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چکیده:
مقدمه :داروها و مکملهای حاوی عصاره افدرا به عنوان یک گیاه شناخته شده برای کاهش و کنترل وزن همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است.
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر عصاره هیدروالکلی این گیاه بر میزان سرمی هورمون آدیپونکتین و وزن بدن در موشهای صحرایی نر بود.
روش کار :در این پژوهش تجربی  95سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار انتخاب و به طور تصادفی به پنج گروه مساوی شامل :گروه کنترل
(بدون دریافت هیچ مادهای) ،گروه شاهد (دریافت کننده  9میلیلیتر آب مقطر) ،گروه تجربی ( 9دریافت کننده  105میلیگرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی
افدرا) ،گروه تجربی ( 1دریافت کننده  055میلیگرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی افدرا) و گروه تجربی ( 8دریافت کننده  9555میلیگرم بر کیلوگرم
عصاره هیدروالکلی افدرا) تقسیم شدند .در گروههای تجربی عصاره به مدت  13روز و به صورت گاواژ تجویز شد .در روز بیست و نهم از موشها برای
بررسی میزان سرمی هورمون آدیپونکتین خونگیری به عمل آمد .وزن موشها نیز در طول دوره آزمایش به صورت روزانه اندازهگیری شد .تجزیه و تحلیل
داده ها با آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی دانکن به کمک نرم افزاز  SPSSانجام شد.
یافتهها :دوزهای  055و  9555میلیگرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی افدرا باعث افزایش معنادار میزان سرمی هورمون آدیپونکتین و همچنین کاهش
وزن بدن نسبت به گروه کنترل شد (.)P≤5/50
نتیجهگیری :عصاره هیدروالکلی افدرا از طریق افزایش میزان سرمی هورمون آدیپونکتین سبب کاهش وزن بدن میشود.
واژگان کلیدی :افدرا ،آدیپونکتین ،وزن بدن ،موش صحرایی

آمینه است که از بافت چربی ترشح شده و به خون میریزد [.]9
مقدار آدیپونکتین سرم به طور طبیعی در افراد سالم  95میکروگرم
بر میلیلیتر است که  5/59درصد از کل پروتئینهای پالسما است
[ .]1این هورمون در پالسما بیشتر به صورت ترایمرهایی با وزن
مولکولی پایین و الیگومرهایی با وزن مولکولی باال وجود دارد که
بیشترین غلظت آن را الیگومرهای با وزن مولکولی باال به خود
اختصاص داده است [ .]8 ،1آدیپونکتین از طریق مهار تکثیر عضله
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مقدمه:
چاقی و بیماریهای مرتبط با آن یکی از معضالت بزرگ بشر
است .ذخیرهسازی و استفاده از بافت چربی ،از طریق شبکه
پیچیدهای از سیگنالهای عصبی کنترل میشود که جذب و
استفاده از انرژی مواد غذایی را فعال میسازد .بسیاری از
هورمونها زیربنای این سیستم فیزیولوژیکی تنظیم هموستاز وزن
بدن هستند .آدیپونکتین هورمون ترشح شده از بافت چربی یکی
از اجزای این سیستم است .آدیپونکتین یک پپتید حاوی  199اسید
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کاهش وزن بدن موشهای صحرایی نر

روش کار:
در این پژوهش تجربی از  95سر موش صحرایی نر بالغ نژاد
ویستار با میانگین وزنی  935-155گرم استفاده شد .موشها به

منظور سازگاری با محیط ،به مدت یک هفته در اتاق پرورش
حیوانات دانشگاه علوم پزشکی جهرم نگهداری شدند .در تمام
مدت پژوهش حیوانات در شرایط  91ساعت روشنایی و  91ساعت
تاریکی و دمای  15-10درجه سانتیگراد نگهداری شدند و آزادانه
به آب و غذا دسترسی داشتند .این مطالعه با دریافت کد اخالق
IR.JUMS.REC.1395.066از دانشگاه علوم پزشکی جهرم و با
رعایت کلیه اصول و مالحظات اخالقی کار با حیوانات
آزمایشگاهی انجام شد.
با توجه به مطالعات پیشین ،غلظت تجویزی عصاره هیدروالکلی
افدرا در مقادیر  055 ،105و 9555میلیگرم به ازای هر کیلوگرم
وزن بدن مشخص شد [ ]97 ،90 ،90و موشها به طور تصادفی
به پنج گروه هشت تایی به صورت ذیل تقسیم شدند:
گروه کنترل :این گروه در طول آزمایش هیچگونه تیماری دریافت
نکرد .گروه شاهد :این گروه در طول آزمایش یک میلیلیتر آب
مقطر را به صورت گاواژ و برحسب وزن بدن دریافت کرد.
گروههای تجربی  1 ،9و  :8به ترتیب دوزهای  055 ،105و 9555
میلیگرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی افدرا را به صورت گاواژ
و به مدت  13روز و برحسب وزن بدن دریافت کردند.
در انتهای پژوهش (روز  )11پس از توزین حیوانات به طور مستقیم
از قلب حیوانات به کمک سرنگ  0سی سی تحت بی هوشی به
وسیله دی اتیل اتر خون گیری انجام شد .سرم ها به کمک
دستگاه سانتریفیوژ ( 90دقیقه و  8555دور در دقیقه) جمع آوری
و تا زمان آزمایش در فریزر  -15درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
همچنین به منظور اندازهگیری هورمون آدیپونکتین از کیت الیزا
مخصوص موش صحرایی استفاده شد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
استفاده شد .در مواردی که اختالف آماری گروههای مختلف
معنادار بود از آزمون تعقیبی دانکن برای پی بردن به اختالف بین
میانگینها استفاده شد .محاسبات آماری به کمک نرم افزار SPSS
نسخه  19انجام و سطح معناداری  P≤5/50در نظر گرفته شد.
دادهها در بخش نتایج به صورت  Mean±SEMمحاسبه و مقایسه
شدند.
یافتهها:
بر اساس نتایج ثبت شده در جدول شماره  ،9میانگین غلظت
سرمی هورمون آدیپونکتین در گروههای دریافت کننده دوزهای
 055و  9555میلیگرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی افدرا نسبت
به گروه کنترل افزایش معناداری را در سطح  P≤5/50نشان داد.
همچنین در مقایسه گروههای دریافت کننده دوزهای موثر افدرا
با یکدیگر مشخص شد که دوز  9555میلیگرم بر کیلوگرم نسبت
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صاف عروق در پیشگیری از آترواسکلروز و از طریق تنظیم
متابولیسم گلوکز و اسیدهای چرب آزاد و ایجاد حساسیت انسولینی
در سلولهای اپیتلیال در پاتوژنز دیابت تاثیرگذار است [ .]0 ،9دو
ایزوفرم  Adipo R1و  Adipo R2به عنوان گیرندههای آدیپونکتین
شناسایی شدهاند .اگر چه هورمون مذکور از بافت چربی ترشح
میشود ،اما به نظر میرسد که با افزایش وزن ،مقدار پالسمایی
آن کاهش و با رژیمهای غذایی کاهش وزن ،افزایش مییابد [.]0
استفاده از گیاهان دارویی همواره کاربرد زیادی داشته است .با
توجه به افزایش بیماریهای دستگاه گوارشی و چاقی در جوامع
امروزی و استفاده روزافزون از داروهای شیمیایی ،به دلیل اثرات
جانبی آنها پزشکان و داروسازان به طب سنتی گرایش پیدا کرده
و از این رو استفاده از گیاهان دارویی و مکملهای دارویی رو به
افزایش است [ .]3 ،7استفاده از داروها و مکملهای حاوی عصاره
گیاه افدرا به دلیل خواص مطلوب همچون ترکیبات نیروزا،
چربیسوز ،ضد حساسیت ،ضد احتناق ،ضد باکتری و کاهش وزن
بیش از پیش افزایش یافته است .تیره افدرا دارای یک جنس و
متجاوز از چهل گونه است که در نواحی مختلف کره زمین
پراکندگی دارند [ Ephedra Pachyclada .]1گیاهی از خانواده
 Ephedraceaeاست .این گیاه به صورت درختچههایی با
ساقههای سبز ،بندبند ،پرشاخه و معموال قائم است .افدرا در اقلیم
خشک و نیمه خشک ،به خصوص در مناطق کویری و سنگالخی
جنوب و جنوب شرق ایران میروید و به نامهای محلی هوم و
ارمک شناخته میشود .شهرت گیاهان این خانواده به دلیل دارا
بودن آلکالوییدهای افدرینی فراوان است که مهمترین آنها
افدرین و سودوافدرین هستند [ .]95گیاهان این خانواده دارای
خواص درمانی بسیاری بوده و هزاران سال است که در طب سنتی
آسیای شرقی در درمان بیماریهای تنفسی نظیر آسم ،برونشیت
و آلرژیها کاربرد دارند [ .]91 ،99 ،95افدرا همچنین دارای اثرات
ضد التهابی ،آنتی اکسیدانی ،کاهنده قند خون و همچنین مقلد
سیستم عصبی سمپاتیک میباشد [.]99 ،98
با توجه به وجود گزارش های متعدد مبنی بر اثربخشی گیاه افدرا
بر هورمونهای مؤثر بر اشتها نظیر لپتین ،گرلین و نوروپپتید Y
[ ،]90 ،90در مطالعه حاضر به بررسی اثرات این گیاه بر مقدار
سرمی یکی دیگر از هورمونهای مهم کنترل کننده وزن بدن
یعنی آدیپونکتین پرداخته شده است .نتایج مطالعه حاضر می تواند
با مشخص کردن سازوکارهای دقیقتر اثر این گیاه ،به عنوان یک
داروی پیشگیری کننده از اضافه وزن و چاقی کارایی داشته باشد.

شیوا صالح و همکاران

شیوا صالح و همکاران

کاهش وزن بدن موشهای صحرایی نر

به دوز  055میلیگرم بر کیلوگرم تاثیر بیشتری در افزایش
هورمون آدیپونکتین دارد.
نتایج حاصل از اندازهگیری میانگین تغییرات وزن بدن نیز نشان
داد که دوزهای  055و  9555میلیگرم بر کیلوگرم عصاره
هیدروالکلی افدرا باعث کاهش معنادار وزن بدن در مقایسه با گروه
کنترل می شوند ( .)P≤5/50این در حالی است که در مقایسه

گروههای دریافت کننده دوزهای موثر عصاره هیدروالکلی افدرا
در کاهش وزن بدن با یکدیگر تفاوت معناداری مشاهده نشد
(جدول .)9
مطابق آزمون دانکن ،میانگینهای موجود در هر ردیف با حداقل
یک حرف مشترک ،اختالف معناداری ندارند (.)P≤5/50

جدول  :9مقایسه تغییرات وزن بدن و مقدار سرمی آدیپونکتین در گروههای تجربی دریافت کننده دوزهای مختلف عصاره هیدروالکلی افدرا
کنترل

شاهد

عصاره هیدروالکلی

عصاره هیدروالکلی افدرا

عصاره هیدروالکلی افدرا

گروه

Mean± SEM

Mean ±SEM

افدرا ()105mg/kg

()055mg/kg

()9555mg/kg

Mean± SEM

Mean± SEM

Mean± SEM

آدیپونکتین

95/99±5/191a

95/19±5/899a

99/13±5/980a

98/93±5/091b

90/80±5/398c

وزن بدن

10/9±70/111c

10/9±37/995c

19/5±010/777 bc

11/5±870/010ab

91/5±370/399a

متغیر

که با مصرف آنتی اکسیدانهای طبیعی ،ترشح آدیپونکتین بیشتر
شده و مقدار سرمی آن افزایش مییابد [ .]18مطالعه دردیمزیس
و همکاران در سال  1599روی آدیپوسیتهای انسان نشان داد
که ترکیبات فنلی مختلف استخراج شده از گیاهان باعث افزایش
ترشح آدیپونکتین از این سلولها میشود [ .]19در مطالعه دیگر
انجام شده روی آدیپوسیتهای کشت شده موش صحرایی نیز
مشخص شد که ترکیبات فالونوئیدی باعث افزایش بیان ژن و
پروتئین آدیپونکتین میشوند [ .]10آنتی اکسیدانها به طور
مستقیم فاکتورهای رونویسی کلیدی مسئول تنظیم بیان
آدیپونکتین مانند گیرنده فعال کننده تکثیر پراکسی زوم گاما
( )PPARYو پروتئین متصل شونده به عناصر کنترلی استرول
( )SREBPرا تحت تأثیر قرار میدهند [ .]17 ،10به عبارت دیگر
این مواد از طریق اتصال به گیرنده  ،PPARYتنظیم کننده اصلی
تمایز آدیپوسیت ،فعالیت ترجمهای و بیان آدیپونکتین را افزایش
می دهند .بنابراین ،به نظر میرسد که افزایش میزان سرمی
هورمون آدیپونکتین در مطالعه حاضر با خواص آنتی اکسیدانی
گیاه افدرا در ارتباط مستقیم باشد.
نتیجهگیری:
عصاره هیدروالکلی افدرا از طریق افزایش ترشح هورمون
آدیپونکتین و در نتیجه افزایش متابولیسم چربیها باعث کاهش
وزن بدن میشود که به نظر می رسد این اثرات با حضور ترکیبات
قوی آنتی اکسیدانی در گیاه افدرا در ارتباط باشد.
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بحث:
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تجویز خوراکی دوزهای  055و
 9555میلیگرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی افدرا باعث
افزایش میزان سرمی هورمون آدیپونکتین و کاهش وزن بدن در
موشهای صحرایی میشود.
میزان آدیپونکتین سرم ارتباط معکوسی با شاخص توده بدن
داشته و در مواردی چون چاقی ،مقاومت به انسولین ،دیابت نوع 1
و اختالل در متابولیسم چربی کاهش مییابد [ .]93مطالعه روی
جوندگان نشان داده است که آدیپونکتین مقدار گلوکز خون را
کاهش داده و از تجمع چربی در عضالت اسکلتی جلوگیری میکند
[ .]91آدیپونکتین با تحریک ( AMPKپروتئین کیناز فعال شده
توسط  )AMPموجب فسفریالسیون استیل کوآنزیم A
کربوکسیالز و مهار سنتز لیپیدها میشود .از سوی دیگر،
آدیپونکتین موجب افزایش بیان ژنهایی میشود که در
اکسیداسیون اسیدهای چرب دخالت دارند .آدیپونکتین از طریق
اکسیداسیون اسیدهای چرب میزان اسیدهای چرب آزاد را در
عضالت کاهش میدهد و موجب کاهش محتوای تریگلیسرید
عضالت میشود [ .]19 ،15بنابراین ،به نظر میرسد که کاهش
وزن بدن در مطالعه حاضر با افرایش میزان هورمون آدیپونکتین
مرتبط باشد.
در مطالعات متعدد روی گیاهان خانواده افدراسه خواص آنتی
اکسیدانی بسیار قوی آنها به اثبات رسیده است [ .]99 ،98مطالعه
پارساییمهر و همکاران در سال  1595نشان داد که گیاه افدرا
حاوی مقادیر قابل توجهی از ترکیبات فنلی شامل انواع فنلهای
ساده ،فالونوئیدها ،کومارینها ،تاننها ،لیگنینها و نیز واجد
خاصیت آنتی اکسیدانی است [ .]11نتایج مطالعات نشان میدهد

شیوا صالح و همکاران

:تعارض منافع
.هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است

کاهش وزن بدن موشهای صحرایی نر

:تشکر و قدردانی
بدین وسیله از معاون محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
.جهرم برای حمایت مالی این پژوهش تشکر و قدردانی میشود
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Abstract:
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Introduction:
Drugs and supplements containing ephedra extract have been always noticed by researchers as a plant
known for weight loss and control. The aim of the present study was to evaluate the effect of ephedra
hydroalcoholic extract on serum adiponectin level and body weight in male rats.
Materials and Methods:
In this experimental study, 40 adult male Wistar rats were selected and randomly divided into 5 equal
groups including: control (without receiving any substances), control (receiving 1 mL of distilled
water), experimental group 1 (recipient of 250 mg/kg ephedra hydroalcoholic extract), experimental
group 2 (recipient of 500 mg/kg ephedra hydroalcoholic extract) and experimental group 3 (recipient
of 1000 mg/kg ephedra hydroalcoholic extract). In the experimental groups, the extract was
administered by gavage for 28 days. On the 29th day, blood samples were taken from the rats to check
the serum levels of the hormone adiponectin. Body weight of rats was also measured daily during the
experimental period. Data were analyzed by one-way ANOVA using SPSS software and Duncan test.
Results:
Doses of 500 and 1000 mg/kg of ephedra hydroalcoholic extract caused a significant increase in serum
levels of adiponectin and also a decrease in body weight compared to the control group (P≤0.05).
Conclusion:
Ephedra hydroalcoholic extract reduces body weight by increasing serum levels of the hormone
adiponectin.
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