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 برخی از فلزات سنگین از نظر تغذیه ای عناصر ضروری هستند که نقش
 کلیدی در فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیولوژیکی مختلف ایفا می کنند،

 مانند: آهن، کبالت، روی، مس، کروم، مولیبدن، سلنیوم و منگنز، در حالی
 که برخی دیگر به عنوان عناصر بالقوه سمی در مقادیر زیاد یا معین در
 نظر گرفته می شوند. اشکال شیمیایی امروزه استفاده های مختلف از
 فلزات سنگین در صنعت، کشاورزی، پزشکی و فناوری منجر به توزیع
 گسترده در طبیعت شده است و نگرانی هایی را در مورد اثرات آنها بر
 سالمت انسان و محیط زیست ایجاد کرده است. یون های فلزی ممکن
 است با اجزای سلولی مانند دی ان ای و پروتئین های هسته ای تعامل

 داشته باشند که منجر به آپوپتوز و سرطان زایی ناشی از آسیب دی ان
 ای و تغییرات ساختاری می شود. در نتیجه قرار گرفنت در معرض فلزات

 سنگین از طریق بلع، استنشاق و تماس پوستی باعث بروز مشکالت
 متعددی از جمله بیماری های قلبی عروقی، ناهنجاری های عصبی و

 عصبی رفتاری، دیابت، ناهنجاری های خونی و انواع سرطان می شود. با
 توجه به آسیب های فراوان ناشی از مسمومیت با فلزات سنگین بر روی

 اندام های مختلف بدن، بررسی و شناسایی روش های درمانی
 مسمومیت با فلزات سنگین بسیار حائز اهمیت است. رایج ترین روش
 برای حذف فلزات سنگین از بدن، استفاده از کیالتورهای شیمیایی

 است. اخیراً گیاهان دارویی به دلیل عوارض جانبی کمتر به عنوان درمان
 بالقوه مسمومیت با فلزات سنگین توجه محققان را به خود جلب کرده

 است. در مطالعه حاضر پتانسیل گیاهان دارویی مانند: (سیر)، (خار
 مریم)، (سیالنترو)،   (گیننگو بیلوبا)،  (زردچوبه)، فیتوکالتین ها، تریفاال،

 الیاف گیاهی و کلروفیتا (جلبک سبز) برای درمان مسمومیت با فلزات
 .سنگین بررسی می شود



 مقدمه
 برخی از فلزات سنگین از نظر تغذیه عناصر ضروری هستند (مانند آهن، کبالت و روی) در حالی که
 برخی از آنها نسبتاً مضر هستند (روتنیم، نقره، ایندیم). فلزات گروه دوم را می توان به عنوان عناصر
 بالقوه سمی در مقادیر زیاد یا اشکال شیمیایی خاص در نظر گرفت. عالوه بر این، برخی از فلزات
 سنگین (جیوه، کادمیوم و سرب) بسیار سمی هستند. منابع بالقوه مسمومیت با فلزات سنگین توالت،
 زباله های صنعتی، رواناب های کشاورزی، تماس های شغلی و رنگ ها هستند. فلزات سنگین در

 پوسته زمین به مقدار کمی وجود دارند اما برای ساخت ابزارهای زیادی مانند تلفن همراه، پالستیک،

اتومبیل و حشره کش ها از آنها استفاده می شود

 اثرات بیولوژیکی فلزات سنگین از دوران باستان شناخته شده است. برخی از مشتقات فلزات سنگین
 مانند آرسنیک، پالتین و روتنیم به عنوان عوامل ضد سرطان استفاده می شود. همچنین آنتیموان

 (ضد تک یاخته)، بیسموت (مورد استفاده در زخم معده)، طال (ضد آرتریت) و آهن (ضد ماالریا) از
 دیگر فلزات سنگین مورد استفاده در پزشکی هستند. عالوه بر این، مس، روی، طال و نقره به عنوان


ترکیبات ضد التهابی شناخته می شوند
 گزارش شده است که فلزاتی مانند: کبالت، مس، کروم، آهن، منگنز، منیزیم، مولیبدن، نیکل، سلنیوم و

 روی در فرآیندهای مختلف فیزیولوژیکی و بیولوژیکی نقش مهمی دارند. بنابراین عدم تامین کافی
 این عناصر می تواند منجر به سندرم ها و بیماری های مختلف شود. اگرچه تعریف استانداردی

 برای فلزات سنگین وجود ندارد، اما به گروهی از فلزات اطالق می شود که چگالی، وزن اتمی یا عدد
 اتمی نسبتاً باالیی دارند. فراهمی زیستی فلزات سنگین تحت تأثیر عوامل شیمیایی و فیزیکی

 مختلفی از جمله مکانیسم دمایی جذب و ویژگی های فیزیولوژیکی گونه های در معرض قرار می

گیرد

 همانطور که در باال ذکر شد، قرار گرفنت در معرض تعدادی از فلزات سنگین مانند آرسنیک،
 کادمیوم، کروم، سرب و جیوه اثرات مضری بر سالمت انسان دارد. در مطالعه حاضر ابتدا سمیت
 فلزات سنگین مضر و مکانیسم مولکولی آنها که سالمت انسان و آسیب به اندام های مختلف را
 تهدید می کند، بررسی شده است. در ادامه عالئم مسمومیت با این فلزات به منظور روشن شدن

 اهمیت مطالعه روش های درمانی مسمومیت با فلزات سنگین شرح داده شده است. در نهایت روش
 های درمان مسمومیت با فلزات سنگین مورد بحث قرار گرفته است. از آنجایی که اخیراً گیاهان

 دارویی به دلیل عوارض جانبی کمتری که نسبت به ترکیبات شیمیایی دارند مورد توجه بسیاری از
 محققان قرار گرفته است، پتانسیل گیاهان دارویی مانند: پتانسیل گیاهان دارویی مانند: (سیر)،

 (خار مریم)، (سیالنترو)،   (گیننگو بیلوبا)،  (زردچوبه)، فیتوکالتین ها، تریفاال، الیاف گیاهی و

کلروفیتا (جلبک سبز) برای درمان مسمومیت با فلزات سنگین




سمیت فلزات سنگین
 استفاده مختلف از فلزات سنگین در صنعت، کشاورزی، پزشکی و فناوری منجر به توزیع

 گسترده آنها در طبیعت شده است و نگرانی هایی را در مورد اثرات آنها بر سالمت انسان و
 محیط زیست ایجاد کرده است. شدت مسمومیت ناشی از فلزات سنگین به عوامل مختلفی مانند
 دوز، الگوی تماس، گونه های شیمیایی و همچنین سن، جنس، ژنتیک و وضعیت تغذیه فرد تماس
 گرفته شده بستگی دارد. آرسنیک، کروم، کادمیوم، سرب و جیوه به دلیل درجه سمیت باال، فلزات
 مهمی در رابطه با سالمت عمومی هستند. این فلزات به عنوان عوامل مسموم کننده سیستماتیک

 در نظر گرفته می شوند که حتی در مواجهه با دوز کمتر می توانند منجر به نارسایی اندام
 شوند. از این رو، در سال های اخیر نگرانی ها در مورد بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

 با این فلزات سنگین افزایش یافته است. قرار گرفنت انسان در معرض فلزات سنگین در دهه
 های اخیر به دلیل استفاده گسترده از آنها در صنعت افزایش یافته است. همچنین آلودگی

زیست محیطی در معدن، ریخته گری و سایر مناطق صنعتی مرتبط بسیار قابل توجه است

 یون های فلزی ممکن است با اجزای سلولی مانند دی ان ای و پروتئین های هسته ای تعامل داشته
 باشند که منجر به آپوپتوز و سرطان زایی ناشی از آسیب دی ان ای و تغییرات ساختاری

 می شود. تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده است که گونه های فعال اکسیژن و استرس اکسیداتیو
 نقش کلیدی در سمیت و سرطان زایی فلزات سنگین مانند آرسنیک، کادمیوم، کروم، سرب و جیوه
 دارند. این فلزات به دلیل سمیت سیستماتیک خود که می تواند به اندام های چند سیستمی حتی
 در دوزهای کم آسیب برساند، تأثیر قابل توجهی بر سالمت عمومی دارند. فلزات سنگین مختلف


.و اثرات فیزیولوژیکی آنها در بدن در جدول 1 نشان داده شده است
 آرسنیک، کادمیوم، کروم، سرب و جیوه به میزان قابل توجهی در آلودگی محیط زیست نقش

 دارند. این عناصر از طریق بلع، استنشاق و تماس پوستی وارد بدن انسان می شود و باعث
 بروز مشکالت متعددی از جمله بیماری های قلبی عروقی، ناهنجاری های عصبی و عصبی
 رفتاری، دیابت، ناهنجاری های خونی و انواع سرطان می شود. تأثیر این فلزات بر سالمت

 انسان به نوع فلز و نوع شیمیایی آن بستگی دارد. همچنین این اثرات وابسته به زمان هستند.
 چندین مطالعه نشان داده است که قرار گرفنت در معرض فلزات سنگین باعث مشکالت طوالنی

 مدت بر سالمت انسان می شود. برخی از این فلزات باعث ایجاد سمیت حاد و مزمن می شوند.
 مطالعات اخیر گزارش داده اند که این عناصر سمی ممکن است با برخی از فلزات مهم

 فیزیولوژیکی مانند آهن کلسیم و روی تعامل داشته باشند تا عملکرد متابولیک طبیعی آنها را

مختل کنند




گرفنت در معرض آرسنیک
 آرسنیک عنصری است که تقریباً تمام محیط ها را در غلظت های پایین تشکیل می دهد. بخش

 زیادی از ترکیبات حاوی آرسنیک به صورت صنعتی ساخته می شوند تا در کشاورزی به عنوان
 آفت کش ها، علف کش ها و قارچ کش ها استفاده شوند. همچنین در دامپزشکی برای ریشه کن

 کردن کرم کدو تنبل در گله های گوسفند و گاو استفاده می شود. ترکیبات آرسنیک از دیرباز در
 علوم پزشکی برای درمان بیماری هایی مانند: سیفلیس، اسهال آمیبی و تریپانوزوم استفاده می
 شده است. به نظر می رسد میلیون ها نفر در سراسر جهان به طور مداوم با آرسنیک در تماس
 هستند، به ویژه در بنگالدش، هند، مکزیک و تایوان، جایی که آب های زیرزمینی با مقدار قابل
 توجهی آرسنیک آلوده شده است. آلودگی آرسنیک یک نگرانی جدی برای سالمت عمومی است.

 چندین مطالعه ارتباط قوی بین قرار گرفنت در معرض آرسنیک و برخی شرایط پاتولوژیک از جمله:
 بیماری های قلبی عروقی، بیماری های عروق محیطی، دیابت، مشکالت شنوایی، ناهنجاری های


خونی (کم خونی، لکوپنی و ائوزینوفیلی) و سرطان را نشان داده اند

 کادمیوم به عنوان یک عنصر کمیاب سمی توانایی ایجاد خطرات محیطی و شغلی را دارد.
 کادمیوم به طور گسترده ای در صنایع باتری سازی استفاده می شود و کارگران صنعتی که با

 این فلز سنگین سروکار دارند در معرض خطر باالی مسمومیت با کادمیوم از طریق بلع و
 استنشاق هستند که ممکن است به دستگاه گوارش، ریه ها، کبد و مجرای ادرار آسیب برساند و

 در صورت شدت، منجر به کما و حتی مرگ شود. قرار گرفنت مزمن در معرض کادمیوم سطح
 نوراپینفرین(ماده شیمیایی آلی در خانواده کاتکول آمین ها که در مغز و بدن به عنوان هورمون و
 انتقال دهنده عصبی عمل می کند.)، سروتونین و استیل کولین را سرکوب می کند و استنشاق آن

 باعث ایجاد آدنوکارسینوم ریوی می شود. همچنین تماس مستقیم با کادمیوم می تواند باعث
 تکثیر ضایعات پروستات از جمله آدنوکارسینوم شود. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد

 کادمیوم می تواند بدون وابستگی به رادیکال های آزاد به دی ان ای آسیب برساند. با این حال،

کادمیوم نسبت به سایر فلزات کمتر جهش زا است




قرار گرفنت در معرض کروم
 کروم به عنوان یک ماده سرطان زا شناخته می شود و به دلیل استفاده گسترده از آن در صنایع
 مختلف، کروم می تواند بسیاری از سیستم های محیطی را آلوده کند. در ضایعات صنعتی نیز
 یافت می شود. قرار گرفنت در معرض شغلی به دلیل خطر باالی بیماری های ناشی از کروم در

 محیط های صنعتی که در آن افراد با کروم نوع ششم در تماس هستند، یک نگرانی عمده است.
 ترکیبات حاوی کروم ششم که به عنوان عوامل سمی شناخته می شوند، می توانند به اندام های
 مختلف آسیب برسانند و در نتیجه بیماری های مختلفی مانند آسیب کلیه، آلرژی، آسم و سرطان

 دستگاه تنفسی در انسان ایجاد شود. شایع ترین مشکالت سالمتی ناشی از کروم ششم در
 حیوانات شامل تحریک زخم معده، آسیب اسپرم و اختالالت دستگاه تناسلی نر است. تجزیه دی
 ان ای در لنفوسیت های محیطی و محصوالت پراکسیداسیون لیپیدی باال در ادرار بیماران در


.معرض کروم، نشان می دهد که کروم ششم می تواند مسمومیت انسانی را تحریک کند


قرارگیری در معرض سرب
 سرب اثر سمی شدیدی بر روی سیستم های چند عضوی از جمله: کبد، کلیه، سیستم عصبی

 مرکزی و دستگاه تناسلی دارد. با این حال، مسمومیت با سرب با عوارض متفاوتی در کودکان و
 بزرگساالن ظاهر می شود. ارتباط مستقیمی بین سطح سرب خون و کاهش بهره هوشی، نقص

 عصبی و کاهش شنوایی در کودکان وجود دارد. مسمومیت حاد با سرب در افراد بالغ باعث
 آسیب مغزی، آسیب کلیوی و بیماری های دستگاه گوارش می شود، در حالی که قرار گرفنت در

 معرض مزمن با سرب می تواند بر سلول های خونی، سیستم عصبی مرکزی، کلیه ها و
 متابولیسم ویتامین دی تاثیر بگذارد. همچنین سرب از طریق ترکیب با مواد معدنی استخوان وارد

 ساختار استخوان می شود. شواهد نشان داده است که مسمومیت با سرب می تواند تخریب

.سلولی را از طریق تولید گونه های اکسیژن فعال تحریک کند




قرار گرفنت در معرض جیوه
 جیوه در طبیعت به سه شکل عنصری، آلی و معدنی یافت می شود که همگی از نظر سمیت

 رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند. جیوه که به طور گسترده در طبیعت پراکنده شده است،
 یک عنصر سمی است. این فلز با ایجاد تغییرات شدید در بافت ها بر سالمت انسان تأثیر می
 گذارد . به دلیل توزیع گسترده آن در طبیعت، قرار گرفنت در معرض برخی از اشکال شیمیایی


.جیوه اجتناب ناپذیر است
 به دلیل سرعت دفع بسیار کم، درصد زیادی از جیوه جذب شده در کلیه ها، بافت عصبی و کبد

 تجمع می یابد. تمام اشکال شیمیایی جیوه سمی هستند و باعث مسمومیت های گوارشی،
 عصبی و کلیوی می شوند. آسیب های اکسیداتیو ناشی از مسمومیت با جیوه از تجمع گونه

 های فعال اکسیژن ناشی می شود که توسط آنتی اکسیدان های معمولی در حالت عادی از بین
 می روند. جیوه تشکیل گونه های فعال اکسیژن را تحریک می کند و باعث آسیب دی ان ای و


.سرطان زایی می شود


درمان سمیت فلزات سنگین
 اولین قدم در درمان مسمومیت با فلزات سنگین، از بین بردن منبع تماس و دور نگه داشنت بیمار
 از منبع تماس است. درمان خط اول، درمان عالمتی و حمایتی است و برای اطمینان از اینکه
 نظارت بر اندام های مختلف بدن از جمله کلیه، کبد، سیستم تنفسی و قلبی عروقی انجام می


 .شود. تجویز عوامل کیلیت رایج ترین روش درمانی است
 اخیراً گیاهان دارویی به عنوان درمان بالقوه مسمومیت با فلزات سنگین توجه محققان را به خود

 جلب کرده است. برخی از گیاهان حاوی عوامل کیلیت هستند که فراهمی زیستی و جذب
 گوارشی فلزات سنگین را کاهش می دهند. عالوه بر این، درمان های گیاهی می توانند با افزایش
 حرکات دستگاه گوارش و در نتیجه دفع سریع تر مواد سمی از طریق مدفوع، فراهمی زیستی

 مواد سمی را کاهش دهند. این می تواند به عنوان یک روش کمکی برای کاهش اثرات مسمومیت
 با فلزات سنگین در نظر گرفته شود، اگر بلع، مسیر قرار گرفنت در معرض آن باشد. با توجه به
 یافته های قبلی، مصرف منظم فرآورده های گیاهی، ممکن است به میزان قابل توجهی جذب


فلزات سنگین را کاهش دهد




نقش کیالسیون در سموم سینتیک طبیعی
 نه تنها حیوانات، بلکه گیاهان نیز برخی ترکیبات کیلیت تولید می کنند. محتوای متالوتیونین در غذاها
 ممکن است بر فراهمی زیستی و متابولیسم فلزات سمی مانند کادمیوم تأثیر بگذارد. متالوتیونین ها
 یک ابرخانواده متالوپروتئین های غنی از سیستئین و با وزن مولکولی کم هستند که یون های فلزات

 سنگین را به هم متصل می کنند. این متالوپپتیدهای سیتوزولی که تصور می شود در هموستاز
 فلزات، سم زدایی فلزات و محافظت از استرس اکسیداتیو نقش دارند، می توانند جذب گوارشی و


بازجذب کلیوی فلزات سمی را کاهش دهند و همچنین فرآیندهای سم زدایی را تحریک کنند (25،26)
 فیبرهای موجود در محصوالت غذایی مانند غالت و میوه ها را می توان به عنوان کیلیت درمانی در .1


.کنار درمان اصلی به منظور قطع گردش مجدد کبدی استفاده کرد
 همچنین برخی از پلیمرهای طبیعی دیگر نیز وجود دارند که به عنوان جاذب بالقوه فلزات سنگین .2


.گزارش شده اند، مانند پلی ساکاریدهای جلبکی آلژینات، کلرال و پکتین مرکبات
 از آنجایی که فلزات سمی تمایل زیادی به اتصال به پپتیدهای حاوی گوگرد دارند، رژیم غذایی .3
 غنی از غذاهای حاوی گوگرد مانند آلیوم ها (خانواده ای از گیاهان شامل سیر و پیاز) و براسیکا


..(مانند بروکلی) برای بهبود عالئم مسمومیت و افزایش دفع فلزات سنگین از بدن استفاده می شود

 و همچنین گشنیز یک گیاه محبوب آشپزی و دارویی است 4


گیاهان دارویی موثر در درمان مسمومیت با فلزات سنگین
 گیاهان کلیدی که می توانند به این روش عمل کنند شامل  (سیر)،  (خار مریم)،  (سیالنترو)، جینکو
 بیلوبا (گینکو)،  (زردچوبه)، فیتوکالتین ها، تریفاال، الیاف گیاهی و کلروفیتا (سبز) جلبک ها) در زیر


به اختصار مورد بحث قرار می گیرند


آلیوم ساتیوم
 آلیوم ساتیوم یک داروی گیاهی حاوی آلین به عنوان اسید آمینه اصلی آن است. آلین حاوی جایگزین
 های گوگرد است و در حضور آلیناز به آلیسین تبدیل می شود که سپس ترکیبات دیگری مانند: وینیل

 دیتین ها، آژین ها و پلی سولفیدها را تولید می کند (27). اجزای گوگرد مسئول بوی ایجاد شده
 توسط سیر هستند. سبزیجات آلیوم مانند سیر، پیاز، تره فرنگی و پیازچه حاوی ترکیبات آلی

 گوگردی هستند که به پاکسازی فلزات سنگین مانند سرب و آرسنیک توسط کبد کمک می کنند.
 همچنین سبزیجات چلیپایی مانند کلم بروکلی، گل کلم، کلم، کلم پیچ، کلم بروکسل، شلغم و سرمه


منابع غنی از مواد حاوی گوگرد هستند



 سیر
 سیر به عنوان یک داروی گیاهی در طول تاریخ باستان و مدرن برای پیشگیری و درمان طیف

 گسترده ای از شرایط و بیماری ها استفاده شده است. بر اساس شواهد، در خاورمیانه و شرق
 آسیا، سیر برای درمان برونشیت، فشار خون، سل، اختالالت کبدی، کرم های روده، روماتیسم،
 دیابت و موارد کمتری استفاده شده است. سیر به دلیل اثرات پیشگیرانه در برابر بیماری های

 قلبی عروقی، کاهش سطح قند و کلسترول خون، موثر در برابر عفونت های باکتریایی، ویروسی،

.قارچی و انگلی، یک گیاه دارویی فوق العاده گزارش شده است

 فلزات سنگین می توانند از طریق القای غیرمستقیم استرس اکسیداتیو به بافت ها آسیب بزنند.
 نشان داده شده است که سیر اثر محافظتی بر روی کبد دارد. به ترتیب تأثیر زیادی بر


مسمومیت های ناشی از کادمیوم، جیوه و سرب دارد (28)
 پیاز و سیر می توانند به عنوان یک درمان جایگزین برای افزایش پاکسازی فلزات سنگین سمی

 مانند آرسنیک، کادمیوم، آهن، جیوه و سرب استفاده شوند. سیر سرشار از ویتامین سی،
 ویتامین بی ۶ و منگنز است. ترکیبات ارگانوسولفور به ویژه و آلیسین، از نظر بیولوژیکی مواد

 فعال هستند که قابلیت های حفاظتی اصلی سیر را فراهم می کنند. این اجزا می توانند به
 سم زدایی فلزات سنگین کمک کنند زیرا می توانند به اکثر ترکیبات شیمیایی دارای بار مثبت


متصل شوند
 سیر اثر محافظتی در برابر مسمومیت با فلزات سنگین در موش نشان می دهد و مصرف

 همزمان سیر با کادمیوم یا جیوه آلی به مدت 12 هفته باعث کاهش تجمع فلزات سنگین در کبد،
 کلیه ها، استخوان ها و بیضه ها ( اندام های هدف مسمومیت با کادمیوم ) می شود. همچنین
 نشان داده شده است که مصرف منظم سیر باعث کاهش آسیب های هیستوپاتولوژیک و مهار
 آنزیم آلکالین فسفاتاز سرم می شود. سیر در دوز باالتر باعث کاهش تجمع جیوه در مغز در

 حیوانات تحت درمان با متیل جیوه می شود. این اثر محافظتی به دلیل جذب مقدار کمتر جیوه در
 مغز در نتیجه افزایش دفع جیوه از بدن توسط سیر است. اثر محافظتی سیر احتماالً ناشی از
 ترکیب ترکیبات گوگردی با فلزات سنگین در بدن و افزایش دفع از طریق صفرا به مدفوع است.
 مطالعات همچنین نشان داده اند که جذب سیر از طریق دستگاه تنفسی می تواند اثر سرب را

 محدود کند



 شیر خار
 خار مریم که به عنوان سیلیبوم مریانوم نیز شناخته می شود، که بومی اروپا، خاورمیانه، شمال

 آفریقا و بخش هایی از منطقه مدیترانه است. با این حال، می توان آن را در سراسر جهان
 یافت. تاریخچه خار مریم بسیار گسترده است. انسان ها بیش از 2000 سال است که از

 شیرخار استفاده می کنند. در یونان باستان، پزشکان چای خار مریم را به عنوان درمانی برای
 مارگزیدگی توصیه می کردند. در قرن شانزدهم، جان جرارد، گیاه شناس انگلیسی، از خار مریم
 به عنوان یک گیاه ضد افسردگی در «آناتومی گیاهان» نام برده است. در قرن هفدهم، نیکالس

 کولپپر، پزشک و گیاه شناس، ادعا کرد که خار مریم می تواند با باز کردن انسداد آن به کبد کمک
 کند، هنگامی که مجاری صفراوی مسدود می شود، صفرا در کبد جمع می شود و به دلیل افزایش
 سطح بیلی روبین در خون، زردی ایجاد می شود، بنابراین آن را نیز باز می کند. به درمان زردی
 کمک می کند. خار مریم به عنوان یک داروی گیاهی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته
 است. بسیاری از گیاه شناسان و داروسازان اولیه در یونان و روم باستان از خار مریم برای

 کمک به مشکالت مربوط به صفرا استفاده می کردند، که همانطور که می دانیم، عوارض مرتبط
 با کبد هستند. همچنین در طب سنتی چینی، شیرخار از دسته گیاهانی است که گرما را از بین
 می برد و سمیت را برطرف می کند. از گیاهان این دسته برای پاکسازی عفونت ها استفاده می


.شود که در طب سنتی چینی از آن به عنوان گرمای داخلی یاد می شود
 سیلیبوم ماریانوم حاوی فالونوئیدهایی مانند سیلیبین، سیلی کریستین، سیلیدیانین و 2،3

 مشتقات دهیدرو است (30). مصرف خوراکی سیلیبین، به ویژه سیکلودکسترین سیلیبین-بی، از
 کبد در برابر سمیت ناشی از آهن در موش محافظت می کند. درمان سیلیبین تجمع پروتئین های

 اضافی تغییر یافته توسط مالون دی آلدئید را در سلول های کبدی پورتال صفاقی کاهش می

.دهد (آسیب های اکسیداتیو و پروکسیداتیو لیپیدی را کاهش می دهد)


سیلیبین همچنین اختالالت عملکرد کبد را کاهش می دهد
 سیلیبین همچنین اختالالت عملکرد کبد را کاهش می دهد. خواص محافظتی سیلیبین احتماالً با


.سم زدایی فلزات سنگین قابلیت اتصال قابل توجه آهن آن قابل توضیح است

گروهی از تحقیقات ایتالیایی سیلیبین را گزارش کرده اند

 محتوای اتصال آهن (سیلیبین جزء مجموعه سیلیمارین یا فالونولیگنان است). این کمپلکس در

.شیرخار یافت می شود

 این مطالعه به منظور یافنت یک جایگزین خوراکی و غیر مصنوعی برای عامل اتصال دهنده آهن
 مصنوعی "دسفریوکسامین" طراحی شد زیرا این دارو دارای عوارض جانبی مانند تغییر شکل

 استخوان، اختالل حسی و سمیت است. این محققان دریافتند که سیلیبین حتی در پی اچ
 اسیدی به شدت به آهن متصل می شود. با توجه به فراهمی زیستی آن، به نظر می رسد


.سیلیبین پتانسیل افزایش دفع فلزات سنگین را دارد (24)




گشنیز
 گشنیز گیاهی بومی نواحی مدیترانه ای اروپا است. گشنیز حداقل 5000 سال است که مورد

 استفاده قرار گرفته است. دانه گشنیز، در مقبره مصر باستان یافت شده است. گشنیز در درمان
 ناباروری مردان استفاده می شود. مردم چین قرن هاست که از گشنیز استفاده می کنند.
 مصریان باستان از چای گشنیز برای درمان بیماری های بالینی مانند عفونت های مجاری


.ادراری و سردرد استفاده می کردند
 مطالعات متعددی برای بررسی پتانسیل گشنیز در سم زدایی فلزات سنگین انجام شده است.
 نتایج دو مطالعه منتشر شده نشان می دهد که این گیاه می تواند به بهبود پاکسازی جیوه در
 تعدادی از بیماران مسموم با فلزات سنگین کمک کند. با این حال، این مطالعات نشان داد که
 گشنیز نسبت به آلیسین سیر و سیلیبین شیرخار پیوند ضعیف تری با فلزات سنگین ایجاد کرد


.که نشان می دهد مصرف آن نسبت به سیر و شیرخار اولویت کمتری دارد
 نتایج یک مطالعه دیگر نشان داد که گشنیز از قرار دادن موضعی سرب در موش جلوگیری می
 کند. با این حال، این نتایج برای بافت استخوان قابل توجه است و نه برای بافت نرم. از طرفی


ارتباط بین دوز و پاسخ مشاهده نشده است بنابراین نتایج ارائه شده چندان قابل اعتماد نیستند




جینکو بیلوبا
 جینکو بیلوبا معروف به درخت موی دختر، گیاهی بومی چین است و در طب سنتی کاربردهای

 مختلفی دارد. عصاره جینکو بیلوبا  یک عصاره استاندارد از برگ جینکو بیلوبا است که خواص
 آنتی اکسیدانی را به عنوان پاک کننده رادیکال های آزاد در اندام های مختلف نشان می دهد و
 مزایای محافظتی در برابر حسی دارد. این وضعیتی است که در آن مغز در دریافت و پاسخ به


.اطالعاتی که از طریق حواس به دست می آید دچار مشکل می شود
 نتایج مطالعه تونالی آکبای و همکاران نشان می دهد که سمیت سرب باعث ایجاد اثرات سمی
 بر روی آئورت و قلب می شود که با افزایش پراکسیداسیون لیپیدی و کاهش سطح گلوتاتیون


همراه است
 جینکو بیلوبا یکی از داروهای گیاهی است که به عنوان یک درمان مکمل برای بیماران مسموم با

 سرب مفید است. جینکو بیلوبا مسمومیت ناشی از سرب را مهار می کند و پارامترهای
 بیوشیمیایی را اصالح می کند. همچنین، جینکو بیلوبا باعث به دام افتادن رادیکال های آزاد می


.شود که منجر به کاهش استرس اکسیداتیو و افزایش سطح گلوتاتیون می شود
 افزایش تولید مالون دی آلدئید در نتیجه مسمومیت با سرب به خوبی مستند شده است. نتایج

 مطالعات نشان می دهد که مصرف جینکو بیلوبا به طور قابل توجهی پراکسیداسیون لیپیدی را
 سرکوب می کند و تولید مالون دی آلدئید را که محصول نهایی پراکسیداسیون لیپیدی است


.کاهش می دهد



 زردچوبه
 زردچوبه ریشه گیاهی است که با نام علمی کورکوما لونگا شناخته می شود. در حالی که

 زردچوبه کامال بی خطر و یک ادویه فوق العاده است، اما به اندازه جزء آن، کورکومین، برای
 سیستم بدن ما مفید نیست. کورکومین یک ترکیب شیمیایی طبیعی است که در ادویه زردچوبه


.یافت می شود
 کورکومین یک عامل شیمیایی زرد روشن است که توسط برخی گیاهان تولید می شود و عضوی

 از خانواده زنجبیل است. کورکومین به طور تاریخی در طب آیورودا در برابر بیماری های مختلف
 انسانی مورد استفاده قرار گرفته است. اثرات ضد کبدی کورکومین به خوبی مستند شده است
 و طبق ادبیات، کورکومین سمیت کبدی ناشی از سموم محیطی مانند آرسنیک، کادمیوم، کروم،
 سرب و جیوه را کاهش می دهد. از آسیب بافتی، پراکسیداسیون لیپیدی جلوگیری می کند و

 سطح گلوتاتیون را اصالح می کند تا ظرفیت آنتی اکسیدانی کبد را بازیابی کند و از آنزیم های
 کبدی در برابر استرس اکسیداتیو محافظت کند. بیشتر اثرات محافظتی نسبت داده شده به
 کورکومین از توانایی آن در به دام انداخنت رادیکال های آزاد و خاصیت کیلیت آن ناشی می


 .شود

 همانطور که در ادبیات نشان داده شده است، مکمل های غذایی می تواند به عنوان یک روش
 طبیعی برای سم زدایی فلزات سنگین در نظر گرفته شود. اگرچه زمان بر است، اما مکمل

 ویتامین سی و سیر به پاکسازی فلزات از بدن کمک می کند و عوارض جانبی ناشی از تجویز

.شالت های شیمیایی را نشان نمی دهد

 مطالعه هلینگز و کاملن دو خاصیت بیولوژیکی مهم کورکومین را برجسته می کند، یکی از آنها
 آنتی اکسیدان و دیگری اثرات ضد التهابی است. بر اساس نتایج این محققان، کورکومین با به
 دام انداخنت رادیکال های آزاد و با تنظیم فعالیت آنزیم های کاتاالز، گلوتاتیون و سوپراکسید


.دیسموتاز، اثر آنتی اکسیدانی خود را اعمال می کند



 فیتوکالتین ها
 فیتوکالتین ها الیگومرهای گلوتاتیون هستند که توسط آنزیم فیتوکالتین سنتاز تولید می شوند.
 آنها در گیاهان، قارچ ها، نماتدها و همه گروه های جلبک یافت می شوند. فیتوکالتین ها به
 عنوان شالتور عمل می کنند و برای سم زدایی فلزات سنگین مهم هستند. فیتوکالتین های

 متشکل از سه اسید آمینه: گلوتاتیون، سیستئین، گلیسین در بسیاری از گونه های گیاهی و در
 برخی میکروارگانیسم ها شناسایی شده است. گزارش شده است که این ترکیبات در سم زدایی

 کادمیوم نقش دارند. با این وجود، شواهد کمی دال بر اثربخشی فیتوکالتین ها در سم زدایی
 طیف وسیعی از فلزات سنگین وجود دارد. در این راستا مطالعات نشان داده است که فیتوکالتین

 ها می توانند با سرب، جیوه و نقره کمپلکس تشکیل دهند. مکانیسم بیوشیمیایی زیربنایی سم
 زدایی فلزات سنگین توسط فیتوکالتین ها بسیار پیچیده است. به طور خالصه، افزایش غلظت

 یون های فلزی باعث فعال شدن آنزیم فیتوکالتین سنتاز می شود، سپس یون های فلزی با
 فیتوکالتین ها کمپلکس هایی تشکیل می دهند و سپس به واکوئل ها منتقل می شوند تا کمپلکس های


.بیشتری با گروه های سولفید و اسیدهای آلی تشکیل دهند



 نتیجه
 به طور خالصه، تجویز عوامل کیلیت رایج ترین درمان برای سمیت فلزات سنگین است. عالوه بر
 ترکیبات شیمیایی که به صورت خوراکی یا تزریقی به عنوان کیلیت تجویز می شوند، برخی از

 گیاهان دارویی به دلیل عوارض جانبی کمتر، می توانند به عنوان درمان بالقوه برای مسمومیت با
   فلزات سنگین مورد استفاده قرار گیرند. مطالعه ما نشان داد که گیاهان دارویی شامل   (سیر)،
 (خار مریم)،  (سیالنترو)، جینکو بیلوبا (گینکو)، (زردچوبه)، فیتوکالتین ها، تریفاال، الیاف گیاهی
 و کلروفیتا (جلبک سبز) را می توان به عنوان درمان بالقوه برای مسمومیت با فلزات سنگین در


نظر گرفت


