي  سـلول برتواندمیگرددمیخونفشارافزایشبهمنجر
درشـده یجـاد ااکسیداتیوهاي استرسبگذارد.اثرنیزخونی

سـرب اثـرات اینایجاددرتواندمیسرببامسمومیتطی
ازجملــهخــونیهــاي ســلولد.نباشــداشــتهمهمــینقــش

باشـند. میپذیرآسیببسیارسربمقابلدرقرمزهاي لبولگ
سـنتز درتوانـد مـی آهـن متابولیسـم دراخـتالل بـا سرب

تولیـد بـا سـرب سـویی از.کنـد ایجـاد اختاللهموگلوبین
دردخیـل هـاي  نـزیم آفعالیتتغییرباعثآزادهاي ادیکالر

Mugahi(شـود میهمسنتز et al., ازیکـی آنمـی .)2003
گذشـته مطالعـات باشـد. میسرببامسمومیتشایععالئم
خـون هـاي  لکوسـیت کـاهش باعـث سربکهانددادهنشان

هماتوپوئیتیکهاي سلوليروسرباثراحتماالًکهگرددمی
Aksu(دهـد مـی نشانرا et al., بـا هـا یافتـه ایـن .)2012

عنـوان بـه کـارواکرول داشـت. مطابقتمطالعهاین هاي یافته
-قلبـی اختاللچندیندرماندرآپوپتوزآنتیوناکسیداآنتی

Alagawany(استگرفتهقراراستفادهموردعروقی et al.,

و25،50دوزسـه درکارواکرولنیزمطالعهاین در.)2015
صـورت بـه وروز42مـدت بـه کیلوگرمبرگرممیلی100

باعـث خـون، شارفکاهشبراثربرعالوهشد.دادهخوراکی
سـفید، وقرمـز هـاي  گلبولمانندخونیپارامترهايبهبودي
ممسـمو هاي رتدرهماتوکریتدرصدوهموگلوبینغلظت

ممکـن خونیمترهاياپاربهبوديالبته گردید.سربباشده
کـه باشـد کـارواکرول اکسیدانیآنتیخاصیتازناشیاست

اثــراتازهــالکوســیتوهــااریتروســیتمحافظــتباعــث
گردد.میسرباکسیداتیو
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Abstract
Lead intoxication impairs oxidant/antioxidant balance that can be partially responsible for

the toxic effects of lead in the various organs of body especially cardiovascular system. On the
other hand, carvacrol, as major component of thyme plant, has a variety of properties including
antioxidant ones. The main objective of this study was to investigate the effects of carvacrol on
blood pressure and some blood parameters in lead-poisoned rats. In this study, 40 male Wistar
rats were randomly divided into five groups. The first group was control, the second group was
poisoned with lead, and three lead poisoned groups receiving carvacrol at doses of 25, 50 and
100 mg/kg/daily. The blood pressure was monitored weekly by tail plethysmography coupled to
a computer system. At the end of experiment, blood samples were obtained to assess some
hematological parameters (RBC, Hb, Hct, and WBC). The mean blood pressure in lead exposed
group was significantly higher than that of control group from the 21st day of the study.
Carvacrol caused a decrease in hypertension in the lead poisoned rats. This deceasing was
consistent throughout the experiment. Some blood parameters (RBC, Hb, Hct, and WBC) were
decreased in lead exposed rats. These changes were prevented in the lead groups receiving
carvacrol. According to the result of this study, it may be concluded that carvacrol could
improve some lead induced changes in the cardiovascular system.
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