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 4گروه علوم پايه ،بخش فيزيولوژي ،دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،ايران
 2بخش فيزيولوژي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي کردستان ،سنندج ،ايران
 3گروه علوم پايه ،بخش فارماکولوژي ،دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،ايران
(دريافت مقاله -93/4/22 :پذيرش مقاله)93/3/24 :

چكيده
زمينه :گياه خرفه داراي اثرات آنتي اکسيداتيو است و عوامل متعددي از جمله استرس اکسيداتيو در آسيب ايسكمي -خون رساني مجدد
( )I/Rکليه نقش دارد .لذا اثرات تجويز خوراکي عصاره آبي خرفه بر  ،I/Rدر موش صحرايي مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روشها :حيوانات نفرکتومي کليه راست شده و پس از  22روز در  5گروه ( )n=4قرار گرفتند :گروههاي شاهد و  I/Rدريافت
کننده سرم فيزيولوژي ،کنترل دريافت کننده دوز 322ميليگرم /کيلوگرم وزن بدن عصاره آبي خرفه و گروههاي  I/Rدريافت کننده دوز
 452و  322ميليگرم /کيلوگرم وزن بدن عصاره آبي خرفه و بر حسب گروه به مدت  5روز بهصورت خوراکي با مقادير  452و 322
ميليگرم /کيلوگرم وزن بدن از عصاره آبي خرفه يا سرم فيزيولوژي تيمار شدند .در روز  5تيمار ،کليه چپ تحت عمل  65( I/Rدقيقه
ايسكمي و  26ساعت خونرساني مجدد) يا شاهد قرار گرفت و مقادير اوره ،کراتينين در سرم و مالون ديآلدييد ،سوپراکسايد
ديسموتاز ،گلوتاتيون و فعاليت تام آنتياکسيداني در بافت کليه اندازهگيري شد .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از آناليز واريانس يک
طرفه و آزمون تعقيبي  LSDانجام شد .در تمامي موارد  P>2/25به عنوان سطح معنيداري آماري در نظر گرفته شد.
يافتهها :القاي  I/Rباعث افزايش اوره و کراتينين سرم شد .استفاده از عصارههاي آبي در حيوانات ايسكمي نشده بر سطح اوره و
کراتينين تاثيري نداشت ولي باعث افزايش آنها ،در گروههاي  I/Rو تيمار شد .سطح سوپراکسايد ديسموتاز در تمامي گروهها به
استثناي گروه کنترل عصاره خرفه با دوز  ،322به صورت معنيداري بيشتر از گروه شاهد بود .ولي سطوح مالون ديآلدييد ،گلوتاتيون و
فعاليت تام آنتي اکسيداني گروههاي  I/Rو تيمار در مقايسه با گروه شاهد ،تفاوت معنيداري نداشت.
نتيجهگيري :به نظر ميرسد عصاره آبي گياه خرفه در اين مطالعه نتوانسته است از آسيب ناشي از ايسكمي -خون رساني مجدد بكاهد و
حتي احتماالً وجود برخي مواد درآن سبب تشديد عوارض  I/Rدر کليه گرديده است.
واژگان کليدي :خرفه ،ايسكمي– خونرساني مجدد ،کليه ،موش صحرايي
اهواز ،بخش فیزیولوژي دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
E-mail: askaripour-m@mscstu.scu.ac
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مقدمه
آسیب حاد کلیوي ( 1)ARFاز سندرومهاي کلینیکی رایج

امروزه به دلیل عوارض جانبی داروهاي شیمیایی و

است ( )1که با از دست دادن سریع توانایی کلیهها براي

هزینههاي باال درمان ،تالش زیادي در زمینه استفاده از

دفع مواد زاید ،نگهداري الکترولیتها و حفظ تعادل

گیاهان دارویی براي بهبود و درمان بیماريهاي مختلف

مایعات مشخصمیشود ( .)2ایسکمی– خونرسانی

صورت گرفته است .خرفه یا پرپین با نام علمی

مجدد کلیه ( )Ischemia/Reperfusion ،I/Rاز

 Portulaca Oleraceaیک گیاه پرکاربرد در بین گیاهان

شایعترین عوامل مسبب  ARFمیباشد (.)1

دارویی است و نشان داده شده است که منبع قوي از

با وجود پیشرفتهاي قابل توجه در علم پزشکی و

اسیدهاي چرب اُمگا ،3-بتاکاروتن ،گالوتانینها،3

مراقبت بیماران ،آسیب  I/Rبه عنوان مشکل و معضل

کامپفرول ،4کوارستین ،5اپیگنین ،0گلوتاتیون (،)11

مهم بالینی با درجه شیوع باال و نرخ مرگ ومیر باالي 06

نورآدرنالین و دوپامین میباشد ( .)12در مطالعات متعدد،

درصد در بخشهاي مراقبت ویژه است (.)3

اثرات آنتیاکسیدانی خرفه گزارش شده ()13-15

 I/Rکلیه در بعضی از رویدادهاي کلینیکی مهم مانند

همچنین اثرات محافظتی آن در نفروتوکسیسیتی و دیابت

شوک ،کاهش شدید فشار خون و احیاي مجدد ،پیوند

مشاهده گردیده است (.)10-18

کلیه و جراحی عروق آئورت (آنوریسم) رخ میدهد

لذا با توجه به اینکه تاکنون مطالعهاي در خصوص اثرات

( 4و .)5

احتمالی خرفه بر آسیب ناشی از ایسکمی -خونرسانی

یکی از رویدادهاي اصلی در  I/Rکلیه ،تولید گونههاي

مجدد در کلیه صورت نگرفته است ،هدف از این مطالعه

فعال اکسیژن ( 2)ROSاست ( )0که در طی خونرسانی

بررسی اثر عصاره آبی خرفه بر عملکرد و وضعیت

مجدد کلیه باعث اثرات سیتوتوکسیکمتعددي از قبیل

اکسیداتیو بافت کلیه ،متعاقب القاي آسیب I/R

آسیب  ،DNAاکسیداسیون پروتئینها ،پراکسیداسیون

کلیوي است.

لیپیدها

و

تولید

مالونديآلدیید

(،MDA

 ،)Malondialdehydeو القاء آپوپتوز میشوند (.)7

مواد و روشها

آنتی اکسیدانهاي درونزاد از قبیل سوپر اکسید دیسموتاز

تهيه عصاره خرفه

( )Superoxide Dismutase ،SODو گلوتاتیون

بخشهاي هوایی گیاه خرفه که براي انجام برخی

( )Glutathione ،GSHکه مسئول دفاع در برابر

مطالعات در محوطه دانشگاه رامین اهواز کشت شده بود،

ROSهاي تولید شده در خالل آسیبها و همچنین

تمیز و عمل خشک کردن در کارخانه سبزي خشککنی

آسیب خونرسانی مجدد هستند ،نقش مهمی در کاهش

شوین واقع در دزفول انجام گرفت و توسط دکتر

آسیب  I/Rکلیه دارند ( .)8از دیگر رویدادهایی که پس

محمدرضا قربانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم

از  I/Rکلیوي رخ میدهد القاء پاسخ التهابی و افزایش

کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان به بخش

ورود نوتروفیلها در بافت کلیه است که نقش مهمی در
گسترش آسیب ناشی از ایسکمی دارند ( 9 ،3و .)16
Acute renal failure
Reactive oxygen spicease
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gallotannins
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kaempferol
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quercetin
6
apigenin

فاطمي طباطبايي و همكاران

اثر عصاره آبي خرفه بر آسيب ايسكمي– خونرساني کليه 688 /

فیزیولوژي اهدا شد .به منظور تهیه عصاره آبی خرفه از

روش جراحي

روش خیساندن استفاده شد .پودر خشک شده خرفه در

براي انجام جراحی و القا آسیب  I/Rبر روي گروههاي

یک ارلن تمیز با  5برابر وزنی آب مقطر به خوبی مخلوط

آزمایش از روش کنبک ( )Canbekو همکاران ()2611

و پس از بستن درب ظرف به مدت  72ساعت خیسانده

استفاده شد ( .)26ابتدا حیوانات با ترکیب کتامین (86

شد .سپس مخلوط همگن شده صاف و تفالهها و

میلیگرم /کیلوگرم وزن بدن) و زایالزین ( 16میلیگرم/

اضافات از آن جدا شد .مایع همگن حاصل در حمام آب

کیلوگرم وزن بدن) بیهوش شدند .دماي بدن حیوانات در

گرم رطوبتگیري شد.

طول انجام جراحی از طریق مقعد ثبت و با استفاده از

حيوانات
مطالعه روي  36سر موش صحرایی نژاد ویستار
( 256-366گرم) انجام شد ،که در خانه حیوانات بخش
فیزیولوژي دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران
اهواز پرورش یافته بودند .حیوانات در اتاق با تهویه
مناسب تحت  12ساعت تاریکی و روشنایی و دماي
 23±2درجه سانتیگراد نگهداري شدند و آزادانه به آب
و غذا دسترسی داشتند .مطالعه بر اساس رعایت کلیه
کدهاي اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی تدوین شده
توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به
انجام رسید.
تمامی حیوانات  26روز قبل از شروع آزمایش ،نفرکتومی
راست شدند ( )19و سپس به طور تصادفی به  5گروه
تقسیم و تحت تیمار قرار گرفتند .کلیه تیمارها به روش
خوراکی بود و حجم محلولها در تمامی گروهها با
استفاده از سرم فیزیولوژي در حد  4/5میلیلیتر بر

کیسه آب گرم در حدود  37درجه سانتیگراد حفظ شد.
پس از تراشیدن موهاي ناحیه شکم و ضدعفونی موضعی
محل جراحی ،یک برش طولی داده شد .پس از مشخص
شدن پدیکل کلیه چپ ،القاي ایسکمی با کلمپ پدیکل
به مدت  45دقیقه صورت پذیرفت .کلمپ پس از مدت
زمان  45دقیقه جدا و دیوار شکم توسط نخ ابریشمی 3
صفر بخیه شد .به جز کلمپ پدیکل کلیه چپ ،تمام
مراحل جراحی روي گروههاي  Shamو AEPO300

انجام شد .حیوانات پس از  24ساعت خونرسانی مجدد
دوباره بیهوش شدند و پس از خونگیري از آئورت ،کلیه
چپ آنها سریعاً از بدن حیوان خارج و پس از شسته
شدن با سرم فیزیولوژي ،براي اندازهگیري ،GSH ،SOD
ظرفیت تام آنتیاکسیدانی ( 7)TAAو  ،MDAدر فریزر
منهاي  76نگهداري شد .پس از سانتریفوژ نمونههاي
خون ،سرم آنها جدا شد تا با تعیین سطوح کراتینین
واوره ،عملکرد کلیه مورد ارزیابی قرار گیرد.

کیلوگرم تنظیم شد .تمامی گروهها پس از پنج روز تیمار،

اندازهگيري پارامترهاي بيوشيميايي

تحت جراحی شاهد ( )Shamیا  I/Rقرار گرفتند.

براي اندازهگیري شاخصهاي استرس اکسیداتیو در

گروههاي شاهد و  I/Rتوسط سرم فیزیولوژي ،گروههاي

بافت کلیه ،پس از خارج نمودن نمونهها از فریزر

 AEPO150+I/Rو  AEPO300+I/Rبهترتیب توسط

 -76درجه سانتیگراد با اضافه نمودن بافر فسفات به

دوزهاي 156و 366میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن عصاره

بافت کلیه (نسب  )1116و با استفاده از دستگاه

آبی خرفهو گروه  AEPO300توسط دوز 366میلیگرم/

هموژنایزر (میکرا آلمان) عمل هموژنیزاسیون در دماي

کیلوگرم وزن بدن ،از عصاره آبی خرفه تیمار شدند.

زیر  4درجه سانتیگراد صورت گرفت .مخلوط
Total Antioxidant Activity
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هموژن شده توسط سانتریفیوژ در  12666 RPMو

آزمون

دماي  4درجه سانتیگراد ،به مدت  15دقیقه

( )one- Way ANOVAو در صورت وجود

سانتریفیوژ و محلول شفاف فوقانی جدا شد (.)21

اختالف معنیدار از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده

براي اندازهگیري  MDAدر بافت کلیه از روش و

گردید .در تمامی موارد ( )P>6/65بهعنوان سطح

بیوج و آست ( )1978استفاده شد ( .)22اساس این

معنیداري آماري در نظر گرفته شد.

واریانس

آنالیز

طرفه

یک

روش بر مبناي اندازهگیري مواد واکنش دهنده با
تیوباربیتوریک اسید و تولید کمپلکس قرمز رنگ

يافتهها

میباشد .گلوتاتیون به روش المن اندازهگیري شد

مقدار اوره در گروه 108±37( I/Rمیلیگرم /دسیلیتر)

( .)23اساس این روش برمبناي واکنش گلوتاتیون با

نسبت به گروه شاهد ( 56±5میلیگرم/دسیلیتر)

دي تیو بیس نیترو بنزوات است .براي تعیین  TAAاز

افزایش معنیداري یافت ( .)P>6/661سطح اوره در

روش بنزي و استراین ( )1990استفاده شد که در طی

گروه  30±3( AEPO300میلیگرم/دسیلیتر) در

آن توانایی نمونه مورد نظر در احیاي یون فریک

مقایسه با گروه شاهد تفاوتی نداشت ( )P<6/65ولی

( 8)FRAPشاخص ظرفیت تام آنتی اکسیدانی است

در

(232±25

( .)24فعالیت آنزیم  SODبا استفاده از کیت تجاري

میلیگرم/دسیلیتر)

سنجش سوپر اکسید دیسموتاز (رندوکس -انگلستان)

( 294±12میلیگرم /دسیلیتر) با افزایش معنیدار

اندازهگیري شد .غلظت کراتینین و اوره سرم بهترتیب

نسبت به گروه شاهد ( )p<6/661و )p<6/65( I/R

به روش ژافه ( )25و روش آنزیمی با استفاده از

همراه بود (نمودار .)A-1

کیتهاي تجاري (شرکت پارس آزمون– کرج)

مقدار کراتینین در گروه  4/98±1/17( I/Rمیلیگرم/

اندازهگیري شدند .در تمام مواردي که نیاز به خواندن

دسیلیتر) نسبت به گروه شاهد (1/08±6/60

جذب نوري نمونهها وجود داشت از دستگاه فتومتر

یافت

(100-Germany

)Convergys

استفاده

شد.

گروههاي

AEPO150+I/R

AEPO300+I/R

و

میلیگرم/

دسیلیتر)

()P>6/61

و

افزایش
در

معنیداري

گروه

AEPO300

اندازهگیري پروتئین بافتی نیز به کمک کیت تشخیص

( 1/75±6/65میلیگرم /دسیلیتر) در مقایسه با گروه

پروتئین (شرکت پارس آزمون -کرج) به روش

شاهد تفاوتی نداشت ( )p<6/65ولی در گروه

فتومتریک انجام گرفت.

 0/63±6/79( AEPO150+I/Rمیلیگرم /دسیلیتر)
با افزایش معنیدار نسبت به گروه شاهد ( )p<6/661و

تجزيه و تحليل آماري
تجزیه و تحلیل نتایج حاصله توسط نرمافزار SPSS

( )USA ،Il ،Chicago ،SPSS Incویرایش 10
انجام شد .نتایج بهصورت میانگین  ±خطاي معیار
( )Mean±SEMذکر گردیدند .براي آنالیز دادهها از

در گروه  7/46±6/34( AEPO300+I/Rمیلیگرم/
دسیلیتر) با افزایش معنیدار نسبت به گروههاي شاهد
()p<6/661

و

I/R

()p<6/65

همراه

بود

(نمودار .)B-1
همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود سطح
 SODبافتی در گروه  I/Rبه صورت معنیداري بیشتر

Ferric Reducing Ability of Plasma
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از گروه شاهد بود ( )P>6/65و در گروه AEPO300

 GSH ،MDAو  TAAدرگروه  I/Rنسبت به گروه

در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنیداري یافت

شاهد تفاوت معنیداري نداشت .همچنین در تمام

( )p>6/61ولی در گروههاي AEPO150+I/Rو

گروههاي تیمار با عصاره آبی خرفه تفاوت معنیداري

 AEPO300+I/Rسطح  SODنسبت به گروه شاهد

در سطح  GSH ،MDAو  TAAدر مقایسه با

بیشتر بود (بهترتیب  .)P>6/661 ،P>6/61سطح

گروههاي شاهد و  I/Rمشاهده نشد (.)P<6/65
A

B

نمودار  )1اثر عصاره آبی خرفه برغلظت اوره ( )Aو کراتنینین ( )Bسرم به دنبال آسیب ایسکمی -خونرسانی مجدد کلیه در گروههاي تحت بررسی .نتایج به صورت
میانگین±خطاي معیار بیان شده است و( ⃰ ⃰ .)n=0و ⃰ ⃰  ⃰1بیانگر اختالف معنیدار با گروه شاهد به ترتیب با p>6/61 1و  $ . P>6/661و  1 $$$بیانگر اختالف معنیدار با گروه
 I/Rبهترتیب با  P >6/65و  1Sham . P>6/661گروه شاهد؛  1AEPO300گروه تیمار با عصاره آبی با دوز  366میلیگرم /کیلوگرم وزن بدن بدون آسیب ایسکمی–
خونرسانی مجدد کلیوي؛  1I/Rگروه القاء آسیب ایسکمی– خون رسانی مجددکلیوي؛  1AEPO156+ I/Rگروه تیمار با عصاره آبی با دوز  156میلیگرم /کیلوگرم وزن بدن با
القاء آسیب ایسکمی – خونرسانی مجددکلیوي؛ 1 AEPO366+I/Rگروه تیمار با عصاره آبی با دوز 366میلیگرم /کیلوگرم وزن بدن با القاء آسیب ایسکمی – خونرسانی مجدد
کلیوي؛  1mg/dlمیلیگرم /دسی لیتر.

جدول  )4اثر عصاره آبي خرفه بر سطوح آنتي اکسيدان و ليپيدپراکسيداسيون ،به دنبال آسيب ايسكمي -خونرساني مجدد
کليوي .نتايج به صورت ميانگين  ±خطاي معيار بيان شده است و n=4
گروه

مالوندي

سوپراکسيد ديسموتاز

آلدييد(ميكرومول/گرم

(واحد بينالملل /گرم

پروتئين)

پروتئين)

گلوتاتيون
(ميليمول/گرم پروتئين)

ظرفيت تام آنتي
اکسيداني(ميكرومول/گرم
پروتئين)

Sham

12/9±6/7

167±10/4

6/0±6/64

70/5±4/1

R/I

15/8±2/8

⃰ 109±24/1

6/7±6/60

92/4±11/0

AEPO3

15/0±1/2

⃰ ⃰ 42/2±20/0

6/7±6/67

77±7/1

AEPO156+I/R

12/62±6/0

⃰ ⃰ 186/1±15/2

6/0±6/67

83/3±0/5

AEPO366+I/R

12/5±1/1

⃰ ⃰ ⃰ 267/0±14/1

6/7±6/1

97/1±5/8

* بیانگر اختالف معنیدار باگروه )P>6/661 1⃰ ⃰ ⃰ ،P>6/611 ⃰ ⃰ ،p>6/65 1 ⃰ ( sham

بحث

القاي ایسکمی -خون رسانی مجدد و حتی تشدید این

در مطالعه حاضر ،مدل  I/Rکلیوي با کلمپ پدیکل

افزایش در گروه تیمار با عصاره بود .از طرف دیگر در

کلیه چپ موش صحرائی به مدت  45دقیقه و

میان شاخصهاي اکسیداتیو بافتی فقط  SODتغییرات

خونرسانی مجدد به مدت  24ساعت انجام شد .نتایج

معنیدار داشت ،بهطوري که در گروه کنترل عصاره

نشاندهنده افزایش میزان اوره و کراتینین به دنبال

کاهش و در سایر گروهها افزایش معنیداري نسبت به

http://bpums.ac.ir
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گروه شاهد پیدا کرد.

ممکن است ناشی از روش استفاده شده در این مطالعه

افزایش اوره و کراتینین به دنبال القاي ایسکمی -خون

باشد .در این مطالعه همه حیوانات  26روز قبل از

رسانی مجدد که نشاندهنده ایجاد آسیب گلومرولی

القاي  I/Rکلیوي نفرکتومی کلیه راست شدند .ایجاد

میباشد توسط سایر تحقیقات تأیید شده است ( 21و )20

تغییرات جبرانی سریع در عملکرد کلیه باقیمانده پس

که میتواند ناشی از کاهش دفع کلیوي این مواد باشد ،به

از نفرکتومی یکطرفه کلیهي گوسفند از طریق افزایش

خصوص در مورد کراتینین که پس از فیلتراسیون تقریباً

نرخ فیلتراسیون گلومرولی و جریان پالسمایی در کلیه

مورد بازجذب و ترشح کلیوي قرار نمیگیرد ،به گونهاي

باقیمانده به اثبات رسیده است ( .)35در مطالعهاي که

که میزان دفع کلیوي آن به عنوان شاخصی از فیلتراسیون

روي موشهایی انجام شد که ژن  Mn-SOD9آنها

کلیوي مورد استفاده میباشد (.)27

حذف شده بود ،برخالف انتظار علیرغم برخی

مطالعات گذشته نشان دادهاند که تجویز خوراکی و

تغییرات در ساختار توبولهاي دیستال ،حذف این ژن

داخل صفاقی عصاره آبی و الکلی خرفه باعث بهبود

باعث تشدید آسیبهاي ناشی از  I/Rکلیوي نشد.

عملکرد کلیهها به دنبال اثر سمیت جنتامایسین و

نویسندگان بر اساس شواهدي که بیانگر برخی

سیسپالتین بر کلیه شدند ( 10و  .)17همچنین استفاده

تغییرات در بیوژنز و تکثیر میتوکندريها بود به این

از آب خرفه موجب افزایش سطح دفاع آنتی اکسیدان

نتیجه رسیدند که تحریک استراتژيهاي متعدد و

و کاهش سطح اوره ،کراتینین و آنزیمهاي کبدي شد

هماهنگ به دنبال استرس اکسیداتیو مزمن باعث

( .)14بنابراین به نظر میرسد یافتههاي مطالعه ما با

افزایش مقاومت در مقابل استرس اکسیداتیو حاد ناشی

مطالعات فوق مطابقت ندارد .یکی از توجیهات این

از  I/Rکلیوي شده است ( .)30در مطالعه حاضر نیز

تفاوت میتواند پاسخ التهابی باشد که در ابتداي مرحله

نفرکتومی  26روز قبل شاید باعث فعال شدن

خونرسانی مجدد آغاز میشود ( .)28پاسخ التهابی و

مکانیسمهایی شده باشد که بر سیستمهاي اکسیدان-

نوتروفیلها،

آنتی اکسیدان کلیه تأثیرگذار بوده است و از این طریق

لنفوسیتها وپالکتها ،موجب تولید رادیکالهاي آزاد

باعث افزایش دفاع آنتی اکسیدان شده است .همچنین

و تخریبهاي ناشی از آنها میشوند ( .)29با توجه

باید به این موضوع توجه کرد که مدت زمان

به این که دیده شده ،خرفه داراي اثرات تنظیمی و

خونرسانی مجدد برسطوح مارکرهاي آسیب I/R

تحریکی بر سیستم ایمنی است و موجب افزایش

کلیوي مؤثر است.

گلوبولینها ( ،)36نوتروفیلها و لنفوسیتها ،میشود

مطالعات نشان داده است که سطح  MDAپس از 5

( ،)31-34شاید یکی از دالیل تشدید آسیب ایسکمی-

دقیقه خونرسانی مجدد افزایش معنیداري یافته و بعد از

خونرسانی مجدد کلیه در مطالعه حاضر ،تحریک

 24ساعت به میزان طبیعی بازمیگردد ( )37درحالی که

سیستم ایمنی و تشدید پاسخهاي التهابی در اثر پیش

سطح اوره و کراتینین مدت زمان طوالنی پس از آسیب

درمانی با خرفه باشد.

ایسکمی کلیه همچنان باال باقی میماند ( 38و .)39

در مطالعه حاضر عدم تغییر مشهود در سطح

در مطالعه احمدي اصل و همکاران ( )2614نیز همانند

متعاقب

آن

فعالیت

ماکروفاژها،

پراکسیداسیون لیپیدي ( GSH ،)MDAو TAA
Manganese SOD
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مطالعه حاضر ،افزایش در سطح  MDAو  TAAپس از

تغییرگویچههاي قرمز در طحال ،افزایش سطح سرمی

القاي ایسکمی -خون رسانی مجدد مشاهده شد اما این

آنزیم آسپارتات ترانس آمیناز و اوره شد (.)45

افزایش معنیدار نبود در حالی که سطح کراتینین افزایش

میرابزاده و همکاران در سال  2613در ارزیابی اثرات

معنیداري یافت .افزایش  MDAرا به دلیل

مخرب مصرف عصاره آبی دانه خرفه در طب سنتی

پراکسیداسیون لیپید در طی استرس اکسیداتیو و افزایش

ایران ،بیان کردهاند که وجود ترکیباتی از قبیل کاتکول-

 TAAرا به دلیل پاسخ دفاعی سلول در تولید ROS

آمینها (نوراپی نفرین و دوپامین) و نیاسین در گیاه

توجیه کردهاند ( )46این در حالی است که در مطالعه

خرفه نقش مؤثري در اثرات مضر این گیاه دارد و دلیل

حاضر نیز میزان  TAAو  MDAدر گروه  I/Rافزایش

آن را فعال شدن واکنشهاي مخرب تاکیکاردي ،تپش،

یافته است اما معنیدار نبود.

انقباض عروق ،سوزش ،حساسیت و مشکالت تنفسی

در مطالعه حاضر SOD ،تنها آنتیاکسیدانی بود که

به واسطه کاتکولآمینها و نیاسین اعالم کردند (.)40

تغییرات معنیداري داشت .میزان فعالیت  SODدر

همچنین در مطالعه شافی و تبسم نشان داده شده است

گروه  I/Rافزایش معنیداري یافت که هم راستا با

که مصرف خوراکی دوز  566میلیگرم/کیلوگرم وزن

مطالعات پیشین است ( 26و  .)21نویسندگان این

بدن و باالتر خرفه موجب اثرات سمی میشد ()47

یافته را به افزایش فعالیت  Mn-SODدر مرحله

گرچه در این مطالعه دوزهاي پایینتري از عصاره بر

خونرسانی مجدد و باال بودن بیان  mRNAژن

اساس اثرات آنتیاکسیدانی گزارش شده در سایر

 Mn-SODدر طی آسیب خونرسانی مجدد نسبت

مطالعات مورد استفاده قرار گرفت ( .)48-56 ،18اما به

دادند ( 41و .)42

نظر میآید که وجود ترکیبات دیگر در عصاره خرفه

بنابراین در مطالعه حاضر علیرغم انتظار ،تیمار با

منجر به عدم مشاهده اثرات مفید آنتیاکسیدانی آن در

عصاره خرفه شاخصهاي مرتبط با استرس اکسیداتیو

مطالعه حاضر شده است.

را بهبود نبخشید و حتی باعث بدتر شدن عملکرد
کلیوي شد .در این راستا اخیراً برخی مطالعات اثرات

نتيجهگيري

زیان باري را به خرفه نسبت دادهاند .به عنوان مثال

به نظر میرسد عصاره آبی گیاه خرفه در این مطالعه

اثرات زیانبار بر سیستم تولید مثل موش صحرایی نر

نتوانسته است از آسیب ناشی از ایسکمی -خونرسانی

( 43و  )44و افزایش سطح آنزیمهاي کبدي آالنین

مجدد بکاهد و حتی احتماالً وجود برخی مواد در آن

ترانسآمیناز و آسپارتات ترانسآمیناز ( )31-33به

سبب تشدید عوارض  I/Rدر کلیه گردیده است ،لذا

دنبال استفاده از عصارههاي خام خرفه و فراکشنهاي

الزم است در این زمینه مطالعات بیشتري انجام شود.

آن گزارش شده است .همچنین مطالعه اوبید ()Obied
و همکاران در سال  2663نشان داد که مصرف گیاه

سپاس و قدرداني

خرفه در بزغاله نژاد نوبیان موجب اثرات مخرب

نویسندگان بدینوسیله مراتب سپاس خود را از

متعددي از قبیل نکروز توبولی و انقباضات گلومرولی

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز

روده،

که هزینهي انجام این تحقیق را در قالب پایان نامهي

کلیه،

تراوش

لنفوسیتها
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دانشجویی تأمین نمود و همچنین از آقاي دکتر قربانی
که گیاه خرفه را به صورت خشک در اختیار ما قرار
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Abstract
Background: According to the previous studies Portulaca oleracea (PO) has antioxidative effects and
several factors such as oxidative stress is involved in the renal injury caused by ischemia - reperfusion
(I/R). Therefore, the goal of present study is to evaluate the renal I/R injury in rats received aqueous
extracts of PO (AEPO).
Material and Methods: First, the right nephrectomy was performed in adult male Wistar rats and after 20
days they were divided into 5 groups (6=n). Sham operated+vehicle (sham), sham operated+
AEPO300mg/kg (AEPO group), I/R, AEPO150+I/R and AEPO300+I/R. Each group was treated orally for
5 consecutive days by 150 or 300 mg/kg of either AEPO or saline. On the fifth day of treatment, I/R (45
min ischemia/24 hours reperfusion) or sham operation was performed on the left kidney and amounts of
urea and creatinine in serum and malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase (SOD), glutathione
(GSH) and total antioxidant activity (TAA) in the kidney tissue were measured. Comparisons between
groups were analyzed by ANOVA and LSD test. P values of 0.05 or less were considered statistically
significant.
Results: Induction of I/R increased urea and creatinine levels. AEPO had no effect on serum urea and
creatinine, of non-ischemic animals, but increased the levels of urea and creatinine in I/R and treatment
groups. SOD activity was significantly higher in all groups (except AEPO300 group) compared to the
sham group. However the levels of MDA, GSH and TAA of I/R and treatment groups did not show any
significant differences in comparison to sham group.
Conclusion: According to the results of this study, the PO aqueous extract did not ameliorate the I/R
injury and even possibly some ingredients in the extract aggravate the renal I/R injury.
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