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 اه خرفهيگ يدروالکلياثرات عصاره ه يابيارز

(Portulaca Oleracea) يها ميآنز يسرم زان غلظتيبر م 

 نر ييصحرا يها در موش يکبد
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 راني، ااراک يدانشگاه علوم پزشك ،يراپزشكيدانشكده پ ،یلوژويزيگروه ف 2
 اراک يدانشگاه علوم پزشك، يمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشك 3

 

 (38/4/82 مقاله: پذيرش -31/2/82 مقاله: دريافت)

 

 چكيده
دنبال  جاد کبد چرب شود و بهين ايت و همچنابيد ،آترواسكلروز مانند يگوناگون یها یماريجاد بيتواند سبب ا يم يش چربيافزا :زمينه

ن در پژوهش يباشد بنابرا يک ميدميپيپوليه ک ويسميپوگليههای  ويژگي یاه خرفه دارايكه گيئنجاآ ابد. ازي يش ميافزا یکبد یها ميآنزآن 

 نوترانسفرازين آميآالن ،(ASTا ي SGOT) نوترانسفرازيآسپارتات آمشامل  یکبد یها ميزان غلظت آنزيم اه خرفه برياثر عصاره گکنوني 

(SGPT ا يALT)  ن فسفاتازيآلكالو (ALP )گرفتمورد مطالعه قرار  ييصحرا یها در موش. 

 ييم غذايگروه کنترل بكر با رژ انتخاب شدند، ييتا گروه ده 0در  نر ستاريسر رت نژاد و 06 ين مطالعه تجربيدر ا :ها روش و مواد

چرب به اضافه  یم غذايافت کننده رژيدر يتجرب یها طور مشابه به گروه هها ب ر گروهيچرب و سا یغذا مي،گروه کنترل مثبت با رژیعاد

ق داخل ي( بصورت تزرلوگرم وزن بدنيگرم/ ک يليم) 266، و دوز حداقل 466، دوز متوسط 966اه خرفه با دوز حداکثر يگ يعصاره الكل

ن دوره يان ايشدند. بعد از پا یبند ميچرب تقس یمار با غذايلوگرم( و تحت تيبر ک گرم يليم 36زان )يم هن بيو آتورواستات( ip) يصفاق

افزار  و با استفاده از نرم Tukeyو   Tیآمار یها دست آمده با استفاده از آزمون هها، اطالعات ب نمونه یريگ و اندازه یريگ روزه(، خون 23)

 قرارگرفت.   یل آماريه تحليورد تجزم ،P<65/6و با در نظر گرفتن  5/33 شيرايو  SPSSیآمار

چرب را  یدرگروه کنترل مثبت که تنها غذا ALPو  ALT یها ميزان آنزيدهد که م ينشان م یآمار یها زمونآج يسه نتايمقا :ها يافته

افت کننده يدر ن در گروهياه خرفه و همچنيافت کننده عصاره گيدر يتجرب یها که در گروه يابد، در حالي يش ميکند افزا يافت ميدر

 ابد.ي يزان آنها کاهش مين ميآتورواستات

 ،یکبد یها مين اثر آن بر کاهش آنزيک عصاره و همچنيدميپيپوليه ک ويسميپوگليه يدانياکس يآنتويژگي های با توجه به  :گيری نتيجه

 بهبود عملكرد کبد باشد. یبرا یشنهاديتواند پ ياه مين گيعصاره ا

 يياه خرفه، موش صحراي، گن فسفاتازيآلكال ،نوترانسفرازين آميآالن ،نوترانسفرازيآسپارتات آم ن،يتآتورواستا :کليدی واژگان

ISMJ 2014; 17(5): 889-899 
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http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-603-fa.html
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 مقدمه
 یفاکتورها یثر بر روؤاز عوامل م یکی ییعادات غذا

ها در  یمارین بیا است. یدمیپیپرلیو ه یکرونرخطر 

ف یشرفته تا جوامع ضعیع از جوامع پیوس یفیط

 ییایمیش یند مصرف داروهاچ هر افته است.یگسترش 

ن باعث کاهش یآتورواستات ن ویمثل لواستات یضدچرب

شوند  یم یعروق یخون و کاهش عوارض قلب یچرب

 هستند  یعوارض جانب یگونه داروها دارا نیا یول

 (.2 و 1)

 یماران در مصرف داروهایت بیمانند عدم رضا یعوامل

 یمصرف طوالن از یناش یعوارض جانب ، بروزییایمیش

 یلیتحم یها نهین هزین داروها و همچنیش از حد ایب و

ن یگزیجا یها ل به درمانیماران موجب شده که تمایبر ب

و  ییاهان دارویابد. مصرف گیش یافزا یو سنت

 یاریدر بس درمان، یها نهیبر کاهش هز جات عالوه وهیم

 (.1داشته است ) یت بخشیج رضایاز جوامع نتا

بات را یدو دسته ترک یاهیگ یها سلولویژه  هبها  سلول

در رشد و  ماًیه که مستقیاول یها تیکنند: متابول ید میتول

 ه که ازیثانو یها تیمتابول باشند و یر میسم درگیمتابول

ن یتر مهم ند.یآ یدست م هه بیاول یها تیسم متابولیمتابول

 یها ها، روغن کی، فنولدهایآلکالوئه یثانو یها تیمتابول

از  ییاهان دارویباشند. گ یمره یغ و دهای، استروئیضرور

ن یا هستند. یار غنیه بسیثانو یها تیزان متابولیلحاظ م

بر پستانداران دارند  یقیعم یکیولوژیزیبات اثرات فیترک

هم  یو حتاست م رواج داشته یها از قد نآو استفاده از 

 یاز داروها یعیف وسیمدرن از ط یو در پزشک اکنون

 (.1-4شود ) یفاده ماست یاهیگ أبا منش

  یبا نام علم ن(یپَهَن )پرپرپ ای خُرفِه

Portulaca oleracea  از خانوادهOleracea 

 یگرید یبه اسام یو عرب یفارس(، که در 1)شکل 

ز ینکلنک  و نا، کفیق ،فرفخ ،بخله، بقلة فاطمهر ینظ

 یا کساله با ساقهی، یعلف یاهیمعروف است گ

آبدار سبز با  و متقابل میضخ یها برگا دار ب گوشت

د کوچک و یا سفیزرد  یها گلقرمز و  یها ساقه

اه ین گی. ادارند ییز که خواص دارویاه ریس یها تخم

د و امروزه هم یرو ین مینقاط کره زمبیشتر در 

صورت کشت شده در  ه صورت خودرو و هم ب هب

 یهرز  علف ،یوحش لب کشورها وجود دارد. خرفهاغ

رشد  یط گرم و خشک به خوبیاست آبدار که در شرا

ز در صورت مرطوب بودن یو ن بذرکند و توسط  یم

در دامنه  و ابدی یر میخاک توسط قطعات ساقه تکث

ز در یمختلف ن یمیط اقلیها و شرا از خاک یا گسترده

 یر نواحیو سا اراک، تهرانران، یا یمناطق شمال

 ،تر سرد و خرفهطبیعت  یلحاظ طب سنته ب د.یرو یم

را  معدهو  کبدو  صفراستاست، مسکن  مدرقابض و 

ن عطش، ی، تسکسر درددر رفع  خرفهدهد.  ین میتسک

، کاهش مثانه، خرد کردن سنگ یزیقطع هر نوع خونر

 ریبواسو روده ادرار و مثانه و  یو سوزش مجرا سرفه

 . د استیمف

است و عصاره ساقه و برگ  کرم کدوضد  خرفهتخم 

. آب، مواد د استیه مفیکبد و درد کل  یماریب یآن برا

چرب  یدهایدرات، اسین، کربو هین، پروتئی، پکتیلعاب

دان و عناصر معدنی متعدد یاکس یراشباع، مواد آنتیغ

و فسفر و م یم، کلسیشامل: آهن، مس، منگنز، پتاس

اه وجود دارد ین گیمختلف ا یها وم در بخشیسلن

گرم برگ  111گرم در  22/44ن خرفه یمقدار پروتئ

دان آن یاکس یبات آنتیترک .خشک گزارش شده است

ک و ید آسکوربیز فراوان و شامل آلفا توکوفرول، اسین

 یبرا ین خرفه منبع خوبیهمچن باشد. یون میگلوتات

 (. 6و  2) باشد یم11Q (11Q Coenzyme ) میکوآنز
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_\(%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87\)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B0%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%81_%D9%87%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B0%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85_%DA%A9%D8%AF%D9%88
http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-603-fa.html
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عصاره خرفه نشان داد که  ییایمیتوشیف یها شیآزما

ن، ی، نور آدرنالAو  1Bن یتامیو یاه حاوین گیا

ک، یک، کافئینامیک مثل سیارگان یدهاین، اسیدوپام

ها،  نیز کوماریک و نیتریک، سیک، اگزالیمال

و  ینونیآنتراک یقلب یدهایکوزیدها، گلیفالونوئ

 یها (. در کتاب6) باشد یم Quercetinد یآلکالوئ

خرفه از  یبرا های گوناگون ویژگی ییاهان دارویگ

جمله مدر، ضد اسکوربوت، معالج سرفه مقاوم، 

م ید در ترمیه کننده خون، تب بر، مفیتصف

 (.7) ره شده استیها و غ یسوختگ

قابل  یچ نشانه سمیاست که ه شایان یادآوری

اه گزارش نشده ین گیهنوز در ارتباط با ا یتوجه

گوناگون د اثرات ین در منابع جدی(. همچن8) است

و اثرات  یشامل اثر شل کنندگ یکیفارماکولوژ

بر   خرفه عالوه .ان شده استیخرفه ب یضدتشنج برا

ز یدرد و ضد التهاب ن اثرات ضد یاثرات مذکور، دارا

 یدارا یاهین منبع گیتر یاه خرفه غنیباشد. گ یم

 (.7باشد ) یم 3-چرب امگا یدهایاس

ن یکه ا نجاآبا توجه به مطالعات گذشته از بنابراین 

و  یابتید یآنت ،یدانیاکس یآنتویژگی های  یاه دارایگ

ن فاکتورها با یزان ایباشد و م یخون م یکاهنده چرب

ن در یدر ارتباط است، بنابرا یکبد یها میغلظت آنز

زان یم یرو اه برین گیاثر عصاره اکنونی پژوهش 

 ییصحرا یها در موش یکبد یها میت آنزیلفعا

ز یگرفته و اثر آن ن قرار یمورد بررس یپرکلسترولمیه

سه ین( مقایخون )اتورواستات یکاهنده چرب یبا دارو

 ده است.یگرد
 

 ها روشمواد و 
 یها موشهمه بود و  یاز نوع تجربکنونی مطالعه 

ر و پرورش یمورد مطالعه که از محل تکث ییصحرا

ط استاندارد دما یه و در شرایاستان فارس ته یسسه رازؤم

 شدند.  یو نور نگهدار

 یاخالق یه کدهایت کلیبر اساس رعاپیش رو مطالعه 

ته ی)مصوبه کم یشگاهیوانات آزمایدستورالعمل کار با ح

به  (11-126-3اراک با کد  یاخالق دانشگاه علوم پزشک

ن یوانات را توزیقات حید. قبل از انجام تحقیانجام رس

 یخاص یک محدوده وزنیها در  آن ینموده تا همگ

نر مورد استفاده  ییصحرا یها ن وزن موشیانگیباشند. م

سر  61ها  گرم بود. تعداد کل رت 2171ق ین تحقیدر ا

 ییتا گروه ده 6به  یطور تصادف هبودند که در ابتدا ب

 شدند: یبند میر تقسیصورت ز به

ن یوانات در ایش، حیمدت آزما یط گروه کنترل بكر:

افت نکرده و تحت یدر ییا دارویگونه حالل  چیگروه ه

 بودند. یعاد ییم غذایمار رژیت

افت کننده یدر ییصحرا یها به موش گروه کنترل مثبت:

روزه  21 دوره یها ط پر کلسترول )به غذای موش یغذا

کلسترول اضافه کرده تا  2/1ش مقدار یآزما

لیتر حالل )نرمال  میلی 2/1هیپرکلسترولمی شوند( روزانه 

 .روز( 21مدت   تزریق شد )به یسالین( داخل صفاق

 یافت کننده غذایدر ییصحرا یها موش :3 يگروه تجرب

اه خرفه یگ یافت کننده عصاره الکلیدر پر کلسترول و

)دوز  لوگرم وزن بدنیگرم/ک یلیم 211زان یم روزانه به

 صورت داخل هروز ب 21مدت  حداقل( به

 (i.p) یصفاق

افت کننده یدر ییصحرا یها موش :2 يگروه تجرب

اه یگ یافت کننده عصاره الکلیپر کلسترول و در یغذا

لوگرم وزن بدن یگرم/ک یلیم 411زان یخرفه روزانه بم

  .)دوز متوسط(

 یافت کننده غذایدر ییصحرا یها موش :1 يگروه تجرب

اه خرفه یگ یافت کننده عصاره الکلیپر کلسترول و در
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لوگرم وزن بدن )دوز یگرم/ک یلیم 811زان یم به روزانه

 .روز 21مدت  حداکثر( به

 پر کلسترول و یافت کننده غذایدر ییصحرا یها موش

 11زان یم هن روزانه بیافت کننده آتورواستاتیدر

ون یامولسصورت  بهلوگرم وزن بدن که یگرم/ک یلیم

 روز مصرف شد.  21مدت  یصورت گاواژ ط هو ب یخوراک
 

 هيه غذای پر کلسترولروش ت

گرم پودر کلسترول  21 ،2/1برای تهیه غذای پر کلسترول 

لیتر روغن  میلی 2را با  (Fluke Chemika)خالص مرک 

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 

 گراد نگهداری شود.  یدرجه سانت 4 یخچال در دمای

 

 گيری عصاره

( از 1اه خرفه )شکل یگ یه عصاره الکلیته یبرا

د. پس از یاستفاده گرد یریگ استاندارد عصاره یها روش

اه خرفه و پاک و خشک نمودن یگ ییهوا یها ه بخشیته

صورت پودر در آورده و آن را در ظروف  وه را بهیآن، م

درصد اضافه  16خته و به آن اتانول یر بسته رد یا شهیش

ساعت فرصت داده  72د. به مخلوط مذکور حدود یگرد

ن مدت مخلوط را یس بخورد. بعد از ایشد تا خوب خ

فوژ نموده و آن را در حمام یپس از صاف کردن سانتر

ر شود. پس از یآب گرم قرارداده تا الکل آن کامالً تبخ

ت یالیلت وجود آب حالت سع هر الکل هنوز عصاره بیتبخ

ر کامل آب، عصاره آن را ابتدا در یتبخ یداشت و برا

گراد فور و سپس در مجاورت  یدرجه سانت 41 یدما

علت دارا  هم قرارداده شد. عصاره مذکور بید کلسیکلر

به صورت کامالً  یو روغن یدیبات کارتنوئیبودن ترک

الت ک حی یگردد و همواره دارا یخشک و پودر مانند نم

وه یدست آمده نسبت به م هبوده و وزن عصاره ب یا ژله

 . (4و 1) شد یریگ درصد اندازه 13خشک 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Portulaca Oleracea)اه خرفه یگ ییهوا یها ( بخش1شکل 

 

ش تحت یدوره آزما یط یتجرب یها تمام گروه

 21ش یچرب بودند. دوره آزما یم غذایمار رژیت

صبح  1س ساعت أوز رن دوره هر ریروز و در ا

ق یقات و گاواژ انجام گرفت، نحوه تزریتزر

ن یله سرنگ انسولیوس هو ب یصورت داخل صفاق به

  شفا( به یین )شرکت دارویانجام و آتورواستات

صورت    هبلوگرم وزن بدن یگرم/ ک یلیم 11زان یم

ن یان ایاز پا ز شد. بعدیتجو یون خوراکیامولس
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منظور  هبا اتر ب فیخف یهوشیله بیوس هدوره ب

سرم،  ییایمیوشیب یزان غلظت فاکتورهایم یابیارز

فوژ یاز قلب به عمل آمد و بعد از سانتر یریگ خون

ها را جدا و  قه، سرمیدور در دق 3111زان یم خون به

مورد نظر به  یفاکتورها یریگ جهت اندازه

 شگاه انتقال داده شد.یآزما

از  یکبد یها میزان غلظت آنزیسنجش م یبرا

 ت پارس آزمونی، ک(RIA) یمونواسیو ایروش راد

ساخت  1111RIA ران( و با استفاده از دستگاهی)ا

استاندارد  یخطا ± نیانگیکا انجام گرفت. میمرآ

ت یزان فعالیم یریگ از اندازه دست آمده هب

 بامختلف  یها در گروه یکبد یها میآنز

و با استفاده از  Tukeyو   Tیآمار یها آزمون

 ،SPSS  (SPSS Inc،Chicagoیفزار آمارا نرم

Il،USAو با در نظر گرفتن  2/11 شیرای( و

12/1>P، قرارگرفت. یل آماریه تحلیمورد تجز 

ش تحت یدوره آزما یط یتجرب یها تمام گروه

 21ش یچرب بودند. دوره آزما یم غذایمار رژیت

صبح  1س ساعت أن دوره هر روز ریروز و در ا

ق یگرفت، نحوه تزر قات و گاواژ انجامیتزر

ن یله سرنگ انسولیوس هو ب یصورت داخل صفاق به

 11زان ی( به مرانیا -ن )شفایانجام و آتورواستات

ون یصورت امولس هبلوگرم وزن بدن یگرم/ ک یلیم

له یوس هن دوره بیان ایاز پا ز شد. بعدیتجو یخوراک

زان غلظت یم یابیمنظور ارز هف با اتر بیخف یهوشیب

از قلب  یریسرم، خونگ ییایمیوشیب یفاکتورها

 3111زان یم فوژ خون بهیعمل آمد و بعد از سانتر به

 یریگ ها را جدا و جهت اندازه قه، سرمیدور در دق

 شگاه انتقال داده شد.یمورد نظر به آزما یفاکتورها
 

 ها یافته
ر ی( مقاد1دهد )جدول  ینشان م یج آماریسه نتایمقا

سه با یل مثبت در مقادر گروه کنتر یکبد یها میآنز

افت. یش یافزا یدار یصورت معن هگروه کنترل بکر ب

AST رین مقادیهمچن
ALPو  1

 یها گروه یدر تمام 2

ن ین آتورواستاتیافت کننده عصاره خرفه و همچنیدر

را نسبت به گروه کنترل مثبت نشان  یدار یکاهش معن

ALTرات در مورد یین تغیکه ا یدادند. در حال
3 

 یها میه آنزیکل یر سرمیعالوه مقاد هبود. بدار ن یمعن

افت کننده عصاره خرفه یدر یها گروه یدر تمام یکبد

ش ین افزایافت کننده آتورواستاتیسه با گروه دریدر مقا

تنها در گروه  ASTزان یرا نشان دادند. م یدار یمعن

سه با دو یخرفه در مقا یافت کننده دوز حداکثریدر

که  یرا نشان داد. در حال یردا یش معنیگر افزایدوز د

ن یدر ب یکبد یها میر آنزیدر مورد سا یاختالف مشابه

متفاوت عصاره خرفه  یافت کننده دوزهایدر یها گروه

 مشاهده نشد. 

 

 بحث
NAFLD) یرالکلیکبد چرب غ یماریب

(، عامل 4

باشد.  یم 2ابت نوع ین در دیک مقاوم به انسولیپاتوژن

در گردش  یکبد یها میگر سطوح آنزیدسوی از 

ل ترانسفراز در یو گاما گلوتام ALT ،AST شامل

زان یباالست. کاهش م NAFLDافراد بدون عالمت 

 دها در کبد ویسم اسین باعث اختالل در متابولیانسول

زان یدنبال آن مه شود و ب یجاد کبد چرب میت ایدر نها

ALT ، ASTو ALP (. 11 و 1ابد )ی یش میافزا

                                                 
1 Aspartate aminotransferase  
2
Alkaline phosphatase   

3
 Alanine transaminase 

4
 Non-alcoholic fatty liver disease 
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دوز یپیزان لیهش کلسترول سرم از مدنبال کا به مسلماً

، ALP) کبد یها میت آنزیفعال کاسته شده و یکبد

AST ،ALT )ابد ی یکاهش م یدار یطور معن به 

 (.11و 1)

 )عمدتاً یکبد چرب، رسوب چرب یها یماریمنظور از ب

د( در کبد است که یریگلس یمثل تر یخنث یها یچرب

 AST ،ALT یکبد یها میش آنزیهمراه با افزا معموالً

همراه است و ممکن است به التهاب کبد منجر شود. 

سخت شدن کبد شود  تواند سبب زخم و ین مسئله میا

روز یابد منجر به سین زخم گسترش یکه ا یزمان و

 زخم و یها ، بافتیماریشرفت بیگردد. با پ یم یکبد

به مرور  را فرا گرفته و یکبد یها سفت اطراف سلول

شود که به  یها در کبد م یاهموارن جاد گره ویباعث ا

 یمجار یجاد فشار بر روین عوامل با اینوبه خود ا

ت یدر نها و ین مجاریموجب بسته شدن ا یصفراو

 (. 11 و 11گردد ) یکلسترول م ن ویروب یلیش بیافزا

ک یله تحریم بوسیرمستقیغ ین نقشیهمچن یدمیپیپرلیه

ها  تینوسمو ها و لیآزاد از نوتروف یها کالید رادیتول

ب یآزاد باعث تخر یها کالی(. راد12) کنند یم یباز

ت یهپاتوس یها از جمله سلول یسلول یغشاها

ت یت فعالیهپاتوس یب غشاهایشود. با تخر یم

ن عامل باعث یابد و همی یش میافزا یکبد یها میآنز

درون  یعیکه در حالت طب ییها میشود که آنز یم

ان خون شوند و یتوزول سلول قرار دارند وارد جریس

ب ینوع آس زان ویانگر میها ب مین آنزیت ایش فعالیافزا

بررسی های ن با توجه به ی(. بنابرا3) است یکبد

ن پژوهش یمربوط به اهای  یافتهن یهمچن و یادشده

در گروه کنترل مثبت که  ALTو  AST زانیش میافزا

 ینیب شیکنند قابل پ یافت میچرب را در یتنها غذا

 . (1)جدول  است

 

 

فراوان و  یها دانیاکس یاهان با داشتن آنتیاز گ یاریبس

ون یداسیباعث مهار پراکس 6و امگا  3امگا  یها یچرب

با شکستن ساختار ویژگی ن یشود. و ا یدها میپیل

و  421P توکرومید کننده موجود توسط سیاکس

اه یشود در گ یآزاد اعمال م یها کالیراد یساز یخنث

ون القا شونده یداسیز باعث مهار استرس اکسیخرفه ن

 یشگاهیآزما یها ن در موشیتوسط استرپتوزوس

 (.13-12شود ) یم

اه یگ یدانیاکس یآنتهای  ویژگیبا توجه به بنابراین 

 یها در گروه یکبد یها میت آنزیخرفه، کاهش فعال

 ینیب شیاه خرفه قابل پیافت کننده عصاره گیدر یتجرب

 (.16است )

 ييصحرا یها در موش یکبد یها مين بر آنزيخرفه و آتورواستات يمختلف عصاره الكل یها اثر مصرف غلظت ي( بررس3جدول 
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رها 
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 خ
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96

6
 يلي)م 

م/ 
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آ
ي
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ي
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ل ن(

بد
ن 

وز
 

(1/U) ALT 7/3±87/22 7/6±37/81* 1/3±21/71# 88/2±21/77# 3/3±22/81# 1/2±72/64 

(1/U) AST 4/12±83/234 17/38±71/331* 74/13±12/214†# 61/2±12/181†# 6/16±11/238#†α 71/4±62/177† 

(1/U) ALP 8/71±31/1117 21/44±11/2411* 8/11±43/777†# 8/12±88/768†# 4/11±21/811†# 4/31±12/637† 

مختلف  یزهاسه دوی: مقاαعالمت   نیسه با آتورواستاتی: مقا#عالمت     (P<12/1 دار ی)سطح معن بکر سه با گروه کنترلی: مقا*عالمت  (P<12/1 دار ی)سطح معنکنترل مثبت سه با گروه ی: مقا†عالمت 

 گریکدی عصاره با
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باعث کاهش سطح  HDLن یپوپروتئیش لیافزا

شود. خرفه در  یکلسترول و بهبود عملکرد کبد م

ثر است و در ؤار میبس یو اسکورو یکبد یها یماریب

شود  یابت استفاده میت و دیدرمان هپات ین برایچ

اه خرفه موجب بازگشت ی(. مصرف عصاره گ17)

ن یمال و همچنک به نرین تا حد نزدیروب یلیزان بیم

(. مطالعات 11و  18گردد ) ین میزان آلبومیش میافزا

 محافظت  یدهد که خرفه دارا یفوق نشان م

 است. یکبد

م یمستق یا ن رابطهیها و لپت یزان چربین میرابطه ب

ها و رسوب  یزان چربیش مین با افزایبر ا است. عالوه

، 1) ابدی یش میافزا یکبد یها میزان آنزیها در کبد م آن

 (.21و  21، 11

ن یش سطح لپتیها موجب افزا یزان چربیش میافزا

ش یک التهاب افزاین با تحری(. ترشح لپت22) گردد یم

ش یرا افزا یهمورال و سلول یمنیا یها ابد و پاسخی یم

 یها گنالیها س تیپوسین آدیبر ا عالوه (.23) دهد یم

 تواند شامل یکند که م یرا ترشح م یگوناگون ینیپروتئ

و  TNF-α، IL-6 مانندن یتوکایسا یتعداد

له یوس ن بهی(. لپت24جذب کننده باشد ) یها نیپروتئ

تک  یها از سلول IL-6 وTNF-α  ک ترشحیتحر

(. 7) شود یها موجب التهاب م نیتوکایدر سا یا هسته

دنبال دارد  هرا ب ینکروز کبد احتماالً TNF-αش یافزا

در خون  یکبد یها میش غلظت آنزیکه باعث افزا

ش یافزا دهد که ینشان مها  بررسی یبرخ(. 3) گردد یم

 یسم چربیاز متابول یسرم ناش ALTو  ییایفسفاتاز قل

ن یبنابرا (.22و  21، 11) باشد یم یدوز کبدیپیو ل

در گروه کنترل مثبت   ALTزانیش میافزا

 رسد. ینظر م  هب یمنطق یپرکلسترولمیه

ها و  یش چربیفزاکه در باال اشاره شد اگونه  همان

 (.11)دهد  یش میافزا را یکبد یها میآنز یالتهاب کبد

می  کیتحررا آزاد  یها کالید رادیز تولین یدمیپیپرلیه

که دچار  یمارانین در بیبر ا (. عالوه13و  2) نماید

فعال  یها تیشوند، متابول یز مین یت کبدیمسموم

و ابد ی یش میافزا  P450توکرومیس هل شده از رایتشک

 یک بستگیر توکسیگردد و مقاد یم یسبب نکروز کبد

(. فاکتور نکروز 27و  26ون دارد )یبه سطح گلوتات

 یها نیتوکایاز سا یکی IL-6لفا و آ یدهنده تومور

ن و درصد یزان لپتیک با میاست که ارتباط نزد یالتهاب

 (.28) دارد یچرب

در حفظ  یکیولوژیزینقش ف یون دارایگلوتات

ها در مقابل  حفاظت سلول سم بدن،یتابولهوموستاز و م

 (.31و  21) هاست دان و عفونتیاکس یعوامل آنت

مر و یآلزا یها یماین ابتال به بیش سن و همچنیبا افزا

نشان داده که  راًیقات اخیو تحق ابدی ینسون کاهش میپارک

م یرژ باون یالزم جهت سنتز گلوتات ین سوبسترایمأت

ش یافزا یبطور قابل توجهآن را  یزان سلولی، مییغذا

دهد  یاه خرفه نشان می(. مطالعات در مورد گ31) دهد یم

 ین دارایباشد و همچن یون میگلوتات یکه حاو

ک و اثرات مثبت بر یدمیپیپولی، هیابتید یآنتهای  ویژگی

م یت آنزیر فعالییباشد و باعث تغ یم یستم عصبیس

ون یاسدیدار در پراکس یون ردوکتاز و کاهش معنیگلوتات

د یسوپراکس یها میت آنزیوابسته به فعال یدهایپیل

 (.32و  31، 2، 2) شود یسموتاز و کاتاالز مید

 ییره غذایکه چنانچه در ج دهد یمنشان  مطالعات

چرب  یدهایراشباع به اسیچرب غ یدهاینسبت اس

و  TNF-α ن سرم،یزان لپتیابد میاشباع کاهش 

اه خرفه یعصاره گ(. 13ابد )ی یش میها افزا نینترلوکیا

راشباع موجب یچرب غ یدهایاس یعلت فراوان به

دار در غلظت فاکتور نکروز دهنده  یکاهش معن

 یmRNAدار  یش سطح معنیو افزاآلفا  یتومور

شود  ی( در کبد مLPL mRNAپاز )ین لیپوپروتئیل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 11

http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-603-fa.html


 3181/ آذر و دی 5سال هفدهم/ شماره                            طب جنوب                                                                 / 980

http://bpums.ac.ir 

( cytotoxicity) یتیتوتوکسیت سیچ خاصی( و ه12)

 (.11) ندارد( genotoxicity) یتیسیا ژنوتوکسی

 با ن گفت که خرفه احتماالًیتوان چن یمپایان در 

به  ،TNF-α دها و بدنبال آن کاهشیپیزان لیکاهش م

  یکبد یها میبهبود عملکرد کبد و کاهش آنز

 د.ینما یکمک م

داز است که در یک ترانس پپتین فسفاتاز یآلکال

ابد. ی یش میافزا یو کبد یاستخوان یها یماریب

اهان یدر گ یبات فنلیداده که ترک قات نشانیتحق

کبد  یداروها رو یتواند از آثار سم یم ییدارو

 یها میکند و باعث کاهش آزاد شدن آنز یریجلوگ

فسفاتاز به ن یآلکالناز و یک ترانس آمیروویک پیگلوتام

 (.33) داخل خون شود

همراه  یها نیمربوط به پروتئ HDL عمدههای  ویژگی

 HDL یدانیاکس یت آنتیشتر خاصیباشد. ب یآن م

بوده که به  (PON-1) 1 م پاراکسونازیمربوط به آنز

HDL  و همراه آن در خون حرکت می شود متصل

شود و  یمتولید در کبد بیشترم ین آنزیا .کند یم

زیستی ز یدرولیه باک داشته که یآتروژن یت آنتیخاص

 رد.یگ ید صورت میاکس یدهایپیفسفول

ش یان، خرفه با افزاو همکار یدر مطالعات سامان

ن یو همچن APOA1و  1 م پاراکسونازیت آنزیفعال

تواند در کاهش عوامل خطر  یکاهش کلسترول م

 (.7نقش داشته باشد ) یعروق یقلب یها یماریب

 HDL و ASTهای  و فعالیت آنزیم MDAمیزان 

ها در  ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. اکسیدان

ن اسیدهای چرب های کبدی سبب اکسیداسیو سلول

اختالل در  و MDAپس از ایجاد  شوند و غیراشباع می

به داخل پالسما  ASTو LDHسبب نشست  اغش

 لینولئیک اسید و 6گیاه خرفه حاوی امگا  گردند. می

این اسیدهای چرب  باشد. لینولئیک اسید میآلفا  3امگا 

بایستی توسط رژیم غذایی روزانه به  غیراشباع بوده و

کند که  توصیه می FAOو  WHOسازمان  بدن برسند.

درصد انرژی دریافتی روزانه با این  12حداقل 

گیاه خرفه یکی از  شود و مین میأاسیدهای چرب ت

 (. 2-8) راشباع استیترین منابع اسیدهای چرب غ غنی
 

 گيری نتيجه
دهد که  نشان میکنونی پژوهش  مطالعات قبلی و

خون  یکاهش چربر بر یبر تأث عصاره گیاه خرفه عالوه

تواند  ی، همچنین مHDLش یکاهش کلسترول و افزا با

افزایش سنتز  و ALT و AST، ALPاز طریق کاهش 

 آلبومین در بهبود عملکرد کبد 

 ثر باشد.ؤم
 

 يسپاس و قدردان
ها و زحمات معاونت محترم  ه تالشیله از کلیوس نیبد

اراک که ما را در  یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش

و  741ب یشماره تصو ن طرح بهیا یاجرا ب ویتصو

نمودند  یاری 11-126-3ته اخالق شماره یمصوبه کم

 گردد. یم یتشکر و قدردان
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Abstract 

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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