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Abstract 
Due to the antioxidant effect of exercise and Urtica dioica (UD), the aim of this study was 

to evaluate the effects of these interventions on  changes in blood glucose and necrotic 

cells in the CA3 region of the type 1 diabetic rat hippocampus. In this study, 76 Wistar 

rats were divided into healthy (control, exercise, UD, UD-exercise) and diabetes (control, 

exercise, UD, UD-exercise) groups. Diabetes was induced by intraperitoneal injection of 

streptozotocin (45mg/kg) and 48 hours after injection, blood glucose levels above 

300mg/dl were the criteria for confirmation of diabetes. After confirmation of diabetes, 

endurance exercise protocol with moderate-intensity (5days/week) and daily gavage of 

hydroalcoholic extract of UD was performed at 50 mg/kg for six weeks. 48 hours after the 

last session, the rats were sacrificed and the hippocampal tissue was extracted and fixed 

in 10% formalin for staining of crystal violet for necrotic cell count. Data were analyzed 

using ANOVA and Kruskal-Wallis tests using Bonferroni post hoc test at significance 

level α=0.05. Results showed that six weeks of endurance exercise and consumption of 

UD extract significantly reduced blood glucose concentration in the diabetic exercise 

(p=0.001),  diabetes-UD (p=0.001), and diabetes-UD exercise (p=0.001) groups compared 

with the diabetes-control group. In addition, there was a significant difference between 

the diabetes-UD and diabetes-UD-exercise (p=0.001), and diabetes-exercise and diabetes-

UD-exercise (p=0.002) groups. The interaction between endurance exercise and 

consumption of UD extract significantly decreased the number of necrotic cells in the 

diabetes-UD-exercise group compared to the diabetic control group (p=0.029). Finally, 6-
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week  endurance exercise and consumption of hydroalcoholic extract of UD can have a 

protective effect on preventing necrosis of CA3 cells of diabetic rat hippocampus. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose  
The hippocampus as one of the most sensitive areas is highly vulnerable to factors 

such as ischemia, stress, and especially diabetes, during which it undergoes 

structural, neurophysiological, and molecular changes (1).  Tissue damage caused 

by diabetes can be caused by the interaction of complex pathophysiological 

processes such as inflammation and oxidative stress (2).  Studies have shown that 

increasing the activity of antioxidant enzymes occurring after exercise has 

beneficial effects in preventing the neurological complications of diabetes and 

tissue damage caused by oxidative stress following the disease (3).  On the other 

hand, Urtica dioica  (UD)  is one of the herbal supplements and has antioxidant, 

blood sugar, anti-inflammatory and anti-lipid effects (4).  Due to the antioxidant 

effect of exercise and UD, the aim of this study was to evaluate the effects of these 

interventions on changes in blood glucose (BG) and necrotic cells in the CA3 

region of the type 1 diabetic rat hippocampus. 

 

Materials and Methods 
The experiment was performed on six-week-old male Wistar rats, weighing 

232.7±12.42 g. Before starting the experiment, all animals were maintained at the 

new environmental condition for a period of one week and familiarized with 

treadmill exercise in the second week (10–15 min, 5–10 m/s, five days/week). In 

this study, 76 rats were divided into healthy (control, exercise, UD, UD-exercise) 

and diabetes (control, exercise, UD, UD-exercise) groups. Diabetes was induced 

by intraperitoneal injection of streptozotocin (STZ) (45mg/kg), and 48 hours after 

injection, BG levels above 300 mg/dl were the criteria for confirmation of diabetes 

(5). Two weeks after the injection of STZ without any intervention, the rats were 

kept in the laboratory. Then, endurance exercise protocol with moderate-intensity 

(5days/week) was performed for six weeks. The speed and duration of the 

treadmill exercise were gradually increased from 10 m/min for 10 minutes in the 

first week to 10 m/min for 20 minutes in the second week, 14–15 m/min for 20 

minutes in the third week, 14–15 m/min for 30 minutes in the fourth week, and 

17–18 m/min for 30 minutes for the fifth and sixth weeks. To achieve adaptation 

in training, the intensity (speed and time) of treadmill exercise was kept constant 

during the sixth week (5). The UD extract was prepared with 70% ethanol and 

30% water. After preparing the extract, the antioxidant activity of the extract was 

evaluated using stable DPPH radicals. Daily gavage of hydro-alcoholic extract of 
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UD was performed at 50 mg/kg for six weeks (6). 48 hours after the last session, 

the rats were sacrificed, and the hippocampal tissue was extracted and fixed in 

10% formalin for staining of crystal violet for necrotic cell count of CA3 area. 

Data were analyzed using ANOVA and Kruskal-Wallis tests using Bonferroni 

post hoc test at significance level α=0.05. 

 

Results 
Measurement of antioxidant activity of UD hydroalcoholic extract by DPPH 

method: In measuring the antioxidant activity by DPPH method, the IC50 of UD 

extract was 295 μg/ ml and ascorbic acid was 23 μg/ ml. 

Endurance training and UD hydro-alcoholic extract reduced BG in diabetic 

rats. At the beginning of the research, the mean BG in all groups was 106±2.58 

mg/dl (P=0.570). Then, BG increased significantly after 48 hours of STZ 

injections in rats of diabetes groups compared to the healthy control group 

(P=0.001), and the mean BG in diabetic groups was 498.07±42.06 mg/dl, 

demonstrating that diabetes induction was successful. The results of the analysis 

of variance with repeated measures showed that endurance training and hydro-

alcoholic extract of UD plant significantly reduced BG of the rats in diabetes-

exercise groups from the fourth week (p=0.03), diabetes-UD from the third week 

(p=0.04), and diabetes-UD-exercise from the second week (p=0.02) compared 

with after STZ injection. At the end of the sixth week of the study, endurance 

exercise and consumption of UD extract significantly reduced BG concentration 

in the diabetic exercise (p=0.001), diabetes-UD (p=0.001), and diabetes-UD-

exercise (p=0.001) groups compared with the diabetes-control group. In addition, 

there was a significant difference between the diabetes-UD and diabetes-UD-

exercise (p=0.001), and diabetes-exercise and diabetes-UD-exercise (p=0.002) 

groups. 

Endurance training and UD hydro-alcoholic extract reduced necrosis of CA3 

hippocampal neurons in diabetic rats. The results of the Kruskal-Wallis test 

showed that there was a significant difference between the groups studied in the 

number of necrotic cells in the CA3 area of the hippocampus (p=0.001). 

Comparison of groups using the modified Bonferroni test showed that the 

diabetes-control group had significantly more necrotic cells than the healthy 

control group (p=0.016). Six weeks of endurance exercise and UD extract 

consumption reduced the number of necrotic cells in the CA3 hippocampal region 

of the diabetes-UD-exercise group compared to the diabetes-control group 

(p=0.029). The reduction in the number of necrotic cells in the diabetes-exercise 

(p=1.000) and diabetes-UD (p=1.000) groups was not significant compared to the 

diabetes-control group. Also, there was no significant difference between 

diabetes-exercise with diabetes-UD (p=1.000), diabetes-exercise with diabetes-

UD-exercise (p=1.000) and diabetes-UD with diabetes-UD-exercise (p=1.000). In 
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addition, there was no difference between healthy-control, healthy-exercise, 

healthy-UD and healthy-UD-exercise groups in the number of necrotic cells. 

Comparison of healthy and diabetic groups showed that there was a significant 

difference between diabetes-UD (p=0.015) and diabetes-exercise (p=0.017) 

groups with healthy UD-exercise group. There was no difference between 

diabetes-UD-exercise and healthy-UD-exercise groups (p=0.678). 

 

Conclusion 

Diabetes increases neurological vulnerability to stressors (1, 2). Most likely, UD 

extract, by its antioxidant properties and free radical scavenging, regenerates the 

pancreatic beta, thereby reducing the BG levels of diabetic rats (4). In addition, 

reducing cellular stress through UD improved and prevented the death of 

hippocampal pyramidal cells. On the other hand, regular exercise improves 

metabolic control in animals and diabetic humans (7), and by increasing 

antioxidant defenses, it reduces oxidative stress and reduces the effects of 

diabetes, including reducing neuronal mortality (8). According to the results of 

the present study, the beneficial effects of UD extract consumption and exercise 

on molecular and tissue aspects in diabetic patients, it is likely that exercise with 

UD extract will improve and further increase the positive aspects compared to the 

single effects of these interventions on cell death pathways, and can have 

protective effects on preventing necrosis of CA3 cells of diabetic rat 

hippocampus. 

 
Article Message 
According to the results of the present study, it seems that endurance training and 

consumption of hydroalcoholic extract of UD together can create better protective 

effects against necrosis of hippocampal nerve cells. 
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 مقالة پژوهشي

خون و  بر سطح قند هیدروالکلی گزنه   ر شش هفته تمرین استقامتی و عصارۀاث

های صحرایی نژاد ویستار در  موش هیپوکامپ CA3  نکروتیک ناحیۀ هایسلول
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 چکیده

آنتي اثر  به  توجه  گزنه، با  گياه  و  ورزش  هفتاين  هدف   اکسيداني  بررسي شش  بر  همطالعه  اين مداخالت  اي 

در اين  ديابتي نوع يک بود. هايموش هيپوکامپ  CA3نکروتيک در ناحية   هايخون و سلولتغييرات قند

 گزنه( و ديابت )کنترل، -تمرين گزنه و تمرين،  کنترل، )هاي سالم  سر موش نژاد ويستار به گروه  76مطالعه  

ت تمرين،  و  ديابت-مرينگزنه  شدند.  تقسيم  استرپتوزوتوسين  گزنه(  صفاقي  داخل  تزريق   45)  با 

ليتر مالک  گرم در دسيميلي  300از   بيشتر ساعت پس از تزريق، قندخون  48القا شد و  گرم/کيلوگرم(  ميلي

تمرين استقامتي با شدت متوسط )پنج روز/هفته( و گاواژ  ديابت، پروتکل  شدنييدپس از تأ ييد ديابت بود.تأ

مقدارهيدروالکلي    روزانة عصارۀ به  شبه  گرم/کيلوگرم، ميلي   50  گزنه  اجرا  هفته  وهشت  چهل  د.مدت شش 

  درصد  10فرمالين  در سپس و شد ها قرباني شدند و بافت هيپوکامپ خارجساعت پس از آخرين جلسه، موش

  آناليز   هايآزمون   با  هاداده.  ندشد داده هاي نکروتيک قرارشمارش سلول  آميزي کريزيل ويوله برايبراي رنگ

تجزيه    (α = 0.05)  داريادرسطح معن  يبونفرون  يبي با استفاده از آزمون تعقو    يسآنوا و کروسکال وال  يانسوار

دار  مصرف عصارۀ گزنه سبب کاهش معنا  شش هفته تمرين استقامتي و  که   ها نشان داديافته  تحليل شدند.  و

- تمرين-ابتـ ( و ديP = 0.001گزنه )-ابتـ(، ديP = 0.001رين )ـتم-ابت ـهاي ديروهـخون گ دـغلظت قن

- تمرين-گزنه و ديابت-هاي ديابتعالوه بين گروههکنترل شد. ب-ديابت گروه   در مقايسه با  (P = 0.001زنه )گ 

عامل  ت  دار مشاهده شد. همچنينتفاوت معنا  (P = 0.002تمرين )-گزنه با ديابت-( و ديابتP = 0.001زنه )گ 
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عصار مصرف  و  استقامتي  معناتمرين  کاهش  باعث  گزنه  سلولۀ  تعداد  نکروتيک  دار  ديابتهاي  گروه  -در 

تمرين استقامتي و  شش هفته    ؛ درنتيجه(P = 0.029) کنترل شد-ديابت گروه  گزنه در مقايسه با-تمرين

  CA3  هاي منطقةشدن سلولمحافظتي بر جلوگيري از نکروز  تواند اثرهيدروالکلي گزنه مي مصرف عصارۀ  

 هيپوکامپ موش ديابتي داشته باشد.

 

 نکروتيک، هيپوکامپ، ديابت. تمرين استقامتي، گزنه،    :واژگان کلیدی

 

 مقدمه
 و است همراه  عصبی سیستم در گوناگون نورولوژیک عوارض باریز است که  دیابت، بیماری غدد درون

از میان مناطق مغزی،  (.  1شود )عصبی می  هایسلول  در بیوشیمیایی و یزیولوژیکف تغییرات موجب

پذیر مانند ایسکمی،  های مضر وآسیبترین نواحی است که در مقابل فاکتورهیپوکامپ یکی از حساس

به و  آسیباسترس  بسیار  دیابت  استویژه  دستخوش    پذیر  آن  طی  در  ساختاری، و  تغییرات 

هیپوکامپ    نوروفیزیولوژیک آتروفی  همچون  مولکولی  نوروژ( 2)و  کاهش  انشعابات (3)نز  ،  کاهش   ،

های انسولینی ، رسپتور( 6)های گلوتاماتی  رسپتور  در  ، تغییر(5)، تغییرات آستروگلیالی  (4)دندریتی  

فاکتور شبهو  رشد  رسپتور(7)انسولینی  های  دوپامینی  ،  نهایی  ( 8)های  محصوالت  رسپتورهای   ،

پیشرفته   بیان ژن  (9)گلیکوزیالسیون  در  تغییر  نیز  از  و  فاکتور هایی  اکساید سنتاز،  نیتریک  جمله 

توجه ناشی از    درخورشود. از دیگر تغییرات  می  (11)و فاکتور رشد عصبی    NF-kB  (10)رونویسی  

 .  (12)توان به مرگ نورونی در هیپوکامپ اشاره کرد دیابت می

ای دندانه شکنج و سوبیکولوم  CA1  ،CA2  ،CA3،  CA4شامل   های مختلفیبخش دارای هیپوکامپ

های هیپوکامپ،  ها و تحریکات مکرر با سایر بخشدلیل سیناپسبه  هیپوکامپ CA3 ناحیۀاست که  

الگوی سوبسترای زیر اساسی در تکمیل  یادگیری و  نقش  سلولی هیپوکامپ دارد و نقش مهمی در 

ین کینازها،  هیپرگلیسمی از طریق تغییر در هموستاز کلسیم، فعالیت پروتئ  .(13)کند حافظه ایفا می 

ای در القای دژنراسیون نورونی در بیماری دیابت  و استرس اکسیداتیو نقش عمده ROSافزایش تولید 

نتیجه در و بدن در  اکسیداتیو استرس پیشرفت توانند به می اکسیژن فعال های. گونه(12)کند ایفا می

 هایآسیب  همچنین.  (14)شود  دیابت می با مرتبط نوروپاتولوژی موجب  که شوند منجر نورونی مرگ

ن میبافتی  دیابت  از  فراینداشی  تعامل  نتیجۀ  در  پیچیدۀ تواند  و    های  التهاب  مانند  پاتوفیزیولوژیک 

اکسیدانی  های آنتیاند که افزایش فعالیت آنزیم . مطالعات نشان داده( 15)استرس اکسیداتیو ایجاد شود  

دهد، دارای اثرات مفیدی  فعالیت ورزشی رخ میدنبال  که بهی  دیپ یلش سطح پراکسیداسیون  و کاه

شده در اثر استرس اکسیداتیو های بافتی ایجاداز دیابت و آسیبجلوگیری از عوارض عصبی ناشی    بر
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د که ورزش ندهمطالعات انسانی و سایر حیوانات نشان می  کهطوریبه  ؛ ( 16)  استدنبال این بیماری  به

   .دهداثرات جانبی بر سالمت کلی مغز را هدف قرار میهای عملکرد مغز و بسیاری از جنبه

مزایای ورزش برای یادگیری و حافظه، محافظت در برابر تخریب عصبی و کاهش افسردگی به بهترین 

تمرین ورزشی با تأثیر مستقیم بر ساختار سیناپس، تقویت قدرت سیناپسی و    .وجه تعریف شده است

انع قابلیت  از  که  سلولی  سیستم  عروقی  طافتقویت  عملکرد  و  متابولیسم  نوروژنز،  جمله  از  پذیری 

انعطافپشتیبانی می قابلیت  افزایش  باعث  چنین تغییر ساختاری و  .  شودپذیری سیناپسی میکند، 

. ورزش (17)عملکردی ناشی از ورزش در مناطق مختلف مغزی از جمله هیپوکامپ ثبت شده است  

پذیری سیناپسی را در هیپوکامپ  و انعطاف (LTP) طوالنی مدتتواند نوروژنز، تکثیر سلولی، تقویت  می

ل فاکتور نوروتروفیک مثورزش باعث افزایش بیان عوامل عصبی شده،  موارد ذکربر  عالوه  بهبود بخشد.

قابل، هایپرگلیسمی درم  .کندمیشود و از استرس اکسیداتیو جلوگیری  می (BDNF) شده از مغزمشتق 

دهد  شود و استرس اکسیداتیو و مرگ عصبی را افزایش میش نوروژنز میمرتبط با دیابت باعث کاه

 عنوانبه دارو و غذایی رژیم با همراه  تنهایی یاورزشی به فعالیتدادن  انجام  اخیر هایدهه در  .(18)

 خواص واسطۀبه ورزشی . فعالیت(19)است   شده توصیه دیابت کنترل و مدیریت برای قوی یراهکار

 افراد در هاآن جانبی اثرات تقلیل و دیابتیضد هایدارو از استفاده کاهش  به حداقل تواندمی گانهچند

از فعالیت    های گوناگونیجنبهبر  د که فعالیت ورزشی  نده. شواهد نشان می(20)  شود منجر دیابتی

. اعتقاد  (21)  کندهای عصبی جلوگیری  و ممکن است از مرگ سلول  گذاردهای عصبی تأثیر میسلول

ت  اکسیدان، افزایش مقاومهای آنتیی منظم باعث افزایش فعالیت آنزیماین است که فعالیت ورزشبر

 .  (22)شود نتیجه کاهش آسیب اکسیداتیو میدر برابر استرس اکسیداتیو و در

بهدر می  مجموع  تمریننظر  فعال  هایرسد  با  بتوانند  مسورزشی  عصبسازی  و  یرهای  زایی 

از طریق افزایش عوامل    ، های تحلیل عصبی در بافت هیپوکامپ بیماران دیابتیکردن مسیرغیرفعال

 با گزنه گیاه ،دیگر سوی د. ازنبه این بیماران کمک کن  و محافظتی و کاهش عوامل التهابی   رشدی

دیوئیکا  نام اورتیکا  یکی1علمی  که هایمکمل از ،  است  قندخون،  گیاهی  کاهندگی  مانند  اثراتی 

گیاه .(23)دارد   لیپیدیضد و التهابضد اورتیکاس به متعلق  پایا یگزنه   با که است  2یسخانوادۀ 

 جهان سطح  در دارویی گیاه ،شانمدت مصارف طوالنی دلیلشود و بهمی گزنده مشخص هایکرك

 . (24)است  شناخته شده

از    3کارواکرول نورونی د  گزنه است که  دهندۀمواد تشکیلیکی  ایسکمی  اثر محافظت  برابر آسیب  ر 

و سطح دوپامین و سروتونین را در قشر جلوی مغز و هیپوکامپ    مغزی کانونی/مجدد جریان خون دارد

 
1. Urtica dioica 

2. Urticaceae 

3. Carvacrol 
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عنوان تقویت رهایش استیل است که به  1ثر گیاه گزنه، اسکوپولتین از دیگر ترکیبات مؤکند.  تنظیم می

از   طوالنی سیناپتوزومکولین  تقویت  و  است  شناخته شده  میها  افزایش  را  هیپوکامپ  و  مدت  دهد 

 شده با پرولیفرایمر پراکسیزوم بیان ژن گیرندۀ فعال  بخشد. این روند، اختالل در حافظه را بهبود می

(PPAR-γ)   هایو مقاومت به انسولین را در سلول  دهد میرا افزایش HepG2   بخشد.بهبود میPPAR 

که نقش مهمی در آسیب و احیای    اندهای شوآن شناخته شدهها برای تنظیم آنژیوژنز و تمایز سلول 

دلیل ارتباط آن با ترشح انسولین است که به  HT2-5همچنین گزنه منبع غنی    .دنعصب محیطی دار

   .(25)های حافظه شناخته شده است و عملکرد

ازآنجاکهاستفالونوئید   داشتن دلیلبه گزنه اکسیدانیآنتی فعالیت  از یکی اکسیداتیو استرس . 

 نظر  ، به(14)ساختاری و عملکردی نورونی است   تغییرات در پیشرفت  فیزیولوژیکهای پاتوکارسازو

این    همۀباشد.   داشته تأثیر های بافت هیپوکامپساختاری نورون تغییرات  کنترل در گزنه رسدمی

برای درمان دیابت و عوارض مرتبط با آن مانند    یآلگزنه کاندیدای ایدهشود که  ها باعث میویژگی

همچنین   .استانجام شده  اندکی    هایکه تاکنون پژوهش  اختالل در حافظه و نوروپاتی مرکزی باشد

مطالعهتا تأ کنون  همای  عصارۀثیر  مصرف  و  ورزشی  تمرین  نورونبر    گزنه  زمان  بافت  مرگ  در  ها 

دلیل به  CA3 های اخیر به منطقۀ در سال با توجه به اینکه  نکرده است. همچنین  را بررسی    هیپوکامپ

،  استساسیت به تشنج و تخریب عصبی توجه جدی نشده  های حافظه، حیندنقش خاص آن در فرا

از سایر مناطق هیپوکامپ    CA3 مجموعۀاتصال داخلی در زیر  . همچنینبررسی بودور  خ این منطقه در

و  غنی است  پیچیدۀآکسونتر  و  زیاد  هرمیسلول  های  تماس   CA3 منطقۀ  های  ایجاد  های  باعث 

های  ها در رمزگذاری نمایشاین مدار  .شوندهای تحریکی و مهاری همسایگان میآمیز با نورونتحریک 

هیپوکامپ شامل یک مدار تحریکی مکرر است   CA3 منطقۀد.  نمکانی و خاطرات اپیزودیک نقش دار

   .مغز مهم است شده در یک ناحیۀولید انجمن در بین اطالعات ذخیرهد برای تشوکه تصور می

های هرمی  نورون  دارای   CA3 ۀمنطقاست و  شناسی انجام شده  در سطح بافت  مطالعۀ حاضرعالوه،  هب

  .(26،  27)  ر بیشتری دارندشناسی قابلیت تفسیهای بافتپارامتراست؛ بنابراین    ترتر و درشتبزرگ

این مطالعه با هدف    ،با توجه به اثرات مفید تمرین ورزشی و گیاه گزنه بر سیستم مرکزی  ،حالهربه

یک    عنوانرین استقامتی همراه با مصرف عصارۀ هیدروالکلی گیاه گزنه بههفته تمشش  ثیر  تأ   بررسی

قندآنتی تغییرات  بر  نوروناکسیدان  مرگ  و  موش  بافت  CA3  منطقۀهای  خون  در  های  هیپوکامپ 

 شده است. انجام  نوع یک دیابتی

 

 
1. Scopoletin 

2. 5-Hydroxy Tryptamine (5-HT) 
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 روش پژوهش 
های  موش  آزمایشگاهی انجام شد.   نوع تجربی، بنیادی و کاربردی بود که به شیوۀپژوهش حاضر از  

مرکز  پژوهش از    عنوان نمونۀگرم به  7/232  ±  42/12ویستار با وزن  نژاد  ای نر  هفتهصحرایی شش 

ها  پس از انتقال نمونه  خریداری شدند.طور تصادفی  دانشگاه علوم پزشکی لرستان بهداری حیوانات  نگه

مدت یک  ، بههای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستانمرکز تحقیقات داروبه محیط آزمایشگاه  

برای جدید،   هفته  شرایط  با  استاندارد    سازگاری  محیط  در  چرخۀ  حیوانات  با  اتاقی  ساعت    12در 

تایی  صورت پنجبه آب و غذا )به سی آزادگراد با دسترسانتی درجۀ 25 ±  1و تاریکی، دمای روشنایی 

قفس پلی  یهادر  نگهداری شدند.کربناتشفاف  آشنادر    (  مرحلۀ  دوم،  فعالیت  هفتۀ  نحوۀ  با  سازی 

ی متر بر دقیقه( اجرا شد. برا  20تا    10سرعت  دقیقه/  15تا    10حیوانات روی نوارگردان )پنج جلسه/

-آشنا  ، در مرحلۀهای پژوهش تحریک به دویدن و جلوگیری از اثر احتمالی شوك الکتریکی بر یافته

شدن  ا صدا آموزش داده شد تا از نزدیکسازی بسازی حیوانات با فعالیت روی نوارگردان به روش شرطی

دستگاه خودداری کنند   انتهایی  استراحت در بخش  آشنا( 28)و  از مراحل  پس  با  .  و  سازی  محیط 

 گزنه، تمرین، کنترل،)  های سالمطور تصادفی به گروهه سر موش نر از نژاد ویستار ب  76نوارگردان،  

)کنترل،-تمرین دیابت  و  شدند.  -تمرین گزنه، تمرین، گزنه(  تقسیم  نمونۀگزنه(  در   تعداد  حیوانی 

 سر موش بود. سالم نُه  هایسر و در گروه 10های دیابتی گروه

نوع  دیابت القای غذا، از محرومیت ساعت 12 از پس سازی وآشنا پروتکل اتمام از پسديابت:   القاي

با استرپتوزتوسین  تزریق یک  محلول  )ساخت سیگمای    STZکیلوگرم  گرم/میلی  45) 1داخل صفاقی 

 دیابتیغیر هایموش  دیابت القا شد و به  (L/mol  0.05  ،PH   4.5)  تازه سیترات  بافر در شدهمریکا( حلآ

ایجاد تزریق، از پس ساعتوهشت  . چهل(29)د  ش تزریق سیترات  بافر حجمی معادل نیز  یک با 

داده  قرار گلوکومتری نوار روی خون قطره یک دم حیوان، ورید روی النست  توسط کوچک  جراحت

 هاآن قندخون ی کهصحرای هایموش  د.گیری شخون اندازهو قند  )جنوبی  )امپرور، ساخت کرۀ شد

 فقدان از اطمینان برای .ندشد گرفته نظر در دیابتی موش لیتر بود،گرم در دسیمیلی 300از  بیشتر

هفته پس از    شد. دو  گیریاندازه های دیابتی دوبارهموش هفته، قندخون پایان در خونبازگشت قند

های قندخون موشداری شدند.  ای در آزمایشگاه نگهمداخلهها بدون هیچ  موشاسترپتوزتوسین،   تزریق

 گیری شد. ت هفتگی تا پایان پژوهش اندازهصوربه شده مطالعههای گروه

: پس از و مقدار مصرف  اکسيدانيسنجش فعاليت آنتيسازي عصاره،  آوري گياه، آمادهجمع

 ، کوه زاگرس در استان لرستانشتههای ریکی از قله  کوه، آوری آن از قالیه گزنه، جمعشناسایی گیا

های هوایی گیاه دام. ان تان لرستان تأیید شد انجام شد. سپس در هرباریوم سازمان جهاد کشاورزی اس
 

1. Streptozotocin (STZ) 
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نگه خشک(  و  )تاریک  مناسب  وضعیت  در  خشک  بهشدند،  داری  گزنه  کامل  برای طور  و  شدند 

گیاه    شدۀگرم از پودر خشک  500گزنه،   هیدروالکلی گیاه عصارۀ گیری آسیاب شدند. برای تهیۀعصاره

 صافی کاغذ از بار دو آمدهدست هب  شد. مادۀ انکوبه ساعت 24 مدتو به   شد  درصد اضافه  70به اتانول  

 اتانول در دستگاه روتاری در و تبخیر حالل حجم کاهش منظورشد. به داده واتمن عبور دوی شمارۀ

 قرار درجه 60 دمای در در انکوباتور ساعت 24 مدتبه عصاره آن از پس  گرفت.  درجه قرار 60 دمای

د و تا زمان آزمایش در یخچال  آی دست  به گیاه خشکصارۀ  ع  و شود کامالً تبخیر آن اتانول تا گرفت

  های پایدارعصاره با استفاده از رادیکال  اکسیدانی فعالیت آنتیگیری،  پس از عصاره  .(30)داری شد  نگه

DPPH1  اسید در غلظتمیکرو  200مقدار    .شد  ارزیابی از عصاره و آسکوربیک  به لیتر  های مختلف 

و یک نمونه حاوی   شد  افزوده( موالر  10  × 6) DPPH شدهتهیهلیتر از محلول متانولی تازهمیلیچهار 

 30ستفاده شد و بعد از  عنوان کنترل ابه  DPPHلیتر محلول  میلیچهار  لیتر متانولی و  میکرو  200

.  د یادداشت ش  nm51ها و کنترل در طول موج  داری در حرارت اتاق و تاریکی، جذب محلولدقیقه نگه

)]AsampleA -controlA /( controlمیزان فعالیت گیرندگی رادیکال آزاد عصاره با استفاده از فرمول )

  DPPHجذب  sampleAو  DPPHجذب  controlA که در آن دش( محاسبه بازدارندگی درصد =[×100 

رادیکالی  فعالیت ضدعنوان استاندارد مقایسه شد.  در حضور نمونه است. نتایج با اسید آسکوربیک به

مقدار    آن محاسبه شد. این  50ICهای مختلف نمونه با ترکیب مرجع نمایش داده شد و  در مقابل غلظت 

  .(31)  است  DPPHهای  رادیکالدرصد از    50های مورد نیاز برای مهار  غلظت  دهندۀ نشان  شدهمحاسبه

گزنه با شروع پروتکل  -تمرین-سالم  گزنه و - گزنه، سالم-تمرین-گزنه، دیابت-های دیابتگروه   سپس

ازای هر کیلوگرم وزن بدن )میزان گرم بهمیلی  50ی گزنه را با دوز  هیدروالکل   عصارۀ تمرین استقامتی،

رت روزانه و صو( بهشد  لیتر آب مقطر حلمیلییک  در    گرم/کیلوگرم از عصارۀ خشک گیاه میلی  50

ها، حجم معینی  بردن تفاوت بین گروه مدت شش هفته دریافت کردند. برای ازبینخوراکی )گاواژ( به

 .(32)های بدون گزنه گاواژ شد از آب مقطر به گروه

 شد؛ استفادهمتوسط   تمرینی شدت از استقامتی تمرین برای استقامتي: تمرين پروتکل

تمرین ورزشی هایگروه  کهصورت بدین شرکت   گرداننوار درمعرض  آذرخش،  حیوانی  )نوارگردان 

 قرار هفته شش   مدتبه و هفته در جلسهپنج   برایمهندسی فناوری پیشرو اندیشه، تهران، ایران(  

 10 مدته ب  دقیقه در متر 10 از و تدریج افزایش یافتبه گرداننوار تمرین مدت و گرفتند. سرعت

 در متر  15 دقیقه، 20 برای دقیقه در متر 10 دوم  اول شروع شد. سپس در هفتۀ  ۀهفت در دقیقه

 در متر 18 چهارم و هفتۀ در دقیقه 30 برای دقیقه در متر 15 سوم، هفتۀ در دقیقه 20 برای دقیقه

 
1  .  α, α-Diphenyl-β-Picrylhydrazyl (DPPH) 
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 به آمدهدستبه هایسازگاری رسیدن منظوربه یافت. افزایش پنجم در هفتۀ دقیقه 30 دقیقه برای

  .(29)  ندشد داشتهنگه ثابت  )ششم   هفتۀ(پایانی   هفتۀ در تمرینی هایتمامی متغیر یکنواخت، حالت

از آخرین جلسۀ  چهل  بافتي: مطالعة روش استقامتی و دریافت عصارۀ   نیتمروهشت ساعت پس 

  70و    2Oدرصد    30استنشاق دو درصد هالوتان در مخلوطی از    با  هاموشهیدروالکلی گزنه، تمامی  

لیتر پارفورمالدئید  میلی  250دنبال آن  لیتر نرمال سالین و بهمیلی  100و با   هوش شدندبی O2N درصد

سر   بعد از اتمام پرفیوژن،.  (33)شدند  پرفیوژن     (pH 7.4) گرممیلی  1/0درصد در بافر فسفات    4

محلول   بهشناسی  فرایند بافت  شدنزمان انجام  و تا   دشبا دقت خارج  ها  آنشد و مغز    احیوانات جد

گیری، با استفاده  قالب  سازی وشفاف  گیری،مراحل آب  شدنپس از انجام  . ندکننده منتقل شدتثبیت

ۀ ناحی   Leica RM2135از    مترمیکروپنج  کرونال به ضخامت    متوالی )سریال(  هایاز میکروتوم برش

CA3  اطلسراست با توجه به    ۀهیپوکامپ نیمکرPaxinos     آماده شد.   های پارافینیبلوكبرای تهیۀ  

-رنگ دقیقه 20مدت کریزل ویوله یک درصد بهمحلول با ها الم سپس  .ها روی الم قرار گرفتند برش

گیری با  انجام شد. سپس مرحلۀ آبشو  وشست  در آب جاری  دقیقهو پس از آن پنج    میزی شدند آ

  گزیلل ای با  دقیقهسازی در دو مرحلۀ پنجشفافای و مرحلۀ  دقیقهدر دو مرحلۀ یک   درصد100الکل

از انجامانجام شد.   از  شد  ی چسب روی الم مدنظر ریخته  اقطره  ذکرشده،   مراحل  شدنپس  و پس 

اجسام نیسل   آمیزی کریزل ویوله،رنگ  روی آن در دمای اتاق قرار گرفت تا خشک شد.  لقراردادن الم

شمارش هر مقطع در  آمیزی،  پس از رنگ  . (34) دهد بنفش نشان می- های عصبی را به رنگ آبیسلول

  با   ها در هر گروه سطحی برابربرای شمارش نورونمتر انجام شد.  میکرو  50  ۀبرش با حداقل فاصلسه  

 رفتن یکنواختی اجسام نیسل،متر مربع در نظر گرفته شد. چروکیدگی سلول، ازدستمیکرو  1350

  باOLYMPUS, AX70   شدن هسته توسط میکروسکوپ نوریتراکم سیتوپالسم و هسته و پیکنوزه 

 .( 35) د شبررسی  40Xنمایی بزرگ

استنباطی توصیفی آمار از هاداده آوریجمع از پس  آماري: هاي  روش شد. و   آمار در استفاده 

شاپیروآزمون از استنباطی بررسیبه  1ویلک- های  داده توزیع منظور  از طبیعی  شد.  استفاده  ها 

اندازهآزمون  با  واریانس  تحلیل  تکراریهای  تفاوت  2های  بررسی  میانگینمعنا برای  های  داری 

گروهی )آزمون تعقیبی بونفرونی( استفاده شد. همچنین از آزمون کروسکال والیس  گروهی و بیندرون

ها در  های بین گروهداری میانگینمعنا منظور بررسی تفاوتبه(  بونفرونی  شدۀاصالح   آزمون تعقیبی)

  ±صورت میانگین  نتایج به  همۀ  شد. استفاده  هیپوکامپ     CA3منطقۀهای نکروتیک در  شمارش سلول

 
1. Shapiro–Wilk 
2. ANOVA With Repeated Measure 
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مقدا و  است  شده  داده  نشان  معیار  معنا  α=  0.05 ر  انحراف  آماری  نظر  شد.  از  گرفته  نظر  در  دار 

 انجام شد.  22 نسخۀ 1اس.پی.اس.اس. افزارها در محیط نرمتحلیل دادهوتجزیه 

اخالقي: حاضر    مالحظات  پژوهش  برای  مراحل  ملی  پژوهش  شورای  راهنمایی  براساس 

رس  گونه استام گرفت و تالش بر این بود که هراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی انجمر

دانشکدۀ  اخالق در پژوهش   پروتکل این مطالعه در کمیتۀ .ضروری به حیوانات حذف شودغیر

کد   با  لرستان  دانشگاه  شد    LU. ECRA. 2018.16دامپزشکی  تالشتأیید  تمام  برای  و  ها 

 بود.  و کاهش تعداد حیوانات مورد نیاز  رساندن دردحداقلبه
 

 نتایج 

در سنجش فعالیت   :DPPHروش   به  هيدروالکلي گزنه  اکسيداني عصارۀآنتي فعاليت سنجش

که برای اسکوربیک اسید ؛ درحالیلیتر را نشان دادمیکروگرم بر میلی  295برابر با   50ICاکسیدانی  آنتی

های آزاد عصارۀ هیدروالکلی گزنه،  لاندازی رادیکادامچنین درصد بهلیتر بود. هم میلیگرم بر  میکرو  23

 (. ی مختلف از خود نشان داد )شکل شمارۀ یکهاداری را در غلظتارتباط معنا
 

 
 هاي مختلف عصارۀ هيدروالکلي گزنه و اسکوربيک اسيد هاي آزاد در غلظت راديکالمهار  درصد -1شکل 

Figure 1- Percentage of free radicals inhibition in different concentrations of hydro-

alcoholic extract of Urtica dioica extract and ascorbic acid. 

 
1. SPSS   
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 هاي ديابتي شد:در موش  خونتمرين استقامتي و عصارۀ هيدروالکلي گزنه سبب کاهش قند

لیتر گرم بر دسیمیلی  106  ±  58/2برابر با    شدهبررسی ی  هاخون موشدر ابتدای پژوهش میانگین قند

های  خون موش، سطح قندSTZصفاقی  وسیلۀ تزریق درونهساعت پس از القای دیابت ب  48  که  ودب

های دیابتی برابر  خون گروهکه میانگین قندطوری هب  افزایش یافت؛داری  طور معنابههای دیابتی  گروه

های خون موشمیزان قند  در مقایسه باگرم بر دسی لیتر شد و این مقدار  میلی  07/498 ± 06/42با  

های دیابتی  ها را در گروهموش  و دیابتی شدن  (P = 0.001)دار داشت  تفاوت معناکنترل  - گروه سالم

  ان داد که تمرین استقامتی و عصارۀ های تکراری نشیید کرد. نتایح آزمون تحلیل واریانس با اندازهتأ 

  گزنه از هفتۀ-دیابت  گروه،  (P = 0.03)چهارم    تمرین از هفتۀ-دیابت  لی گیاه گزنه در گروه هیدروالک

رای پروتکل پژوهش، باعث  اج(  P = 0.02)دوم    گزنه از هفتۀ-تمرین-دیابت  گروهو  (  P = 0.04)سوم  

کاهش  شد و این    STZبعد از تزریق    ها در مقایسه با مرحلۀهای این گروهدار قندخون موشکاهش معنا

کل پژوهش، غلظت قندخون  ششم اجرای پروت  که در پایان هفتۀطوریتا پایان پروتکل ادامه داشت؛ به

-دیابت  گـروه  ،(P = 0.001)لیتر  گرم بر دسیمیلی  382/ 14  ±  92/17تمرین با میانگین  -دیابت  گروه

گزنه  -تمرین-ابتـدی  گروهو    (P = 0.001)لیتر  بر دسیرم  ـگمیلی  57/411  ±  15/15انگین  ـزنه با میگ

کنترل - دیابت گروه در مقایسه با( P = 0.001)گرم بر دسی لیتر  میلی  12/363  ±  60/42انگین  ـبا می

 . همچنین در هفتۀ تر بودصورت معناداری کمبه  لیترگرم بر دسیمیلی 85/534 ±  18/22با میانگین 

-گزنه با دیابت- دیابتهای  هگروهو    (P = 0.001)گزنه  - تمرین-گزنه و دیابت-های دیابتششم بین گروه

 (. )شکل شمارۀ دودار وجود داشت تفاوت معنا( P = 0.002)مرین ت
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 ز خون در طي اجراي پروتکل پژوهشمقادير گلوک  -2 شکل

گروه  گزنه با -تفاوت گروه ديابت: & ، (P = 0.001)ها با ساير گروه کنترل-بين گروه ديابت دار: تفاوت معنا* 

 ( P = 0.002) تمرين -ديابتگروه گزنه با -تفاوت گروه ديابت: #(، P = 0.001)گزنه  -تمرين-ديابت
Figure 2- Blood glucose levels during the implementation of the research protocol. * 

Significant difference between D-C group with other groups (p = 0.001), & difference 

between D-Ud group with D-Ex-Ud (p = 0.001), #group difference D-Ud with D-Ex (p = 

0.002) . 

 

عصارۀ و  استقامتي  کاهش  تمرين  سبب  گزنه  نورون هيدروالکلي  ناحيةنکروز    CA3  هاي 

ی  هابین گروهکه    نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد  :هاي ديابتي شددر موش  هيپوکامپ

 P)  داشتوجود  تفاوت معنادار    هیپوکامپ  CA3  ناحیۀ  ک درـهای نکروتیولـدر تعداد سل  شده مطالعه

- بونفرونی نشان داد که گروه دیابت  شدۀا استفاده از آزمون تعقیبی اصالح ب   هامقایسۀ گروه.  (0.001 =

های نکروتیک بیشتری برخوردار  کنترل از سلول -توجهی در مقایسه با گروه سالم   درخورطور  کنترل به

ی  هاب کاهش سلولگزنه سب متی و مصرف عصارۀو شش هفته اجرای تمرین استقا( P = 0.016)بود 

د  ـ ابت شـدی-گزنه در مقایسه با گروه کنترل- تمرین-دیابت  هیپوکامپ گروه   CA3  نکروتیک در ناحیۀ

(p=0.029)  مرین  ـت-ت ـهای دیابروه ـک در گـکروتیـهای نولـاهش تعداد سل ـ ک، امـا(P = 1.000)  و

دار بین تفاوت معنا همچنیندار نبود. عناکنترل م-در مقایسه با گروه دیابت (P = 1.000)گزنه - دیابت

گزنه  -مرینت-دیابتگروه تمرین با  - دیابتگروه  ،  (P = 1.000)گزنه  - دیابت  گروهتمرین با  -دیابت  گروه

(p=1.000)    گزنه  -تمرین-دیابتگروه  گزنه با  -دیابت گروه  و(P = 1.000)  عالوه، بین  مشاهده نشد. به

 های نکروتیکنه در تعداد سلولگز-تمرین-سالمگزنه و  - تمرین، سالم-کنترل، سالم -های سالمگروه

نشد.   مشاهده  گروه  همچنینتفاوتی  که  مقایسه  داد  نشان  دیابتی  و  سالم  معنادارهای  بین   تفاوت 
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گزنه وجود -تمرین- با گروه سالم  (P = 0.017)تمرین  - و دیابت  (P = 0.015)گزنه  - های دیابتگروه

گروه  بین  و  دیابتداشت  س-تمرین-های  با  معنادارگ-تمرین-الم گزنه  تفاوت  نشد   زنه   مشاهده 

(P = 0.678) (شکل شمارۀ چهار .) 

های دیابتی در مقایسه  هیپوکامپ موش  CA3  ریزیل ویوله نشان داد که در ناحیۀآمیزی کنتایج رنگ

که    ها مشخص نبودهسته و هستک آن  منظم و تیره بودند کهصورت ناها بههای سالم، سلولبا گروه 

کنترل -گروه دیابت ، این اختالالت در مقایسه با  گزنه  عصارۀدنبال اجرای تمرین استقامتی و مصرف  هب

 (.کاهش داشت )شکل شمارۀ سه
 

 
هاي ديابتي و سالم  مپ گروههيپوکا CA3 آميزي کريزيل ويوله در ناحيةرنگ تصاوير بافتي -3شکل 

هاي مختلف مشخص شده است. روي تصاوير بافتي در گروه ▲هاي نکروتيک با عالمت سلولپژوهش )

 ( است. X 10و سمت چپ  X 40نمايي تصاوير سمت راست بزرگ
Figure 3 - Tissue images of chrysalis violet staining in the CA3 region of the 

hippocampus of diabetic and healthy groups. Necrotic cells are marked with ▲ on tissue 

images in different groups. The image magnification is 40x on the right and 10x on the 

left. 
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 هيپوکامپ CA3 هاي نکروتيک ناحيةتعداد سلول -4شکل 

 P < 0.05در سطح  دار: تفاوت معنا*
Figure 4- The number of necrotic cells in the CA3 region of the hippocampus. * 

Shows a significant difference in level (p<0.05) . 

 

 گیریبحث و نتیجه
مطالعۀ  تزریق    در  معنا  STZحاضر،  افزایش  قندخون موشموجب  در سطح  دیابتی شد؛  داری  های 

تمرین -سوم و دیابت   هفتۀگزنه از  - دوم، دیابت  گزنه از هفتۀ-نتمری- های دیابتگروهدر  که  طوریبه

ها در مقایسه های این گروه دار قندخون در موشرم اجرای پروتکل پژوهش، کاهش معناچها  ز هفتۀا

ششم پروتکل پژوهش ادامه داشت.    و این کاهش تا هفتۀ  مشاهده شد   STZبعد از تزریق    با مرحلۀ

کاهش    گزنه بر  ورزشی و عصارۀدربارۀ اثرگذاری تمرین    های این پژوهشتوجه در یافته  نکتۀ درخور

های اول تا  خون در هفتهند افزایش سریعی بر کاهش قندگزنه رو  سطح قندخون این بود که عصارۀ 

اول و   هایصورت آرام پیش رفت، اما تمرین استقامتی در هفتهبه  داشت و از هفته سوم به بعدسوم  

گزنه    در مقایسه با عصارۀخون  سطح قندسبب کاهش بیشتر    دوم روندی آرام و از هفتۀ سوم به بعد

گزنه    کنندۀ خون در گروه ورزشی کمتر از گروه دریافتسطح قندکه در انتهای پروتکل،  طوریهب  ؛شد

 شد.  
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  نکروتیک در ناحیۀهای  نشان داد که دیابت سبب افزایش سلولپژوهش حاضر  همچنین نتایج بافتی  

CA3  به استقامتی  تمرین  اجرای  دیابتهیپوکامپ شد و شش هفته  -همراه مصرف گزنه در گروه 

های  ر کاهش سلولتأثیر بسزایی بگزنه،  - تمرین و دیابت-های دیابتگزنه در مقایسه با گروه -مرینت

باعث بهبود م  گزارش شده است که ورزش منظکنترل داشت.  -نکروزشده در مقایسه با گروه دیابت

شود و یک جزء مهم در درمان دیابت محسوب های دیابتی میکنترل متابولیک در حیوانات و انسان

های ساختاری و عملکردی به ورزش سازگاری  ایواسطۀ مجموعه . عضالت اسکلتی به ( 36)شود  می

تصال انسولین ، افزایش اهای مختلفی از جمله افزایش جریان خون عضالنیمزمن، از طریق مکانیسم

صورت موضعی سبب بهبود جذب و دفع گلوکز بعد  ممکن است به  IRآن و افزایش تعداد   1به گیرندۀ

 .  (36)د ناز ورزش شو

های  لعه نشان داد که عصارۀ هیدروالکلی گزنه اثر هیپوگلیسمیک چشمگیری بر موش این مطا  همچنین

اثرات ضدیعی  . ترکیبات طببتی تحت درمان داشتصحرایی دیا ها  دیابتی آنزیادی وجود دارد که 

از جملۀثابت شده است   ترپنوئیداین ترکیبات گلیکوپپتید  که  پپتیدها،  ها،  ها، فالونوئیدآمینها،  ها 

تحریک  :ند ازاعبارت ،هایی که به این ترکیبات پیشنهاد شده است. مکانیسمهاستها و کومارینلیپید

کراس و تنظیم جذب گلوکز از  های بتای پانهای پتاسیم سلولوك کانال گلیکوژنز، گلیکولیز کبدی، بل

ها، پپتید و  دیابتی دارند، وجود فالونوئید . از میان ترکیبات ذکرشده که خاصیت ضد(37)روده  دیوارۀ

وکومارینآمین یونها  و  زیادی  ها  مقادیر  حاوی  گزنه  است.  شده  ثابت  گزنه  برگ  در  معدنی  های 

. همچنین گزنه بر سطح  (38،  39)ثر هستند  های قندخون مؤه در بهبود شاخصک  فالونوئید است

شود  گذارد و سبب مهار آلفا گلوکوزیدار میکربوهیدارت اثر می   کنندۀهای تجزیهجذبی روده و آنزیم 

، سبب های آزادسازی رادیکالاکسیدانی خود و پاكدروالکلی گزنه از راه خاصیت آنتیهی   . عصارۀ(40)

شود  های دیابتی میخون موشو از این راه سبب کاهش میزان قند  شودازی بتای پانکراس میسباز

دربارۀ  (41) هماثر.  نشان  زمانگذاری  حاضر  مطالعۀ  ورزشی،  تمرین  و  گزنه  بهتر    دهندۀ مصرف  اثر 

گزنه -ورزش-. بهبود گلیسمیک در گروه دیابتای بر کاهش قندخون استترکیب دو روش مداخله

بهمی پانکراتیک  تواند  آثار  غیردلیل  قندو  سطح  بر  گزنه  بهپانکراتیک  در همرخون  ورزش  نقش  اه 

کاهش مقاومت به انسولین و بهبود تعادل انرژی در اثر ورزش در  واسطۀکاهندگی کاهش قندخون به

 بیماران مبتال به دیابت باشد.  

این مطالعه نتایج  بافتی   CA3  قۀهای نکروتیک در منطبررسی سلول  از دیگر  نتایج  بود.  هیپوکامپ 

ستقامتی اجرای تمرین ا  است و های نکروتیک در این منطقه شده  دیابت سبب افزایش سلولنشان داد  

دیابت داشته است. استرس  -ها در مقایسه با گروه کنترلر این سلولو مصرف گزنه روند کاهشی د

 
1. Insulin Receptor (IR) 
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مدل  در  و  دیابتی  بیماران  در  دیا اکسیداتیو  حیوانی  میهای  افزایش  بهبت  رادیو  یابد.  خاص،  طور 

تأثیر تحتهای دیابتی که مناطق هیپوکامپ در موش یستوشیمی نشان داده است که در همۀایمونوه

محصول آلدهید پراکسیداسیون لیپید است    HNEیابد.  افزایش می  HNE1استرس قرار دارند، پروتئین  

شود. این  های هیپوکامپ میتولید آپوپتوز عصبچنین  نتقال گلوکز و جذب گلوتامات و همکه مانع ا

استرس و دیابت    رات مولکولی، سلولی و مورفولوژیکتغیی از  نقایص شناختی  ناشی  به  ممکن است 

 کمک کند.    STZهای صحرایی مبتال به دیابت مبتال به  شده در بیماران دیابتی سالمند و موشمشاهده

محیطبه دیابت  خالصه،  ایجادطور  را  آسیبمی  زیستی  که  عصبیکند  استرسپذیری  عوامل  با  زا زا 

گزنه توانسته است سطح استرس سلولی را   این مطالعه به احتمال زیاد عصارۀ  . در(42)هد افزایش می

های هرمی هیپوکامپ شود؛  مرگ سلول  دنبال این کاهش موجب بهبود و جلوگیری ازهکاهش دهد و ب

های موجود در گزنه، کوئرستین از سایر ترکیبات فالونوئیدی بیشتر است در میان فالونوئید  کهطوریبه

  و گزارش شده است که عصارۀ  (39)دهد  اکسیدانی خود عملکرد سلولی را تغییر میو با خاصیت آنتی

اینترلوکینگزنه موجب مهار شدید و وابسته به دوز ترشح   .  (43)شود  می  6-فاکتور نکروز تومور و 

شود،  لی گیاه گزنه محسوب میوفن  ءترین جزموثر کافئیک مالیک که عمده   ۀ یق مادعالوه، از طربه

-جب مهار تولید سیتوکینو از این راه مو  کندصورت وابسته به دوز مهار میها را بهژسنتز سیکلواکسیزنا

را مهار  ها  ی تولید سیتوکینتواند از راه مهار مسیر فاکتور نکروزچنین گزنه می. هم(44)  شودها می

 قندخون کاهش راستای در درمانی اثر تواندتنها میهنگزنه   هیدروالکلی عصارۀ اینبنابر  ؛( 45)  کند

   .مفید باشد تواندمی دیابت بر سیستم عصبی نیز عوارض از پیشگیری برای باشد، بلکه داشته

یافتهعالوه ببر  زمینۀدستههای  در  دیابت،  اثر  آمده  بر  گزنه  گیاه  دادهگذاری  نشان  که  مطالعات  اند 

ایجاد  تمرین با  نیز  درونهای ورزشی  افزایش  زا در سلولوضعیت محافظت  از طریق  و  عصبی  های 

ها  های عصبی و حفاظت از آنماندن سلولزا موجب زندهن و کاهش عوامل خطرحساسیت به انسولی

های احتمالی تمرین ورزشی در زمینۀ  . یکی از مکانیسم ( 46،  47)د  نشودر برابر نوروپاتی دیابتی می

نورونی   رادیکالمیمحافظت  زمانی تواند کاهش تشکیل  باشد.  آزاد  آزاد  رادیکال سطح که  های  های 

 اکسیداتیو استرس شوند.منجر   سلول مرگ به  دننتوامی باشد، سلول اکسیدانیآنتی ظرفیت از بیش

 سلولی مرگ تواندمی و ارتباط است در آن  عوارض و دیابت با شدتبه  ژناکسی های فعالگونه از ناشی

 بسیار اکسیدانیویژگی آنتی دارای مغز دیگر، سوی از کند. اندازیمختلف راه هایمسیر طریق از را

اکسید می  راحتیبه که دارد را  ها   نیکاتکوالم و اشباع های چرباسید میزان بیشترین و است کمی

 از منظم ورزشی . تمرین(48)دهند  می بیشتری قرار اکسایشی هایآسیب درمعرض را مغز و وندش

 جمله از دیابت عوارض و کاهش اکسیداتیو استرس کاهش به اکسیدانیآنتی افزایش دفاع طریق

 
1  . Hydroxy-2- Nonenal- 4 
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 فعالیت در نتیجۀ داده شده است که که نشانطوریبه  ؛(47)شود  می منجر هانورون مرگ کاهش

 و موجب یابدمی افزایش مختلف مغز نقاط سوپراکسید دیسموتاز در اکسیدانیآنتی آنزیم سطح بدنی

تمرین(49)شود  می مغز اکسیدانیآنتی ظرفیت افزایش همچنین  عالوه.  ورزشی  افزایش  های  بر 

و افزایش  IR (pTyr-IR) سازیفعال/، ممکن است سبب افزایش انتقالحساسیت به انسولین محیطی

 .در هیپوکامپ شود  pAKTser473 سولین برای مثالدست به سیگنالینگ انهای پایینینپاسخ پروتئ

نشان داده    درواقع   .د یادگیری و حافظه داردر روندر هیپوکامپ و قشر مغزی تأثیر بسزایی ب IR حضور

افزا آزمایشگاهی  انسان و حیوانات  را در  انسولین، حافظه  طور مشابه، دهد. بهیش میشده است که 

 .  (50)د نثیر مثبت دارپذیری هیپوکامپ و عملکرد حافظه تأ لشک ی برورزش هایتمرین

توان ونی میت نورونی در برابر مرگ نورقابلیت محافظ  های احتمالی ورزش در زمینۀکانیسماز دیگر م

دنبال افزایش هپذیری سیناپسی ببه کاهش مقاومت به انسولین، کاهش استرس اکسایشی و بهبود شکل

آپوپتوزی و مهار پروتئین پیش Bcl-2آپوپتوزی ، پروتئین ضدBبیان و فسفوریالسیون پروتئین کیناز 

Bax    زشی بر کاهش عوارض  ور  های. اثرات مفید تمرین(51)و کاهش فعالیت کاسپازی اشاره کرد

های محافظتی حساس به استرس از قبیل  دلیل تنظیم افزایشی پروتئینتواند در بخشی بهمی  دیابت 

التهابی های ضدسایتوکین  ، افزایش سطوح(52)، افزایش پروتئین شوك گرمایی  Bای کاپا  فاکتور هسته

با ب  (53)التهابی  های پیش سایتوکین  در مقایسه  افزایشی  نوروتروفینو تنظیم  با    ( 46)ها  یان  باشد. 

گزنه و اجرای تمرین   بر اثرات مفید مصرف عصارۀ مبنی  هایپژوهش حاضر و پژوهشتوجه به نتایج  

بر جنبه احتمال  ورزشی  به  بیماران دیابتی،  بافتی در  با  های مولکولی و  زیاد، تمرین ورزشی همراه 

های منفی در  های مثبت و کاهش بیشتر جنبهگزنه سبب بهبود و تنظیم افزایشی بیشتر جنبه عصارۀ

این   تکی  اثرات  با  برمسیرمقایسه  امر  های مرگ سلولی میمداخالت  این  تأیید  برای  البته  به شود؛ 

زمینه  پژوهش دادن  انجام این  بیشتری در  پیشنهاد میهای  است.  عالوهنیاز  اندازهشود  های  گیریبر 

ی گزنه بر  هیدروالکل  و عصارۀ  گذاری تمرین استقامتیاثر  مولکولی مرتبط، برای دستیابی به بهترین

در کنار  های تمرینی مختلف  بتی، پروتکلبافت هیپوکامپ در بیماران دیا   ویژه بافت عصبی مرکزی به

 های مصرفی متفاوت گزنه بررسی شود.  دوز

 

 پیام مقاله  
هیدروالکلی گزنه    همراه مصرف عصارۀبه  کلی، نتایج این مطالعه نشان داد که تمرین استقامتیطورهب

هیپوکامپ را   CA3 های ناحیۀی از دیابت را در نورونتوجهی مرگ سلولی ناشطور درخور تواند بهمی

همچنینهب کند.  تعدیل  قندخون  سطح  کاهش  گیاهی   دنبال  و  ورزشی  مداخالت  از  گزنه    استفاده 
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را در برابر مرگ    یدیدگاه درمانی نویند کند و  نوروپاتی دیابتی ایجا  در برابرتواند اثرات محافظتی  می

 پیشنهاد دهد. عصبی هیپوکامپ ناشی از دیابت   هایسلول

 

 تشکر و قدردانی 
رسالۀ از  برگرفته  مطالعه  کهرشتۀ  دکتری    این  است  لرستان  دانشگاه  ورزشی  کد    فیزیولوژی  با 

از پژوهشگران و فناوران  از سوی  97016608 به  کشور حمایت مالی شده است و    صندوق حمایت 

دادن  انجام  منظوروسیله از حمایت این صندوق بهبدیند.  منجر ش  مقاله  این پژوهش و تهیۀ  شدنانجام

 .  کنیماین پژوهش تشکر و قدردانی می
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