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های جسم زرد های استرس اکسیداتیو در کشت سلولاثرات استات سرب بر شاخص

 گاو

 

 2، نرگس خالق نیا5،2، محمد حیدرپور* 5،2یئ، پژمان میرشکرا1عاطفه جهانپور

 
 
 ایران.  -دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد .6

 ایران. -دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد هاي دامیماريبهداشت و پیشگیري بیگروه علوم درمانگاهی و  .2

 ایران. -هاي نشخوارکنندگان، مشهدقطب علمی سقط جنین و مرگ و میر نوزادان دام .4

 

 
 6046ماه مرداد 20 پذیرش:             6046ماه فروردین 24دریافت: 

هاي بدن از جمله سیستم تولیدمثلی را از طریق القاي استرس واند تمامی سیستمتسرب فلزي سنگین و به شدت سمی است که می          

 بله را حساسلیت بیشلترین بلاا متابولیسلم دلیل  به زرد جسم هايسلولند اهنشان داد مطالعات یطرف قرار دهد. از ریتأثاکسیداتیو تحت 

هلاي مناسلب از غلظت MTTهاي جسم زرد ابتدا با رنگ آمیزي لبررسی اثر سرب روي سلو يبرادر این مطالعه . دارند اکسیداتیو استرس

)بلدون اسلتات  گلروه شلام : گلروه کنتلرل 2در قالب  پتري دیش 2 هاي جسم زرد کشت شده درسلول استات سرب انتخاب شد، سپس

موار استات سرب قرار گرفتند. میلی 446/4، 442/4، 440/4، 442/4هاي با افزودن به ترتیب غلظت 0و  4، 2، 6هاي تیمار سرب( و گروه

در گلروه حلاوي  GSHگیري شد. نتایج نشان داد میلزان اندازه FRAPو  MDA ،GSHهاي استرس اکسیداتیو مقادیر بررسی شاخص يبرا

، (> 42/4P) موار و گروه کنترل بلودمیلی 442/4، 446/4هاي حاوي غلظت بیشتر از گروه داريموار با اختالف معنیمیلی 440/4غلظت 

ملوار و میلی 446/4بیشتر از گلروه حلاوي غلظلت   داريموار با اختالف معنیمیلی 442/4در گروه حاوي غلظت  GSHهمچنین میزان 

بیشلتر از گلروه حلاوي غلظلت  داريموار با اختالف معنلیمیلی 440/4در گروه حاوي غلظت  MDAمیزان  .(> 42/4P) گروه کنترل بود

هاي مختلل  اسلتات بین گروه کنترل و غلظت  داريهیچ اختالف معنی FRAP. در تست (> 42/4P) و گروه کنترل بود موارمیلی 446/4

هاي موار بیشترین آسیب را به سلولمیلی 440/4دهد استات سرب با غلظت نتایج مطالعه حاضر نشان می .(> 42/4P) سرب مشاهده نشد

 کند.ها فعال میهاي دفاع آنتی اکسیدانی را بیش از سایر غلظتنیسم، مکامقاب در سازد و جسم زرد وارد می

 استات سرب، جسم زرد، استرس اکسیداتیو، کشت سلول. های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

هلا را بله دلیل  خلوا  از آلودگی فلزات بخش مهمی

قاب  تجزیله بلودن،  تجمع زیستی، تغییرناپذیر بودن و غیر

زي سنگین است که در همه . سرب فل(7) ددهنتشکی  می

 ترین فلز دنیاسلتشود و پس از آهن پرمصرفجا یافت می

تواند بسته به میزان و ملدت تملاس آن، دامنله سرب می .(27)

هلاي شلدید هلا تلا آسلیباز مهلار آنلزیم ء،سووسیعی از اثرات 

و 40) سیستمیک یا حتی مرگ را در انسان و حیوانات ایجاد کند

هلاي بلا پایله انات بلا سلرب را رنگمنابع تماس حیو .(04

هاي فلزي قدیمی، بنلزین ها، لولهسرب، روکش سربی سیم

پوش سربی )لینولئوم( و آلودگی دار، ک هاي سربو روغن

 ،سازي فلزاتهاي تصفیه خالصهاي نزدیک کارخانهچراگاه

اثرات سمی سرب در بلدن را بایلد  .(21) دهندتشکی  می

ش، سیستم عصبی مرکزي، اعصاب در دستگاه گوار ژهیبه و

 میعالبروز که  کرد جوو ساز جستمحیطی و سیستم خون

 .اسلتبالینی مسمومیت با سرب مربوط بله هملین اثلرات 

هرچند سرب بر سیستم ایمنی و دستگاه تناسلی نر و ماده 

توانلد مواجهه با سرب ملی .(04) استنیز داراي اثرات سمی 

قرار دهد و به شک   ریتأثتحت ماده را  حیوان سیستم تولیدمثلی

هاي تولیلدمثلی، کلاهش میلزان عمده موجب اختالل در سیک 

 چکیده
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گیرایی آبستنی و تغییر در تولید و چرخله در  ریتأخباروري، 

مچنین مسمومیت با ه ،(42) هاي تولیدمثلی شودهورمون

بلا نلازایی،  ،در زنانتماس با سرب در رحم  واسطهبهسرب 

ارتبلاط دان، ي و ملرگ و میلر نلوزازایی، بیمارسقط، مرده

از توانلد سلرب ملی دهدنشان میمطالعات  .(22و 64) دارد

هاي فعال اکسیژن و اخلتالل در سیسلتم تولید گونه مسیر

اکسلیدانی سیسلتم تولیلدمثلی پسلتانداران را ی دفاع آنتل

جسم زرد بله  میاندر این  ،(04و 66) قرار دهد ریتأثتحت 

ا، علرو  خلون رسلانی زیلاد و دلی  فعالیت استروئیدي با

متعاقب آن مصرف بلااي اکسلیژن بله شلدت در معلر  

. با توجه بله هاي آزاد اکسیژن قرار داردتولید و اثر رادیکال

داري جسم زرد یک فاکتور کلیدي در تنظیم و نگله که آن

تعللادل  نبللود ،(44) چرخلله تولیللدمثلی حیوانللات اسللت

جسم زرد منجلر بله اکسیدانی با اثرات مخرب خود بر آنتی

کللاهش تولیللد پرووسللترون، کللاهش بللاروري، کللاهش 

 .(0) شوندگزینی و کاهش تکام  جنینی میانه

اثرات سرب، در طلی ایلن  دربارهنتایج  با توجه به این

اثللرات و  in vitroسللعی گردیللد تللا در شللرایط  پللژوهش

روي اسللتات سللرب  برآمللده ازهاي اکسللیداتیو آسللیب

و دوز اثرگذار استات  گرددبررسی  هاي جسم زرد گاوسلول

 سرب در سطح سلول تخمین زده شود.

 

 روش کارمواد و 

هاي حاوي جسلم زرد در فلاز لوتئلال میلانی تخمدان

دقیقه پس از کشتار در کشتارگاه صلنعتی  64روز(  1-62)

مشلهد، انتخلاب و جمللع آوري شلدند. جسلم زرد در ایللن 

. اسلتنلارنجی  مرحله داراي قوام، قاب  مالمسه و به رنلگ

هاي اخلذ شلده هملراه بلا سلرم فیزیوللووي حلاوي نمونه

ساعت بله آزمایشلگاه  2سیلین و کنار یخ حداکثر طی پنی

منتقلل  شللدند. جسللم زرد در آزمایشللگاه و زیللر هللود، بلله 

هلاي پس بافلت، سلمتر خلرد شلدمیلی 6قطعات کمتر از 

هضم آنزیملی بلا کالونلاز، بله درون لولله  يبراقطعه شده 

 DMEM Highمحللیطلیتللر میلی 4کللال حللاوي کونی

Glucose ، 1 کالونازگرم میلی IV محلول میکرولیتر  44 و

 mg / ml 4 پنللی سللیلین، IU / ml 4) آنتللی بیوتیللک

(، افزوده Bآمفوتریپسین  mg / ml 44/4 استرپتومایسین و

 2COدرصلد  2بلا  گرادسانتی درجه 44شده و در انکوباتور 

گلذاري به مدت یک سلاعت گرمخانله درصد 47و رطوبت 

 64ها هر هضم آنزیمی بهتر، لوله يبراد )در این مدت شدن

و  انکوباتور خارج شده و بخوبی تکان داده شلدند(دقیقه از 

 DNAase %6میکرولیتللللر  44 دقیقلللله آخللللر 2در 

(IDeoxiribonuclease ) در مرحلله . به مخلوط اضافه شلد

نلایلونی(  میکرومتلر 74) cell strainer ها ازبعد ابتدا سلول

 دقیقه سلانتریفوو 2به مدت  g444عبور داده شده، با دور 

آنتی بیوتیک شسته و  محلول و PBSبار با  4سپس ، شدند

هللاي هللاي قرمللز و آنللزیمسللانتریفیوو شللدند تللا گلبللول

 انیلدر پاکننده در حد ممکن از محیط خارج شلوند. هضم

 DMEM Highها به درون پتري دیش شام  محیط سلول

Glucose ،64 درصد FBS منتقل   و محلول آنتی بیوتیلک

سلاعت و در دفعلات  20شدند. محیط کشت ابتدا پلس از 

ها و ساعت تعویض و میزان چسبندگی سلول 04بعدي هر 

در . بررسلی شلدرشد سلولی زیلر میکروسلکوم معکلوس 

پاسلاو  ،رسلید درصلد 74زمانی که تراکم سلولی بله  انیپا

 پاساو یلکر ها داز هر نمونه از سلول. رسیدانجام  به سلولی

 انجمادمحلول  ml 6 تهیه شد. بدین صورت که فریزي نمونه

 و DMEM High Glucose ،FBS 24%)حللاوي محللیط

64%DMSOسلللول بلله  تعللداد یللک میلیللون ( بلله همللراه

 44منفلی یک روز در دملاي  ابتدا کرایوتیوب منتق  شده و

 641منفلی و سپس در ازت مایع با دملاي  گراددرجه سانتی

 داري شد.نگه گراددرجه سانتی

هللاي مختللل  اسللتات سللرب غلظللت افللزودن يبللرا

(TITRACHEM) هاي تیمار ابتلدا درصلد خللو  به گروه

بله  آزمایشگاه مرکزي دانشگاه فردوسی مشهداستات سرب در 

 بلا دقلت ICP-OES (Spectro, Germany) دسلتگاهکمک 

ppm2 < هلاي مختلل  و سلپس غلظلت گردید يریگاندازه

ملوار( بله میللی 6/4تلا  44442/4 غلظت بین 66) سرب

پیشلین، بله محلیط  هلايپژوهش هیبر پاصورت تجربی و 

 کشت افزوده شد.

ساعت  04و  20در مرحله بعد میزان کشندگی سرب 

( و Thiazolyl blue tetrezolin) MTT بعد با رنگ آمیلزي

 124و  274هللاي اسللپکتوفتومتر در طللول موجبلله روش 

 2 انیلدر پاهاي مناسب انتخاب شلد. نانومتر قرائت و غلظت

گلروه  2هاي جسم زرد کشت داده شلده در نمونه از سلول

بلا غلظلت  6قرار داده شدند که شام : گروه کنترل، گلروه 

 440/4بلا غلظلت  2استات سرب، گروه  مواریمیل 442/4
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 442/4بللا غلظللت  4مللوار اسللتات سللرب، گللروه میلللی

 میلی 446/4با غلظت  0موار استات سرب و گروه میلی

 ار بود.مو

 4 هلللايپتلللري دیشها در سللللول ،پاسلللاو سللله در

اسلتات هلاي ملذکور کشت داده شده و غلظت متريانتیس

ساعت پس از قرار گرفتن  04ها افزوده شد. به سلولسرب 

هلا تهیله ها در محیط حاوي سرب، عصاره سلولی آنسلول

بررسی  يبراگراد درجه سانتی 44گردید و در دماي منفی 

 گلوتلاتیون احیلا هايشلاخصس اکسلیداتیو، میزان اسلتر

(Glutathione reductase; GSH)آلدهیلللددي، ملللالون 

(Malondialdehyde; MDA) و تسلللت فلللرم (Ferric 

reducing ability of plasma; FRAP) يبرا داري شد.نگه 

کشلت  تري دیلشها در هر پیاري از تعداد سلولتعیین مع

 دسلتگاه بیوفتلومتربلا ا هسلول، میزان پروتئین تام نمونله

(Eppendorfو به روش بر )و ثبلت شلد.  يریگفورد اندازهد

بلله عنللوان شللاخص پراکسیداسللیون  MDA يریللگانللدازه

صلورت  Hadley 6444و  Drapperلیپیدي طبق پروتکل  

مقادیر گروه تیول بلا  ،GSHگیري اندازه يبرا .(61) گرفت

 یلابی شلدارز Ellman GL 6424 دسلتورالعم استفاده از 

بلله عنللوان شللاخص ترفیللت تللام  FRAPمقللادیر  .(24)

تللري -اکسللیدانی، براسللاس قللدرت احیللا فریللکآنتللی

پلایین و  pHتري یلودوتیروزین در -یودوتریونین به فروس

 يریللگانللدازه Strain 6441و  Benzieدسللتورالعم   طبللق

اسلترس اکسلیداتیو،  يهاپس از ارزیابی شلاخص .(4) شد

از هر نمونه بر میلزان پلروتئین هملان  آمدهدستمقادیر به

استرس اکسیداتیو به ازاي  يهاشاخصنمونه تقسیم شد و 

 .پروتئین محاسبه شد g/mlµهر 

هلاي هلاي آملاري در بلین گروهمنظور انجام آزمونبه

هاي مختل  استات سرب، ابتدا آزمون نرملال حاوي غلظت

بلودن  ( انجام گرفت. به دلی  نرملالnormality testبودن )

اسلتفاده One Way ANOVA ها، آزمون آملاريتوزیع داده

در  هلادار بلودن اخلتالف بلین گروه. در صلورت معنلیشد

کملک  Duncanمقاطع زمانی متفاوت، از آزملون تکمیللی 

 2/4 افلزارهلاي آملاري از نرمگرفته شد. براي انجام آزمون

Sigma state استفاده شد(42/4P <). 

 

 نتایج

هفته  2زرد بعد از مدت زمان حدوداً هاي جسم سلول

 ک  پلیت را پر کردند. %74حدود 6مطابق شک  

 هلايغلظلت بررسلی اثلر يبلرا ابتلدا در این مطالعله

هلاي انجام شلد و غلظت MTTسرب، رنگ آمیزي  مختل 

موار استات سرب میلی 446/4و  442/4، 440/4، 442/4

ملوار یمیلل 442/4هاي سرب بااتر از انتخاب شد. غلظت

آن  MTTکله حاصل   گردیدها سلول موجب مرگ تمامی

میلی موار تلاثیري  446/4از  بیشترهاي صفر شد و غلظت

ها و یلا میلزان زنلده ملانی نداشلت در میزان مرگ سللول

 (.6جدول )

 

  
نماي بیده به ک  پلیت. هاي جسم زرد چسسلول . ب(هاي معلق جسم زرد. لحظه اضافه شدن به پتري دیشسلولال (   -1شکل 

 ×64میکروسکوم 

 

 

 ب ال 
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هاي هاي جسم زرد گاوي کشت شده در شرایط آزمایشگاهی، پس از تیمار با غلظتخطاي معیار میزان مرگ سلول ±میانگین  -1جدول 

 مختل  استات سرب

 شماره گروه
هاي سرب غلظت

(mM) 
 OD)جذب نوري(

Mean ±  SE 

 ab646/4 ± 074/6 4 کنترل

6 44446/4 ab 240/4 ± 747/6 

2 44442/4 ab 646/4 ± 404/6 

4 4446/4 ab 460/4 ± 444/6 

0 4442/4 ab 447/4 ± 741/6 

2 4442/4 ab 447/4 ± 441/6 

1 446/4 ab 644/4 ± 441/6 

7 442/4 ab 424/4 ± 610/2 

4 440/4 a444/4 ± 227/2 

4 442/4 a620/4 ± 447/6 

64 46/4 bc644/4 ± 266/6 

66 6/4 c4 
abc  دار استها نشانه اختالف معنیحروف متفاوت در بین ردی (42/4< P) 

 

میزان پروتئین سلولی به عنوان معیاري براي اطمینان 

گیري شلد و ها در هر گروه اندازهاز برابر بودن تعداد سلول

داري بین مقلادیر پلروتئین با توجه به این که تفاوت معنی

هاي تیمار مشاهده نشلد، مشلخص وهتام گروه کنترل و گر

 .(2جدول) ها برابر بودها در تمام گروهشد که تعداد سلول

 

 هاي مختل  استاتگاوي کشت شده در شرایط آزمایشگاهی، پس از تیمار با غلظت هاي جسم زردیزان پروتئین تام سلولم -5جدول 

 سرب

 میزان پروتئین تام
(µg/ml) 

 سرب غلظت

(mM) 
 هاگروه

044/04 ± 1/066 442/4 6 

444/24 ± 2/044 440/4 2 

464/00 ± 040 442/4 4 

441/24 ± 2/017 446/4 0 

 کنترل - 72/044 ± 622/00

 

دهد بلین مقلادیر فلرم در نتایج آنالیز آماري نشان می

هلاي تیملار اخلتالف ها در گلروهگروه کنترل با مقادیر آن

دسلت ه نتایج ب . طبق(> 42/4P) مشاهده نشد  داريمعنی

بیشلتر  داريبا اختالف معنلی 2در گروه  MDAمیزان آمده 

چنلین میلزان هم، (> 42/4P)و گروه کنترل بلود 0از گروه 

GSH  هاي ر از گروهتبیش  داريبا اختالف معنی 2در گروه

علالوه بلراین میلزان  ؛(> 42/4P)و گروه کنتلرل بلود 0، 4

GSH  و  0ر از گلروه تبیش داريبا اختالف معنی 6در گروه

 (. 4)جدول  (> 42/4P) گروه کنترل بود
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گاوي کشت شده در شرایط آزمایشگاهی،  هاي کشت سلول جسم زردپتري دیشروي  GSHو  MDA ،FRAPهاي نتایج تست -2جدول

 پس از تیمار با غلظت هاي مختل  استات سرب

 شماره گروه
 غلظت سرب

 )میلی موار(

MDA 

(nM/ml) 

GSH 

(mM/l) 

FRAP 

(µM) 

6 442/4 ab2-64×46/4± 2-64×0/41 bc 1-64×410± 2-64×724 2-64×702± 0-64×044 

2 440/4 b 2-64×2/60± 2-64×646 c 1-64×174± 2-64×442 2-64×144± 0-64×026 

4 442/4 ab 2-64×44/7± 2-64×72 ab 1-64×107± 2-64×244 2-64×444± 0-64×476 

0 446/4 a 2-64×47/4± 2-64×2/11 a 1-64×442± 2-64×267 2-64×704± 0-64×422 

 a 2-64×14/2± 2-64×7/27 a 1-64×464± 2-64×022 2-64×740± 0-64×402 - کنترل
abc ستهابین گروه دارنشانه اختالف معنی ،حروف متفاوت در هر ستون (42/4< P.) 

 

 

 بحث

 6444با افزایش مقادیر سلرب محیطلی بله بلیش از 

برابر در سه قرن گذشته، مسمومیت با سرب یکی از اوللین 

و 6) شلودخطرات بهداشت محیط محسوب می ترینو مهم

توانلد اثلرات منفلی ها نشان دادند فلز سرب مییافته .(02

 فراوانی روي سیستم تولیدمثلی پسلتانداران داشلته باشلد

هلاي ملاده نشلان مطالعات انجام شده روي موش .(02و 2)

قابل  تلوجهی بله شلک   توانلدمیمواجهه با سرب  که داد

 ،(20و  22) هلاي اولیلهیکلولمنجر بله کلاهش تعلداد فول

ادم  ،(60 و 22 ،20) هلاآترزي و اختالل در رشد فولیکلول

 ،(24و 67) هللاي تخمللدانتخمللدانی و نکللروز فولیکللول

 نظمی در سیک  استروس و کاهش میزان بلاروري شلودبی

بیان کردند  2444 در سال و همکاران Capcarova (.42و 60)

سللیدانی و فعالیللت اکتوانللد روي ترفیللت تللام آنتللیسللرب مللی

 .(66) باشلد ملثثرهاي گرانولوزا هاي آنتی اکسیدانی سلولآنزیم

مسلتقیم در ه شلک  و بلهاي متعلددي با مکانیسماین فلز 

توانلد بلا . سرب ملیاست رگذاریتأثبروز استرس اکسیداتیو 

هللایی از گیللري دسللتهشللک  ،اتصللال بلله غشللاي سلللولی

زنجیرهلاي  کله در آن تحلر  را فسفولیپیدهاي بلارمنفی

موجب افلزایش نسلبی شده تحریک کرده و آسی  محدود 

تواند مچنین سرب میه ،(2) پراکسیداسیون لیپیدي گردد

و با  گرددمحر  بروز اکسیداسیون لیپیدها   Fe+2به کمک

هاي اتصال غشایی منجر بله اسلترس ایی آن در مح بججا

 قللعدر موا ژهیللبلله وایللن رونللد  .(44) اکسللیداتیو شللود

 آمینولوونیلیک اسید-2تجمع  برآمده ازیت با سرب مسموم

(Aminolevulinic acid; ALA) زیلرا ؛دارد اهمیت بلاایی 

سرب  بادهیدراتاز -ALAکه به دنبال مهار  ALAمتابولیت 

از فلریتین و  Fe+2آزادسلازي  بلرايترفیت باایی  برپاشده

همچنین القلاي آسلیب اکسلیداتیو بله پلروتئین، لیپیلد و 

DNA (44و 24) دارد. 

کسیداسلیون ارکله بله دنبلال پ MDAبررسی مقادیر 

هلاي شلود، یکلی از شلاخصلیپیدهاي غشایی ایجلاد ملی

 .(47) اسلت گیري اسلترس اکسلیداتیواندازهبراي متداول 

هاي انسانی نشان داد مقادیر مطالعات انجام شده روي گروه

MDA  سرمی در افلرادي کله بله طلور طلوانی ملدت در

تر از شداري بیاند به شک  معنیرب قرار داشتهمواجهه با س

در این  MDAهمچنین سطوح سرمی  ،هاي نرمال بودگروه

داري با مقادیر سرب موجود در خون بستگی معنیافراد هم

مطالعللات انجللام شللده روي  (.00و 06، 1) هللا داشللتآن

هاي نر نشان دادند مواجهه با سطوح مختلل  سلرب، موش

بیضه و سرم،  MDAداري در مقادیر یمنجر به افزایش معن

افزایش پراکسیداسیون لیپیدي در بیضه و همچنین کاهش 

 SOD (Superoxideاکسیدانی مثل   هاي آنتیسطح آنزیم

dismutase )و CAT (Catalase ) و 41، 44)دشلومیسرمی

04 .) Soltaninejad و 2444 در سلال و همکارانSandhir 

هایی که در مغز رتادند نشان د 6440 در سال و همکاران

به صورت خوراکی و طوانی مدت با استات سرب مواجهله 

ر از مقلادیر تداري بیشلبه شک  معنی MDAمقادیر  ،بودند
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و  Annabi  ،در برابلر (.26و 01) آن در گلروه کنتلرل بلود

مشللاهده کردنللد کلله مواجهلله  2447 در سللال نهمکللارا

ت تغییلرات روز با سرب تزریقی نتوانسل 7ها به مدت موش

کبلدي ایجلاد کنلد و نتیجله  MDAداري در مقادیر معنی

مدت زمان کوتلاه مواجهله بلا  برآمده ازتواند گرفت این می

در  2444 در سال و همکارانDing  .(64) سرب بوده باشد

هلاي انلدوتلیال سللولمطالعه خود نشلان دادنلد مواجهله 

سللاعت و  20پللس از سللرب  ppm6 غلظللتبللا آئللورت 

سلاعت بله  04پلس از  ppm46/4 ،6/4 ،2/4  هلايغلظت

، شلد MDAداري منجلر بله افلزایش مقلادیر شک  معنلی

 میلزان تولیلد رادیکلال هیدروکسلی  در غلظلتهمچنین 

ppm 6  داري افزایش پیدا ساعت به شک  معنی 04پس از

دهد مواجهله بلا سلرب منجلر بله این نتایج نشان می کرد.

القللاي اسللترس هللاي فعللال هیدروکسللی  و تولیللد گونلله

 .(62) شده اسلت اندوتلیال آئورتهاي اکسیداتیو در سلول

Xue-wen يبلرا ايدر مطالعله 2466 در سلال و همکاران 

هاي پی بردن بله اثلرات سلمی اسلتات سلرب روي سللول

اسلتات  mM 2 يعصبی نشان دادند مواجهه با دوزهاي باا

فیبرهلاي موجب تخریلب  تواندمیساعت  72سرب بعد از 

در  و همکلاران Luمچنلین ه ،(22) شودهاي عصبی لسلو

هللاي نشللان دادنللد مواجهلله سللرب بللا سلللول 2462 سللال

موجلب افلزایش تولیلد  ،µM 644اپیتلیال ریه بلا غلظلت 

ROS (Reactive oxygen species) ها در ایلللن سللللول

سللرب در نیللز هرچنللد در مطالعلله حاضللر  .(44) شللودمی

 MDAزایش میلزان هاي تحت تیملار موجلب افلگروهتمامی

حاوي غلظلت  در گروه لی صرفاًو ،نسبت به گروه کنترل شد

بیشلتر از گلروه  داريیمعنل ملوار بلا اخلتالفمیلی 440/4

 42/4P)موار و گروه کنترل بلودمیلی 446/4حاوي غلظت 

تللوان نتیجلله گرفللت کلله اسللتات سللرب در هملله می .(>

هاي هللا موجللب پروکسیداسللیون لیپیللدهاي سلللولغلظت

هاي استفاده شلده در اما در بین غلظت ،شودم زرد میجس

  به موار بیشترین آسیب رامیلی440/4غلظت  ،این مطالعه

 سازد.هاي جسم زرد وارد میسلول

 GSH گلروه  حاويیک تري پپتید کهSH-  واکنشلی

ها در برابر اسلترس نقش مهمی در محافظت از سلول است

ارد مواجهه با سرب، این در مو .(20) کنداکسیداتیو ایفا می

باند شده، منجلر بله کلاهش  -SHترکیب انحصارا به گروه 

و همچنین تداخ  در فعالیت آنتی اکسیدانی  GSHسطوح 

مطالعلات انسلانی نشلان داده  .(07 و22 ،26) شلودآن می

است مواجهه طوانی مدت افراد با سرب منجر بله کلاهش 

یلوانی نیلز مطالعات ح .(24) شوددر خون می GSHمقادیر

 توانلدمیمواجهه بلا مقلادیر مختلل  سلرب  انددادهنشان 

داري در مقادیر گلوتاتیون احیا در کبد کلیه و کاهش معنی

 و همکلاران Kucuklerمطالعله (. 64و 64) مغز ایجاد کنلد

نشان داد تجویز خوراکی سلرب بله ملوش  2426 در سال

و کللاهش  MDAدار مقللادیر منجللر بلله افللزایش معنللی

و  گلوتاتیون پراکسیداز ،SOD ،CATداري در مقادیر معنی

در  و همکلاران Ahamed .(46) شلودمیخون  GSHسطح 

هاي اپیتلیال ریه نشان دادند در مواجهه سلول 2464 سال

داري ها به شک  معنلیدر این سلول GSHبا سرب، مقادیر 

مطالعله انجلام همچنلین  ،(4) کمتر از مقادیر کنترل بلود

دهلد هاي نروبالسلتوما انسلانی نشلان ملیلشده روي سلو

سرب با کاهش در مقادیر گلوتاتیون منجر به بروز اسلترس 

بللر خللالف در مطالعلله حاضللر  .(62) شللوداکسللیداتیو مللی

بیشلتر از هلا گروهدر تمامی GSHمیلزان  نیشیپمطالعات 

در گلروه حلاوي غلظلت  GSH. مقلادیر گروه کنتلرل بلود

ر و بلا اخلتالف تهلا بیشلروهگ یموار از تماممیلی 440/4

 442/4، 446/4هللاي حللاوي غلظللت داري از گروهیمعنلل

با توجه بله . (> 42/4P)موار و گروه کنترل بااتر بودمیلی

اسلتات هلاي تمامی غلظتکه رسد نتایج حاضر به نظر می

اسلترس  او متعاقبل هلاي آزادسرب موجلب تولیلد رادیکال

انلد، املا در همله ي جسم زرد شلدههادر سلولاکسیداتیو 

میللی ملوار اسلتات سلرب،  440/4ها به جلز گلروه گروه

. کننلد محافظلت از خود GSHبا تولید اند توانسته هاسلول

ملوار میللی 440/4هاي این مطالعه، غلظت در بین غلظت

هاي را بله سللول استرس اکسیداتیواستات سرب بیشترین 

 MDAدار  زیرا افزایش معنلی ؛استجسم زرد وارد ساخته 

در مقایسه بلا گلروه کنتلرل  استات سرباز  در این غلظت

مشاهده گردیلد کله حلاکی از پراکسیداسلیون لیپیلدي و 

رسلد بنابراین به نظر می ست،هاآسیب اکسیداتیو به سلول

غلظلت در  GSHهلایی از قبیل  اکسلیدانکه افزایش آنتی

ملانع در حدي نبلوده کله سرب موار استات میلی 440/4

 ب اکسیداتیو سلول هاي جسم زرد شود.آسی

مواجهه بلا سلرب در  ندمطالعات انجام شده نشان داد

داري هلا بله شلک  معنلیدر سرم خون ملوش مقادیر فرم

توانلد بله این کاهش ملی کردند کهو عنوان  یابدمیکاهش 
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بلله دام انللداختن  بللرايهللا اکسللیداندنبللال مصللرف آنتللی

در  ،(24و 24) رخ داده باشللد ،برپاشللدههللاي آزاد رادیکللال

راستا با هم 2424 در سال و همکارانBaghshan  حالی که

گرچله ا بله ملوش مطالعه حاضر، بیان کردند تجویز سلرب

 سرم خلون و گلوتاتیون MDAداري در مقادیر تغییر معنی

داري در مقلادیر تغییلر معنلی توانلدمیاما ن ،کندمیایجاد 

در مطالعله  .(4) ایجاد کنلدفرم در مقایسه با گروه کنترل 

داري بلین یهلیچ اخلتالف معنل FRAPتسلت حاضر نیلز 

هاي آنتی اکسیدان جزء GSH.   نشان ندادهاي مختلگروه

شلام  آنتلی  FRAPاملا  ،غیرپروتئینی داخ  سلولی است

هاي پروتئینی است و بخش عمده آن مربلوط بله اکسیدان

شلده بله نظلر  یادبا توجه به موارد پروتئین آلبومین است. 

هاي غیرپروتئینلی آنتی اکسیدان رسد در مطالعه حاضرمی

هاي آزاد تولیلد اند رادیکالداخ  سلولی به تنهایی توانسته

هاي ایلن مطالعله را خنثلی کننلد و یلا بله شده در غلظت

ها به عبارتی استرس اکسیداتیو در هیچ کدام از این غلظت

هاي پروتئینلی اناکسیدحدي زیاد نبوده که نیازي به آنتی

داري بللین یاخللتالف معنلل FRAPبنللابراین میللزان  ،باشللد

داخ  سلولی به تنهایی توانسته است  GSHها ندارد و گروه

امکلان  عالوه بر این شلاید ؛هاي آزاد را خنثی کندرادیکال

ها برخالف سرم در شرایط کشت اکسیدانافزایش این آنتی

 FRAP  میلزان و به همین دلیلباشد سلول وجود نداشته 

 تغییري نکرده است.

امللروزه بللا توجلله بلله افللزایش روزافللزون در مجمللوع، 

مواجهه با منابع سرب و با توجه به اثرات سلمی سلرب بلر 

م توجله بیشلتر بله سیستم تولیلدمثلی حیلوان ملاده، للزو

بله هلایی هاي محاسبه شده و طراحی روشاستفاده از داده

ثرگذار سرب، بیشلتر هاي احتمالی ابررسی مکانیسم منظور

حاضلر تلالش از ایلن رو مطالعله  اسلت،از قب  قاب  لمس 

، پیشلین هلايپژوهشانلد  است با در نظلر گلرفتن کرده

رهاي احتمالی آسیب یري و همچنین مسیمیزان آسیب پذ

گللاو در مواجهله بلا سللرب  هلاي جسلم زردزا را در سللول

ت براساس نتایج حاص  از ایلن مطالعله اسلتا .ارزیابی کند

آسلیب را بله میلی موار بیشلترین  440/4سرب با غلظت 

هاي مکانیسلم در برابرسازد و هاي جسم زرد وارد میسلول

هللا فعللال تللی اکسللیدانی را بللیش از سللایر غلظللتدفللاع آن

میللی ملوار موجلب  4.442هاي بلااتر از کند. غلظتمی

هللاي د و غلظتشلوهاي جسلم زرد میملرگ تملام سللول

هاي جسلم میلی موار اثري روي سللول 4.446تر از پایین

زرد ندارد و سیستم دفاع آنتلی اکسلیدانی سللول را فعلال 

 کند.نمی
 

 قدردانی و تشکر

بدین وسلیله از حمایلت ملالی معاونلت پژوهشلی دانشلگاه 

 44224هاي طلرح شلماره فردوسی مشهد براي تلامین هزینله

 آوریم.به عم  میکمال تشکر و قدردانی را 
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          Lead is a highly toxic and heavy metal that through the induction of oxidative stress could influence all 

systems, especially the reproductive system in the body. Furthermore, studies revealed that luteum cells, due 

to their high rate of metabolism, are more susceptible to oxidative stress. In the present study, to evaluate the 

lead effect on laetul cells, first, the proper concentrations of lead acetate were chosen by MTT staining. Then, 

evit culture plates of corpus luteum cells were ordered into evit groups consisting of the control group 

(without lead acetate), group 1, group 2, group 3, and 4, respectively, with concentrations of 0.005, 0.004 

0.002, and 0.001 mM of lead acetate. To uaataa variations of oxidative stress parameters, values of MDA, 

GSH and FRAP were measured. The tntatre aeats ntaalea  showed that the value of GSH in the group with the 

concentration of 0.004 mM lead acetate was significantly (P<0.05) more than the control group and groups 

with 0.001- and 0.002-mM concentrations. Moreover, the value of GSH in the group with 0.005 mM 

concentration was significantly (P<0.05) more than the group with 0.001 mM concentration and the control 

group. Value of MDA in the group containing 0.004 mM concentration by significant difference (P<0.05) 

was more than the group containing 0.001 mm and the control group. In the FRAP test, no significant 

difference among the control group and other concentrations of lead acetate was observed. Results of the 

present study suggest that lead acetate with the concentration of 0.004 mM could induce the most damage on 

the corpus luteum cells and, in return, compared with the other concentrations, has the most effect on 

activating antioxidant defense mechanisms 
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