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 مقاله پژوهشي 

  ) ALT, AST,LDH( کبد ونیفونکس به مربوط يهامیآنز یسرم غلظت راتییتغ یبررس
  رت در يرو یمحافظت اثرات و کیآرسن مصرف از متعاقب

  
  ٭2ياصغر مشتاقيدعلي، س١يچانيس يبا رضوانيز

 

  28/10/1394تاریخ پذیرش  20/08/1394تاریخ دریافت 
 
 یدهچک

ن فلز داشته یت ایدر برابر سم ینقش محافظت تواندیمک یبا آرسن یستیت آنتا گونیبا خاص ياست. عنصر رو یعناصر سم ازجمله کیآرسن :هدف و زمينهپيش
  .پردازدیممربوط به عملکرد کبد  یسرم يپارامترها يک بر رویت آرسنیبر سم يرو ینقش محافظت ین مطالعه به بررسیباشد.ا

 مدتکوتاه يدورهدر  بیبه ترت شدهمیتقس يهاگروهشدند.  بنديتقسیم یشیآزما گروه 10 درستار ینژاد واز نر  ییموش صحرا سر 60تعداد  :هاروشمواد و 
 يدورهافت کردند و در یدر زمانهم صورتبهرا  يک و رویآرسن mg/l 40  و l mg/40زان یبه م يرو ،80و  l mg/40ک به مقدار یآرسن ،کنترل يهاگروه شامل

 یسطح سرمروزه انجام شد و  45و 15 يدورهک یبعد از اتمام  يریگخونافت کردند. و یدر یز خوراکیتجو صورتبهرا  مدتکوتاه يدورهگروها نصف دوز  بلندمدت
  شد. گیرياندازهبه عملکرد کبد  مربوط يهامیآنز

نو ترانسفراز ین آمیآالن نو ترانسفراز ویدروژناز، آسپارتات آمیت الکتات دهیباعث کاهش فعال میمختلف آرسنات سد يدوزهاکه  دهدیمنشان  جینتا یبررس :هاافتهي
  .)> P 05/0( .شودیم هامیآنزن یت ایش فعالیباعث افزا يرو –ک یآرسن زمانهمن استفاده ی. همچنشودیمنسبت به گروه کنترل 

 يهامیآنز یک بر سطح سرمیتوسط آرسن جادشدهیات یدر برابر مسموم ینقش محافظت تواندیم يکه رو دهدیمق نشان ین تحقیحاصل از ا يهاافتهی :يريگجهينت
  مربوط به عملکرد کبد داشته باشد.

 يرو ،عملکرد کبدک، یآرسن :هادواژهيکل

  
 1395 نیفرورد، 51-60 ، صاول شمارهم، هفتیست و بدوره ، یهارومی پزشکمجله 

  
  09131117564تلفن:  ،رانیاصفهان، ا ،، واحد فالورجانی، دانشگاه آزاد اسالمیمیوشیگروه ب: آدرس مکاتبه

Email: moshtaghie@pharm.mui.ac.ir 

  
  مقدمه

است که امروزه قسمت  ياعمدهاز مسائل  ستیزطیمح یآلودگ
را به خود اختصاص داده است  یزان اجتماعیاعظم تالش برنامه ر

 يهاکنندهآلوده نیترخطرناكاز  یکیو  یسم يرک عنصیآرسن .)1(
-3ل (یون متفاوت از قبیداسیحالت اکس 4 ي. دارا)2(است  یطیمح

 يهاتیظرف يدارا یطیط محیو بسته به شرا باشدیم )0 ،+5 ،+3 ،
از  یا گروهیبه دسته  اصوالًن (ی. جزء فلزات سنگ)3(مختلف است

گرم بر  7از  تربزرگوزن مخصوص  يکه دارا شودیمعناصر اطالق 
. فلزات )4( باشند) است 50شتر از یب یا جرم اتمیمکعب و  مترسانتی

 ن فلزات در بدنی. اشوندیمدار محسوب یپا يهاندهیآالن جزء یسنگ
. )5،6(دارند  یستیظ زیا تغلی یستیل به تجمع زیموجودات زنده تما

، یتنفس يرهایمسعمده  طوربهک در بدن یجذب آرسن يرهایمس

                                                             
  رانگروه بيوشيمي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد فالورجان، اصفهان، اي ١
 سنده مسئول)ايران( نويگروه بيوشيمي ، دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد فالورجان، اصفهان،  ٢

ق یک از طری. قسمت اعظم دفع آرسن)7(باشدیمو پوست  یگوارش
 ق مدفوع و عروقیز از طرین یزان جزئیو به م ردیگیمصورت  هاهیکل

مختلف بدن مانند  يهابافتو  هااندامک بر ی. آرسن)8(شودیمدفع 
ره یت و غ، پوسیدمثلیتول،يکبد ی،عروق-ی، قلبيوی، کلیبافت عصب

 يهاشیماآز. بر اساس )9،10( گذاردیم يرا بر جا يانباریاثرات ز
ک یانجام شده، مشخص شده است که قرار گرفتن در معرض آرسن

و نین آمیآالن يهامیآنزش غلظت یسبب بزرگ شدن کبـد و افزا
. )11(شودیم (AST)نو ترانسفراز یو آسپارتات آم (ALT)ترانسفراز 

 يهاسرطاناز  یش خطر ابتال به انواع خاصین عنصر باعث افزایا
, 12(مثانه و کبد است ،هیسرطان پوست، سرطان ر ازجمله یانسان
 ،ترانسفرازها – S يهاتیفعالکاهش  ک سببین آرسنی. همچن)13

ون ردوکتاز و کاتاالز در کبد یگلوتات ،دازیون پراکسیگلوتات
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 نو ترانسفرازیآسپارتات آم و نو ترانسفرازین آمی.آالن)15, 14(شودیم
 و بافت عضله یقلب يهاسلولدر کبد،  عمدتاًترانس، يهاواکنشدر 

ن یسبب آزاد شدن آالن یسلول يهابیآس. که کندیممخطط شرکت 
 شودیمان خون ینو ترانسفراز به جریآسپارتات آم و نو ترانسفرازیآم

ن در معرض قرار ی. همچن)17, 16(دارد یرا در پ يت کبدیو سم
 ياهسلولکه  شودیمسبب  ،کیآرسن يوانات در آب حاویگرفتن ح

 يکبد ینوسیس يدچار نکروز شود و فضاها یبافت ازنظر يکبد
ک سبب یان شده است که آرسنین بی. همچن)18, 16(ابدیگسترش 

. )20, 19(شودیم يکبد (LDH)دروژناز یک الکتات دهیتحر
 کیت آرسنیدر اثر سم ی، مطالعات کميکبد یاثرات سم باوجود

ک ین تجمع آرسنی. همچن)21(نسبت به کبد صورت گرفته اسـت
 شکبد مو یوزن مطلق و نسب ،سبب بروز اختالل در وزن کل بدن

 يکنندهاء یرات احییتغ لیبه دلن ممکن است یکه ا شودیم
 يعنصر ضرور ي. رو)23, 22(باشد يکبد يهاسلولک در یآرسن

 است ياب ضروریک عنصر کمی يبعد از آهن شناخته شده است. رو
 تیالزم است. اهم هاآنمختلف و عملکرد  يهامیآنزساختار  يکه برا

ن عنصر در ساختمان یدر ارتباط با شرکت ا يرو یکیولوژیب
که در  اندشدهشناختهم یآنز 70ها است. و تاکنون حدود میمتالوآنز

ن نشان دادند که ی. محقق)24(به کار رفته است يرو هاآنساختمان 
 ي، کاهــــش غلظــــت رويحاد و مزمن کبـد يماریدر هر دو ب

 يبرا ی،دانیاکسیل آنتیک پتانسی يدارا ي. رو)25( نقــش دارد
اعث ب تواندیمن عنصر یا یاست و اثــرات محافظت یستیز يغشاها

را در  یاتیح یکیولوژیزیکاهش تجمع کالژن در کبد و اعمال نقش ف
ن متعاقب مصرف ی. همچن)26(م کندیکبد تنظ یعملکرد سلول

 کیآرسن یل اثرات سمیسبب تعد زمانهم صورتبه يک و رویآرسن
 یناش يت کبدیبر سم يرو یو نقش محافظت یسرم يهاغلظتبر 

  .)27(ک شده استیاز آرسن
 يریدر جلوگ يرو ینقش محافظت یهدف مطالعه حاضر بررس

مربوط به عملکرد کبد  یسرم يپارامترهاک بر یت آرسنیاز سم
و نین آمینو ترانسفراز و آالنیدروژناز، آسپارتات آمی(الکتات ده

  .باشدیمستار ینر نژاد و يهاترانسفراز) در رت
  

  هاروشمواد و 
ساخت  (Acros Organics )اکراس  يکارخانهاز  ،مواد الزم

 یشگاهیاز نوع خالص آزما یدند. و همگیگرده یکا تهیکشور آمر
 يپارامترها گیرياندازهجهت  یشگاهیآزما يهاتیکبودند. 

  دند.ه شی) از شرکت پارس آزمون ته يکبد يهامیآنز(  ییایمیوشیب
 یبا نام علم Rats ) (غ نر بال ییصحرا يهاموش ن پروژه ازیدر ا

Ratus Norvegicus گرم  200±50یوزنن یانگیم ستار بایاز نژاد و
کرج  يموسسه راز یشگاهیوانات از مرکز آزماین حیاشد. استفاده 

 ،دانشگاه فالورجان  واناتیپس از انتقال به النه ح و يداریخر
قال قبل از انت ،وانات به عفونتیاز مبتال شدن ح يریجلوگ منظوربه

 5پس از شستشو با محلول  هاقفس يهیکلمربوطه،  يهاقفسبه 
م یروز تحت رژ 7مدت  به هاآن. و دندیگرد یضدعفوندرصد فنول 

ن بود یلیسیآموکس ،یمصرف کیوتیبیآنتقرار داده شدند. کیوتیبیآنت
وانات اضافه یح یتر به آب مصرفیل بر گرممیلی 1زان یکه به م

 درو  گرادسانتیدرجه  37با درجه حرارت  یدر اتاق هاموششد.
شدند.  ينگهدار یکیساعت تار 12و  ییساعت روشنا 12ط یشرا
 شدههیتصفساخت کارخانه بهپرور و آب  شدهفشرده ياز غذا هارت
  دند.یه گردیشهر تغذ یکشلوله

 5وانات به یح ،مدتکوتاه يدورهدر  In vivoشات یآزما يبرا
ط یک گروه کنترل که روزانه تحت شرایم شدند.یتقس ییتا 6گروه 

به گر یدو گروه د گرفتند ول آب و غذا قرار یاستاندارد از قب
 صورتبهگر یک گروه دیم و یآرسنات سد گرممیلی 80و 40بیترت
گر یک گروه دیو  يد رویم و کلریآرسنات سد گرممیلی 40 زمانهم
 یخوراک صورتبهروز  15را به مدت  يد رویکلر گرممیلی 40
 ییتا 6گروه  5وانات به یح،بلندمدت يدورهافت کردند. در یدر

از  ط استانداردیک گروه کنترل که روزانه تحت شرایم شدند.یتقس
 40و  20 بیبه ترتگر یدو گروه د گرفتند ول آب و غذا قرار یقب

 زمانمه صورتبهگر یک گروه دیم و یتر آرسنات سدیبر ل گرممیلی
 20گر یک گروه دیو  يد رویم و کلریآرسنات سد گرممیلی 20

افت یدر یخوراک صورتبهروز  45را به مدت  يد رویکلر گرممیلی
 یق مخلوطیاز تزر با استفاده هارتابتدا  ،يریگخونعمل کردند. در 

و شده  هوشیبدرصد  05/0ن یالزیدرصد و زا 70/0 نیکتام
 10م از قلب با استفاده از سرنگ یمستق يریگخونبالفاصله عمل 

به  r.p.m3000با سرعت هانمونه یانجام گرفت. بعد از مدت یسیس
 1000سمپلر  يلهیوسبهد و یفوژ گردیقه سانتریدق 10مدت 

 يجداسازشده  نینشته يهاگلبولاز  یآرامبهتر، سرم یکرولیم
، سفرازتران نویآسپارتات آممرتبط با کبد شامل  يپارامترهازان ی.مشد
 يهاوهیش يلهیوسبهدروژناز یالکتات ده نوترانسفراز ویآم نیآالن
 يبراد. یگرد گیرياندازهگوناگون  يهاروشو به  یشگاهیآزما

 رانسفرازنوتیآم نیآالن و ترانسفراز نویآسپارتات آم میآنز گیرياندازه
و  ینیبال یمیش یالمللنیب ونی( فدراسIFCC ــشیاز روش آزمـا

 يـن بـرایهمچنــد. و یاسـتـفـاده گـرد )یشگاهیطب آزما
 DGKCــش یـدروژنــاز از روش آزمــایات دهـتـالک گیرياندازه

شات ید.آزمایآلمان) استفاده گرد یمیوشی(استاندارد انجمن ب
  انجام شد. 902 یتاچیزر مدل هیتوسط دستگاه اتوآنال ییایمیوشیب

صورت گرفت،  SPSS افزارنرمتوسط  هاداده تحلیلوتجزیه
به  هاگروهن یدر ب هانیانگیم >P) 05/0( دارمعنیتفاوت  یبررس

 (one wayANOVA) طرفهکیانس یز واریاز آنال يلحاظ آمار
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ک از یهر  دارمعنی يهاتفاوت یبررس يد. و برایاستفاده گرد
 significant difference یبینسبت به هم از آزمون تعق هانیانگیم

LSD, least)افزارنرماز  هاستوگرامیهه یته ي) استفاده شد. برا 
(Excel) د.یاستفاده گرد  

  
  هاافتهی

 کیرات غلظت هر ییزان تغیمربوطه، م يزهایآنالپس از انجام 
نسبت به گروه شاهد  ،بلندمدتو  مدتکوتاه يدورهاز پارامترها در 

 يدرویبا کلر توأمم یآرسنات سد يکنندهافتیدر يهاگروهو 
 1 نمودارکه از  طورهمانقرار گرفت. تحلیلوتجزیهو  یموردبررس

تر یبر ل گرممیلی 80و  40 يدوزها ،مدتکوتاه يدورهدر  دیآیبرم
نو ترانسفراز در سرم ین آمیزان آالنیم سبب کاهش میآرسنات سد

 ظازلحان کاهش ینسبت به گروه کنترل شده است.که ا هاموشخون 
نو ترانسفراز که یاست. در مورد غلظت آسپارتات آم دارمعنی يآمار
 شیم سبب افزایمختلف آرسنات سد يدوزهاآمده است  2 نموداردر 

 ازلحاظش ین افزای.که ااندشدهکنترلزان نسبت به گروه ین میا
زان غلظت الکتات ین، مینبوده است. همچن دارمعنی يآمار
آرسنات  گرممیلی 80و  40در دوز  3دروژناز با توجه به نمودار یده
ست. ش و کاهش داشته ایافزا بیبه ترتم نسبت به گروه کنترل یسد

 يهاگروهدر  يد روینبوده است. کلر دارمعنی يآمار ازلحاظکه 
زان یم يدرصد 25سه با گروه کنترل سبب کاهش یمختلف در مقا

نو یزان آسپارتات آمین مینو ترانسفراز شده است. همچنین آمیآالن
داده است. در مورد پارامتر الکتات ش یدرصد افزا 18ترانسفراز را 

. )> P 05/0( آن شده است. يدرصد 22کاهش  دروژناز باعثیده
ک بر یت آرسنیبر مسموم يرو یاثرات محافظت ریتأث طورنیهم
ور مذک يپارامترهاک بر یو آرسن يرو توأم ریتأثو  يکبد يهامیآنز

 یخوراکز یکه تجو دهدیمج نشان یقرار گرفت که نتا موردمطالعه
 15 يدورهتر در یبر ل گرممیلی 40ک در دوز یبا آرسن توأم يرو

نو ترانسفراز نسبت ین آمیغلظت آالن يدرصد 44روزه سبب کاهش 
 یز خوراکین، تجوی). همچن1 نموداربه گروه کنترل شده است ( 

نو یزان آسپارتات آمیم يدرصد 9ش یافزا ،کیبا آرسن توأم يرو
ن ی). همچن2 نمودار(  کنترل داشته است ترانسفراز نسبت به گروه

دروژناز نسبت به گروه کنترل یالکتات ده يدرصد 15سبب کاهش 
 4 نمودارکه از  طورهمان  .)> P 05/0( )3 نمودار(  شده است

تر یبر ل گرممیلی 40و  20 يدوزها ،بلندمدت يدورهدر  دیآیبرم
نو ترانسفراز در سرم ین آمیزان آالنیم سبب کاهش میآرسنات سد

ن کاهش یکه ا نسبت به گروه کنترل شده است. هاموشخون 
  است.  دارمعنی يآمار ازلحاظ

  )1(نمودار                                                                                                                        )2(نمودار              

روز بر غلظت  15تر ) به مدت یبر ل گرممیلی 40( يد رویا کلریتر ) و یبر ل گرممیلی 80و  40م ( یآرسنات سد یاثرات خوراک :)۱( شکل
  نو ترانسفراز مربوط به عملکرد کبدیو آسپارتات آمنو ترانسفراز ین آمیآالن يهامیآنز

نسبت به  يدارمعنیتفاوت  :a. اندشدهدادهنشان  One way ANOVA, LSD)( نمونه 17 يبراSE ± Mean صورتبهارقام 
نسبت به گروه  يدارمعنیتفاوت  :c). >05/0. (40نسبت به گروه آرسنات  يدارمعنی: تفاوت b .) >001/0(گروه کنترل 

  ). > 05/0( يبا رو دارمعنی: تفاوت d. ) > 05/0. (80آرسنات 
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  )3(نمودار 

روز بر غلظت  15تر ) به مدت یبر ل گرممیلی 40( يد رویا کلریتر ) و یبر ل گرممیلی 80و  40م ( یآرسنات سد یاثرات خوراک :)۲( شکل
  کبد.دروژناز مربوط به عملکرد یالکتات ده یم سرمیآنز

نسبت به گروه کنترل  يدارمعنیتفاوت  :a. اندشدهدادهنشان  One way ANOVA, LSD)( نمونه 17 يابر SE ±Mean صورتبهارقام 
)001/0< .(c 80نسبت به گروه آرسنات  يدارمعنی:تفاوت) .05/0 < ( .e یآرسن - ينسبت به گروه رو يدارمعنی: تفاوت) .001/0ک<.(  

  

  )4(نمودار                                                                               )5( نمودار

روز بر غلظت  45تر ) به مدت یبر ل گرممیلی 20( يد رویا کلریتر ) و یبر ل گرممیلی 20و  40م ( یآرسنات سد یاثرات خوراک :)۳( شکل
  نو ترانسفراز مربوط به عملکرد کبد.یآسپارتات آمنو ترانسفراز و ین آمیآالن یسرم يهامیآنز

 نسبت به گروه کنترل يدارمعنیتفاوت  :a. اندشدهدادهنشان  One way ANOVA, LSD)نمونه( 16 يبرا SE ±Mean صورتبهارقام 
)001/0< ( )05/0 < .(b 20نسبت به گروه آرسنات  دارمعنی: تفاوت )05/0 <  .c:  40نسبت به گروه آرسنات  يدارمعنیتفاوت .

)05/0 < .(d يبا گروه رو دارمعنی: تفاوت ) .05/0< .(e :  ــک یآرسنــ – يبت به گروه روـنس يدارمعنیتفاوت)05/0 < (  
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  )6( نمودار

روز بر غلظت  45مدت  تر ) بهیبر ل گرممیلی 20( يد رویا کلریتر ) و یبر ل گرممیلی 20و  40م ( یآرسنات سد یاثرات خوراک :)۴( شکل
  دروژناز مربوط به عملکرد کبد.یالکتات ده یم سرمیآنز

 نسبت به گروه کنترل يدارمعنیتفاوت  :a. اندشدهدادهنشان  One way ANOVA, LSD)نمونه( 16 يبرا SE ±Mean صورتبهارقام 
)001/0< ).(05/0 < ( .e ک یآرسن – يبت به گروه روـنس يدارمعنی: تفاوت)05/0 < (.  

  
آمده  5در مورد غلظت آسپارتات آمینو ترانسفراز که در نمودار 

سبب  بیبه ترتگرم آرسنات سدیم میلی 40و  20است دوزهاي 
 لحاظاز.که اندشدهکنترلکاهش و افزایش این میزان نسبت به گروه 

دار بوده است. همچنین، میزان غلظت الکتات آماري معنی
نسبت به گروه کنترل کاهش داشته  6 دهیدروژناز با توجه به نمودار

 يهاگروهدار نبوده است. کلرید روي در آماري معنی ازلحاظاست. که 
 سبب کاهش بلندمدت يدورهمختلف در مقایسه با گروه کنترل در 

مینو ترانسفراز شده است. همچنین میزان درصدي میزان آالنین آ 17
درصد کاهش داده است. در مورد  8آسپارتات آمینو ترانسفراز را 

 05/0(درصدي آن شده است  35الکتات دهیدروژناز باعث کاهش 
P<( گرم بر میلی 20با آرسنیک در دوز  توأم. تجویز خوراکی روي

درصدي غلظت آالنین  19روزه سبب کاهش  45 يدورهلیتر در 
). 4آمینو ترانسفراز نسبت به گـروه کنـتـرل شـده اســت (نمودار 

درصدي  17با آرسنیک، کاهش  توأمهمچنین، تجویز خوراکی روي 
میزان آسپارتات آمینو ترانسفراز نسبت به گروه کنترل داشته است 

ات دهیدروژناز درصدي الکت 35). همچنین سبب کاهش 5(نمودار 
  .)>05/0P() 6نسبت به گروه کنترل شده است ( نمودار 

  
  بحث

ک سبب یمشخص شده است که آرسن یخوببه حاضردر حال 
 يهاداده.)23, 9(شودیمبدن  يهاتیفعالدر  یعیاختالالت وس

ن عنصر در یما نشان داده است که ا یقات قبلیحاصل از تحق
, 11(بوده است رگذاریتأث یشگاهیآزما يهاموشکبد  يهاتیفعال
. )15, 14(آوردیمبه عملکرد کبد وارد  يجد يهابیآس. و )20, 19

 يکه اختالالت کبد دهندیمن مقاله نشان یدر ا شدهارائه يهاداده
 ،اندقرارگرفتهک یمختلف آرسن يکه در معرض دوزها ییهاموشدر 

قرار گرفتن ر نشان داده است که یممکن است رخ دهد. مطالعات اخ
 جادیآلوده سبب ا یدنیآب آشام قیاغلب از طر ،کیمعرض آرسندر 
عنصر ک ی عنوانبهک ی. آرسن)28(شودیم هايماریباز  ياریبس
وانات در معرض یو ح هاانسان. شودیمافت ی ستیزطیمحدر  یسم

بد ب به کیو مواجهه با آن باعث وارد شدن آس رندیگیمن فلز قرار یا
ش سطوح دوز یبا افزان گزارش شده است که ی، همچنشودیم

. نشان )29(شودیمشتر یوارده به کبد ب يهابیآس ،کیآرسن
 تیزان فعالیش میک باعث افزایاست که مواجهه با آرسن شدهداده
 سرم نو ترانسفرازیآسپارتات آم و نو ترانسفرازین آمیم آالنیآنز
موش  يکبد يهامیآنز يکه بر رو يگرید يمطالعه. در )11(شودیم

الکتات  يهامیآنزت یزان فعالیانجام گرفته است م ییصحرا
 نو ترانسفرازیآسپارتات آم و نو ترانسفرازین آمیآالن ،دروژنازیده
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 دارمعنی يآمار ازلحاظش داشته است و ینسبت به گروه کنترل افزا
 يدورهج موجود (یمطابق نتاج ین نتایکه ا.)31, 30(بوده است

ک که موجب یآرسن گرممیلی 80و  40 يدوزهادر  مدتکوتاه
 دروژنازیالکتات ده و نو ترانسفرازیآسپارتات آم میش غلظت آنزیافزا

ر د هامیآنزن یت ایش فعالین پروژه بوده است. افزایشده است) در ا
ک یل باشد که آرسنین دلیک ممکن است به ایمختلف آرسن يدوزها

 یولنشت سل يدهندهنشانشده که  هاآنت سنتز یش فعالیباعث افزا
قات ی. با توجه به تحق)33, 32(است يو از دست دادن غشاء کبد

آسپارتات  و نو ترانسفرازین آمیآالن ییزان پالسمایگزارش شده م
 20ک در یآرسن در معرضکه  یاز ماه ياگونهدر  نو ترانسفرازیآم

 ن گزارشیافته است. ایش یافزا یتوجهقابل طوربه ،روز قرار گرفت
نو ین آمیزان آالنیک میش دوز آرسنیکه با افزا دهدیمنشان 

 ياهسلولو  ابدییمش یافزا نو ترانسفرازیآسپارتات آم و ترانسفراز
روز و نک ،بزرگ شدن ،ر شکلییمانند تغ ییهابیآسمنجر به  يکبد

ن سبب ی. فلزات سنگ)34(شده است يکبد يهاسلولانحطاط 
فراز نو ترانسیآسپارتات آم ـــنیو همچن شودیم يب بافت کبدیآس
 يدر پالسما یب سلولیاز آس یستینشانگر ز عنوانبه تواندیم

ن ی. همچن)35(استفاده شـود يب کبدین و آسیب پروتئیتخر،خون
آسپارتات  و نو ترانسفرازین آمیآالن یت سرمیج ما، فعالیمطابق با نتا

ک یپس از قرار گرفتن در معرض آرسن یدر کبد ماه رازنو ترانسفیآم
ج نشان ین نتایافته است. ایش یافزا تر،یبر ل گرممیلی 30/28با دوز 

نو ین آمیآالن يهامیآنزش سطح یک سبب افزایداد که آرسن
شتر در یو هر چه ب شودیم نو ترانسفرازیآسپارتات آم و ترانسفراز

 جهیدرنت شودیمشـــــتر یبت آن یرد سمیک قرار بگیمعرض آرسن
وز و به د یج آن بستگیو نتا شودیمشتر یخسارات وارده به کبد ب

ش یمحققان گزارش دادند که افزا نی. همچن)36(آن دارد زمانمدت
ک ی عنوانبهسرم  نو ترانسفرازیآسپارتات آم و نو ترانسفرازین آمیآالن
 ،ز سمیکه پس از تجو باشدیمدر کبد  یکیرات متابولییجه از تغینت
 .)37(ت، سرطان کبد گزارش شده استیهپات ي،روز کبدیس

و همکاران نشان دادند که  هومتسو ،ج ماین مطابق با نتایهمچن
نو ین آمیآالن يهامیآنزت یک باعث کاهش فعالیمواجهه با آرسن

 دروژناز در کبدیالکتات دهو  نو ترانسفرازیآسپارتات آم و ترانسفراز
ک یآرسن ترنییپا يهاغلظتن کاهش در یشده است که ا یماه

ن در مطالعات مشابه گزارش دادند ی. همچن)15( نبوده است دارمعنی
 نو ترانسفرازین آمیآالن میآنز دارمعنیک سبب کاهش یکه اثر آرسن

ن تنوع یمحقق يگفته. به )38(شودیمنسبت به گروه کنترل 
 به ،نیش در فلزات سنگیاعم از کاهش و افزا یمیآنز يهاتیفعال

ک بر یم آرسنین اثر مستقیسلول و همچن يرینفوذپذش یافزا لیدل
ا ر هامیآنزاز  یتوجهقابلا کاهش یش ین افزایبافت است . بنابرا

جه ی. درنت)15(ک به بافت نسبت دادیش سطح آرسنیبه افزا توانیم
 هاآنت یشود و فعال يکبد يهامیآنزسبب مهار  تواندیمک یآرسن

 نو ترانسفرازیآمن یآالن يهاتیفعالن کاهش یرا کاهش دهد. همچن

 سبب اختالل در دروژنازیالکتات ده و نو ترانسفرازیآسپارتات آم و
 یمانند شبکه آندوپالسم یسلول يهااندامک یکپارچگیساختــار و 

بب و س جادشدهیا ییغشا يندهایفرآو  ییغشا ونقلحملستم یو س
کاتاالز  ون ردوکتاز ویگلوتات ،دازیون پراکسیگلوتات يهاتیفعالکاهش 
, 14(ک اســــتیجه در معرض قرار گرفتن آرسنینت عنوانبهدر کبد 

جاد ثبات در یفلزات و ا ییزداسمدر  ین نقش مهمیهمچن ي.رو)15
ن مطالعه ی. در ا)40, 39(کندیم يباز ییغشا يندهایفرآغشاء و 

ت یزان فعالیش میمنجر به افزا يک و رویآرسن - يرو یز خوراکیتجو
 ياز آن است که رو یحاک احتماالًافته شده است که یم کاهش یآنز

ب یک گذاشته است و مانع از تخریآرسن يخود را بر رو یاثر محافظت
و  کومار ،ج مایک شده است.مطابق با نتایبافت کبد توسط آرسن

ک با دوز یآرسن زمانهم یز خوراکیهمکاران نشان دادند که تجو
به مدت  تریبر ل گرممیلی 227با دوز  يتر و رویبر ل گرممیلی 227

 يهاغلظتک بر یآرسن یل اثرات سمیسبب تعد ،هارتماه به  3
 کیاز آرسن یناش يت کبدیبر سم يرو یو نقش محافظت یسرم

 عنوانبه ين پروژه رویج این مطابق با نتای. و همچن)27(شده است
بب سم را داشته و سین مکانیمقابله با ا ییتوانا اکسیدانآنتیک ی

  .)26(گرددیم يکبد يهامینزآت یبهبود فعال
  

  گیرينتیجه
ت آن یاست که سم یطیمحستیز يندهیآالک یک یآرسن

ر ن بیقرار گرفته است. همچن یو بررس موردمطالعه یعیوس طوربه
 ،کیگفت که آرسن توانیم درمجموع ی،کنون يمطالعهاساس 
 ر در سطحییبوده و باعث تغ یاثر سم يدارا ،باال يدوزهادر  باألخص

 ین اثر سمی. اما اگرددیممربوط به عملکرد کبد  يهامیآنز یسرم
  .ابدییمکاهش  يرو یز خوراکیبا تجو
  

  یتشکر و قدردان
واحد  یدانشگاه آزاد اسالم یقاتیشگاه تحقیالزم است از آزما

ن مطالعه مساعدت و یکه در ا ين از افرادیفالورجان و همچن
 .میینما یبه عمل آوردند، قدردان يهمکار
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Abstract 
Background &  Aims: Arsenic (As) is one of the toxic metals. Zinc (Zn) supplementation could have a 
protective effect against arsenic toxicity because of their antagonistic properties. In this study, the 
influence of Zn on toxicity that is caused by As on serum parameters related to liver function has been 
investigated. 
Materials & Methods: In this experimental study, a total of 60 male Wistar rats were randomly allocated 
into ten groups. In a short-term period: group 1 was the control, group 2, and 3 received 40 and 80 mg/l 
As sodium, group 4 received 40 mg/l Zn, and group 5 received 40 mg/l As sodium and zinc 
simultaneously. In a long-term period groups received half the dose of short-term period with oral 
administration. Blood samples were taken over a 15-day and 45-day period and serum enzymes of the 
liver were measured. 
Results: The result showed that administration of four different doses of As sodium decreased the 
activity of lactate dehydrogenase, aspartate  aminotransferase, and Aalanine aminotransferase compared 
to the control group. Moreover, the simultaneous use of As sodium with zinc increased the activity of 
lactate dehydrogenase, aspartate aminotransferase and Aalanine aminotransferase. (P<0.05) 
Conclusion: Zinc supplementation can have protective effects against the toxicity caused by As on 
serum enzymes liver. 
Keywords: Arsenic, Liver function, Zinc 
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