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  چربیهای سرم انسولین و گزنه بر قند،گیاه  جوشاندهبررسی اثر 
  تغذیه شده با فرکتوز درموش های صحرایی  نر

  
  5خداداد دیوبند - 4الهام شهرکی - 3احمد رضا شهرکی - 2حمیده میر شکاری - 1محمد رضا شهرکی

  
  چکیده

قنـد خـون    ،  چربـی و      خونار فـش  به عنوان  کاهش دهنده      گزنه از گیاهان طبی است که        :زمینه و هدف  
 شود،می موجب افزایش مقاومت به انسولین غذای سرشار از فرکتوز  مصرف   از آنجائیکه . استفاده می شود  

چربیهـای سـرم درمـوش هـای صـحرایی       انـسولین و    گزنه بر قند،جوشاندهاثر بررسی  این مطالعه  هدف
  . استبودهنرتغذیه شده با فرکتوز 

کـه بطـور    Wistar- Albino صـحرایی نـر از نـژاد     گروه  موش3ر روی این مطالعه ب :تحقیقروش 
 از آب و غذای معمـولی و    کنترل  گروه   . ، انجام شد  دو گروه تست تقسیم شدند     تصادفی به گروه کنترل و    

گروه تـست   یک  . ندداستفاده نمو  ) درصد 66( هفته ازغذای سرشار از فرکتوز       4دو گروه تست که به مدت       
مـدت مطالعـه    ررا د  مقطردوم همان حجم آب     تست  گروه  و  احد انسولینی جوشانده گزنه      و 40 -60روزانه  

 حیوانات مورد بررسی بیهوش و از وریدهای گردن خونگیری جهت           آزمایش،در پایان دوره    . دریافت کردند 
ی  افـزار کـامپیوتر    نـرم اطالعات بدست آمـده بـا       . شدانجام   سرم   لیپیدهای  وقند، انسولین    اندازه گیری   

SPSS    نتایج بـه صـورت   . و تست های آماری آنالیز واریانس وشفه آنالیز گردیدmean±SD  گـزارش و 
  . معنی دار تلقی شد>05/0pاختالفات آماری با 

وزن   و غذای مـصرف شـده     ، آب و   انسولین ،قند مقدارنتایج حاصل از این بررسی نشان داد که          :یافته ها 
مقایسه اما  ،  داشت  دومتست  نسبت به گروه    کاهش معنی داری      دریافت کننده گزنه    در گروه تست   یینها

  .ی نشان نداد معنی داردو گروه تست تفاوتسایر پارامترها بین 
موجـب کـاهش     کـه مـصرف  جوشـانده گزنـه           می دهد نتایج حاصل از این بررسی نشان        :نتیجه گیری 

 مکانیسم دقیق آن نیاز بـه       د که می شو  تغذیه شده با فرکتوز       نر در موشهای صحرایی   انسولینمقاومت به   
  .مطالعه بیشتر دارد

   انسولین؛ قند؛ فروکتوز؛گزنه :کلید واژه ها
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  قدمهم
 ســندرم مقاومــت بــه انــسولین، یکــی از عمــده  تــرین  

ــت ــسمی اخـ ــتالالت متابولیـ ــه اسـ ــوثری در  کـ   نقـــش مـ
 پاتو فیزیولوژی بیماریهای شایع انسان نظیـر دیابـت تیـپ دو           

  از خـون ) TG(افـزایش تـری گلیـسرید      و چاقی   .)1-3( دارد
ایجاد سندرم مقاومت به انـسولین نقـش         عواملی است که در   

  به صورت  که  اختالل متابولیکی است    یابت قندی   د). 2 (دارند
 پروتئینهـا   ،چربیهامتابولیسم  در اختالل   ،مزمن هیپر گلیسمی 

چـاقی و    ).5,4(  مشخص می شـود    و اختالل در تحمل گلوکز    
 کـشورهای در حـال      و  کشورهای توسعه یافتـه    2دیابت تیپ   

 مطالعـه ای در سـال    .)8,5( یـد مـی کنـد      تهد نیزتوسعه را   
نسبت به سال   را    دیابت   افزایش شیوع ونپال انجام    در   2003
ــال را  1998 ــزارشدر نپ ــودگ ــر   ).6(  نم ــه ای دیگ  مطالع

 افـزایش سـریع دیابـت       وشهر نـشینی     نشان داد که     درهمین
 گزارش شـد کـه     در یک غربالگری     .)7 ( در ارتباط اند  تیپ دو   

 )9(  میلیون نفر دیابتی در ایران زندگی می کننـد         5/1 حدود
 ابتال به دیابت    حتی پیشگیری از    و  درمان ،  برای بهبود زه  امرو

   اسـتفاده   از داروهـای گیـاهی        سندرم مقاومت بـه انـسولین      و
ی که مورد استفاده    یگیاهان دارو یکی از این      و )10 (می شود 
ــرار  ــردقـ ــه مـــی گیـ ــانواده  ) Urtica dioica( گزنـ از خـ

)Urticaceae (          می باشد که به صـورت گـسترده در مـراکش 
بـه صـورت     به صورت گـسترده در مـراکش          و )10(می روید   

این گیاه در بین مردم مـراکش        ).11( می شود    ساالد استفاده 
 نیـز  ضد دیابت   و   ضد فشار خون، ضد چربی     به عنوان داروی  

بعضی  مطالعـات    ،  با توجه به این گزارشات    ). 12(  است مطرح
قند  هش دهندگی بر  هیچ اثر کا   گزنهنیز حاکی ازآن است که      

  شـواهد تجربـی نـشان       از طرف دیگـر     ).  14,13 (نداردخون  
ایفـا  می دهد که این گیاه نقش مهمی در کاهش چربی خون            

 این گیاه به    های دیگر نشان می دهد که     بررسی. )15(می کند   
 مـدر ،  )17,16(التهـابی    عنوان یک داروی گیاهی  مهم  ضـد        

   ، حــافظ پوســتخــونچربــی  و  فــشارکــاهش دهنــده ،)18(
  مــورد اســتفاده قــرار ) 24( ضــد روماتیــسمی و )23,22,19(

 آنجائیکـه،   از ذکـر شـده و    گزارشـات    بـا توجـه بـه     . می گیرد 
از فرکتوز موجـب افـزایش مقاومـت بـه           مصرف غذای سرشار  
یکـی از روش هـای عمـده         و چـون  ) 26 (انسولین می گردد    

داروها و عوامل موثر بر بهبود مقاومت به انسولین،         اثر  مطالعه  
استفاده از مـدل هـای حیـوانی ایـن بیمـاری اسـت، در ایـن                 

چربی هـای   ، انسولین و    قند گیاه گزنه بر   جوشاندهمطالعه اثر   
تغذیـه شـده بـا فرکتـوز مـورد          نر  در موشهای صحرایی    سرم  

  .بررسی قرار گرفته است
  

   روش تحقیق
  سر مـوش صـحرایی نـر از نـژاد          28ه  عجامعه مورد مطال  

Wistar- Albino گرم بودند 65/165 ±12ده وزنی در محدو
  ساعت تـاریکی قـرار     12 ساعت روشنایی و     12که در شرایط    

حیوانات مورد بررسی دسترسی کامل در مـصرف آب   . داشتند
اق حیوانات مورد بررسـی بـین       تدرجه حرارت ا  . غذا داشتند  و

حیوانات مورد بررسی پـس از       . درجه سانتی گراد بود    28-22
  .شدند تقسیم گروه 3تصادفی به بطور ) وزن اولیه( توزین
  ) n=9(کنترل  گروه -الف
   )n=9(  گروه تغذیه شده با فروکتوز-ب
  دریافــت کننــده   و کتــوزو گــروه تغذیــه شــده بــا فر   -ج

  .)n=10( گزنه جو شاندهواحد انسولینی  40-60
 ابتـدا غـذای موشـهای       :طرز تهیه غذای حـاوی فرکتـوز      

 درصـد   66و  درصـد غـذای معمـولی          34ی به نسبت    یصحرا
بـه   شد و خمیر بدست آمده مجدداً     فرکتوز مخلوط و آبگیری     

صورت پلیت در آمد و پس از خشک شـدن بـه میـزان مـورد              
  ).20(نیاز در اختیار حیوان قرار گرفت 

پایـان دوره آزمـایش، تحـت       در   حیوانات مـورد بررسـی      
 بیهـوش  و   اًعمیقـ  )مرک آلمان (شرایط گرسنگی شبانه با اتر      

انـدازه گیـری، قنـدخون،      جهت   وریدهای گردن    ازخونگیری  
  نمونـه هـای خـون در       .  انجام شـد  انسولین و لیپیدهای سرم     

لوله های آزمایش جمع آوری و جهت انجام آزمایـشات  فـوق      
مقاومت به انسولین از فرمول زیـر       . به آزمایشگاه فرستاده شد   

  .محاسبه شده است
Insulin resistance=fasting insulin×fastingglucose/22.5(27) 

گلوکز پالسما با استفاده از روش زوج آنزیمی گلوکز اکـسیداز           
پراکسیداز با استفاده از کیت اندازه گیـری گلـوکز، شـرکت             -

 بـا  سـرم   انـسولین    .انـدازه گیـری شـد      زیست شیمی تهـران   
 کــه )آلمــان( اســتفاده از کیــت فــوق حــساس انــسولین رت
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Detection Limit آن  li/gµ100   ـ  متـد ا اسـتفاده از  بـود ب
ELISAاندازه گیری شد .   

اطالعات بدست آمده در این بررسی با کمک  نـرم افـزار             
 آمـاری آنـالیز    هـای و  بـا اسـتفاده از تـست    SPSS آمـاری 

نتـایج  .   مورد آنـالیز قـرار گرفتنـد      شفه   وواریانس یک طرفه    
ــه صــورت    گــزارش و mean±SDحاصــل از ایــن بررســی ب

  . معنی دار تلقی شد>05/0p اختالفات آماری با
  

  یافته ها 
این بررسی نشان داد که مقدار قند خون،   نتایج حاصل از  

ی گـروه   یب وغذای مـصرف شـده  و وزن نهـا           آ انسولین سرم، 
 که عالوه بر دریافت غذای سر شار از فرکتوز، روزانـه            Cتست  

 Bجوشانده گزنه دریافت نموده بود نـسبت بـه گـروه تـست              
  ). 1(جدول   دادکاهش معنی داری نشان

ــب     ــه ترتی ــی ب ــورد بررس ــای م ــسترول گروهه مقدارکل
ــرم 22/52±62/18 و 76/13±33/46، 89/9±9/76 ــی گ  میل

در دسی لیتر می باشد که گزنه تغییری در آن ایجـاد نکـرده              
مقدار تـری گلیـسرید در گروههـای مـورد بررسـی بـه              . است

ــب  33/65±93/25 و66/60±88/30، 1/68±34/20 ترتیــــ
   در گروههـای     HDLمقدار   .در دسی لیتر می باشد    میلیگرم  

   37±99/13 و 33/33±91/8 و 9/48±6/4مـــورد بررســـی  
  .  باشد می

  گروههـــای مـــورد بررســـی بـــه ترتیـــب LDLمقـــدار 
 می باشـد    04/75±04/27و 93/15±06/72 ،97/14±38/108

دهد که گزنه اثر معنی داری بر مقدار این پارامترها   که نشان می
 ضـمن اینکـه بـر       .تفاوت معنی داری نـشان نـداد       .تنداشته اس 

حیوانات دریافت کننـده فرکتـوز      ) HOMA ) 28اساس فرمول   
، 0/ 68 و مقدار این کمیت به ترتیب مقاوم به انسولین شده بودند

  . می باشد9/0 و 45/2
  

  

  11= بررسی تعداد پارامترهای اندازه گیری شده در حیوانات موردpگین انحراف معیار و مقدار نمیا: 1جدول 

  )A    n=9(گروه کنترل   پارامترهای مورد بررسی
Mean±SD 

  گروه دریافت کننده فرکتوز 
)B   n=9(Mean±SDِ  

 گروه دریافت کننده فرکتوز و
  C   n=10(Mean±SD  P-value( گزنه

  mg/dl  52/9±3/85  52/14±88/120  13/12±55/92  001/0قند ناشتا 
  03/0  3/176±89/14  66/220±7/18  22/193±979/11  وزن گرم 

  001/0  65/45±78/8  050/53±81/14  44 / 38±68/10 آب مصرف شده میلی لیتر
  04/0  56/17±72/3  10/20±15/4  64/17±28/2  غذای مصرف شده گرم 

  iu/L)(  09/0±18/0  3/0±46/0  12/0±22/0  02/0انسولین 
  

  scheffeاســاس تــستهای آمــاری آنــالیز واریــانس و     بــر
 کـاهش   B در مقایـسه بـا گـروه         Cار قند خون گروه      مقد -1

در صورتیکه اختالف ایـن     ) =001/0p(معنی داری نشان داد     
  .  تفاوت معنی داری نشان ندادA و Cپارامتر بین دو گروه 

 وزن  scheffeاساس تستهای آماری آنـالیز واریـانس و          رب -2
   کـــاهش A  وB در مقایـــسه بـــا گـــروه Cنهـــائی  گـــروه 

  .)p=03/0 (نشان دادمعنی داری 
روه  دریافـت کننـده فرکتـوز          مقدار آب مصرف شـده گـ        -3

 )B( در مقایسه با گـروه دریافـت کننـده فرکتـوز          ) C (وگزنه
صـورتیکه مقـدار    در   )p=01/0(کاهش معنی داری نشان داد      

و  دریافـت کننـده       )A(این پارامتر در بین دو گـروه کنتـرل          
  . نشان ندادتفاوت معنی داری ) C( گزنه و فرکتوز

 مقدار غذای مصرف شده گروه  دریافت کننده  فرکتـوز و             -4
  در مقایـــسه بـــا گـــروه فرکتـــوز  کـــاهش     ) C( گزنـــه

ــشان داد  ــی داری ن ــن   )p=04/0(معن ــدار ای درصــورتیکه مق
و دریافت کننـده گزنـه و        )A(پارامتر در بین دو گروه کنترل       

  .تفاوت معنی داری نشان نداد )C(فرکتوز 
 کـاهش   B در مقایـسه بـا گـروه         Cنسولین گـروه     مقدار ا  -5

، در صـورتیکه اخـتالف      )p=02/0(معنی داری نشان می دهد      
 تفـاوت معنـی داری      A و   Cاختالف این پارامتر بین دو گروه       

  .نشان نداد
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  بحث 
 ، نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که میـزان قنـد  خـون            

ه ووزن نهائی گر  آ ب مصرف شده، غذای دریافتی و         ،انسولین سرم 
C    ز، تستی که عالوه بر دریافـت غـذای سرشـار از فرکتـو             یا گروه

کـاهش معنـی داری      جوشانده  گزنه را روزانه دریافت کـرده بـود،         
  بعـالوه   .داشـت ) گروه دریافت کننده فرکتـوز      (Bنسبت به گروه    

  LDL  و HDL نتایج این بررسی نشان داد که میـزان کلـسترل،    
کـاهش  ) A (در مقایسه بـا گـروه کنتـرل        )B,C(گروههای تست   

که این امر نشان دهنـده اثـر تغذیـه          .  معنی داری پیدا کرده است    
 و ایجاد اخـتالل در تحمـل گلـوکز و            متابولیسم لیپیدها  فرکتوز بر 

لیپیدهای سـرم    مقادیر   اما ).27( افزایش مقاومت به انسولین است    
 شده با فرکتـوز     و تغذیه  )B( بین دو گروه تغذیه شده با فرکتوز         در

نتـایج  این بخـش     ،  نشان نمی دهد  تفاوت معنی داری    ) C(وگزنه  
که نقش گزنه بر ) 21(  و همکاران C F Dahr در مقایسه با نتایج

  عـدم  دلیـل     لیپیدهای سرم را بررسی کردند هـم خـوانی نـدارد،            
اینگونه قابل توجیه است  و است بودهروش کار   احتماالً هم خوانی، 
با این دز نتوانسته است بر لیپیـدهای سـرم اثـر             گزنه، که  احتماالً  

بعضی .  شود آنهانماید و موجب بهبود اختالل موجود درمتابولیسم        
   وMohamed Bnouhamنتایج حاصل از این بررسی با مطالعه 

همکاران که نقش عصاره آبی گزنـه بـر تـست تحمـل گلـوکز در                
  سـی کردنـد    موشهای صحرایی مبتال بـه دیابـت تیـپ یـک را برر            

در این حیوانات مقـدار     این محقق گزارش داد که      . هم خوانی دارد  
ره گزنـه   ادقیقه پس از مصرف عص      30در این حیوانات،     قند خون 
  این امـر تـا      و نشان داد   نسبت به گروه کنترل     معنی داری    کاهش

در بررسی اخیر نیز  حیواناتی      ). 11 (داشت ساعت بعد نیز ادامه      3 
ه دریافت کرده بودند قند خـون آنهـا نـسبت بـه             که جوشانده گزن  

  گروه تستی که مورد تجویز این گیـاه قـرار نگرفتـه بـود، کـاهش                
هر چند در هر دو بررسـی میـزان قنـد    . معنی داری پیدا کرده بود   

 تفاوتهایی نیز در    خون به دنبال تجویز گزنه کاهش یافته است ولی        
  . این دو بررسی دیده می شود

بررسـی      حیوانات موردMohamed Bnouhamدر بررسی 
یعنی سلولهای بتا تخریب و ترشح      (به دیابت تیپ یک مبتال بودند       

در صورتیکه در بررسی اخیـر حیوانـات        ،  )مختل شده بود  انسولین  
دارای  غـذای سرشـار از فرکتـوز اسـتفاده نمـوده و            ،  مورد مطالعه 
ش قنـد   کـاه . به سندرم  مقاومت به انسولین بوده انـد        عالئم ابتال   

خون حیوانات مورد بررسی در مطالعه اخیر را اینگونـه مـی تـوان              
در  جوشانده گزنه مواد و ترکیبـاتی وجـود            احتماالً توجیه کرد که  

 داشته که حساسیت بـه انـسولین در سـلولهای عـضله اسـکلتی و      
افزایش ورود گلوکز به     موجب   از این طریق   داده و  افزایش    را چربی
و به دنبـال آن  توانـسته اسـت           ده است   گردیسلولهای  این  داخل  

 از، اثر تحریکی قنـد        با کاهش قند خون   . قند خون را کاهش دهد    
حذف شده و میزان ترشح انسولین خـون        ی پانکراس   سلولهای بتا 
 و همکاران کـه     Farzamiنتایج   این نکته با  . یافته است نیز کاهش   

 پـانکراس موشـهای صـحرایی نـر بـا لـغ را مـورد                2003در سال   
پرفیوژن عصاره گزنه قرار دادند و در مـایع بدسـت آمـده پـس از                 

را افزایش معنی دار انـسولین نـسبت بـه گـروه کنتـرل              ،  پرفیوژن
بر خالف  مغایرت دارد، چون در بررسی اخیر       ) 22(مشاهده کردند   

میزان انسولین سرم در گروه تستی کـه مقـاوم   ، Farzamiمطالعه  
 گیاه گزنه را در یافـت نمودنـد   به انسولین شده بودند و عصاره آبی    

برای توجیه این اثر متفاوت، روش کار متفاوت را         . کاهش یافته بود  
را توان مطرح کرد که در بررسی اخیر حیواناتی جوشانده گزنه            می

  مـصرف  دریافت نمودنـد کـه همزمـان غـذای سرشـار از فرکتـوز               
ورد  ولی فرزامی و همکاران پانکراس حیوانات سالم را م         می کردند   

 Avci Gمقایسه  نتایج این بررسی با نتـایج   . پر فیوژن قرار دادند
جمله گزنه    گیاه طبی از   5 اثرعصاره   2006همکاران که در سال      و
و گـزارش   میـزان لیپـوپروتئین هـای سـرم بررسـی نمودنـد         بر را

کردندکه تجویز عصاره آبی گزنه بر موش های تغذیه شده با غذای            
شـده   LDL کاهش   و HDL  افزایش   سرشار از کلسترول موجب   

است نیز هم خوانی ندارد چون در بررسـی اخیـر گزنـه نتوانـسته               
است تغییرات لیپوپروتئنهای سرم حیوانات گروههای تستی را که         

علت این تفـاوت روش کـار   . گزنه دریافت کرده بودند بهبود بخشد  
مـوش هـای صـحرایی از غـذای          بوده است چون در بررسی  اخیر      

استفاده نموده و مقاومت به انسولین نشان دادنـد    ز فرکتوز سرشار ا 
همکاران حیوانات مورد بررسی از       و Avciدرصورتیکه در بررسی      

همچنین میزان مـصرف    . غذای سر شار از کلسترل استفاده کردند      
 یـا گـروه تـست دریافـت کننـده           Cدر حیوانـات گـروه       غذا آب و 

 داری نـشان داد،  ، کـاهش معنـی  B جوشانده گزنه نسبت به گروه  
کـاهش  می توان به دلیـل       غذای دریافتی را   کاهش آب و  که علت   

  قند خـون در ایـن حیوانـات بـه دنبـال مـصرف جوشـانده گزنـه                 
  . مرتبط دانست 
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   نتیجه گیری 
 نشان داد که جوشانده گزنـه  نتایج حاصل از این بررسی           

و کـاهش مـصرف  آب و        انـسولین   کاهش مقاومت به    موجب  
 می گردد کـه   موشهای صحرایی تغذیه شده با فرکتوز       در  غذا  

  .مکانیسم دقیق آن نیاز به مطالعه بیشتر دارد

  تشکر و قدردانی
بــا تــشکر از معاونــت پژوهــشی دانــشگاه علــوم پزشــکی 
زاهدان جهت حمایت مالی طـرح و بـا تـشکر از آقـای دکتـر                
سروش دبیری که جهت انجام تستهای مورد نظر بذل محبت          

  .نمودند
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Effect of urtica  dioica boiling on serum glucose, insulin 

and lipids in fructose-fed male rats 
 

MR. Shahraki1, H. Mirshekari2, AR. Shahraki3, E. Shahraki4, KH. Divband5   
 

Abstract 

Background and Aim: Urtica dioica has been consumed as antihypertensive, antilipidemic and 
antidiabetic herbal medicine. Since consumption of fructose-enriched diet causes insulin resistance, 
the objective of this study was to evaluate the boiling solution effect of Urtica dioica on serum 
glucose, insulin and lipids in fructose-fed male rats.   

Materials and Methods: The experiment was performed on 28 Wistar-Albino male rats that 
randomly divided in control and two test groups. Control group intake tap water, but test groups 
consumed fructose-enriched diet (66%) for 4 weeks. The first test group received 40-60 ml boiling of 
Urtica dioica on experiment period, but the second test group received the same volume of distilled 
water during study. At the end, animals were anesthetized and sacrificed and blood samples were 
collected. Serum glucose, lipids insulin were measured. Obtained data were analyzed by SPSS V.11, 
via ANOVA and Scheffe tests. Results were expressed as mean±SD and p<0.05 were recognized 
significant. 

Results: Results showed that serum glucose, insulin, water and food intake were significantly 
decreased on fructose-fed male rats who received Urtica dioica boiling, compared with those of other 
test group but other parameters did not show any difference between test groups. 

Conclusion: These results indicated that Urtica dioica boiling induced decreased insulin resistance in 
fructose-fed male rats. Further studies are needed to explore the exact mechanism.   
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