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 ی خرفهکنندهترمیمآنتی اکسیدان و فرموالسیون و کنترل فیزیکو شیمیایی کرم 

 حسین دهقان
 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

 چکیده
ننده کعنوان ترمیمباشد که در طب سنتی به( یکی از گیاهان دارویی ایران میPortulaca oleraceaeخرفه )
 با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، عصارهشود. دیده در اثر سوختگی با آتش استفاده میهای آسیبپوست

عصاره خرفه در مهار آنزیم لیتر عصاره خرفه( است. همچنین  0فنولی معادل گالیک اسید در  ترکیباتگرم  4.00 ± 1.80( و میزان ترکیبات فنولی باالیی )mg/mL 1.0 ± 8.4 = 01ICاکسیدانی خوب )خرفه دارای خاصیت آنتی
( که رابطه مستقیمی باقدرت درصد مهاری شد 60.12 ±0.00از عصاره موجب  mg/mL 0غلظت تیروزیناز )

درصد لینولئیک اسید  4...آمده از بذر خرفه نیز دارای دستکنندگی پوست دارد مؤثر بود. روغن بهترمیم و روشن
 2درصد اسیدهای چرب ضروری امگا  21.06(  و درمجموع حاوی 9 درصد اولئیک اسید )امگا 6..86( و 2)امگا 

( با استفاده از دو جزء مؤثره روغن و آب خرفه، F4تا  F0فرموالسیون کرم خرفه ) 4در ادامه،  باشد.می 9و 
ن داد که شانها ساخته شد. نتایج آنالیزها اکسیدان و مرطوب کنندهدارنده، آنتیها، نگهامولسیفایرها، پایدار کننده

 ها دارد.بهترین کیفیت و پایداری را در میان سایر فرموالسیون F4کرم 
 کننده، تیروزینازکننده، روشنخرفه، کرم، ترمیمواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

سوختگی، لکه و تیره شدن پوست ازجمله اثرات مخرب پرتوهای فرابنفش خورشید است. این سرطان، پیری زودرس، آفتاب
ته سبب وجود الکترون ناپیوسهای آزاد در اثر تابش پرتوهای فرابنفش خورشید است. عمدتاً ناشی از تشکیل رادیکالموارد 

قابلیت این را دارند که های آزاد شود. رادیکالپذیری باال و خطرناک رادیکال های آزاد میازحد و واکنشفعال شدن بیش
های دیگر را به رادیکال آزاد تبدیل کنند و سبب تخریب پوست ایر مولکولای شوند و سهای زنجیرهسرعت وارد واکنشبه

 شوند.
است.  دانه اصلی ایجادکننده رنگ پوست انسانهمچنین رنگ پوست انسان به فاکتورهای متعددی بستگی دارد. مالنین، رنگ

های سلول افتد. مالنین از ساختماناتفاق میبخشی از سلول مالنوسیت به نام مالنوزوم از اسیدآمینه تیروزین تولید مالنین در 
دانه محافظت از پوست در برابر کند. وظیفه اصلی این رنگهای آزاد محافظت میو رادیکال UVپوست در مقابل پرتوهای 

( است. لذا با افزایش تابش پرتوهای ROSهای اکسیژن فعال )ها و حذف گونهپرتوهای ماورای بنفش از طریق جذب آن
یابد. افزایش می 0های آزاد( میزان تولید مالنین توسط آنزیم تیروزینازنفش و همچنین استرس اکسایشی )افزایش رادیکالفراب

یروزیناز شوند. بنابراین مهار آنزیم تهای پوستی میازحد مالنین و ایجاد لکهای پوستی سبب تجمع بیشبسیاری از بیماری
 .(Chang, 6119) های پوستی استمالنین و ایجاد تیرگی پوست و لکیک راه کلیدی جهت جلوگیری از تولید 

های گیاهی است که در طب سنتی ایران و حتی سایر مناطق دنیا مصارف ( ازجمله گونهPortulaca oleraceaخرفه )
 ,Zhang, Ji, Qu, Xia, & Wang). منابع مختلف به خواص ضد باکتریایی (.Mozaffarian, 610)متعددی دارد 

 & ,Olwen Parry, Marks) های اسکلتی، شل کننده ماهیچه(Chan et al., 6111)، ضد درد، ضدالتهاب (6116

Okwuasaba, 099.; O Parry, Okwuasaba, & Ejike, 0941) ، کننده زخم ، ترمیم(Rashed, Afifi, & 

Disi, 611.) اکسیدانی و آنتی(Masoodi, Ahmad, Mir, Zargar, & Tabasum, 6100)  اندام هوایی خرفه
های فیتوشیمیایی نشان از وجود پروتئین، کربوهیدرات، سدیم، کلسیم، منیزیم، اگزالیک اسید، تیامین، اند. بررسیکردهاشاره

گرم(، ازجمله  011گرم در هر میلی 02گرم(، کاروتنوئیدها ) 011گرم در هر میلی 69)  Cریبوفالوین، نیکوتینیک اسید، ویتامین
با  .-در برگ خرفه دارد. همچنین روغن دانه این گیاه غنی از اسیدهای چرب، ازجمله اسید چرب امگا Eو  Aهای ینویتام

 .(Masoodi et al., 6100)باشد نام لینولنیک اسید می

                                                           
1 tyrosinase 
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گرفته شده از آن مسکن صفرا، مسکن خون و حرارت جگر، در طب سنتی خرفه گیاهی سرد و تر است و اندام هوایی و آب
ا دیده در اثر سوختگی بهای آسیبباشد. همچنین از آن درترمیم پوستکاهنده تب، کاهنده حرارت موضعی و ضد اسهال می

صورت موضعی شود. بذر خرفه نیز دارای همین خواص است و جهت رفع عطش و کاهش دمای معده و بهآتش استفاده می
شده ه روغن گل یا روغن بادام جهت درمان سوختگی در اثر آتش استفادهشود. در منابع مختلف از ضماد آن به همرااستفاده می

 . .     (0.41. یرازیش یعلو یلیعق ;0.44. یرازیش ;0.41)اعظم.  است
ندگی کناکسیدانی و ترمیماز آنجا که در منابع طب سنتی و همچنین مقاالت متعدد خواصی ازجمله؛ ضدالتهابی، آنتی

رسد که این گیاه یک گزینه مناسب جهت استفاده در فرموالسیون دهند، لذا به نظر میه نسبت میهای آسیب را به خرفپوست
 های آزاد، جهت جلوگیری از سرطان و پیری زودرسباشد. با توجه به مطالب فوق، مبارزه با رادیکالترمیم کننده پوست کرم

ه ترمیم پوست تواند بهای پوستی، میز تیرگی و ایجاد لکازحد مالنین، برای جلوگیری اپوست، و همچنین کاهش تولید بیش
های در معرض عوامل مخرب، ازجمله تابش شدید آفتاب، کمک کند. همچنین دیده و همچنین تضمین سالمت پوستآسیب

دید شهای پوستی ناشی از نور تواند باعث کاهش تیرگی و لککاهش تولید مالنین از طریق مهار آنزیم تیروزیناز نیز می
شود. اکسیدانی و قدرت مهار آنزیم تیروزیناز عصاره خرفه پرداخته میخورشید باشد. لذا در پژوهش حاضر به بررسی اثر آنتی

سوختگی از آفتاب کننده و ضدبررسی فیتوشیمیایی روغن خرفه و همچنین فرموالسیون و بررسی فیزیکوشیمیایی کرم ترمیم
 باشد.دیگر این پژوهش میعصاره و روغن این گیاه از اهداف 

 روش تحقیق
 کشت خرفه

( از شرکت پاکان بذر تهیه شد. کشت خرفه در هفته اول خردادماه و Portulaca oleraceaبذر رقم زراعی گیاه خرفه )
هی ددر زمین زراعی مرکز تحقیقات گیاهان داروی دانشگاه شاهد انجام شد. برداشت اندام هوایی خرفه در تیرماه و هنگام گل

 صورت گرفت.

 استخراج عصاره خرفه
وشوی آن، گیاه توسط دستگاه خردکن خرد شد. سپس عصاره آن با کاغذ صافی پس از برداشت اندام هوایی خرفه و شست

 گراد نگهداری شد.درجه سانتی 8جدا شد. عصاره خرفه جهت انجام مراحل بعدی در دمای 
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 استخراج روغن
گرم از پودر بذر توسط دستگاه سوکسله  1.ری به کمک آسیاب پودر شدند. سپس از گیبذرهای خرفه جهت عملیات روغن

 .گیری شدروغنساعت  .به مدت 

 استری کردن اسیدهای چرب روغن خرفه

 ,Liu)انجام شد  AOCS method ce 6-22استری کردن یا متیالسیون اسیدهای چرب روغن مطابق روش استاندارد 

Song, Wu, He, & Zhang, 610.). 

 (GC-MSسنج جرمی )طیف -کروماتوگرافی گازی
 Agilentرمی سنج جپس از مشتق سازی روغن، شناسایی اجزاء آن به کمک دستگاه کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف

متر میلی 60/1متر و قطر داخلی  1.به طول  HP-0MS( مجهز به ستون 0911Aو مدل دتکتور جرمی:  GC :1491Bمدل 
ولت الکترون 11عنوان گاز حامل و انرژی یونیزاسیون لیتر بر دقیقه بهمیلی 0/0(. هلیوم با سرعت جریان 8-6)شکل انجام شد 

تا  21گراد انتخاب شد. دمای آون از درجه سانتی 611و  601به ترتیب   interfaceاستفاده شد. دمای محفظه تزریق و بخش 
داشته شد. پارامترهای دقیقه در این دما نگه 01گراد بر دقیقه افزایش یافت و درجه سانتی 8گراد با سرعت درجه سانتی 601

های جرمی با ترکیبات استاندارد و اطالعات موجود در (، مقایسه طیفRIمختلف از قبیل زمان بازداری، شاخص بازداری )
 .دهنده روغن بکار رفتنددر شناسایی ترکیبات تشکیل  GC-MSکتابخانه رایانه دستگاه

 گیری عدد اسیدی روغن خرفهاندازه 
 تعیین شد. .AOCS cd .a-2عدد اسیدی روغن خرفه مطابق روش 

 شناسایی مقدار کل ترکیبات فنولی عصاره خرفه
 ,Dehghan)استفاده شد  (Folin-Ciocalteu) گیری مقدار کل ترکیبات فنولی خرفه از روش فولینبرای اندازه

Sarrafi, & Salehi, 6102)میلی موالر،  10میکرو لیتر بافر فسفات ) 090میکرولیتر از نمونه به همراه  0/6ین منظور  . بد
1/1 pH=)   میکرو لیتر  01دقیقه  .چاهکی افزوده شد. بعد از  92های پلیت های به چاهکرف فولین میکرو لیتر مع 0/06به

 120ها در  در دمای اتاق به هم زده شدند و جذب آنساعت  6ها به مدت اضافه شد و محلول 1)محلول آبی( سدیم کربنات % 
ید آن به اسآمده را در منحنی کالیبراسیون گالیک اسید، قرار داده تا مقدار معادل گالیکدستنانومتر خوانده شد. جذب به

ر گرم خرفه ید باسگرم گالیکدست آید. به کمک این روش مقدار کل ترکیبات فنولی محاسبه گردید و برحسب معادل میلی
 گزارش شد.
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 عصاره خرفه DPPHاکسیدانی مهار رادیکال آزاد آزمون آنتی
میکروموالر در  DPPH (011میکرو لیتر از محلول  611میکرو لیتر از نمونه  به  01اکسیدانی، گیری فعالیت آنتیبرای اندازه

ها ازآن جذب محلولدمای اتاق قرار گرفتند. پسدقیقه در تاریکی و در  1.ها به مدت حالل متانول( اضافه شد، سپس محلول
عنوان کنترل مثبت نیز به BHTگیری شد. از نانومتر در مقابل شاهد )واکنشگر بدون نمونه( اندازه 001توسط دستگاه االیزا در 

مول زیر وسیله فر( به% RSD) DPPHاکسیدانی بر پایه خنثی کردن رادیکال استفاده گردید. در این روش ظرفیت آنتی
  .(Dehghan et al., 6102)محاسبه گردید:

 
 آزمون مهار آنزیم تیروزیناز

 6تیروزین-میکرو لیتر محلول ال 81( به همراه Units/mL 01میکرو لیتر از محلول حاوی آنزیم تیروزیناز ) 81مقدار 
(mg/mL 0/1 ،)81  41میکرو لیتر از نمونه موردمطالعه و ( 0/2میکرو لیتر بافر فسفات pHبه چاهک ) 92های میکروپلیت 

دقیقه  1.نانومتر توسط دستگاه میکروپلیت ریدر خوانده شد. پس از  810موج چاهکه اضافه شد. سپس جذب آن در طول
 810موج گیری میزان دوپاکروم تولیدی در واکنش، جذب آن در طولگراد، جهت اندازهدرجه سانتی 1.انکوباسیون در دمای 

عنوان کنترل مثبت استفاده نیز به  .ده شد. در چاهک شاهد بجای نمونه از آب مقطر استفاده شد. از کوژیک اسیدنانومتر خوان
 گردید. درصد مهار آنزیم از طریق معادله زیر محاسبه شد:

 

6BA0، : جذب شاهد پس از انکوباسیونBA6، : جذب شاهد پیش از انکوباسیونSAجذب نمونه پس از انکوباسیون : ،
0SA 6100(): جذب نمونه پیش از انکوباسیونSatooka & Kubo, . 

 فرموالسیون کرم
( در نظر گرفته شد و در فرموالسیون آن از آب، عصاره خرفه، زانتان o/wنظر یک امولسیون روغن در آب ) نوع کرم مورد

استئاریک اسید، ستیل الکل، ، روغن خرفه، EDTAاتیلن گالیکول، گلیسیرین، سوربیتول، تری اتانول آمین، گام، پلی

                                                           
2 L-tyrosine 
3 Kojic acid 
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لف این مواد تهیه های مختهایی با غلظتهموساالت، توکوفریل استات، متیل پارابن و پروپیل پارابن استفاده شد. سپس، فرمول
 بررسی قرار گرفت. شده مورد های تهیهشد و تغییرات ایجادشده در فرموالسیون

دقیقه مخلوط و سپس به هم اضافه  1.گراد به مدت درجه سانتی 10ر دمای صورت جداگانه دترکیبات فازهای آبی و روغنی به
بن دارنده متیل پارابن و پروپیل پاراگراد به هم زده شد. سپس ترکیبات نگهدرجه سانتی 80شدند و تا کاهش دمای مخلوط به 

زهای فیزیکی، شیمیایی و پایداری به ظروف ها جهت انجام آنالیدر پایان، نمونهدقیقه به هم زده شد.  00اضافه شد و مخلوط تا 
 اتیلنی منتقل شدند.مخصوص پلی

 هابررسی خصوصیات فرموالسیون
کنندگی، رطوبت رسانی، قدرت انتشار، کیفیت فیلم ایجادشده و سهولت ، یکنواختی فازی و ظاهری، نرمpHویسکوزیته، 

و یا  "بد"و  "متوسط"، "خوب"های توصیفی با سه سطح ها بررسی شد. هر یک از معیارپاک کردن با آب در تمام فرمول
 توصیف شد. "ندارد"و  "دارد"کلمات 

 هاگیری ویسکوزیته فرموالسیوناندازه
 گیری شد.اندازه rpm 06و سرعت  8با اسپیندل شماره  NDJ-8ها توسط دستگاه ویسکومتر چرخشی ویسکوزیته ی نمونه

 ( گزارش شد.cPال ضریب تصحیح دستگاه، اصالح و برحسب سانتی پواز )نمایش، با اعمشده در صفحهعدد خوانده

 هافرموالسیون PHگیری اندازه
 1، 8متر با بافرهای استاندارد  pHگیری شد. گراد اندازهدرجه سانتی 60متر در دمای  pHهر نمونه توسط دستگاه  pHمیزان 

 کالیبره شد. 01و 

 هابررسی اثرات تحریکی فرموالسیون
ساعت اثرات تحریکی،  68متر مربع کرم مالیده شد و در طول سانتی 0ی اندازهروی بخشی از سطح پوست پشت دست به بر

 اریتم و ادم آن موردبررسی قرار گرفت.
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 هابررسی پایداری فرموالسیون
گراد، و در سه مرحله سانتی درجه 81های فرموله شده در دو شرایط متفاوت، یکی در دمای اتاق و دوم در دمای پایداری کرم

کنندگی، رطوبت رسانی، قدرت انتشار، کیفیت فیلم ، یکنواختی فازی و ظاهری، نرمpHروز بر اساس معیارهای  61و  00، 01
 ایجادشده، سهولت پاک کردن با آب و اثرات تحریکی، بررسی شد.

 آزمون های آماری

و t-test بیان شده اند، محاسبع آماری با استفاده ازمون Mean ± SEM نتایج به صورت و  بار تکرار شد .هر آنالیز 
Onaway- anova  .1٫10انجام گرفتند >p  > 1٫10  1٫10معنی دار و >p   بسیار معنی دار در نظر گرفته شد. همچنین داده

 های توصیفی نیز توسط آزمون داده های غیرپارامتری بررسی شدند.

 یافته ها

 روغن خرفه کمی اسیدهای چربی ریگاندازهو شناسایی 
( تزریق شد. بامطالعه و بررسی GC-MSاسپکتروسکوپی جرمی ) -به دستگاه کروماتوگرافی گازی روغن خرفه استری شده

ها با ترکیبات استاندارد، ترکیبات موجود در ( و مقایسه این پارامترMSجرمی ) هاییف(، طRIهای بازداری )دقیق شاخص
روغن بذر خرفه شناسایی شد. نتایج حاصل از در ترکیب  2درمجموع  گیری کمّی قرار گرفتند.و اندازهمورد شناسایی  نمونه

 فهرست شده است. 6اسانس در جدول  دهندهیلشناسایی و تعیین درصد ترکیبات تشک

 روغن بذر خرفه دهندهیلنام، ساختار  و درصد کمّی ترکیبات تشک .2جدول 

شاخص  ساختار نام ترکیب ردیف
 بازداری

 درصد

0 Palmitic acid  
0962 01٫81 

6 Linoleic acid  
6196 ...41 

. Oleic acid  
6010 86..6 

8 

4-

Octadecenoic 

acid 
 

6011 0.84 

0 Stearic acid  
6064 8.88 
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شاخص  ساختار نام ترکیب ردیف
 بازداری

 درصد

2 Eicosanoic 

acid  
6..0 1.89 

 011   مجموع 
RI در ستون : شاخص بازداریHP-0 

( درصد 9)امگا  6/86.( و  2درصد لینولئیک اسید )امگا  ../4آمده از بذر خرفه دارای دستروغن به ،آمدهدستبهبنابر نتایج 
باشد. منابع مختلف به اثرات مثبت می 9و  2درصد اسیدهای چرب ضروری امگا  06/21اولئیک اسید و درمجموع حاوی 

 ها متعددی مبنی بر اثراتگزارشاند. کردهو ضد سرطانی اشاره قی، ازجمله اثرات مثبت قلبی عرو9و  2اسیدهای چرب امگا 
تواند به کرم موردنظر خاصیت ضدالتهابی و ها میوجود دارد. لذا اثر ضدالتهابی آن 9و  2ضدالتهابی اسیدهای چرب امگا 

 . ,6100Asif()کنندگی پوست بدهد ترمیم

 عدد اسیدی روغن خرفه
ی استانداردهاباشد. مطابق یم 6.00 ± 1.14در بخش تجربی معادل  شدهگزارشابق با روش مقدار عدد اسیدی روغن خرفه مط

باشد. لذا عدد  ./0عدد اسیدی باید کمتر از  معموالً(، 42.2ی گیاهی در سازمان استاندارد )مانند استاندارد هاروغنمختلف 
 باشد.یمکیفیت خوب روغن  دهندهننشایید است و این امر تأو مورد  قبول قابل آمدهبدستاسیدی روغن 

 میزان ترکیبات فنولی عصاره خرفه
فنول  ترکیباتگرم  4.00 ± 1.80از تست فنل کل در بخش تجربی، هر لیتر عصاره خرفه دارای  آمدهدستبهی هادادهمطابق با 

  باشد.یمباشد. گالیک اسید یک ترکیب فنولی یم)معادل گالیک اسید( 

 ی عصاره خرفهدانیساکیآنتمیزان اثر 
مورد  DPPHقدرت کاهش ظرفیت رادیکالی  یریگاز طریق اندازهخرفه عصارۀ ی مختلف هااکسیدانی غلظتفعالیت آنتی

عصاره در مهار رادیکال  01ICدرصد مهار رادیکال آزاد با افزایش غلظت عصاره افزایش یافت. میزان ارزیابی قرار گرفت. 
که یدرحالاست. mg/mL 1.0 ± 8.4  (1.010 p= )کند( برابر با یمهای آزاد را مهار یکالراد درصد 01آزاد )یعنی غلظتی که 

 است. mg/mL 1.16 ± 1.40برابر با  BHTترکیب استاندارد  01ICمیزان 
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 قدرت عصاره خرفه در مهار آنزیم تیروزیناز
یم دهد که خرفه دارای قدرت مهاری علیه آنزج نشان میگیری شد و نتایمیزان اثر مهاری عصاره خرفه بر آنزیم تیروزیناز اندازه

درصد مهار آنزیم شد. این در حالی ( =p 1.118)  60.12 ±0.00موجب  mg/mL 0باشد. عصاره خرفه با غلظت تیروزیناز می
 درصد مهاری شد. 8..90 ± 0.69سبب  mg/mL 0است که نمونه استاندارد کوجیک اسید با غلظت 

 فرموالسیون کرم
سیدان و اکیآنت، دارندهنگه، هاکننده یدارپاروغن و عصاره خرفه، امولسیفایرها،  مؤثرهفرموالسیون کرم خرفه از دو جزء  در

شی شده با رویمعرف، ترکیبات اولیه هاییشآمده از آزمادستبه نتایجبر اساس (. .است )جدول  شدهه استفاد هامرطوب کننده
موله شدند. در ادامه با در نظر گرفتن بیشترین مقدار عصاره و روغن خرفه در فرموالسیون، و که در قسمت تجربی بیان شد، فر

 4مخلوط رطوبت رسان، زانتان گام، استئاریک اسید و ستیل الکل،  ازجملهدر پایداری کرم،  مؤثرتغییر میزان ترکیبات 
ظروف  لیزهای فیزیکی، شیمیایی و پایداری بهجهت انجام آناها سپس نمونه( ساخته شد. F4تا  F0فرموالسیون نهایی )

 ند.شد منتقل مخصوص کرم
 شدهساختهفرموالسیون  8درصد اجزای  -2-3جدول 

 F0 F6 F. F8 F0 F2 F1 F4 اجزاء
 01 01 01 01 01 01 01 01 عصاره خرفه

مخلوط رطوبت 
 رسان

00 00 00 00 60 60 60 60 

 6 6 6 6 6 6 6 6 تری اتانول آمین
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 گامزانتان 

EDTA 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 روغن خرفه

 6 6 0 0 6 6 0 0 استئاریک اسید
 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 ستیل الکل

 ..1 ..1 ..1 ..1 ..1 ..1 ..1 ..1 توکوفریل استات
 ..1 ..1 ..1 ..1 ..1 ..1 ..1 ..1 متیل پارابن

 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 پروپیل پارابن
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 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 عطر
 Qs Qs Qs Qs Qs Qs Qs Qs آب مقطر

Qs (Quantity sufficientبه مقدار الزم :) 

طوبت ی، رکنندگنرم، نواختی فازی و ظاهریک ازنظر هاکرمبررسی شد. همچنین  شدهساختهی هاکرم pHویسکوزیته، رنگ و 
یجادشده، سهولت پاک کردن با آب و اثرات تحریکی روی پوست بررسی ارسانی، قدرت انتشار روی پوست، کیفیت فیلم 

 سطح خوب، بد و متوسط بیان شدند. .ی توصیفی در هادادهموجود است.  .-.ی این بخش در جدول هادادهشدند. 

 شدهساختهی هاکرمفیزیکی و کیفی  هاییژگیو -3-3جدول 
 F0 F6 F. F8 F0 F2 F1 F4 فرموالسیون

 0801 ± 46. 8801 ± 088 ..0 ± 649 6601 ± 601 04122 ± 660 ...1 ± 088 .0014  ± 088 .414 ± 088 ویسکوزیته
 کرمی روشن کرمی روشن کرمی روشن کرمی روشن کرمی روشن کرمی روشن کرمی روشن کرمی روشن رنگ

pH 1.10 ± 1٫10 1.19 ± 1٫01 
1.19 ± 

2٫0. 
1.01 ± 2٫00 

1.12 ± 
1٫18 

1.14 ± 
1٫10 

1.12 ± 
2٫88 

1.01 ± 
2٫86 

 و یکنواختی فازی
 ظاهر

 تک فاز تک فاز تک فاز تک فاز تک فاز تک فاز تک فاز تک فاز

 خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب یکنندگنرم
 خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب رطوبت رسانی

قدرت انتشار روی 
 پوست

 خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب

کیفیت فیلم 
 یجادشدها

 متوسط متوسط متوسط متوسط خوب خوب خوب خوب

سهولت پاک کردن 
 با آب

 خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب

اثرات تحریکی روی 
 پوست

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
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 هاکرمپایداری  بررسی
یکنواختی فازی و  ، درصد کاهش وزن،pH ازنظرروز،  61، طی 81±6در دمای اتاق و همچنین در دمای  هاکرمپایداری 

 یجادشده، سهولت پاک کردن با آب و اثراتای، رطوبت رسانی، قدرت انتشار روی پوست، کیفیت فیلم کنندگنرم، ظاهر
 تحریکی روی پوست بررسی شدند.

 (81±6 یدماروز )دمای اتاق و  61پایداری کرم ها طی  -.-.جدول 
 F0 F6 F. F8 F0 F2 F1 F4  فرموالسیون

 پایدار ناپایدار ناپایدار پایدار پایدار پایدار پایدار پایدار دمای اتاق pHتغییرات 
 پایدار ناپایدار ناپایدار پایدار پایدار پایدار پایدار پایدار 81±6 یدما

 %0بیشتر از  %0بیشتر از  %0بیشتر از  %0کمتر از  %0کمتر از  %0بیشتر از  %0کمتر از  %0بیشتر از  81±6 یدما زنمیزان کاهش و
و  یکنواختی فازی

 ظاهر
 پایدار ناپایدار ناپایدار ناپایدار پایدار پایدار پایدار پایدار دمای اتاق

 ناپایدار ناپایدار ایدارناپ ناپایدار پایدار ناپایدار ناپایدار پایدار 81±6 یدما
اثرات تحریکی روی 

 پوست
 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دمای اتاق

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد 81±6 یدما

داده  والسیون تشخیصین فرمترمناسبهای فیزیکی و شیمیایی و همچنین پایداری، یژگیو ازنظر F8با توجه به نتایج، کرم 
 شد.

 گیریبحث و نتیجه
( و mg/mL 1.0 ± 8.4  =01ICبا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، عصاره خرفه دارای خاصیت آنتی اکسیدانی خوب )

( است. ترکیبات لیتر عصاره خرفه 0فنولی معادل گالیک اسید در  ترکیباتگرم  4.00 ± 1.80میزان ترکیبات فنولی باالیی )
پوست را ترمیم  دیدهیبآسی هابافتتوانند یمی و ضد پیری خوبی دارند و ضدالتهابها اثر اکسیدانیآنتی طورکلبهلی و فن

( که رابطه درصد مهاری شد 60.12 ±0.00از عصاره موجب  mg/mL 0غلظت کنند. عصاره خرفه در مهار آنزیم تیروزیناز )
درصد لینولئیک  ../4آمده از بذر خرفه نیز دارای دستروغن بهبود.  مؤثردارد ی پوست کنندگروشنترمیم و  باقدرتمستقیمی 

 9و  2درصد اسیدهای چرب ضروری امگا  06/21( درصد اولئیک اسید و درمجموع حاوی 9)امگا  6/86.( و  2اسید )امگا 
د. انکردهو ضد سرطانی اشاره بی عروقی، ازجمله اثرات مثبت قل9و  2باشد. منابع مختلف به اثرات مثبت اسیدهای چرب امگا می
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تواند به کرم ها میوجود دارد. لذا اثر ضدالتهابی آن 9و  2های متعددی مبنی بر اثرات ضدالتهابی اسیدهای چرب امگا گزارش
 .(Asif, 6100)کنندگی پوست بدهد موردنظر خاصیت ضدالتهابی و ترمیم

 ،هاکننده یدارپاروغن و آب خرفه، امولسیفایرها،  مؤثره( با استفاده از دو جزء F4تا  F0فرموالسیون کرم خرفه ) 4در ادامه، 
، یکنواختی فازی و ظاهرهای یبررس، pHویسکوزیته، ی هاتستساخته شد. نتایج  هامرطوب کنندهاکسیدان و یآنت، دارندهنگه
حریکی سهولت پاک کردن با آب، اثرات ت یجادشده،ای، رطوبت رسانی، قدرت انتشار روی پوست، کیفیت فیلم کنندگنرم

ها یونفرموالسیان سایر در مبهترین کیفیت و پایداری را  F4نشان داد که کرم  هاآنروی پوست بررسی و همچنین پایداری 
 دارد.

ه با اکسیدان عصاره و روغن خرفیآنتو  کنندهروشنکننده، یمترمیت این پژوهش منجر به تولید کرم گیاهی درنها
 یداری و کیفیت باال شد.پا
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Formulation and Physicichemical Characterisation of Purslane Antioxidant 

and Healing Cream 
Hossein Dehghan 

Medicinal Plants Research Center, Shahed University, Tehran  

 

Abstract 

Purslane (Portulaca oleraceae) is one of the Iranian herbs that is used in traditional 

medicine as a healing agent for damaged skin caused by fire burns. The results of this 

study have indicated that the purslane extract exhibits good antioxidant activity (IC05 

= 8٫4 mg/mL) and high phenolic compounds, 4٫.0 g phenolic compounds (equivalent 

to gallic acid) in . liter of purslane extract. Purslane extract also inhibited tyrosinase 

enzyme (. mg/ml of extract caused an inhibitory effect of 20٫52 %), which had direct 

correlation with the skin lightening and skin regeneration. Purslane seed oil also 

contains 88٫43 linoleic acid (omega 2) and 82٫823 oleic acid (omega 9) and overall 

contains 22٫.23 essential fatty acids of omega 2 and 9. Eight formulations of purslane 

cream (F. to F4) were made using two active ingredients of oil and water purslane, 

emulsifiers, stabilizers, preservatives, antioxidants and moisturizers. The results of the 

analysis showed that F4 cream has the best quality and stability among other 

formulations. Eventually, this research resulted in the production of a herbal skin 

lightening, skin regeneration, and anti-oxidant cream from  purslane extract and oil 

with high stability and high quality.  

        Keywords: Portulaca oleraceae, Healing cream, Lightening cream,Tyrosinase. 

 


