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تأثیرتوأم عصارۀ هیدروالکلی ریشۀ گزنه و متفورمین بر بافت تخمدان مدل دیابتی
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چکیده .دیابت ملیتوس با مقاومت انسووولین ،به عنوان اختالل عملکرد سوولولهای بتا و افزایش تولید گلوکز کبدی شووناخته ميشووود کنترل ضووفیگ گلوکز در زمان
هیپرگلی سمي سبب ایجاد آ سیب به بافت ها و ایجاد عواقب خطرناک مانند ناباروری مي شود هیپرگلی سمي مزمن اثرات م ضری روی ر شد فولیکول ها دارد که برای
عملکرد طبیفي جنسي زنان ضروری است متفورمین بیشترین داروی تجویزی در بیماری دیابت است اما داروهای شیمیایي علي رغم فواید غیر قابل انکار ،دارای اثرات
مخرب نیز ه ستند از این رو ا ستراتژی های جایگزین برای داروهای ففلي دیابت ضروری ا ست داروهای گیاهي به طور و سیفي تو سط بیماران ،بنا بر تو صیه های غیر
پز شکي به عنوان مواد پایین آورندۀ قند خون ا ستفاده مي شوند که گیاه گزنه از جمله این گیاهان ا ست گزنه از طریق تر شح ان سولین و افزایش تکثیر سلولهای بتای
پانکراس باعث کاهش سطوح گلوکز پال سما مي شود هدف پژوهش حا ضر تفیین اثر ع صارۀ ری شۀ گزنه به عنوان مکمل متفورمین بر بافت تخمدان مدل دیابتي ا ست
در این مطالفه ،از 30سر موش صحرایي ماده نژاد وی ستار با وزن تقریبي 180 ± 20گرم ا ستفاده شد حیوانات تحت آزمایش پس از توزین ،بطور ت صادفي به  5گروه٦
تایي تقسیم شدند )1 .گروه کنترل )2 ،گروه دیابتي که با داروی آلوکسان ( )150mg/kgبه صورت تزریق داخل صفاقي دیابتي شدند )3 ،گروه دیابتي  +عصارۀ ریشۀ
گزنه ( )4 ،)150 mg/kgگروه دیابتي  +متفورمین ( )5 ،)150mg/kgگروه دیابتي  +متفورمین ( + )150 mg/kgعصووارۀ ریشووۀ گزنه (  ) 150mg/kgدر پایان دوره
درمان ،اثر متفورمین و عصارۀ ریشۀ گزنه بر روی وزن بدن ،بافت تخمدان و فاکتورهای بیوشیمیایي ازجمله قند خون و هورمونهای جنسي تحت بررسي و مقایسه قرار
گرفت هم چنین دادههای بهدست آمده با استفاده از تحلیلهای آماری مقایسه شد هیپرگلیسمي و کاهش وزن بدن بفد از تجویز متفورمین و ریشه گزنه به مدت  4هفته
بهبود پیدا کرد تجویز هم زمان متفورمین و عصاره ریشه گزنه سبب افزایش مفني دار فولیکول های آغازین ،اولیه ،ثانویه ،جسم زرد و کاهش فولیکول های آترتیک و
افزایش مفنيدار سووطح هورمون های  LH ،FSHو تسووتوسووترون نسووبت به اسووتفاده متفورمین به تنهایي بود نتایج مطالفه حاضوور نشووان داد که ریشووه گزنه با دارا بودن
ترکیبات آنتي اکسیداني و دیگر خواص خود مي تواند به عنوان مکمل متفورین دارای عملکرد اصالحي بر هیپرگالیسمي و بهبود اختالالت تخمدان باشد
واژههای کلیدی آلوکسان ،اورتیکا ،پزشکي جایگزین ،هورمون ،هیپرگلیسمي

The joint effect of hydro-alcoholic extract of nettle root and
metformin on ovarian tissue of diabetic model of Wistar rat
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Abstract. Diabetes mellitus is known to be resistant to insulin, to dysfunction of beta cells and to increase liver glucose
production. Poor glucose control during hyperglycemia causes damage to the tissues and creates dangerous consequences,
such as infertility. Chronic hyperglycemia has harmful effects on the growth of follicles, which is essential for normal
female sexual function. Metformin is the most widely prescribed drug in diabetes, but chemical drugs, despite their
undeniable benefits, have destructive effects, so alternative strategies for current modern diabetes medications are
essential. Herbal medicines are widely used by patients, based on non-medical recommendations and as blood-glucoselowering agents, including the nettle. Nettle contributes to lower plasma glucose levels by secreting insulin and increasing
the proliferation of beta cells in the pancreas. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of nettle extract
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مقدمه

کاهش سوووطوح گلوکز سووورم ميشوووود ،احتماالً به خصووووصووویات

دیووابووت ملیتوس بووا نووارسووووایي انسوووولین یووا اختالل نقص

آنتياکسووویداني این گیاه مربوط ميشوووود ( Golalipour et al.,

ان سولین( ، )Khidr et al., 2017اختالل عملکرد سلول های بتا و

 )2010فالونوئیدها از ترکیبات بسوویار مهم وآنتياکسوویداني ریشووه

افزایش تولید گلوکز کبدی شناخته مي شود ( Coughlan et al.,

گزنه هسووتند ( )Abrol et al., 2005فالونوئیدهای اصوولي شووامل

 )2014د یا بت هم چنین ميتوا ند بر عملکرد غدد جنسوووي تأثیر

کورسووتین ،روتین و کامفرول هسووتند ففال ترین فالونوئید موجود

بگذارد در زنان دیابتي هیپرگلیسمي کنترل نشده ،کمبود انسولین و

در ریشووه گزنه ،کورسووتین اسووت که خواص آنتياکسویداني قوی و

عوارض مزمن د یا بت با عث کاهش ذ خایر تخ مدان ميشوووود

ضدالتهابي دارد ()Nabrdalik & Grata., 2015

( )Akman et al., 2015متفورمین اسواس درمان دیابت نوع  2و

با توجه به اثر آنتياک سیداني گزنه ،در تحقیق حا ضر بر آن شدیم

بیشوووترین دارو تجویزی دراین بیماری اسوووت ( Nathan et al.,

اثر ترکیبي ع صارۀ ری شۀ گزنه ،به عنوان یک داروی گیاهي مکمل،

 )2009مزایای بالیني عمده متفورمین شوووامل کاهش تولید گلوکز

با داروی متفورمین ،بهعنوان داروی کاه نده ق ند خون ،را بر میزان

کبدی و بهبود حساسیت به انسولین محیطي است ()Song, 2016

قند خون و فاکتورهای تولید مثلي تخمدان بررسي کنیم

متفورمین ففووالیووت آنتيهیپرگلیسووومي خود را عموودت واً بووا مهووار
گلوکونئوژنز کبدی و افزایش ففالیت انسووولین دراندامهای خاصووي

مواد و روشها

نظیر عضووله و چربي اعمال ميکند ( )Cho et al., 2015بسوویاری

در این مطالفه 30 ،سر موش صحرایي ماده نژاد ویستار با میانگین

از داروهای شیمیایي مورد استفاده در بیماری دیابت ،عليرغم فواید

وزني 180± 20گرم از مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهي

غیرقابلانکار ،دارای آثار مخرب متفدد نظیر افزایش ذخایر چربي،

دان شگاه تهران خریداری شدند حیوانات تحت برر سي در شرایط

تحلیل رفتن بافت چربي در محل تزریق و بروز شوک هیپوگلیسمي

 12ساعت رو شنایي و  12ساعت تاریکي و در دمای  22 ±2درجۀ

بوده است ( )Hunt et al., 2000بنابراین استراتژیهای جایگزین

سانتيگراد نگهداری شدند موشها د ستر سي کامل به آب و غذا

برای داروهای مدرن ففلي دیابت ضروری است داروهای گیاهي به

داشوووتند و پس از یک هفته جهت سوووازش با محیط جدید ،بهطور

طور وسیفي توسط بیماران ،بنا برسنتها و توصیه هایغیرپزشکي به

تصادفي به  5گروه ٦تایي به شرح زیر تقسیم شدند )1 :گروه کنترل:

عنوان مواد پایین آورندۀ قند خون اسووتفاده ميشوووند از جمله این

بدون در یا فت دارو با رژیم غذائي مفمولي؛  )2گروه د یابتي :این

داروها که مورد م صرف آن سابقۀ تاریخي طوالني دارد ،گیاه گزنه

گروه با محلول تازه تهیه شده آلوکسان با دوز Unal ( 150mg/kg

اسووووت گزنوه بوا نوام علمي  Urtica dioica L.متفلق بوه تیرۀ

 )et al., 2011به صووورت محلول در آب مقطر ( 5درصوود) بفد از

 Urticaceaeاسوووت در این تیره بیش از  ٦00گونه در  45سووورده

 24ساعت نا شتا ( بدون دریافت غذا) به روش تزریق داخل صفاقي

گزارش شده ا ست  Urticaیکي از مهمترین سردهها و شامل 30

د یابتي شووودند ()Gupta et al, 2005؛  )3گروه دیابتي دریافت

گونه ا ست ( )Mukundi et al., 2017افزایش تر شح ان سولین و

کننده ع صارۀ ری شۀ گزنه :این گروه همانند گروه  2دیابتي شدند و

افزایش تکثیر سلولهای بتای پانکراس تو سط گیاه گزنه ،که باعث

عصوووارۀ ریشوووۀ گزنه با دوز Kargar Jahromi & ( 150mg/kg
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as a supplement of metformin on ovarian tissue of diabetic model .In this experimental study, 30 female Wistar rats
were used. Animals were weighed and randomly divided into 5 groups (n=6). 1) control group 2) diabetic group who
)were diabetic with intravenous injection of alloxan (150 mg / kg) 3) diabetic group + Nettle root extract (150 mg / kg
4) diabetic + metformin (150mg / kg) 5) Diabetic group + Metformin(150 mg / kg) + Nettle root extract(150 mg / kg).
At the end of treatment, the effect of metformin and nettle root extract on ovarian tissue and biochemical factors such as
blood glucose and sex hormones were compared and the data obtained were analyzed by SPSS. Hyperglycemia and
body weight loss after metformin and nettle root increased for 4 weeks. Simultaneous administration of metformin and
extracts of nettle root significantly increased the primordial, primary, secondary, and corpus luteum and reduced the
atretic follicles and significantly increased FSH, LH and testosterone levels as compared with metformin alone. The
results of this study showed that the root of nettle with its antioxidant compounds and other properties could be a
complement to metformin with a corrective effect on hyperglycemia and the improvement of ovarian disorders.
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 )Karimi Jashni, 2016را بهصوووورت تزریق داخل صوووفاقي با
اسوووتفاده از سووورن

انسوووولین روزانه به مدت چهار هفته دریافت

کرد ند؛  )4گروه د یابتي در یا فت کن نده متفورمین :این گروه هم

بافت تخمدان نیز برای مطالفات بافت شناسي خارج و جهت تثبیت
بافت در محلول بوئن قرار داده شد
تهیه مقاطع میکروسکوپی از بافت تخمدان

( )Salemi et al., 2016را به صوووورت محلول در آب مقطر به

تخمدانها با سووورم فیزیولوژی و تثبیت آنها مراحل مختلگ پاسووواژ

مخصووص روزانه به مدت چهار

شامل آبگیری ،شفاف سازی و آغ شتگي با پارافین تو سط د ستگاه

هفته دریافت کردند ()Akiniola et al., 2012؛  )5گروه دیابتي

پاسووواژ بافت انجام گرفت سوووپس نمونهها قالبگیری شووودند و با

دریافت کننده عصوووارۀ ریشوووۀ گزنه و متفورمین :این گروه بفد از

اسووتفاده از میکروتوم برشهایي با ضووخامت  5میکرومتر تهیه شوود

دیابتي شودن به مدت چهار هفته عصوارۀ ریشوۀ گزنه 150 mg/kgو

آمیزی هماتوکسووویلین-ائوزین

روش گاواژ با اسوتفاده از سورن

برش های بافتي با اسوووتفاده از رن
آمیزی شدند

متفورمین 150mg/kgرا دریافت کردند.

رن

نحوه آماده سازی عصارۀ ریشۀ گزنه

تجزیهوتحلیل آماری

ع صاره گیری به روش ما سرا سیون یفني خی ساندن گیاه در حالل

در بخش هورمونها و تفداد فولیکولها ،دادههای کمي با کمک

انجام گرفت ،به این صورت که ری شۀ گزنه توسط آسیاب چندباره

نسوووخه 24نرمافزار  SPSSبا اسوووتفاده ازآزمون تحل یل وار یانس

خرد شد و  ٦0گرم از گیاه آ سیاب شده به ظرف ا ستوانه ای شی شه

یکطرفه ( )ANOVAو )Mean±SE, P<0/05( Tukeyمورد

ای دارای خروجي منتقل شد حالل استفاده شده اتانول  80درصد،

تجزیهوتحلیل قرار گرفتند همچنین در بخش قند خون داده ها با

وحجم مورد اسوووتفاده برای  ٦0گرم گیاه  100میلي لیتر بود در هر

نرمافزار  instatتجزیه وتحلیل آماری شدند

مرحله گیاه به همراه حاللي که حدودا" 2تا  3سووانتي متر روی گیاه

نتایج

را پو شانده بود به مدت  72ساعت در ظرف در ب سته باقي مي ماند
ع صارۀ جمع آوری شده تو سط د ستگاه تقطیر با خالء تغلیظ شده،
سووپس عصووارۀ تغلیظ شووده به ظرف دیگری منتقل و تا زمان تبخیر
کامل حالل در آون خالء نگهداری شد در نهایت عصارۀ تام تغلیظ
شده با وزن نهایي  237گرم بهدست آمد

سنجش قند خون

نتایج بررسووي تأثیر متفورمین و عصوواره ریشووه گزنه به تنهایي و یا
توام با ی کدیگر بر میزان ق ند خون گروه های د یابتي شوووده مورد
آزمایش در دو بازه زماني الگ) اولیه ،یا روز اول ایجاد مدل و ب)
روز  ،28پس از  28روز درمان به صوووورت زیر بود :تزریق درون

بررسی صحت القای دیابت

در حیوانات بفد از گذشوووت یک هفته از تزریق آلوکسوووان ،پر

صفاقي ع صاره ری شه گزنه با دوز  150mg/kgبه مدت  28روز قند

نوشي و پر ادراری مشاهده شد همچنین سنجش قند خون با استفاده

خون را درسوووطح مفني دار  0/05کاهش داد ا ما مفني داری آن

از دسووتگاه گلوکومتر صووورت گرفت نمایان شوودن قند خون بیش

نسووبت به اسووتفاده از متفورمین ،و نیز ریشووه گزنه  +متفورمین کمتر

از 240mg/dlبه وسیله دستگاه ،نشان دهنده القا دیابت در حیوانات

بود به دنبال  28روز تجویز متفورمین با دوز  150mg/kgبه روش

تحت مطالفه بود (.)Gupta et al., 2005

گاواژ ،میزان قند خون در سوووطح مفني دار  0/001کاهش یافت از

نمونه برداری خونی و بافتی

سووووی دیگر تجویز توام ریشوووه گزنه و متفورمین هر یک به مقدار

در انتهای آزمایش ،حیوانات به وسووویله زایالزین و کتامین بیهوش

 150mg/kgنیز میزان قند خون را در سطح مفني دار  0/001کاهش

شدند بفد از اطمینان از بیهوششدن حیوان ،پوست ناحیۀ قفسه سینه

داده بود قند خون گروه اخیرنسبت به گروه درمان شده با متفورمین

رت های بیهوش باز شووود و خونگیری از قلب انجام شووود سووورم

به میزان بیشوووتری کاهش پیدا کرده بود بدین ترتیب نتایج نشوووان

نمونههای خون بهو سیله سانتریفیوژ ،با سرعت  1300دور در دقیقه

ميده ند که تجویز توام متفورمین با عصووواره ریشوووه گزنه باعث

بهمدت  15دقیقه در دمای محیط ،جدا شد این سرم جهت سنجش

کاهش بی شتر قند خون ن سبت به تجویز متفورمین و یا ع صاره ری شه

هورمونهای  FSH ،LHو ت ستو سترون مورد ا ستفاده قرار گرفت

گزنه هر یک به تنهایي مي شود (شکل)1
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مان ند گروه 2و  3د یابتي شوووود ند ومتفورمین با دوز 150mg/kg

بهمنظور تهیه مقاطع میکروسووکوپي ،بفد از شووسووتوشوووی بافت

P<0.05 ( * اختالف مفني دار در سطحN: 6, Mean±SE) 28  روز- روز اول (اولیه) ب- مقایسه قند خون گروه های تجربي در دو بازه زماني الگ-1 شکل
P<0.001 *** اختالف مفني دار در سطح
Fig. 1. Comparison of blood glucose of the experimental groups in a: first day b: 28 day. (N: 6, Mean±SE). * Significant
difference in P<0.05; *** Significant difference in P<0.001
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Fig. 3. Comparison of the number of primordial (Pmo), primary (Pma), secondary (S), third (T), Graff (G), atresia (A)
follicles and corpus luteum (CL) in the experimental groups. (N: 6, Mean±SE) Different letters indicate significant
differences at P<0.05.
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سنجش هورمون

افزایش داشته است در گروه های درمان شده با عصاره ریشه گزنه،

در مطالفه حاضر هورمون های  LH, FSHو تستوسترون سرم

متفورمین و گروه درمان شده با عصاره ریشه گزنه +متفورمین تفداد

خون مورد سنجش قرار گرفت داده ها نشان داد که غلظت سرمي

فولیکول های آترتیک در سطح مفني دار  0.05کاهش پیدا کرده

های گروه کنترل داشته است .غلظت این هورمون در گروه های

گروه درمان شده با عصاره ریشه گزنه و گروه درمان شده با

دریافت کننده متفورمین +ریشه گزنه ،متفورمین و ریشه گزنه در

متفورمین بیشتر بود (شکل  .)3تفداد جسم زرد نیز در گروه دیابتي

مقایسه با گروه دیابتي در سطح مفني دار  P<0.05افزایش داشت

نسبت به گروه کنترل به طور مفني داری کاهش پیدا کرده بود،

(شکل  .)2غلظت سرمي هورمون  FSHنیز در رتهای دیابتي در

درحاليکه در گروههای تحت درمان تفداد جسم زرد در مقایسه با

مقایسه با گروه کنترل در سطح مفني دار  P<0.05کاهش داشت

گروه دیابتي افزایشي را نشان داد افزایش تفداد جسم زرد در گروه

افزایش غلظت این هورمون درگروههای دریافتکننده متفورمین+

دریافتکننده متفورمین +ریشۀ گزنه مفنيدار و در گروههای دریافت-

عصارۀ ریشۀ گزنه ،و متفورمین نسبت به گروه دیابتي مفني داربود

کننده متفورمین و ریشۀ گزنه به تنهایي مفنيدار نبود (شکل )3

اما در گروه دریافت کننده عصارۀ ریشۀ گزنه نسبت به گروه دیابتي
مفني دار نبود (شکل  )2هم چنین نتایج بدست آمده مفلوم ساخت

بحث

غلظت سرمي هورمون تستوسترون در رتهای دیابتي نسبت به گروه

در مطالفه حا ضر تأثیرع صارۀ ری شۀ گزنه به عنوان مکمل داروی

کنترل در سطح مفني دار  P<0.05کاهش داشته است ،اما غلظت

شووویمیایي متفورمین در موش های صوووحرایي دیابتي القاء شوووده با

این هورمون در گروه های تحت درمان نسبت به گروه دیابتي در

آلوکسان تحت بررسي قرار گرفت در این مطالفه تجویز آلوکسان

سطح مفني دار  P<0.05افزایش نشان داد (شکل )2

به روش تزریق درون صوووفاقي باعث افزایش قند خون و القا دیابت

مقایسۀ تعداد فولیکولهای تخمدان

شد مطالفات انجام شده درموش های دیابتي از این فرضیه حمایت

مقایسه تفداد فولیکول ها در گروه های مختلگ آزمایشي نتایج

مي کنند که ترکیبات آنتي اکسیداني مي توانند این پاتوژنز را بهبود

زیر را مفلوم ساخت تفداد فولیکول های بدوی در گروه دیابتي

بخشووند ،که این ممکن اسووت ناش وي از اثرات مسووتقیم این ترکیبات

بدون درمان در مقایسه با گروه کنترل کاهش مفني داری داشت از

روی ترشووح انسووولین ،پیشووگیری از مرگ سوولول های بتا یا حتي از

سوی دیگر ،تفداد این فولیکول ها در گروه های تحت درمان در

طریق تنظیم ازدیاد سلول های بتا باشد( )Pinent et al., 2008از

مقایسه با گروه دیابتي افزایش یافته بود در گروه درمان شده با

اینرو این احتمال وجود دارد چنین ترکیباتي به تنهایي یا در ترکیب

عصاره ریشه گزنه و گروه درمان شده با متفورمین این افزایش مفني

با سووووایر اسوووتراتژی های در ماني ،دارو های مؤثرتری در م قا بل

دار نبود ،اما در گروه درمان شده با عصاره ریشه گزنه +متفورمین

شایفترین بیماریهای دژنراتیو ممانند دیابت باشند

تفداد فولیکول های بدوی در مقایسه با گروه دیابتي در سطح مفني

نتایج مطالفه اثر عصوووارۀ برگ گزنه ،گلیمي پیرید ،متفورمین و

دار  0.05افزایش نشان داد (شکل  .)3تفداد فولیکول های اولیه نیز

ترکیبات آنها نشان داده است که عصارۀ برگ گزنه ،گلیمي پیرید،

در گروه دیابتي بدون درمان در مقایسه با گروه کنترل در سطح مفني

متفورمین و ترکیبات آنها ،دررابطه با گروه دیابت ،اثر کاهشي مفني

دار  0.05کاهش یافته بود در گروه درمان شده با عصاره ریشه گزنه

داری در میزان قند خون داشووته اند اثرات مشوواهده شووده در گروه

افزایش مشاهده شده مفني دار نبود اما در گروه درمان شده با

های توام عصووارۀ برگ گزنه با گلیمي پیرید و متفورمین بیش از هر

متفورمین و عصاره ریشه گزنه +متفورمین تفداد فولیکول های اولیه

یک از داروها به تنهایي بود ( )Mamta & Preeti, 2013نتایج

در مقایسه با گروه دیابتي درمان نشده در سطح مفني دار 0.05

مطالفه حاضوور نیز نشووان مي دهد درگروه متفورمین +عصووارۀ ریشووۀ

افزایش نشان داد که مفني داری گروه درمان شده با عصاره ریشه

گزنه نسووبت به گروه هایي که عصووارۀ ریشووۀ گزنه و متفورمین را به

گزنه +متفورمین از گروه درمان شده با متفورمین بیشتر بود (شکل)3

تنهایي دریافت کرده بودند ،میزان قند خون کاهش بیشووتری داشووته

نتایج هم چنین نشان داد که تفداد فولیکول های آترتیک در گروه

اسووت از این رو ریشووه گزنه مي تواند همانند برگ های این گیاه به

دیابتي بدون درمان در مقایسه با گروه کنترل به طور مفني داری
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عنوان مکمل متفورین خاصووویت کاهش دهنده میزان قند خون را

تواند سبب کاهش اثرات بالقوه مخرب رادیکال های آزاد اک سیژن

داشته باشد

و در نتیجه افزایش تفداد و کیفیت اووسوویت ها و فولیکول ها و هم

متفورمین به عنوان داروی کاه نده ق ند خون و از سووووی دیگر

 )et al.; 2012 , Ruder et al., 2008فالونوئیدها که از جمله

خاصویت آنتي اکسویداني عصووارۀ ریشووۀ گزنه با دارا بودن ترکیبات

ترکیبات آنتي اکسووویداني ریشوووه گزنه هسوووتند ( Abrol et al.,

فالونوئیدی تف سیر شود فالونوئیدها جذب گلوکز را با مهار کردن

 ،)2005با تشوووکیل پیوندهای غیر کوواالنت در الیه های چربي

-αآمیالز روده و -αگلوکوزیداز مهار مي کنند ( Ota & Ulrih,

نزدیک به غشای پالسمایي سلول ،ففالیت آنتي اکسیداني را افزایش

 )2017عالوه بر این ،متفورمین از طریق چندین مکانیسوووم موجب

مي دهند فالونوئیدها ممکن است با سر قطبي فسفولیپید ها در غشا

کاهش سوووطح گلوکز خون مي شوووود این مکانیسوووم ها عبارتند از

ارتباط برقرار کنند و باعث افزایش ثبات غشووا و در نتیجه محافظت

:کاهش جذب گلوکز ،افزایش حسووواسووویت به انسوووولین در کبد و

از غشاء از آسیب اکسیداتیو شوند (.)Alanbaki et al., 2017

عضووله با مهار گلوکونئوژنز در کبد ،و افزایش جذب و اسووتفاده از

مطالفه بر روی اثر ع صارۀ هیدروالکلي ری شۀ گزنه بر فولیکولوژنز و

گلوکز در سلول های ع ضالني متفورمین ( AMPKآنزیم کلیدی

هورمون های اسووتروژن و پروژسووترون نشووان داد که عصووارۀ ریشووۀ

تنظیم گلوکز و انرژی) را تحریووک و AMPKجووذب سووولولي

گزنه ،وزن تخمدان و تفداد فولیکول های تخمدان (اول یه ،ثانو یه،

گلوکز ،اکسیداسیون اسید های چرب و تنظیم انتقال دهنده گلوکز

ثالث یه) را افزایش ميد هد که اثرات مث بت این گ یاه را در بهبود

 ،)GLUT4( 4که فرآی ند های م تابول یک مهم در جذب انرژی

عملکرد تخموودان نشووووان مي دهوود( Kargar Jahromi et al.,

هستند ،را افزایش ميدهد ()Crasto et al., 2014

 )2016عصارۀ ریشۀ گزنه ،با افزایش میزان خون رساني به تخمدان

مطالفه هی ستومتری انجام شده بر روی بافت تخمدان ن شان داد که

ها و در نتیجه افزایش انتشوووار اکسووویژن در سووولول های گرانولوزا،

هیپرگالیسووومي بفد از  28روز باعث کاهش تفداد فولیکول های

آترزی در فولیکول های اول یه و ثانویه را کاهش مي دهد ( Abdi

اولیه ،بدوی و جسوووم زرد وافزایش تفداد فولیکول های آترتیک

 )et al., 2013ویتامین  Cیکي دیگر از اجزای عصارۀ ری شۀ گزنه

شده است از سوی دیگر ،درمان با متفورمین و عصاره ریشه گزنه،

است که بر فولیکولوژنز اثر مي گذارد محققان مفتقدند که ویتامین

موجب افرایش تفداد فولیکول های در حال رشووود و کاهش تفداد

 Cیک ماده کنترل کن نده باروری در ز نان اسووووت آن ها اهم یت

فولیکول های آترتیک در گروه های تحت درمان شووده بود تفداد

ا سیدآ سکوربیک را در پرو سه تولیدمثل تأیید کردند( Saffari et

فولیکول های بدوی در گروه دریافت کننده متفورمین +عصووواره

 )al., 2015ویتامین  Cیکي از ففالترین آنتياکسیدانها محسوب

ریشووه گزنه افزایش مفني داری را نشووان داد حال آن که در گروه

ميشود که باعث خنثيسازی رادیکالهای آزاد ميشود ( Wolska

متفورمین و گروه عصووواره ریشوووه گزنه این افزایش مفني دار نبود

 )et al., 2016اثر وی تامین  Cبر اسوووترس اکسووو یداتیو القایي در

فولیکول های اولیه نیز در گروه های دریافت کننده عصوواره ریشووه

تخمدان موش صووحرایي بررس وي شووده و مشووخص شووده اسووت که

گزنه  +متفورمین ،گروه دریافت کننده متفورمین ،و گروه دریافت

ویتامین  Cباعث افزایش فولیکول های در حال رشد و فولیکولهای

کننده ع صاره ری شه گزنه به طور مفني داری افزایش پیدا کرده بود

بالغ مي شود ()Alkatib et al., 2012

هم چنین افزایش جسوووم زرد در گروه در یا فت کن نده متفورمین+

فاکتور دیگری که در این مطالفه مورد توجه قرار گرفت تغییرات

عصاره ریشه گزنه مفني دار بود ،این افزایش در گروه دریافت کننده

هورمون های  FSH ،LHوتستوسترون بود انسولین مهمترین تنظیم

متفورمین و گروه دریافت کننده عصاره ریشه گزنه مفني دار نبود

کننده محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-گناد اسووت انسووولین مي تواند

اعتقاد بر این است که استرس اکسیداتیو عامل اصلي و اساسي اثر

تقری با به عنوان یک هموگ نادوتروپین با اتصوووال به گیر نده های

سوووء دیابت بر عملکرد تخمدان هاسووت که مي تواند آغاز کننده یا

سلولي بر روی سطح تکا ،گرانولوزا و استرومای تخمدان عمل کند

تسریع کننده آپوپتوز در سلول های تخمدان باشد ( et al., 2016

ان سولین سنتز هورمون در سلول های گرانولوزا و تو سفه فولیکوالر

 .)Naykiکاهش ا سترس اک سیداتیو با تجویز آنتي اک سیدان ها مي

را تحر یک مي ک ند ( )Akman et al., 2015د یا بت منجر به
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ایجاد اسووترس اکسوویداتیو سوولولي در هیپوفیز به عنوان غده ترشووح

افزایش سووطح تسووتوسووترون ميشوووند ( Azarneoshan et al.,

کننده گنادوترپین ها مي شوووود که مي تواند برمیزان هورمون های

 )2009نتایج مطالفه نشان ميدهد که کورستین باعث افزایش قابل

 FSHو  LHو باروری تأثیر بگذارد میزان تر شح سطح سرمي این

توجهي در میزان تستوسترون و  LHو  FSHمي شود ( Alanbaki

دو هورمون هم چنین به تفداد گیرنده های آنها نیز بسوووتگي دارد

 )et al., 2017اثر افزایشي کورستین برروی تستوسترون نیز تأیید

دیابت و اسووترس اکس ویداتیو ناش وي ازآن با افزایش سووطح رادیکال

شده است ()Ma et al., 2004

سوورمي این هورمون ها ميشووود ( )Tirabassi et al., 2016در

نتیجهگیری

طول دیابت ،کاهش سطح تستوسترون ممکن است به علت تغییرات

استفاده از عصارۀ ریشۀ گزنه با دارا بودن خاصیت آنتي اکسیداني

در ترکیب بدن ،پلي مورفیسوم گیرنده های آندروژن ،انتقال گلوکز

و ترکی بات فالونوئ یدی ،به عنوان مک مل متفورمین ميتوا ند نقش

و کاهش سطح آنتي اکسیدان ها باشد در واقع ارتباط مستقیمي بین

مهمي در بهبود عوارض د یا بت از جم له کاهش ق ند خون ،بهبود

انسوولین ،تسوتوسوترون و گنادوتروپین گزارش شوده اسوت کاهش

شاخصهای هورموني ،و فولیکولزایي داشته باشد

انسولین ترشح گنادوتروپین ها ،هورمون های  FSHو  ،LHرا مهار
ميکنوود این دو هورمون بوواعووث تولیوود آنوودروژن هووا از جملووه

سپاسگزاری

ت ستو سترون مي شوند بنابراین ،سطح پایین گنادوتروپین ها تولید

بدین وسوویله از حمایت مالي مفاونت پژوهش و فناوری دانشووگاه

تستوسترون را کاهش مي دهد ()Dkhil et al., 2016

خوارزمي جهت انجام تحقیق حاضر قدرداني مي شود

متفورمین باعث بهبود حسوواسوویت به انسووولین( Woods et al.,

 )2009افزایش سطح انسولین ( )Mosallanejad et al., 2013و
محافظت از پانکراس در مقابل تخریب سووولول بتا ( Vukovic et

 )al., 2007مي شود ار سوی دیگر همان طور که گفته شد،گزنه
دارای فالونوئیدهای اصووولي کورسوووتین ،روتین و کامفرول اسوووت
( )Nabrdalik & Grata, 2015کورستین مي تواند سطح گلوکز
خون موش های د یابتي را به میزان نر مال کاهش د هد که این امر
مربوط به توانایي آن برای بازسوووازی سووولول های بتای پانکراس و
افزایش انسوووولین آزاد اسوووت کامفرول نیز به عنوان مهار کننده -α
گلوکوزیداز ،بهبود مقاومت به انسووولین و هوموسووتاز گلوکز عمل
ميکند روتین در ففالیتي مشووابه با کورسووتین باعث جذب کلسوویم
در پانکراس از طریق کانال  Ca+2واب سته به ولتاژ مي شودکه ممکن
است بهبود تولید  ATPدر سلول های بتای پانکراس و افزایش ففال
سازی رونوی سي ان سولین به و سیله سیگنالین

( )cAMPرا فراهم

کنوود ( )Soares et al., 2017هم چ ن ین تحق یق روی اثرات
فالونوئیدها بر میزان هورمون  LHنشوووان ميدهد که فالونوئیدها
با عث افزایش میزان هورمون  LHدر هیپوفیز قدامي در موش های
صوووحرایي ماده در مفرض اسوووترس ميگرد ند ( Wang et al.,

 )1994به عالوه فالونوئیدها آنزیم  5آلفا ردوکتاز را مهار کرده
که ت ستو سترون را به دی هیدروت ستو سترون تبدیل ميکند و باعث
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