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 مقدمه
اس ت   يط  يمح ستیز يها ندهیآال نیتر از مهم يکیسرب 

 يح او  یيايميکه با رشد و توسعه صنعت استفاده از م واد ش   

انسان را به مخ ارره   اتيح جهيو در نت افتهی شیافزا زيسرب ن

از دود حاصل  يبا سرب نه تنها ناش ي. آلودگ[1]انداخته است 
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 يش  گرهایمح  افن نما ،يل  وازم رن  ن و نقاش   ،يک  ار ميلح  

 ياس تفاده ااب ل ت وجه    زين ينور بريو ف ونیزیتلو وترها،يکامپ

در  نیرغم ح ذ  س رب از بن ز    يامر باعث شده عل نیدارد. ا

باالتر از حد مج از   يلياز کشورها، هنوز سطح سرب خ يليخ

. اف راد  [2] دباش   يشده از رر  سازمان بهداشت جه ان  نييتع

از صنعت و س وختن   يآلوده ناش يتنفس هوا قیاز رر عمدتاً

س رب ا رار    ريغذا و آب تحت ت ا   زيسرب و ن يمحتو نیبنز

سطح خود  نیتر شيبدن، سرب در ب يها بافت نيب . ازرنديگ يم

 کیستوپاتولوژيه راتييتغ جادیو باعث ا ابدی يتجمع م هيکل در

ک ه   يها به علت نقش   يهشود. کل يم هيکرد کل عمل در ساختار و

کننده مث ل   فلزات آلوده کيدر بدن دارند نسبت به ا رات توکس

. مطالع ات نش ان   [3] پ ذیر هس تند   آس ي   تر و سرب حساس

 يریپذ ر کليه حيوانات باعث عالئم برگشتدهد که سرب د يم

عالئ م   زي  اینکلوزن بادي داخل هس ته و ن  مانند سيتومگالي و

رسایي م زمن کلي ه   فيبروز بينابيني و نا رينظ ياابل برگشت ريغ

حج م   شیب ا س رب باع ث اف زا     تي. مسموم[3-5]گردد  يم

. [6] ابدی يها کاهش م تعداد آن که يشود در حال يها م گلومرول

شوند و تعداد زیادي  يم دهيها چروک هي، کلسرب زیپس از تجو

و فيبروز  افتهیافزایش  هي. وزن کلگردد يها حذ  م از گلومرول

ش ود. ب ه    يکاهش اطر کورتکس مش اهده م    راهخفيف به هم

دچ ار آتروف ي و ی ا اتس ا       يکلي و  يه ا  لوله تر شيعالوه ب

 [.7]شوند  يم

 ابي  ها و عناص ر کم  دانياکس يآنت نیتر از مهم يکی منگنز

که  یيشود. مواد غذا يغذا وارد بدن انسان م قیاست که از رر

از  باش ند، عب ارت هس تند    ياز منگنز م   یيباال ریمقاد يحاو

، صد  و  سبز ايلوب تون،یروغن ز ل،يتخم مرغ، آج ا،یبرنج، سو

ه ا،   منگنز و جذب آن يحاو ياسفناج. پس از مصر  غذاها

ها، پ انکراس   هيمانند کبد، کل یيها خون به اندام قیمنگنز از رر

 .شود يوارد م زیر و غدد درون

 س موتاز ید ديسوپراکس   میبا شرکت در ساختار آنز منگنز

 يس لول  طيدر مح ونيداسيپراکس ديپيموج  مهار ل يتوکندريم

س ازي   جه ت فع ال   يمیشود. به عالوه، ب ه عن وان ک وآنز    يم

 [.8]رود  يهاي هيدروالز و کربوکسيالز سلولي به شمار م آنزیم

ب ر رف ع    ه ا  دانياکس يآنت زیدهد که تجو ينشان م مطالعات

مو ر اس ت. از جمل ه    هياز سرب در بافت کل يناش تيمسموم

اس ت   يدانياکس   يخواص آنت   يکه دارا ليعصاره زنجب زیتجو

خ  ون در  ميو پتاس   نيني، ک  راتکی  اور ديباع  ث ک  اهش اس  

 زیتج و  نيچن   . ه م [9د ]در مع ر  س رب ش     يه ا  م وش 

µmol/kg10  س طح   شیباع ث اف زا   وميس لن  دانياکس ينتاز آ

 زي  و ن سموتازید ديو سوپراکس دازيپراکس ونيگلوتات يها میآنز

 يه ا  م وش  هي  در باف ت کل  ديپيل ونيداسيکاهش سطح پراکس

 يگ ر یمطالع ه د  جی. نتا[10] دیدر معر  سرب گرد یيصحرا

روز  10ب ه م دت    ترس رب يگرم بر ل 3/0 زینشان داد که تجو

 زي  آن و ن  ی  و تخر هي  کل يانس جام ب افت   تنرف نيباعث از ب

ب ه   ريعص اره س    g/kg 4/0 ها شد. درمان با هيکاهش وزن کل

از س رب را   يناش    يآس   نیف راوان آن ا   يفنل باتيترک ليدل

 زيماه ن کیمنگنز به مدت  mg/kg  20زی. تجو[11]کاهش داد 

 هي  در بافت کبد، غده فوق کل ونيداسيپراکس ديپيباعث کاهش ل

م اه   کیمنگنز به مدت  mg/kg  20زی. تجو[12]و رحال شد 

در بافت کبد، غ ده ف وق    ونيداسيپراکس ديپيباعث کاهش ل زين

 [.12] دیو رحال گرد هيکل

گرم منگنز ب ه م دت    يليم 5دوز  زیتجو يگریمطالعه د در

و کاهش عالئم  ضهيبافت ب يکیستولوژيباعث بهبود هدو هفته 

 يگ ر ید قي  . در تحق[13]شد  ديبا فرمالدئ تياز مسموم يناش

با  تيکه دچار مسموم يها گرم منگنز به موش يليم 20 زیتجو

 شیو اف زا  دي  پيل ونيداس  يشده بودند، ک اهش پراکس  وميکادم

را به دنب ال داش ت    دازيپراکس ونيکاتاالز و گلوتات میسطح آنز

[14.] 

در  يق  يتاکنون تحق میکه ما انجام دا یيتوجه به جستجو با

با سرب صورت  تيمنگنز بر مسموم يدانياکس يمورد ا رات آنت

 يدوزها ريتأ  يحاضر، بررس قينگرفته است. لذا هد  از تحق

 هي  کل س  رب در از يناش   تيمختل  ف منگن  ز بررف  ع مس  موم

  .بوده است Balb/cهاي نر بالغ نژاد  موش
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 هامواد و روش
 ت ه يکم  یبود که پ س از تص و   يمطالعه از نو  تجرب نیا

م ش د.  انج ا  Balb/cسر موش نر بالغ نژاد  48 ياخالق بر رو

س اعت   12 ،يکیساعت ت ار  12استاندارد  طیها در شرا موش

ارار گرفتن د. ب ه    گراد يدرجه سانت 21-23 يو دما یيروشنا

 ارارها  آن اريآزادانه در اخت تيعالوه، آب و غذا به صورت پل

 یيگروه هشت تا 6به  يها به رور تصادف گرفت. سپس، موش

و  3 ي، تجرب  2ي، تجرب  1 يشامل: گروه کنترل، سرب، تجرب  

نکرد.  افتیدر يقیتزر چيشدند. گروه کنترل ه ميتقس 4 يتجرب

 ياس تات س رب )س اخت کمپ ان     mg/kg60به گ روه س رب   

 يگروه تجرب. [15] شد قیتزر ي( به صورت داخل صفااگمايس

س رب ب ه ص ورت     mg/kg60 افتیدر عالوه بر 4و  3 ،2، 1

 mg/kg  5/2،mg/kg 5،mg/k 10يدوزه  ا يداخ  ل ص  فاا

ب ا س رنن    ق ات یکردن د. تزر  اف ت یدرمنگنز را  mg/kg 20و

روز و روزانه  14به مدت  ،يو به صورت درون صفاا نيانسول

 شد.  يصبح انجام م 10-12بار در حدود ساعت  کی

 

. بعد از شدند هوش يها با کلروفرم ب روز، موش 14از  پس

وزن شد  وسیسارتور تاليجید يبا ترازو هينمونه خون، کل هيته

 48% ارار گرف ت. بع د از   10 نيکننده فرمال و در محلول  ابت

با  يساز با الکل، شفا  يريگ ها وارد مراحل آب ساعت، نمونه

و  نيليهماتوکس   يزي  آم و رن ن  نيبا پ اراف  يريگ اال  لن،یزا

دار  نيدورب   ين ور  کروسکوپيها با م شدند. سپس الم نیائوز

 شد.  يبردار و عکس يبررس

از ا انون   يوي  کل يها و گلومرول هيمحاسبه حجم کل يبرا

ب رش و   50که از هر نمون ه    يترت نیاستفاده شد. به ا هيکاوال

انتخ اب ش د. پ س از     يبه ر ور تص ادف   لديف 5در هر برش 

بر  يبه رور تصادف دیگر کی ،يها به رور تصادف انتخاب برش

 هي  کلد ب ا  یها انداخته شد و نقاط برخورد گر الم ریتصاو يرو

 هي  محاسبه حجم کل يبرا ری. سپس از فرمول زدیشمارش گرد

 :دیاستفاده گرد

  
      ( )   

  
 

∑pi ه،ي  با کل کل يمجمو  نقاط برخورد a/(p)   مس احت

مرب ع   M2ض خامت ه ر ب رش و     t ،دی  اررا  هر نقطه از گر

محاسبه حجم گلومرول مجم و    يبود. برا ریتصو یينما بزرگ

برخورد کردند را ب ر   يويکل يها که با گلومرول دیاز گر ينقار

. میودنم ميداشتند، تقس يتالا هيکه با کورتکس کل يتعداد نقار

 ي. ب را میسپس عدد حاصل را در حجم کورتکس ضرب ک رد 

مرج ع و ش اهد ب ه     يها ها، ابتدا برش محاسبه تعداد گلومرول

 يب ر رو  يبه رور تص ادف  دیانتخاب شدند و گر يرور تصادف

که در ب رش مرج ع    یيها ارار گرفت. سپس گلومرول ریتصاو

 ع ه خطوط ممنو زيدر برش شاهد وجود نداشت و ن يبودند ول

استفاده  ریکردند، شمارش شدند. سپس از فرمول ز يرا اطع نم

ه ا،   ب ا گل ومرول   يمجمو  نقاط برخ ورد  Q∑شد که در آن 

 h ،دی  مساحت اررا  هر نقط ه از گر  a/(p) ه،يمدوال و کل کل

 ها بود. میتعداد فر P∑و  سکتوریارتفا  د

  
  

 ( )     
        

 تصویر گرید مورداستفاده در روش استریولوژي .1شکل 

 قات،یاز اتمام تزر بعد. 

 يحاو يها وپيکروتيانجام شد. م يريگ از ال  هر موش خون

 در ق ه يدا10و ب ه م دت    2500 دور سرم با هيجهت ته خون،

. س  پس، ش  دند وژيفیس  انتر گ  راد يدرج  ه س  انت 4دم  اي 
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هاي تج اري ش رکت    تيتوسط ک نينيکرات هاي اوره و سنجش

 ه ا  تي  ک نیا درانجام شد.  زریدستگاه اتوآناال پارس آزمون و

 اس اس روش  ب ر  نينيو ک رات  متريیاساس روش کالر اوره بر

JAFFE ه ر کي ت اوره ح اوي    . ردي  گ يمورد سنجش ارار م

 کی  و اس تاندارد ب ود. در ابت دا     R1-R2-R3 چه ار محل ول  

مخلوط ش د و   R1 محلول تريل يليم 99با  R2 محلول تريل يليم

 ولهبه دست آمده و کنار گذاشته شد. سپس در دو ل ´R محلول

ميکروليتر محلول  10ميکروليتر سرم و  10  يجداگانه به ترت

 محلول تريکروليم 100هر لوله  شد. سپس به ختهیاستاندارد ر

R´ ارار داده شد. بع د   گراد يدرجه سانت 37 ياضافه و در دما

اض افه   R3 محل ول  ت ر يکروليلول ه م  100به ه ر   قه،يدا 5از 

درج ه ا رار داده    37در درجه حرارت  گرید قهيدا 10 دیگرد

اوره توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر و  يشد. سپس جذب نور

 .نانومتر ارائت شد 578در رول موج 

و اس تاندارد    R1،R2 سه محلول يکيت کراتينين حاو هر

 از محلول تريکروليم 100عمل شد   يترت نیبه ا يبود که برا

R1  محلول تريکروليم 100وR2      مخل وط ش د و در دو لول ه

ميکروليت ر س رم    20لوله شد. در ادامه، به هر  ختهیجداگانه ر

 اس تاندارد ميکروليتر م اده   20. در لوله سوم هم دیاضافه گرد

 توس ط دس تگاه   نينيج ذب ن وري ک رات    زانياضافه گردید. م

 .نانومتر ارائت شد 500اسپکتروفتومتر و در رول موج 

 نيانگيبه صورت م شیحاصل از آزما جینتا

و  20نسخه  SPSSافزار  شد. سپس با نرم انيب اريمع انحرا  ±

 Tuckeyي ب  يو تس ت تعق  ANOVA انسی  وار زيآزمون آن ال 

 يدار يس طح معن   گرف ت.  ا رار   يآمار ليو تحل هیمورد تجز

05/0P< در نظر گرفته شد. 

 

 نتايج
 در

 يعيرب يها توبولها و  کنترل، گلومرول يها نمونه هيکل يها الم

مشاهده نش د. ب ه ع الوه     يکیپاتولوژ  يگونه آس چيبودند و ه

گل ومرول   نرم ال بودن د. در   زي  ن هي  و عروق کل ينينابيبافت ب

سرب، کالپ س و اس کلروز و   با استات  ماريتحت ت يها نمونه

 . دردیمشاهده گرد ونيزاسيها نکروز، کاست و واکوئل در توبول

 زي  و ن هي  ع روق کل  ،ينين اب يدر بافت ب يها پرخون نمونه يبعض

تح ت درم ان    يها در الم .دیمشاهده گرد فيآماس فوکال خف

اس کلروز در    يگرم از شدت آس   يليم 5/2با منگنز در دوز 

 يها کاس ته و کاس ت ان دک    نکروز در توبول زيها و ن گلومرول

 يباال يبود. در دوزها يعيرب ينينابيشد. به عالوه بافت ب دهید

. به عالوه دیمشاهده گرد يويعروق کل يپر خون شیمنگنز افزا

گ رم   يليم 20که در دوز  يکاست افزوده شد، به رور زانيبر م

 (. 1)شکل  ديبه حداکثر خود رس

به  هيوزن کل نسبت

 ينسبت برا نیا که بود 73/0±07/0وزن بدن در گروه کنترل 

 يآم ار  زيآنال که بود 93/0±08/0کننده سرب   افتیگروه در

به عالوه، نس بت   (.P=000/0را نشان داد ) يدار يمعن شیافزا

، 5 يتحت درمان با دوزها يها به وزن بدن در گروه هيوزن کل

را نسبت به گروه  يدار يمعن شیفزاگرم منگنز ا يليم 20و  10

 (.>05/0P) کنترل نشان داد

به وزن بدن در گروه تحت درمان ب ا دوز   هيوزن کل نسبت

نس بت ب ه    يتفاوت که بود 78/0 ±04/0 گرم منگنز يليم 5/2

  (.P=61/0گروه کنترل مشاهده نشد )

 هي  کل کیمربوط به شمارش مرفومتر جینتا 1 جدول

 5و  5/2با دوز  يها تنها در گروه هيدهد. حجم کل يرا نشان م

 يدار يمعن   شیگرم  منگنز نسبت ب ه گ روه س رب اف زا     يليم

 (.>05/0Pداشت )

در  هي  کل يه ا  نشان داد که حج م گل ومرول   يآمار زيآنال

کنن ده س رب نس بت ب ه گ روه کنت رل ک اهش         افتیگروه در

 يه ا  به عالوه، حجم گل ومرول  (.P=045/0دارد ) يدار يمعن

ک رده   اف ت یگرم منگنز در يليم 5که دوز  یيها در گروه يويکل

 داش  ت يدار يمعن   شیبودن  د نس  بت ب  ه گ  روه س  رب اف  زا

(000/0=P.) يه ا  گ روه  گریدر د يويکل يها حجم گلومرول 

 يدار يتحت درمان با منگنز نسبت به گروه سرب تف اوت معن   
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نش  ان داد ک  ه تع  داد   يآم  ار زيآن  ال(. <05/0P) نداش  ت

کننده سرب نسبت به گروه  افتیدر گروه در هيکل يها گلومرول

تع   داد  (.P=000/0دارد ) يدار يکنت   رل ک   اهش معن     

 20و  10، 5ک  ه دوز  یيه ا  وهدر گ  ر يوي  کل يه  ا گل ومرول 

کرده بودن د نس بت ب ه گ روه س رب       افتیگرم منگنز در يليم

  (.>05/0P) داشت يدار يمعن شیافزا

 2 ج دول 

را  شیم ورد آزم ا   يها سرم خون نمونه نينيسطح اوره و کرات

نشان داد که س طح اوره در گ روه    يآمار زيدهد. آنال ينشان م

 يدار يمعن   شیکننده سرب نسبت به گروه کنترل اف زا  افتیدر

 يه ا  گ روه  هيبه عالوه، سطح اوره در کل (.P=000/0داشت )

 يدار يمعن   کاهشتحت درمان با منگنز نسبت به گروه سرب 

 . (P=000/0داشت )
 

 بال  سي پس از تزریق سرب و درمان با منگنزهاي مختلف موش نر نژاد  گروهکليه، گلومرول و تعداد گلومرول هاي کليه در حجم . 1جدول 

 تعداد گلومرول )ميلي متر مکع ( لحجم گلومرو )ميلي متر مکع ( حجم کليه گروه هاي مورد آزمایش

 ***32013±4/777 **88/4±48/0 5/471±60/1 کنترل

 22025±3/757 99/3±52/0 7/329±81/11 سرب

 mg   46/0±7/410* 15/0±39/4 5/1196±20225 2/5 منگنز+ سرب  

 *mg   ±3.55/475* 15/0±49/5*** 7/1717±20575 5 منگنز+ سرب 

 *mg   8/9±395 11/1±76/4 6/416±21975 10 منگنز+ سرب

 20mg   64/3±397 52/0±39/4 2/1426± *21650 منگنز+ سرب

P=0.01* اختال  معني دار نسبت به گروه سرب ، ** P=0.04و  اختال  معني دار نسبت به گروه سرب*** P=0.000 اختال  معني دار نسبت به گروه سرب 

 

 

 بال  سي پس از تزریق سرب و درمان با منگنزهاي مختلف موش نر نژاد  گروهدر  سطح اوره و کراتينين   .2جدول 

 )ميلي گرم بر دسي ليتر( سطح کراتينين )ميلي گرم بر دسي ليتر( سطح اوره گروه هاي مورد آزمایش

 48/0±06/0 ***06/29±50/3 کنترل

 76/0±02/0 51/57±73/1 سرب

 *mg   68/1±40/48*** 09/0±64/0 2/5 سرب منگنز+  

 mg   70/3±59/46*** 02/0±81/0 5منگنز+ سرب  

 mg   58/1±45/51*** 02/0±71/0 10 منگنز+ سرب

 20mg   52/1±10/43*** 1/0±75/0 منگنز+ سرب

P=0.01*و  اختال  معني دار نسبت به گروه سرب *** P=0.000اختال  معني دار نسبت به گروه سرب 

 

در گ  روه  نينينش  ان داد ک  ه س  طح ک  رات يآم  ار آزم  ون

 يدار يمعن   شیکننده سرب نسبت به گروه کنترل اف زا  افتیدر

ک ه   يدر گروه   نينيبه عالوه، سطح کرات (.P=000/0داشت )

کرده بودند نسبت ب ه گ روه    افتیگرم منگنز در يليم 5/2دوز 

در  نينيسطح ک رات  (.P=01/0) داشت يدار يمعنسرب کاهش 

کرده بودن د نس بت    افتیگرم منگنز در يليم 5که دوز  يهگرو

. س طح  (P=69/0نداش ت )  يدار يبه گروه سرب تفاوت معن  

ک رده   افتیگرم منگنز در يليم 10که دوز  يدر گروه نينيکرات

نداش  ت  يدار يبودن  د نس  بت ب  ه گ  روه س  رب تف  اوت معن  

(60/0=P.) گ رم   يل  يم 20که دوز  يدر گروه نينيسطح کرات

ک رده بودن د نس بت ب ه گ روه س رب تف اوت         افتیرمنگنز د

 (.P=000/1نداشت ) يدار يمعن
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 20ميلي گرم و دوز  10ميلي گرم منگنز، دوز  5ميلي گرم منگنز، دوز  5/2کنترل، سرب، تحت درمان با دوز و( به ترتي  مربوط به گروه  -تصویر )الف -2شکل 

 رنن آميزي هماتوکسيلين و ائوزین.×  20ميلي گرم منگنز. بزرگنمایي 

 

 گيريبحث و نتيجه
مطالعه حاضر نشان داد که استات س رب   جیدر مجمو  نتا

 يوي  کل يه ا  به خص وص گل ومرول   هيبر بافت کل يا ر مخرب

ک ه ب ه عن وان ش اخ       نينياوره و کرات زانيبه عالوه م .دارد

ب ا   تي، پ س از مس موم  شود يدر نظر گرفته م هيکل يکرد عمل

و  5/2دوز  زی. تج و ابدی يم شیافزا يريسرب به رور چشمگ

ا  رات را بهب ود    نیتواند ا يمنگنز م دانياکس يگرم آنت يليم 5

 بخشد.

ب ا س رب باع ث     تيدهند ک ه مس موم   ينشان م مطالعات

ه ا   تع داد آن  ک ه  يش ود در ح ال   يها م حجم گلومرول شیافزا

 دهي  ه ا چروک  هي  ، کلس رب  زی. پس از تجو[6] ابدی يکاهش م

گ ردد و   يه ا ح ذ  م     زی ادي از گل ومرول   شوند و تعداد يم

شود.  يخفيف به همراه کاهش اطر کورتکس مشاهده مفيبروز 

دچ ار آتروف ي و ی ا اتس ا       يکليو يها لوله تر شيبه عالوه ب

س رب   زینشان داد که تج و  يگریمطالعه د جی. نتا[7]شوند  يم

 ويي  کل  يموج  آس یيهاي صحرا موش به صورت گاواژ در
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ه اي   گذاري شده در لول ه  شود که به صورت ذرات رسوب يم

ش ود   يخون مش اهده م    ميکلس شیو افزا هيکل کینزد هديچيپ

استات  زیپس از تجو زيدر مطالعه حاضر ن مشابه. به رور [18]

. ب ه  دی  ها مشاهده گرد سرب، کالپس و اسکلروز در گلومرول

 دهي  چيپ يها در لوله ونيزاسيعالوه در نکروز، کاست و واکوئل

در باف ت   يه ا پرخ ون   نمون ه  ي. در بعض  دیمشاهده گرد هيکل

 مشاهده شد. فيآماس فوکال خف زيو ن هيعروق کل ،ينينابيب

Yagminas      و همکاران، اف زایش وزن کلي ه را ب ه دنب ال

و  Johari. ب ه ع الوه   [19] مسموميت با سرب گزارش کردن د 

را مش اهده   هي  وزن کل شیس رب اف زا   زیبا تجو زيهمکاران ن

وزن  شیسرب باعث اف زا  زیتجو زينمودند. در مطالعه حاضر ن

 شیو افزا هيتجمع سرب در کل ليشد که ممکن است به دل هيکل

 در آن باشد.  يسلول ريآماس و تکث

ب ر رف ع    ه ا  دانياکس يآنت زیدهد که تجو ينشان م مطالعات

مو ر اس ت. از جمل ه    هياز سرب در بافت کل يناش تيمسموم

اس ت   يدانياکس   يخواص آنت   يکه دارا ليعصاره زنجب زیتجو

خ  ون در  ميو پتاس   نيني، ک  راتکی  اور ديباع  ث ک  اهش اس  

آن  يحف اتت  . ا  ر [9]ش ود   يدر معر  س رب م    يها موش

آن  در موج ود  يات انول  و يفنل   ب ات يب ه ترک  طعمدتاً مرب و 

 کی  آزاد و تحر ه اي  کالیکردن راد يباشد که موج  خنث يم

آن  يدانياکس   يبه واسطه خ واص آنت    وييهاي کل سلول ميترم

 دانياکس   ياز آنت   mol/kgµ 10 زیتج و  نيچن . هم[9] شود يم

و  دازيپراکس   ونيگلوتات يها میسطح آنز شیباعث افزا وميسلن

 دي  پيل ونيداسيکاهش سطح پراکس زيو ن سموتازید ديسوپراکس

. [10]در معر  سرب ش د   یيصحرا يها موش هيدر بافت کل

 ت ر يگ رم ب ر ل   3/0 زینشان داد که تج و  يگریمطالعه د جینتا

و  هيکل يرفتن انسجام بافت نيروز باعث از ب 10به مدت  سرب

 g/kg 4/0 ها شد. درمان ب ا  هيکاهش وزن کل زيآن و ن  یتخر

 يناش    يآس نیفراوان آن ا يفنل باتيترک ليبه دل ريعصاره س

منگنز به مدت  mg/kg 20زی. تجو[11]از سرب را کاهش داد 

در باف ت کب د،    ونيداس  يپراکس ديپيباعث کاهش ل زيماه ن کی

. سازگار با مطالعات ب اال، در  [12]و رحال شد  هيغده فوق کل

گ رم منگن ز باع ث     يل  يم 5/2دوز  زیتج و  زيحاضر ن قيتحق

شد.  نينيبه همراه کاهش سطح اوره و کرات يبافت  يکاهش آس

 شیافزا نينيو سطح اوره و کرات يبافت  يباالتر آس يدر دوزها

باش د. دوز   يت وابسته به دوز منگنز مدهنده ا را که نشان افتی

ک ه دوز نامناس      يداشته در صورت يمناس  آن ا رات مطلوب

 . [19]ن ا رات معکوس را به دنبال دارد آ

Heilmann   و همکاران گزارش کردند که با کاهش تع داد

. در مطالع ه  [20] اب د ی يم   شیه ا اف زا   ، حجم آنها گلومرول

 شیه ا اف زا   ه ا، حج م آن   با کاهش تعداد گلومرول زيحاضر ن

 يک رد  امر ممک ن اس ت ب ه منظ ور جب ران عم ل       نی. اافتی

 از دست رفته باشد.  يها گلومرول

صورت است ک ه در   نیمنگنز به ا سميرسد مکان ينظر م به

 ميب ه ر ور مس تق    ليپراکس ایبرخورد با آنيون سوپراکساید و 

+ موج   ح ذ    Mn3وارد عمل ش ده و ض من تب دیل ب ه     

به  نيچن گردد. هم ا ميه آزاد از محيط عمل سلول يها رادیکال

 ديسوپراکس   میب ا ش رکت در س اختار آن ز     ميمستق ريرور غ

در  ونيداس  يپراکس دي  پيموج   مه ار ل   يتوکندريم سموتازید

س ازي   شود. به ع الوه، منگن ز جه ت فع ال     يم يسلول طيمح

وکس يالز س لولي الزم و ض روري    هاي هي دروالز و کرب  آنزیم

 . [8،21]است 

ب ار   نياول   يمطالع ه ب را   نیا میکه ما انجام داد يبررس با

کرد ک ه از   يبررس هيسرب در کل تيا رات منگنز را بر مسموم

 قيتحق نیا يها يرود. از جمله کاست ينقاط اوت آن به شمار م

ک رده ب ود ت ا     اف ت یکه فقط منگنز در ينظر نگرفتن گروه در

. به ع الوه  رديگ رارا يابیمورد ارز یيا رات خود منگنز به تنها

 تي  و ترف ويداتياس  ترس اکس   يبهت  ر ب  ود س  طح مارکره  ا

 .دیگرد يم يمختلف بررس يها تام در گروه يدانياکس يآنت

نشان داد که اس تات س رب ا  رات     يستوپاتولوژيه جینتا

دارد. به عالوه  ينر نژاد بال  س يها موش هيبر بافت کل يمخرب

  يشود. درمان با دوزها يم نينيسطح اوره و کرات شیباعث افزا

mg/kg 5/2  وmg/kg 5 استات سرب به  قیمنگنز پس از تزر
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و  يکیس  توپاتولوژيهروز باع  ث بهب  ود عالئ  م   14م  دت 

 .شود يها م موش هيکل یيايميوشيب

 

 تشكر و قدردانی
 يپژوهش يمصوب شورا يمطالعه حاصل ررح پژوهش نیا

گناباد اس ت   يدانشگاه علوم پزشک یيدانشجو قاتيتحق تهيکم

 .گردد يبه عمل آمده، تشکر م يها از مساعدت لهيوس نیکه بد
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Introduction: Lead is one the heavy metals that cause negative effects on the body systems. However, 

there is little data about the effect of antioxidants on kidney damage induced by the lead. Therefore, the aim 

of the present study was to evaluate the effects of different doses of manganese on biochemical and 

histopathological parameters of kidney in mice.  

Materials and Methods: In this study, 48 adult Balb/C male mice were randomly divided into six 

groups. Control group did not receive any injection. Second group received 60 mg/kg lead acetate 

intraperitoneally. Third to sixth groups were injected 60 mg/kg lead acetate and 2.5-5-10-20 mg/kg 

manganese intraperitoneally, respectively. After 14 days, slides from kidney of mice prepared and the 

volume of kidney and volume and number of glomeruli were measured by stereological method. Besides, 

levels of serum urea and creatine were measured.  

Results: Evaluation of the kidney tissue in lead poisoning group showed collapse and glomerulosclerosis 

as well as tubular vacuolization and necrosis. In the 2.5 mg/kg manganese-treated group less tissue damage 

occurred. A significant increase in volume of kidney was observed in 2.5, 5 mg/kg manganese-treated and 

lead poisoning groups (P <0.05). The number of glumeruli in 5, 10 and 20 mg treated manganese groups 

showed significant increase in compare to the lead poisoning group.  Urea level in all groups under 

treatment with manganese (P = 0.000) and creatinine level in 2.5 mg treated manganese group were 

significant reduced in compare to those in the lead poisoning group (P = 0.01).  

Conclusion: Treatment with 2.5 mg/kg and 5 mg/kg of manganese after injection of lead acetate for 14 

days caused improvement in histopathology and biochemical signs of kidney tissue damage in mice. 
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