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  چكيده

هاي علمي  گزارش. گزنه در طب سنتي ايران به عنوان يك داروي كاهنده گلوكز خون معرفي شده است: مقدمه و هدف
  . متناقضي در خصوص اثر كاهنده گلوكز خون توسط گياه گزنه وجود دارد

هاي بتا  ن اثرات مزمن عصاره هيدروالكلي برگ گياه گزنه بر گلوكز و بر روي بازسازي سلولاين مطالعه به منظور تعيي :هدف
  . هاي صحرايي هيپرگليسميك توسط استرپتوزوتوسين انجام شد پانكراس موش
 تايي شاهد، هيپرگليسميك و هيپرگليسميك با تجويز گزنه مصرف گزنه هاي صحرايي ويستار به سه گروه ده موش: روش بررسي

عصاره گزنه از طريق داخل صفاقي روزانه به مدت چهار هفته  mg/kg 100هاي درماني ميزان  به حيوانات گروه. تقسيم شدند
همچنين با استفاده از بيهوشي، . گيري شد ميزان گلوكز خون در هفته اول، سوم و پنجم با استفاده از گلوكومتر اندازه. تزريق شد

  .هاي بتا جزاير النگرهانس شمارش گرديد ليه و با استفاده از متد هيستولوژيك سلولها تخ هاي صحرايي پانكراس موش
داري  ه نسبت معنيكننده گزنه ب افتيسه با گروه درين ميزان گلوكز خون در پايان هفته پنجم در گروه ديابتي در مقايانگيم: ها يافته

، در گروه درصد 6/73ر النگرهانس گروه شاهد ايهاي بتا جز درصد سلول ).2/356 ± 1/28برابر  در 8/253 ± 2/24(كمتر بود 
  .بود درصد 9/1و در گروه ديابتي با مصرف گزنه  درصد 3/1ديابتي 
هاي صحرايي  هاي بتا در موش عصاره گزنه در مصرف مزمن فاقد اثرات هيپوگليسمي و بازسازي كننده سلول: گيري نتيجه

  .اشدب هيپرگليسميك شده با استرپتوزوتوسين مي
  هاي بتا گزنه، هيپوگليسمي، ديابت، سلول: واژگان گل





 

 ...بررسي اثرات مزمن عصاره 

 

  مقدمه
شامل گياهاني علفي چند  عموماً (Urticacea)تيره گزنه 

متر و بيشتر اعضاي هوايي آن  سانتي 8 -10ساله به ارتفاع 
  باشد  هاي قالب مانند و يا مخروطي شكل مي پوشيده از كرك

  :ند ازهاي مختلف اين گياه عبارت گونه]. 1[

Urtica dioica L.،U. urensl L. ، U. pilulifera ،  

U. membranacea poire. ،L. U. cannabinal و  

 .U. kiovensis rogoff. هاي مختلف هگوندر بينUrtica 

dioica وU. urensl  هاي  به عنوان گياهان دارويي از زمان
  ].2[اند  بسيار دور مورد توجه قرار داشته

 Urtica dioicaمصرف  ي از كاربرد وهاي متنوع گزارش
هاي افزايش گلوكز خون و ديابت هيپرپالزي  در بيماري

پروستات، التهاب آرتريت روماتوييد و رينيت آلرژيك در طب 
  ]. 3،4،5،6،7،8،9،10،11[سنتي وجود دارد 

 Urtica dioicaمطالعات زيادي بر روي اثرات هيپوگليسميك
بسياري از . اند ي را گزارش نمودهانجام شده است كه نتايج متفاوت

 باشد اند كه اين گياه داراي اثرات هيپوگليسميك مي مطالعات نشان داده

و همكاران نشان داده   Swanston-Flatt اما مطالعه]. 3،4،12،13[
  ]. 6[باشد  است كه اين گياه داراي اثر افزاينده گلوكز خون مي

ليسميك بوده دهنده اثرات هيپوگ مطالعه فتحي آزاد نشان
هايي از  كه فرزامي نشان داد كه فراكسيون همچنان]. 14[ است

عصاره گياه گزنه ترشح انسولين را از جزاير النگرهانس موش 
  ].13[دهد  صحرايي هيپرگليسميك افزايش مي

با توجه به استفاده فراوان از گياه گزنه در طب سنتي به 
هاي  گزارشعنوان گياه كاهنده گلوكز خون و با توجه به 

متفاوت در خصوص اثر كاهنده گلوكز خون اين گياه، اين 
مطالعه به منظور بررسي اثرات مزمن هيپوگليسميك و بازسازي 

هاي بتا عصاره هيدروالكلي برگ گياه گزنه بر روي  كننده سلول
  .هاي صحرايي هيپرگليسميك و سالم انجام شد موش

  

  ها  مواد و روش
  تهيه گياه

برداشت  احد مزروعي كاشت، داشت وبرگ گزنه از و
  بدين ترتيب . جهت تهيه عصاره در استان گلستان تهيه گرديد

  
  
  

گيري و تعيين گونه توسط دانشكده داروسازي  كه پس از نمونه
  .به آن تعلق گرفت) 1-77- 5(مازندران كد هرباريومي 

  
  ييهاي هوا شاخه سر از تهيه عصاره
با حالل متانل  ساندنخيگيري با استفاده از روش  عصاره
 را در هاي خشك شده گياه بدين صورت كه برگ .انجام شد

درجه  35 - 40سايه با استفاده از جريان هواي خشك 
پس از مرطوب  گراد به صورت پودر ريز درآورده و سانتي

 72به مدت  خيساندنروش  ،ساعت 5كردن اوليه به مدت 
رو الكلي محلول هيد ساعت با هم زدن مداوم انجام گرفت

با  عصاره حاصل بعد از صاف كردن). اتانل درصد 60حاوي 
سپس راندمان  .استفاده از دستگاه تقطير در خال تغليظ شد

  .ين گرديديگيري تع عصاره
  

ايجاد هيپرگليسمي با استرپتوزوتوسين وانجام 
  هاي پايلوت  آزمايش

توسين براي ايجاد وبه منظور تعيين دوز مناسب استرپتوز
هاي  هاي مختلفي از موش هاي صحرايي، گروه در موشديابت 

 90و 85، 80، 65، 55با دوزهاي ) n=3(صحرايي نر سالم 
  موالر،  1/0بافراستات (استرپتوزتوسين  گرم بر كيلوگرم ميلي

4=pH (نمونه خون . مورد تزريق داخل صفاقي قرار گرفتند
هر در . آوري شد ساعت بعد از تزريق جمع 48قبل از تزريق و 
هاي صحرايي كه هيپرگليسميك شدند و بيش  گروه تعداد موش

ليتر  گرم بر دسي ميلي 250 ± 65از دو هفته قند خون باالي 
با توجه به مشاهدات صورت گرفته . داشتند تعيين گرديدند

 mg/kg 80 استرپتوزوتوسين براي اين آزمايش دوز مناسب
  .داخل صفاقي تعيين گرديد

  

  كز خون گيري سطح گلو اندازه
اي از  در اين روش قطره. براي اين كار از گلوكومتر استفاده شد

خون با النست زدن دم حيوان مستقيماً بر روي نوار كاغذي 
بعد از چند ثانيه دستگاه غلظت گلوكز خون را . گلوكومتر منتقل شد

  .داد نشان مي (mg/dl)ليتر  گرم بر دسي بر حسب ميلي
ري با اين روش ميزان گلوكز گي براي ارزيابي دقت اندازه

گيري شد  مرتبه متوالي اندازه 5خون يك موش صحرايي نرمال 
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و چون نتايج در محدوده قابل قبول و مورد اطمينان بود براي 
  .هاي مورد مطالعه استفاده گرديد همه گروه

  
  تست تحمل گلوكز
داخل صفاقي جهت تعيين روند ترشح  تست تحمل گلوكز

گرم بر هر كيلوگرم به صورت  2دكستروز در دوز . انسولين انجام شد
 120و  60، 30هاي خوني در زمان صفر،  داخل صفاقي تزريق و نمونه

تست تحمل گلوكز بعد از تزريق . گيري گرديد آوري و اندازه دقيقه جمع
  .انجام گرديد 5و  3، 1هاي  استرپتوزوسين و در هفته

  
  هاي هيستولوژي آزمايش

هاي جدا شده از  ژيك پانكراسجهت مطالعه هيستولو
هاي صحرايي پس از پاساژو برش بافت، اساليدهاي  موش

آميزي  رنگ Gomeriميكروسكوپي با استفاده از روش 
ميكروسكوپ تحقيقاتي  سپس با استفاده از .گرديدند

OLYMPUS افزار  و نرمOLYZIA ريز  از بخش درون
زاير، پانكراس اساليدهاي تهيه شده عكس گرفته و تعداد ج

هاي بتا  ها و نيز تعداد سلول محيط هر جزيره، تعداد كل سلول
  . در هر جزيره شمارش، ثبت و آناليز گرديد

  
  طراحي آزمايش

گرم از  170 ± 50هاي صحرايي ويستار به وزن  موش
جنس نر از حيوان خانه دانشكده پزشكي دانشگاه گلستان تهيه 

با حيوانات كليه اصول اخالقي مطابق با اصول كار . شد
آزمايشگاهي مصوب دانشگاه علوم پزشكي گلستان انجام 

 12گيري حداقل  هاي صحرايي قبل از نمونه موش. گرفت
ها تماماً در يك زمان مشخص  گيري نمونه. ساعت گرسنه بودند

تمامي حيوانات از تغذيه ]. 8،9،10[ گرفت صبح انجام مي
  .ر بودنديكسان و در شرايط يكسان نور و تاريكي برخوردا

هاي صحرايي به صورت تصادفي در سه گروه ده تايي  موش
  :تقسيم شدند

I– هاي شاهد سالم  گروه موش  
II– هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين با  گروه موش

  گرم بر كيلوگرم  ميلي 80غلظت 

III– گرم بر  ميلي 80هاي ديابتي شده با غلظت  گروه موش
مدت چهار هفته عصاره كيلوگرم استرپتوزوتوسين كه به 

گرم بر  ميلي 100هيدروالكلي برگ گياه گزنه به ميزان 
  . دريافت كردند صفاقي داخلكيلوگرم روزانه به صورت 

گرم بر كيلوگرم به اين  ميلي 100نحوه انتخاب غلظت 
،  40، 20ترتيب بود كه در يك گروه حيوانات دوزهاي مختلف 

بدن به صورت داخل  گرم در هر كيلوگرم وزن ميلي 200و  80
هاي مورد نظر از نظر عاليم كلي  صفاقي تزريق و موش
ماكزيمم دوز قابل تحمل عصاره . مسموميت بررسي شدند

گرم در هر كيلوگرم مشخص شد و  ميلي 150هيدروالكلي گزنه
گرم در هر كيلوگرم به عنوان دوز  ميلي 100بر اين اساس دوز 
غلظت موثر از عصاره . هفته تعيين گرديد 5نگهدارنده در طي 

گزنه به صورت تازه در هر روز از رقيق كردن عصاره تغليظ شده 
جهت از بين بردن تفاوت در گروه شاهد، . شد با آب مقطر تهيه مي

  .حجم معيني از آب مقطر در گروه شاهد تزريق شد
ها در ابتداي مطالعه و در پايان هفته  گلوكز خون تمام موش

  .گيري، ثبت و آناليز گرديد زهاول، سوم و پنجم اندا
  

  آناليز آماري
دست آمده براي هر گروه با استفاده از ه هاي ب داده

مورد  λو مربع  tو تست آماري   SPSSافزار آماري نرم
داري  سطح معني. تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت

تمام نتايج به . درصد تعيين شد α (95=05/0(ها  آزمون
  .ستاندارد گزارش شده استخطاي ا ±صورت ميانگين 

  

  نتايج
 ،2 ،1كلي مطابق با جداول شماره  نتايج اين تحقيق به طور

بيانگر عدم تاثير عصاره هيدروالكلي  1شماره  و منحني 3
هاي  هاي هوايي گزنه بر روي كاهش گلوكز خون موش قسمت

  .صحرايي هيپرگليسميك توسط استرپتوزوتوسين مي باشد
هاي  دار وزن موش كاهش معنيبيانگر  1جدول شماره 
  در مقايسه با گروه شاهد ) 3/133 ± 2/4(صحرايي ديابتيك 

باشد كه كاهش فوق تحت تاثير گزنه از  مي) 3/213 ± 8/5(
كاهش  (III)در گروه گزنه ). 9/116 ± 3/3(بين نرفته است 
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دار وزن بدن در مقايسه با گروه ديابتي با استرپتوزوسين  معني
(II) 1جدول شماره (ود ش ديده مي.( 

اثرات استرپتوزوسين در گروه  2مطابق جدول شماره 
هاي صحرايي ديابتيك بيانگر اثرات تدريجي در افزايش  موش

يك هفته  1/214 ± 8/23باشد كه از ميانگين  گلوكز خون مي
  پس از تزريق استرپتوزوسين شروع و در هفته پنجم به 

روند فوق . ده استگرم بر كيلوگرم رسي ميلي 8/253 ± 2/24
هاي گزنه  پس از تزريق داخل صفاقي عصاره هيدروالكلي برگ

داري در ميانگين ميزان گلوكز خون  تكرار شد و تفاوت معني
). 2جدول شماره (بين دو گروه ديابتي و گزنه مشاهده شد 

داري در ميزان  بدين ترتيب كه در گروه گزنه افزايش معني
  ). p>001/0(ه شد هفته ديد 5گلوكز خون بعد از 

نتايج حاصل از تست تحمل گلوكز داخل صفاقي نيز بيانگر 
عدم تاثير عصاره گزنه در از بين بردن منحني تست تحمل 

  ). 1منحني شماره (گلوكز است 

  
  

  هاي صحرايي مورد آزمايش اثر استرپتوزوسين و عصاره هيدروالكلي گزنه بر وزن بدن در سه گروه موش –1جدول شماره 

   گروه

  )10= تعداد (

 )گرم( ن بدنوز

قبل از تزريق

  استرپتوزوسين
  ميانگين كلي  هفته پنجم  هفته سوم  هفته اول

I 3/213±8/5 0/230±9/8 4/214±3/11 4/208±3/12 2/200±4/13 شاهد  

II 3/133±2/4** 7/144±8/6 7/131±9/7 8/125±5/8 9/130±2/10 ديابتي  

III 9/116±3/3** 1/114±7/6 8/116±1/7 2/115±5/6 3/121±9/6  گزنه-ديابتي  
  )p  ،Mean ± SE>001/0( شود نسبت به يكديگر ديده مي و (I) نسبت به گروه شاهد (III) و تحت تاثير عصاره گزنه (II) هاي ديابتي داري در وزن بدن در موش كاهش معني **

  
  
  
  
  

  هاي صحرايي مورد آزمايش رگلوكز خون در سه گروه موشاثر استرپتوزوسين و عصاره هيدروالكلي گزنه ب –2شماره  جدول

  )p>001/0( شود از نظر افزايش گلوكز خون ديده مي همديگرو نسبت به  نسبت به گروه شاهد (III)و گروه تحت تاثير عصاره گزنه  (II) داري بين گروه ديابتي تفاوت معني **
  

  گروه 

  )10=تعداد (

  )ليتر ميلي گرم بر دسي(گلوكز خون

قبل از تزريق 

  استرپتوزوسين
  ميانگين كلي  هفته پنجم  هفته سوم  هفته اول

I 7/90±7/1  4/99±0/5 2/90±7/2 5/87±9/1   5/85±7/1 شاهد  

II 8/253±2/24**  7/454±5/34 3/243±8/34 1/214±8/23  9/102±7/3 ديابتي  

III 2/356±1/28**  4/447±5/42 8/496±7/24 2/388±4/17  2/92±0/4  گزنه-ديابتي  
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گروه :  Control[از بين بردن منحني تست تحمل گلوكز  دهنده عدم تاثير عصاره گزنه در در هفته پنجم نشان تست تحمل گلوكز – 1منحني شماره 
  ] (III)گروه ديابتي تحت تاثيرگزنه  Urtica - :STZ ، (II)استرپتوزوتوسين گروه ديابتي : STZ، (I)شاهد 

  
  

يستولوژيك اثرات استرپتوزوسين و گزنه در تصاوير نتايج ه
مطابق اين . نشان داده شده است 3و جدول شماره  3-1

داري  جدول، اگرچه بعد از تزريق استرپتوزوسين كاهش معني
ها و تعداد جزاير  هاي بتا، تعداد كل سلول در درصد سلول

النگرهانس ديده شد، ولي تزريق عصاره گزنه نتوانست اثرات 
داري بين گروه  تفاوت معني(ترپتوزوسين را از بين ببرد اس

  ). استرپتوزوسين و گزنه ديده نشد

  
  بحث

نتايج اين مطالعه نشان داد كه عصاره برگ گياه گزنه به 
روزانه نه تنها تاثيري در كاهش گلوكز  mg/kg100 ميزان 

هاي ديابتيك شده با استفاده از استرپتوزتوسين در  خون موش
داري در  ا گروه كنترل ندارد، بلكه سبب افزايش معنيمقايسه ب

 5( دار در وزن بدن بعد از تجويز گلوكز خون و كاهش معني
  .شود مزمن مي) هفته

نتايج اين مطالعه با نتايج به دست آمده در مطالعه 
Swanston-Flatt  دهنده عدم تاثير گياه گزنه در  كه نشان

 دارده است مشابهت هاي ديابتيك بود كاهش گلوكز خون موش

در تركيه كه  Kavalaliاما نتايج اين مطالعه با نتايج مطالعات  .]6[
. گياه گزنه انجام شد متناقض است U. pilulifiaبا استفاده از گونه 

اين مطالعه مشخص گرديد كه ميزان گلوكز خون به دنبال  در
سبب كاهش گلوكز خون U. pilulifia مصرف دانه گياه گزنه گونه 

  ]. 2[گردد  ر مقايسه با گروه كنترل در پايان هفته چهارم ميد
همچنين نتايج مطالعه ما با نتايج مطالعه فرزامي و فتحي 

  ].14،13[آزاد مشابهت ندارد 
دهنده كاهش گلوكز خون و افزايش  مطالعه فرزامي نشان

دقيقه پس از  60هاي صحرايي ديابتيك  انسولين در موش
  .ه گياه گزنه بوده استتزريق داخل صفاقي عصار

در مطالعه ديگر، فتحي آزاد نشان داد كه عصاره برگ گياه 
گزنه هم به صورت خوراكي و هم به صورت تزريق با دوزهاي 

گرم  ميلي 50و 25گرم بر كيلوگرم خوراكي و  ميلي 1000و  500
 33- 44درصد و  20- 30تزريقي سبب كاهش گلوكز خون در 

  ].14[گردد  هاي ديابتيك مي ر موشدرصد گلوكز خون به ترتيب د
اين مطالعه برخالف مطالعات ديگر انجام شده نشان داد كه 

تواند كاهنده گلوكز خون باشد، بلكه  عصاره گياه گزنه نمي
 ساز و كار اثرات آن ربطي به . شود سبب افزايش قند خون مي
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 (I). گروه شاهد. ييهاي صحرا موش پانكراسريز بافت  روند بخش -1شماره  تصوير                      

  )400× بزرگنمايي  ،Gomoriآميزي  رنگ( ،)                   (سلول بتا  ،)                 ( آلفا سلول                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (II). ديابتيگروه . ييهاي صحرا شمو پانكراسريز بافت  درون بخش -2ره شما تصوير                      

  )400× بزرگنمايي  ،Gomoriآميزي  رنگ( ،)                    ( شده ي تخريباسلول بت ،(              ) آلفا سلول                 
  
 

  .هاي بتا پانكراس ندارد تخريب و بازسازي سلول
در اين مطالعه همچنين با استفاده از متد هيستولوژيك 

هاي بتاي جزاير النگرهانس در سه گروه در پايان هفته  سلول
در اين مطالعه تجويز عصاره گياه گزنه . پنجم شمارش گرديد
  .هاي بتاي جزاير النگرهانس نداشت تاثيري بر تعداد سلول

در تركيه  Kavalaliنتايج اين بخش از مطالعه با نتايج 
بتا و تعداد  هاي مطالعه تعداد سلول در آن]. 2[ تفاوت دارد

جزاير در گروه ديابتي كه از عصاره دانه گزنه استفاده شده بود 
اگرچه از گروه كنترل كمتر بود اما در مقايسه با گروه ديابتيك 

  . از افزايش بيشتري برخوردار بوده است
  

2
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و همكار خوري  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (III).گزنه  -  ديابتيگروه . ييهاي صحرا موش پانكراسريز بافت  درون بخش -3ه رشما تصوير                      

  )400× بزرگنمايي  ،Gomoriآميزي  رنگ( ،)                      ( شده تخريب يبتا هاي ترميم تعداد كمي از سلول ،(              ) آلفا سلول                 

  
  
  

ي در هفته پنجم يهاي صحرا محيط هر جزيره سه گروه موش هاي بتا در هر جزيره و تعداد سلول ها و ر، تعداد كل سلوليانگين جزامي – 3 شماره جدول
  بعد از تزريق استرپتوزوسين و يا عصاره گزنه

  )p>001/0(در هر سه مورد ديده شد  IIIو  II داري بين گروه در مقايسه با گروه شاهد تفاوت معني**

  
  
 

اين مطالعه نشان داد كه عصاره برگ : گيري نهايي هنتيج
گرم در كيلوگرم داراي اثر  ميلي 100گياه گزنه با دوز 

باشدو اين  هاي ديابتيك مي افزاينده گلوكز خون در موش
  .هاي بتاي پانكراس نيست اثرات در ارتباط با سلول

  

  و قدرداني تشكر
ت شوراي مجريان تقدير و تشكر خود را از معاونت و مديري

دانشكده شناسي  بافت پژوهشي دانشگاه و دانشكده پزشكي، آزمايشگاه
همچنين از آقاي  و حيوانات دانشكده پزشكي نگهداري بخش ،پزشكي

  .نمايند اعالم ميدكتر سليماني جهت تهيه عصاره 
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