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کلیدي Spinacia)اسفناجعصاره:واژگان oleraceae L.)،ژن استرسبیان رتحرکتیبیرزیستین، ،
مقاله اصالحیه21/8/97:دریافت دریافت مقاله29/11/97:ـ پذیرش 18/1/98:ـ

مقدمه

آن ترشح افزایش که است پپتیدي هورمون یک رزیستین

دیابت التهاب، انسولین، به مقاومت و2نوعموجب چاقی ،

قلبیبیماري نظیرهاي باالعروقی خون آترواسکلروزفشار و

التهابشودمی واسطه به رزیستین بیماريتواندمی. به -ابتال

نماید. تحریک را عروقی قلبی سرم2،1هاي رزیستین سطح

سیستميرابطه فعالیت با داردآنتیمعکوسی بدن اکسیدانی

رز بیان افزایش که طوري کلبه ظرفیت کاهش موجب یستین

بدنآنتی کارگیري3شودمیاکسیدانی به هااکسیدانآنتیو

کاهش را رزیستین سرمی مثال؛4.دهندمیسطح تیماربراي

ژنتواندمیکوئرستیناکسیدانآنتی بیان و سرمی سطح

در را بهايهستهتکهايسلولرزیستین مبتال چاق زنان در

تخمدان دهد.کیپلیسندرم کاهش رزوراترولهم5ستیک چنین
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را رزیستین بیان چربیدرنیز نوعهايموشبافت 2دیابتی

سالمموشتیمار6.دهدمیکاهش اسیدباهاي رتینوئیک

و سفید چربی در رزیستین بیان کاهش وايقهوهموجب

میهم حیوانات این در سرم رزیستین سطح کاهش -چنین

7شود.

ــفناج خـــانواده)L.)oleraceaSpinaciaاسـ ياز

Chenopodiaceae،آسیا بومی گیاه حـاويباشدمییک که

کـامفرول، میریسـتین، (کوئرسـتین، فالونوئید فراوانی مقادیر

فنـ ترکیبات ،(... و لوتئولین پاراکوماریـکوآپیژنین، (نظیـر لی

و بتاکـاروتن) و (لوتئین کاروتنوئیدها اسید)، فرولیک و اسید

) ــامین ــت.A،E،C،Kویتـ اسـ ــید) اسـ ــک فولیـ ــرات8و اثـ

ایـناکسیدانآنتی هیپولیپیـدمیک و ضـددیابتی ضـدالتهابی، ی،

است شده گزارش گیاهـان9-12.گیاه از یکـی عنـوان به اسفناج

پیشنهاد متابولیک سندرم کننده است.کنترل 11شده

کهنوعیحرکتیبی است نامطلوبهايویژگیازاسترس

محسوب ماشینی زیاديشودمیجوامع تعداد دیگر سوي از .

و جراحی شکستگی، نظیر دالیلی به است ممکن افراد غیره،از

تحمل به فعالحرکتیبیباشند.حرکتیبیمجبور موجب

هیپوتاالموس محور نهایت-هیپوفیز-شدن در و شده آدرنال

افزایش خون در را گلوکوکورتیکوئیدها -بی.دهدمیسطح

مدحرکتی طوالنی میدر جاي به بدن در مخربی اثرات -ت

بی استرس میگذارد. گلوکوکورتیکوئیدها و توانندحرکتی

استرساکسیدانآنتیسیستم و نموده تضعیف را بدن ی

بافت در را نمایند.اکسیداتیو ایجاد بدن مختلف استرس13هاي

درموجباکسیداتیو التهاب و انسولین به مقاومت پیدایش

شده چربی مبافت خود،و نوبه به نیز انسولین به قاومت

می افزایش چربی بافت در را درالتهاب فوق عوامل دهد.

هستندزمینهمجموع متابولیک سندرم 14-16.ساز

رو این میاز نظر بیانرسدبه بر رزیستینژناسفناج

اثر بررسی حاضر، مطالعه از هدف بنابراین بگذارد. اثر

بر اسفناج هیدروالکلی بافتعصاره در رزیستین ژن بیان

بیرتاحشاییچربی استرس با شده مواجه بالغ نر -هاي

است. مزمن حرکتی

و هاروشمواد

بنیادي پژوهش این به30ازدر ویستار نژاد نر رت سر

شرایطاستفادهگرم220تا200وزن در حیوانات شد.

) دماي12/12استاندارد روشنایی/تاریکی، 25تا23ساعت

سدر نگهنتیاجه غذا) و آب به آسان دسترسی و داريگراد

شدند.

بهرت گروه6ها (هر تقسیمرتسر5شاملگروه (

شدند:

نکردند.یافتدرتیماريهیچکهحیواناتی:شاهدگروه-

دریافتيهاگروه- هیدروالکلیکنندهآزمون عصاره

مدت400و200اسفناج به روز،،متوالیروز21: هر

بههیدروالکلیعصاره را دوزهاترتیباسفناج يبا

کیلوگرممیلی400و200 بر بدنگرم صورتوزن به

17،11نمودند.دریافتگاواژ

مدتآزمونگروه- به متوال21استرس: هرویروز

ساعت6روز (از در14تا8ساعت مقیدکننده)

(Restrainer)شدندقرار 17.داده

به400و200جاسفنا-استرسآزمونيهاگروه- :

روز،،متوالیروز21مدت برهر دریافتعالوه

دوزها با اسفناج برمیلی400و200يعصاره گرم

بدنکیلوگرم گرفتند.مقیدکنندهدر،وزن قرار

مزارعهايبرگ در که گیاهانی از اسفناج شده خشک

شد کشت گروه،خدابنده توسط و شده شناسیگیاهتهیه

بی تحقیقات زنجانمرکز واحد اسالمی آزاد دانشگاه ولوژي

شد.ات همراهخشکبرگپودرگرم100یید به اسفناج شده

ساعت48مدتبهبشریکدردرصد70الکللیترمیلی300

شدقرارشیکررويبر پسموردمحلولوداده ازنظر،

درجه50دمايدرحاللحذفجهتصافی،کاغذازگذراندن

افزودنسپسگرفت.قرارتاريرودرگرادنتیاس آببا

کیلوگرممیلی400و200دوزهايمقطر، بر عصارهازگرم

وگاواژهربرايلیترمیلی4/0حجمدر حیوانبهتهیه

.شدخورانده

و شـده کشـته درد بدون حیوانات دوره، این پایان از پس

آن احشـایی چربی دربافت جداسـازي از پـس بالفاصـله هـا

س-80دماي جداسازينتیادرجه گردید. فریز وRNAگراد

ازcDNAسنتز استفاده شرکت(مربوطههايکیتبا ساخت

ایران)سیناژن و، رزیسـتین ژن بیـان میزان گرفت. ژنانجام

بتاB2Mمرجع از-2-(ژن پروتئینی کدکننده میکروگلوبولین؛

همــهI-MHCخــانواده غشــاي روي بــر هــايســلوليکــه

وجــوهســته دارد)دار ازد اســتفاده ــا Realب Time PCR

کیت Realتوسط Q plus 2x Master mix Greenساخت

ــیناژن مطالعس ــد. ش کمــیـــــتعیــین روش ــه ب نســبی-ه

(Relative quantification)هـــدف ژن و گرفـــت انجـــام

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
34

84
4.

13
98

.2
1.

1.
3.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               2 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16834844.1398.21.1.3.3
http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-2492-fa.html


) مرجـع ژن بیان به نسبت سـنجشB2M(رزیستین) مـورد (

د طبق دقیق طور به مراحل همه گرفت. کیتقرار -ستورالعمل

انجام بهوها نسبت رزیستین بیان اسـتفادهB2Mمیزان بـا

فرمول شدزیراز =ΔB2M)-(ΔResistin:ارزیابی 2ΔΔCT-2.

شده استفاده پرایمرهاي جدول19،18توالی نمایش1در

است. شده داده

مطالعه-1جدول در استفاده مورد پرایمرهاي توالی

پرایمرتوالی

5′-GGCTCTGTGCTCCTCCATCT-3′Resistin – Forward
5'-AGAGTCGTTGACGTTATCTGCATAG-3′Resistin –Reverse

5′-AAGATTCAGGTTTACTCACGTC-3′B2M – Forward
5′-TGATGCTGCTTACATGTCTCG-3′B2M – Reverse

کد با مطالعه تصویبIR.IAU.Z.REC.1396.36این به

اخالق اسالکمیته آزاد زنجاندانشگاه واحد ورسیدمی

نگه به مربوط آزمایشگاهیقوانین حیوانات با کار و داري

شد. رعایت

از اسـتفاده بـا آماري SPSSمطالعات v.18.شـد انجـام

میـانگین صـورت به معیـار±نتایج گردیـدانحـراف .گـزارش

بـین آمـاري استفهـاگـروهمقایسـه ازـــبـا Oneاده way

ANOVAوHSDTukeyگر وانجـام مـالك>05/0Pفـت

گروهداريامعن شد.بین گرفته نظر در ها

هایافته

معنحرکتیبیروز21 افزایش رزیسـتیناموجب بیان دار

چربی بافت بـا)78/2±30/0(هـارتاحشـاییدر مقایسـه در

()1±36/0(شاهدگروه رزیستیـ>002/0pشـد ژن بیـان نـ).

گروه ترتیـب400و200اسـفناج-استرسآزمونهايدر (بـه

بـه)45/1±15/0و23/0±74/0 استرس گروه با مقایسه در

یافتمعنادارطور کاهش ترتیب(ي )P=020/0وP=000/0به

حالی اخـتالفدر گـروهمعنـادارکه بـا (بـهشـاهدي نداشـت

دوز.)P=77/0وP=96/0ترتیب دو هـر در اسـفناج عصـاره

کیلـوگرممیلی400و200 بـر بیـگـرم کـاهش ژنانموجـب

ترتیـبشدرزیستین در25/0±09/0و52/0±19/0(بـه کـه (

با ترتیـبمعنـادارشـاهدگروهمقایسه (بـه وP=72/0نبـود

30/0=P(نمودار)1.(

میانگین-1نمودار صورت به نتایج چربی. بافت در رزیستین ژن بیان سنجش از حاصل شکل±نتایج به و معیار انحراف
ب است.شاهدابرابر شده داده نشان

گروهدارامعناختالفدهندهنشان* میدارامعناختالفدهندهنشان†وشاهدبا استرس گروه گروهباشد.با هر دارد).5(در قرار رت سر
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بحث

ژن بیان که داد نشان حاضر مطالعه از حاصل نتایج

گروه در احشایی چربی بافت در کهآزمونهايرزیستین

دوزهايع با را اسفناج هیدروالکلی 400و200صاره

بامیلی مقایسه در نمودند دریافت بدن وزن کیلوگرم بر گرم

کهشاهدگروه یافت برمعنادارکاهش مبنی گزارشی نبود.

نشده یافت رزیستین سرمی سطح یا ژن بیان بر اسفناج اثر

است داده نشان تحقیق یک از حاصل نتایج اخیراً اما کهاست

عصاره خوراکی برگتیمار Morusاتانلی alba8مدتبه

قند کاهش موجب آتروژنیکهفته شاخص و کلسترول خون،

رت ودر شده پرکلسترول غذایی رژیم با شده تغذیه هاي

اینهم در را لپتین و رزیستین سرمی سطح و ژن بیان چنین

میموش کاهش نتیجهها رزیستیندهد. بیان که شد وگیري

هم است. انسولین به مقاومت با ارتباط در چنینلپتین

در نیز غذایی رژیم نوع این از ناشی رفتاري اختالالت

کاهش و حافظه بهبود با که طوري به یافت بهبود حیوانات

موش این در اضطرابی مشاهدهرفتارهاي نتایج بود. همراه ها

عصارهشده Morusاز albaاس کافتیک و کوئرستین یدبه

شد. داده مطالعه20نسبت در که این به توجه حاضريبا

اسفناج،میلی400و200دوزهاي عصاره کیلوگرم بر گرم

رزیستین ژن بیان بر ضعیفی کاهشی نظر،اندداشتهاثر به

اثررسدمی بتواند عصاره تیمار زمان مدت افزایش که

داشتهمعنادار زمینه این در باشد.ي

است القاي مزمنبراي ساعت6حیوانات،حرکتیبیرس

مدت به روز گرفتند.21در قرار مقیدکننده در متوالی روز

از یکی مدل استهايروشاین استرس القاي براي متداول

و است گرفته قرار استفاده مورد فراوانی مطالعات در که

به حیوان در را محیطی و مرکزي فیزیولوژیکی اختالالت

ت طی دارد. انجامدنبال حاضر مطالعه با موازي که حقیقی

اختالل و اضطراب پیدایش موجب استرس از مدل این گرفت،

شد فضایی حافظه این17در از شده گزارش نتایج با که

استرس،داردخوانیهم21،22مدل القاي بهحرکتیبیبنابراین

است. گرفته انجام منابع با منطبق و درستی

در رزیسـتین بیـان راافزایش چربـی بـهتـوانمـیبافـت

بـه و انسـولین بـه مقاومـت وقـوع براي بیومارکر یک عنوان

ابتال آن وبهدنبال آترواسکلروز -قلبـیهـايبیمـاريدیابت،

و التهاب غیرالکلی، چرب کبد درهـايبیماريعروقی، کلیـوي

گرفت. کـه23نظر داد نشـان حاضـر مطالعـه از حاصـل نتایج

با در رزیستین ژن احشاییبیان چربی بیهاییرتفت با -که

گرفتند قرار استرس تحت گـروهحرکتی با مقایسه شـاهددر

رزیسـتینیافتافزایش بیـان تغییر بر مبنی گزارشی تاکنون .

یک از حاصل نتایج اما ندارد وجود استرس تحت حیوانات در

(نوعی دگزامتازون خوراکی تیمار که است داده نشان مطالعه

سنتتیک)،گلوکوکورتیکو بیانموجبئید رزیستینژنافزایش

در آن سرمی سطح میموشو کـه24.دشوها آن بـه توجه با

ــی ــتبـ غلظـ ــدید شـ ــزایش افـ ــب موجـ ــزمن مـ ــی حرکتـ

ــون خ در ــدها ــیگلوکوکورتیکوئی ــودم آنو25ش ــهاز ک ــا ج

پیـدایش و انسـولین بـه مقاومـت در مهمـی نقـش کورتیزول

ایفا متابولیک مسـتقیمیچنـینهمو27،26کندمیسندرم رابطـه

دارد وجـود رزیسـتین و کـورتیزول افزایش بنـابراین82،بین

قابـل حاضـر مطالعـه در رزیستین بیان وپـیشافزایش بینـی

بود. منطقی

حاضرهم مطالعه در دوز،چنین دو هـر 400و200تیمار

بدنمیلی وزن کیلوگرم بر اسفناجگرم عصاره کـاهش،از بـه

درژنبیـانمعنادار بـاهـايمـوشرزیسـتین شـده مواجـه

تیمـارحرکتیبیاسترس کـه اسـت شـده گـزارش شد. منجر

ــی400و200دوزهــاي ــدنمیل ب وزن ــوگرم کیل ــر ب ــرم ازگ

کـاهش با اسفناج هموسیسـتئین،آديمـالونعصاره و لدهیـد

بهبــود و گلوتــاتیون افــزایش انســولین، بــه مقاومــت کــاهش

موجباکسیدانآنتیسیستم متابولیـکی، سندرم عالیم کاهش

در فروکتوز از غنی غذایی رژیم از میرتناشی و11شـودها

حاضـر، مطالعـه بـراي مـذکور دوزهاي انتخاب دالیل از یکی

ناشـی عـوارض کاهش در اسفناج سودمندي فرضیه بررسی

بـود. رزیستین ژن بیان کاهش واسطه به متابولیک سندرم از

نیترات با شده غنی هومئوسـتازيتواندیماسفناج بهبـود بـه

توموري نکروز فاکتور سطح کاهش (با التهاب کاهش لیپیدي،

ــاآ ــوکینلف اینترل در6و ــولین انس ــه ب ــت مقاوم ــاهش ک و (

حــاويهــايمــوش و پرچــرب غــذایی رژیــم بــا شــده تغذیــه

گــردد منجــر فــراوان کــه29.فروکتــوز اهمیتــی بــه توجــه بــا

پ و انسولین به مقاومت در متابولیـکرزیستین سندرم یدایش

نظر،دارد توانستهرسدمیبه رزیستین بیان کاهش با اسفناج

عارضـه این به مبتال حیوانات بر را خود سودمند اثرات است

هیپولیپیـدمی ضـددیابتی، اثرات است ممکن و بگذارد جاي به

آن به پیشتر (که اسفناج ضدالتهابی درو نیـز شـد) اشـاره ها

کاه اثر با برارتباط آن باشد.بیانشی رزیستین

بر اسفناج عصاره کاهشی بافتژنبیاناثر در رزیستین

استرسیاحشاییچربی استحیوانات ترکیباتممکن به
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در گیاهموجود کاهشیباشدمربوطاین اثر راستا، این در .

کوئرستین نظیر اسفناج در موجود مختلف 30،ترکیبات

ویتامینA33نویتامی32کامفرول،31،لوتئولین بیانC34و بر

هم است. رسیده اثبات به کهرزیستین این به توجه با چنین،

اینترلوکینپیشفاکتورهاي (نظیر فاکتور6و1-التهابی و

افزایش را رزیستین بیان آلفا) توموري 35،دهندمینکروز

بر اسفناج کاهشی اثر احتمالی دالیل از دیگر یکی بنابراین

رزیست اسفناجبیان ضدالتهابی اثر مواجههايموشدر10ین،

مزمن استرس با التهابحرکتیبیشده دچار که است

36هستند.

اکسیداتیو استرس ضد و ضدالتهابی اثر به توجه با

این با رزیستین بین ارتباط و نظر،هاپدیدهاسفناج رسدمیبه

سرمی سطح و بیان تعیین و اکسیداتیو استرس بررسی که

جزوفا رزیستین و التهابی مطالعههايمحدودیتکتورهاي

است. حاضر

نتیجه مجموع هیـدروالکلیشودمیگیريدر عصـاره کـه

اسـتاسفناج بـودنممکـن دارا علـت هـاياکسـیدانآنتـیبـه

در را رزیســتین بیــان بــاهــايمــوشفــراوان، شــده مواجــه

کاندیـدايحرکتیبیاسترس دلیـل، همـین بـه و دهـد کـاهش

ازمن ناشـی متابولیـک سندرم درمان و پیشگیري براي اسبی

باشد. استرس انواع

جهتهاخانماز:سپاسگزاري به نظري افسانه و تاراسی معصومه

قدردانی و تشکر پژوهش عملی مراحل در .شودمییاري

اعالم حاضرنمایندمینویسندگان پژوهش در منافعی تضاد که

ندارد. وجود
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Abstract
Introduction: Resistin is a peptide hormone, secreted by adipose tissue. Increased secretion of

resistin results in insulin resistance and metabolic syndrome. The aim of this study was to
determine the effect of hydro-alcoholic spinach (Spinacia oleraceae L.) extract on the expression of
resistin mRNA in the visceral adipose tissue of rats exposed to chronic immobilization stress.
Materials and Methods: In this experimental study, 30 adult male Wistar rats were allocated to six
groups, including: 1) Control, 2) Spinach 200, 3) Spinach 400, 4) Stress, 5) Stress-Spinach 200 and
6) Stress-Spinach 400. Groups 2 and 5 were gavaged with spinach hydro-alcoholic extract at dose
200 mg/kg body weight and groups 3, 6 were gavaged with dose 400 mg/kg body weight of extract
for 21 consecutive days; groups 4, 5 and 6 were placed in restrainers 6 hours a day for 21
consecutive days. At the end of this period, the expression of resistin mRNA in adipose tissue was
evaluated by Real Time PCR. Data analysis was performed using one-way ANOVA and P<0.05 was
considered significant. Results: Chronic immobility increased the expression of resistin mRNA
(2.78±0.30) in adipose tissue, compared to the control group (1±0.36) (P=0.002). Resistin mRNA
expression in visceral adipose tissue of Stress-Spinach 200 and Stress-Spinach 200 (0.74±0.23 and
1.45±0.15 respectively) was lower than in the stress group (P=0.000 and P=0.020 respectively).
Conclusion: Results indicate that spinach extract can reduce resistin mRNA expression in rats
exposed to chronic restraint stress.

Keywords: Spinach (Spinacia oleraceae L.) extract, Resistin gene expression, Restraint stress, Rat
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