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 چكيده
مجدد  يخون رسان -يسكميب ايو در آسيداتياز جمله استرس اکس يو است و عوامل متعدديداتياکس ياثرات آنت ياه خرفه دارايگ زمينه:

(I/Rکل )خرفه بر  يعصاره آب يز خوراکيه نقش دارد. لذا اثرات تجويI/Rمورد مطالعه قرار گرفت. يي، در موش صحرا 

افت يدر I/Rشاهد و  ياه ( قرار گرفتند: گروهn=4گروه ) 5روز در  22شده و پس از  ه راستيکل يوانات نفرکتومي: حها مواد و روش

افت کننده دوز يدر I/R يها خرفه و گروه يلوگرم وزن بدن عصاره آبيگرم/ کيليم 322افت کننده دوزي، کنترل دريولوژيزيکننده سرم ف

 322و  452ر يبا مقاد يصورت خوراک روز به 5خرفه و بر حسب گروه به مدت  يبدن عصاره آب لوگرم وزنيگرم/ کيليم 322و  452

قه يدق I/R (65ه چپ تحت عمل يمار، کليت 5مار شدند. در روز يت يولوژيزيا سرم فيخرفه  يلوگرم وزن بدن از عصاره آبيگرم/ کيليم

د يد، سوپراکساييآلدين در سرم و مالون دينير اوره، کراتيا شاهد قرار گرفت و مقاديمجدد(  يرسان ساعت خون 26و  يسكميا

ک يانس يز واريها با استفاده از آنال ل دادهيه و تحليشد. تجز يريگه اندازهيدر بافت کل يدانياکسيت تام آنتيون و فعاليسموتاز، گلوتاتيد

 در نظر گرفته شد. يآمار يداريبه عنوان سطح معن P<25/2موارد  يانجام شد. در تمام LSD يبيطرفه و آزمون تعق

نشده بر سطح اوره و  يسكميوانات ايدر ح يآب يهام شد. استفاده از عصارهن سرينيش اوره و کراتيباعث افزا I/R يالقا ها: يافته

ها به  گروه يسموتاز در تماميد ديمار شد. سطح سوپراکسايو ت I/R يها ها، در گروه ش آنيباعث افزا ينداشت ول يرين تاثينيکرات

ون و يد، گلوتاتييآلديسطوح مالون د يوه شاهد بود. ولشتر از گريب يداري، به صورت معن322گروه کنترل عصاره خرفه با دوز  ياستثنا

 نداشت. يداريسه با گروه شاهد، تفاوت معنيمار در مقايو ت I/R يها گروه يدانياکس يت تام آنتيفعال

بكاهد و مجدد  يخون رسان -يسكمياز ا يب ناشين مطالعه نتوانسته است از آسياه خرفه در ايگ يرسد عصاره آبي: به نظر مگيري نتيجه

 ده است.يه گرديدر کل I/Rد عوارض يمواد درآن سبب تشد ياحتماالً وجود برخ يحت

 ييه، موش صحرايمجدد، کل يرسانخون –يسكمي: خرفه، اواژگان کليدي

ISMJ 2015; 18(3): 486-496 
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 مقدمه

ج یرا یکینیکل يها از سندروم 1(ARF) يویب حاد کلیآس

 يها برا هیکل ییع توانای( که با از دست دادن سر1است )

ها و حفظ تعادل تیالکترول يد، نگهداریاد زادفع مو

 یرسانخون –یسکمی(. ا2شود )یمعات مشخصیما

( از I/R ،Ischemia/Reperfusionه )یمجدد کل

 (. 1باشد )یم ARFن عوامل مسبب یتر عیشا

و  یقابل توجه در علم پزشک يها شرفتیبا وجود پ

به عنوان مشکل و معضل  I/Rب یماران، آسیمراقبت ب

 06 ير باالیوع باال و نرخ مرگ ومیبا درجه ش ینیم بالمه

 (.3ژه است )یمراقبت و يهادرصد در بخش

I/R مهم مانند  یکینیکل يدادهایاز رو یه در بعضیکل

وند یمجدد، پ ياید فشار خون و احیشوک، کاهش شد

 دهد یسم( رخ میعروق آئورت )آنور یه و جراحیکل

 (.5و  4)

 يهاد گونهیه، تولیکل I/Rدر  یاصل يدادهایاز رو یکی

 یرسان خون ی( که در ط0است ) 2(ROSژن )یفعال اکس

ل یاز قب يمتعددکیتوتوکسیه باعث اثرات سیمجدد کل

ون یداسیها، پراکسنیون پروتئیداسی، اکسDNAب یآس

، MDA)  دییآلديدد مالونیدها و تولیپیل

Malondialdehyde(. 7شوند )ی(، و القاء آپوپتوز م 

سموتاز ید دیل سوپر اکسیزاد از قب درون يهادانیاکس یتآن

(SOD ،Superoxide Dismutaseو گلوتات )ون ی

(GSH ،Glutathione که مسئول دفاع در برابر )

ROS ن یها و همچنبید شده در خالل آسیتول يها

در کاهش  یمجدد هستند، نقش مهم یرسانب خونیآس

که پس  ییدادهایگر روی(. از د8ه دارند )یکل I/R بیآس

ش یو افزا یدهد القاء پاسخ التهابیرخ م يویکل I/Rاز 

در  یه است که نقش مهمیها در بافت کللیورود نوتروف

 (.16و  9، 3دارند ) یسکمیاز ا یب ناشیگسترش آس

                                                 
1
 Acute renal failure 

2
 Reactive oxygen spicease 

و  ییایمیش يداروها یل عوارض جانبیامروزه به دل

ز نه استفاده ایدر زم يادیباال درمان، تالش ز يهانهیهز

مختلف  يهايماریبهبود و درمان ب يبرا ییاهان دارویگ

 ین با نام علمیا پرپیصورت گرفته است. خرفه 

Portulaca Oleracea اهان ین گیاه پرکاربرد در بیک گی

از  ياست و نشان داده شده است که منبع قو ییدارو

، 3ها نی، بتاکاروتن، گالوتان3-چرب اُمگا يدهایاس

(، 11ون )ی، گلوتات0نیگنی، اپ5نی، کوارست4کامپفرول

(. در مطالعات متعدد، 12باشد )ین مین و دوپامینورآدرنال

( 13-15خرفه گزارش شده ) یدانیاکس یاثرات آنت

ابت یو د یتیسیآن در نفروتوکس ین اثرات محافظتیهمچن

 (. 10-18ده است )یمشاهده گرد

در خصوص اثرات  يا نکه تاکنون مطالعهیلذا با توجه به ا

 یرسان خون -یسکمیاز ا یب ناشیخرفه بر آس یحتمالا

ن مطالعه یه صورت نگرفته است، هدف از ایمجدد در کل

ت یخرفه بر عملکرد و وضع یاثر عصاره آب یبررس

  I/Rب یآس يه، متعاقب القایو بافت کلیداتیاکس

 است.  يویکل
 

 ها مواد و روش
 

 ه عصاره خرفهيته

 یانجام برخ ياه خرفه که برایگ ییهوا يهابخش

ن اهواز کشت شده بود، یمطالعات در محوطه دانشگاه رام

 یکن خشک يز و عمل خشک کردن در کارخانه سبزیتم

ن واقع در دزفول انجام گرفت و توسط دکتر یشو

دانشگاه علوم  یات علمیعضو ه یمحمدرضا قربان

ن خوزستان به بخش یرام یعیو منابع طب يکشاورز

                                                 
3
 gallotannins 

4
 kaempferol 

5
 quercetin 

6
 apigenin 
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خرفه از  یه عصاره آبینظور تهاهدا شد. به م يولوژیزیف

ساندن استفاده شد. پودر خشک شده خرفه در یروش خ

مخلوط  یآب مقطر به خوب یبرابر وزن 5ز با یک ارلن تمی

سانده یساعت خ 72و پس از بستن درب ظرف به مدت 

ها و  شد. سپس مخلوط همگن شده صاف و تفاله

ع همگن حاصل در حمام آب یاضافات از آن جدا شد. ما

 شد. يریگرم رطوبتگ
 

 واناتيح

 ستار ینژاد و ییسر موش صحرا 36 يمطالعه رو

وانات بخش یگرم( انجام شد، که در خانه ح 366-256)

د چمران یدانشگاه شه یدانشکده دامپزشک يولوژیزیف

ه یوانات در اتاق با تهویافته بودند. حیاهواز پرورش 

 يو دما ییو روشنا یکیساعت تار 12مناسب تحت 

شدند و آزادانه به آب  يگراد نگهداریدرجه سانت 2±23

ه یت کلیرعا اساس بر مطالعهداشتند.  یو غذا دسترس

ن شده یتدو یشگاهیآزمات وانایکار با ح یکدهاي اخالق

به  یتوسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 .دیانجام رس

 یش، نفرکتومیقبل از شروع آزما روز 26وانات یح یتمام

گروه  5به  ی( و سپس به طور تصادف19) راست شدند

مارها به روش یه تیمار قرار گرفتند. کلیم و تحت تیتقس

ها با گروه یها در تمامبود و حجم محلول یخوراک

تر بر یل یلیم 5/4در حد  يولوژیزیاستفاده از سرم ف

مار، یها پس از پنج روز تگروه یم شد. تمامیلوگرم تنظیک

قرار گرفتند.  I/Rا ی (Sham)شاهد  یتحت جراح

 يها، گروهيولوژیزیتوسط سرم ف I/R شاهد و يها گروه

AEPO150+I/R  وAEPO300+I/R ب توسط یترت به

لوگرم وزن بدن عصاره یگرم/کیلیم 366و156 يدوزها

گرم/ یلیم 366توسط دوز AEPO300و گروه خرفه یآب

 مار شدند.یخرفه ت یعصاره آب، از لوگرم وزن بدنیک

 

 يحروش جرا

 يها گروه يبر رو I/Rب یو القا آس یانجام جراح يبرا

( 2611( و همکاران )Canbekش از روش کنبک )یآزما

 86ن )یب کتامیوانات با ترکی(. ابتدا ح26استفاده شد )

گرم/ یلیم 16ن )یالزیلوگرم وزن بدن( و زایگرم/ کیلیم

وانات در یبدن ح يهوش شدند. دمایلوگرم وزن بدن( بیک

ق مقعد ثبت و با استفاده از یاز طر یام جراحطول انج

گراد حفظ شد. یدرجه سانت 37سه آب گرم در حدود یک

 یموضع یه شکم و ضدعفونیناح يدن موهایپس از تراش

داده شد. پس از مشخص  یک برش طولی، یمحل جراح

کل یبا کلمپ پد یسکمیا يه چپ، القایکل کلیشدن پد

پ پس از مدت رفت. کلمیقه صورت پذیدق 45به مدت 

 3 یشمیوار شکم توسط نخ ابریقه جدا و دیدق 45زمان 

ه چپ، تمام یکل کلیه شد. به جز کلمپ پدیصفر بخ

 AEPO300و  Sham يهاگروه يرو یمراحل جراح

مجدد  یرسانساعت خون 24وانات پس از یانجام شد. ح

ه یاز آئورت، کل يریگهوش شدند و پس از خونیدوباره ب

وان خارج و پس از شسته یاز بدن ح عاًیها سر چپ آن

، SOD ،GSH يریگاندازه ي، برايولوژیزیشدن با سرم ف

زر ی، در فرMDAو  7(TAA) یدانیاکس یآنت  ت تامیظرف

 يهافوژ نمونهیشد. پس از سانتر ينگهدار 76 يمنها

ن ینین سطوح کراتییها جدا شد تا با تع خون، سرم آن

 رد.یقرار گ یابیه مورد ارزیواوره، عملکرد کل
 

 ييايميوشيب يپارامترها يريگاندازه

و در یداتیاسترس اکس يهاشاخص يریگاندازه يبرا

 زریها از فره، پس از خارج نمودن نمونهیبافت کل

گراد با اضافه نمودن بافر فسفات به یدرجه سانت -76

( و با استفاده از دستگاه 1116ه )نسب یبافت کل

 يون در دمایزاسیل هموژنکرا آلمان( عمیزر )میهموژنا

گراد صورت گرفت. مخلوط  یدرجه سانت 4ر یز

                                                 
7
 Total Antioxidant Activity 
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و  RPM 12666وژ در یفیهموژن شده توسط سانتر

قه یدق 15گراد، به مدت  یدرجه سانت 4 يدما

 (.21جدا شد ) یوژ و محلول شفاف فوقانیفیسانتر

 ه از روش ویدر بافت کل MDA يریگ اندازه يبرا

ن ی(. اساس ا22شد )( استفاده 1978وج و آست )یب

مواد واکنش دهنده با  يریگاندازه يروش بر مبنا

د کمپلکس قرمز رنگ ید و تولیک اسیتوریوباربیت

شد  يریگون به روش المن اندازهیباشد. گلوتات یم

ون با یواکنش گلوتات ين روش برمبنای(. اساس ا23)

از  TAAن ییتع يترو بنزوات است. برایس نیو بیت يد

 ی( استفاده شد که در ط1990) نیاستراو  يروش بنز

 کیون فری ياینمونه مورد نظر در اح ییآن توانا

(FRAP)8 است  یدانیاکس یت تام آنتیشاخص ظرف

 يت تجاریبا استفاده از ک SODم یت آنزی(. فعال24)

انگلستان(  -سموتاز )رندوکسید دیسنجش سوپر اکس

ب یرتت ن و اوره سرم بهینیشد. غلظت کرات يریگ اندازه

با استفاده از  یمی( و روش آنز25به روش ژافه )

کرج(  –)شرکت پارس آزمون يتجار يها تیک

از به خواندن یکه ن يشدند. در تمام موارد يریگ اندازه

ها وجود داشت از دستگاه فتومتر نمونه يجذب نور

(Convergys 100-Germany .استفاده شد )

ص یت تشخیز به کمک کین ین بافتیپروتئ يریگ اندازه

کرج( به روش  -ن )شرکت پارس آزمونیپروتئ

 ک انجام گرفت.یفتومتر
 

 يآمارل يه و تحليتجز

 SPSSافزار  ج حاصله توسط نرمیل نتایه و تحلیتجز

(SPSS Inc، Chicago، Il، USA )10ش یرایو 

ار یمع يخطا ± نیانگیصورت م ج بهیانجام شد. نتا

(Mean±SEMذکر گرد )ها از  ادهز دیآنال يدند. برای

                                                 
8
 Ferric Reducing Ability of  Plasma 

 ک طرفه ی انسیز واریآزمون آنال

(one- Way ANOVA و در صورت وجود )

استفاده  LSD یبیدار از آزمون تعق یاختالف معن

عنوان سطح  ( بهP<65/6موارد ) ید. در تمامیگرد

 در نظر گرفته شد. يآمار يداریمعن
 

 ها يافته
تر( یلیگرم/ دسیلیم37±108) I/Rمقدار اوره در گروه 

تر( یلیگرم/دسیلیم 56±5بت به گروه شاهد )نس

(. سطح اوره در P<661/6افت )ی يداریش معنیافزا

تر( در یلیگرم/دسیلیم 3±30) AEPO300گروه 

 ی( ولP>65/6نداشت ) یسه با گروه شاهد تفاوتیمقا

 AEPO150+I/R (25±232 يهادر گروه

  AEPO300+I/Rتر( و یلیگرم/دس یلیم

دار یش معنیتر( با افزایلیدس گرم/یلیم 12±294)

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

 (.A-1همراه بود )نمودار 

گرم/ یلیم I/R (17/1±98/4 ن در گروهینیمقدار کرات

 08/1±60/6تر( نسبت به گروه شاهد )یلیدس

افت ی يداریش معنیتر( افزایلیگرم/ دس یلیم

(61/6>P و در گروه )AEPO300  

سه با گروه یتر( در مقایلیگرم/ دسیلیم 65/6±75/1)

در گروه  ی( ولp>65/6نداشت ) یشاهد تفاوت

AEPO150+I/R (79/6±63/0 یلیگرم/ دسیلیم )تر

( و >661/6pدار نسبت به گروه شاهد )یش معنیبا افزا

گرم/ یلیم AEPO300+I/R (34/6±46/7در گروه 

شاهد  يهاگروهدار نسبت به  یش معنیتر( با افزایلیدس

(661/6p< و )I/R (65/6p< همراه بود ) 

 (.B-1)نمودار 

شود سطح یمشاهده م 1گونه که در جدول  همان

SOD در گروه  یبافتI/R شتر یب يداریبه صورت معن
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 AEPO300( و در گروه P<65/6از گروه شاهد بود )

افت ی يداریسه با گروه شاهد کاهش معنیدر مقا

(61/6>pول )يهاوهدر گر یAEPO150+I/R  و

AEPO300+I/R  سطحSOD  نسبت به گروه شاهد

(. سطح P ،661/6>P<61/6ب یترت شتر بود )بهیب

MDA ،GSH  وTAA  درگروهI/R  نسبت به گروه

ن در تمام ینداشت. همچن يداریشاهد تفاوت معن

 يداریخرفه تفاوت معن یمار با عصاره آبیت يهاگروه

سه با یمقا در TAAو  MDA ،GSHدر سطح 

 (.P>65/6مشاهده نشد ) I/Rشاهد و  يها گروه
 

 
 

ج به صورت ی. نتایتحت بررس يهاه در گروهیمجدد کل یرسانخون -یسکمیب ای( سرم به دنبال آسBن )ینی( و کراتنAخرفه برغلظت اوره ) یعصاره آب ( اثر1نمودار 

دار با گروه یانگر اختالف معنی1 ب $$$و  $.  P<661/6و  p<61/6ب با1 یدار با گروه شاهد به ترتیانگر اختالف معنیب 1⃰  ⃰  ⃰و   ⃰  ⃰(.  n=0ان شده است و)یار بیمع يخطا±نیانگیم

I/R 65/6ب با یترت به> P  661/6و>P .Sham  1 گروه شاهد؛AEPO300یسکمیب ایلوگرم وزن بدن بدون آسیگرم/ کیلیم 366با دوز  یمار با عصاره آبی1 گروه ت– 

لوگرم وزن بدن با یگرم/ کیلیم 156با دوز  یمار با عصاره آبی1 گروه تI/R +156AEPO ؛يویمجددکل یخون رسان –یسکمیا بیگروه القاء آسI/R 1؛ يویمجدد کل یرسان خون

 مجدد یرسان خون – یسکمیا بیم وزن بدن با القاء آسلوگریگرم/ کیلیم 366با دوز یمار با عصاره آبی1گروه ت I/R+366AEPO؛ يویمجددکل یرسانخون – یسکمیا بیالقاء آس

 تر.یل یگرم/ دسیلی1 مmg/dl؛ يویکل

 

مجدد  يرسانخون -يسكميب ايون، به دنبال آسيداسيدپراکسيپيدان و لياکس يخرفه بر سطوح آنت ي( اثر عصاره آب4جدول 

  n=4ان شده است و يار بيمع يخطا ± نيانگيج به صورت مي. نتايويکل

 گروه

 يدمالون

كرومول/گرم يد)مييآلد

  ن(يپروتئ

 سموتازيد ديسوپراکس

الملل/ گرم  ني)واحد ب

  ن(يپروتئ

 ونيگلوتات

  ن(يمول/گرم پروتئ يلي)م

 يت تام آنتيظرف

كرومول/گرم ي)ميدانياکس

 ن(يپروتئ

     
Sham 7/6±9/12 4/10±167 64/6±0/6 1/4±5/70 

I/R 8/2±8/15 ⃰  1/24±109 60/6±7/6 0/11±4/92 

3AEPO 2/1±0/15 ⃰  ⃰ 0/20±2/42 67/6±7/6 1/7±77 

I/R+156AEPO 0/6±62/12 ⃰  ⃰ 2/15±1/186 67/6±0/6 5/0±3/83 

I/R+366AEPO 1/1±5/12 ⃰  ⃰   ⃰1/14±0/267 1/6±7/6 8/5±1/97 
 sham  (⃰  165/6>p  ،⃰  ⃰ 161/6>P ،⃰  ⃰  ⃰ 1661/6>P)دار باگروه  یانگر اختالف معنیب *

 

 بحث
 کلیپدکلمپ با  يویکل I/Rدر مطالعه حاضر، مدل 

قه و یدق 45به مدت  یه چپ موش صحرائیکل

ج ینتا ساعت انجام شد. 24به مدت  مجدد یرسان خون

ن به دنبال ینیزان اوره و کراتیش میدهنده افزا نشان

ن ید ایتشد یمجدد و حت یخون رسان -یسکمیا يالقا

گر در یبود. از طرف دمار با عصاره یش در گروه تیافزا

رات ییتغ SODفقط  یو بافتیداتیاکس يها ان شاخصیم

که در گروه کنترل عصاره  يطور دار داشت، به یمعن

نسبت به  يدار یش معنیها افزا ر گروهیکاهش و در سا

A 
B 
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 دا کرد. یگروه شاهد پ

خون  -یسکمیا يبه دنبال القان ینیش اوره و کراتیافزا

 یب گلومرولیجاد آسیادهنده که نشانمجدد  یرسان

( 20و  21د شده است )ییقات تأیر تحقیتوسط سا باشد یم

به  ،ن مواد باشدیا يویاز کاهش دفع کل یناشتواند  یکه م

باً یتقرون یلتراسیپس از ف که نینیکرات خصوص در مورد

 يا به گونه، ردیگیقرار نم يویبازجذب و ترشح کل مورد

 ونیلتراسیاز ف یاخصبه عنوان ش آن يویزان دفع کلیکه م

 (.27باشد ) یممورد استفاده  يویکل

و  یخوراکز یاند که تجو نشان دادهمطالعات گذشته 

خرفه باعث بهبود  یو الکل یعصاره آب یداخل صفاق

ن و یسیت جنتامایها به دنبال اثر سم هیعملکرد کل

ن استفاده یهمچن .(17و  10ه شدند )ین بر کلیسپالتیس

دان یاکس یش سطح دفاع آنتیزااز آب خرفه موجب اف

شد  يکبد يها مین و آنزینیو کاهش سطح اوره، کرات

مطالعه ما با  يهاافتهیرسد  ین به نظر می(. بنابرا14)

ن یهات ایتوجاز  یکیمطالعات فوق مطابقت ندارد. 

مرحله  يدر ابتدا که باشد یپاسخ التهابتواند  یتفاوت م

و  یاسخ التهابپ(. 28) شودیمجدد آغاز م یرسانخون

ها، لینوتروف ماکروفاژها، تیمتعاقب آن فعال

آزاد  يهاکالیرادد یها، موجب تولپالکتو ها تیلنفوس

(. با توجه 29شوند )یها م از آن یناش يهابیو تخر

و  یمیاثرات تنظ يخرفه داراده شده، یدکه ن یبه ا

ش یو موجب افزا است یمنیستم ایبر س یکیتحر

 شودیها، متیلنفوس و هالینوتروف ،(36ها )نیگلوبول

 -یسکمیب ایآس دیل تشدیاز دال یکی دی(، شا34-31)

ک یتحر ،ه در مطالعه حاضریکل مجدد یرسان خون

ش یدر اثر پ یالتهاب يها پاسخ دیتشدو  یمنیستم ایس

 با خرفه باشد. یدرمان

ر مشهود در سطح ییدر مطالعه حاضر عدم تغ

 TAAو  GSH (،MDA) يدیپیون لیداسیپراکس

ن مطالعه یاستفاده شده در ا روشاز  یممکن است ناش

 روز قبل از 26وانات ین مطالعه همه حیباشد. در ا

جاد ی. اه راست شدندیکل یکتومرنف يویکل I/R يالقا

 مانده پسیه باقیع در عملکرد کلیسر یرات جبرانییتغ

ش یق افزایگوسفند از طر يهیکطرفه کلی یکتومراز نف

ه یدر کل ییان پالسمایو جر یون گلومرولیاسلترینرخ ف

که  يا در مطالعه .(35ده است )یبه اثبات رسمانده یباق

Mn-SODانجام شد که ژن ییهاموش يرو
9
ها  آن  

 یرغم برخیحذف شده بود، برخالف انتظار عل

ن ژن یستال، حذف اید يهارات در ساختار توبولییتغ

 نشد.  يویکل I/Rاز  یناش يهابید آسیباعث تشد

 یانگر برخیکه ب يسندگان بر اساس شواهدینو

ن یها بود به ايتوکندریر میوژنز و تکثیرات در بییتغ

متعدد و  يهايک استراتژیدند که تحریجه رسینت

و مزمن باعث یداتیهماهنگ به دنبال استرس اکس

 یو حاد ناشیداتیش مقاومت در مقابل استرس اکسیافزا

ز ی. در مطالعه حاضر ن(30شده است ) يویکل I/Rاز 

د باعث فعال شدن یروز قبل شا 26 ینفرکتوم

 -دانیاکس يها ستمیکه بر س باشد شده ییهاسمیمکان

ق ین طریو از ا رگذار بوده استیثأه تیدان کلیاکس یآنت

 نیدان شده است. همچنیاکس یش دفاع آنتیباعث افزا

مدت زمان  ن موضوع توجه کرد کهید به ایبا

 I/Rب یآس يد برسطوح مارکرهامجد یرسان خون

 مؤثر است. يویکل

 5پس از  MDAمطالعات نشان داده است که سطح 

افته و بعد از ی يداریش معنیمجدد افزا یرسانقه خونیدق

که  ی( درحال37گردد )یبازم یعیزان طبیساعت به م 24

ب یپس از آس ین مدت زمان طوالنینیسطح اوره و کرات

 (. 39و  38ماند )یم یباق ه همچنان باالیکل یسکمیا

ز همانند ی( ن2614اصل و همکاران )  يدر مطالعه احمد

                                                 
9
 Manganese SOD 
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پس از  TAAو  MDAش در سطح یمطالعه حاضر، افزا

ن یمجدد مشاهده شد اما ا یخون رسان -یسکمیا يالقا

ش ین افزاینیکه سطح کرات یدار نبود در حالیش معنیافزا

ل یرا به دل MDAش یافت. افزای يداریمعن

ش یو و افزایداتیاسترس اکس ید در طیپیون لیداسیراکسپ

TAA د یسلول در تول یل پاسخ دفاعیرا به دلROS 

است که در مطالعه  ین در حالی( ا46اند )ه کردهیتوج

ش یافزا I/Rدر گروه  MDAو  TAAزان یز میحاضر ن

 دار نبود.یافته است اما معنی

د که بو یدانیاکس یتنها آنت SODمطالعه حاضر،  در

 در SODت یزان فعالیداشت. م يداریرات معنییتغ

افت که هم راستا با ی يداریمعن شیافزا I/Rگروه 

ن یسندگان اینو .(21و  26) ن استیشیمطالعات پ

 مرحله در Mn-SOD تیفعال شیافته را به افزای

 ژن mRNA انیب و باال بودن مجدد یرسان خون

Mn-SOD بت مجدد نس یرسانب خونیآس یدر ط

 (.42و  41) دادند

مار با یرغم انتظار، تین در مطالعه حاضر علیبنابرا

و یداتیمرتبط با استرس اکس يهاعصاره خرفه شاخص

باعث بدتر شدن عملکرد  ید و حتیرا بهبود نبخش

مطالعات اثرات  یراً برخین راستا اخیدر ا شد. يویکل

 اند. به عنوان مثال را به خرفه نسبت داده يان باریز

نر  یید مثل موش صحرایستم تولیبر س انباریاثرات ز

ن یآالن يکبد يهامیش سطح آنزیافزا و( 44و  43)

( به 31-33) نازیآمناز و آسپارتات ترانسیآمترانس

 يهاخام خرفه و فراکشن يهادنبال استفاده از عصاره

( Obiedد )ین مطالعه اوبیآن گزارش شده است. همچن

اه ینشان داد که مصرف گ 2663و همکاران در سال 

ان موجب اثرات مخرب یخرفه در بزغاله نژاد نوب

 یو انقباضات گلومرول یل نکروز توبولیاز قب يمتعدد

ها از مخاط روده، تیه، تراوش لنفوسیکل

 یش سطح سرمیقرمز در طحال، افزا يها چهیرگوییتغ

 (. 45) ناز و اوره شدیم آسپارتات ترانس آمیآنز

اثرات  یابیدر ارز 2613زاده و همکاران در سال رابیم

 یدانه خرفه در طب سنت یمخرب مصرف عصاره آب

-ل کاتکولیاز قب یباتیاند که وجود ترکان کردهیران، بیا

اه ین در گیاسین( و نین و دوپامینفر یها )نوراپنیآم

ل یاه دارد و دلین گیدر اثرات مضر ا يخرفه نقش مؤثر

، تپش، يکاردیمخرب تاک يهافعال شدن واکنش آن را

 یت و مشکالت تنفسیانقباض عروق، سوزش، حساس

(. 40ن اعالم کردند )یاسیها و ننیآمبه واسطه کاتکول

و تبسم نشان داده شده است  ین در مطالعه شافیهمچن

لوگرم وزن یگرم/ک یلیم 566 دوز یکه مصرف خوراک

( 47شد )یم یبدن و باالتر خرفه موجب اثرات سم

از عصاره بر  يتر نییپا ين مطالعه دوزهایگرچه در ا

ر یگزارش شده در سا یدانیاکس یاساس اثرات آنت

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

گر در عصاره خرفه یبات دید که وجود ترکیآ ینظر م

آن در  یدانیاکس ید آنتیمنجر به عدم مشاهده اثرات مف

 ه حاضر شده است.مطالع
 

 يريگ جهينت

ن مطالعه یاه خرفه در ایگ یرسد عصاره آبیبه نظر م

 یرسان خون -یسکمیاز ا یب ناشینتوانسته است از آس

مواد در آن  یاحتماالً وجود برخ یمجدد بکاهد و حت

ده است، لذا یه گردیدر کل I/Rد عوارض یسبب تشد

 شود.  انجام يشترینه مطالعات بین زمیالزم است در ا
 

 يسپاس و قدردان
له مراتب سپاس خود را از یوس نیسندگان بدینو

د چمران اهواز یدانشگاه شه یپژوهش محترم معاونت

ي ان نامهیق را در قالب پاین تحقیي انجام انهیکه هز
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 یدکتر قربان ين از آقایو همچن ن نمودیتأم ییدانشجو

ار ما قرار یاه خرفه را به صورت خشک در اختیکه گ

 ند.داریاعالم م داد،
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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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