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 اره آبی گزنه و تمرین  شنا برسلولهاي بتاي پانکراس  در رتهاي دیابتی شده با استرپتوزوتوسیناثر همزمان عص

 پرویزبزي, بهمن تاروردیزاده - محمد علی آذربایجانی  - صمد اکبرزاده, عباس رنجبري

 وشهرب قاتیوتحق واحدعلومی آزاداسالم دانشگاه - 1
 بوشهری پزشک علوم دانشگاهی میوشیب گروه - 2

 مرکز واحدتهرانی زاداسالمآ دانشگاهی ورزشي ولوژیزیف گروه - 3
 بوشهر واحدی آزاداسالم دانشگاه - 4

 ، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر علوم تشریحی و بیولوژيگروه  - 5
 هدف

سال آینده این بیماري به  25در )1،2(دیابت یکی ازبیماریهاي مهلک دودهه ي اخیردرجهان به شمارمی رودکه بصورت اپیدمی درآمده
بیماري دیابت درحال حاضر همه گیر شده ومتأسفانه .  )3(قویترین ومرگبارترین عامل مرگ ومیر دربین مخلوقات بشري تبدیل می شود

کاهش فعالیت  ازکل جهان رامبتال کرده است ازدالیل عمده افزایش این اختالل وبیماري دردو دهه ي گذشته می توان به%5جمعیتی بالغ بر
کنترل وزن وکاهش قندخون  .)4،5(بدنی ،چاقی وافزایش وزن چربی بدن،فشارهاي زندگی ،استرس وعادات بدغذایی و دارویی اشاره کرد

درمان دارویی ،کنترل تغذیه، وانجام فعالیت هاي بدنی ازاصلی ترین روش ها،براي کنترل این .ازملزومات ونکات مهم دراین بیماري می باشد
 ).(۶,۷ماري می باشدبی

نوع گیاه 400تاکنون نزدیک به).8(سابقه چندهزارساله دارد ...استفاده ازگیاهان داروئی درطب سنتی ملل جهان ازجمله چین،هند،ایران و
درطب سنتی ایران وکشورهاي Urtica dioicaکه گیاه گزنه بانام علمی )9(متفاوت به عنوان کاهش دهنده قندخون گزارش شده است

عصاره آبی     درمطالعه اي که روي موش هاي نرصحرایی انجام دادندنتیجه گرفتندکه)Manisha et all)2011.   راستفاده شده استدیگ
گیاه گزنه درطب سنتی ایران وجهان به . می باشد2می درموش هاي دیابتی نوع هیپرلیپید گیاه گزنه داراي اثرات ضدهیپرگلیسیمیک وضد

کاهنده قندخون و مؤثردربیماري دیابت،معرفی شده است؛همچنین اثرات مفید فعالیت هاي بدنی وورزش برغلظت عنوان یک گیاه داروي 
قندخون ومقاومت به انسولین وپروفایل هاي لیپیدي بدن به اثبات رسیده است؛ازطرفی گزارشات علمی متناقضی درخصوص اثرات کاهش 

جوددارد،وتابحال هیچ مطالعه اي ترکیب این دومتغیرراباهم روي بیماران دیابتی دهنده قندخون وبازسازي سلول هاي بتاي پانکراس و
سلول هاي بتاي ر،ب صورت نداده است،درنتیجه این مطالعه به منظوربررسی تعیین میزان اثرات عصاره آبی گیاه گزنه وفعالیت هوازي شنا

 .پانکراس درموش هاي دیابتی شده بااسترپتوزوتوسین انجام شد
 روش هاموادو 
سر،که 52گرم به تعداد35/253±72/16انحراف استاندارد وزن±مطالعه به صورت تجربی روي موش هاي صحرایی نژادویستار بامیانگین و 

، ۱.۲۵g/kgگزنه دوز+، دیابتی۶۲۵mg/kgگزنه دوز+کنترل سالم،کنترل دیابتی، دیابتی: گروه به ترتیب9بصورت کامالًتصادفی در
مت +شنا، دیابتی+۱.۲۵g/kgگزنه دوز+شنا،دیابتی+ ۶۲۵mg/kgگزنه دوز+شنا، دیابتی+، دیابتی۱۰۰mg/kgمت فورمین+دیابتی

درموش هاي گروههاي دیابتی ودرمانی به غیرازگروه کنترل سالم،القاء STZدیابت باتزریق وریدي .شنا،تقسیم شدند+۱۰۰mg/kgفورمین
دقیقه شروع،وتاهفته 20تا15روز،وهرروزمدت فعالیت ازهفته اول5ته،وهرهفتهمدت چهارهف.شنابه عنوان نوع فعالیت هوازي انتخاب شد. شد

درپایان دوره تیمار از پانکراس و کبد  نمونه .دقیقه ادامه داشت،که درداخل استخرمخصوص به صورت جداگانه انجام می شد45چهارم
روي تصاویر بعمل آمده انجام  رب) مرفولوژي(عات کیفی مطال .برداري شد و بررسی هاي هیستوپاتولوژي  بر روي مقاطع بافتی انجام گردید

وتست هاي آماري آنالیزواریانس یک طرفه آنالیزگردید،ونتایج به صورت ۱۷SPSSاطالعات بدست آمده با نرم افزارکامپیوتري.شد
mean±SD ۰.۰۵گزارش وسطح معنی داري باP<نشان داده شد. 
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  نتایج
  مورفولوژیک

گزنه با دوز +، کنترل دیابتی، دیابتی سالم در گروه کنترل پانکراسمقطعی از بافت هاي )  1شکل (فتومیکروگراف نوري     
 میزان وتعدادسلولهاي بتا درگروه هاي تیمار همانگونه که مالحظه می شود .را نشان می دهدبدون شنا و با شنا + ۱.۲۵g/kgحداکثر

یادعصاره گزنه همراه باشنا،درمقایسه باگروه کنترل دیابتی آسیب کمتري دیده بودندو بطورنسبی ز بخصوص گروههاي دریافت کننده دوز
 .شده بودند )بازسازي(تري رژنره

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ۱.۲۵g/kgگزنه با دوز حداکثر+، کنترل دیابتی، دیابتی سالم در گروه کنترل کبديمقطعی از بافت هاي )  2شکل (فتومیکروگراف نوري 
بخصوص گروههاي دریافت کننده  سلولهاي کبدي درگروه هاي تیمار  همانگونه که مالحظه می شود .را نشان می دهدبدون شنا و با شنا 

 .زیادعصاره گزنه همراه باشنا،درمقایسه باگروه کنترل دیابتی آسیب کمتري دیده بودندو بطورنسبی تري رژنره شده بودند دوز

  بحث ونتیجه گیري
هفته مصرف عصاره آبی گیاه گزنه دردوزهاي مختلف همراه بافعالیت ورزشی درموش هاي دیابتی شده 4نتایج این تحقیق نشان دادکه 

بررسیهاي بافتی هم نشان میدهد که .بااسترپتوزوتوسین،ومقایسه آن باداروي مت فورمین به صورت خوراکی باعث  بهبود بافتی میشود

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

۴۰ 
 

و فعالیت همزمان شنا بصورت نسبی باعث بهبودعملکردوبازسازي سلولهاي بتاي ) گرم برکیلوگرم25/1(باال مصرف عصاره گزنه با  دوز
 .پانکراس و سلولهاي کبدي شده بود
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