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مقدمه :استرس اکسیداتیو ناشی از عدم تعادل در وضعیت ردوکس بدن است که طی آن ،افزایش رادیکالهای درون سلولی منجر به
آسیبهای بافتی میشود .آنتیاکسیدانها مانع اکسید شدن اسیدهای چرب شده و از ایجاد سلولهای فووم و الو آ آترواسوکلروزی
الیشگیری میکنند .خرفه که یکی از مکملهای خوراکی است به عنوان یک گیاه غنی از مواد آنتیاکسیدانی مطرح میباشد.
هدف :هدف این مطالعه بررسی تأثیر هشت هفته مکملدهی خرفه بر بیومارکرهای آنتیاکسیدانی و استرس اکسیداتیو در دختران غیر
فعال بود.
روش بررسی :الژوهش حاضر نیمه تجربی بوده و جامعه آماری آن دانشجویان دختر غیرفعال (اضافه وزن و چاق) دانشوگاه شوهید
مدنی آذربایجان با دامنه سنی  30–20سال بود که از بین آنها  20نفر به طور تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه کنترل ( 10نفور) و
مکمل ( 10نفر) قرار گرفتند .آزمودنیهای گروه مکمل روزانه  1200میلیگرم مکمل خرفه به مدت هشت هفته دریافت نمودند .برای
تحلیل دادهها از آزمون تی همبسته و تی مستقل در سطح معناداری  5صدم با استفاده از نرمافزار  spss 20استفاده شد.
نتایج :نتایج نشان داد در گروه مکمل مقادیر سرمی آنزیم سوالراکسیددیسموتاز ،گلوتاتیون الراکسیداز و ظرفیت آنتیاکسویدانی توام افوزایش
معناداری نسبت به حالت الیشآزمون داشتند ( ،)P>0/05اما مقدار مالون دی آلدئید کاهش داشته که این کاهش معنادار نبود (.)P>0/05
نتیجهگیری :مکمل خرفه احتماالً برای بهبود س مت قلب و عروق و جلوگیری از بروز بیماریهای قلبی -عروقی و تقویت سیسوتم
آنتیاکسیدانی افراد اضافه وزن و چاق روش مؤثری میباشد و الروکسیداسیون لیپیدی را که باعث تولید رادیکالهای آزاد میشود ،از
بین میبرد.
گلواژگان :خرفه ،استرس اکسیداتیو ،آنتیاکسیدان ،دختران غیرفعال
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اثر یک دوره مصرف مکمل خرفه بر بیومارکرهای آنتیاکسیدانی و استرس اکسیداتیو در دختران

اثر يک دوره مصرف ...

برخالف هشدارهای جهانی و تالش برای شناساندن عواقب
اضافه وزن و چاقی ،میزان شیوع اضافه وزن و چاقی در جهان
دامنگیر شده است ،به طوری که حدود  1/2میلیارد نفر به آن

در سلولهای عضالنی تقریباً  45درصد فعالیت  GPXدر

سیتوزول و  55درصد باقیمانده در میتوکندری صورت می-
گیرد [.]5

در دنیا است که ساالنه در حدود  300000نفر را به کام مرگ

مهمترین خط دفاعی در برابر رادیکالهای سوپراکسید تولید

میکشاند [ .]1مهمترین عامل خطر برای پیشرفت بیماریهای

شده در سلول عمل میکند ،زیرا رادیکال سوپراکسید را برای

قلبی و عروقی اختالالت لیپیدی میباشد که با سطوح سرمی

تشکیل پراکسید هیدروژن و اکسیژن ،دیسموته میکند [ .]6به

باالی تریگلیسرید ،کلسترول تام ،لیپوپروتئین کلسترول چگال

دنبال افزایش پراکسیداسیون لیپیدی ،سیستم دفاع آنتیاکسیدانی

پایین ( )LDLو سطوح سرمی پایین لیپوپروتئین کلسترول

تحریک و فعال میشود [ .]7پراکسیداسیون لیپیدی باعث ایجاد

چگال باال ( )HDLمشخص میشود .به عالوه رادیکالهای

رادیکالهای آزاد در بدن شده و این گونههای فعال موجب

آزاد با پراکسیداسیون چربیهای غیراشباع در  ،LDLزمینهساز

بیماریها (قلبی و عروقی )...آسیب سلولی و تخریب DAN

ایجاد و پیشرفت بیماریهای قلبی و عروقی میباشند [.]2

در بدن میشود [ .]8رادیکالهای آزاد و گونههای فعال

تولید کنترل نشده گونههای اکسیژن فعال در درون سلول سبب

اکسیژنی حتی در شرایط استراحت فیزیولوژیکی نیز تولید می-

استرس اکسایشی شده و با ایجاد اختالل در موازنه اکسیدانها،

شوند [ .]9برای حفظ سیستم دفاع آنتیاکسیدانی و محافظت از

بر اکسایش درون سلولی تأثیر میگذارد [ .]2در اثر این فعل و

آسیب پراکسیداسیون لیپیدی و به منظور جلوگیری از بیماری-

انفعاالت ،مولکولهای زیستی مثل اسید نوکلئیک ،پروتئینها و

های قلبی و عروقی استفاده از تغذیهی مناسب ضروری است

لیپیدها اکسید میشود و در نتیجه اطالعات ژنتیکی و ماهیت

[ .]10بنابراین با توجه به افزایش میزان استرس اکسیداتیو در

طبیعی پروتئینها تغییر و آنزیمها غیرفعال ،غشاهای زیستی

افراد اضافه وزن و چاق ،باال بردن توان آنتیاکسیدانی افراد

دچار اختالل و زمینه ظهور بسیاری از بیماریهای قلبی و

اضافه وزن و چاق از طریق مصرف مکملهای آنتیاکسیدانی

عروقی فراهم میشود .آنزیمهای پراکسیداز بیولوژیکی محافظ

الزم و ضروری است [.]11

اصلی ارگانیسمها در برابر آسیبهای اکسیداتیو میباشند.

شواهد نشان میدهد که تحت شرایط فیزیولوژیک و

تبدیل

پاتوفیزولوژیک از جمله چاقی و اضافه وزن و بسیاری از

عملکرد

بیوشیمیایی

آنزیمهای

پراکسیدازی

هیدروپرواکسیدهای لیپیدی به الکلهای مربوطه و کاهش
پراکسید هیدروژن آزاد است [ .]3ترکیبات لیپیدی سلول نسبت

بیماریها ،سیستم ضد اکسایش اندوژن (آنزیمهای آنتی-
اکسیدانی) تضعیف میشوند ،در چنین مواقعی نقش مواد آنتی-

به رادیکالهای آزاد حساس هستند و در اثر واکنش ،لیپید

اکسیدانی اگزوژن (از قبیل ویتامین  ،Eویتامین  ،Cامگا 3و )...

پراکسیدی تولید میکنند .آنزیمهای پراکسیدازی با استفاده از

که از طریق رژیم غذایی و بویژه مکملهای گیاهی باید تامین

گلوتاتیون ،پراکسیدها را به الکل تبدیل نموده و از تشکیل

شود ،اهمیت پیدا میکند [ .]12خرفه با نام علمی Portulaca

رادیکالهای آزاد جلوگیری میکنند [.]4

 oleracea Lاز جمله گیاهان دارویی است که در بسیاری از

آنزیم  GPXاز آنزیمهای ضد اکسایشی سلنوپروتئینی
(سلنیوم یکی از ترکیبات ساختاری  )GPXاست که به ترتیب،

کشورها به صورت سبزی خوراکی استفاده میشود؛ این گیاه،

علفی یک ساله با ساقههای گوشتدار و برگهای متقابل و گل-

 H2O2و آلکیل هیدروپراکسیدها را در حضور گلوتایتون احیا

های کوچک زرد بوده و به عنوان دیورتیک ،کاهنده تب،

شده ،به عنوان دهنده الکترون ،به آب و الکل کاتالیز میکند.

ضداسپاسم ،ضدعفونیکننده استفاده میشود و اثرات

این آنزیم در میتوکندری و سیتوزول قرار دارد ،از اینرو H2O2

ضدباکتری ،ضد التهابی و ضد درد ،شلکننده عضالنی و ترمیم
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مبتال هستند .اضافه وزن و چاقی دومین علت بروز مرگ و میر

آنزیم  SODیک متاپروتئینی است که به عنوان اولین و
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مقدمه

و هیدروپراکسیدها را از منابع گوناگونی برداشت میکند [.]4

قربانيان و همكاران

است که در مناطق معتدل و گرم پراکنده است و عموم ًا به

حفظ نماید [ .]17همچنین این گیاه دارای کومارین،

عنوان یک گیاه دارویی و خوراکی مورد استفاده ،قرار میگیرد

آلکالوییدها و مونوترینها و ماده بتاالین میباشد ،که ماده

که سرشار از پروتئین ،کربوهیدرات ،کلسیم ،پتاسیم ،سدیم،

بتاالین دارای اثرات آنتیاکسیدانی و ضد اترواسکلروزی است

روی ،فالونوئید ،امگا )ω₃( 3و ترکیبهای زیستی همانند

و همچنین با مهار رادیکالهای آزاد مانع بیماریهای مختلف از

دوپامین و نورآدرنالین است [ .]10همچنین این گیاه دارای

جمله بیماریهای قلبی -عروقی و کبدی میشود [ .]16برخی

مقادیر زیادی آلفالینولئیک اسید ،بتاکاروتن ،فالونوئید ،کومارین

مطالعات نشان میدهد که گیاه خرفه باعث پیشگیری از

ها ،گلیکوزیدهای مونوترپنی و آلکالوئید میباشد [ .]13امگا 3

استرس اکسیداتیو و پدیده پیری در رتهایی شده که رژیم

یا لینولنیک اسید یک اسید چرب ضروری است که بدن قادر به

غذایی آنها از گیاه خرفه استفاده شده است که در این مطالعات

سنتز آن نمیباشد و خرفه دارای مقادیر زیادی از این ماده می

فعالیت آنزیمهای سوپر اکسید دیسموتاز و کاتاالز در کبد رت

باشد [ .]14از اسیدهای چرب  ω₃که بویژه در رابطه با بیماری

هایی که خرفه در رژیم غذایی آنها به کار رفته نسبت به گروه

های قلبی و عروقی مطرح میباشد .ایکوزاپنتانوئیک اسید

کنترل باالتر بوده و این داللت بر اثر مهارکنندگی خرفه بر

( )EPAو دکوزاهگزا نوئیک اسید ) (DHAمیباشند که به فور

پراکسیداسیون لیپیدها از طریق افزایش این آنزیمها (کاهش

در خرفه یافت میشوند .مطالعات نشان داده است ،افزایش

محصوالت حاصل از پراکسیداسیون) دارد [ .]38با توجه به

مصرف اسیدهای چرب امگا اغلب با کاهش خطر بیماریهای

وفور مواد آنتیاکسیدانی در ترکیب گیاه خرفه و نقشی که از

قلبی و عروقی و کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماریها

طریق این مواد آنتیاکسیدانی در خنثی نمودن رادیکالهای آزاد

همراه میباشد [ .]14اخیراً کاهش قابل توجه تری گلیسرید

بویژه رادیکالهای آزاد ناشی از پراکسیداسیون لیپیدی دارد و

خون با مصرف ترکیبات حاوی  DHAو  EPAگزارش شده

متعاقب آن مانع بروز بیماریهای ناشی از پراکسیداسیون

است [ .]15گیاه خرفه همچنین دارای مواد بیولوژیکی فعالی

لیپیدی از جمله بیماریهای قلبی و عروقی میشود ،بنابراین

مانند نورآدرنالین ،مالتونین و دوپامین میباشد .مالتونین یکی

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر یک دوره مصرف مکمل خرفه

از مولکولهای فعال منحصر به فردی است که در عصاره گیاه

بر استرس اکسیداتیو بیومارکرهای آنتیاکسیدانی در دختران

خرفه به فراوانی یافت میشود و بخشی از خصوصیات آنتی

غیرفعال میباشد.

اکسیدانی عصاره خرفه نیز به واسطه وجود این ماده است .از
دیگر ترکیبات آنتیاکسیدانی موجود در خرفه آلفا توکوفرول،
اسید اسکوربیک و گلوتاتیون میباشد [ .]14همچنین این گیاه

مواد و روشها

منبع خوبی برای کوآنزیم  Q10میباشد .کوآنزیم  Q10به طور

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیشآزمون و

گسترده در اندامهایی که مصرف اکسیژن باالیی دارند ،نظیر

پسآزمون با یک گروه تجربی و یک گروه کنترل بود .جامعهی

قلب ،کبد و مغز یافت میشود و به عنوان یک آنتیاکسیدان

آماری تحقیق را دانشجویان دختر  20تا  30سال غیرفعال

قوی در برداشت رادیکالهای آزاد عمل میکند .همچنین در

(چاق و اضافه وزن) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تشکیل

تولید سایر آنتیاکسیدانهای کلیدی مثل ویتامین  Eو  Cنقش

دادند .با توجه به اهداف این پژوهش ،ابتدا هماهنگیهای الزم

دارد .این ماده از شروع و ادامه پراکسیداسیون چربی جلوگیری

جهت همکاری داوطلبانه آزمودنیها انجام گرفت و گردآوری

میکند [ .]15بنابراین از اکسیداسیون  LDLجلوگیری کرده و

دادهها به شکل میدانی و آزمایشگاهی انجام شد .پس از تأیید

نقش مهمی در کاهش آرترواسکلروز دارد [ .]16مطالعات

طرح تحقیق در کمیته اخالق و پژوهش دانشگاه با کد

فصلنامه گياهان دارويي ،سال هجدهم ،دوره چهارم،
شماره مسلسل هفتاد و دوم ،پاييز 1398
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قرارگرفته است [ .]10گیاه خرفه از گیاهان با ارزش دارویی

نارسایی قلبی و ایسکمی میوکارد را در مقابل استرس اکسیداتیو
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کنندگی زخمها در مطالعات مداخله مختلف مورد تأیید

مختلفی نشان دادهاند که این کوآنزیم میتواند بیماران مبتال به

اثر يک دوره مصرف ...

تعداد  30نفر اعالم آمادگی (داوطلبانه) کردند که بعداً با توجه

 -80Cبرای آنالیزهای بعدی فریز شد.

به شرایط ورود و خروج تحقیق از بین این  30نفر 20 ،نفر

سطح سرمی  SOD ،MAD ،GPXو  TACبا استفاده

انتخاب شدند .پس از تکمیل فرم رضایتنامه و تکمیل

روش االیزا بوسیله کیت ویژه هر کدام ساخت شرکت

پرسشنامه سالمت و سابقه و معاینه بوسیله پزشک ،اندازهگیری

زلبایوآلمان ))Human Elisa kit, ZellBio, Germany

شاخصهای قد ،وزن ،شاخصهای توده بدن و اندازهگیری

اندازهگیری شد.

از مشخص شدن وضعیت اضافه وزن و چاقی ،این  20نفر به

(شرکت پارس آزمون ،ایران) ،تریگلیسرید و  HDLبا روش

صورت تصادفی ساده در دو گروه کنترل ( 10نفر) و مکمل

آنزیمی کالری متری (شرکت پارس آزمون ،ایران) اندازهگیری

خرفه ( 10نفر) قرار گرفتند .معیارهای ورود آزمودنیها به این

شد LDL .سرم نیز از طریق معادله فریدوالد و همکاران به

مطالعه شامل داشتن شاخص تودهی بدنی ( )BMIبیشتر از

صورت ذیل محاسبه شد [.]20

 ،25 kg/m2عدم مصرف مکملهای آنتیاکسیدانی ،سالم بودن
(عدم سابقهی بیماری قلبی و عروقی ،کبدی ،کلیوی ،ریوی،
دیابت و نیز نداشتن گزارشی از هر نوع ضایعهی جسمی و

LDL-c (mg/dL) = TC (mg/dL) − HDL-c (mg/dL) −
TG (mg/dL)/5

ارتوپدی که با اجرای تمرینات ورزشی تداخل داشته باشد)،

جهت تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه گروهها ،پس از

غیرفعال بودن (عدم مشارکت در فعالیتهای ورزشی منظم) و

تأیید توزیع نرمال دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف

نداشتن سابقهی اجرای فعالیت ورزشی طی شش ماه گذشته

اسمیرنوف ،از آزمون تی همبسته و تی مستقل استفاده شد.

بودند .آزمودنیهای گروه مکمل روزانه  1200میلیگرم مکمل

تمامی دادهها به صورت میانگین  ±انحراف معیار ارایه شدهاند

خرفه به مدت هشت هفته دریافت نمودند [ .]16در حالی که

و تمامی محاسبات با استفاده از  spssورژن  20در سطح

گروه کنترل (دارونما) نیز روزانه به جای مکمل ،قرصهای

معناداری  P<0/05انجام شد.

حاوی نشاسته مصرف میکردند .در این مطالعه شاخصهای
آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی آزمودنیها شامل قد و وزن که
به ترتیب با استفاده از قد سنج و ترازوی استاندارد و با دقت

نتایج

 0/1سانتیمتر و  0/1کیلوگرم ،شاخص تودهی بدن با استفاده از

نتایج آزمون آماری  tهمبسته نشان داد در گروه کنترل بین

فرمول وزن بدن تقسیم بر مجذور قد به متر ،درصد چربی بدن

میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون در هیچ یک از متغیرها

نیز توسط کالیپر (یاگامی ،ساخت کشور ژاپن ،با دقت 0/2

تفاوت معنیدار وجود ندارد ،اما در گروه مکمل بین میانگینهای

میلیمتر) و با استفاده از معادله سه نقطه ای جکسون پوالک،

پیشآزمون و پسآزمون درصد چربی بدن ،شاخص توده بدنی،

اندازهگیری شد [ .]19خونگیری ( 10میلیلیتر) از ورید بازو و

 TG ،LDL ،HDL ،GPX ،SOD ،TACو کلسترول تام

در حالت نشسته در دو مرحله ،یک روز پیش از اولین مصرف
مکمل (پیشآزمون) و  48ساعت پس از آخرین مصرف مکمل

اختالف معناداری وجود دارد ( )P>0/05ولی  MADعلیرغم
کاهش معنادار نبود (( )P<0/05جدول شماره .)1

و پس از  10تا  12ساعت ناشتایی انجام شد .پس از پایان خون

همچنین ،نتایج آزمون آماری  tمستقل نشان داد ،مصرف

گیری ،نمونهها در لولههای محتوی ماده ضد انعقاد ( 3تا

مکمل خرفه باعث افزایش سطوح  GPX ،SOD ،HDLشد و

 4 mg/mlاتیلن دی آمین تترااستیک اسید) ریخته شده و سپس

درصد چربی بدن و شاخص توده بدن را نسبت به گروه کنترل
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دور کمر و دور باسن برای تعیین چاقی مرکزی انجام شد .پس

مقادیر سرمی کلسترول تام با روش نورسنجی آنزیمی

] [ DOI: 10.29252/jmp.4.72.255

/18527د ،217/فراخوان عمومی از طریق آگهی داده شد .سپس

از طریق سانتریفیوژ در دور  15هزار ،سرم جدا شده و در

قربانيان و همكاران

داد .همچنین  TACنسبت به گروه کنترل افزایش غیرمعناداری
جدول شماره  -1نتایج آزمون تی همبسته برای بررسی تغییرات الیشآزمون با السآزمون گروههای مورد مطالعه
متغیرها

گروه کنترل ( 10نفر)
السآزمون

الیشآزمون

گروه مکمل ( 10نفر)
Sig

السآزمون

الیشآزمون

Sig

سن (سال)

2/88±22/1

-

4/48±28/82

-

قد ()cm

0/3±160/3

-

4/94±176/3

-

درصد چربی بدن

1/87±34/14

2/21±34/95

0/47

2/29±35/03

3/01±31/80

†0/001

)kg/m2( BMI

3/08±28/21

3/08±28/16

0/42

0/82±27/00

0/85±24/98

†0/001

)nm/ml( MAD

1/34±6/33

1/24±6/42

0/51

3/04±7/90

8/49±6/55

0/228

)nm/ml( TAC

0/336±0/78

0/30±0/78

0/928

0/11±0/75

0/22±1/03

†0/013

)nm/ml( SOD

35/35±131/53

33/31±130/28

0/313

36/46±155/30

52/61±189/76

†0/026

)nm/ml( GPX

120/20±4/85

119/08±4/99

0/251

120/09±2/76

125/24±5/32

†0/007

)mg/dl( HDL

41/63±11/30

41/60±11/28

0/904

47/68±10/88

52/12±10/77

†0/001

)mg/dl( LDL

94/57±24/41

93/86±24/34

0/089

90/12±31/96

74/21±28/14

†0/002

)mg/dl( TG

73/33±24/08

72/47±24/01

0/062

61/77±24/25

50/89±24/30

†0/034

کلسترول تام ()mg/dl

155/87±18/83

154/96±18/88

0/095

138/88±35/23

131/17±32/72

†0/005

† دادهها به صورت میانگین و انحراف استاندارد؛ سطح معناداری ()P>0/05

جدول شماره  -2نتایج آزمون آماری تی مستقل در گروههای مورد مطالعه
متغیرها

السآزمون

الیشآزمون
گروه کنترل

گروه مکمل

Sig

گروه کنترل

گروه مکمل

Sig

وزن ()kg

3/67±69/27

3/24±69/38

0/944

3/55±68/85

2/92±66/53

0/129

درصد چربی بدن

34/14±1/87

35/03±2/29

0/552

34/95±2/21

31/80±3/01

†0/016

)kg/m( BMI

28/21±3/08

27/00±0/82

0/853

28/16±3/08

24/98±0/85

†0/043

)nm/ml( MAD

6/33±1/34

7/90±3/04

0/154

6/42±1/24

6/55±1/49

0/912

)nm/ml( TAC

0/78±0/336

0/75±0/11

0/814

0/78±0/30

1/03±0/22

0/078

)nm/ml( SOD

131/53±35/35

155/30±36/46

0/156

130/28±33/31

189/76±52/61

†0/007

)nm/ml( GPX

4/85 ±120/20

2/76±120/09

0/950

4/99±119/08

5/32±125/24

†0/016

)mg/dl( HDL

11/30±41/63

10/88±47/68

0/239

11/28±41/60

10/77±52/12

†0/047

)mg/dl( LDL

24/41±94/57

31/96±90/12

0/731

24/34±93/86

28/14±74/21

0/112

)mg/dl( TG

24/08±73/33

24/25±61/77

0/299

24/01±72/47

24/30±50/89

0/061

کلسترول تام ()mg/dl

18/83±155/87

35/23±138/88

0/195

18/88±154/96

32/72±131/17

0/062

† دادهها به صورت میانگین و انحراف استاندارد؛ سطح معناداری ()P>0/05

فصلنامه گياهان دارويي ،سال هجدهم ،دوره چهارم،
شماره مسلسل هفتاد و دوم ،پاييز 1398
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وزن ()kg

69/27±3/67

68/85±3/55

0/45

69/38±3/24

66/53±2/92

†0/001

] [ DOI: 10.29252/jmp.4.72.255

کلسترول تام را کاهش غیرمعناداری نسبت به گروه کنترل نشان

داشت (( )P>0/05جدول شماره .)2

اثر يک دوره مصرف ...

در تحقیق حاضر بعد از مکملدهی خرفه ،در گروه مکمل

لیپیدی و تولید رادیکال سوپراکسید باشد ،که وجود متغیرهایی

در مقایسه با گروه کنترل ،مقادیر سرمی آنزیمهای گلوتاتیون

چون مکمل دهی خرفه ،باعث افزایش دفاع آنتیاکسیدانی بدن

پراکسیداز ( ،)GPXسوپراکسیددیسموتاز ،ظرفیت آنتی-

شده ،که در نتیجه افزایش فعالیت  SODخارج سلولی صورت

اکسیدانی تام افزایش معنادار و مالون دی آلدئید کاهش

گرفته است [.]25

های مصرفی در تقویت و افزایش کارایی سیستم آنتیاکسیدانی

این صورت است که خرفه بدلیل داشتن ترکیبات توکوفرول،

درونزای بدن در برابر استرس اکسایشی و بیماریهای مرتبط

پلی فنولها ،فیتواسترول خاصیت آنتـی اکسـیدان بـاالیی دارد

به آن داللت دارد .نتایج پژوهش حاضر با مطالعات مدیر و

و فواید سالمت توکوفرول به عنوان یک جزء فعال به خوبی

همکاران ( ،)2014دیاز و همکاران ( )2011و ریکاردو و

شناخته شده است .آلفاتوکوفرول ،نوع عمده از ویتامین  ،Eیک

همکاران ( )2006همسو و میباشد [ .]21 ،22 ،23مدیر و

آنتیاکسیدان قابل حل در چربی است و به عنوان یک رباینده

همکاران ( )2014گزارش کردند که استفاده از کوآنزیم  Q10به

گونههای اکسیژن فعال ( )ROSهمچون اکسیژنی که ( )O2کار

مدت چهار هفته ،باعث افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی

میکند [ .]26توکوفرول به عنوان خط مقدم دفاع در برابر

اکسیدانی از جمله  TAC ،SODخارج سلولی شد .بسیاری از

پراکسیداسیون لیپیدی عمل میکند و در غشای سلولی،

پژوهشها تأثیر استفاده از مکملهای آنتیاکسیدانی را بر

 PUFAرا از جمله رادیکالهای آزاد طی فعالیت ربایش خود

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی بررسی نمودهاند که در برخی

در غشاهای زیستی در سطح پراکسیداسیون لیپیدی زودرس

افزایش فعالیت و در برخی دیگر کاهش فعالیت گزارش شده

محافظت میکند [ .]27عالوه بر این ،آلفا توکوفرول یک عمل

است [ .]21به نظر میرسد این تفاوتها به مقدار و مدت

ضد التهاب را با جلوگیری از تولید رادیکالهای سوپراکسید در

استفاده از مکمل بستگی داشته باشد .در توجیه افزایش فعالیت

نوتروفیلهای فعال ،اتصال نوتروفیلها و جنبش نوتروفیلها در

آنزیمهای آنتیاکسیدانی در این پژوهشها با پژوهش حاضر

اندوتلیال اعمال میکند [ .]28تحقیقات نشان میدهد که در

میتواند به وجود  Q10در خود ترکیب مکمل خرفه باشد ،که

میان ترکیبات استرولی موجود در روغن تخم خرفه ،بتا

به عنوان ماده آنتیاکسیدانی عمل میکند [ .]15بیشتر شیمی-

سیتواسترول با  5113/4میلیگرم به ازای هر کیلوگرم و

گیاهیها ترکیبی شیمیایی از مقادیر فنولیک هستند که توانایی

کامپسترول با  1702/3میلیگرم به ازای هر کیلوگرم و استیگما

دفع یا کاهش  ROSتولیدی ناشی از اکسایش را دارا هستند.

استرول با  1594/15میلیگرم به ازای هر کیلوگرم بیشترین

توکولها (نظیر توکوفرولها و توکوترینولها) ،فالونویدها

مقدار را دارا هستند [ .]28فیتواسترولها ترکیبات دقیقهای

(نظیر ایزوفالون سویا ،کاتچین چای و آنتوسیانیدینها)،

روغنهای به دست آمده از منشأ گیاهی متشکل از بخشهای

اسیدهای مونوفینولیک (نظیر اسیدکافیک و اسیدهای فرولیک)

اصلی روغن هستند [ .]28فیتواسترولها میتوانند به راحتی

و اسیدهای پلیفنولیک (نظیر آوناترامیدس) بیشترین آنتی-

آزاد شوند ولی به موییتیهای شکر FFA ،ها یا فنولیک اسید،

اکسیدانهای شیمی گیاهی هستند ،که از بین آنها خرفه به دلیل

استری میشوند .فعالیتهای کاهش دهنده کلسترول

داشتن پلیفنولیکها و توکولها در خود بیشترین خاصیت آنتی

فیتواسترولها ،حدوداً  56سال گذشته توسط پیترسون بنیان

اکسیدانی را دارد و احتماالً یکی از دالیل دیگر همسو بودن در

نهاده شد ،کسی که جوجهها را با استرولهای گیاهی در

تحقیقات حاضر باشد .تنظیم میزان فعالیت آنزیمهای آنتی

غذایشان تغذیه میداد .عالوه بر این ،وسترت و میجر اثر

اکسیدانی درنتیجه غیرفعال بودن به میزان زیاد فشار اکسایشی

کاهش دهنده کلسترول پالسمای یک استر فیتواسترول را که در

در عضالت اسکلتی وابسته میباشد [ .]24احتما ًال

مارگارین انسان بود ،نشان دادند .استفاده از  1/9تا  2/1گرم در
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غیرمعنادار داشتند .این نتیجه به نقش مهم و با اهمیت مکمل-

سازوکار تاثیرگذاری خرفه در کاهش مالون دی آلدئید به

] [ DOI: 10.29252/jmp.4.72.255

بحث

افزایش فعالیت  SODبه دنبال افزایش بیشتر پراکسیداسیون

قربانيان و همكاران

 LDLرا به میزان  10تا  15درصد در آرایهای از گروههای

حاوی برگ خرفه به رژیم غذایی بعد از  4هفته  LDLو

مختلف جامعه کاهش میدهد [ ]29که احتماالً کاهش سطح

کلسترول کل را پایین آورده در حالی که باعث افزایش HDL

 LDLو کلسترول تام ناشی از استرولهای موجود در خرفه

شده است که کامالً با تحقیق حاضر همسو میباشد .پکتین

باعث کاهش فعالیت مالون دی آلدئید شده است.

موجود در خرفه ممکن است از عوامل کاهندهی کلسترول

آلفاتوکوفرول اشاره کرد .توکروفول و عمدتاً آلفـا توکروفل که

ممکن است به علت اتصال با اسیدهای صفراوی موجود در

عوامل احیاکننده بیولوژیکی مـیباشـند و بـه عنوان آنتی

روده و افزایش دفع آنها باشد [ .]34فالونوئیدها ،گلیکوپروتئین

اکسیدانهای زنجیرشکن به سیستم پراکسیداسـیون چربی

ها ،گلیپپتیدها و استروئیدهای موجود در گیاهان دارویی از

اضافه میشوند و رادیکال پراکسیل چربی را بوجود مـیآورند،

جمله خرفه خاصیت کاهش دهندهی چربی و قند از خود نشان

رادیکال پراکسیل چربی ) (ROOیک اتم هیـدروژن ازآلفا

میدهند [ .]35مالتونین موجود در خرفه از عوامل مؤثر

توکروفل کم کـرده و هیدروکسـیل چربـی ) (ROOHو

برمتابولیسم لیپیدها است .که از طریق کاهش جذب کلسترول

رادیکال آلفاتوکوفروکسیل را تولید میکنـد .رادیکـال

جیره در روده ،مهار بیوسنتز کلسترول و مهار انتقال اسیدهای

آلفـاتوکوفروکسیل نمیتواند اتم هیـدروژنی را از مولکـول

چرب سبب کاهش منطقی کلسترول و تری گلیسیرید میشود

چربـی بردارد .بنابراین نمیتواند سبب تجزیه زنجیـره

[ ]36که میتوان از دالیل احتمالی اثرگذار بر کاهش پروفایل

اکسیداسـیون چربی شود و درنهایت موجب کاهش

لیپیدی ( ،LDLکلسترول )TG ،و افزایش  HDLدر پژوهش

پراکسیداسـیون لیپیـدی میشود [.]30

حاضر باشد.

از دیگر یافتههای مطالعه حاضر به کاهش TC ،TG ،LDL

و افزایش  HDLمیتوان اشاره کرد .عصاره الکلی گیاه خرفه

نتیجهگیری

تأثیر زیادی در درمان هیپرکلسترومی دارد که احتماالً به علت

استفاده از مکملهای خاص برای رژیم غذایی از جمله

وجود مواد آنتیاکسیدانی ،فیبر ،مقادیر زیاد امگا 3و کوآنزیم

خرفه میتواند بواسطه عناصر و ترکیبات آنتیاکسیدانی و چربی

 Q10موجود در خرفه است ،که میتواند سطح لیپوپروتئینهای

سوزی باعث تقویت سیستم آنتیاکسیدانی و کاهش پروفایل

سرم را کاهش دهد [ .]30الیاف ممکن است آزاد شدن

لیپیدی و در نتیجه از بروز بیماریهای قلبی و عروقی

هورمونهای گوارشی را تحت تأثیر قرار دهند و ترشحات

جلوگیری میکند.

پانکراس و فرآیندهای گوارشی را تعدیل کنند و سرعت دو
روش جذب و متابولیسم کربوهیدرات ،چربیها ،پروتئینها و
تعادل عناصر را تغییر دهند .با وجود ترکیبات فیبری موجود در

تشکر و قدردانی

گیاه خرفه و خواص ضد دیابتی آن کاهش سطح کلسترول

از تمامی آزمودنیهای شرکت کننده در پژوهش حاضر و

کامالً منطقی به نظر میرسد [ .]31همچنین این ترکیبات با

معاونت پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نهایت تشکر

اتصال به کلسترول موجود در رژیم غذایی از جذب کلسترول

و قدردانی را به عمل میآوریم .این مقاله مستخرج از طرح

از گوارش جلوگیری میکنند و از این طریق باعث کاهش

تحقیقاتی اجرا شده به شماره قرارداد /18527د 217/از محل

کلسترول میشود [ .]32در سال 2011بسونگ و همکاران

اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تحقیقی را روی مکملهای غذایی متشکل ازخرفه خشک شده

میباشد.

به روش انجمادی روی افراد بالغ با کلسترول باال انجام دادند

فصلنامه گياهان دارويي ،سال هجدهم ،دوره چهارم،
شماره مسلسل هفتاد و دوم ،پاييز 1398
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از دیگر ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در خرفه میتوان به

باشد .مکانیسم عمل احتمالی پکتین در کاهش کلسترول سرم

] [ DOI: 10.29252/jmp.4.72.255

روز استرولهای گیاهی نشان داده که سطح کلسترول کل و

[ .]33نتیجه این تحقیق نشان داد که افزدون مکمل غذایی
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Abstract
Background: Oxidative stress results from imbalance in the body's redox position, which
results in tissue damage due to increased intracellular radicals. Antioxidants prevent the
oxidation of fatty acids and prevent foam cells and atherosclerotic plaque. Portulaca, which is
one of the supplements, is considered as an antioxidant-rich plant.
Objective: The purpose of this study was to evaluate the effect of eight weeks of Portulaca
supplementation on antioxidant enzymes and oxidative stress in non-active girls.
Methods: This quasi-experimental study was conducted on non-active girls (overweight and
obese) with an age range of 20-30 years in Azarbaijan Shahid Madani University. 20 subjects
were qualified and randomly divided into two control (n = 10) and complement (n = 10) groups.
Subjects of supplemented group received 1200 portulaca mg per day for eight weeks. Data were
analyzed by t-test using by SPSS20 software. Statistical significance criterion was set as P<0.05.
Results: The results showed that serum levels of superoxide dismutase (SOD), glutathione
peroxidase(GPX) and total antioxidant capacity (TAC) were significantly increased in the
supplemented group (P<0.05), while the amount of malondialdehyde (MAD) decreased, this
decline was not statistically significant (P> 0.05).
Conclusion: Portulaca supplements are likely to be effective in improving cardiovascular
health and preventing cardiovascular disease and strengthening the antioxidant system in
overweight and obese people, and destroys lipid peroxidation that produces ROS.

Keywords: Portulaca, Antioxidant Biomarkers, non-Active Girls, Oxidative Stress

