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آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی

تاثیر عصاره الکلی برگ زیتون بر آسیب ایسکمی -بازخونرسانی کلیوی درموشهای
صحرایی نر بالغ
محمدرضا نصیرزاده* ،1میرعلیرضا نورآذر ،2لیال

روشنگر3

 -1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبريز ،استاديارگروه فیزيولوژی ،تبريز ،ايران.
 -9دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبريز ،استاديار گروه فیزيولوژی ،تبريز ،ايران.
 -3دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،دانشیار بافتشناسی دانشکده پزشکی ،تبريز ،ايران.
*نويسنده مسئول مکاتباتmr.nasirzadeh@iaut.ac.ir :
(دريافت مقاله 29/2/2 :پذيرش نهايی)23/4/3 :

چکیده
ایسکمی-بازخونرسانی با درجات مختلف در پیوند کلیه دیده میشود .مطالعات چندی نشان دادهاند که ایسکمی-بازخونرسانی
میتواند باعث آسیب حاد کلیوی گردد .بیماریهای کبدی و اختالالت عصبی مرتبط با آسیب کلیوی یک مشکل بالینی معمول است.
برگ زیتون یک منبع سرشار از ترکیبات فنلی است که به لحاظ بیولوژیکی فعال هستند و ظرفیت آنتیاکسیدانی ،ضد التهابی و قدرت
پاککنندگی رادیکالهای آزاد را دارند .در این مطالعه تعداد  05سر موش صحرایی نر بهطور تصادفی به  0گروه مساوی شامل :گروه
کنترل :حیوانات سالم دست نخورده ،گروه یک :ایسکمی–بازخونرسانی بهمدت  05دقیقه و دریافت عصاره برگ زیتون ،گروه دو :گروه
ایسکمی-بازخونرسانی بهمدت  05دقیقه ،گروه سه :گروه ایسکمی-بازخونرسانی بهمدت  025دقیقه و دریافت عصاره برگ زیتون و
گروه چهار :گروه ایسکمی-بازخونرسانی بهمدت  025دقیقه تقسیم شدند .حیوانات گروههای یک و سه عصاره را بهصورت محلول در
 5/0میلیلیتر آب آشامیدنی از طریق گاواژ و بهمدت  05روز با دوز  055 mg/kgدریافت کردند .حیوانات سایر گروهها همحجم
عصاره ،نرمال سالین را از طریق گاواژ دریافت کردند .در پایان دوره ،سطح آنزیمهای آنتیاکسیدان سوپراکسید دسموتاز ( )SODو
گلوتاتیون پراکسیداز ( )GPXو نیز سطح ظرفیت تام آنتی اکسیدانی ( )TACو مالوندیآلدئید ( )MDAدر بافت کلیه اندازهگیری شد.
تجویز عصاره برگ زیتون توانست سطح  TACو فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان  GPXو SODرا در گروههای یک و سه بهطور
معنیداری نسبت به گروههای دو و چهار افزایش دهد .همچنین سطح آنزیم  MDAدر بافت کلیه گروههای تیمار شده با عصاره برگ
زیتون در مقایسه با گروههای ایسکمی-بازخونرسانی بهطور معنیداری پائینتر بود ( .)P<5/50این مطالعه نشان داد که تجویز خوراکی
عصاره برگ زیتون اثرات محافظت کنندگی در برابر آسیب ناشی از ایسکمی-باز خونرسانی دارد.
کلید واژهها :آسیب ایسکمی-باز خونرسانی ،کلیه ،آنزیمهای آنتیاکسیدن ،موش صحرایی.
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مقدمه

مرحله نهوایی د ره خونرسوانی مجودد اتفواق مویافتود

مکانیسمهای پاتوفیزیولوژی که به آسیب حاد کلیووی

( .)Kosieradzki et al., 2008ب وهطووور کلووی ،آسوویب

منجر میشوند ،بهطور کامل شناخته نشدهاند .اما یکی از

بوه

خونرسانی مجدد بهصور

یک پاسخ التهابی نسوی

علل اصلی نارسایی حاد کلیوی ،ایسکمی-بازخونرسوانی

اسوتر

کلیوووی اسوو  .بیموواریهووای کیوودی اخوووت

 .)2010; Nuria et al., 2002اینترلووکین 1-فواکتور

نور لوژیکی مرتیط با آسیب کلیوی یک مشوکل بوالینی

نکر زدهنده توموری ( )TNF-αبه عنوان سویتوکینهوای

( .)Kurcer et al., 2007به عنوان مثوال در

پیش التهابی هستند که پس از پیوند عضو ،نقوش مهموی

پی کاهش جریان خون به کلیه بوه دنیوال خوونریزی یوا

در آسیب ایسکمی -بازخونرسانی دارنود ( Hidehisa et

قطع کامل جریان خون در حین عمل پیونود کلیوه ،ایون

.)al., 2002

معمول اس

ضعی
درجا

اتفاق میافتد .ایسکمی -خونرسوانی مجودد بوا
مختلف در پیوند کلیه دیده میشود مطالعوا

اکسویداتیو شوناخته مویشوود ( Lee and Lee,

برگ زیتون یک منیع سرشار از ترکییوا

فنلوی اسو

که به لحاظ بیولووژیکی فعوال هسوتند ظرفیو

چندی نشان دادهاند کوه مویتوانود باعوآ آسویب حواد

اکسیدانی ،ضد التهابی قدر

کلیوی گردد ( .)Esposito, 2011; Nahed, 2011علو

بهتری دارند (.)Lee et al, 2009; Seyd, 2010

اصلی عملکرد تاخیری باف

کلیه به دنیال پیوند ،آسویب

همچنین ،ترکییا

آنتوی

پوا کننودگی رادیکوالی

فنلی مشتق از برگ زیتون بوا داشوتن

ایسکمی-بازخونرسانی میباشد .هور چوه میوزان آسویب

مقووادیر قابوول توووجهی ا لئووور پئین ( )Oleuropeinاز

ا لیه در اثر ایسکمی-بازخونرسانی بیشتر باشد ،احتموال

اکسیداسیون لیپووپر تئینی جلووگیری مویکننود ( Seyd,

رد پیوند یا اخت ل در عملکرد آن افزایش مییابد .بنوابر

.)2010

این ،کاهش در آسیب ا لیه منجر به نتیجه بهتر برای بقوا

گیاهان دار یی به عل

سوهول

دسترسوی ،عووار

پیوند میشود .ایسکمی به دنیال آن خونرسانی مجودد

جانیی انود

با تولید رادیکالهای آزاد موجب آسیب شدید اکسیداتیو

محققین بوده میتوانند جایگزینهای شایسته دار های

در باف ها میشوود ،اگرچوه بورای بقواا بافو
ایسکمیک ،خونرسانی مجدد ضر ری اس

کلیووی

( Dun-xian

.)et al., 2005; Hidehisa et al., 2002
الکر همکاران در سال  0221گوزار

صورفه اقتاوادی ،امور زه موورد توجوه

صناعی باشند.
برگ درخ

زیتون به عنوان دار ی شفابخش باستانی

در کشورهای ار پایی مدیترانه استفاده مویشوود در
کوردهانود کوه

رژیم غذایی بوهصوور

عاواره چوای گیواهی قابول

رادیکالهای اکسیژن میانجیهوای مهوم آسویب در طوی

مارف اس  .به نظر میرسود عاواره بورگ زیتوون بوا

ایسکمی-بازخونرسانی کلیوی هسوتند ( Walker et al.,

داشتن ترکییا

فنلی میتوانود بوهعنووان آنتویاکسویدان

.)2001

طییعی مورد استفاده قرار گیورد (.)Lee and Lee, 2010

کوزیراکی در سال  0222نشان داد که در ر ند انتقوال
کلیه ،ایسکمی یک پدیده غیرقابول اجتنواا اسو
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با توجه به اینکه تاکنون دراین زمینه مطالعوهای صوور
نگرفته اس  .لذا هودف از انجواا ایون مطالعوه ارزیوابی
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آنتویاکسوویدانی عاواره بورگ زیتووون بور سووط

آنزیمهوای آنتویاکسویدانی بوهدنیوال آسویب ایسوکمی-
خونرسانی مجدد میباشد.

ا اپراتور ،باقیمانده بهعنوان عااره آمواده شود ( Eidi et

.)al., 2012
در گر ههای  3 1حیوانا
بهمد

مواد و روشها
صوحرایی نور نوژاد

یستار با زن 002±02گورا بوهصوور

تاوادفی بوه 0

گر ه 12تایی مسا ی تقسیم شدند .مو های صوحرایی
هور  0گوور ه از مرکووز پوور ر

حیوانووا

آزمایشووگاهی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسو می احود تیریوز
تهیه در آن مرکز در شرایط یکسان با دسترسی آزاد به
آا غذا در سطحی با دمای  01±0درجه سلسویو
در  0گر ه به شرح زیر تقسیم شدند:
سالم دس

ه دریاف

دقیقه بهع

02

کردند.

طریق گا اژ دریاف

در پایان د ره تجوویز عاواره ،حیوانوا
مورد مطالعه تح

بیهوشی مورد جراحی (بر

ه دریاف

دقیقه بهع

02
102

عااره برگ زیتون

گر ه  :4گر ه ایسکمی-خونرسانی مجدد بوهمود

در خط

سط شکم دسترسوی بوه کلیوههوا پوس از کنوار زدن
عر ق کلیوی ایسکمی-خونرسانی د طرفه با اسوتفاده
ایسکمی کلیوی د ره پرفوزیون آغواز

گردیوود (.)Manuela et al., 2003; Nahed, 2011
ایسکمی ،یک ساع

خونرسانی مجدد انجاا گرف  .در

گر ههای  4 0بهدنیال یک ساع

گر ه  :3گر ه ایسکمی-خونرسانی مجدد بوهمود

گور ههوای

بوهترتیووب در گوور ههووای  0 1بوهدنیووال یووک سوواع

دقیقه

خونرسوانی مجودد صوور

گرفو

ایسکمی ،د ساع
( Kurcer et al .,

.)2007; Ersoz et al., 2009
102

دقیقه (.)Kurcer et al., 2007; Nahed, 2011
عصارهگیری

جه

همحجوم عاواره ( 2/0میلویلیتور) سورا فیزیولوووژی از

پس از یک ساع

عااره برگ زیتون

گر ه  :0گر ه ایسکمی-خونرسانی مجودد بوهمود

گر ههای 4 0

از گیره رگی غیرتر ماتیک در نزدیکی ناف کلیه ایجاد

نخورده

گر ه  :1گر ه ایسکمی-خونرسانی مجودد بوهمود

( .)Mohaghegi et al., 2011حیوانا

کردنوود

چربیهای د ر کلیه) قرار گرفته پس از دسترسوی بوه

چرخووه نوووری  10/10ر شوونایی–توواریکی نگهووداری
گر ه کنترل :حیوانا

 32ر ز قیل از ایسکمی به میزان 122 mg/kg

از راه خوووراکی از طریووق گووا اژ دریافوو

در این مطالعه تعداد  02سر مو

شدند .حیوانا

عاواره بورگ زیتوون را

تهیه عااره برگ زیتوون ،مقودار معینوی بورگ

جه

ایجاد بیهوشی از دار های بیهوشی کتوامین بوه

میزان  42 mg/kgزن بدن زای زیون  01 mg/kgزن
بدن بهصوور

داخول صوفاقی اسوتفاده شود ( Syed,

 .)2010درپایان خونرسانی مجدد نمونههای باف

زیتون تازه تهیه پس از خشوک شودن آسویاا گشوته

اخذ شد.

سپس با استفاده از هگزان متانول عاارهگیوری انجواا

اندازهگیری فراسنجههای بیوشیمیایی

گرف  .پس از تیخیر ح ل با استفاده از دستگاه ر تاری

فراسنجههای بیوشیمیایی با اسوتفاده از کیو
 Randoxساخ

کلیوه

تجواری

کشور انگلستان اندازهگیری شدند.
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سوپراکسید دیسموتاز (:)SOD

در ایوون ر

از گووزانتین گووزانتین اکسوویداز جهو

تولید رادیکالهای سوپراکسوید اسوتفاده مویشوود .ایون

محمدرضا نصیرزاده و همکاران

اسپکتر فتومتری مقایسه با منحنی استاندارد مویباشود
(.)Somi et al., 2009
اندازهگیری پروتئین بافتی

رادیکالها با  I.N.Tیوا -3-(4-nitrophenol)-5-phenyl
chloride

 2-)iodophenyl( tetrazoliumاکووووونش

تواا پور تئین بوا اسوتفاده از ر

غلظ

اندازهگیری شد (.)Bradford, 1976

می دهند رنگ قرمز فورماز ن تولیود مویشوود کوه در

تحلیل آماری

طول موج  020 nmاندازهگیری میشود.

در این مطالعه دادههای بهدسو

اندازهگیری گلوتاتیون پراکسیداز (:)GPX

آنزیم گلوتاتیوون پراکسیوداز اکنوش اکسیوداسیووون

بورد فوورد

ر

آموده بوا اسوتفاده از

آموواری آزموووون آنووالیز اریوووانس یووکطرفوووه

( )ANOVAپسآزموون دانکون ( )Duncanتجزیوه

گلوتوواتیون ( )GSHرا توسووط کووومن هیدر پراکسووید

تحلیل گردید سط معنیدار ( )p<2/20در نظر گرفتوه

( )Cumene Hyroperoxideکاتالیز میکنود .در حضوور

شده اس  .میانگین میزان سط آنزیمهای آنتیاکسویدان

آنزیم گلوتاتیون رد کتاز  ،NADPHگلوتاتیون اکسوید

باف

موورد مطالعوه در جود ل  1آموده

شده ( )GSSGمجدداً به گلوتاتیون احیاا تیدیل میشوود

اس .

کلیوه حیوانوا

کووه ایوون احیوواا بووا اکسیداسوویون همزمووان  ADPHبووه
 NADP+همراه اس  .در ایون اکونش کواهش جوذا

یافتهها
مقایسه میانگین سط ظرفی

نوری در طول موج  342نانومتر اندازهگیری میشود.
اندازهگیری ظرفیت تام آنتیاکسیدانی (:)TAC
2, 2-Azino-di-{3-ethylbenzthiazoline ( ABTS
} )sulphonateبا یک پراکسیداز آا اکسویژنه مجوا ر

میشود تا رادیکالهای  ABTS+را تولید کند .این مواده
رنوگ آبوی-سویز دارد کوه در طوول مووج  022نوانومتر
اندازهگیری میشود .آنتیاکسیدانهای موجوود در نمونوه
تولید این رنگ را تضوعیف مویکننود ( Kurcer et al.,

.)2007
اندازهگیری مالوندی آلدئید (:)MDA

اسا

اندازهگیری مالوندیآلدئید بوهعنووان شواخ

پراکسیداسیون چربی ،بر پایه اکونش بوا تیوباربیتوریوک
اسوووید ( ،)TBARSانووودازه گیوووری جوووذا بوووا ر
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باف

تواا آنتویاکسویدانی در

کلیه گر ههای مختلف مورد مطالعه نشوان داد کوه

بین گر ه کنترل با سایر گر ههای مورد مطالعوه تفوا
معنیداری جود دارد (( )p<2/20نموودار  .)1هومچنوین
مشخ

گردید بین گر ه د با چهار اخت ف معنویدار

جود دارد ( )P<2/20اما بین گور ه یوک بوا گور ه سوه
اخت ف معنیداری دیده نشد (نمودار .)1
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TAC
a
c

b

b

bc

3.5
3
2.5

Mmol/l

2
1.5
1
0.5
گروه سوم

گروه چهارم

گروه او ل

گروه دوم

0

کنترل

نمودار  -1مقایسه میانگین سطح ظرفیت تام آنتیاکسیدانی در گروههای مختلف مورد مطالعه

()Mean±SEM

حروف نامشابه نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)p<5/50

مقایسه میانگین سوط موالوندیآلدئیود در بافو
حیوانا

مورد مطالعه مشخ

با گر ههای یک ،د

دارد ( ( )P<2/20نمودار  .)0همچنوین مشوخ

کلیوه

نمود که بین گر ه کنترل

چهار تفوا

بین گر ه یک با د

معنویداری جوود

گردیود

نیز بین گر ه سه با چهار تفوا

معنیداری جود دارد (( )P<2/20نمودار .)0

MDA
a
b
c
d
d

گروه چهارم

گروه سوم

گروه دوم

گروه اول

نمودار  -2مقایسه میانگین سطح مالوندیآلدئید در گروههای مختلف مورد مطالعه

کنترل

6.8
6.6
6.4
6.2
6
5.8
5.6
5.4
5.2
5

Nmol/l

()Mean±SEM

حروف نامشابه نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)p<5/50
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اما بین گر ه کنترل با گر ههوای یوک سوه اخوت ف

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

کلیه گر ه کنترل در مقایسه با گور ههوای د

(نمودار .)3

معنیداری جود نداش

چهار بهطور معنیداری با تر بود (( )P<2/20نموودار .)3

SOD
a

a

a

5.4
5.2

b

5
4.8

c

U/mg protein

4.6
4.4
4.2

گروه چهارم

گروه دوم

گروه سوم

گروه او ل

 -3مقایسه میانگین سطح سوپراکسید دیسموتاز در گروههای مختلف مورد

4

کنترل

مطالعه ()Mean±SEM

حروف نامشابه نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)p<5/50

اکا ی آماری نتایج بهدس
فعالی

آمده نشوان داد کوه از نظور

آنزیم گلوتاتیون پراکسویداز در بافو

مشخ

کلیوه بوین

گردید که میزان فعالیو

کلیه حیوانا

ایون آنوزیم در بافو

گر ه یک بهطور معنیداری با تر از گر ه

(( )P<5/50نمودار  .)4اما بین گر ه د با گر ه

گر ه کنترل بوا بقیوه گور ههوای موورد مطالعوه تفوا

سه اس

معنیداری جود دارد (( )P<2/20نموودار  .)4هومچنوین

چهار اخت ف معنیداری جود نداش

( نمودار .)4

GPX
c

d

d

b

a

60
50
40
30
20
10

گروه چهارم

گروه سوم

گروه دوم

گروه اول

کنترل

0

GPX

نمودار  -4مقایسه میانگین سطح گلوتاتیون پراکسیداز در گروههای مختلف مورد مطالعه
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بحث و نتیجهگیری

آنتیاکسیدانها در حیا

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که یک ساع
بهدنیال آن  1-0ساع

ایسوکمی

میکنند بهطوری که مارف آنتیاکسویدانهوا بوا کواهش

باز خونرسانی موجب اخوت ل

دیگور بیمواریهوای

در عملکرد کلیوی میشود .تیمار مو های صحرایی بوا
عااره بورگ زیتوون بوه مود
میتواند فعالی
فعالی

انسان نقش مهم اساسی ایفوا

 32ر ز از راه خووراکی

خطر بیماریهوای قلیوی ،دیابو

مرتیط با پیری از قییل سرطان همراه اسو

( Dekanski

.)et al., 2011; Ozlem et al., 2013

کلیوی را بهیود بخشد باعآ افوزایش

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عااره بورگ زیتوون

کلیووی گوردد

کلیوه

آنزیمهوای آنتویاکسویدان بافو

( .)Rafighdost et al., 2013یکووی از د یوول آسوویب

بهطور معنیداری سط مالوندیآلدئید را در باف
کاهش میدهد .چنانچه بین گر ه یک با د

گر ه سه

ایسووکمی–بازخونرسووانی اخووت ل در مکانیسوومهووای

با چهار تفوا

محافظتی آنتیاکسویدانهوا در زموان خونرسوانی مجودد

فووورآ رده نهوووایی تشوووکیل رادیکوووالهوووای آزاد

میباشد (.)Ozlem et al., 2013

پراکسیداسیون چربی نیز شاخای از آسویب ناشوی از

معنویداری جوود داشو  .ایون آنوزیم

عااره برگ زیتون حا ی آنتیاکسیدانهوای شوناخته

اکسیژن اکنشی میباشود ( .)Somi et al., 2009تولیود

شده از قییل ا لئوور پین ،هیدر کسوی تیور ز ل ،اسوید

مالوندیآلدئید حاصل عدا تعادل بین سیستمهای تولیود

که ا لئوور پین هیدر کسوی

که بوه آسویب غشوا

کافئیک تیر ز ل اس

پا کننده رادیکالهای آزاد اس

تیر ز ل با داشتن یژگیهای آنتیاکسیدانی قوی قادرند

سولول یوا  DNAمنجور مویشووند (.)Maccord, 2000

سیسو وتم

اکسیژن اکنشی پر تئینها ،کربوهیدرا ها چربویهوا

کنند (بیرانونود همکواران،

را تغییر میدهد انتقال دهندهها آنزیمهوا را غیرفعوال

 .)Sache and Wolf, 2007;1321بنووابراین ،بووهنظوور

نموده به سیستم نسخهبرداری  DNAآسیب میزند.

میرسد آنتیاکسیدانهای موجود در عااره برگ زیتوون

همچنین زنجیرهای از اکونشهوا را آغواز مویکنود کوه

میتوانند از آسیب کلیوی ایجاد شده در اثر ایسکمی–باز

موجب پراکسیداسیون اسویدهای چورا غیور اشویا در

خونرسانی بکاهند.

فسفولیپیدهای غشا میشود ( .)Somi et al., 2009نتایج

گونوووههوووای اکسووویژن اکنشو وی را پوووا
آنتیاکسیدانی کلیه را تقوی

که تاوور

این تحقیق نشان میدهد که تجویز عااره بورگ زیتوون

ا لئور پین ترکیب اصلی برگ زیتون اس
میشود مسئول فعالی

آنتویاکسویدانی آن باشود .بیشوتر

میتواند باف

کلیوه حیوانواتی را کوه دچوار ایسوکمی-

ر ی ترکییا

فنلی برگ زیتون متمرکوز شوده-

بازخونرسانی میشوند ،در برابر پراکسیداسویون لیپیودی

مطالعا

اند .در حالیکه ،بهدلیل جود اثر همافزایی بین ترکییا
فنلوووی ،ف

نوئیووودها ا لئور پئوزیووودها خاصوووی

محافظ

سال  0212همخوانی دارد (.)Tavafi et al., 2010

آنتیاکسویدانی عاواره تواا بورگ زیتوون بیشوتر اسو .
چنانچه نشان داده شده اس

که قدر

عااره تاا برگ زیتون از یتامین C

آنتویاکسویدانی
 Eبیشوتر اسو .

نماید .این یافته با مطالعه توافی همکاران در

از بررسی آماری دادههای بهدس
مشخ
باف

گردید که سط ظرفی
کلیه حیوانا

آمده در این مطالعه
تاا آنتویاکسویدانی در

گر ه د بهطور معنیداری نسی

به
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گر ه چهار که ر ند ایسکمی-خونرسوانی مجودد را بوه
مد
مشخ
تفا

این مطالعه نشان داد کوه از نظور فعالیو

آنوزیمهوای

 102دقیقه تحمل کردهاند ،با تر اس  .هومچنوین

آنتیاکسیدان سوپراکسید دیسموتاز بین گر ه کنتورل بوا

گردید که بین گور ههوای یوک بوا گور ه سوه

معنویداری جوود دارد.

معنیداری جود ندارد .اموا بوین گور ه یوک بوا

گر ه چهار تفا

معنیدار دیده شد که نشوانگر اثورا

گر ههای د

چهوار تفوا

گردیود در موورد آنوزیم سوپراکسوید

همچنین مشخ

دیسووموتاز اخووت ف معنوویداری بووین گوور ه کنتوورل بووا

آنتوویاکسوویدانی عاوواره بوورگ زیتووون در بافوو

کلیووه

گر ههای یک سه جود ندارد .بهعیارتی عااره بورگ

ایسووکمیک موویباشوود .ه ومچنووین میووزان ظرفی و

توواا

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

آنتیاکسیدانی در باف

کلیه حیوانا

سه که عااره برگ زیتون دریاف

گر ههوای یوک
کرده بودنود بوهطوور

معنیداری در مقایسه با گر ههای د

چهار با تر بود.

زیتون توانسته اس

فعالی

را در گر ههای دریاف کننده عاواره توا حود حیوانوا
سالم افزایش دهد.
نتایج مطالعه حاضر مشخ

نمود که از نظر فعالیو

شواهدی جود دارد کوه آنژیوتانسوین  IIدر تحریوک

آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز بوین گور ه کنتورل بوا سوایر

تولید گونههای داخل سلولی فعال اکسیژن همانند آنیوون

گر ههای مطالعه شوده تفوا

معنویداری جوود دارد.

سوپراکسید هیدر ژن پراکسید نقش دارد .این گونههوا

بهعیارتی ایسکمی-بازخونرسوانی توانسوته اسو

باعآ آسیب کلیوی میشووند .اسوتر هوای اکسویداتیو

فعالی

آنزیم مورد نظر را در مقایسه با حیوانوا

میتوانند منجر به افزایش تولید گونههای فعوال اکسویژن

کاهش دهد .بوا تجوویز عاواره بورگ زیتوون بوه شویوه

یا کاهش توانایی در مهار این گونهها گردند .بنوابراین،

اموا

در غشا لیپیدی ،گونههوای فعوال اکسویژن بوه اسویدهای
چرا غیراشیا متال شده باعآ تغییرا

خوراکی میزان فعالی

این آنزیم بهیود یافتوه اسو

سوط
سوالم

این افزایش به لحاظ آماری معنیدار نیس .

سواختاری

سوپراکسوووید دیسوووموتاز گلوتووواتیون پراکسووویداز

عملکردی سلول میشوند .بهدنیال خونرسوانی مجودد

کوردن

آنزیمهای آنتی اکسیدان مهمی هستند که در پا

عدا تعادل ایجواد شوده در اکسویژن رسوانی عملکورد

سوپراکسووید آا اکسوویژنه شوورک

موویکننوود بودین

تنفسی موجب تولید مقادیر فرا ان آنیون سوپراکسوید در

ترتیب در حفظ سواختار فعالیو

بیولووژیکی غشواها

میتوکنوودری موویگووردد ( .)Tavafi et al., 2010ایوون

موثرنود ( .)Mccord, 2000فعالیو

پووائین سوپراکسووید

ترکییا

موجب آسیب در سلولهای اپیتلیال توبولهوای

کلیوی القا آپوپتوز در آنها میشووند .عو
مطالعا

ه بور ایون

نشان دادهاند کوه آنتویاکسویدانهوا مویتواننود

رادیکالهای آزاد را پا

نمایند .لوذا ،قادرنود در آسویب

ناشی از ایسکمی–بازخونرسانی اثرا

محوافظتی داشوته

باشند (.)Seth et al., 2000; Sadeghian et al., 2005

دیسموتاز در مو های صحرایی پیر ممکن اس

ناشوی

از تولیوود بوویش از حوود گونووه اکسوویژن اکنشووی باشوود
( .)Huang et al., 2005این نتایج در توافق با مطالعوا
دیگر نشان داد که در اثر ایسوکمی خونرسوانی مجودد
فعالی

آنزیمهای آنتیاکسیدان کاهش مییابد.

در مطالعا

مشابهی اثورا

محافظو کننودگی موواد

آنتوویاکسوویدان در آسوویب ایسووکمی–خونرسووانی مجوودد
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 هرچند برای تعمویم نتوایج در انسوان،نماید
مختلووف آن نیوواز بووه

محافظ

مکانیسووم اثوور ترکییووا

شووناخ

. بیشتری اس

مطالعا

Korkmaz and Kolinsky, 2009; (

این مقاله از طرح تحقیقاتی که با بودجوه پژ هشوی
مالی دانشگاه آزاد اس می احد تیریز به انجواا

حمای

.  استخراج شده اس، رسیده اس

گزار

.)Walker et al., 2001
نتایج مطالعه حاضور نشوان داد کوه تجوویز خووراکی
-هووای آسوویب ایسووکمی

سپاسگزاری

شده اسو

عاواره بوورگ زیتووون شواخ

بازخونرسانی کلیوی را در مو های صوحرایی نور بوال
، بهعیوارتی دیگور.بهطور قابل م حظهای کاهش میدهد
کلیوه را در برابور آسویب

بافو

این عااره قوادر اسو

بازخونرسووانی-اکسوویداتیو ناشووی از ر نوود ایسووکمی
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Abstract
Ischemia-reperfusion (I/R) is present at various degrees in kidney transplants. Several studies suggest
that renal ischemia reperfusion (RIR) can induce acute kidney injury. Liver diseases and neurological
disorders related to kidney injury is a common clinical problem. Olive leaf is a significant source of
bioactive phenolic compounds. They have better antioxidant capacity, anti-inflammatory and radical
scavenging. In this study 50 male rats were allocated randomly into 5 groups: control (intact animals),
group-1(I/R 60min+olive leaf extract), group-2 (I/R 60min), group-3(I/R 120min+olive leaf extract)and
group-4(I/R 120min).The animals received 100 mg/kg olive leaf extract in0.5 ml drinking water using
gavage for 28 days. Other animals received 0.5 ml normal saline by gavages. At the end of the treatment,
the level of antioxidant enzymes including TAC, MDA, SOD and GPX were determined in renal tissue.
Administration of olive leaf extract can significantly increase activity of TAC, GPX and SOD in
group1and 3compared with group2and4. Also, MDA level in renal tissue of treated groups was
significantly lower than ischemia-reperfusion groups (p<0.05). This study showed that olive leaf extract
has protective effects against renal ischemic-reperfusion injury.
Key words: Ischemic-reperfusion injury, Kidney, Antioxidant enzymes, Rat
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