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 چکیده

 درمان در ایران سنتی طب در که Portulacaceae خانواده از است گیاهی Portulaca oleracea L علمی نام با خرفه

 گیرد.قرار می استفاده مورد دیابت مغزی و سکته فراموشی، همچون نورولوژیک هایبیماری جمله از هابیماری از یف وسیعیط

باشند. ( می3-امگا چرب )اسید آن اصلی مؤثر ماده و عصبی خرفه محافظت اثرات نشان دهنده بسیاری فارماکولوژیک مطالعات

 این درمان مؤثر در داروی عنوانبه خرفه از استفاده به توجه با نیز و مرکزی اعصاب ستمسی هایبیماری باالی شیوع به توجه با

 نیز اثرات و عصبی هایبیماری بر آن اصلی ترکیبات و گیاه این اثرات تعیین به حاضر مروری مقاله در سنتی، طب در هایبیمار

 Web ofاطالعاتی های بانک در شده نمایه علمی معتبر مقاالت مطالعه این در .شد پرداخته آنها عصبی محافظت

Science،Scopus، SID، ISI، آنتی خاصیت خرفه، التهاب، فارسی استرس اکسیداتیو، کلیدی هایواژه از استفاده 

 Oxidative stress, inflammation, Portulaca oleracea, antioxidantانگلیسی:  کلیدی واژهای و اکسیدانی

properties  .نورونی آسیب قادرند آن ترکیبات و دهد خرفه می نشان شده انجام مطالعات بر مروریمورد بررسی قرار گرفت 

 هایپروتئین بیان مهار التهابی، های واسط بیان کاهش نیتراتیو، و استرس اکسیداتیو کاهش هایاز طریق مکانیسم را

 داروی عنوانبه خرفه گیاه از استفاده .دهند کاهش ضدآپوپتوز هایروتئینپ بیان افزایش و آیکوزانوئیدها کاهش آپوپتوتیک،

 این پیشرفت جلوگیری از و بهبود تواند باعثمی به ویژه اوتیسم عصبی سیستم هایبیماری از برخی درمان برای کمکی

 .گردد هابیماری

 

 آنتی اکسیدان عصبی، هایبیماری خرفه، التهاب، استرس اکسیداتیو،های كلیدی:  واژه
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 مقدمه

کشورهای آسیایی، مدیترانه که بیشتردر است  Portulacaceae خانواده از (Portulacaceae oleracea) خرفه با نام علمی

 طیف کاهش برای سنتی داروی یک به عنوان گیاه خرفه .[1و2]شود می یافت متحده و مناطقی از ایاالت مرکزی ای، اروپای

 غیره و سردرد خوابی،بی دیابت، کبد، التهاب تنفسی، مشکالت گوارش، دستگاه هایبیماری جمله از هایماریب از وسیعی

 و[ 5]التهاب  ضد ،[ 4]اکسیدانی  آنتی شامل اثرات ای العاده فوق فارماکولوژیکی خرفه دارای خواص. [3]شود می استفاده

 اسیدهای ،3 امگا چرب اسیدهای، هاویتامین ترپنوئید، آلکالوئید، ئید،از فالونو غنی منبع گیاه این .[6,7]است  ضدآلرژیک

 ،3 امگا چرب اسیدهای معدنی، مواد با . خرفه[8]باشد سیتریک می اگزالیک و مالیک، سینامیک، کافئیک، مثل ارگانیک

 اثرات ضد استرس دارای خرفه که است داده نشان مدرن دارویی مطالعات[. 9,10]است  شده غنی فعال مواد سایر و هاویتامین

-را دارا می[ 14]عصبی  محافظتی اثرات و[ 13]باکتریایی  ضد خواص ،[12] سرطان بر سلولی سمیت اثر ،[11]اکسیداتیو 

 . دارد وجود گیاه در این نیز 3امگا چرب اسیدهای باالی محتوای و مالتونین بتاکاروتن، گلوتاتیون، مانند دیگر باشد. اجزای

 گزارش.کندمی کمک توسط گیاه خرفه آزاد هایرادیکال مهار کردن و اکسیدانی آنتی خواص به هم کنار در ترکیبات این همه

 اولراسئین، A اولراسئین) آلکالوئیدها و( کوئرستین و کامفرول) فالونوئیدها از برخی های آزادرادیکال مهار عمل که است شده

B اولراسئین و E )ویتامین از یشترب حتی خرفه از شده جدا C ویتامین و E که است شده داده نشان این، بر عالوه .است 

 مختلف بررسی اثرات بنابراین .[11]است کاروتنبتا و C ویتامین از برتر واکنشی اکسیژن هایگونه بردن بین از در خرفه عصاره

 جدید داروهای و تولید کشف برای تواندیم مختلف هایسرزمین سنتی طب استفاده در مورد گیاهان به ویژه دارویی گیاهان

 در هابیماری این درمان در گیاه خرفه و اثرات مثبت مرکزی اعصاب سیستم هایباالی بیماری شیوع به توجه باشد.با گشاراه

 شده پرداخته (CNS) مرکزی عصبی سیستم اختالالت روی بر گیاه خرفه حفاظتی اثر به مروری حاضر مقاله در سنتی، طب

  .ستا

 

  شناسي:گیاه هایويژگي

ضخیم و متقابل  آن هایدار، برگگوشت های آنساقه کند.رشد می مترسانتی 30ارتفاع با ساله کهیک است علفی گیاهی خرفه

نیز  آن هایدانه .هستند این گیاه کوچک زرد رنگ هایاند.گل شده جمع صاف هایحاشیه با شاخه، نوک اطراف در اغلب که

  .[11]دارویی فراوانی دارد  خواص باشند کهمی سیاه رنگ به و وچکک بسیار

  

 خرفه عصبي حفاظت اثرات 

 شوند.می هیدروژن درنظرگرفته اهداکنندگان عنوان به معموالً که هستند هیدروکسیل فنلی هایگروه دارای فالونوئیدها 

 پراکسید هیدروژن از ناشی چربی پراکسیداسیون بر مهاری اثر اساس بر خرفه، از فنلی آلکالوئیدهای اکسیدانی آنتی هایفعالیت

 از جلوگیری در ترکیب ترین قوی Oleracein E .شد تعیین موش مغز در رادیکال( DPPH) برابر در مهارکننده فعالیت و

 قابل طور به و شد جدا خرفه از بار اولین برای جدید آلکالوئید عنوان به Oleracein بود.( MDA) آلدئید دی تشکیل مالون

 از غنی منبع خرفه یک گیاه آبی عصاره .بود ساکاریدها لیپوپلی با شده تحریک مدل ماکروفاژهای در التهابی توجهی ضد

 علت به گیاه این .دارد اساسی نقش حافظه افزایش و عصبی سیستم ،مغز تکامل در ماده این که باشدمی3 امگا چرب اسیدهای

 کاهش و ردوکتاز گلوتاتیون آنزیم فعالیت تغییر باعث و بوده عصبی سیستم بر مثبت اثرات اراید گلوتاتیون، ترکیب داشتن
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هم چنین  .[18] شودمی کاتاالز و دیسموتاز اکسی سوپر هایآنزیم فعالیت، به وابسته لیپیدهای پراکسیداسیون در دارمعنی

مطالعات نشان داده ر در حافظه( نقش بسزایی دارد. نتایج در رهایی نوروترانسمیتر استیل کولین )موث 3-اسیدهای چرب امگا

فعالیت ضد  که عصاره اتانولی برگ گیاه خرفه با تاثیر بر سیستم اعصاب مرکزی و محیطی منجربه کاهش غعالیت لوکوموتورها

طریق گیرنده  ها گردید احتمال دارد اثر ضد درد گیاه خرفه ازتشنجی مهار انقباض عضالنی و شل شدگی عضالنی در موش

 آزادسازی کاهش از پیشگیری با3امگا  چرب اسیدهای که است صورت این به آن عمل مکانیسم های اوپیوییدی باشد.خرفه

یکی از ترکیبات آنتی  Q10کوآنزیم . [11]گردد می حافظه افزایش به منجر عصبی، رشد فاکتور و کولین نوروترانسمیتر

د که موجب کاهش آپوپتوز، تغییر در نفوذ پذیری میتوکندری و جلوگیری از تخریب باشاکسیدانی قوی موجود در خرفه می

منجربه بهبود بیماران یارکینسونی  Q10و همکاران نشان دادند که تیمار با  SHULTشود. در همین راستا میتوکندری می

های موجود در خرفه آنتی اکسیدان نو کوئرستی Q 10گلوتاتیون، کوآنزیم ،آسکوربیک اسید توکروفرول، . آلفا[20]شود می

ژانگ و همکاران نشان  شوند.در شرایط آزمایشگاهی می TNF-α و IL-6 باشند و سبب کاهش قابل توجهی در تولیدقوی می

به میزان قابل  SOD ,CAT اکسیدانی های آنتیو افزایش قعالیت آنزیم MDAتیمار با خرفه سبب کاهش سطح  دادند که

 .[23و21]شود ای مدل دیابتی میهتوجهی در موش

 

 :اثرات خرفه بر التهاب 

 .دهدمی رخ هانفوذ لکوسیت عدم صورت در شود،می هدایت میکروگلیا توسط که موضعی واکنش یک عنوان به عصبی، التهاب

 که دارد وجود ای فزاینده شواهد .کند کمک های سیستم عصبی مرکزیبیماری اختالالت از بسیاری پاتوژنز به است ممکن که

 قبلی مطالعات .شودمی نوروژنز و (LTP) هیپوکامپ مدت عملکرد طوالنی منجربه اختالل حافظه، عصبی التهاب دهدمی نشان

 یک عنوان بهTNF-α چنینکنند هممی تحریک را عصبی مرگ و آپوپتوز مسیر التهابی های واسطه که بود داده نشان

 منجربه واکنش شود. همچنینمی هاآنزیم و هاسایتوکاین سایر ترشح باعث و کندمی عمل کلیدی التهابی پیش سایتوکاین

 هایگیرنده که است شده هم چنین گزارش .کندمی ایجاد را اکسیداتیو استرس اکسیژن واکنشی شده و هایگونه سمی

 را TNF-α تواندمی خرفه روالکلیهید عصاره این راستا تراکم بیشتری هستند. در دارای در هیپوکامپ، التهابی سیتوکینی

 غذایی رژیم مصرف که دهدمی نشان ما نتایج .کند جلوگیری LPS سیستمیک تجویز از ناشی حافظه اختالل از و کرده مهار

 مفید عصبی هایبیماری و عقل زوال از پیشگیری در است ممکن اکسیدانی آنتی و التهابی ضد ترکیبات قوی ترکیب با خرفه

عنوان  به Nrf2 .[21]است الزم بیشتری تحقیقات آن مولکولی و سلولی هایمکانیسم شناخت برای رسدمی نظر هب[.22]باشد

کند پیش درمان با عصاره هیدروالکلی گیاه می تنظیم را اکسیداتیو آنتی هایپروتئین که شودمی شناخته رونویسی فاکتور یک

 زیموسان بررسی گردید. نتایج مطالعات نشان داده است که خرفه های القا شده با( در موشmg/kg100خرفه با دوز )

-NFچنین منجربه مهار رهایی کند. هممهار می را تنظیم کر ده و در نتیجه استرس اکسیداتیو را Nrf2 فاکتورهای التهابی

KB میلی گرم  200کیلوگرم و میلی گرم بر 100)عصاره هیدرو الکلی گیاه خرفه با دوز  گردید. در همین راستا پیش درمان با

را  Nrf2های القا شده با زیموسان بررسی گردید.نتایج مطالعات نشات داد که خرفه فاکتورهای التهابی بر کیلوگرم( در موش

های التهابی و سیتوکین NF-KBچنین منجربه مهار رهایی کند همتنظیم کرده و در نتیجه استرس اکسیداتیو را مهار می

 سرکوب را( بتا 1 اینترلوکین) تولد از قبل استرس از ناشی التهابی نشانگر سطح کوئرستین که دهدمی نشان ام گردید. نتایج
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-تشنج برای تواندمی کوئرستین موجود در خرفه نیز که دهدمی نشان این. دهدمی کاهش را تب هایتشنج متعاقباً و کندمی

  [.25]باشد  مفید تولد از قبل استرس به مبتال افراد در تب از ناشی های

 

 تاثیر خرفه بر اضطراب

یون پتاسیم  .بوده و دارای اثرات ضد اظطرابی هستند A-های گابامطالعات نشان داده که فالونوییدها قادر به اتصال به گیرنده 

ای اثرات مذکور نیز دار های تشنجیموجود در خرفه با تاثیر بر سیستم عصبی مرکزی و مهار انقباض عضالنی و کاهش فعالیت

است.  رسیده اثبات به مطالعات از برخی توسط شناختی عملکرد در اختالل و بهبود اضطراب بر خرفه مفید باشد. اثراتنیز می

 داده موثرواقع شده است. نشان مغزی سکته از حاصل نورولوژیک هاینقص روی بر خرفه گیاه التهابی ضد و دردی ضد فعالیت

 نیز و بوده سایرین از ترخفیف روانی عالیم چرب، اسید بیشتر مقادیر کننده مصرف اسکیزوفرنیک نبیمارا در که است شده

 این نتایج اساس باشد. بر موثر هاآن روانی عالیم بهبود در تواندمی بیماران غذایی رژیم در چرب اسید ترکیبات کردن اضافه

 کاهش را سد خونی مغزی نفوذپذیری تواندمی خرفه روغن تجویز مغزی، سکته برای پیشگیرانه اقدام یک عنوان به مطالعه،

 و صفاقی داخل تزریق از پس را درد ضد و التهابی ضد های فعالیت خرفه،( ساقه و خشک های برگ) اتانولی عصاره[. 11]دهد 

  [.27]داد  نشان را سدیم دیکلوفناک مصنوعی، داروهای با مقایسه در خوراکی نه اما موضعی،

 

 بحث

های آزاد توانند در تخریب رادیکالحاوی مفادیر باالیی از ترکیبات آنتی اکسیدانی هستند که این ترکیبات می یاهان داروییگ

. مطالعات نشان داده که خرفه دارای اثرات ضد درد و ضد [28]کنند ها جلوگیری میموثر واقع شده و از پیشرفت بیماری

گیرد. هیچ گزارشی تاکنون های مختلف از جمله دیابت سردرد و آلزایمر مورد است قرار میباشد و در درمان بیماریالتهابی می

مبنی بر سمی بودن این گیاه گزارش نشده است. با وجود مطالعات بسیاری که در ارتباط با گیاه خرفه انجام شده هنوز جنبه 

برای مثال مطالعات چندانی به منظور بررسی اثرات آن  های آن مورد بررسی قرار نگرفته است.های بسیاری از اثرات و مکانیزم

 TNFAناشی از التهاب  های اکسیژن واکنشیبر اوتیسم انجام نشده عصاره آبی خرفه به صورت وابسته به دوز از تولید گونه

  ..[23]کند جلوگیری می

از طریق مسیرهای  دهد کهنشان می ر آنمروری بر مطالعات انجام شده در رابطه با اثر حفاظتی گیاه خرفه و ترکیبات موث

تواند یک مسیر شود . بنا براین توسعه استفاده از گیاهان دارویی میهای مغزی در بیماران میمختلف سبب کاهش آسیب

 و نورولوژیک دهنده اثرات نشان متعددی بالینی و فارماکولوژیک های عصبی باشد. مطالعاتامیدوار کننده در درمان بیماری

 درد، اضطراب، حافظه، کاهش از جمله هاییبیماری درمان در آن روغن و های مختلف گیاه خرفهعصاره قوی نورونی افظمح

اکسیداتیو و مهار فاکتور  استرس سرکوب از جمله متفاوت هایمکانیزم با گیاه این باشند.می صرع اختالالت سکته مغزی و

  .نمایدالتهابی اثرات خود را اعمال می

 آلکالوئید و فالونوئید، فنلی محتویات دارای اتانول و آبی عصاره با مقایسه در متانول ایج مطالعات نشان داده است که عصارهنت 

 رادیکال های پاکسازی و DPPH رادیکال مهارکننده فعالیت با متانول عصاره باالتر اکسیدانی آنتی فعالیت و باشدمی بیشتری

ABTS +آنتی ترکیبات شناسایی، ها عصاره ترکیب کافی شناخت برای بیشتری تحقیقات مچنین،ه .به اثبات رسیده است 

 در طوالنی سابقه خرفه .است الزم طبیعی های اکسیدان آنتی عنوان به هاآن پتانسیل ارزیابی و ها عصاره در موجود اکسیدانی
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 کاربردهای شناسی، گیاه هایبر ویژگی ضر مروریحا مقاله دارد هابیماری از بسیاری برای سنتی طب های سیستم از استفاده

 مانند زیادی بیولوژیکی هایفعالیت خرفه روی بر in vivo آزمایشات و in vitro مطالعات. دارد خرفه داروسازی و سنتی

 محافظ میکروبی، ضد باروری، ضد زخم، ضد سیتوتوکسیک، درد، ضد و ضدالتهاب عضالت، کننده شل عصبی، کننده محافظت

 تولید به تواندمی مشاهدات هیپوکلسترولمی این هایو فعالیت. است داده نشان هیپوتری گلیسیریدمی، هیپولیپیدمیک، بدیک

  .(8شود ) ثابت انجام حال در بالینی آزمایشات طریق از باید که کند خرفه کمک بالقوه درمانی اثرات برای ای فرضیه
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