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 1دانشگاه آزاد اسالمي واحد آباده ،باشگاه پژوهشگران جوان ،آباده ،ايران
 2گروه فيزيولوژی ،دانشكده پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،ايران
 3مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک
(دريافت مقاله -82/2/31 :پذيرش مقاله)82/4/38 :

چكيده
زمينه :افزايش چربي ميتواند سبب ايجاد بيماریهای گوناگوني مانند آترواسكلروز ،ديابت و همچنين ايجاد کبد چرب شود و بهدنبال
آن آنزيمهای کبدی افزايش مييابد .از آنجائيكه گياه خرفه دارای ويژگيهای هيپوگليسميک و هيپوليپيدميک ميباشد بنابراين در پژوهش
کنوني اثر عصاره گياه خرفه بر ميزان غلظت آنزيمهای کبدی شامل آسپارتات آمينوترانسفراز ( SGOTيا  ،)ASTآالنين آمينوترانسفراز
( SGPTيا  )ALTو آلكالين فسفاتاز ( )ALPدر موشهای صحرايي مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روشها :در اين مطالعه تجربي  06سر رت نژاد ويستار نر در  0گروه ده تايي انتخاب شدند ،گروه کنترل بكر با رژيم غذايي
عادی،گروه کنترل مثبت با رژيم غذای چرب و ساير گروهها بهطور مشابه به گروههای تجربي دريافت کننده رژيم غذای چرب به اضافه
عصاره الكلي گياه خرفه با دوز حداکثر  ،966دوز متوسط  ،466و دوز حداقل ( 266ميليگرم /کيلوگرم وزن بدن) بصورت تزريق داخل
( 23روزه) ،خونگيری و اندازهگيری نمونهها ،اطالعات بهدست آمده با استفاده از آزمونهای آماری  Tو  Tukeyو با استفاده از نرمافزار
آماری  SPSSويرايش  33/5و با در نظر گرفتن  ،P>6/65مورد تجزيه تحليل آماری قرارگرفت.
يافتهها :مقايسه نتايج آزمونهای آماری نشان ميدهد که ميزان آنزيمهای  ALTو  ALPدرگروه کنترل مثبت که تنها غذای چرب را
دريافت ميکند افزايش مييابد ،در حاليکه در گروههای تجربي دريافت کننده عصاره گياه خرفه و همچنين در گروه دريافت کننده
آتورواستاتين ميزان آنها کاهش مييابد.
نتيجهگيری :با توجه به ويژگي های آنتياکسيداني هيپوگليسميک و هيپوليپيدميک عصاره و همچنين اثر آن بر کاهش آنزيمهای کبدی،
عصاره اين گياه ميتواند پيشنهادی برای بهبود عملكرد کبد باشد.
واژگان کليدی :آتورواستاتين ،آسپارتات آمينوترانسفراز ،آالنين آمينوترانسفراز ،آلكالين فسفاتاز ،گياه خرفه ،موش صحرايي
* اراک ،گروه فیزیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک
Email: dr.ashtiyani@arakmu.ac.ir
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صفاقي ( )ipو آتورواستاتين بهميزان ( 36ميليگرم بر کيلوگرم) و تحت تيمار با غذای چرب تقسيمبندی شدند .بعد از پايان اين دوره

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3181

 / 986طب جنوب

نظیر بخله ،بقلة فاطمه ،فرفخ ،قینا ،کف و کلنک نیز

مقدمه
عادات غذایی یکی از عوامل مؤثر بر روی فاکتورهای

معروف است گیاهی علفی ،یکساله با ساقهای

خطر کرونری و هیپرلیپیدمی است .این بیماریها در

گوشتدار با برگهای ضخیم و متقابل آبدار سبز با

طیفی وسیع از جوامع پیشرفته تا جوامع ضعیف

ساقههای قرمز و گلهای زرد یا سفید کوچک و

گسترش یافته است .هر چند مصرف داروهای شیمیایی

تخمهای سیاه ریز که خواص دارویی دارند .این گیاه

ضدچربی مثل لواستاتین و آتورواستاتین باعث کاهش

در بیشتر نقاط کره زمین میروید و امروزه هم

چربی خون و کاهش عوارض قلبی عروقی میشوند

بهصورت خودرو و هم به صورت کشت شده در

ولی اینگونه داروها دارای عوارض جانبی هستند

اغلب کشورها وجود دارد .خرفه وحشی ،علف هرزی

( 1و .)2

است آبدار که در شرایط گرم و خشک به خوبی رشد

عواملی مانند عدم رضایت بیماران در مصرف داروهای

میکند و توسط بذر و نیز در صورت مرطوب بودن

شیمیایی ،بروز عوارض جانبی ناشی از مصرف طوالنی

خاک توسط قطعات ساقه تکثیر مییابد و در دامنه

و بیش از حد این داروها و همچنین هزینههای تحمیلی
بر بیماران موجب شده که تمایل به درمانهای جایگزین
و سنتی افزایش یابد .مصرف گیاهان دارویی و
میوهجات عالوهبر کاهش هزینههای درمان ،در بسیاری
از جوامع نتایج رضایت بخشی داشته است (.)1

گستردهای از خاکها و شرایط اقلیمی مختلف نیز در
مناطق شمالی ایران ،تهران ،اراک و سایر نواحی
میروید .به لحاظ طب سنتی طبیعت خرفه سرد و تر،
قابض و مدر است ،مسکن صفراست و کبد و معده را
تسکین میدهد .خرفه در رفع سر درد ،تسکین عطش،

تولید میکنند :متابولیتهای اولیه که مستقیماً در رشد و

سرفه و سوزش مجرای ادرار و مثانه و روده و بواسیر

متابولیسم درگیر میباشند و متابولیتهای ثانویه که از

مفید است.

متابولیسم متابولیتهای اولیه بهدست میآیند .مهمترین

تخم خرفه ضد کرم کدو است و عصاره ساقه و برگ

متابولیتهای ثانویه آلکالوئیدها ،فنولیکها ،روغنهای

آن برای بیماری کبد و درد کلیه مفید است .آب ،مواد

ضروری ،استروئیدها و غیره میباشند .گیاهان دارویی از

لعابی ،پکتین ،پروتئین ،کربو هیدرات ،اسیدهای چرب

لحاظ میزان متابولیتهای ثانویه بسیار غنی هستند .این

غیراشباع ،مواد آنتیاکسیدان و عناصر معدنی متعدد

ترکیبات اثرات فیزیولوژیکی عمیقی بر پستانداران دارند

شامل :آهن ،مس ،منگنز ،پتاسیم ،کلسیم و فسفر و

و استفاده از آنها از قدیم رواج داشته است و حتی هم

سلنیوم در بخشهای مختلف این گیاه وجود دارد

اکنون و در پزشکی مدرن از طیف وسیعی از داروهای

مقدار پروتئین خرفه  44/22گرم در  111گرم برگ

با منشأ گیاهی استفاده میشود (.)1-4

خشک گزارش شده است .ترکیبات آنتیاکسیدان آن

خُرفِه

یا

پرپَهَن

(پرپین)

با

 Portulaca oleraceaاز خانواده

نام

علمی

Oleracea

(شکل  ،)1که در فارسی و عربی به اسامی دیگری
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نیز فراوان و شامل آلفا توکوفرول ،اسید آسکوربیک و
گلوتاتیون میباشد .همچنین خرفه منبع خوبی برای
کوآنزیم  )Coenzyme Q11( Q11میباشد ( 2و .)6
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سلولها بهویژه سلولهای گیاهی دو دسته ترکیبات را

قطع هر نوع خونریزی ،خرد کردن سنگ مثانه ،کاهش

زارعي و همكاران

ارزيابي اثرات عصاره گياه خرفه بر ميزان غلظت سرمي آنزيمهای کبدی در رت983 /

این گیاه حاوی ویتامین  B1و  ،Aنور آدرنالین،

و نور نگهداری شدند.

دوپامین ،اسیدهای ارگانیک مثل سینامیک ،کافئیک،

مطالعه پیش رو بر اساس رعایت کلیه کدهای اخالقی

مالیک ،اگزالیک ،سیتریک و نیز کومارینها،

دستورالعمل کار با حیوانات آزمایشگاهی (مصوبه کمیته

فالونوئیدها ،گلیکوزیدهای قلبی آنتراکینونی و

اخالق دانشگاه علوم پزشکی اراک با کد  )11-126-3به

آلکالوئید  Quercetinمیباشد ( .)6در کتابهای

انجام رسید .قبل از انجام تحقیقات حیوانات را توزین

گیاهان دارویی ویژگی های گوناگون برای خرفه از

نموده تا همگی آنها در یک محدوده وزنی خاصی

جمله مدر ،ضد اسکوربوت ،معالج سرفه مقاوم،

باشند .میانگین وزن موشهای صحرایی نر مورد استفاده

تصفی ه کننده خون ،تب بر ،مفید در ترمیم

در این تحقیق  1712گرم بود .تعداد کل رتها  61سر

سوختگیها و غیره شده است (.)7

بودند که در ابتدا بهطور تصادفی به  6گروه دهتایی

شایان یادآوری است که هیچ نشانه سمی قابل

بهصورت زیر تقسیمبندی شدند:

توجهی هنوز در ارتباط با این گیاه گزارش نشده

گروه کنترل بكر :طی مدت آزمایش ،حیوانات در این

است ( .)8همچنین در منابع جدید اثرات گوناگون

گروه هیچگونه حالل یا دارویی دریافت نکرده و تحت

فارماکولوژیکی شامل اثر شل کنندگی و اثرات

تیمار رژیم غذایی عادی بودند.

ضدتشنج برای خرفه بیان شده است .خرفه عالوه بر

گروه کنترل مثبت :به موشهای صحرایی دریافت کننده

اثرات مذکور ،دارای اثرات ضد درد و ضد التهاب نیز

غذای پر کلسترول (به غذای موشها طی دوره  21روزه

میباشد .گیاه خرفه غنیترین منبع گیاهی دارای

آزمایش مقدار  1/2کلسترول اضافه کرده تا

اسیدهای چرب امگا 3-میباشد (.)7

هیپرکلسترولمی شوند) روزانه  1/2میلیلیتر حالل (نرمال

بنابراین با توجه به مطالعات گذشته از آنجا که این

سالین) داخل صفاقی تزریق شد (به مدت  21روز).

گیاه دارای ویژگی های آنتیاکسیدانی ،آنتی دیابتی و

گروه تجربي  :3موشهای صحرایی دریافت کننده غذای

کاهنده چربی خون میباشد و میزان این فاکتورها با

پر کلسترول و دریافت کننده عصاره الکلی گیاه خرفه

غلظت آنزیمهای کبدی در ارتباط است ،بنابراین در

روزانه بهمیزان  211میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن (دوز

پژوهش کنونی اثر عصاره این گیاه بر روی میزان

حداقل)

داخل

فعالیت آنزیمهای کبدی در موشهای صحرایی

صفاقی ()i.p

هیپرکلسترولمی مورد بررسی قرار گرفته و اثر آن نیز

گروه تجربي  :2موشهای صحرایی دریافت کننده

بهمدت

21

روز

بهصورت

با داروی کاهنده چربی خون (اتورواستاتین) مقایسه

غذای پر کلسترول و دریافت کننده عصاره الکلی گیاه

گردیده است.

خرفه روزانه بمیزان  411میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن

مواد و روشها
مطالعه کنونی از نوع تجربی بود و همه موشهای
صحرایی مورد مطالعه که از محل تکثیر و پرورش
http://bpums.ac.ir

(دوز متوسط).
گروه تجربي  :1موشهای صحرایی دریافت کننده غذای
پر کلسترول و دریافت کننده عصاره الکلی گیاه خرفه
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آزمایشهای فیتوشیمیایی عصاره خرفه نشان داد که

مؤسسه رازی استان فارس تهیه و در شرایط استاندارد دما
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روزانه بهمیزان  811میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن (دوز

تهیه بخشهای هوایی گیاه خرفه و پاک و خشک نمودن

حداکثر) بهمدت  21روز.

آن ،میوه را بهصورت پودر در آورده و آن را در ظروف

موشهای صحرایی دریافت کننده غذای پر کلسترول و

شیشهای در بسته ریخته و به آن اتانول  16درصد اضافه

دریافت کننده آتورواستاتین روزانه بهمیزان 11

گردید .به مخلوط مذکور حدود  72ساعت فرصت داده

میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن که بهصورت امولسیون

شد تا خوب خیس بخورد .بعد از این مدت مخلوط را

خوراکی و بهصورت گاواژ طی مدت  21روز مصرف شد.

پس از صاف کردن سانتریفوژ نموده و آن را در حمام
آب گرم قرارداده تا الکل آن کامالً تبخیر شود .پس از

روش تهيه غذای پر کلسترول
برای تهیه غذای پر کلسترول  21 ،1/2گرم پودر کلسترول
خالص مرک ( )Fluke Chemikaرا با  2میلیلیتر روغن
زیتون گرم شده حل نموده و با یک کیلوگرم غذای رت
مخلوط کردیم .برای جلوگیری از خراب شدن غذای
حیوانات سعی شد غذای آنان فقط برای دو روز و در
یخچال در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شود.

تبخیر الکل هنوز عصاره بهعلت وجود آب حالت سیالیت
داشت و برای تبخیر کامل آب ،عصاره آن را ابتدا در
دمای  41درجه سانتیگراد فور و سپس در مجاورت
کلرید کلسیم قرارداده شد .عصاره مذکور بهعلت دارا
بودن ترکیبات کارتنوئیدی و روغنی به صورت کامالً
خشک و پودر مانند نمیگردد و همواره دارای یک حالت
ژلهای بوده و وزن عصاره بهدست آمده نسبت به میوه
خشک  13درصد اندازهگیری شد (1و .)4

عصارهگيری
برای تهیه عصاره الکلی گیاه خرفه (شکل  )1از
روشهای استاندارد عصارهگیری استفاده گردید .پس از

تمام گروه های تجربی طی دوره آزمایش تحت

به صورت داخل صفاقی و به وسی له سرنگ انسولین

تیمار رژی م غذای چرب بودند .دوره آزمای ش 21

انجام و آتورواستاتی ن (شرکت دارویی شفا) به

روز و در ای ن دوره هر ر وز ر أس ساعت  1صبح

میزان  11میل ی گرم /کی لوگرم وزن بدن به صورت

تزری قات و گاواژ انجام گرفت ،نحوه تزریق

امولسیون خوراکی تجوی ز شد .بعد از پایان این
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شکل  )1بخشهای هوایی گیاه خرفه ()Portulaca Oleracea

ارزيابي اثرات عصاره گياه خرفه بر ميزان غلظت سرمي آنزيمهای کبدی در رت981 /

زارعي و همكاران

دوره ب ه وسیله بیهوش ی خفیف با اتر به منظور

یافتهها

ارزیاب ی می زان غلظت فاکتورهای بیوشیمیایی سرم،

مقایسه نتایج آماری نشان میدهد (جدول  )1مقادیر

خون گیری از قلب به عمل آمد و بعد از سانتری فوژ

آنزیمهای کبدی در گروه کنترل مثبت در مقایسه با

خون به میزان  3111دور در دقی قه ،سرم ها را جدا و

گروه کنترل بکر بهصورت معنیداری افزایش یافت.

جهت اندازه گیری فاکتورهای مورد نظر به

همچنین مقادیر  1ASTو  2ALPدر تمامی گروههای

آزمای شگاه انتقال داده شد.

دریافت کننده عصاره خرفه و همچنین آتورواستاتین

برای سنجش می زان غلظت آنزیم های کبدی از

کاهش معنیداری را نسبت به گروه کنترل مثبت نشان

روش رادیو ای مونواسی ( ،)RIAکیت پارس آزمون

دادند .در حالیکه این تغییرات در مورد

3

(ای ران) و با استفاده از دستگاه  RIA1111ساخت

معنیدار نبود .بهعالوه مقادیر سرمی کلیه آنزیمهای

آمری کا انجام گرفت .میانگی ن  ±خطای استاندارد

کبدی در تمامی گروههای دریافت کننده عصاره خرفه

ب ه دست آمده از اندازه گ یری می زان فعالیت

در مقایسه با گروه دریافت کننده آتورواستاتین افزایش

با

معنیداری را نشان دادند .میزان  ASTتنها در گروه

آزمون های آماری  Tو  Tukeyو با استفاده از

دریافت کننده دوز حداکثری خرفه در مقایسه با دو

آنزیم های

کبدی

در

گروه های

مختلف

نرم افزار آماری ،Chicago،SPSS Inc ( SPSS

 )USA،Ilویرای ش  11/2و با در نظر گرفتن

ALT

دوز دیگر افزایش معنیداری را نشان داد .در حالیکه
اختالف مشابهی در مورد سایر آنزیمهای کبدی در بین

 ، P>1/12مورد تجزی ه تحلی ل آماری قرارگرفت.

گروههای دریافت کننده دوزهای متفاوت عصاره خرفه

تمام گروه های تجربی طی دوره آزمایش تحت

مشاهده نشد.

تیمار رژی م غذای چرب بودند .دوره آزمای ش 21
روز و در ای ن دوره هر روز ر أس ساعت  1صبح
تزری قات و گاواژ انجام گرفت ،نحوه تزریق
به صورت داخل صفاقی و به وسی له سرنگ انسولین
انجام و آتورواستاتی ن (شفا  -ای ران ) به می زان 11
میلی گرم /کی لوگرم وزن بدن ب ه صورت امولسیون
بیهوشی خفیف با اتر به منظور ارزیابی می زان غلظت
فاکتورهای بیوشیمیایی سرم ،خونگیری از قلب
به عمل آمد و بعد از سانتری فوژ خون به می زان 3111
دور در دقیقه ،سرم ها را جدا و جهت اندازه گیری

بیماری کبد چرب غیرالکلی ( ،)4NAFLDعامل
پاتوژنیک مقاوم به انسولین در دیابت نوع  2میباشد.
از سوی دیگر سطوح آنزیمهای کبدی در گردش
شامل  AST ،ALTو گاما گلوتامیل ترانسفراز در
افراد بدون عالمت  NAFLDباالست .کاهش میزان
انسولین باعث اختالل در متابولیسم اسیدها در کبد و
در نهایت ایجاد کبد چرب میشود و به دنبال آن میزان
 AST ،ALTو  ALPافزایش مییابد ( 1و .)11

فاکتورهای مورد نظر به آزمای شگاه انتقال داده شد.
1

Aspartate aminotransferase
Alkaline phosphatase
3
Alanine transaminase
4
Non-alcoholic fatty liver disease
2
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مسلماً بهدنبال کاهش کلسترول سرم از میزان لیپیدوز

هیپرلیپیدمی همچنین نقشی غیرمستقیم بوسیله تحریک

کبدی کاسته شده و فعالیت آنزیمهای کبد (،ALP

تولید رادیکالهای آزاد از نوتروفیلها و مونوسیتها

 )ALT ،ASTبهطور معنیداری کاهش مییابد

بازی میکنند ( .)12رادیکالهای آزاد باعث تخریب

( 1و.)11

غشاهای سلولی از جمله سلولهای هپاتوسیت

منظور از بیماریهای کبد چرب ،رسوب چربی (عمدتاً

میشود .با تخریب غشاهای هپاتوسیت فعالیت

چربیهای خنثی مثل تریگلسیرید) در کبد است که

آنزیمهای کبدی افزایش مییابد و همین عامل باعث

معموالً همراه با افزایش آنزیمهای کبدی ALT ،AST

میشود که آنزیمهایی که در حالت طبیعی درون

همراه است و ممکن است به التهاب کبد منجر شود.

سیتوزول سلول قرار دارند وارد جریان خون شوند و

این مسئله میتواند سبب زخم و سخت شدن کبد شود

افزایش فعالیت این آنزیمها بیانگر میزان و نوع آسیب

و زمانی که این زخم گسترش یابد منجر به سیروز

کبدی است ( .)3بنابراین با توجه به بررسی های

کبدی میگردد .با پیشرفت بیماری ،بافتهای زخم و

یادشده و همچنین یافتههای مربوط به این پژوهش

سفت اطراف سلولهای کبدی را فرا گرفته و به مرور

افزایش میزان  ASTو  ALTدر گروه کنترل مثبت که

باعث ایجاد گره و ناهمواریها در کبد میشود که به

تنها غذای چرب را دریافت میکنند قابل پیشبینی

نوبه خود این عوامل با ایجاد فشار بر روی مجاری

است (جدول .)1

صفراوی موجب بسته شدن این مجاری و در نهایت
افزایش بیلیروبین و کلسترول میگردد ( 11و .)11
جدول  )3بررسي اثر مصرف غلظتهای مختلف عصاره الكلي خرفه و آتورواستاتين بر آنزيمهای کبدی در موشهای صحرايي
گروه
پارامترها

کنترل بكر

کنترل مثبت

حداقل دوز
خرقه266
(ميليگرم /کيلوگرم
وزن بدن)
214/12±13/74
777/43±11/8

*

†#

†#

†

†#

81/22±3/3

181/12±2/61
768/88±12/8

عالمت † :مقایسه با گروه کنترل مثبت (سطح معنیدار  )P>1/12عالمت  :مقایسه با گروه کنترل بکر (سطح معنیدار )P>1/12
*

†#

α†#

†

77/21±2/88
†#

*

متوسط دوز خرفه
( 466ميليگرم/
کيلوگرم وزن بدن)

(ALP)U/1

1117/31±71/8

*

حداکثر دوز خرفه
( 966ميليگرم/
کيلوگرم وزن بدن)

(AST)U/1

234/83±12/4

331/71±38/17

2411/11±44/21

71/21±3/1

آتورواستاتين 36
(ميليگرم /کيلوگرم
وزن بدن)

(ALT)U/1

22/87±3/7

81/37±6/7

#

#

#

238/11±16/6

811/21±11/4

64/72±2/1
177/62±4/71
637/12±31/4

عالمت  :#مقایسه با آتورواستاتین عالمت  :αمقایسه دوزهای مختلف

بسیاری از گیاهان با داشتن آنتیاکسیدانهای فراوان و

توسط استرپتوزوسین در موشهای آزمایشگاهی

چربیهای امگا  3و امگا  6باعث مهار پراکسیداسیون

میشود (.)13-12

لیپیدها میشود .و این ویژگی با شکستن ساختار

بنابراین با توجه به ویژگیهای آنتیاکسیدانی گیاه

اکسید کننده موجود توسط سیتوکروم  P421و

خرفه ،کاهش فعالیت آنزیمهای کبدی در گروههای

خنثیسازی رادیکالهای آزاد اعمال میشود در گیاه

تجربی دریافت کننده عصاره گیاه خرفه قابل پیشبینی

خرفه نیز باعث مهار استرس اکسیداسیون القا شونده

است (.)16
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کلسترول و بهبود عملکرد کبد میشود .خرفه در

نماید ( 2و  .)13عالوهبر این در بیمارانی که دچار

بیماریهای کبدی و اسکوروی بسیار مؤثر است و در

مسمومیت کبدی نیز میشوند ،متابولیتهای فعال

چین برای درمان هپاتیت و دیابت استفاده میشود

تشکیل شده از راه سیتوکروم  P450افزایش مییابد و

( .)17مصرف عصاره گیاه خرفه موجب بازگشت

سبب نکروز کبدی میگردد و مقادیر توکسیک بستگی

میزان بیلیروبین تا حد نزدیک به نرمال و همچنین

به سطح گلوتاتیون دارد ( 26و  .)27فاکتور نکروز

افزایش میزان آلبومین میگردد ( 18و  .)11مطالعات

دهنده توموری آلفا و  IL-6یکی از سایتوکاینهای

فوق نشان میدهد که خرفه دارای محافظت

التهابی است که ارتباط نزدیک با میزان لپتین و درصد

کبدی است.

چربی دارد (.)28

رابطه بین میزان چربیها و لپتین رابطهای مستقیم

گلوتاتیون دارای نقش فیزیولوژیکی در حفظ

است .عالوهبر این با افزایش میزان چربیها و رسوب

هوموستاز و متابولیسم بدن ،حفاظت سلولها در مقابل

آنها در کبد میزان آنزیمهای کبدی افزایش مییابد (،1

عوامل آنتیاکسیدان و عفونتهاست ( 21و .)31

 21 ،11و .)21

با افزایش سن و همچنین ابتال به بیمایهای آلزایمر و

افزایش میزان چربیها موجب افزایش سطح لپتین

پارکینسون کاهش مییابد و تحقیقات اخیراً نشان داده که

میگردد ( .)22ترشح لپتین با تحریک التهاب افزایش

تأمین سوبسترای الزم جهت سنتز گلوتاتیون با رژیم

مییابد و پاسخهای ایمنی همورال و سلولی را افزایش

غذایی ،میزان سلولی آن را بطور قابل توجهی افزایش

میدهد ( .)23عالوهبر این آدیپوسیتها سیگنالهای

میدهد ( .)31مطالعات در مورد گیاه خرفه نشان میدهد

پروتئینی گوناگونی را ترشح میکند که میتواند شامل

که حاوی گلوتاتیون میباشد و همچنین دارای

تعدادی سایتوکاین مانند  IL-6 ،TNF-αو

ویژگیهای آنتیدیابتی ،هیپولیپیدمیک و اثرات مثبت بر

پروتئینهای جذب کننده باشد ( .)24لپتین بهوسیله

سیستم عصبی میباشد و باعث تغییر فعالیت آنزیم

تحریک ترشح  TNF-αو  IL-6از سلولهای تک

گلوتاتیون ردوکتاز و کاهش معنیدار در پراکسیداسیون

هستهای در سایتوکاینها موجب التهاب میشود (.)7

لیپیدهای وابسته به فعالیت آنزیمهای سوپراکسید

افزایش  TNF-αاحتماالً نکروز کبدی را بهدنبال دارد

دیسموتاز و کاتاالز میشود ( 31 ،2 ،2و .)32

که باعث افزایش غلظت آنزیمهای کبدی در خون

مطالعات نشان میدهد که چنانچه در جیره غذایی

میگردد ( .)3برخی بررسیها نشان میدهد که افزایش

نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اسیدهای چرب

فسفاتاز قلیایی و  ALTسرم ناشی از متابولیسم چربی

اشباع کاهش یابد میزان لپتین سرم TNF-α ،و

و لیپیدوز کبدی میباشد ( 21 ،11و  .)22بنابراین

اینترلوکینها افزایش مییابد ( .)13عصاره گیاه خرفه

افزایش میزان  ALTدر گروه کنترل مثبت

بهعلت فراوانی اسیدهای چرب غیراشباع موجب

هیپرکلسترولمی منطقی به نظر میرسد.

کاهش معنیدار در غلظت فاکتور نکروز دهنده

همانگونه که در باال اشاره شد افزایش چربیها و

توموری آلفا و افزایش سطح معنیدار mRNAی

التهاب کبدی آنزیمهای کبدی را افزایش میدهد (.)11

لیپوپروتئین لیپاز ( )LPL mRNAدر کبد میشود
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( )12و هیچ خاصیت سیتوتوکسیتی ()cytotoxicity

سلولهای کبدی سبب اکسیداسیون اسیدهای چرب

یا ژنوتوکسیسیتی ( )genotoxicityندارد (.)11

غیراشباع میشوند و پس از ایجاد  MDAو اختالل در

در پایان میتوان چنین گفت که خرفه احتماالً با

غشا سبب نشست  LDHو ASTبه داخل پالسما

کاهش میزان لیپیدها و بدنبال آن کاهش  ،TNF-αبه

میگردند .گیاه خرفه حاوی امگا  6لینولئیک اسید و

بهبود عملکرد کبد و کاهش آنزیمهای کبدی

امگا  3آلفا لینولئیک اسید میباشد .این اسیدهای چرب

کمک مینماید.

غیراشباع بوده و بایستی توسط رژیم غذایی روزانه به

آلکالین فسفاتاز یک ترانس پپتیداز است که در

بدن برسند .سازمان  WHOو  FAOتوصیه میکند که

بیماریهای استخوانی و کبدی افزایش مییابد.

حداقل  12درصد انرژی دریافتی روزانه با این

تحقیقات نشان داده که ترکیبات فنلی در گیاهان

اسیدهای چرب تأمین میشود و گیاه خرفه یکی از

دارویی میتواند از آثار سمی داروها روی کبد

غنیترین منابع اسیدهای چرب غیراشباع است (.)2-8

جلوگیری کند و باعث کاهش آزاد شدن آنزیمهای
گلوتامیک پیروویک ترانس آمیناز و آلکالین فسفاتاز به
داخل خون شود (.)33
ویژگیهای عمده  HDLمربوط به پروتئینهای همراه
آن میباشد .بیشتر خاصیت آنتیاکسیدانی HDL

مربوط به آنزیم پاراکسوناز  )PON-1( 1بوده که به
 HDLمتصل می شود و همراه آن در خون حرکت
میکند .این آنزیم بیشتردر کبد تولید میشود و

نتيجهگيری
مطالعات قبلی و پژوهش کنونی نشان میدهد که
عصاره گیاه خرفه عالوهبر تأثیر بر کاهش چربی خون
با کاهش کلسترول و افزایش  ،HDLهمچنین میتواند
از طریق کاهش  ALP ،ASTو  ALTو افزایش سنتز
آلبومین

در

بهبود

عملکرد

کبد

مؤثر باشد.

فسفولیپیدهای اکسید صورت میگیرد.

بدینوسیله از کلیه تالشها و زحمات معاونت محترم

در مطالعات سامانی و همکاران ،خرفه با افزایش

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک که ما را در

فعالیت آنزیم پاراکسوناز  1و  APOA1و همچنین

تصویب و اجرای این طرح بهشماره تصویب  741و

کاهش کلسترول میتواند در کاهش عوامل خطر

مصوبه کمیته اخالق شماره  11-126-3یاری نمودند

بیماریهای قلبی عروقی نقش داشته باشد (.)7

تشکر و قدردانی میگردد.

میزان  MDAو فعالیت آنزیمهای  ASTو HDL

ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند .اکسیدانها در
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Abstract
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Background Hyperlipidemia can be cause a variety of diseases such as atherosclerosis, diabetes and fatty
liver and subsequent liver enzyme increases.
The Portulaca Oleracea plant has hypoglycemic and hypolipidemic properties. Therefore, in this study the
effect of Portulca Oleracea herb extract on serum liver enzymes including aspartate aminotransferase
(SGOT or AST), alanine aminotransferase (SGPT or ALT) and alkaline phosphatase (ALP) in rats were
studied.
Materials and Methods: In this experimental study, 60 Wistar rats were divided into 6 groups (n=10).
Control group with normal diet, fat diet group and other groups, the experimental group received the same
diet plus fat Portulaca oleracea extract maximum dose (800), the mean dose of (400), and a minimum
dose of (200 mg / kg) or intraperitoneally injection (ip) and sort of Atorvastatin (10 mg kg). After the end
of this period (21 days), blood sampling was performed and collected data were analyzed using the t and
Tukey test, and SPSS software version 11.5.
Results Comparison of statistical results indicated that alanine aminotransferase (ALT) and Alkaline
phosphatase (ALP) increase in the control group that received only fatty foods, while the experimental
groups received extract of Portulaca Oleracea, and groups receiving Atorvastatin had reduced levels of
liver enzymes.
Conclusion: Regarding hypoglycemic and hypolipidemic antioxidant activity of the extract and its effect
on reducing liver enzymes, plant extracts can be recommended to improve liver function.
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