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Comparison of the Protective Effect of Clove Essential Oil
and Vitamin C on the Toxicity of Lead Accumulation
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in home-produced eggs in Belgium: Levels and spatiotemporal distribution [4] Effects of lead 
and cadmium on brain endothelial cell survival, monolayer permeability, and crucial oxidative 
stress markers in an in vitro model of the blood-brain barrier [5] Developmental exposureto 
lead and late life abnormalities of nervous system [6] Low-level environmental lead exposure 
and intellectual impairment in children-the current concepts of risk assessment [7] Lead 
pollution - a risk factor for cardiovascular disease in Asian developing countries [8] Early mouse 
development [9] Chemical composition and antioxidant properties of clove leaf essential oil [10] 
The use of clove oil as an anesthetic for rainbow trout and its effects on swimming performance 
[11] Antioxidant property of Nigella sativa (black cumin) and Syzygium aromaticum (clove) in 
rats during aflatoxicosis [12] Distribution of trace elements in liver and muscle of Japanese 
quails [13] Toxicity of cadmium in Japanese quail: Evaluation of body weight, hepatic and renal 
function, and cellular immune response [14] Effect of irradiation on the quality of turkey ham 
during storage [15] Lead in New York City community garden chicken eggs: Influential factors 
and health implications [16] Effect of vitamin C and iron chelation on diesel exhaust particle and 
carbon black induced oxidative damage and cell adhesion molecule expression in human 
endothelial cells [17] The effect of vitamin C on lead poisoning [18] Antioxidant activity of clove 
oil -A powerful antioxidant source [19] The neuroprotective efficency of the aqueous extract of 
clove (Syzygium aromaticum) in aluniniuminduced neurotoxicity [20] Lead contamination of 
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concentrations of Japanese quails reared under heat stress (34 degrees C)[26] Influence of 
vitamin C supplementation on lead-induced histopathological alterations in male rats

Aims Environmental pollution and exposure to toxic metals such as lead can induce to 
chronic and malignant diseases and has considerable complications including carcinogenicity, 
immunotoxicity, and neurotoxicity. The aim of this study was to compare the protective effect of 
clove essential oil and vitamin C on the toxicity of lead accumulation in quail eggs.
Materials & Methods The current clinical trial study was performed on 360 quail chicks in a 
poultry farm of the Veterinary Medicine faculty of Shahrekord University in 2016. Quails were 
randomly divided into 6 groups with different diets. After intervention, at the age of 42 days, 
5 eggs were gathered from each group. An Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) was used 
to determine the tissue accumulation of lead in quail eggs. To measure the amount of lipid 
oxidation, TBARS (Thiobarbituric Acid Reactive Substances) test and Malondialdehyde (MDA) 
was measured. The data were analyzed using one-way analysis of variance and Tukey’s post 
hoc test by GraphPad Prism 5 software.
Findings The mean of lead accumulation in quail eggs in the group receiving lead and clove 
essential oil was significantly lower than those receiving lead (p<0.05). Also, the mean 
concentration of malondialdehyde in the lead intake group was significantly higher than that of 
the two groups receiving the lead plus the essential oil of clove or vitamin C (p<0.05).
Conclusion The use of clove essential oil in quail diet has a more protective effect than vitamin C 
on the toxicity of lead accumulation in quail eggs.
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  چکيده

آلودگی محیط زیست و مواجهه با فلزات سمی مانند سرب موجب  :فاهدا
ای شامل  شود و دارای عوارض قابل مالحظه های مزمن و بدخیم می بیماری
زایی، ایمونوتوکسیسیتی و مسمومیت عصبی است. هدف پژوهش حاضر،  سرطان

 تجمع سمیت ناشی ازبر  Cیخک و ویتامین م فرار روغنمحافظتی اثر مقایسه 
  در تخم بلدرچین بود. سرب

بلدرچین  جوجه قطعه ۳۶۰ روی حاضر بالینی کارآزمایی پژوهش ها: مواد و روش
 انجام ۱۳۹۵ سال در شهرکرد دانشگاه پزشکی دام دانشکده طیور پرورش سالن در

های غذایی مختلف  گروه با جیره ۶صورت تصادفی به  ها به بلدرچین .گرفت
تخم بلدرچین  ۵ از هر گروه یروزگ۴۲در  ،تقسیم شدند. پس از انجام مداخله

آوری شد. برای تعیین میزان تجمع بافتی سرب در تخم بلدرچین از دستگاه  جمع
ها با آزمایش  جذب اتمی استفاده شد و سنجش میزان پراکسیداسیون چربی

آلدئید  دی گیری مالون و اندازه (TBARS)اسید  ترکیبات واکنشگر تیوباربیتوریک
و از طریق آزمون تحلیل  GraphPad Prism 5افزار  ها با نرم دادهصورت گرفت. 
 طرفه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند. واریانس یک

سرب و   کننده میانگین تجمع سرب در تخم بلدرچین در گروه دریافت ها: یافته
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  مقدمه
تواند سمی  زندگی انسان میوجود مقادیر زیاد فلزات سنگین در 

ها و  رساندن به اندام باشد و باعث بروز نقایص مادرزادی، آسیب
های مزمن و بدخیم شود. سرب،  های مختلف بدن و بیماری ُارگان

ترین عناصری هستند  کادمیوم و جیوه همراه با آرسنیک از عمومی
 شوند و این فلزات جزء فلزات طور وسیعی در محیط پخش می که به
آیند. هر یک از این فلزات  ساز در صنایع غذایی به شمار می مشکل

گرفته هنوز  رغم تمهیدات صورت درجه سمیت متفاوتی دارند و علی
های  . راه[1]اندازد کنندگان را به خطر می هم وجود این فلزات، مصرف

اصلی قرارگرفتن در معرض فلزات سنگین، هوای آلوده، آب، خاک و 
مله تخم مرغ است. تخم مرغ، ماده غذایی رایج و مواد غذایی از ج

طیور از طریق و  [2]منبع مهم پروتئین و سرشار از مواد مختلف است
 مجاز غلظت شوند. حداکثر خوراکی با فلزات سنگین مواجه می

  .[3]گرم بر کیلوگرم است میلی۱۰۰ مرغ  تخم فلزات سنگین در

 عروقی، - قلبی های ها، بیماری سرب در ابتال به برخی سرطان
فشار خون دخیل است. این فلز  اختالالت سیستم عصبی مرکزی و

عنوان یک عامل نوروتوکسیک و عامل اختالالت رفتاری و  به
 مقدار غلظت .[4]عملکرد غیرطبیعی مغز گزارش شده است

 و است سمی خون سرب در بیشتر لیتر یا گرم بر دسی میلی۱۰
 از . یکی[7-5]شود فراوانی در بدنباعث ایجاد مشکالت  تواند می

 جمله از اکسیداتیو استرس گیری اندازه های روش ترین مناسب
 از سنگین، استفاده از فلزات ناشی القایی اکسیداتیو استرس

. است (TBARS)اسید  آزمایش ترکیبات واکنشگر تیوباربیتوریک
 به وابسته ترکیبات و (MDA)آلدئید  دی مالون آزمایش میزان این
 Cویتامین  مثل طبیعی ترکیبات برخی .کند گیری می اندازه را آن

 و جذب توانایی و اکسیدانی هستند آنتی خواص دارای
اکسیداتیو را  سمی و کاهش استرس عناصر برخی اندازی دام به

  .[8]دارند
از نظر ترکیبات شیمیایی دارای  (Syzygium aromaticum) سیزیگیوم آروماتیکومجوانه گل درخت میخک با نام علمی 

، عالوه میخک دارای تانن به. استای  قابل مالحظهاسانس 
ی، نها، مشتقات استوفنو ترپن فالونوئیدها، اسیدفنولیک، تری

 .[8]استها  ها و الکل ها، فیتواسترول گلیکوزیدها، آلدئیدها، کتون
- آلیل- ۴اوژنول با نام شیمیایی  اسانس میخک، ترکیب ترین اصلی
بوده است که یک ترکیب فنلی  C10H12O2و فرمول فنل  متوکسی-۲

% وزن کل اسانس میخک ۷۵-۸۸زا و غیرموتاژن است و  غیرسرطان
 ppm۱۵۰۰کردن این ماده تا میزان  . اضافه[9]دهد را تشکیل می

عنوان یک ماده افزودنی به انواع غذاها، توسط سازمان غذا و  به
شود و مصرف روزانه  محسوب میخطر  داروی ایاالت متحده بی

گرم بر کیلوگرم آن برای انسان بدون خطر ذکر شده  میلی۵/۲
 میخک کهاست  داده نشان مدرن یفارماکولوژ مطالعات. [10]است
 اکسیدان، آنتی اثرات مثل کیولوژیب یها یژگیو از یعیوس فیط

 ضدانگل، ضدانعقاد، ضدسرطان، ال،یباکتر یآنت ضدالتهاب،
و سیستم ایمنی بدن  کبد عملکرد بر یمحافظت اثرضددیابت و 

  .[11]دارد
 نیز همانند (Coturnix coturnix japonica) ژاپنی بلدرچین
 و تجاری تخم تولید برای جالب اهلی اقتصادی گونه مرغ، یک
 فیزیولوژیک فرآیندهای بررسی برای اغلب بلدرچین. است گوشت

 مناسب تجربی مدل یک همچنین و شود می استفاده پرندگان در
 داخل در ها و زنوبیوتیک ضروری عناصر بین رابطه مشاهده برای
توسط سازمان حفاظت از محیط زیست . این گونه [12]است بدن (EPA) تاثیرات ارزیابی برای مناسب مدل یک عنوان به 
 احتمال به توجه با .[13]است شده تعیین محیطی های کننده آلوده
 طی بلدرچین تخم اکسیداتیو در های آسیب ایجاد و سرب تجمع
یک  عنوان به میخک اسانس بررسی اثر فلز، به این با مزمن مواجهه
در  سرب بافتی تجمع از کننده ممانعت و طبیعی اکسیدان آنتی

بنابراین هدف  .پرداخته شد Cبلدرچین و مقایسه آن با ویتامین 
یخک و ویتامین م فرار روغنمحافظتی اثر مقایسه پژوهش حاضر،  C  در تخم بلدرچین بود. سرب تجمع سمیت ناشی ازبر  

  
  ها مواد و روش

 بلدرچینقطعه جوجه  ۳۶۰کارآزمایی بالینی حاضر روی پژوهش 
پزشکی دانشگاه شهرکرد  سالن پرورش طیور دانشکده دامدر ژاپنی 

این مطالعه انجام گرفت.  ۱۳۹۵متر در سال ۱۷×۴×۵/۳به ابعاد 
پزشکی دانشگاه شهرکرد  طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشکده دام



 ۳  سربدر برابر  C نیتامیو و خکیمروغن  یاثر محافظت   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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با رعایت تمام موازین اخالق پزشکی صورت  ١٠٢/١٧٠٢به شماره 
شد و تا  روزه خریداری یک بلدرچینقطعه جوجه  ۳۶۰گرفت. 

صورت  به کشی،  پس از وزن روزگی با جیره پایه تغذیه شدند و٧
میانگین وزن  تکرار و با ٣با  قطعه ٢٠متشکل از  گروه ٦در  تصادفی
کننده  دریافت ۱گروه شدند. بدین صورت که  تقسیم یکسانتقریبًا 

 ۲منفی، گروه  عنوان کنترل بهجیره پایه در کل دوره آزمایش 
استات سرب در آب آشامیدنی  ppm۱۰۰و کننده جیره پایه  دریافت

 ۳سرب، گروه مثبت  عنوان کنترل روزگی) به۴۲تا  ۷(از 
عنوان  در جیره به C ویتامین ppm۵۰۰ کننده جیره پایه دریافت
و کننده جیره پایه  دریافت ۴، گروه Cمثبت ویتامین  کنترل
عنوان  به جیره گرم اسانس میخک به ازای هر کیلوگرم میلی۴۵۰
 وکننده جیره پایه  دریافت ۵ گروهمثبت برای اسانس میخک،  کنترل
 ppm۱۰۰جیره و  میخک به ازای هر کیلوگرم گرم اسانس میلی۴۵۰

کننده جیره پایه و  دریافت ۶ گروهاستات سرب در آب آشامیدنی و  ppm۵۰۰  ویتامینC  در جیره وppm۱۰۰  استات سرب در آب
آوری شد و به  تخم جمع ۵ روزگی از هر گروه۴۲آشامیدنی بود. در 

آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی دانشگاه شهرکرد منتقل شد. 
کردن  شده هر گروه پس از مخلوط و هموژن آوری های جمع تخم

های الزم آماده  سفیده و زرده با همزن برقی برای انجام آزمایش
  شدند.
 با آب تقطیر روش به میخک گل پودر از گیری اسانس گیری: اسانس

 .گرفت صورت ساعت ٣ مدت به کلونجر دستگاه از استفاده با و
  منظور شناسایی ترکیبات فرار در اسانس از دستگاه کروماتوگرافی به

؛ ایاالت 5975C )Agilent (MS)سنج جرمی  طیف –(GC)گازی 
 ۷۰سنج جرمی  متحده) استفاده شد و انرژی یونیزاسیون در طیف

شامل نسبت جرم به بار الکترون ولت انتخاب شد. طیف جرمی 
لیتر در دقیقه جریان  میلی۸/۰بود. گاز هلیوم با سرعت  ۵۰- ۵۵۰

بود.  C۲۸۰°و دمای نهایی ستون  C۶۰° داشت. دمای اولیه ستون
ریزی شد. نسبت جداسازی  در دقیقه برنامه C۴°افزایش دما تا 

بوده و  C۳۰۰°کننده  تنظیم شد. دمای تزریق ۱۰۰به  ۱صورت  به
ها از میزان  % بود. برای تزریق نمونه۹۹۹/۹۹هلیوم  خلوص گاز

میکرولیتر اسانس با استفاده از سرنگ همیلتون استفاده شد. ۱/۰
های بازداری برای تمام اجزا با استفاده از یک سری  شاخص

ها  که در شرایط مشابه نمونه (C5- C25)ها  آلکان –هومولوگ از ان
اسانس براساس مقایسه  تزریق شدند محاسبه شد. شناسایی اجزای

دفعات بازداری آنها با دفعات بازداری استانداردهای معتبر نیز با 
  ای طیفی جرم آنها انجام شد. مقایسه الگوهای تجزیه

برای سنجش تجمع  سنجش تجمع سرب با روش جذب اتمی:
گرم از مخلوط سفیده و زرده تخم بلدرچین  بافتی سرب ابتدا یک

به بشر  %۶۵لیتر اسیدنیتریک  میلی۵داخل یک بشر قرار گرفت. 
و  %۳۷لیتر اسیدکلریدریک  میلی۲اضافه شد. در مرحله بعد 

به مجموعه قبلی افزوده شد. پس از  %۳۰اکسیژنه  لیتر آب میلی۲
شر، ظرف حاوی نمونه روی صفحه داغ با درجه زدن محتویات ب هم

قرار گرفت. در فواصل زمانی گوناگون با بررسی  C۵۰-۴۰°حرارت 
محتویات داخل بشر، کفایت هضم مورد بررسی قرار گرفت. این کار 
تا جایی ادامه یافت که تمام نمونه بافت در محلول هضم، حل 

به حجم نمودن آب دیونیزه  شد. سپس محتویات بشر با اضافه
لیتر رسانده و توسط صافی پاالیش و در لوله فالکون تا  میلی۲۵

شده با  زمان انجام آزمایش نگهداری شد. این نمونه پاالیش
  سنج جذب اتمی تحلیل شد. دستگاه طیف

برای سنجش های غشایی:  سنجش میزان پراکسیداسیون چربی
انجام  آلدئید با دی های غشایی، میزان مالون پراکسیداسیون چربی

گرم نمونه با ۵گیری شد. در این روش  اندازه TBARSآزمایش 
مقطر در هموژنایزر هموژنیزه شد و مقدار  لیتر آب میلی۱۵
لیتر مخلوط  میلی۲لیتر از این مخلوط با  میلی یک
اسید  و تیوباربیتوریک حجمی) -% وزنی۱۵اسید ( کلرواستیک تری

اسید و یک حجم  یککلرواست موالر) که دارای دو حجم تری۰۲/۰(
 ۱۵مدت  خوبی مخلوط شد. پس از آن به اسید بود به تیوباربیتوریک

قرار داده شد و سپس با  C۱۰۰ -۹۰°دقیقه در حمام آب گرم ۳۰تا 
دقیقه سانتریفیوژ شد. جذب ۲۰تا  ۱۵مدت  دور در دقیقه به۳۰۰۰

نانومتر توسط اسپکتوفتومتر ۵۳۲نوری محلول رویی در طول موج 
گزارش شد. برای صفرکردن گرم بر کیلوگرم  میلیواحد و بر حسب 

جای نمونه مورد آزمایش دارای  دستگاه، نمونه شاهد که به
با استفاده  .[14]مقطر بود، مورد استفاده قرار گرفت لیتر آب میلی یک

 ،)(molar extinction coefficientاز ضریب خاموشی مولی 
آلدئید  دی آلدئید تعیین مقدار شد. محاسبه میزان مالون دی مالون

گرم در هر کیلوگرم مخلوط زرده و  از طریق فرمول زیر براساس میلی
  سفیده تخم بلدرچین صورت گرفت:

  
گرم میلی  کیلوگرم/ آلدئید دی مالون =میزان  شده خوانده توسط اسپکتوفتومتر × 1000 × 4 × 7210 × 1.56  

  
، از طریق آزمون GraphPad Prism 5افزار  ها با نرم تحلیل داده

ها و آزمون تعقیبی  طرفه برای مقایسه داده تحلیل واریانس یک
  توکی صورت گرفت.

  
  ها یافته
اوژنول  شامل شده استفاده میخک اسانس در موجود ترکیبات

%)، ۵۴/۹%)، بتاکاریوفیلن (۶۳/۰%)، ایزواوژنول (۶۶/۷۷(
استات  %)، اوژنول۲/۰%)، دلتاکادیلن (۳۳/۱( آلفاهومولن

  %) بود.۲۸/۰اکسید ( کاریوفیلن %) و۰۷/۷(
  

 
  های مختلف های گروه میزان تجمع زیستی سرب در تخم بلدرچین )۱نمودار 

  >۰۵/۰pداری  دار نسبت به گروه کنترل در سطح معنی *وجود اختالف معنی
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۰۵/۰p<   
  

کننده سرب در  میزان تجمع سرب در تخم بلدرچین در گروه دریافت
، در )>۰۵/۰pداری داشت ( افزایش معنی مقایسه با گروه کنترل
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   ۱۳۹۷ بهار، ۴، شماره ۲۱دوره                                           شناسی زیستی های آسیب پژوهش

فرار کننده سرب و روغن  گروه دریافتحالی که این میزان در 
تنهایی کاهش  کننده سرب به میخک نسبت به گروه دریافت

کننده سرب  ). در مقایسه گروه دریافت>۰۵/۰pداری داشت ( معنی
کننده سرب و ویتامین  و روغن فرار میخک، نسبت به گروه دریافت C ۰۵/۰داری را نشان داد ( در میزان تجمع سرب، کاهش معنی<p ،(
تخم بلدرچین در گروه  در حالی که میزان تجمع سرب در

کننده سرب و روغن فرار میخک نسبت به گروه کنترل  دریافت
). از طرفی این میزان در >۰۵/۰pداری را نشان داد ( افزایش معنی

تنهایی،  به Cکننده روغن فرار میخک و ویتامین  های دریافت گروه
؛ <۰۵/۰pداری را نشان نداد ( نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی

 ).۱ر نمودا
های  عنوان شاخص پراکسیداسیون چربی آلدئید به دی میزان مالون

کننده  تنهایی و گروه دریافت کننده سرب به غشایی در گروه دریافت
داری نسبت به گروه  افزایش معنی Cسرب همراه با ویتامین 

  . )>۰۵/۰p( کنترل داشت
روغن  کننده سرب همراه با آلدئید در گروه دریافت دی میزان مالون

تنهایی کاهش  کننده سرب به فرار میخک در مقایسه با گروه دریافت
) که این میزان در مقایسه با گروه کنترل >۰۵/۰pداری یافت ( معنی

آلدئید در گروه  دی داری را نشان نداد. میزان مالون تفاوت معنی
کننده سرب همراه با اسانس گل میخک نسبت به گروه  دریافت
داری را نشان  کاهش معنی Cهمراه با ویتامین  کننده سرب دریافت

کننده روغن فرار  های دریافت آلدئید در گروه دی داد. میزان مالون
تنهایی نسبت به گروه کنترل تفاوت  به Cمیخک و ویتامین 

  ).۲؛ نمودار <۰۵/۰pداری را نشان نداد ( معنی

  

 

  های مختلف های گروه آلدئید در تخم بلدرچین دی میزان مالون) ٢نمودار 
  دهد. را نشان می p>٠٥/٠داری  دار نسبت به گروه کنترل در سطح معنی *: وجود اختالف معنی

  دهد. را نشان می p>٠٥/٠داری  تنهایی در سطح معنی کننده سرب به دریافتدار نسبت به گروه  #:: وجود اختالف معنی

  
  بحث

یخک و م فرار روغنمحافظتی اثر مقایسه هدف پژوهش حاضر 
 در تخم بلدرچین بود. سرب تجمع سمیت ناشی ازبر  Cویتامین 

تجمع سرب در تخم بلدرچین در گروه نتایج نشان داد که 
کننده سرب در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت.  دریافت

هایی  تخم بلدرچین یکی از مکانتوان استنباط کرد که  بنابراین می
یابند. در همین راستا  است که فلزاتی چون سرب در آن تجمع می

ک با ای ارتباط مستقیم بین میزان سرب موجود در خا در مطالعه
در مطالعه دیگری . [15]میزان سرب در تخم مرغ گزارش شده است

 گرم بر کیلوگرم میلی۲- ۴۷۷ محدوده در مرغ  تخم در سرب غلظت
 این مرغ، های تخم نمونه ٪۴۰٪ تا ۲۵گزارش شده است که در 

گرم بر کیلوگرم) بوده  میلی۱۰۰( مجاز غلظت حداکثر از باالتر غلظت
  . [3]است

ویتامین  مانند غذایی از مواد مطالعات نشان داده است که برخی C در  .[16]هستند سرب با مسمومیت برابر در حفاظتی اثرات دارای
میزان دسترسی به عناصر را تحت تاثیر قرار  Cحقیقت ویتامین 

در مطالعه . [10]دهد و بر متابولیزم سرب، جیوه و آهن تاثیر دارد می
 تجمع زیستی سرب دار باعث کاهش معنیحاضر روغن فرار میخک 

کننده سرب همراه با روغن گل  در تخم بلدرچین در گروه دریافت

  

نهایی و گروه ت کننده سرب به میخک نسبت به گروه دریافت
های  در حالی که یافتهشد.  C ویتامین با همراه سرب کننده دریافت

در  Cای نشان داده است که ویتامین  کلینیکی حاصل از مطالعه
کاهش سرب در بدن نقش دارد. همچنین نشان داده شده است که 

نی با استفاده از ویتامین  غلظت سرب موجود در کبد، کلیه و درشت C کاهش تجمع سرب در نشان داد که  نتایج. [17]یابد کاهش می
در مقایسه با گروه  Cکننده سرب همراه با ویتامین  گروه دریافت

مغایرت دار نبود.  تنهایی از نظر آماری معنی کننده سرب به دریافت
بودن میزان دوز مصرفی یا  علت متفاوت در نتایج ممکن است به

از دستگاه گوارش  Cایی جذب ویتامین بودن توان احتماًال متفاوت
بودن سرعت متابولیزم و دفع  در حیوانات مختلف یا متفاوت

طور دقیق مشخص  یا دالیل مختلف دیگری که به Cویتامین 
 ppm۴۵۰طبق نتایج، روغن فرار میخک با غلظت نیستند، باشد. 

توانایی بیشتری در  ppm۵۰۰با غلظت  Cنسبت به ویتامین 
تجمع سرب در تخم بلدرچین دارد. این نتایج تایید جلوگیری از 

در باالیی برای فلزات دارد.  دهندگی کرد که گل میخک توان رسوب
اند که گل میخک توان  ای گزارش کرده در مطالعههمین راستا 

های فلزی داشته و از این طریق  دهندگی باالیی برای یون رسوب
. [18]شایانی کنداکسیدانی بدن کمک  تواند به دفاع آنتی می
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ای نشان داده است که گل میخک با دوز  مطالعههمچنین 
مانع از تجمع کلرایدآلومینیوم در مغز  گرم بر کیلوگرم میلی۲۰۰

  .[19]شود های صحرایی می موش
عنوان شاخصی برای  آلدئید به دی در تحقیق حاضر میزان مالون

 نتایج. [20]گیری شد اکسیداتیو در تخم بلدرچین اندازه استرس
نشان داد که میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی در گروه 

داری نسبت به گروه  تنهایی افزایش معنی کننده سرب به دریافت
 دار باعث کاهش معنیمیخک  کنترل داشت. از طرفی اسانس

میزان پراکسیداسیون لیپیدی غشایی در تخم بلدرچین در گروه 
فرار میخک نسبت به گروه  کننده سرب همراه با روغن دریافت
نسبت  این در حالی است که، تنهایی شد کننده سرب به دریافت

میزان پراکسیداسیون لیپیدی در تخم بلدرچین در گروه 
در مقایسه با گروه  Cکننده سرب همراه با ویتامین  دریافت
داری نشان نداد.  تنهایی تفاوت معنی کننده سرب به دریافت

کردن اسانس گل  ای، با اضافه در مطالعهضر همراستا با مطالعه حا
در  آلدئید دی مالونگیری  میخک به زرده تخم مرغ و اندازه

اند که گل میخک دارای اثرات  های مختلف نشان داده زمان
آزمایش ظرفیت جذب اکسیژن . [21]اکسیدانی خوبی است آنتی

روشی پیشرفته است که برای مقایسه فعالیت  (ORAC)رادیکالی 
ظرفیت جذب اکسیژن  رود. میزان اکسیدانی به کار می یآنت

میلیون است. یک قطره اسانس ۱۰رادیکالی برای میخک باالی 
تر است .همچنین  قوی (wolf berries) بری و ولف (blue berries)هایی نظیر بلوبری  اکسیدان برابر از آنتی۴۰۰میخک 

هش میخک دارای باالترین ظرفیت برای دادن هیدروژن و کا
اکسیداسیون لیپیدی است. روغن فرار میخک دارای اثر 

همچنین . [22]های هیدروکسیل نیز هست مهارکنندگی رادیکال
 طیمیخک در شرااسانس اکسیدانی  ارزیابی اثرات آنتی

در پاکسازی  آنآزمایشگاهی نشان داده است که توانایی 
موارد بیش از از ای  قابل مقایسه و حتی در پارهآزادی  یها کالیراد

 و اکسیدان استاندارد همچون آلفاتوکوفرول ترکیبات آنتی
  .[24 ,23 ,18]ترولوکس بوده است

 روی کاهشی اثر E و C های مطالعات نشان داده است که ویتامین
 بلدرچین سرم سنگین فلزات و لیپیدی پراکسیداسیون میزان
 با واکنش در سرب توانایی کاهش طریق از C ویتامین .[25]دارند

 سرب و ای روده جذب میزان کاهش بحرانی، های بیومولکول
 لیپیدی پراکسیداسیون مهار برای اکسیدانی آنتی دفاع افزایش
 حفاظت سرب با مواجهه برابر در را بدن سرب، توسط یافته افزایش
  .[26]کند می
 چنین توان می شده مطالعه حاضر و مطالعات انجام به توجه با

هر دو دارای خواص  Cمیخک و ویتامین  اسانس که نمود استنباط
آمده به نظر  دست اکسیدانی هستند، ولی با توجه به نتایج به آنتی
رسد که اسانس میخک ممکن است با مکانیزمی متفاوت از اثر  می
اکسیدانی توانسته است این کاهش را در میزان تجمع زیستی  آنتی

 که داشت داللت موضوع این بر حاضر سرب ایجاد کند. مطالعه
 موثرتر از ژاپنی، بلدرچین جیره میخک در اسانس از استفاده
هایی نظیر اسانس میخک در جیره  اکسیدان آنتی .است C ویتامین

زیستی سرب و میزان  بلدرچین باعث کاهش تجمع
شود. در واقع این اسانس با کاهش  آلدئید در تخم آن می دی مالون

دی غشایی سبب افزایش مقاومت میزان پراکسیداسیون لیپی
شود. اسانس میخک دارای توان  اکسیدانی تخم بلدرچین می آنتی

است و  Cاندازی فلزات سنگین نسبت به ویتامین  دام باالتری در به
محیطی با فلزات  های زیست دلیل آلودگی بنابراین در مناطقی که به

نتقال آن های خوراکی و ا سنگین با خطر تجمع این فلزات در بافت
توان با استفاده از اسانس میخک مانع  به انسان مواجه هستند، می
  ها شد. از تجمع این فلزات در بافت

 این اثر مکانیزم بررسی به آینده مطالعات در شود می پیشنهاد
 های بافت در کادمیوم و سرب تجمع از ممانعت در اسانس
 ضایعات برابر در میخک اسانس اثر مکانیزم شود، پرداخته مختلف

 همچنین گیرد، قرار پژوهش و بررسی مورد سرب فلز اکسیداتیو
  شود. تعیین اساس این سمی غلظت و درمانی موثر میزان

  
  گیری نتیجه
اثر محافظتی  بلدرچین، جیره میخک در اسانس از استفاده

در  سرب تجمع سمیت ناشی ازبر  ،C ویتامین بیشتری نسبت به
  .داردتخم بلدرچین 

  
از دانشگاه شهرکرد که تحقیق حاضر با حمایت  تشکر و قدردانی:

  شود. مالی این دانشگاه انجام شده است، تشکر و قدردانی می
این مطالعه طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشکده  ییدیه اخالقی:ات

با رعایت تمام  ١٠٢/١٧٠٢پزشکی دانشگاه شهرکرد به شماره  دام
  موازین اخالق پزشکی صورت گرفت.
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