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  چكيده
مطالعه با اين . استشده نشان داده گزنه در كاهش قند خون گياه  الکلي ي ثير عصارهأمتعدد تهاي  در بررسي :مقدمه

ي ها سلول انسان و ي ي ماهيچهها سلولدر  گزنه در كاهش قند خون ي ثير عصارهأاحتمالي تسازوكار هدف تعيين 
 انسان در ي ي ماهيچهها سلول پانکراس و يي بتاها سلول: ها روشمواد و .  انجام شد(RIN5F) پانكراس موش صحرايي

 ميکروگرم ۲۰۰ و ۱۰۰، ۵۰لي گزنه با دوزهاي  الكي با تيمار عصاره. شدندهاي متعدد آماده  محيط کشت و درون فالسک
اي ديگر از  درون دسته،م با انسولينأ توي ي ماهيچه و با همين مقادير تيمار گزنهها سلولهاي حاوي  درون فالسک

 ۱۸۰، ۱۲۰، ۶۰، هاي صفر در زمانشاهد هاي مورد و   انسان، ميزان گلوکز فالسکي ي ماهيچهها سلولهاي حاوي  فالسک
تيمار و   گزنهي  نيز دوزهاي مورد اشاره از عصارهRIN5Fي بتاي پانکراس ها سلولهاي  درون فالسک. شدنجش دقيقه س
هاي  ميانگين گلوکز گروه: ها يافته. گيري شد اندازهC- دقيقه غلظت انسولين و پپتيد۱۸۰، ۱۲۰، ۶۰هاي صفر،  در زمان

ذکر شده تغيير هاي  مقادير و زمان  تنهايي و يا با انسولين در گزنه بهي  انسان با افزودن عصارهي محيط سلولي ماهيچه
 ميكروگرم هاي مختلف مختلف گزنه و زمانهاي  سلولي پانکراس در گروههاي  ميزان انسولين در محيط. نکردپيدا  دار معني

، ۳۱/۰اصل زماني مورد اشاره  ميکروگرم در فو۵۰ي شده در گروه گير اندازه -C پپتيدميزان. تر بود  و پايين۲/۰ ليتر بر ميلي
 ۷۷/۰ و۰ /۹۳، ۳۳/۰، ۳۲/۰ ميکروگرم ۲۰۰ و ۳۹/۰، ۴/۰، ۲/۰، ۷/۰ ميکروگرم ۱۰۰  در گروهو ۸/۰، ۸۶/۰ ،۳۳/۰

 الکلي ي مطالعه نشان داد که عصاره اين حاصل ازهاي  يافته: گيري نتيجه. )دار معنيتغيير غير (ليتر بود  ميکروگرم در ميلي
ي بتاي ها سلولتحريک ترشح انسولين از  نيزي عضالني و ها سلول حساسيت به انسولين در سطح گزنه موجب افزايش

از طريق گياه گزنه در كاهش قندخون ثير أرسد ت نظر نميبه . شود  نميRIN5Fي صحرايي ها موشدر پانکراس 
  . مطالعه باشد اين مورد نظرهاي  سازوكار

  انسولين، C-پپتيد، گزنه، کشت سلولي، ديابت: واژگان کليدي
  ۲۵/۷/۸۸: ـ پذيرش مقاله ۱۶/۶/۸۸: ـ دريافت اصالحيه ۲۰/۲/۸۸: دريافت مقاله

  

  

  

  مقدمه

 است که بيش از ريز غدد درونين بيماري تر شايعديابت 

  ايران ميليون نفر در۳ ميليون نفر در جهان و نزديک به ۱۵۰

باقي به آن مبتال هستند و موارد قابل توجهي از آن ناشناخته 

 تخمين زده ، آمدهبه دست بر اساس اطالعات ۱.مانده است

 ميليون نفر ۳۰۰ به ۲۰۲۵ که شيوع ديابت در سال شود مي
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 ۷۲۲  ايرانمتابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸اسفند ، ۶ ي شماره,  يازدهمي دوره

 

   

ناشي از عوارض مزمن هاي   با توجه به معلوليت۲.برسد

بيماري از اهم معضالت  اين ديابت و بار اقتصادي هنگفت،

و  DCCT i ها مطالعه. شود  مي درماني محسوب ـبهداشتي

UKPDS ii که کنترل دقيق اند   مشابه نشان دادهيها مطالعه و

 ۳،۴. بر کاهش عوارض مزمن ديابت دارد زيادي تأثيرقندخون 

احتمالي هاي  سازوكارپاتوژنز بيماري و  با توجه به

پاتوفيزيولوژيک عوارض مزمن ناشي از آن، کنترل مطلوب و 

 بهينه ي فاده زندگي و استي  تغيير شيوهي دقيق ديابت بر پايه

مدل حيواني و انساني را گذرانده هاي  از داروهايي که چرخه

  . اند، استوار است

توسط بيماران، بنا بر  داروهاي گياهي به طور وسيعي

غير پزشکي به عنوان مواد هاي  و توصيهها  سنت

اين ي  جملهاز . شوند  مي قند خون استفادهي آورنده پايين

 تاريخي طوالني دارد، ي بقهساداروها که مورد مصرف آن 

 علفي است که در نواحي ي گزنه از تيره. گياه گزنه است

گياه  اين هاي گل.  زمين پراکندگي داردي استوايي و گرم کره

شود و ترکيبات شيميايي آن   مياز خرداد تا شهريور ظاهر

، نيترات پتاسيم و کلسيم، ivفيتوسترين، iiiشامل تانن، موسيالژ

، اسيداسکوربيک، vi، استوفنونv، اورتيسيندار ترکيبات آهن

آلومينيوم، اسيد فرميک، منيزيم، منگنز، سديم، سرب، 

 ي مورد استفادههاي  قسمت.  غيره استنيتروژن جيوه، مس و

   ۵. گياه استي برگ، ريشه و ساقه، گزنه، گل

گياه  اين  قندخوني كاهنده اثر ها مطالعهدر برخي از 

يبات طبيعي متعددي در برگ  ترک۶،۷.نشان داده شده است

وجود دارند، که ) ها فالونوييدها، پپتيد و آمين(گزنه گياه 

 ۸.دارند اي برخي از آنها اثر ضد ديابتي شناخته شده

اند  ترکيبات فوق بيان شدهتأثير هايي که براي  سازوكار

هاي پتاسيم  عبارتند از تحريک گليکوژنز، بلوک کانال

خالت در جذب گلوکز از ي بتاي پانکراس و دها سلول

   ۸. رودهي ديواره

 احتماليهاي  سازوكار تعيين براي متعددي يها مطالعه

 و همکاران فرزامي. استشده اثر هيپوگليسميک گزنه انجام 

سيستم پرفيوژن، تعداد معيني از  ايجاد  خود باي مطالعه در

                                                           
i- Diabetes Control and Complication Trial 

ii - United Kindom Perspective Diabetes Study 

iii- Mucilage 

iv- Fitosterin 

v - Urticine 
vi - Acetophenone 

 آمده از موش صحرايي در به دستجزاير النگرهانس 

.  گزنه قرار دادندي ص شده از عصارهمعرض يک جزء تلخي

سپس براي ارزيابي پاسخ در محيط زنده، جزء فعال جدا 

ي صحرايي طبيعي و ديابتي ها موششده را به درون صفاق 

ي قابليت گير اندازه. شده با استرپتوزوتوسين تزريق کردند

داراي هاي   افزايش قابل توجهي در نمونه،ترشح انسولين

بررسي حاکي از  اين ي نتيجه.  دادجزء تلخيص شده نشان

ي ها موش برگ گزنه در ي ثير عصارهأتاين است كه 

صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين مشابه با 

 تغييرات نسبت به آنها تا ي ولي دامنهاست ي سالم ها موش

 يها مطالعهو همکاران نيز در   كاوااللي۹.تر بود حدودي پايين

ين آوردن گلوکز در ير گزنه در پاثيأتبررسي خود عالوه بر 

ي صحرايي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين با ها موش

ي، اثر يي صحراها موشبررسي هيستوپاتولوژيک پانکراس 

  ۱۰.اند پانکراس را مطرح كردهي ها سلول را برحفاظتي گزنه 

 ي قندخون كاهنده و همکاران در تأييد فعاليت نوهام

قبل از مصرف گلوکز  گياه ران  ايي  گزنه، عصارهي عصاره

 نشان داد ها يافته. ي صحرايي ديابتي تجويز کردندها موشبه 

 قند خون ي آورنده طور مشخص داراي اثر پايينه که گزنه ب

اثر را با کاهش جذب اين پژوهشگران در آن مطالعه . است

  ۶.گلوکز توجيه کردند اي روده

حتمالي اثر اهاي  سازوكار حاضر يافتن ي مطالعهاز هدف 

 اين در.  گياه گزنه بودي  عصارهي قندخون دهنده كاهش

ا ي آ-۱: دو سئوال پاسخ داده شود اين مطالعه سعي شد به

گياه موجب افزايش ترشح انسولين از  اين ي عصاره

افزايش   گزنه موجبي ا عصارهيآ -۲شود؟   ميي بتاها سلول

 گردد؟  مياثر محيطي انسولين

  

  ها روشمواد و 

ي گياه گزنه يهواهاي   تام اندامي  عصارهي تهيهي برا

)Urtica dioica L (ي از خانواده Urticaceae ،ي يهاي هوا اندام

 ي علمي توسطيگياه گزنه از بازار خريداري و پس از شناسا

کارگيري آسياب برقي به پودر ريز ه فارماکوگنوزيست با ب

به ( درصد ۷۰پودر حاصل توسط حالل متانول . تبديل شد
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 همكارانو دكتر مجيد مبصري   اثر گزنه در آزادسازي انسولين ۷۲۳

 

 

پس . شد به دفعات استخراج iبه روش خيساندن)  روز۵مدت 

 دستگاه ي وسيلهه  هيدروالکلي حاصل بي از آن، عصاره

Rotary evaporator  گراد و فشار   سانتيي  درجه۴۵دماي در

 تام ي عصاره. شدند خشک متر جيوه کامالً  ميلي۱۰۰زير 

ه کارگيري در دماي زير صفر درجه خشک شده تا هنگام ب

  . نگهداري شد

 RIN-5Fو  NCBI: C437با کد  HT1080سلولي هاي  رده

 از بانک سلولي انستيتو پاستور تهيه و NCBI: C526با کد 

 ي  درجه۳۷ در انکوباتور RPMI1640 و DMEMدر محيط 

 ۸۰داراي % ۱۰ و آلبومين جنين گاوي CO2 %۵گراد با  سانتي

تومايسين در گرم استرپ  ميلي۵۰ و Gسيلين  گرم پني ميلي

بعد از رسيدن به تعداد . شرايط استريل کشت داده شدند

 با ها سلول، تيمار confluenceمشخص مورد نياز و حالت 

 ،طور خالصهه ب. شد گزنه و انسولين انجام ي عصاره

  : کار رفته به شرح زير استه پروتکل ب
 ي زنده در فالسک از رنگها سلولبراي ارزيابي درصد 

ي زنده را ها سلولرنگ فقط اين . شدستفاده ابلو  تريپان

ي غير زنده ها سلولتواند وارد   ولي نميكند ميآميزي  رنگ

 الم نئوبار زير رويآميزي با آن   بعد از رنگنتيجهشود، در 

ي زنده و غير زنده ها سلولميکروسکوپ نوري تعداد 

بر اساس . ي زنده مشخص شدها سلولدرصد  شمارش و

از   زنده بودند کهها سلول% ۸۵ بيش از مون،آزاين هاي  يافته

   ۱۱.است مورد قبولها   و بر اساس رفرانسروشنظر 

 انسان در محيط ي ي بتاي پانکراس و ماهيچهها سلول

 در آزمايشگاه کشت سلولي مرکز تحقيقات DMEM1کشت 

ي بتا و شش ها سلولداراي دارويي درون شش فالسک 

 ها سلولفالسک . ده شدي ماهيچه آماها سلول دارايفالسک 

هاي  در هر رده فوق در دو گروه مساوي در قالب فالسک

، درون اي قبل از هر مداخله. شدند انتخاب شاهدو  مورد

، مقدار گلوکز اي ماهيچهي ها سلول شاهدمورد و هاي  فالسک

مورد، هاي  درون فالسک. ي شدگير اندازهها  محتواي فالسک

 و ۱۰۰، ۵۰داراي هاي  ي بتا توسط سوسپانسيونها سلول

سالين نرمال ليتر  يک ميلي  گزنه دري  ميکروگرم عصاره۲۰۰

نرمال تر يل يليک مي بتا فقط يها سلول شاهدهاي   در فالسکو

 در C-دين و پپتيزان انسوليان، ميمار شدند و در پاين تيسال

                                                           
i - Maceration 

هاي  قه در تمام نمونهي دق۱۸۰ و۱۲۰، ۶۰ صفر، يها زمان

  .  شدنديگير اندازه شاهدمورد و 

 ميکروگرم ۲۰۰ و ۱۰۰، ۵۰هاي  سوسپانسيون،چنين هم

هاي  ليتر سالين نرمال به فالسک  گزنه در يک ميليي عصاره

مورد هاي  بر محتواي جديد فالسک. اضافه شد  سلول ماهيچه

سرانجام در . به ميزان يک واحد انسولين رگوالر افزوده شد

دير گلوکز محتواي  دقيقه مقا۱۸۰ و۱۲۰، ۶۰هاي صفر،  زمان

 . ي شدگير اندازهها  تمام فالسک

کيت شرکت (ي گلوکز به روش گلوکز اکسيداز گير اندازه

 غلظت انسولين به روش. شدانجام )  ايرانپارس آزمون

بر اساس پروتکل کيت ) CLIA(کمولومينسانس اسيايمونو

DiaSorin ii۲/۰-۵۰۰ در محدودهگيري  ي اندازه  محدوده با 

 %۱۰و با ضريب تغييرات کمتر از ) ليتر د بر ميليميكروواح

  توسط روشC-ي پپتيدگير اندازه. تعيين شد

 آنزيمومتريک اسي بر اساس پروتکل اجرايي کيتايمونو

Monobind iii نانوگرم بر ۰۱/۰-۳۰گير  ي اندازه محدوده با 

  . انجام شد% ۱۰و با ضريب تغييرات کمتر از ) ليتر ميلي
خطاي معيار محاسبه شدند ± يانگين  بر اساس مها يافته

 روش آماري تکرار اساسبر ها  و تجزيه و تحليل داده

 iv  )زمان(دارو ) + زمان(محيط + زمان + با مدل فرد ها  اندازه

  . در نظر گرفته شد دار معني ۰۵/۰ کمتر از Pو انجام 

  

  ها يافته

 داراي يها ن گلوکز در فالسکيانگي م،۱ل در جدو

 ي  انسان قبل و بعد از افزودن عصارهي چهي ماهيها سلول

ليتر   ميكروگرم در ميلي ۲۰۰ و ۱۰۰، ۵۰  گزنه با غلظتيالکل

قه نشان داده شده ي دق۱۸۰ و ۱۲۰، ۶۰صفر، هاي  در زمان

ن يانگين مي آمده، ببه دستهاي  ل دادهيه و تحليبا تجز. است

 انسان قبل و ي چهيماهداراي  يها  در فالسکگلوکزغلظت 

   و ۱۲۰، ۶۰ صفر، يها  گزنه در زماني  از افزودن عصارهبعد

  

                                                           
ii- LIASONInsulin, 310360 

iii - AccuBind ELISA Microwells, 2725-300 

iv - Repeat measure model 
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 ۷۲۴  ايرانمتابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸اسفند ، ۶ ي شماره,  يازدهمي دوره

 

   

  

  گزنه ي  بعد از افزودن عصاره ي ماهيچه قبل وها داراي سلولمحيط   غلظت گلوکز-۱ جدول

  قبل و بعد از افزودن گزنه) ليتر گرم درصد ميلي ميلي(غلظت گلوكز محيط 

  )۲۰۰(  )۱۰۰(  )۵۰(  )ساعت(زمان 

  ۲۰۴± ۳/۲  ۲۱۲± ۱/۲  ۲۱۲± ۳/۲*  قبل از افزودن

  ۲۰۳± ۱/۲  ۲۱۲± ۳/۲  ۲۱۰± ۱/۲   دقيقه بعد ۶۰

  ۲۰۶ ± ۱/۲  ۲۱۲± ۳/۲  ۲۱۶± ۳/۲  بعددقيقه ۱۲۰

  ۲۰۸± ۹/۲  ۲۱۱± ۱/۲  ۲۱۸± ۹/۲  دقيقه بعد۱۸۰

  خطاي استاندارد±  ميانگين *

  

ن يانگين مين بيهم چن. ده نشدي دداري معنيقه تفاوت ي دق۱۸۰

 ،۵۰ر يبا مقاد عصارهداراي  ياه طيگلوکز در محهاي  غلظت

 يداريتفاوت معن، ليتر  ميكروگرم بر ميلي۲۰۰ و ۱۰۰

هاي  طي غلظت گلوکز را در مح،۲جدول . ديمشاهده نگرد

انسان قبل و بعد از افزودن  ي چهي ماهيها سلولداراي 

 ي عصارهليتر   ميكروگرم بر ميلي ۲۰۰  و۱۰۰ و ۵۰ر يمقاد

 ۱۸۰ و ۱۲۰، ۶۰صفر، هاي  مانن در زي گزنه با انسوليالکل

  . دهد  مينشان قهيدق

  

  گزنه با انسوليني  بعد از افزودن عصاره ي ماهيچه قبل وها سلول داراي محيط )ليتر گرم بر دسي ميلي ( غلظت گلوکز-۲ جدول

  قبل و بعد از افزودن گزنه) ليتر گرم درصد ميلي ميلي(غلظت گلوكز محيط 

  )۵۰(  )۱۰۰(  )۵۰(  )ساعت(زمان 

  ۲۰۲± ۱/۲  ۲۰۶±۲/ ۱  ۲۰۴ ± ۱/۲*  قبل از افزودن

  ۲۰۹±۳/۲  ۲۰۸±۳/۲  ۲۱۴±۹/۲   دقيقه بعد ۶۰

  ۲۰۴±۱/۲  ۲۱۰±۳/۲  ۲۱۳±۹/۲  بعددقيقه ۱۲۰

  ۲۰۷±۹/۲  ۲۱۱±۹/۲  ۲۱۳±۳/۲  دقيقه بعد۱۸۰

  خطاي استاندارد± ميانگين  *

  
  

ن غلظت گلوکز در ينشان داد که بها  ل دادهيه و تحليتجز
ن تفاوت ي گزنه با انسولي فاوت عصارهمتهاي  طيمح
هاي   غلظتي سهي با مقا،چنين هم.  وجود ندارديدار معني

ميكروگرم بر  ۲۰۰  و۱۰۰، ۵۰ يها گلوکز در حضور غلظت
 ۱۸۰ و ۱۲۰، ۶۰،  صفريها  گزنه، در زماني عصارهليتر  ميلي
  . مشاهده نشد يدار معنيقه تفاوت يدق

در را  بتا يها سلولط کشت ين محي غلظت انسول،۳جدول 
 ي گزنه با دوزهاي قبل و بعد از افزودن عصارهشاهد گروه 
، ۶۰،  قبليها در زمانليتر  ميكروگرم بر ميلي ۲۰۰ و ۱۰۰، ۵۰
 در شاهد گروه انسولين يها غلظت قه ويدق ۱۸۰و  ۱۲۰
زان ي در مدار معني تغيير. دهد  ميمذکور نشانهاي  زمان

 گزنه در ي و بدون عصارهبا ها  ن در تمام گروهيانسول
  . ندارد متفاوت وجود يها زمان

هاي  هاي داراي سلول  در محيطC-، غلظت پپتيد۴جدول 

ي الکلي گزنه به  بتاي پانکراس قبل و بعد از افزودن عصاره

هاي  ليتر در زمان  ميكروگرم بر ميلي۲۰۰ و ۱۰۰، ۵۰ميزان 

 -ظت پپتيدبين غل. دهد دقيقه را نشان مي۱۸۰ و ۱۲۰، ۶۰قبل، 

Cي گزنه، از نظر  هاي متفاوت در هر گروه عصاره  در زمان

 C-هاي پپتيد بين غلظت. دار وجود ندارد آماري تفاوت معني

داري يافت  ي گزنه نيز تفاوت معني هاي متفاوت عصاره محيط

هاي محيط کشت داراي   گروهC-هاي پپتيد بين غلظت. نشد

داري مشاهده  يي گزنه با گروه شاهد تفاوت معن عصاره

.نشد
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 همكارانو دكتر مجيد مبصري   اثر گزنه در آزادسازي انسولين ۷۲۵

 

 

 مختلفبعد از افزودن عصاره گزنه با دوزهاي  قبل و شاهدي بتا در گروه ها سلولانسولين محيط کشت   غلظت-۳جدول 

  نداردخطاي استا±  ميانگين *

  

  مختلف هاي ي بتا قبل و بعد از افزودن با دوزها سلولمحيط کشت در ) ليتر نانوگرم بر دسي(-C  غلظت پپتيد-۴جدول 

  خطاي استاندارد±  ميانگين *

  
  

  بحث

براي  به طور گسترده ي سنتي، داروهاها قبل سالاز 

 اين ي از جمله. اند  استفاده شدهگوناگون يها بيماريدرمان 

ماران ياه گزنه اشاره کرد که در درمان بيتوان به گ  ميداروها

 در مورد اثر ي متعددهاي مطالعه.  استشدهه ي توصيابتيد

 هر چند در ،اه انجام شده استيگ اين ي قندخون كاهنده

ي قندخون  دهنافزايش دههمکاران، اثر  و سوانستون ي مطالعه

 ها مطالعهشتر ي بدر ۱۲. استشدهاه گزارش يگ اين يز براين

ا داخل ي ي خوراکبه صورت، گزنه حيوانيهاي   نمونهدر

ز ي و سالم تجويابتيوانات دي به ح) آني عصاره( يصفاق

اه ي گي قندخون كاهنده اثر سازوكاردر مورد . شده است

اثر  اين نکهاي  ي مطرح شده است، وليگزنه نظرات گوناگون

ک ترشح ي از تحري قند خون توسط گزنه ناشي کاهنده

 يطيمحهاي  ن در بافتيت به انسوليش حساسين، افزايانسول

 گلوکز اي گلوکونئوژنز اختالل در جذب روده ا مهاري

  . باشد، تاکنون روشن نشده است مي

جام شده  ان مطالعهين، چندي احتمالسازوكارافتن ي يبرا

ا  حاضر بي مطالعه.  آمده استدستبه  ي متفاوتهاي يافتهو 

گزنه كاهش قندخون توسط  ي احتمالسازوكارافتن ي هدف

عنوان ه  گزنه بي  اثر عصارهيشد و هدف از آن بررسانجام 

ا يط و يدر مح iي حساسيت به انسولين دهنده افزايشک ي

  .  بتا بوديها سلولن از يمحرک ترشح انسول

شود که ين استنباط ميچن به دست آمدههاي  يافتهاز 

 ي چهي ماهيها سلولط ي محبه گزنه ي اضافه کردن عصاره

در ليتر  ميكروگرم بر ميلي ۲۰۰ و ۱۰۰، ۵۰ريانسان با مقاد

ط يزان گلوکز محي مختلف موجب کاهش در ميفواصل زمان

 گزنه ي  ذکر شدهيها  حضور غلظت،گري دياز سو. شود ينم

 يها چه در زماني ماهيسلولداراي هاي  طي محدرن يو انسول

  . کند ينمايجاد   در غلظت گلوکزيرييمختلف تغ

ط در حضور گزنه و يبا توجه به عدم کاهش گلوکز مح

 به عنوانجه گرفت که گزنه احتماالً يتوان نتين، ميانسول

. ن عمل کرده استي انسولبه مقاومت ي افزايش دهنده ي ماده

                                                           
i - Insulin sensitizer 

  )ليتر ميكروگرم بر ميلي(در محيط داراي گزنه ) ليتر ميكروواحد بر ميلي(انسولين غلظت 

  )۲۰۰ (  )۱۰۰ (  )۵۰(  در گروه شاهد  )ساعت(زمان 

  ۲۰/۰ ± ۰/۰  ۱۸/۰ ± ۰/۰  ۰۰/۱ ± ۰۲/۰ *۱۶/۰ ± ۰/۰  ز افزودنقبل ا

  ۲۰/۰ ± ۰/۰  ۲۰/۰ ± ۰/۰  ۱۹/۰ ± ۰/۰  ۱۶/۰ ± ۰/۰   بعد دقيقه ۶۰

  ۲۰/۰ ± ۰/۰  ۲۰/۰ ± ۰/۰  ۱۸/۰ ± ۰/۰  ۱۶/۰ ± ۰/۰  بعد  دقيقه ۱۲۰

  ۲۰/۰ ± ۰/۰  ۲۰/۰ ± ۰/۰  ۱۹/۰ ± ۰/۰  ۱۷/۰ ± ۰/۰  بعد  دقيقه ۱۸۰

  در محيط حاوي گزنه) ليتر نانوگرم بر دسي( C–غلظت پپتيد 

  )۲۰۰ (  )۱۰۰ (  )۵۰(  در گروه شاهد  )ساعت(زمان 

  ۳۲/۰± ۰۱/۰  ۷۰/۰±۰۲/۰  ۳۱/۰± ۰۱/۰  †۷۶/۰±۰۳/۰  قبل از افزودن

  ۳۳/۰± ۰۲/۰  ۲۰/۰± ۰۲/۰  ۳۳/۰± ۰۱/۰  ۵۰/۰± ۰۱/۰   بعد دقيقه ۶۰

  ۹۳/۰± ۰۴/۰  ۴۰/۰± ۰۱/۰  ۸۶/۰± ۰۳/۰  ۶۰/۰± ۰۱/۰  بعد  دقيقه ۱۲۰

  ۷۷/۰± ۰۴/۰  ۳۹/۰± ۰۱/۰  ۸۰/۰± ۰۳/۰  ۳۶/۰± ۰۱/۰  بعد  دقيقه ۱۸۰
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 ۷۲۶  ايرانمتابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸اسفند ، ۶ ي شماره,  يازدهمي دوره

 

   

 قند خون يگير اندازهن ييآزاد و همکاران با تع ي فتحي مطالعه

ز ي مختلف پس از تجويها سالم در زماني ها موشدر 

 ۲۰۰۰  و۱۰۰۰، ۵۰۰زان ي گزنه به مي  عصارهيخوراک

هاي   عصاره با دوزصفاقيق داخل ي تزر،چنين همگرم و  يليم

گرم نشان داد که گزنه نه تنها اثر  يلي م۷۵ و ۵۰، ۲۵

ندارد، بلکه را سالم ي ها موش خون در  قندي دهنده کاهش

ق ي اول پس از تزريها ش قند خون در زمانيموجب افزا

 يي صحرايها موشفوق در هاي  يبررس. شود  ميزيعصاره ن

 وابسته به به صورتن، ي شده توسط استرپتوزوتوسيابتيد

  ۸.شد قند در ياهظدوز موجب کاهش قابل مالح

ر يثأز در مورد تي و همکاران ننورابي ي در مطالعه

وانات سالم به ي قند خون در حبر برگ گزنه ي آبي عصاره

 نظره  ب۱۳. مشاهده نشديدار معنير ييمدت چهار ساعت تغ

وانات ي در حيآزاد و نوراب ي فتحي  مطالعه هاي يافتهرسد  مي

 در ما که ي  در مطالعهيي عدم پاسخگوي سالم با مشاهده

 يخوان  هم،جام شده استسالم انسان ان  چهي ماهيها سلول

  . دارد

انسان،  ي ي ماهيچهها سلول در محيط عدم کاهش گلوکز

در حضور گزنه با وجود تركيبات شيميايي فالونوييدها، پپتيد 

هاي معدني در ساختمان گزنه كه  ها و كومارين و يون و آمين

احتمال  اين ۸، قند خون آنها ثابت شده استي دهنده اثر كاهش

 در ساختمان گزنه وجود يگريازد که مواد دس يرا مطرح م

 در  قند خون مقابله و احتماالًي دهنده دارند كه با اثر كاهش

حضور انسولين از انتقال گلوكز به داخل سلول ممانعت 

  . كنند مي

، ۵۰ ي اضافه کردن گزنه با دوزها،در قسمت دوم مطالعه

 RIN5F يها سلولط يمحليتر  ميكروگرم بر ميلي ۲۰۰  و۱۰۰

ده ين دي در غلظت انسوليشي افزاهيچ متعدد يها در زمان

ل ي تماباوجود مشاهده شد که C-دي پپتيگير اندازهدر . نشد

 و ۱۰۰، ۵۰ ي دوزهاداراي ي سلوليهاطيش در محيبه افزا

 ي گزنه در بعضي الکلي عصارهليتر  ميكروگرم بر ميلي ۲۰۰

روه با گها  سه تمام گروهي مقا و مورد سنجشيها زمان

  .  نبودنددار معني ي، تفاوت مشاهده شده از نظر آمارشاهد

حاضر پژوهش  يها با يافتهها مطالعه از ي بعضهاي يافته

 و يقات فرزاميتحقهاي  يافتهطور مثال، ه رت دارند بيمغا

ن در ي برابر در ترشح انسول۵ش ي از افزايهمکاران حاک

 ۹.است  گزنهي ون عصارهي پانکراس توسط فراکسيها سلول

 در ۱۳۸۵ج آن در آبان ماه سال ي که نتايگري دي مطالعهدر 

 اعالم کردند ي ايرانپژوهشگرانمطبوعات کشور منتشر شد، 

ون ي فراکسييص و شناسايتلخ، با استخراجاند  که توانسته

ن يش ترشح انسولي را در افزافراکسيون اين ريثأثر گزنه، تؤم

   ۱۴.دهند بتا نشانيها سلولاز 

 عملکرد گزنه در ي بررسيز برايو همکاران نلي كاواال

ن، ي شده با استرپتوزوتوسيابتي ديي صحرايها موش

 پيزايد  گلي بايابتي با گزنه و ديابتي، ديابتي سالم، ديها موش

چهار هر گلوکز خون در .  نمودندتقسيمچهار گروه به را 

ابت و يغلظت گلوکز در گروه گزنه با د.  شديگير اندازهگروه 

در . يد با ديابت، کاهش واضحي ديده شدازيپ يگروه گل

 يها سلول تعداد ، چهار گروهژيوبررسي هيستوپاتول

ها با يابتيها و ديابتيو گزنه با دها  يابتيدر گروه د اي رهيجز

.  بودافتهي سالم کاهش يها موشد نسبت به گروه يازيپ يگل

 با  نسبت به گروه درمان شدهيابتيکاهش در گروه داين 

اين پژوهشگران . شتر بوديتر و ب د واضحيازيپ يگزنه و گل

ب ي دانستند که گزنه از تخرمسأله اين  ازيرا حاکها  افتهي

 طور كه همان ۱۰.کندي ميري پانکراس جلوگيها سلولشتر يب

 گزنه را بر هاي حاضر مطالعه يشود بررس يمشاهده م

 . دهد ي نشان مپانکراس يها سلول

 ي ر عصارهيثأ از عدم تي حاضر حاکي لعهمطاهاي  افتهي

 که ناي . در زمان کوتاه است انسولين ترشحش يگزنه در افزا

 ما قابل ي ر در دراز مدت چگونه خواهد بود با مطالعهيثأتاين 

براي  ي که زمان کافيد در صورتيشا. نيست ييپاسخگو

 پانکراس وجود ي بتايها سلولبا گزنه  ي تماس عصاره

 ي اثر، احتماالiً يان ژنيببر ر يثأق تي از طر،داشته باشد

 ، آمده استبه دست حاضر ي  در مطالعهآنچهمتفاوت با 

  . حاصل شود

 قند خون ي دهنده  اثر کاهشيمقدم و همکاران با بررس

 از جمله برگ ي سنتي از داروهايا مجموعهي عصارهتوسط 

 ر، برگ شاه توت، باباآدم ويله، سيگردو، برگ گزنه، شنبل

 ساعت ۶را  سالموان يدر قند خون ح% ۲۰-۳۰کاهش غيره، 

 و  پتلوسكي۱۵. نشان دادندها عصاره اين پس از مصرف

 ، شدهيابتي ديي صحرايها موش در ۲۰۰۱همکاران در سال 

ه بود بها  آنکه گزنه هم شامل را اهان ي از گيبي ترکي عصاره

ن به عصاره، قند خو اين زيقه پس از تجوي دق۱۲۰. کار بردند

ت يد فعاليي و همکاران در تأ نوهام۱۶.افتيکاهش % ۲۰زان يم

 طور مشخص اثره  گزنه نشان دادند که گزنه بي عصاره

                                                           
i-Gen Expression  
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 همكارانو دكتر مجيد مبصري   اثر گزنه در آزادسازي انسولين ۷۲۷

 

 

اثر را با کاهش جذب اين  آنها. دارد قند خون  بر كاهنده

   ۶.ه کردندي گلوکز توجاي روده

را بر ر گزنه يثأ عدم تي فعلي مطالعههاي  يافتهکه  ناي  با

به  ها سلول ي کننده به عنوان حساس  چهياه ميها سلول

 β يها سلولن از ي ترشح انسولي ک کنندهيا تحرين يانسول

ر يثأرسد ت ينظر نمه ج حاصل بيدهد، براساس نتا  مينشان

هاي  سازوكارق ياه گزنه از طريگتوسط  ي قندخون كاهنده

توان با يرسد مينظر مه ب. مطالعه باشداين در  مورد نظر

ا يها و شتر با استفاده از انواع عصارهيباي ه پژوهش

 يهامانزها و  گزنه با دوزي شده صي تخليهاونيفراکس

ان ين بييع و تيشگاهيق آزمايد و دقي جديها روشمتفاوت با 

  .  آوردبه دست يترکننده نييعتهاي  يافته، يژن
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Abstract 
Introduction: The hypoglycemic effects of the Uritca Dioica (UD) extract, used for treatment of 

diabetes mellitus for many centuries, have been documented in several studies. The present study 
was designed to determine the possible mechanisms of hypoglycemic effects of UD on human 

muscle cells and RIN5F rat pancreatic ββββ cells. Materials and Methods: In the cell culture laboratory 

of the Drug Applied Research Center, pancreatic ββββ cells and human muscle cells were prepared in 
multiple flasks containing culture media. Alcoholic extract of UD at concentrations of 50, 100 and 

200 µµµµg/mL were added to muscle cell flasks. The same concentrations of extract plus insulin were 
added to other muscle cell flasks. Glucose levels were measured in the flasks before and after 60, 
120 and 180 minutes after adding of extract. Also the same concentrations of UD were added to 

flask containing RIN5F rat pancreatic ββββ cells, and insulin and C-peptide level were measured at 0, 
60, 120 and 180 minutes. Results: Mean glucose level in the muscle cell media with UD alone and 
UD plus insulin, at the concentrations and time intervals mentioned, did not change significantly. 
Insulin levels in pancreatic cells media, before and after applying of UD at different concentrations, 
and at different times was ≤0. 2 µg/ml. C-peptide (µg/ml) levels in these medias with a dose of 50 
µg/ml of UD and at above mentioned times were 0. 31, 0. 33, 0. 86 and 0. 8; at concentration of 100 
µg/mL they were 0. 7, 0. 2, 0. 4 and 0. 39, and at concentration of 200 µg/mL were 0. 32, 0. 33, 0. 93, 
0. 77 respectively (Nonsignificant changes). Conclusion: The results of the present study showed 
that alcoholic extract of UD was unable to increase insulin sensitivity in muscle cells and/or 

increase insulin and C-peptide secretion from RIN5F pancreatic ββββ cells. It seems that hypoglycemic 
effects of UD were not mediated through the proposed mechanisms of this study.  

 
Keywords: Diabetes Mellitus, Urtica dioica, Culture Media, C-peptide, Insulin  
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