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     هایسطح پالسمایی هورمونبر) Urtica dioica( الکلی گیاه گزنه ـ بررسی تأثیر عصاره آبی  
  بالغ نژاد ویستار های کبدی در موش صحرایی نرتیروئید و برخی از آنزیمـ  هیپوفیز  محور

  
  سید ابراهیم حسینی، ، سیده نیره حسینی*حیدر آقابابا 
   گروه زیست شناسی، ارسنجان، ایران  واحد ارسنجان،،دانشگاه آزاد اسالمی

  aqababa@ iaua.ac.ir: مسئول مکاتبات
  

  چکیده
ـ عصاره آبی گزنه از گیاهان دارویی به شمار می آید که در این تحقیق تأثیر  و T3  ،T4 الکلی این گیاه بر سـطح سـرمی هورمـون هـای تیروئیـدی      

. بررسـی شـد  ) ALP(و آلکالین فسفاتاز ) AST(آسپارتات آمینوترانسفراز ) ALT(ز و نیز آنزیم های کبدی، آالنین آمینوترانسفرا TSH هورمون
.  تایی تقـسیم شـدند    8 گروه   5حیوانات به   .  گرم استفاده گردید   210±10 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی          40در این مطالعه از     

 روز دریافـت  28اره گزنه را به صـورت تزریـق  درون صـفاقی و بـه مـدت       عص100 و50وmg/kg25 حیوانات گروه تجربی به ترتیب دوزهای 
در پایان دوره آزمایش، خـون      . تزریق شد؛ وگروه کنترل تحت هیچ تیماری قرار نگرفت        ) آب مقطر (به حیوانات گروه شاهد فقط حالل دارو      . کردند

 و  ELISA بـه روش     TSHوT3  ،T4می هورمـون هـای        گیری از قلب حیوانات انجام گرفت و سرم خونی استخراج گردید و سپس غلظت سـر               
نتایج نشان داد که ). p ≥05/0(تحلیل شد ANOVA وT-testهای آماری نتایج با روش. های کبدی به روش فتومتریک اندازه گیری شدندآنزیم

 در هـر سـه گـروه تجربـی و     T4غلظـت هورمـون   .  دارد در هر سه گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش معنـی داری      TSHغلظت هورمون   
.  عصاره گیاه کاهش معنی داری نسبت بـه گـروه کنتـرل نـشان دادنـد     100 وmg/kg50در گروه های دریافت کننده دوزهای T3 غلظت هورمون 

 ALP در حالی که میزان آنـزیم   در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری نشان ندادند؛ALT, ASTمیزان آنزیم های کبدی 
می تواند به علت T3 وT4 کاهش هورمون های تیروئیدی . در گروه های تجربی و گروه شاهد، نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد

د بـه دلیـل حـذف اثـر فیـدبک       احتماالً می توانTSHوجود  ترکیباتی نظیر فالونوئیدها، کومارین و ترکیبات  استروئیدی باشد و افزایش هورمون              
  .  باشد و این در حالی است که گیاه گزنه اثری بر روی برخی از آنزیم های کبدی نداردHPTمنفی در محور
TSHهای کبدی، موش صحرایی، های تیروئیدی، آنزیمگزنه، هورمون: کلمات کلیدی

 
  مقدمه

گزنه، گیاهی علفی، چند ساله با برگ های سبز روشـن و            
از پرز می باشد کـه محـل رویـش آن شـمال، شـمال               پوشیده  

غرب و مرکز ایـران، آذربایجـان، لرسـتان، بوشـهر، مازنـدران             
گیاه گزنه یکی از گیاهان دارویـی اسـت         ). 21(وگلستان است   

که از زمان های گذشته مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت و در          
سال های اخیر از این گیاه قطره و قرصـی بـه نـام پروسـتاتان                

) BPH(اخته شده که در درمان ورم خوش خیم پروسـتات           س
همچنین اثرحفاظتی عصاره این گیـاه بـر    ). 17(به کار می رود     

غلظت های گلوکز خون و سلولهای بتا پانکراس مـوش هـای           
  ).3(صحرایی هیپرگلیسمیک مورد تأیید قرار گرفته است 

گیاه گزنه در طب سـنتی ایـران بـه عنـوان داروی کمکـی در                
همچنین گزنه به عنـوان     ) 21. ( دیابت معرفی شده است    درمان

داروی ضد التهاب، کاهنده قند خون، دیورتیک، ضد درد، بـی           
حس کننده موضعی، رفع التهاب پروستات، قاعده آور و رفـع           

  ).12(اخالط خونی به کار می رود 
ــات اســتروئیدی،   ــدها، ترکیب ــه شــامل فالونوئی ترکیبــات گزن

هـای  رین، یـون هـای معـدنی، اسـترول        پپتیدها، آمین ها، کوما   
گیاهی نظیراستیگماسترول و کامپسترول وهمچنین موادی نظیر 

 -5هیستامین، اسـید فرمیـک، اسـتیل کـولین، اسـید اسـتیک،              
ــی باشــد   ــامین م ــسی تریپت ــدها، ). 8،20 ،3(هیدروک فالونوئی

ترکیبات استروئیدی وکومارین موجود در گزنه می تواننـد بـر           
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 …ثیر عصاره آبی ـ الکلی گیاهبررسی تأ    

 5( تیروئید تـأثیر گـذار باشـند         –هیپوفیز  هورمون های محور    
،15،10.(  

هورمون های تیروئیـدی نقـش مهمـی را در حفـظ هموسـتاز              
انرژی وتنظیم مصرف انرژی ایفا کرده و متابولیـسم وفعالیـت           

نقش حیاتی این هورمـون هـا بـه         . کنندها را تحریک می   سلول
 ویژه در نمو، تمایز و بلوغ با عقب ماندگی ذهنی در کودکـانی            
که کمبود هورمون های تیروئیدی دارنـد مـشخص مـی شـود             

)14.(  
های تیروئیدی در بـدن یکـی از اساسـی تـرین            تنظیم هورمون 

اعمال فیزیولوژیکی بدن می باشد و مطالعات انجام شده نشان          
هـا  می دهد که اختالالت تیروئیدی با تغییرات غلظت پروتئین        

ها در کبد نزیمو آنزیم های کبدی همراه است و تغییر غلظت آ         
آنـزیم هـای آالنـین      . هـای کبـدی اسـت     بیانگر آسیب سـلول   

و ) AST(آسـپارتات آمینوترانـسفراز     ) ALT(آمینوترانسفراز
از آنزیم های موجود در سلول هـای        ) ALP(آلکالین فسفاتاز   

های غیر عملکردی پالسـما بـه       کبدی می باشند که جزء آنزیم     
پالسما آنزیم هـایی    آنزیم های غیرعملکردی    . آیندحساب می 

هستند که عملکرد فیزیولـوژیکی شـناخته شـده ای در خـون             
هـا غالبـاً در پالسـما    ندارند و در واقع ماده زمینه ای این آنزیم   

وجود ندارند و میزان آنزیم موجود درخـون افـراد طبیعـی تـا              
. حدود یک میلیون برابرکمتر از مقدار موجود در بافت هاست         

یم ها از حدود طبیعی فراتـر رود نـشان          چنانچه  مقدار این آنز    
لـذا در ایـن   ). 4،13(باشـد  دهنده افزایش تخریـب بـافتی مـی    

تحقیق اثرات گیاه گزنه بر میزان هورمون های محور هیپـوفیز           
 تیروئید و برخی از آنزیم هـای کبـدی مـورد بررسـی قـرار               –

  .گرفت
 

  مواد و روش کار 
ی هوایی گیاه    ابتدا قسمت ها   : الکلی -روش تهیه عصاره آبی   

در اوایـل فـروردین مـاه از اطـراف شهرسـتان            ) برگ و ساقه  (
کازرون جمع آوری گردید و پس از تأیید گونه آن، در شرایط            

عـصاره  . مناسب دور از آفتاب خشک و سپس آسیاب گردیـد         
) عـصاره گیـری تحـت فـشار    ( گیری بـه روش پرکوالسـیون    

 700ا در    گرم از پودر گیـاه گزنـه ر        50هر بار   . صورت گرفت 
حل کـرده و در دسـتگاه پرکوالتـور        % 50سی سی هیدروالکل    

 ساعت قرار دادیم؛ سپس شیر پایین دستگاه را باز          72به مدت   
عـصاره جمـع آوری     . کرده و قطره قطره عصاره گیری کـردیم       

شده را به وسیله روتاری تغلیظ کـرده و بـرای خـشک کـردن              
شد بـه مـدت     عصاره از دسیکاتور که دستگاه خالء قوی می با        

  . ساعت استفاده کردیم24
موش های صحرایی نـر بـالغ  نـژاد          : حیوانات مورد آزمایش  

 گرم از مرکز پرورش حیوانات      210±10ویستار با وزن تقریبی   
آزمایشگاهی دانشکده علوم پزشکی شـیراز تهیـه گردیـد و در      

حیوانـات در درجـه     . قفس های مخصوص نگهـداری شـدند      
 سـاعت    12راد و شرایط نوری      درجه سانتی گ   20-25حرارت  
طــول دوره .  ســاعت روشــنایی نگهــداری شــدند12تــاریکی 
 روز بود که طی این دوره عصاره گیـاه گزنـه هـر              28آزمایش  

  به صورت درون صفاقی بـه حیوانـات        8-9روز صبح ساعت    
در این مدت غذا و آب بدون هیچ محـدودیتی در           . تزریق شد 

  . اختیارشان قرار گرفت
  سر مـوش     40حیوانات مورد آزمایش    : یواناتگروه بندی ح  

 تـایی شـامل     8 گروه   5صحرایی نر بالغ نژاد ویستار بود که به         
. گروه کنترل، گروه شاهد و سه گـروه تجربـی تقـسیم شـدند             

 روز بـه ترتیـب      28حیوانات گـروه هـای تجربـی بـه مـدت            
میلی گرم بـه ازای هـر کیلـو          (100 و mg/kg25،50دوزهای  

عـصاره گیـاه را بـه صـورت تزریـق دورن        از  ) گرم وزن بـدن   
، حـالل   )شـم (حیوانـات گـروه شـاهد     . صفاقی دریافت کردند  

 روز به صـورت تزریـق درون        28را به مدت    ) آب مقطر (دارو
صفاقی دریافت کردند؛ در این مـدت حیوانـات گـروه کنتـرل             

   )3،9.(هیچ ماده ای دریافت نکردند
ایش،  در پایــان دوره آزمــ:تعیــین ســطح ســرمی هورمونهــا

حیوانات را با اتر تحت بی هوشی خفیف قرار داده و از ناحیه             
سـپس نمونـه    . بطنی قلب حیوانات خون گیری به عمـل آمـد         

های خونی استخراج شـده را بـه دسـتگاه سـانتریفیوژ منتقـل              
 سـانتریفیوژ   4000 دقیقه با دور     10نموده و نمونه ها به مدت       

اره گـذاری شـده   شدند؛ سرم آنها به وسیله سمپلر به لوله شـم    
.  درجه سانتی گراد منجمد شدند     -20منتقل و سپس در دمای      

های خونی جهـت سـنجش هورمـون هـای تیروئیـدی و             سرم
آنزیم های کبـدی بـه آزمایـشگاه انتقـال داده شـدند و میـزان                

به روش االیزا و آنـزیم هـای   TSH و T3 ، T4هورمون های 
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زه  توسط روش فتومتریک انـدا ALP , ALT , ASTکبدی 
  .گیری شدند

در این تحقیق داده های به دست آمـده از          : روش های آماری  
های خـونی، بـا اسـتفاده از نـرم افـزار            سنجش هورمونی سرم  

SPSS  ــاری ــای آم ــورد ANOVAوT-test  و روش ه  م
تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و سطح معنی داری نتـایج             

05/0≤ pدر نظر گرفته شد .  
  
  

  نتایج 
 الکلی -نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عصاره آبی
و T3 T4گیاه گزنه باعث کاهش میزان سرمی هورمون های

، 1 و نمودارهای 1جدول . (گردد میTSHافزایش هورمون 
های حاصل از این بررسی بیانگر آن همچنین داده) 3 و 2

یزان سرمی  الکلی این گیاه تأثیری بر م- است که عصاره آبی
 و نمودار 2جدول . ( نداردALP وALT ،ASTهای آنزیم

در مقایسه ای که بین گروه شاهد و گروه های ). (6 و 5، 4
 انجام گرفت مشخص گردید که ALPتجربی میزان آنزیم 

در گروه  ALP اختالف بین آنها معنی دار نیست پس افزایش
  .)شدهای تجربی به دلیل تأثیر گیاه گزنه نمی تواند با

  بحث 
ــده تأثیرعــصاره   ــشان دهن ــژوهش ن ــن پ ــایج حاصــل از ای  نت

ــی ــوفیز -آب ــه برمحــور هیپ ــاه گزن ــی گی ــی - الکل ــد م  تیروئی
 T3 ,T4 بررســی مقایــسه ای هورمــون هــای    . باشــد

,TSH               که بین گـروه هـای مختلـف تجربـی و گـروه کنتـرل
ــی    ــصاره آب ــق ع ــا تزری ــه ب ــشان داد ک ــت ن ــورت گرف  –ص

ــون     ــه هورم ــاه گزن ــی گی ــایالکل ــاهش و T4و T3 ه  ک
ــون ــد  TSHهورم ــی یاب ــزایش م ــاران .  اف ــسینی و همک ح

 الکلــی دانــه گیــاه اســپند را بــر میــزان -اثــراث عــصاره آبــی
ــوفیز    ــور هیپ ــای مح ــون ه ــای   –هورم ــوش ه ــد م  تیروئی

صحرایی را بررسی کردنـد نتـایج ایـن تحقیـق نـشان داد کـه                
عصاره دانـه گیـاه اسـپند بـا داشـتن ترکیبـات اسـتروئیدی و                

ــوفیز    آ ــونی هیپـ ــور هورمـ ــرد محـ ــدی برعملکـ  -لکالوئیـ
ــده دارد   ــر کاهن ــد اث ــام   ) 2.(تیروئی ــات انج ــاس تحقیق براس

ــای    ــروتئین ه ــاهش پ ــتروئیدی باعــث ک ــات اس ــده ترکیب ش
انتقــال دهنــده هورمــون هــای تیروئیــدی در ســرم مــی       

لذا بـا وجـود اسـتروئید هـای موجـود در عـصاره              ) 5(شوند،
ــای      ــون ه ــاهش هورم ــه ک ــاه گزن ــق T4  و  T3گی از طری

کـــاهش پـــروتئین هـــای انتقـــال دهنـــده هورمـــون هـــای 
ــت   ــه اس ــل توجی ــدی قاب ــق  . تیروئی ــل از تحقی ــایج حاص نت

ــی    ــصاره آب ــرات ع ــه اث ــاران ک ــان و همک ــی –آذرنیوش  الکل
بیلهر را بر هورمـون هـای تیروئیـدی مـوش هـای صـحرایی               
نر بالغ بررسی کردنـد؛ نـشان داد کـه عـصاره ایـن گیـاه مـی                  

لکرد تیروئیـد مـؤثر باشـد و تـأثیر ایـن گیـاه بـر                تواند بر عم  
بیلهــر گیــاهی . عملکــرد تیروئیــد وابــسته بــه دوز مــی باشــد

حــاوی فالونوئیــد اســت، فالونوئیــدها گروهــی از ترکیبــات 
ــا خاصــیت آنتــی اکــسیدانی مــی باشــد کــه    پلــی فنولیــک ب
دارای خاصـــیت ضـــد ســـرطانی، ضـــد تومـــوری و ضـــد 

ونوئیــدها بــا ممانعــت از فعالیــت فال). 1(تیروئیــدی هــستند 
ــسیداز   ــزیم تیروپراکـ ــنتر  ) TPO(آنـ ــسئول  بیوسـ ــه مـ کـ

هورمون های تیروئیـدی مـی باشـد باعـث کـاهش در میـزان               
ــردد    ــی گـ ــدی مـ ــای تیروئیـ ــون هـ ــمناً ) 10.(هورمـ ضـ

ــوع   ــدیناز ن ــزیم دی ــا ممانعــت از فعالیــت آن  Iفالونوئیــدها ب
فعــال مــی شــود  TSH     کــه بــه طــور اختــصاصی توســط

و همچنــین پیــشگیری از معــدنی شــدن یــد در ســلول  ) 16(
ــای     ــون ه ــزان هورم ــی در می ــث تغییرات ــد باع ــای تیروئی ه

 T4کومـارین بـا ممانعـت از تبـدیل          ) 19.(تیروئید مـی شـود    
از آنجـایی   ) 15.( بر عملکـرد تیروئیـد مـوثر مـی باشـد           T3به  

ــه دارای ترکیبــاتی نظیــر فالونوئیــد  کومــارین ، کــه گیــاه گزن
تیجـه کـاهش هورمـون هـای تیروئیـدی تحـت            می باشد در ن   

تأثیر تزریـق عـصاره ایـن گیـاه احتمـاالً مـی توانـد بـه دلیـل                
  .وجود ترکیبات مذکور باشد

سلول هـای تیروئیـدی یـد را خـالف شـیب غلظـت جـذب                
ید با هم انتقـالی یـون سـدیم وارد ایـن سـلول هـا                . می کنند 

ــه پمـــپ    ــه ایـــن عمـــل بـ ــود کـ +Na مـــی شـ
,K+ 

ATPase ــرتبط اســت ــناخته  ) 6(.م ــه نقــش ش ــه ب ــا توج ب
 پتاسـیم وابـسته بـه       -شده گیـاه گزنـه در مهـار پمـپ سـدیم           
در اثـر مهـار   T4و T3 انرژی، احتمـال مـی رود کـاهش تولیـد    

  )11.(این پمپ صورت گرفته باشد

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 …ثیر عصاره آبی ـ الکلی گیاهبررسی تأ    

 احتمـاالً مـی توانـد بـه دلیـل حـذف             TSHافزایش هورمون   
 باشــد و عــالوه بــر آن از HPTاثــر فیــدبک منفــی در محــور

 که فالونوئیدها با مهـار آنزیمـی کـه باعـث شکـستن              آنجایی
تواننـد باعـث     مـی  COMT)آنـزیم   (نوراپی نفرین مـی شـود     

ــوراپی نفــرین برافــزایش   ــوراپی نفــرین شــوند و ن افــزایش ن
ــا      ــاً ب ــأثیر دارد و نهایت ــروپین ت ــده تیروت ــون آزاد کنن هورم

ــون   ــزایش هورم ــونTRHاف ــزایش   TSH هورم ــز اف  نی
  ).7،18(خواهد یافت 

یج حاصــل از ایــن تحقیــق نــشان داد کــه ســطح ســرمی  نتــا
ای تجربـــی هـــه گـــروALT وASTآنـــزیم هـــای کبـــدی

ــرل اخــتالف    ــه گــروه کنت ــسبت ب ــده عــصاره ن دریافــت کنن

ــدارد  ــی داری ن ــسفاتاز     . معن ــالین ف ــزیم آلک ــزان آن ــا می ام
)ALP (   ــروه شــاهد ــز درگ ــی و نی ــروه تجرب ــر ســه گ در ه

از . ردافـــزایش معنـــی داری نـــسبت بـــه گـــروه کنتـــرل دا
آنجایی که بین گـروه هـای شـاهد و تجربـی اخـتالف معنـی                

ــزایش    ــه اف ــی رود ک ــال م ــس احتم ــست پ ــه ALPدار نی  ب
دلیــل تــأثیر گیــاه گزنــه نباشــد بلکــه تزریــق طــوالنی مــدت 

 درگــروه هــای شــاهد و ALPباعــث افــزایش میــزان آنــزیم 
نتـایج ایـن تحقیـق بیـانگر آن اسـت کـه             . تجربی شده باشـد   
ــاه  ــات  از عــصاره گی ــوان پــس از انجــام تحقیق ــی ت ــه م گزن

  .تکمیلی در درمان اختالالت تیروئیدی استفاده نمود

 
   تیروئید در گروه های مورد آزمایش-مقایسه میانگین وخطای معیار غلظت سرمی هورمون های محور هیپوفیز: 1جدول 

                    متغیر
  گروه ها

 TSH) IU/mlµهورمون 
( 

  )ng/ml ( T3هورمون   ) T4 )g/dlµ هورمون 

  38/1±22/0  56/2±89/0 28/1±16/0  کنترل

  37/1±17/0  01/2±67/0  20/1±11/0  شاهد 
  mg/kg25(  16/0±47/1*   35/0±68/1*  19/0±21/1 (1تجربی
  *mg/kg50(  18/0±67/1*  34/0±09/1*  16/0±93/0 (2تجربی 
  *mg/kg)100(  31/0±12/2*  21/0±74/0*  21/0±87/0  3تجربی

  .) بین گروه های تجربی با گروه کنترل است≥ p 05/0شان دهنده اختالف معنی دار درسطح ن(* 
  

 مقایسه میانگین و خطای معیار غلظت سرمی آنزیم های کبدی در گروه های مورد آزمایش: 2جدول

                متغیر      
  گروه ها

  Unit/Lit) ( ALPآنزیم   AST(Unit/Lit)آنزیم  )(ALT Unit/Litآنزیم 

  12/470±96/78  87/166±92/49 37/58±66/10  کنترل

  *87/604±93/98  37/150±59/18  50/57±49/6  شاهد 
  *mg/kg25(  34/10±37/60  20/28±87/170  23/150±37/630 (1تجربی
  *mg/kg50(  04/15±37/68  60/63±25/197  23/190±37/646 (2تجربی 
  *mg/kg)100(  95/7±00/56  34/6±62/158  69/103±50/676 3تجربی

 .) بین گروه های تجربی با گروه کنترل است≥ p 05/0نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح (* 
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 خطای معیار ±هرستون نمایان گر میانگین . گروه های تجربی با گروه کنترلTSH مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون  : 1نمودار
  . بین گروه های تجربی با گروه کنترل است≥ p 05/0نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح . * باشدمی ) (SEM± Meanمیانگین  

 
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 خطای معیار ±هرستون نمایان گر میانگین .  گروه های تجربی با گروه کنترلT4مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون  : 2نمودار
 بین گروه های تجربی با گروه کنترل ≥ p 05/0نده اختالف معنی دار در سطح نشان ده.  * می باشد) (SEM± Mean میانگین 
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 خطای معیار ±هرستون نمایان گر میانگین .  گروه های تجربی با گروه کنترلT3مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون  : 3نمودار
  . بین گروه های تجربی با گروه کنترل است≥ p 05/0ار در سطح نشان دهنده اختالف معنی د. * می باشد) ±SEM) Meanمیانگین

  
  

  
  
  
  
  

  
 
 

 خطای معیار ±هرستون نمایان گر میانگین . گروه های تجربی با گروه کنترل ALT مقایسه میانگین غلظت سرمی آنزیم  : 4نمودار
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 خطای معیار ±هرستون نمایان گر میانگین . گروه های تجربی با گروه کنترلALP مقایسه میانگین غلظت سرمی آنزیم  : 6نمودار
  .روه کنترل است بین گروه های تجربی با گ≥ p 05/0نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح . * می باشد) (SEM± Mean  میانگین
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