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Abstract 

Background: Renal injury following ischemia - reperfusion (I/R) is still an unavoidable 
problem in many remedial and medical situations. Portulaca oleracea (PO) has been known for its 
anti-oxidative effects. Then, the present study aimed to investigate the effect of ethanolic extract of PO 
(EEPO) on the renal function and antioxidant status after induction of I/R injury in the rat kidney. 

Materials and Methods: A total of 30 rats (Wistar) were divided into five groups (n = 6 each). 
Sham group: underwent laparotomy without I/R, EEPO group: EEPO administered 300 mg/kg then 
was operated like sham, I/R group: was underwent renal ischemia/reperfusion only, EEPO150+ I/R 
and AEPO300+ I/R groups: were administered PO 150 and 300 mg/kg then underwent I/R operation. 
PO extract was administered for 5 days in the relevant groups by gavage. Serum urea and creatinine 
(Scr), the level of malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase (SOD), glutathione (GSH) and total 
antioxidant activity (TAA) were determined. Data were analyzed by ANOVA and post hoc LSD test. 
P values of 0.05 or less were considered statistically significant. 

Results: Induction of I/R and pretreatment with PO extract, increased the level of superoxide 
dismutase (SOD) in comparison with sham group (p<0.05, p<0.001). There were no significant 
differences in the levels of MDA, GSH and TAA among different groups. On the other hand, the Scr 
and serum urea of the I/R and treated groups were elevated compared to the sham group (p<0.001). 

Conclusion: Ethanolic extract of PO did not strongly affect the renal antioxidant status and 
could not prevent the renal injury following I/R. 
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  چکیده
 در اجتناب غیرقابل مسئلهیک  عنوان به هنوز (I/R) مجدد رسانی خون -ایسکمی متعاقب کلیوي آسیب :هدف و زمینه
 شده اختهشن اکسیدانی آنتی خواص نظر از (Po) خرفه گیاه .باشد می مطرح درمانی و پزشکی هاي موقعیت از زیادي تعداد
 از پس کلیه اکسیدانی آنتی وضعیت و عملکرد بر (EEPO) خرفه الکلی عصاره اثرات بررسی هدف با حاضر مطالعه .است
  .گردید طراحی آزمایشگاهی بزرگ سفید موش کلیه در مجدد رسانی خون -ایسکمی آسیب القاي
 :شم گروه ؛شد تقسیم تایی 6 گروه پنج به )رویستا نژاد( آزمایشگاهی بزرگ سفید موش رس 30 تعداد :ها روش و مواد

 گروه شم، جراحی ومیلی گرم بر کیلوگرم  300 دوز با عصاره کننده دریافت :EEPO گروه ،I/R القاي بدون الپاراتومی
I/R: هاي گروه درمان، بدون مجدد رسانی خون -ایسکمی القاي EEPO150+ I/R و AEPO300+ I/R: دریافت 

 در عصاره .مجدد رسانی خون -ایسکمی القاي آن متعاقب ومیلی گرم بر کیلوگرم  300 و150 دوز با عصاره کننده
 ،(Scr)سرم کراتینین و اوره میزان خاتمه در .شد تجویز گاواژ طریق از جراحی از قبل روز 5 مدت به مربوطه هاي گروه
 (TAA) اکسیدانی آنتی کل لیتفعا و (GSH) گلوتاتیون ،(SOD)دیسموتاز سوپراکساید ،(MDA)آلدئید دي مالون
 وشد  انجام LSD تعقیبی آزمون و طرفه یک واریانس تحلیل از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه .شد سنجیده کلیه بافت

05/0<p شد گرفته نظر در دار معنی  آماريسطح عنوان به کمتر یا.  
 p>05/0(گردید شاهد گروه به نسبت پراکسیددیسموتازسو سطح افزایش باعث خرفه، باعصاره تیمار و I/R القاء :ها یافته

 هاي گروه بین در اکسیدانی آنتی کل فعالیت و گلوتاتیون آلدیید، دي مالون سطوح در يدار معنی تغییر هیچ .)p>001/0 و
 به بتنس خرفه الکلی عصاره با تیمار و I/R هاي گروه در سرم کراتینین و اوره سطح دیگر طرف از .نشد مشاهده مختلف

    ).p>001/0(کرد پیدا يدار معنی افزایش شاهد گروه
 آسیب از توانستن و نداشت کلیه اکسیدانی آنتی وضعیت روي بر توجهی قابل اثر خرفه گیاه الکلی عصاره :گیري نتیجه
  .کند جلوگیري I/R آسیب متعاقب کلیوي

 عملکرد آزمایشگاهی، بزرگ سفید موش فه،خر مجدد، رسانی خون -ایسکمی آسیب ها، اکسیدان آنتی :کلیدي واژگان
  کلیوي
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  مقدمه
 جدي و شایع بالینی سندرم یک کلیه حاد نارسایی

 فشار افت مانند یبالین هاي موقعیت از بسیاري در که باشد می
 پیوند و عروقی -قلبی هاي جراحی متعاقب احیا و دشدی خون
 با ، اما)2(رددا زیادي شیوع سندرم این .)1(افتد می اتفاق کلیه

 بیماران بین در میر و مرگ میزان ،شدید هاي مراقبت وجود
 که اند داده نشان تحقیقات .)3(باشد می درصد 45 از بیش

 اصلی علت ،(I/R) مجدد رسانی خون -ایسکمی آسیب
 آسیب اصلی عامل .)4(باشد می کلیوي حاد نارسایی به بتالءا

 اکسیژن فعال هاي رادیکال تولید I/R طی در کلیوي
(ROS) نیتروژن فعال هاي گونه یا (RNS) این .)5(است 
 شامل سیتوتوکسیک اثرات داراي آزاد هاي رادیکال

 به آسیب ها، لیپید پراکسیداسیون ها، پروتئین اکسیداسیون
DNA به التهابی پاسخ .)6(باشند می آپوپتوز قاءال و I/R 

 سازي فعال طریق از که است دیگري فاکتورکلیدي
 چنین هم و کلیه در ها کموکین و ها سیتوکین تولید کمپلمان،

  .)7(شود می مشخص کلیه درون به ها لکوسیت نفوذ
 اکسید سوپر مانند زاد  درون هاي اکسیدان آنتی

 مسئول (GSH) گلوتاتیون و کاتاالز ،(SOD) دیسموتاز 
 عدم .اکسیداتیوهستند  استرس و آزاد هاي  رادیکال با مقابله
 به منجر اکسیدانی آنتی و اکسیدان سیستم بین تعادل

 کلیوي I/R آسیب مانند اختالالتی و زایی بیماري
 زاد برون هاي اکسیدان آنتی از استفاده بنابراین .)6(شود می

 خود به را زیادي توجه ها ماريبی این درمان و مهار براي
  .)8(است کرده جلب

 اخیر هاي سال در گیاهی داروهاي از استفاده
 اثرات متعددي تحقیقات و است کرده پیدا زیادي گسترش

 I/R آسیب مانند هایی بیماري درمان و مهار در را ها آن
 از یکی (PO) خرفه گیاه .اند رسانده اثبات به کلیوي

 هاي اسید از سرشار که است دارویی گیاهان ترین  پرمصرف
 و کوارستین کامپفرول، ها، گالوتانین ،3-امگا چرب

 .)10(باشد می اکسیدانی آنتی خواص با همراه )9(اپیگنین
 سمیت مانند شرایطی در گیاه این مفید اثرات چنین هم

 اثبات به آزمایشگاهی بزرگ سفید هاي موش در کلیوي
  .)12،11(است رسیده

 در اي مطالعه تاکنون که این به توجه با از این رو،
 – ایسکمی از ناشی آسیب بر خرفه احتمالی اثرات خصوص

 از هدف است، نگرفته صورت کلیه در مجدد رسانی خون
 خرفه گیاه الکلی عصاره اثر بررسی حاضر مطالعه انجام

(EEPO) موش کلیه بافت اکسیداتیو استرس و عملکرد بر 
 کلیوي I/R آسیب القاي تعاقبم آزمایشگاهی بزرگ سفید
  .است

  
  ها روش و مواد

  خرفه عصاره سازي آماده
 برخی انجام براي که خرفه گیاه هوایی هاي بخش

 بود، شده کشت اهواز رامین دانشگاه محوطه در مطالعات
 سبزي کارخانه در کردن خشک عمل و  گردیدتمیز

 بخش به و گرفت انجام دزفول در واقع شوین کنی خشک
 از خرفه الکلی عصاره تهیه منظور به .شد اهدا لوژيفیزیو
 یک در خرفه شده خشک پودر .شد استفاده خیساندن روش
 و گشت مخلوط خوبی به اتانول وزنی برابر 5 با تمیز ارلن
 .شد خیسانده ساعت 72 مدت به ظرف درب بستن از پس

 از ها اضافه سایر و  تفاله و صاف شده، همگن مخلوط سپس
 استفاده گرم آب حمام از آن الکل تبخیر براي و شد جدا آن

 تلغیظخالء  در نظر مورد میزان به عصاره نهایت در .گردید
  .گردید

  حیوانات
 بزرگ سفید موش سر 30 روي تجربی مطالعه

 در که شد انجام )گرم 300تا  250( ویستار نژاد آزمایشگاهی
 هدانشگا دامپزشکی دانشکده فیزیولوژي بخش حیوانات خانه

اتاقی با  در حیوانات .بودند یافته پرورش اهواز چمران شهید
 درجه سانتی گراد که داراي تهویه مناسب بود، 23±2دماي 

 و  ساعت تحت تاریکی و روشنایی قرار گرفتند12به مدت 
 اساس بر مطالعه .داشتند دسترسی غذا و آب به آزادانه
 هیآزمایشگا حیوانات با کار اخالقی اصول کلیه رعایت
 آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط شده تدوین
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 20 ها گروه همه راست سمت کلیه .رسید انجام به پزشکی
 به حیوانات .شد برداشته آزمایشات شروع از قبل روز

 هاي گروه .شدند تقسیم مختلف گروه 5 به تصادفی صورت
 هاي گروه ، بودندفیزیولوژي سرم کننده دریافت I/R و مش

EEPO150+I/R و EEPO300+I/R و 150 ترتیب به 
 خرفه الکلی عصاره بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 300

 300دوزبا  کنترل یا EEPO300 گروه و دریافت کردند
 .شد تیمار خرفه الکلی عصاره بدن وزن کیلوگرم برگرم میلی
 در ها محلول حجم و بود خوراکی روش به تیمارها کلیه

 5/4 حد در فیزیولوژي سرم از استفاده با ها گروه تمامی
 تیمار، روز 5 از پس و شد تنظیم کیلوگرم بر لیتر میلی

  .گرفتند قرار I/R یا شم جراحی تحت حیوانات
  جراحی روش

 بر گرم میلی 80( کتامین ترکیب با حیوانات ابتدا
 کیلوگرم بر گرم میلی 10( زایالزین و )بدن وزن کیلوگرم

 انجام طول در حیوانات بدن دماي .شدند هوش بی )بدن وزن
 آب کیسه از استفاده با و  گردیدثبت مقعد طریق از جراحی

 از پس .شد حفظ گراد سانتی درجه 37 با دماي تقریبی گرم
 محل کردن ضدعفونی و شکم ناحیه موهاي تراشیدن
 پس ،I/R هاي گروه در .شد داده طولی برش یک جراحی،

 کلمپ با ایسکمی القاي چپ، کلیه پدیکل شدن مشخص از
 از پس کلمپ .پذیرفت صورت دقیقه 45 مدت به پدیکل

 نخ به کمک شکم دیوار و جدا دقیقه 45 زمان مدت
 چپ، کلیه پدیکل کلمپ جز به .شد بخیه صفر 3 ابریشمی

 مانند EEPO300 و شم هاي گروه در جراحی مراحل تمام
 ساعت 24 از پس حیوانات .شد انجام I/R هاي گروه
 از پس و شدند هوش بی دوباره مجدد، رسانی خون
 حیوان بدن از سریعاً ها آن چپ کلیه آئورت، از گیري خون

 براي فیزیولوژي سرم با شدن شسته از پس و خارج
 اکسیدانی آنتی تام ظرفیت ،SOD، GSHگیري اندازه

(TAA) موالنودي آلدئیدو  MDA درجه -70 فریزر در 
 خون، هاي مونهن سانتریفوژ از پس .شد نگهداريگراد  سانتی

 واوره، کراتینین سطوح تعیین با تا شد جدا ها آن سرم
  .گیرد قرار ارزیابی مورد کلیه عملکرد

  بیوشیمیایی پارامترهاي گیري اندازه
 اکسیداتیو استرس هاي شاخص گیري اندازه براي

 -70 فریزر از ها نمونه نمودن خارج از پس کلیه، بافت در
 بافر نمودن اضافه با اسیونعمل هموژنیز گراد سانتی درجه

 دستگاه از استفاده با و )1:10 نسب( کلیه بافت به فسفات
 گراد سانتی درجه 4 زیر دماي در )آلمان میکرا( هموژنایزر

 دقیقه 15به مدت  شده هموژن مخلوطسپس  .گرفت صورت
 RPM 12000گراد در   درجه سانتی4تحت دماي 

 براي و شد اجد فوقانی شفاف محلول و  شدسانتریفیوژ
 استفاده مورد TAA و MDA، GSH، SOD گیري اندازه

 تجاري کیت از استفاده با SOD آنزیم فعالیت .گرفت قرار
 )انگلستان -رندوکس( دیسموتاز اکسید سوپر سنجش

 گیري اندازه المن روش به گلوتاتیون .شد گیري اندازه
 یقطر از کلیه بافت در ها لیپید پراکسیداسیون درجه .)13(شد

 TAA تعیین براي .)14(شد گیري اندازه آست و بیوج روش
 توانایی آن طی در که شد استفاده استراین و بنزي روش از

به عنوان  (FRAP) فریک یون احیاي در نظر مورد نمونه
  .)15(است اکسیدانی آنتی تام ظرفیت شاخص

 کیت دستورالعمل طبق سرم کراتینین و اوره میزان
 صورت به و )ایران کرج، زمون،آ پارس شرکت( تجاري
 به نیاز که مواردي تمام در .گردید گیري اندازه آنزیمی
 فتومتر دستگاه از داشت وجود ها نمونه نوري جذب خواندن

)Convergys 100گیري اندازه .شد استفاده )، آلمان 
 شرکت( پروتئین تشخیص کیت کمک به نیز بافتی پروتئین

  .گرفت انجام ومتریکفت روش بهو  )کرج -آزمون پارس
   آماري تحلیل و تجزیه

 افزار نرم با استفاده از حاصله نتایج تحلیل و تجزیه
SPSS صورت به نتایج .شد انجام 16 ي نسخه 
 تحلیل و تجزیه براي .گردید ارائه معیار انحراف±میانگین

 صورت در و طرفه یک واریانس تحلیل آزمون از ها داده
 استفاده LSD تعقیبی زمونآ از دار معنی اختالف وجود

 سطح حداقل عنوان  به p>05/0 موارد تمامی در .گردید
  .شد گرفته نظر در دار معنیآماري 

  



 و همکاران                                                                                            مجید عسگري پور ...خون رسانی-اثر عصاره الکلی خرفه بر آسیب ایسکمی

 58                                                                                                   1394 بهمن ،11 شماره ، هیجدهمسال اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

  ها یافته
 ،است شده  داده نشان A-1نمودار در که طور همان

 بر گرم میلیI/R )37±168 گروه در سرم اوره مقدار
 )یترل دسی بر گرم میلی 50±5(شاهد گروه به نسبت )لیتر دسی

 هاي گروه در ).p>01/0(یافت داري معنی افزایش
EEPO150+ I/R )001/0<p، 12±294 گرم میلی/ 

 01/0<p، 25±232( EEPO300+I/R و )لیتر دسی
 دار معنی افزایش با سرم اوره میزان )لیتر دسی بر گرم میلی

  . بود همراه شاهد گروه به نسبت
 I/R )17/1±98/4 گروه در کراتینین مقدار

 68/1±06/0(شاهد گروه به نسبت )لیتر دسی بر گرم میلی
 ).p>01/0(یافت داري معنی افزایش )لیتر دسی بر گرم میلی

 EEPO150+I/R )01/0p<، 34/0±40/7 هاي گروه در
 ،>05/0p( EEPO300+I/R و )لیتر دسی بر گرم میلی

 با سرم کراتینین مقدار  )لیتر دسی بر گرم میلی 79/0±03/6
-1نمودار( بود همراه شاهد گروه به نسبت ردا معنی افزایش

B.(  
  

  
  
  

  
 کراتینین و )A( اوره برغلظت خرفه الکلی عصاره ثرا. 1 نمودار

)B( در کلیه مجدد رسانی خون – ایسکمی آسیب دنبال به سرم 
 معیار خطاي±میانگین صورت به نتایج .بررسی تحت هاي گروه
 دار معنی اختالف گر بیان ***: ،** ،*  ).n=6( و است شده بیان

  ،p>05/0 : سطح معنی داريبا ترتیب به شاهد گروه با
01/0<p 001/0 و<p.  Sham: شاهد، گروه EEPO300: 

 بر گرم میلی 300 دوز با خرفه الکلی عصاره با تیمار گروه
 مجدد رسانی خون – ایسکمی آسیب بدون بدن وزن کیلوگرم
 مجدد رسانی ونخ – ایسکمی آسیب القاء گروه :I/R کلیوي،
 دوز با الکلی عصاره با تیمار گروه EEPO150+I/R: کلیوي،

 – ایسکمی آسیب باالقاء بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی150
 با تیمار گروه : EEPO300+I/R کلیوي، مجدد رسانی خون

 بدن وزن کیلوگرم/گرم میلی 300 دوز با الکلی عصاره
 :mg/dl .ويمجددکلی رسانی خون – ایسکمی باالقاءآسیب

  .لیتر دسی بر گرم میلی
  

، سطح شود می مشاهده 1 جدول در که گونه همان
MDA افزایش مجدد رسانی خون -ایسکمی القاء از پس 

 در تغییرات میزان چنین هم .نبود دار معنی آن میزان ولی یافت
 به که TAA و GSH سطوح .نبود دار معنی نیز ها گروه سایر

 هستند کلیه بافت اکسیدانی تیآن وضعیت هاي شاخص عنوان
 هاي گروه در بافتی SOD سطح .نداشتند داري معنی تغییرات

EEPO300 و I/R گروه از بیشتر داري معنی صورت به 
 هاي گروه در چنین هم و )p>05/0(بود شاهد

EEPO150+I/R و EEPO300+I/R سطح SOD نسبت 
  ).p>01/0(بود بیشتر داري معنی طور به شاهد گروه به

 
  
  
  
  
  

A 

B 
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   .مجددکلیوي رسانی خون – ایسکمی آسیب دنبال به لیپیدپراکسیداسیون، و اکسیدان آنتی سطوح بر خرفه الکلی عصاره اثر .1 جدول

 گروه
 MDA(مالون دي آلدیید

 )گرم پروتئین/، میکرومول
 ، SOD(سوپراکسید دیسموتاز

  )گرم پروتئین /واحدبین الملل
 ، میلی GSH(گلوتاتیون 

  )تئینگرم پرو/مول
 ، TAA(ظرفیت تام آنتی اکسیدانی

  )گرم پروتئین /میکرومول

Sham 9/1±96/12  4/16±107  04/0±6/0  1/4±5/76  
EEPO300 6/1±76/15  33±137* 02/0±56/0 4/3±9/69  

I/R 4/2±69/15  1/24±169* 06/0±7/0  6/11±4/92 
EEPO150+ 
I/R 9/0±61/11  28±206** 06/0±59/0  5/5±15/80 

EEPO300+ 
I/R 

2±29/15  3/12±196** 01/0±52/0  4/4±33/73  
 . p>01/0 و p>05/0 : سطح معنی داريبا ترتیب به شاهد گروه با دار معنی اختالف گر بیان :** و * .n=6 و است شده بیان معیار انحراف±میانگین صورت به نتایج

Sham : شاهد، گروه EEPO300: مجددکلیوي، رسانی خون – ایسکمی آسیب بدون بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 300 دوز با خرفه الکلی عصاره با تیمار گروه 
I/R: کلیوي، مجدد رسانی خون – ایسکمی آسیب القاء گروه:EEPO150+I/R  آسیب باالقاء بدن وزن یلوگرم بر کگرم میلی150 دوز با الکلی عصاره با تیمار گروه 

 رسانی خون–ایسکمی باالقاءآسیب بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 300 دوز با الکلی عصاره با تیمار گروه : EEPO300+I/R ، مجددکلیوي رسانی خون – ایسکمی
  .مجددکلیوي

  
   بحث

 بر را خرفه گیاه الکلی عصاره اثر ،حاضر مطالعه
 متعاقب آن اکسیدانی آنتی سطح و کلیوي عملکرد روي

 به مجدد رسانی خون و دقیقه 45 مدت به کلیوي ایسکمی
 که دادند نشان نتایج .داد قرار بررسی مورد ساعت 24 مدت
 با تیمار و I/R هاي گروه در کراتینین و اوره سرمی سطح

 اي مالحضه قابل طور به شاهد به نسبت خرفه الکلی عصاره
 اکسیداتیو هاي  شاخص میان در ،دیگر طرف از .بود باالتر
 که طوري به داشت، يدار معنی تغییرات SOD فقط بافتی

 پیدا شاهد گروه به نسبت داري معنی افزایش ها گروه همه در
   .کرد

 عاملی چندین پدیده یک کلیه در I/R آسیب
 و آزاد هاي رادیکال تولید که شود می تصور و است
 I/R آسیب در کلیدي نقش داراي اکسیژن فعال هاي گونه
 و آنزیمی اکسیدان آنتی سیستم چندین .)16(باشند کلیه

 استرس برابر در ها بافت از حفاظت ئولمس غیرآنزیمی
 ،SOD به توان می ها آن جمله از که هستند اکسیداتیو
 ویتامین ،E ویتامین ،GSH کاتاالز، پراکسیداز،  گلوتاتیون

A ویتامین و C 17(کرد اشاره(.  
 مطالعات در خرفه عصاره اکسیدانی آنتی فعالیت

 آن از تفادهاس فواید چنین هم .)18(است شده داده نشان قبلی
 .)12،11(است  شده گزارش مختلف کلیوي هاي بیماري در

 اتانولی و آبی عصاره که کردند گزارش همکاران و کریمی
 کراتینین منجربه کاهش مقدار افزایش یافته اوره و خرفه
 سفید هاي موش در هیستولوژي تغییرات چنین هم و سرم

 زناشی ا کلیوي سمیت معرض در که آزمایشگاهی بزرگ
 نهمکارا و هوزاین .)11(دشو می اند، گرفته قرار سیسپالتین

 ناشی کلیوي سمیت روي بر را خرفه گیاه آبی عصاره اثرات
 آزمایشگاهی بزرگ سفید هاي موش در جنتامایسین از

 که دادند نشان ها آن .دادند قرار بررسی مورد نژادآلبینو
 اتتغییر ماهی روغن و خرفه عصاره از زمان هم استفاده

 طریق از را کلیوي عملکرد در آمده وجوده ب نامطلوب
 پراکسیداسیون میزان کاهش و اکسیدانی آنتی فعالیت افزایش

   .)12(بخشد می بهبود
 خرفه عصاره که داد نشان حاضر مطالعه نتایج

 .شد تیمار و کنترل هاي گروه در SOD میزان افزایش باعث
 تغییر دونب تقریباً TAA و MDA، GSH میزان چنین هم

  روش دلیل به حدي تا احتماالً ها یافته این .ماند باقی
 در .است بوده تحقیق در استفاده مورد ایسکمی و نفرکتومی

 القاء از قبل روز 20 حیوانات تمامی راست کلیه مطالعه این
I/R یک برداشتن که اند داده نشان تحقیقات .شد برداشته  

 صورت به جبرانی راتتغیی آمدن وجوده ب باعث کلیه طرفه
 جریان بهبود چنین هم و گلومرلی فیلتراسیون میزان افزایش

  .)20 ،19(شود می دیگر کلیه در پالسمایی
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 میزان در توجهی قابل تغییرات حاضر، مطالعه در
 در تغییرات ولی ،شد مشاهده سرم کراتینین و اوره
 قابل I/R القاء از پس اکسیدان آنتی و اکسیدان گرهاي نشان

 زمان دلیل به تواند می احتماالت از یکی .نبود مالحضه
 ).مجدد رسانی خون از پس ساعت 24( باشد ها گیري اندازه

 که کردند گزارش همکاران و جونیور ظهار،ا این تأیید در
 به مجدد رسانی خون از پس دقیقه 5 در MDA میزان

 بعدي ساعت 24 در و کرده پیدا افزایش گیري چشم صورت
 کراتینین و اوره سطح اما ،گردد برمی اولیه سطح به تقریباً
 باال سطوح در I/R آسیب از پس زیادي مدت براي سرم
  .)21(ماند می  باقی

 که بود اکسیدانی آنتی تنها SOD ،مطالعه این در
 قبلی مطالعات با یافته این که ،داد نشان گیري چشم تغییرات

 را لیهک I/R آسیب از پس SOD فعالیت در افزایش که
 و دوباشی ،دیگر طرف از .)22( تطابق دارداند داده نشان

 طی در اکسیدان آنتی هاي ژن بیان کردند گزارش همکاران
I/R ها آن .)23(گیرد  صورت نمی هماهنگ صورت به کلیه 

 آن متعاقب و ایسکمی دقیقه 90 یا 60 که کردند مشاهده
 کاهش باعث مجدد رسانی خون ساعت 24 یا 2 صفر،

 و پراکسیداز گلوتاتیون کاتاالز، مثل کلیه هاي اکسیدان یآنت
 MnSOD فعالیت مقابل در و شود می سوپراکسیددیسموتاز

 ،mRNA و یابد افزایش می مجدد رسانی خون طی در
MnSOD آسیب زمان تمام در I/R و دارد افزایشی تنظیم 

  .)23(شود  زیاد می MnSOD تولید
  کهداد نشان ما مطالعه نتایج که این جالب نکته

 و کنترل گروه در بلکه تیمار گروه در فقط نه SOD میزان
 خرفه عصاره که رسد می نظر به .یافت افزایش I/R گروه
 مطالعه .است SOD فعالیت میزان بر تحریکی اثر داراي
 باعث آن بیان و SOD ژنکه  داد نشان همکاران و لیانگ

 سترسا از جلوگیري و کلیوي حاد آسیب میزان کاهش
 با حاضر مطالعه در اما .)24(شود می I/R از ناشی اکسیداتیو

 عملکرد در آن محافظتی نقش  ،SOD میزان افزایش وجود
 سرم کراتینین و اوره میزان روي بر تیمار هاي گروه کلیه

  .نشد مشاهده

 پاسخ I/R آسیب مهم هاي مکانیسم از یکی
 آغاز میایسک متعاقب مجدد رسانی خون با که است التهابی

 ماکروفاژها، قبیل از مختلفی سلولی عناصر و شود می
 ها، پالکت ها، لنفوسیت ها، نوتروفیل اندوتلیال، هاي سلول
 ایجاد در غیرسلولی عناصر چنین هم و پارانشیمی هاي سلول

 که دان اظهار کرده قبلی مطالعات برخی .)25(اند دخیل آن
 ایمنی مسیست روي بر تعدیلی اثر داراي خرفه عصاره

 هاي موش تیمار که دادند نشان همکاران و اویدجی .باشد می
 کیلوگرم بر گرم میلی 2 و 1 بادوز آزمایشگاهی بزرگ سفید
 هاي سلول تعداد در گیري چشم افزایش باعث خرفه بدن وزن

 نشان دیگري مطالعه .)26(شود می ها لنفوسیت و خون سفید
 تکثیر یشافزا باعث خرفه هاي ساکارید پلی که داد

 .)10(شود می طحال در B هاي لنفوسیت و T هاي تیموسیت
 ایمنی سیستم روي بر خرفه عصاره تحریکی اثر بنابراین

  .باشد ما مطالعه در شده مشاهده نتایج بر دلیلی تواند می
 احتمال آن هاي متابولیت و اکسید نیتریک تولید

 در آن نقش و است I/R زایی آسیب مکانیسم براي دیگري
  آندلیل که باشد می انگیز بحث I/R آسیب زایی بیماري

 تولید .)27(است سنتاز اکسید  نیتریک هاي ایزوفرم پیچیدگی
 القاء قابل سنتاز اکسید  نیتریک آنزیم توسط اکسید  نیتریک

(iNOS) فیلتراسیون و کلیوي هاي سلول آسیب به منجر 
 به مستقیم آسیب نتیجه در که شود می التهابی هاي سلول

DNA طرف از .آیند می وجوده ب آپوپتوزي اثرات یا و 
 اندوتلیالی سنتاز اکسید  نیتریک فعالیت کاهش ،دیگر

(eNOS) انقباض و اندوتلیال نامناسب عملکرد طریق از 
 .)29،28(شود میکلیوي  اختالل به منجر کلیوي عروق پیاپی

 تولید میزان خرفه عصاره که دادند نشان همکاران و عباس
 کاهش غلظت به وابسته روند یک در را اکسید  یتریکن

 که دهد می احتمال فوق مطالعه نتایج چنین هم .)30(دهد می
 نظر به ولی ،شود می iNOS کردن متوقف باعث خرفه

 باعث مؤثر طور به خرفه عصاره حاضر مطالعه در رسد می
 که شود نمی iNOS وسیله به اکسید  نیتریک تولید توقف

 سیستم روي بر خرفه عصاره تحریکی اثر دلیل هب احتماالً
 مطالعات .است iNOS بیشتر فعالیت آن دنبال به و ایمنی
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 بر خرفه عصاره اثرات دقیق مکانیسم شناسایی براي بیشتري
   .است الزم کلیه I/R آسیب روي

  
  گیري نتیجه

 توجه، قابل اکسیدانی آنتی اثرات وجود با
هایی که در  روش و ها غلظت با تواند نمی خرفه الکلی عصاره

 آسیب برابر در کلیه ازاین مطالعه مورد استفاده قرار گرفته، 
I/R نماید محافظت.   

  
  قدردانی وتشکر 

 از را خود سپاس مراتب نویسندگانبدین وسیله 
 که اهواز چمران شهید دانشگاه پژوهشی محترم معاونت

 دانشجویی ي نامه پایان قالب در را تحقیق این انجام ي هزینه
 کمال تشکر و سپاس گزاري نمود تأمین 9227055 شماره با

  .را دارند
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