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چکیده
Portulaca oleracea(خرفهمحافظتیاثراتبررسی،پژوهشاین ازهدف L. (درمسسولفاتتوسطشدهءالقاکبدينکروزبر

)2گروهنرمال،کنترل)1گروه:گروهچهاربهگرم200تا180تقریبیوزنباصحراییهاي موشسر28بود.صحراییهاي موش
گرممیلی400زانیم(روزانهخرفه)3گروهمس)،سولفاتبدنوزنلوگرمیکهري ازابهگرمیلیم200زانیم(روزانهمسمومگروه

یکتیماردورهطولشدند.تقسیمخرفهومسمومگروه)4گروهوگاواژ)صورتهبخرفهگیاهعصارهبدنوزنلوگرمیکهري ازابه
گلوتاتیونهاياکسیدانآنتیو)AST(آمینوترانسفرازآسپارتیتو)ALT(آمینوترانسفرازآالنینهايآنزیمسطوحدورهپایاندروماه

مسسولفات.شدبررسیسرمدر)LPO(چربیپراکسیداسیونو)SOD(دسموتازسوپراکسید)،CAT(کاتاالز،)GPx(پراکسیداز
سطوحخرفهومسمومگروهدرداد.کاهشراSODوGPx،CATسطوحافزایش،دارمعنیطوربهراLPOوALT ،ASTسطوح
داشتند.مطابقتبیوشیمیايهاي یافتهباهیستوپاتولوژیکینتایجیافتند.تغییرنرمالبهنزدیکودارمعنیصورتبهمذکورهاي فاکتور

شود.میکبديحفاظتسببآزادهاي رادیکالمهارواکسیدانیآنتیهايفاکتوروکنندهزداییسمهايآنزیمطریقازخرفه،صارهع

Portulaca oleracea(خرفه:ديیکلهاي هواژ L.(،اکسیدانآنتی،مسسولفات،کبدينکروز.

مقدمه
مهمترینازیکیهمچنینوسنگینفلزیکعنوانهبمس
فرایندهايدرکهگرددمیمحسوببیولوژیکیعناصر

پراکسیداز،کاتاالز،مانندآنزیمیهايفعالیتومتابولیکی
وداشتهنقشاکسیدازسیتوکرومودیسموتازسوپراکسید

باشدمیآهنجذبمهمعناصرازییکعنوانبه

)Alboghish & Myahi, طوربهمسهايترکیب.)2000
گرددمیهداستفاکشاورزيوصنعتیهاي فراینددرگسترده

)Masom, اینازکشاورزيزمینهدرمثالطوربه).1979
وهاکشآفتوهاکشقارچها،کشعلفتولیدبرايترکیب

درختزدگیقارچمثالبرايشود.میاستفادهدیگرمواردي
،شودمیتهیهآنازکهترکیبیومسسولفاتتوسطانگور
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استفادهترکیباینهاي بردرکاازدیگریکیگردد.میدرمان
آبیهاي جلبکوجاندارانازآبپاکسازيوتصفیهدرآن
درمسسولفاتازاستفادهدلیلهمینبه،باشدمی

هاانگلرفتنبینازباعثواسترایجتقریباًنیزهاآکواریوم
آبخاك،درتواندمیسنگینفلزات.شودمیآبتصفیهو
باهاانسانشود.واردغذاییزنجیرهچرخهدرگاهیو

قرارهمچنینوفلزاتاینبهآلودهمحصوالتازاستفاده
مسمومیتدچارکارمحیطدرآلودگیمعرضدرگرفتن

,Goyer(شوندمی ایجادباعث،حدازبیشمصرف).1991
شدیدمسمومیتگردد.میانسانوجانوراندرسوءاثرات
اینبااست.ارتباطدرتصادفیمصرفباکلیطوربهمس

وژنتیکیاستعدادبهتوجهباجامعهافرادازبرخیحال،
جانبیعوارضبهابتالءمستعدبیشترخاصهاي بیماري
Preston(باشندمیمسبااليمصرف & Snell, در).2008
،گرددمیمسازناشیتمسمویدچاراندامی کهاولینانسان

اختالالتایجادباعثغیرمستقیمطوربهمسباشد.میکبد
گرددمینیزگاويجنونوآلزایمربیماريجملهازعصبی،

)Babaei et al., محركیکنوانعهبمسسولفات).2012
مجاورتدرمداومصورتبهکهفرديبرايوشدهشناخته

یاخارشمانندمشکالتیوباشدمیمضرداردقرارآن
کند.میتولیدآزادرادیکالنهایتدروپوستیاگزماي

دیتولانرژيآببهژنیاکسمولکولايیاحباهاسلول
ژنیاکسهاي گونهازکمیریمقاد،ندیافرنیاطیدرکنند.می

شود.میدیتولاند،شدهاءیاحیئجزطوربهکهدهنده،واکنش
تنفساجتنابرقابلیغفرعیمحصولکیهاگونهنیا
با(آزادکالیرادشکلها نیاازبرخیهستند.توکندريیم

ها،چربیبهتوانندمیکههستند)نشدهجفتالکترون
نهایابرسانند.صدمهکینوکلئدهايیاسوهانیپروتئ

شوند.میدهینام)ROS(دهندهواکنشفعالاکسیژناصطالحاً
عییطبهاي دانیاکسآنتیییتوانانهیزمدراريیبسمطالعات

حفظدرخوراکیاهانیگهاي دانیاکسآنتیماننداي،هیتغذ
نیبتعادلعدماست.شدهانجامROSهاي بیآسازسلول

هاي ستمیسوآزادکالیراددکنندهیتولهاي ستمیس
باکهتییوضع،شدهویداتیاکساسترسبهمنجرکنندهپاکسازي

همراهکیپاتولوژهاي حالتازاريیبسدرسلولیبیآس
Bakkali(شودمی et al., امروزهاساسهمینبر).2006
کهدانیاکسآنتیداروهايافتنیبراياريیبسقاتیتحق
زندههاي سمیارگاندرآزادکالیراداندازندهدامبهعنوانبه

تیفعالبهاديیزتوجهراًیاخوشدهانجامکنند،میشرکت
ییدارواهانیگازبرخیشود.میعییطبویداتیاکسآنتی

اینمصرفکههستنددانیاکسآنتیازییباالریمقادحاوي
باشد.مؤثرانسانسالمتیدرتواندمیگیاهان

Portulacaعلمینامباخرفهگیاه oleraceaتیرهازو
گوشتیهاي برگکهباشدمی)Portulacaceae(پرتوالکاسه

اسیدآسکوربیکونوئیدفالوتاممحتوايبیشتریندارايآن
داردآزادهاي رادیکالمقابلدرمحافظتیاثروبوده

)Hayoz et al., Simopoulos؛ 1998 et al., 1992.(
وباالاسیدفنولیکتاممحتويمیزاندارايگیاهاینعصاره

مقادیردارايآنریشهواکسیژنپاکسازيفعالیتبیشترین
چرباسیدهايمنابعازیکیهمچنینوونوئیدفالزیاد
Bonnefont-Rousselot(باشدمی3-امگا et al., 2000.(

پراکسیداسیونیهاي فعالیتازمانعگیاهاینفنلیهايترکیب
باعثنتیجهدروچربهاي اسیدرويبرپراکسیدهیدروژن

Yang(گرددمیMDAمیزانکاهش et al., You؛ 2009

Guo et al., وزیمیمنپتاسیم،غنیمنبعخرفه).2009
درلینولنیکچرباسیدخوبمنابعازیکیواستکلسیم
دارايخرفهگیاهباشد.میسبزیجاتسایربامقایسه

اسیدگلوتاتیون،ازجملهبسیاريهاي اکسیدانآنتی
بهتوجهباباشد.میآلفاتوکوفرولوکاروتن-بتااسکوربیک،

چرباسیدهايمهممنبععنوانبهخرفهگیاهسودمندي
گلوتاتیون،اکسیدانآنتیزیاديمقداربودنداراو3-امگا

نظرهب،توکوفرول-آلفاوکاروتن- بتااسیدآسکوربیک،
کبدمسمومیتدرمانبرايمناسبیکاندیدگیاهاینرسدمی

اینانجامازهدفبنابراینباشد.مسسولفاتازناشی
نکروزبرخرفهداروییگیاهعصارهتأثیربررسیمطالعه

مسسولفاتبامسمومیتدنبالهبصحراییهايموشيکبد
.استبوده
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هاروشومواد
خرفهگیاهعصارهتهیه

منطقهدرپاییزفصلدرخرفهگیاههواییهاي بخش
ییدأتازپسوگردیدآوريجمعجیرفتکرمان،جنوب

خشکبعدودادهشستشوآبتوسطشناسیگیاهکارشناس
خیساندنروشازخرفهآبیعصارهتهیهمنظوربه.شد

باتمیزارلنیکدرخرفهشدهخشکپودرشد.استفاده
بستنازپسومخلوطخوبیبهمقطرآبوزنیبرابر5

مخلوطسپسشد.خیساندهساعت72مدتبهظرفدرب
مایعشد.جداآنازاضافاتوهاتفالهوصافشدههمگن
شد.گیريرطوبتگرمآبحمامدرحاصلهمگن

حیوانیمدل
کبدينکروزرويبرخرفهعصارهتأثیربررسیمنظورهب

حیواناتگردید.استفادهویستارادژنصحراییهايموشاز
نوريدورهوگرادسانتیدرجه26شدهکنترلدمايبا

بهدسترسیباوتاریکیساعت12وروشناییساعت12
.شدندنگهداريکافیيغذاوآب

شرایطبرخرفهداروییگیاهعصارهاثربررسیمنظوربه
موشسر28مس،سولفاتتوسطشدهایجاداکسیداتیو
گروهچهاربهگرم200تا180تقریبیوزنباصحرایی

باشد.میزیرشرحبهکهگردیدتقسیممختلفتیمار
آزادانهطوربهگروهاینهاي موش(شاهد):اولگروه
کنترلگروهعنوانبهوداشتهغذاییموادوآببهدسترسی
.استانجام نشدهآنهارويبرتیماريهیچگونه
اینهايموش:مس)سولفاتتوسط(تیماردومگروه

هري ازابهگرممیلی200زانیمروزانهصورتهبگروه
دریافتگاواژصورتبهمسسولفاتبدنوزنلوگرمیک

همکارانوKumarمطالعاتاساسبرروشاینکهکردند
.شدانتخاب)2016(

هايموش:خرفه)گیاهعصارهتوسط(تیمارسومگروه
هري ازابهگرممیلی400زانیمروزانهصورتبهگروهاین

دریافتگاواژصورتبهخرفهگیاهعصارهبدنوزنلوگرمیک
.کردند

:خرفه)گیاههمراهبهمسسولفات(تیمارچهارمگروه
هري ازابهگرممیلی200مسسولفاتدریافتیزودزانیم
هرازايبهگرممیلی400همراهبهبدنوزنلوگرمیک

روزانهگاواژصورتبهبود که خرفهبدنوزنکیلوگرم
.کردنددریافت

دورهپایاندروبودهماهیکتیماردورهمدتطول
د.یگردآوريجمعهاگروهتمامیازکبدوخونهاي هنمون

هیستوپاتولوژیکبررسیبراي%10فرمالیندرکبدنمونه
.شدفیکس

سرمتهیه
تیماردورهپایاندرصحراییهايموشخوننمونه

شددادهاجازهاتاقدمايدردادنقراربابعدوشدهآوريجمع
بهسانتریفیوژدستگاهتوسطسپسنماید.لختهایجادخونتا

شفافسرمدقیقهدردور3000سرعتباودقیقه10مدت
انجاممنظوربهداردربهاي میکروتیوپدروگردیدجدا

لیپیدکاتاالز،پراکسیداز،(گلوتاتیونبیوشیمیاییپارامترهاي
آمینوآالنینآمینوترانسفراز،آسپارتاتپراکسیداسیون،

.شدنگهداريگرادسانتیدرجه- 20دمايدرترانسفراز)

کبديهاي آنزیم
آسپارتاتهاي آنزیمکبديعملکردیابیرزابراي 

بر)ALT(آمینوترانسفرازآالنینو)AST(آمینوترانسفراز
موردسرمدر)Frankel)1957وReitmanروشاساس
.گرفتقراربررسی

اکسیدانآنتیفعالیتارزیابی
اکسیدازپرگلوتاتیون

وPagliaتوسطشدهفیتوصروشاساسبرمتدنیا
Valentine)1967(ونیگلوتاتمیآنزباشد.یماستوار

توسطرا)GSH(ونیگلوتاتونیداسیاکسواکنشدازیپراکس
Cumene(دیدروپراکسیهکومن Hyroperoxide(زیکاتال

،NADPHوردوکتازونیگلوتاتمیآنزحضوردر.کندیم
اءیاحونیگلوتاتبهدوباره )GSSG(شدهدیاکسونیگلوتات
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همزمانونیداسیاکسبااءیاحنیاکهشودیملیتبد
NADPHبهNADP+کاهشواکنشنیادراست.همراه

.شدي ریگاندازهنانومتر340موجطولدري نورجذب

دیسموتازاکسیدسوپر
اساسبرسموتازیداکسیدسوپرآنزیمفعالیتمیزان

.شدتعیین)1972(همکارانوNishikimiروش

کاتاالز
بررسی)Luck)1971روشبهکاتاالزاکسیدانآنتی

کاتاالزمیآنزتوسطدیپراکسادروژنیهروشنیادر.شد
موجطولدرکهشودیمهیتجزژنیاکسوآببه

طور هبH2O2هیتجزي اسپکتروفتومترروشبهنانومتر240
است.همراهجذبکاهشبامستقیم

پراکسیداسیونلیپید
Sathoروشاز لیپیديونیپراکسیداسارزیابیبراي

استفاده)TBA(اسیدتیوباربیتوریکمعرفو)1988(
طولدرMAD+TBAکمپلکستشکیلکهيطوربهد،یگرد
منحنیپایهبرآنهاغلظتوداشتهجذبنانومتر532موج

.دشگیرياندازهاستاندارد

هیستوپاتولوژي
ضخامتودستیمیکروتومبا،بافتازبرشتهیه

.شدانجامائوزینوتوکسیلینهماآمیزيرنگومیکرومتر7

آماريهايتحلیلتجزیه و 
تکراردورهسهباوتصادفیصورتبههاآزمایشتمامی

افزارنرمتوسطحاصلنتایجتحلیلوتجزیه.انجام گردید
SPSS)USA, I1,Chicago, SPSS Inc(16ویرایش
Mean(معیاري خطا±میانگینصورتبهنتایجشد.انجام ±

SD(آنالیزآزمونازهادادهآنالیزي برا.گردیدندذکر
One-Way(طرفهیکواریانس ANOVA(صورتدرو

.شداستفادهLSDتعقیبیآزمونازدارمعنیاختالفوجود

ي آماري دارمعنیسطحعنوانبه)P>05/0(مواردتمامیدر
.شدگرفتهنظردر

نتایج
اکسیدانیآنتیفعالیتارزیابی

هايموشاکسیدانیآنتیفعالیتارزیابیازحاصلنتایج
قراربررسیموردمختلفهايگروهدرتیمارتحتصحرایی

گردید.ارائه1جدولدروگرفت

پراکسیدازگلوتاتیون
تیمارتحتمختلفهايگروهرويبرشدهانجامبررسی

آنزیمفعالیتمیزانکهدهدمینشانصحراییهايموش
مسسولفاتمزمنزودکهگروهیدرپراکسیدازگلوتاتیون

شاهدگروهبامقایسهدريدارمعنیکاهشاندکردهدریافت
فعالیتمیزانکهصورتیدر).P>01/0(استداشته
مراههبهخرفهگیاهعصارهکهچهارمگروهدراکسیدانآنتی

بهنسبت)P>01/0(افزایشکردنددریافتمسسولفات
است.داشتهدومگروه

کاتاالز
کاتاالزمیزانکهدهدمینشان1جدولدرشدهارائهنتایج

نرمالگروهبهنسبتکردنددریافتمسسولفاتکهگروهیدر
کهصورتیدر.)P>01/0(استداشتهتوجهیقابلکاهش
ازدومگروهبامقایسهدرچهارمگروهدرکاتاالزآنزیمفعالیت

.)P>01/0(استداشتهتوجهیقابلافزایشآمارينظر
دیسموتازسوپراکسید

آنزیمفعالیتمیزانکهدهدمینشانحاصلنتایج
مسسولفاتتنهاکهگروهیدردیسموتازسوپراکسید

کاهشآمارينظرازشاهدگروهبامقایسهدرکردنددریافت
فعالیتدیگرسوياز.)P>01/0(استداشتهتوجهیقابل
سولفاتتوسطتیمارتحتکهچهارمگروهدرآنزیماین

داشتهافزایشدومگروهبهنسبتگرفتندقرارخرفهومس
.)P>01/0(است
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پراکسیداسیونیپیدلبررسی
مختلفهايگروهرويبرشدهانجامهاي یررسبنتایج

گروهدرMDAمیزانکهدهدمینشان1جدولدرتیمار

استداشتهآمارينظرازافزایشکنترلگروهبهنسبتدوم
)01/0<P(.نسبتمارهچگروهدرمیزانایندیگرسوياز

.)P>05/0(استدادهنشانافزایشدومگروهبه

مسسولفاتمزمنزودبدنبالکبدبافتدرون،یداسیدپراکسیپیلودانیاکسآنتیسطوحبرخرفهگیاههعصاراثر-1جدول

دییآلديدمالون)MDA(گروه
)نیپروتئگرم/کرومولیم(

پراکسیدازگلوتاتیون
)U/mg pro(

کاتاالز
)U/mg pro(

دیسموتازاکسیدسوپر
)U/mg pro(

45/11±19/5645/0±93/274/3±31/2018/0±20/0کنترل
97/21±54/0مسسولفات a82/0±58/26 b36/0±55/52 b18/0±68/9 c

99/10±95/5513/0±46/2797/0±57/1964/0±87/0خرفه
34/20±96/1خرفه+مسسولفات y57/0±78/28 x z25/0±18/86و y87/0±42/11 z

=N(استشدهانیباریمعي خطا±نیانگیمصورتبهجینتا 7.(
a :05/0<P،b :01/0<Pوc :001/0<Pباشدمیشاهدگروهودومگروهبیندارمعنیاختالفبیانگر.
x :05/0<P،y :01/0<Pوz:001/0<Pباشدمیچهارمگروهودومگروهبیندارمعنیاختالفبیانگر.

ASTوALTيکبدهاي آنزیمبررسی

وALTکبديهاي آنزیممیزانبررسیازحاصلنتایج
ASTشدهارائه2و1شکلدرصحراییهاي موشسرمدر
وALTمیزانکهدهدمینشانآمدهبدستنتایجاست.
ASTتیمارمسسولفاتمزمنزودتوسطکههاییموشدر
گروهبهنسبتتوجهیقابلافزایشآمارينظرازشدند

U/LبابرابرALTمیزان.)P>001/0(استداشتهشاهد

U/L1/45±بابرابرASTمیزانو01/60±372

گروهدرآنزیمدواینمیزانکهصورتیدرباشد.می80/153
دراندکردهدریافتمسسولفاتهمراهبهخرفهکهچهارم
کاهشکردنددریافتمسسولفاتتنهاکهگروهیبامقایسه

.)P>01/0(استداشتهيدارمعنی

مسسولفاتمزمنزودبامسمومیتبدنبالصحراییهايموشسرمدرALTآنزیمسطحبررسی-1شکل
a :05/0<P،b :01/0<Pوc :001/0<Pباشددار بین گروه دوم و گروه شاهد میبیانگر اختالف معنی.
x :05/0<P ،y :01/0<P وz:001/0<Pباشددار بین گروه دوم و گروه چهارم میبیانگر اختالف معنی.
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مسسولفاتمزمنزودبامسمومیتبدنبالصحراییهايموشسرمدرASTآنزیمسطحبررسی-2شکل
a :05/0<P،b :01/0<Pوc :001/0<Pباشددار بین گروه دوم و گروه شاهد میبیانگر اختالف معنی.
x :05/0<P ،y :01/0<P وz:001/0<Pباشددار بین گروه دوم و گروه چهارم میبیانگر اختالف معنی.

کبدبافتهیستوپالوژیکیبررسی
وهماتوکســیلینتوســطشــدهآمیــزيرنــگتصــاویر

درمختلــفتیمــاريهــايگــروهدرکبــدبافــتائــوزین
هـاي  بررسـی نتـایج .شـد ارائـه 6و3،4،5هـاي  شکل
طبیعیکامالًشاهدحیواناتکبدکهدادنشانشناسیبافت
طـور بـه مرکـزي وریـد اطرافدرکبديهاي طناببوده،
موجـود تصـاویر طبـق .)3(شکلاستگرفتهقرارمنظم

درکبـدي نکـروز ایجـاد باعـث مسسولفاتمزمنزود
ـ هـاي  سـلول تجمـع وهاهپاتوسیت وریـد اطـراف وپفرک

شـده تیمارگروهدرکهصورتیدر).4(شکلشدمرکزي
تنهاخرفهیلوگرمکبرگرممیلی500زودبامسسولفات

نکـروز دچارمرکزيوریداطرافدراندکیهپاتوسیتهاي
تنهـا کـه گروهیبامقایسهدرالتهابیهايسلولوگردید

(شـکل اسـت داشتهکاهشاندکردهدریافتمسسولفات
تنهـا کـه گروهـی دراسالیدهابررسینتایجهمچنین).6
دریافـت خرفـه بـدن وزنیلوگرمکبرگرممیلی500زود

بـا مشـابه کبـد بافـت مورفولـوژي کهدادنشاناندکرده
.)5(شکلباشدمیشاهدهاي نمونه

،هپاتوسیتهسته:Cسینوزوئیدوکبديطناب:Bمرکزي،ورید:A؛نرمالکبدبافتهیستولوژي-3شکل
)400x(بزرگنماییائوزینوهماتوکسیلینآمیزيرنگ
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سینوزوئید،وکبديطناب:Bمرکزي،ورید:A؛ مسسولفاتتیمارتحتصحراییموشکبدبافتهیستولوژي-4شکل
C:هپاتوسیتهسته،D:400(بزرگنماییائوزینوهماتوکسیلینآمیزيرنگ،التهابیسلولx(

سینوزوئیدوکبديطناب:Bمرکزي،ورید:A؛خرفهتیمارتحتصحراییموشکبدبافتهیستولوژي-5شکل
C:400(بزرگنماییائوزینوهماتوکسیلینآمیزيرنگهپاتوسیت،هستهx(

سینوزوئید،وکبديطناب:Bمرکزي،ورید:A؛ مسسولفات+خرفهتیمارتحتصحراییموشکبدبافتهیستولوژي-6شکل
C:یتهپاتوسهسته،D:400(بزرگنماییائوزینوهماتوکسیلینآمیزيرنگ،التهابیسلولx(
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بحث
کاهشسببخرفهتجویزکهدادنشانمطالعه،این نتایج

سرمدرASTوALTکبديهاي آنزیمسطحدارمعنی
هاهپاتوسیتغشايبهآزادهايرادیکالاتصالگردد.می

فعالیتنتیجهدر،شودمینکروزوءغشاآسیبسبب
سببحالتاینویابدمیافزایشALTوASTهاي آنزیم

سیتوزولدرونطبیعیحالتدرکههاییآنزیمآزادسازي
Ahmad(شودمیخونجریانبههستندسلولی et al.,

سطوحکبديهاي آسیبتشخیصمنظوربهنتیجهدر).2002
استفادهموردوسیعطوربهALTوASTهاي آنزیمسرمی

Drotman(یرندگمیقرار & Lawhan, واقعدر.)1978
آسیببیانگرالذکرفوقهاي آنزیمسرمیسطحافزایش
وکبددرسلولیغشايعملکرداختاللنتیجهدروساختار
Ahmad(باشدمیکبديآسیبنوعودرجهمعرف et al.,

کاهشباعثخرفهکهدهدمینشاندیگرپژوهشی.)2002
هاي رتدرASTوALTکبديهاي آنزیممیزاندارمعنی
Hanan(گردیدCCl4مزمنزودباشدهتیمار et al.,

کاهشباخرفهکهکندمیتأییدمطالعهایننتایج).2014
محافظتباعثاکسیداتیواسترسمهاروپراکسیداسیونلیپید
بروزازمانعومسسولفاتمزمنزودمقابلدرکبدبافت

مطالعه،ایني آمارنتایجبامطابقگردد.میکبدينکروز
دیسموتاز،اکسیدسوپرهاي اکسیدانآنتیفعالیتمیزان

شدهتیمارهاي گروهدرپراکسیدازگلوتاتیونوکاتاالز
کاهشکنترلگروهبهنسبتمسسولفاتمزمنزودتوسط
تولیدبامسسولفاتشودمیتصور.بودیافتهي دارمعنی

وغشاییلیپیدهايبراثرطریقازآزادهايرادیکال
وسیتوپالسمیداخلشبکهاشباعغیرچرباسیدهاي
مانندلیپیديپراکسیدهايتشکیلسببآنهاکردنپراکسیده

رفتندستازسببحالتاینوشودمیآلدئیدديمالون
د.دگرمیکبديآسیببهمنجرنتیجهدروغشاءیکپارچگی

هايمکانیسمضعفبهمنجرآلدئیدديمالونمیزانافزایش
حدازبیشتولیدازنتیجهرد،شدهاکسیدانیآنتیتدافعی

سوپراکسیدکاهششد.نخواهدجلوگیريآزادهايرادیکال
هاهپاتوسیتآسیبتشخیصبرايمناسبیمعرفسموتازید

,Naik(شودمیمحسوب کاهشمطالعهاین در.)2003
شاهدگروهبامقایسهدردیسموتازاکسیدسوپردارمعنی

فعالیتکاهشاست.بودهسوپراکسیدهاي آنیونتولیدبیانگر
درمسسولفاتتوسطتیمارتحتگروهدرزکاتاالآنزیم

باشدمیهاآنیونسوپراکسیدافزایشبدلیلشاهدبامقایسه
نهایتدروسموتازیدسوپراکسیدسطحکاهشبهمنجرکه

Chance(گرددمیکاتاالزشدنفعالغیر et al., 1952.(
هايترکیبمناسبمنابعغذایی،هاي مکملازبرخی

هستندمؤثربدنسالمتبهبوددروباشندمیاکسیدانیآنتی
)Bryszewska et al., کهانددادهنشانمطالعات).2005

پدیدهواکسیداتیوهاي استرسازپیشگیريباعثخرفهگیاه
خرفهگیاهازآنهاغذاییرژیمدرکهشدههاییرتدرپیري

کبددرCATوSODهايآنزیمفعالیت.استشدهاستفاده
بهنسبترفتهبکارآنهاغذاییرژیمدرخرفهکههاییرت

خرفهمهارکنندگیاثربرداللتاینوبودهباالترشاهدگروه
هاآنزیماینافزایشطریقازلیپیدهاپراکسیداسیونبر

رااکسیداسیونپدیدهازحاصلمحصوالتکهباشدمی
Nosrati(دهندمیکاهش et al., هايترکیبازیکی).2010

میزانکاهشباعثکهباشدمیسیانین-بتاخرفه،همؤثر
Esterbauer(گرددمیاکسیداتیواسترس et al., 1991.(
ایناکسیدانیآنتیخواصازحکایتمتعدديهايگزارش

غشاءپذیريآسیبوچربیپراکسیداسیونمهارکنندهوگیاه
Hayoz(داردآزادهاي رادیکالمقابلدر et al., ؛ 1998

Michael & Fowler, گیاهاکسیدانیآنتیخواص).2007
فالونوئیدها،،3- امگاچرباسیدبهتوانمیراخرفه

نسبتبتاالینمادهوهامونوترپنوآلکالوئیدهاها،کومارین
ضداثراتدارايبتاالینکهدهدمینشانهاپژوهشداد.

هاي رادیکالمهارباواستآترواسکلروزيضدواکسایشی
هاي بیماريازجملهمختلفهايبیماريبروزازمانعآزاد
Lenzen(شودمیکبديوعروقوقلب et al., ؛ 1996

Sadi et al., 2012.(
باندبهقادرقوياکسیدانتیکعنوانبهمسمزمندوز

Linder(باشدمیسلولیهايمولکولباشدن & Hazegh-

Azam, برهیدروکسیلرادیکالتولیدبامس).1996
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نشانشدهانجاممطالعاتگذارد.میاثرسلولیهايفعالیت
غشاءپراکسیداسیونلیپیدباعثمسمزمندوزکهداد

Sokol(گرددمیمیتوکندري et al., آسیببنابراین.)1990
.باشدمیمیتوکندريغشاءپراکسیداسیونازناشی،کبدي

نکروزایجادباعثمسمزمندوزکهدهدمینشانمطالعات
تهاجمباعثنکروزتحتهايهپاتوسیت.گرددمیکبدي

شوندمیکبدبیشترآسیبباعثنتیجهدروالتهابیسلولهاي
)Choi et al., بررسینتایجتحقیقایندر.)1994

نشانتیمارتحتهايرتکبدهايبافتهیستولوژیکی
همچنینوکبدينکروزباعثمسمزمندوزکهدهدمی

مطالعههمچنینگردید.وریداطرافالتهابیهاي سلولتجمع
کبدينکروز)2012(همکارانوIqbalتوسطشدهانجام
نتایج.کندمیییدأترامسسولفاتمزمندوزازناشی

خرفهگیاهاکسیدانیآنتیخواصتحقیقاینازآمدهبدست
درآنمفیدهمؤثرهايبترکیبهتوجهباوکرده ییدتأرا
آزادرادیکالهايمهارهمچنینواکسیدانیآنتیسیستمیتوتق

بانتیجهدروغشاءچربیسیونپراکسیداکاهشموجب
آنهانکروزازکبديهاي هپاتوسیتندريمیتوکساختارحفظ

.کندمیجلوگیري
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effects of purslane (Portulaca oleracea L.) on liver

necrosis induced by copper sulfate in rats. Twenty-eight male rats were divided into four groups
as follows: 1) Normal, 2) Toxicant control (CuSo4 was given orally (200 mg/kg b.w), 3)
Purslane was given orally (400 mg/kg b.w) and 4) Toxicant + purslane. At the end of the four
weeks, all the rats were sacrificed and some biochemical parameters of serum such as alanine
aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) and concentrations of
alondialdehyde (MDA), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione
peroxidase (GPx) in serum were estimated. CuSo4 significantly increased the levels of ALT,
AST, and MDA and decreased the levels of CAT, SOD, and GPx in toxicant rats. The toxicant
+ purslane group restored these changes to normal levels. Histopathological findings are
consistent with biochemical findings. Purslane has a hepatoprotective effect on CuSo4-induced
hepatic damage in rats and these effects might be contributed to modulation of detoxification
enzymes and antioxidant and free radical scavenger effects.

Keywords: Purslane (Portulaca Oleracea L.), hepatic necrosis, copper sulphate, antioxidant.


