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بررسی اثر عصاره روغنی تخم خرفه ( )Portulaca oleraceaبر شاخصهای مقاومت
انسولینی در موش سوری
علی کارگری رضاپور ،*1رعنا

وطندوست2

 -1استادیار کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی ،گروه علوم دامی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 -2دانشآموخته کارشناسی ارشد زیست شناسی–بیوشیمی ،گروه زیست شناسی ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهر ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتa.rezapour@gmail.com :

(دریافت مقاله 99/9/22 :پذیرش نهایی)91/11/11 :

چکیده
استفاده از داروهای با منشأ طبیعی برای درمان دیابت مورد توجه قرار گرفته است .خرفه با ناا علیای  Portulaca oleraceaاز جیلاه
گیاهان دارویی مهم بومی ایران است .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی اثر عصاره روغنی تخم خرفه بر شاخصهای مقاومات انساولینی
در موش سوری میباشد .در این مطالعه  03سر موش سوری به  5گروه 6تایی تقسیمبندی شدند -1 :تییار شاهد منفی (غیردیابتی)-2 ،
تییار شاهد مثبت (دیابتی) -0 ،تییار شاهد عصاره خرفه غیردیابتی -4 ،تییار دیابتی با عصااره تخام خرفاه (دوز  )153mg/kgو -5
تییار دیابتی با عصاره تخم خرفه (دوز  .)033 mg/kgتجویز عصاره خرفه از ابتدای آزمایش بهمدت یک ماه در گروههای مربوطه ( 0تا
 )5انجا شد و پس از این مدت ،القای دیابت با تزریق استرپتوزوتوسین به گروههای  4 ،2و  5صاورت گرفات و پاس از  2مااه ،از
موشها خونگیری شده و شاخصهای مورد نظر اندازهگیری شد و مورد تحلیل آماری قرار گرفت .کل دوره آزماایش ساه مااه باود.
عصاره روغنی تخم خرفه تاثیر کاهنده معنیداری بر گلوکز سر خون در گروههای دیاابتی نسابت باه شااهد دیاابتی مثبات داشات
( .)p<3/35هیچنین ،غظت انسولین سرمی بهصورت معنیداری در گروههای  4 ،0و  5که عصاره خرفه دریافت کرده بودند ،افازایش
یافت ( ،)p<3/35ولی در پروفایل لیپیدی و شاخصهای  QUICKI ،HOMA-IRو اندیس آتروژنیک تغییرات معنایداری دیاده نشاد.
نتایج مطالعه نشان داد عصاره تخم خرفه موجب کاهش گلوکز سرمی در موشهای دیابتی شده و دارای اثر انسولینوگوگ میباشد.
کلیدواژهها :تخم خرفه ،دیابت ،عصاره گیاهی ،موش سوری.
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جهان برای درمان بیماری ها هناوز از داروهاای گیااهی

مقدمه
دیابت ملیتوس یک اختالل متابولیک شایع و گسترده

استفاده میکنند ( .)Farnsworth, 2005تقریباً یکچهارم

در جهان است که با افزایش قند خون ،ترشح ناکافی یاا

داروهای تهیه شده دنیا دارای منشأ گیاهی هستند کاه یاا

اختالل عملکرد انسولین همراه است ( Abou-Seif and

مستقیماً از گیاهان عصاره گیری شدهاناد ،یاا بار اسااس

 .)Youssef, 2004علیرغم استفاده از روشهای درمانی

ترکیبهای گیاهی سنتز شادهاناد (.)Omidbeigi, 1997

چندگانه مانند رعایت رژیم غذایی ،فعالیت بدنی مانمم،

گیاهان دارویای بخاش قابال تاوجهی از فلاور ایاران را

کنترل وزن و درمانهای دارویای متاداول ،بررسایهاای

تشکیل می دهند .فاالت وسایع ایاران از تناوع اقلیمای،

اپیدمیولوژی شاهد روند رو به رشد عوارض در مبتالیان

اکولوژیکی و جغرافیاایی گونااگون برخاوردار اسات و

به دیابت است که این امر به طبیعت پیچیده این بیماری

بیش از  7911گونه گیاهی مختص به ایران اسات کاه از

و عدم پیروی کامل بیماران از برناماههاای درماانی بااز

این تعداد حدود  22درصاد انحصااری ایاران هساتند و

میگاردد ( .)Santaguida et al, 2005در حاال حارار

تعداد  1727گونه گیاهی بومی در کشور شناسایی شاده

بیش از  11درصد جمعیت بالغ جهاان باه ایان بیمااری

است ( .)Asareh, 2005خرفه با نام علمای Portulaca

مبتال هستند ( .)CDC, 2003بر اساس گزارش ساازمان
جهانی در سال  2111میالدی ،تعاداد افاراد دیاابتی در

 oleraceaمتعل به خانواده  Portulacaceaگیاهی یک-
ساله با ساقههای گوشتی و برگهای متقابل و گالهاای

ایران  2میلیون نفر بودهاند .پیش بینی شده است تا ساال

کوچااک زرد رن ا

 2101این تعداد به  1/4میلیاون نفار افازایش ماییاباد.

( .)Ghatresamani et al., 2011ایاان گیاااه در اک اار

متأساافانه هزینااههااای ساااهنه کااه بااه طااور مسااتقیم و

گونااگون از جملاه تغذیاه

غیرمستقیم بارای بیمااری دیابات صار

مایشاود ،در

حدود  174بیلیاون دهر در ساال گازارش شاده اسات

و بااذرهای ساایاه ریااز ماایباشااد

کشورهای دنیا برای اهادا

انسان ،صنایع تبدیلی و دارویی کااربرد دارد ( Stephan,

 .)1994قسمتهای خوراکی خرفه ،اندامهای جوان باه-

( .)Saremi, 2001دیابت دو نوع اصلی دارد .در دیابات

ویژه برگها و ساقه های ترد میباشند کاه مازهای شابیه

نوع یک تخریب سلولهای بتاا در پاانکراس من ار باه

اساافناد دارنااد ( .)Salunkhe and Kadam, 1998در

نقص تولیاد انساولین مایشاود و در ناوع دو مقاومات

ایران از پودر بذر آن در تزیین شیرینی استفاده میشود.

پیشرونده بدن به انساولین وجاود دارد کاه در نهایات

ترکیبات خرفه منبع قوی از اسیدهای چرب امگاا،0-

ممکن است به تخریاب سالولهاای بتاای پاانکراس و

بتا کاروتن ،گالوتانینها ،کامپفرول ،کوارساتین ،اپیگناین،

نقص کامل تولید انسولین من ر شود .در دیابت ناوع دو

گلوتااااتیون ( ،)Simopoulos, 2004نورآدرناااالین و

مشخص است که عوامل ژنتیکی ،چااقی و کامتحرکای

دوپااامین ماایباشااد (.)Miladi-Gorgi et al., 2009

نقش مهمی در ابتالی فرد دارند (.)Mohajeri, 2009

همچنااین دارای خااواع متعااددی از جملااه ا اار آنتاای

طبا گازارش ساازمان بهداشات جهاانی ( World

اکسایدانی ( ;Lee et al., 2012; Ahmed et al., 2013

 ،)Health Organizationامروزه بیش از  01درصد مردم

 )Dkhil et al., 2011; Zarei et al., 2013و خاواع
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رد باکتریایی و رد ویروسای ( ;Rashed et al., 2013

موشها مورد مطالعه قرار نگرفته است ،بناابراین هاد

Xaing et al., 2005; Hu et al., 2003; Miller and
Morris, 1988; Ghazanfar, 1994; Zhang et al.,
2002; Parry et al., 1993; Xie, 2002; Wang et al.,
2007; Wang et al., 2012; Samah Ali, 2016; Chen
 )et al., 2003ماایباشااد .در واقااع یااک منبااع غناای از

از مطالعه حارر تعیین تا یر عصااره روغنای تخام گیااه

آنتیاکسیدان ها مانند ویتامین  ،E ،C ،B ،Aبتاکااروتن و
سایر اسیدهای آمینه رروری است و دارای مقادیر قابال
توجهی از عناصر معدنی شامل پتاسیم ،کلسایم ،منیازیم،
فساافر و آهاان ماایباشااد ( ;Lorgwril et al., 2001

.)Simopoulos et al., 1992
در طب سنتی ،طبیعت خرفه سرد و تر ،قابض و مدر
است .به عنوان ردعفونیکننده ،رد درد ،رد ورم ،رد
التهااب ( Lee et al., 2012; Omara–Alwala et al.,

خرفه بر موشهای سوری دیابتی نوع  IIمیباشد.

مواد و روشها
 تهیه نیونه گیاهی :تخم گیاه خرفه در اسفند مااه ساال 1094از عطاری خریداری شده و با نموناه هربااریومی
آن در دانشکده داروسازی دانشگاه تبریاز ماورد تطبیا
قرار گرفته و شناسایی گردید.
 تهیه پودر گیاهی :ابتدا دانههای گیااه خرفاه در هاوایآزاد ،دور از نور خورشاید و در ساایه ،خشاک شاده و
سپس به وسیله آسیاب برقی به پودر بسایار ریاز تبادیل
گردید.

1991; Radhakrishnan et al., 2001; Chan et al.,
 )2000بهکار برده میشود .همچنین ا رات محاافمتی آن

 -تهیااه عصاااره :تهیااه عصاااره باا اسااتفاده از دسااتگاه

در سمیت کلیوی و دیابت مشاهده گردیده اسات ( Lee

سوکسله و حالل -nهگزان ان ام گرفات .باهمادت 24

et al., 2012; Karimi et al., 2010; Hozayen et al.,
 .)2011خرفه در نقاط مختلف کاره زماین مایرویاد و

ساعت چرخه سوکسله ان ام پذیرفت .پس از آن عصاره

امروزه هم بهصورت خودرو و هام باهصاورت اهلای و
کشتشده در اغلب کشورها وجود دارد ( ;Park, 2011

به وسیله دساتگاه تبخیرکنناده دوار (مادل  RV 10 Bاز
شاارکت  IKA WERKEآلمااان) در فشااار پااایین و در
دمای  41-91درجه ساانتیگاراد حااللزدایای گردیاد.

Ezekwe et al., 1999; Mohamed and Hussein,
 .)1994; Zargari, 2001ایان گوناه گیااهی معماوهً در

سپس عصاره بهدست آمده به دستگاه فریز درایار (مادل

کشورهای نواحی مدیترانه ،اروپا ،ایاهت متحده آمریکاا،

 ALPHA 1-4از شاارکت  CHRISTآلمااان) جهاات

آسایای مرکاازی و افریقااا وجااود دارد ( Mozaffarian,

حاللزدایی کامل منتقل شد.

 .)2012; Rashed et al., 2003انتشار جغرافیاایی آن در

 -اعیال تییارها و دیابتیکردن موشها 01 :سر ماوش

ایران ،تقریباً در تمام ایران بهخصاوع ناواحی شامالی،

سوری نار  2ماهاه از ناژاد  NMRIدر محادوده وزنای

نواحی غربی و تهران مایباشاد ( ;Mozaffarian, 2012

.)Ghahreman, 1978

 29±9گاارم از مرکااز پاارورش حیوانااات دانشااکده
دامپزشکی کرد خریاداری شاده و باه محال نگاهداری

مطالعات نشان داده است که گیاه خرفه در پیشگیری

حیوانات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشاگاه آزاد

و بهبود بیماران مبتال به دیابت مو ر میباشد .از آن ا کاه

اسالمی واحد تبریز انتقال داده شد .به منمور ساازگاری

تأ یر عصاره روغنای داناه خرفاه در بیمااری دیابات در

بااا محاای  ،مااوشهااا بااه ماادت یااک هفتااه در محاای
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آزمایشااگاه تحاات  12ساااعت روشاانایی و  12ساااعت

عصاره تخم گیاه خرفه به صورت گاواژ طبا دوزهاای

تاریکی و دمای  07درجه سانتیگراد نگهداری شدند .در

ذکر شده ان ام گرفت .در کل زمان سپری شاده از ابتادا

طی این مدت حیوانات بهطور یکسان باه آب و غاذای

تا انتهای آزمایش  0ماه به طول ان امید.

مخصوع موش دسترسی آزاد داشتند .پس از پایان یک

 -خونگیری :در پایان ماه سوم ،پس از وزنکشی ،نموناه

هفته که موش های سوری به محای آزمایشاگاه عاادت

خونی از ورید دمی تماامی ماوشهاا اخاذ و سارم هار

کردند ،موشها در  9گاروه  1تاایی باه طاور تصاادفی

نمونه تهیه شد.

تقسیمبندی گردیدناد و در قفاسهاای م ازا نگاهداری

 -روش های انادازه گیاری پارامترهاای بیوشایییایی:

شدند .آزمایش مشتمل بر  9تیمار به شرح زیر بود:

اندازهگیری میازان گلاوکز خاون ،تاریگلیسارید سارم،

 -1تیمار شاهد منفی (غیردیابتی)

کلسترول تام و -HDLکلسترول با استفاده از کیاتهاای

 -2تیمار شاهد م بت (دیابتی)

ت اری شرکت پارس آزمون ،بر پایاه آنزیمای-کاالری-

 -0تیمار شاهد عصاره خرفه غیردیابتی

متری برای اندازهگیری تک نقطهای باا روش فتومتریاک

 -4تیمار دیابتی با عصاره خرفه (دوز )191 mg/kg

ان ام گرفت .اندازه گیری انساولین باا اساتفاده از کیات

 -9تیمار دیابتی با عصاره خرفه (دوز )011 mg/kg

 -IBLآمریکااااا از طریاااا روش کماااای ساااان ش

در ماااه اول مااوشهااای تیمارهااای  0تااا  9عصاااره

ایمونوسوربنت صورت پذیرفت .تماام انادازهگیاریهاا

دریافت کرده و در پایان ماه اول ،همه ماوشهاا باهجاز

توس دستگاه اتوآنالیزر آلفاا کالسایک سااخت کشاور

شاهد منفی باا تزریا داروی استرپتوزوتوساین دیاابتی

ایران ان ام گرفت .غلمت سرمی -LDLکلسترول ،پاس

شدند .جهت ای اد دیابت از روش تزری داخل صفاقی

از اندازهگیری کلسترول تاام ،تاری گلیسایرید و -HDL

 01 mg/kgداروی استرپتوزوتوسین (به شماره محصاول

کلسترول با استفاده از فرمول والدویل محاسابه گردیاد.

 SO130 – 1Gاز شارکت  Sigma Aldrichآلماان) باه

تعیااین مقاوماات بااه انسااولین بااا شاااخص HOMA-IR

صااورت تااکدوز اسااتفاده شااد .استرپتوزوتوسااین در

( ،)Mathews et al., 1985حساسایت باه انساولین باا

محلول بافر سیترات  1/1موهر حل شاده و باهصاورت

شاااخص  )Katz et al., 2000( QUICKIو اناادیس

داخل صفاقی تزری شد 24 .ساعت بعاد از تزریا  ،باا

آتروژنیاک ( )Dobiasova and Frohlich, 2001طبا

خااونگیااری از وریااد دماای میاازان قنااد خااون توس ا

فرمولهای زیر محاسبه شد:

گلوکومتر اندازهگیری شد .قند خاون بااهی 011 mg/dl

HOMA-IR=Glucos (mg/dl)×Insulin (µL/ml)/405
QUICKI=1/log10Insulin+log10 Glucose
 – HDL-C)/ HDL-Cکلسترول تام) =اندیسآتروژنیک

به عنوان شاخص ابتال باه دیابات در نمار گرفتاه شاده
است (.)Damasceno et al., 2014
پس از تایید دیابت در موش های مورد آزمایش طبا

-تحلیل آماری دادهها :داده های حاصل باا مادل طارح

روال ذکر شده گاواژ عصارهها ادامه یافت .باه مادت دو

کامالً تصادفی با استفاده از نرم افزار  SAS9.1رویه مدل

ماه پرورش موشها ادامه یافت که در طول ایان دو مااه

عمومی خطی ( )general linear modelآنالیز واریاانس
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یاکطرفای ( )one-way ANOVAو ساپس باا آزماون

میزان گلوکز خون نسبت به گروه  2گردیاد (،)p>1/19

تعقیبی دانکن ( )Duncanماورد واکااوی قارار گرفات.

ولی این کاهش باا دوز مصار

 191 mg/kgمشاهودتر

دادههاااا باااه صاااورت میاااانگین ±خطاااای معیاااار

بود (جدول .)1

( )mean±SEMبیان گردید .سطح معنایداری  9درصاد

 -یافتههای مربوط به انسولین :تفااوت میازان انساولین

در نمر گرفته شد.

در بین گروههای  9گانه تحت مطالعه به شدت معنیدار
بود .عصاره خرفه با دوز  191 mg/kgبهوروح موجاب

یافتهها

افزایش سطح انسولین خون نسبت به گروه شاهد م بات

 -گلوکز خون قبل از القای دیابت :در ماورد میازان قناد

دیابتی گردید ( ،)p>1/19ولی این ا ار در عصااره تخام

خون در نمونهها قبال از القاای دیابات تفااوت آمااری

خرفه با دوز  011 mg/kgمشاهده نشد و تفاوت آمااری

معنیداری بین گروههای  9گاناه تحات مطالعاه وجاود

معنیداری بین دو گروه شاهد م بات دیاابتی و عصااره

نداشت (جدول .)1

تخم خرفه با دوز  011 mg/kgبرآورد نگردیاد (جادول

 -گلااوکز خااون بعااد از القااای دیاباات در ابتاادای دوره

. )1

آزمایش :پس از القای دیابت در گروههای مورد مطالعاه،

 -یافتههای مربوط باه شااخصهاای  HOMA- IRو

تغییر آماری معنیداری در میزان گلوکز خون بین گروه-

 :QUICKIتفاوت آماری معنی داری در میزان شاخص

های مورد مطالعه مشاهده گردید ( .)p>1/19میزان قناد

 HOMA- IRو  QUICKIدر گروههاای تحات مطالعاه

خون در گروههای  4 ،2و  9باهتر از  011میلیگارم بار

وجود نداشت (جدول .)1

دسیلیتر بود و به طور معنایداری بیشاتر از میازان قناد

 -یافتههاای مرباوط باه انادیس آتروژنیاک :انادیس

خون در گروههای  1و  0بود (جدول .)1

آتروژنیک در طول دوره مطالعه بین گروههای مختلاف،

 -گلوکز خاون بعاد از القاای دیابات در انتهاای دوره

تفاوت معنیداری نیافت (جدول .)1

آزمایش :میزان قند خون گروههای  1و  0تقریباً در حاد

 -یافتههای مربوط به پارامترهای پروفایال چربای خاون:

ابتدای دوره آزمایش بود و عصاره خرفه به تنهایی تاا یر

تحلیل آماری پروفایل لیپیدی خون (کلسترول تام ،تری-

معنیداری بر میزان گلوکز خون نداشت .میزان قند خون

گلیسرید HDL ،و  )LDLنشاان داد کاه شااخصهاای

در گروه ( 2تیمار شاهد م بت دیابتی) در حداک ر مقادار

لیپیدی در طول دوره مطالعه تغییار معنایداری نداشات

یعنی باهتر از  911میلیگرم بر دسیلیتار باود .همچناین

(جدول .)1

عصاره خرفاه باا دوزهاای  191 mg/kgو 011 mg/kg
(گروههای  4و  )9به صورت معنیداری موجب کااهش
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بررسی اثر عصاره روغنی تخم خرفه ( )Portulaca oleraceaبر ...

جدول  -1مقایسه میانگین و انحراف معیار شاخصهای مورد بررسی در گروههای تحت مطالعه
پارامترهای تحقیق

گروه

گروه آزمایش

قند خون قبل از

قند خون (ابتدای دوره)

قند خون (انتهای دوره)

انسولین

شاخص

دیابت ()mg/dl

بعد از دیابت ()mg/dl

بعد از دیابت ()mg/dl

()mg/dl

()HOMA-IR

79/2 ±9/1b

74/0 ±11/7b

01/0 ±11/9b

9/1 ±1/2a

1/1 ±1/2a

049/2 ±11/7

900/1 ±11/9

c

1/2 ±1/2

a

1/9 ±1/2

01/0 ±11/9

a

9/7 ±1/2

a

1/1 ±1/2

1

شاهد منفی (غیردیابتی)

2

شاهد م بت (دیابتی)

ab

00/2 ±9/1

0

شاهد عصاره خرفه (غیردیابتی)

ab

07/4 ±9/1

دیابتی با عصااره خرفاه (دوز 191

4

میلیگرم بر کیلوگرم)
دیابتی با عصااره خرفاه (دوز 011

9

میلیگرم بر کیلوگرم)

)(meanSEM

a

b

a

09/1±11/7

d

01/2 ±9/1ab

010/1 ±11/7a

211/1±11/9c

2/4 ±1/2b

1/2 ±1/2a

92/4 ±9/1a

077/4 ±11/7a

001/0 ±11/9b

1/4 ±1/2c

1/2 ±1/2a

ادامه جدول  -1مقایسه میانگین و انحراف معیار شاخصهای مورد بررسی در گروههای تحت مطالعه
پارامترهای تحقیق

)(meanSEM

شاخص

اندیس

کلسترول تا

تریگلیسرید

-HDLکلسترول

-LDLکلسترول

گروه آزمایش

()QUICKI

آتروژنیک

()mg/dl

()mg/dl

()mg/dl

()mg/dl

1

شاهد منفی (غیردیابتی)

1/0 ±1/110a

1/0 ±1/19a

110/1±0/9ab

92/2 ±11/4a

40/2 ±0/1a

111/2 ±7/7a

2

شاهد م بت (دیابتی)

a

1/0 ±1/110

a

1/0 ±1/19

b

147/0 ±0/9

a

92/1 ±11/4

a

44/1±0/1

a

09/4 ±7/7

0

شاهدعصاره خرفه (غیردیابتی)

a

1/0 ±1/110

a

1/4±1/19

ab

111/1 ±0/9

121/2 ±11/4

a

42/1±0/1

a

91/0 ±7/7

گروه

دیابتی با عصاره خرفه (دوز

4

 191میلیگرم بر کیلوگرم)
دیابتی با عصاره خرفه (دوز

9

 011میلیگرم بر کیلوگرم)

 :a,b,c,d ,...حرو

a

1/0 ±1/110a

1/0 ±1/19a

111/4 ±0/9ab

117/1 ±11/4a

91/1±0/1a

09/4 ±7/7a

1/0 ±1/110a

1/0 ±1/19a

101/4 ±0/9a

121/2 ±11/4a

90/0 ±0/1a

110/2 ±7/7a

غیرهمسان در هر ستون نشاندهنده معنیداری اختال

در سطح  9درصد است.

بحث و نتیجهگیری
امروزه به دلیل عوارض جانبی داروهای شیمیایی و
هزینههاای بااهی درماان ،محققاین باه دنباال شاناخت

گیاهان و تا یر آنها بر بیماریهای مختلف حائز اهمیت
است.
طب گزارش ال سید در ساال  2111مصار

داناه

گیاهان مختلف دارویی ،اهمیت بیولاوژیکی و نیاز تاا یر

گیاه خرفه در درمان بیماران دیابتی نوع  IIدر مقایسه باا

آنها بر بیماریهای مختلاف مایباشاند .گیاهاان مناابع

متفورمین من ر به کاهش معنیداری در گلاوکز ناشاتای

بسیار عالی از مواد مو ره طبیعی و ترکیبات زیستفعاال

پالسما و سطح سرمی انساولین مایشاود ( El-Sayed,

( )bioactiveهستند و زمینهساز تغییرات قابل توجاه در

 .)2011در مطالعه دیگاری ساامیر و همکااران در ساال

به دست آوردن داروهای مناسب و جدید میباشاند .باا

 2119نشااان دادنااد کااه روغاان دانااه خرفااه بااه طااور

توجه به اهمیت ترکیبات طبیعی ماو ر بار بیمااریهاای

معناایداری مااانع از افاازایش وزن باادن ،گلااوکز خااون،

مختلف و توساعه و تولیاد داروهاای جدیاد ،شناساایی

تریگلیسریدها ،کلسترول تام ،LDL-C ،بهبود شااخص

ترکیبااات شاایمیایی موجااود در منااابع طبیعاای از جملااه
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مقاومتی انساولین و کااهش گلوتااتیون و ساوپراکساید

میباشاد ولای باا نتاای مطالعاه ال ساید مغاایرت دارد

دیسموتاز شده است (.)Samir et al., 2015

(.)Farzanegi et al., 2013; El-Sayed, 2011

در تحقی دیگری که توس حیادرزاده و همکااران

نتااای نشااان داد کااه عصاااره تخاام خرفااه باار

در سال  2110ان ام گرفت ،مشخص گردید اساتفاده از

شاااخصهااای کلسااترول تااام HDL-C ،و  LDL-Cا اار

دانه خرفه باعث بهبود دیابت نوع  IIشده و میتواناد در

معنیداری نداشت که از این لحاظ با پاژوهش زکایزاده

پیشاارفت سااالمتی زنااان مبااتال بااه دیاباات مااو ر باشااد

و همکاران مطابقات دارد .در خصاوع شااخصهاای

(.)Heidarzadeh et al., 2013

 HOMA-IRو  QUICKIبه نمار مایرساد کاه فقادان

در پااژوهش فرزانگاای و همکاااران در سااال 2110

تفاااوت آماااری معناایدار مربااوط بااه دوز کاام القااای

دانااه خرفااه نتوانساات موجااب بهبااود سااطوح

استرپتوزوتوسین و یا کم بودن مدت دورهی مطالعه بوده

ماااتریکس متالوپروتئینازهااا در افااراد دیااابتی شااود ،و

است .بهعبارت دیگر شاید اگار مادت دوره مطالعاه باا

احتماهً دانه خرفه من ر به افزایش ترشح سطح انساولین

زماااان بیشاااتر و یاااا باااا مقاااادیر دوز القاااای بیشاااتر

میگردد (.)Farzanegi et al., 2013

استرپتوزوتوسین بود ،تفاوت معنیدار دیده مایشاد ،باه

مصاار

همچنین زکیزاده و همکااران در ساال  2110طای

دلیل این که ا ر انسولینوگوگ دیده شده است.

پژوهشی بیان نمودناد اساتفاده از داناه خرفاه در افاراد

اگرچه عصاره روغنی تخم خرفه با دوزهاای (191

دیابتی نوع  IIباعث بهتر شدن شاخصهای تانسان ی،

و  011میلیگرم بر کیلوگرم) توانست مقادار قناد خاون

سطح سرمی تریگلیسرید و فشاار خاون مایشاود .در

موشهای دیابتی را به صورت معنیداری کااهش دهاد،

بررسی ایشان تخم خرفاه باعاث کااهش معنایداری در

ولی این تغییر آماری معنایدار در عصااره تخام خرفاه

سطح سرمی تریگلیسرید شد ،اما بار میازان  LDL-Cو

( 191میلیگرم بار کیلاوگرم) مشاهودتر باود .همچناین

 HDL-Cو کلسااااترول ا اااار معناااایداری نداشاااات

عصاااره تخاام خرفااه در همااین دوز موجااب افاازایش

(.)Zakizadeh et al., 2013

معنیدار سطح انسولین سرم خون در مقایساه باا شااهد

در پژوهش حارر ،ت ویز عصاره تخم خرفه سابب

م بت دیابتی گردید ،در حالیکه عصاره تخم خرفاه 011

کاهش معنیدار گلوکز سرم خون شد که از این بابت باا

میلیگرم بر کیلاوگرم نتوانسات ا ار معنایداری از ایان

مطالعات ال سید و نیز سامیر و همکاران همخاوانی دارد

لحاظ ایفا کند .لکن در مطالعه عبداله در سال  2111ا ار

( .)El-Sayed, 2011; Samir et al., 2015قابال ذکار

خرفه بر قند خون و پروفایل لیپیدی بهصورت وابسته به

میلایگارم بار

دوز دیده شده است که در تضاد با مطالعه حارر اسات

کیلوگرم در مقایسه با گروه شاهد م بت دیاابتی موجاب

( .)Abdalla, 2010در شاخصهای مقاومت به انسولین،

افاازایش معناایدار انسااولین ساارمی شااد و لااذا ا اار

حساسیت به انسولین و اندیس آتروژنیک تفاوت آمااری

انسولینوگوگ (افزایش ترشح انسولین) مشااهده گردیاد

معنیداری بین گروههای تحت مطالعاه وجاود نداشات.

که با تحقیقات فرزانگای و همکااران موافا و هامساو

همچنین در شاخصهای لیپیدی شاامل کلساترول تاام،

است عصاره تخم خرفه با غلمت 191
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... ) برPortulaca oleracea( بررسی اثر عصاره روغنی تخم خرفه

سپاسگزاری

کلسااترول و تااری گلیساارید-LDL ،کلسااترول-HDL

این مطالعه مستخرد از پایاننامه کارشناسای ارشاد

و

 ولی گونا،تغییرات آماری معنیدار مشاهده نگردید

 بادینوسایله از.دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر میباشد

 بااا اسااتفاده از عصاااره پلاای2119 همکاااران در سااال

زحمات تمامی کسانی کاه در طای ایان پاژوهش ماا را

 ا ارات م بتاای از ایان لحاااظ دیدنااد،سااکاریدی خرفااه

. تشکر و قدردانی میگردد،همراهی نمودند

.)Gong et al., 2009(
با توجه به نتای مطالعه حارر میتاوان گفات کاه

تعارض منافع
نویسندگان اعالم مایدارناد کاه های گوناه تضااد

عصاره تخم گیاه خرفه توانسته است ا رات راد دیاابتی
. ای اد کندII در موشهای سوری دیابتی نوع

.منافعی ندارند
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Abstract
Recently, drugs of natural origin have been considered for treatment of diabetes. Purslane
(Portulaca oleracea) is an important endemic Iranian medicinal plant. The aim of this study was
to investigate the effect of oil extract of purslane seeds on insulin resistance indices in mice. In
this study 30 adult mice were divided into five groups of six: (1) Negative control (nondiabetic), (2) positive control (diabetic), (3) purslane seeds extract control (non-diabetic), (4)
150 (mg/kg) oil extract of purslane seeds (diabetic) and (5) 300 (mg/kg) oil extract of purslane
seeds (diabetic). Pursulane extract was gavaged to groups 3, 4 and 5 for one month. After this
period, diabetes induction was performed by injection of streptozocin in 2nd, 4th and 5th groups.
After two months, blood samples were taken and the indices were measured and analyzed
statistically. The overall period of the study was 3 months. Oil extract of purslane seeds
decreased serum glucose significantly in diabetic groups in comparison to positive diabetic
group (p<0.05). The levels of serum insulin were also increased in the 3rd, 4th and 5th groups
(p<0.05). However, no significant differences were seen in lipid profile, HOMA-IR, QUICKI
and atherogenic index. The results indicated that pursulane seeds decreased serum glucose in
diabetic mice and it had insulinogogic effect.
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