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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 diabetesUD-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.

Keywords: Endurance Exercise, Urtica Dioica, Necrotic, Hippocampus, Diabetes
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 hydroalcoholic extract of UD plant significantly reduced BG of the rats in diabetesexercise 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-UDexercise (p=0.001) groups compared with the diabetes-control group. In addition,
there was a significant difference between the diabetes-UD and diabetes-UDexercise (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 diabetesUD-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.
Keywords: Endurance exercise, Urtica dioica, Necrotic, Hippocampus, Diabetes
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فيزيولوژي ورزشي
مقالة پژوهشي

اثر شش هفته تمرین استقامتی و عصارۀ هیدروالکلی گزنه بر سطح قندخون و
سلولهای نکروتیک ناحیۀ  CA3هیپوکامپ موشهای صحرایی نژاد ویستار در
مدل دیابت نوع یک
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چکیده
با توجه به اثر آنتياکسيداني ورزش و گياه گزنه ،هدف اين مطالعه بررسي شش هفتهاي اين مداخالت بر
تغييرات قندخون و سلولهاي نکروتيک در ناحية  CA3هيپوکامپ موشهاي ديابتي نوع يک بود .در اين
مطالعه  76سر موش نژاد ويستار به گروههاي سالم (کنترل ،تمرين ،گزنه و تمرين-گزنه) و ديابت (کنترل،
تمرين ،گزنه و تمرين-گزنه) تقسيم شدند .ديابت با تزريق داخل صفاقي استرپتوزوتوسين (45
ميليگرم/کيلوگرم) القا شد و  48ساعت پس از تزريق ،قندخون بيشتر از  300ميليگرم در دسيليتر مالک
تأييد ديابت بود .پس از تأييدشدن ديابت ،پروتکل تمرين استقامتي با شدت متوسط (پنج روز/هفته) و گاواژ
روزانة عصارۀ هيدروالکلي گزنه به مقدار  50ميليگرم/کيلوگرم ،بهمدت شش هفته اجرا شد .چهلوهشت
ساعت پس از آخرين جلسه ،موشها قرباني شدند و بافت هيپوکامپ خارج شد و سپس در فرمالين  10درصد
براي رنگآميزي کريزيل ويوله براي شمارش سلولهاي نکروتيک قرار داده شدند .دادهها با آزمونهاي آناليز
واريانس آنوا و کروسکال واليس و با استفاده از آزمون تعقيبي بونفروني درسطح معناداري ) (α = 0.05تجزيه
و تحليل شدند .يافتهها نشان داد که شش هفته تمرين استقامتي و مصرف عصارۀ گزنه سبب کاهش معنادار
غلظت قنـدخون گـروههاي ديـابت-تمـرين ( ،)P = 0.001ديـابت-گزنه ( )P = 0.001و ديـابت-تمرين-
گزنه ( )P = 0.001در مقايسه با گروه ديابت-کنترل شد .بهعالوه بين گروههاي ديابت-گزنه و ديابت-تمرين-
گزنه ( )P = 0.001و ديابت-گزنه با ديابت-تمرين ( )P = 0.002تفاوت معنادار مشاهده شد .همچنين تعامل
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تمرين استقامتي و مصرف عصارۀ گزنه باعث کاهش معنادار تعداد سلولهاي نکروتيک در گروه ديابت-
تمرين-گزنه در مقايسه با گروه ديابت-کنترل شد ()P = 0.029؛ درنتيجه شش هفته تمرين استقامتي و
مصرف عصارۀ هيدروالکلي گزنه ميتواند اثر محافظتي بر جلوگيري از نکروزشدن سلولهاي منطقة CA3
هيپوکامپ موش ديابتي داشته باشد.
واژگان کلیدی :تمرين استقامتي ،گزنه ،نکروتيک ،هيپوکامپ ،ديابت.

مقدمه
دیابت ،بیماری غدد درونریز است که با عوارض نورولوژیک گوناگون در سیستم عصبی همراه است و
موجب تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در سلولهای عصبی میشود ( .)1از میان مناطق مغزی،
هیپوکامپ یکی از حساسترین نواحی است که در مقابل فاکتورهای مضر وآسیبپذیر مانند ایسکمی،
استرس و بهویژه دیابت بسیار آسیبپذیر است و در طی آن دستخوش تغییرات ساختاری،
نوروفیزیولوژیک و مولکولی همچون آتروفی هیپوکامپ ( ،)2کاهش نوروژنز ( ،)3کاهش انشعابات
دندریتی ( ،)4تغییرات آستروگلیالی ( ،)5تغییر در رسپتورهای گلوتاماتی ( ،)6رسپتورهای انسولینی
و فاکتورهای رشد شبهانسولینی ( ،)7رسپتورهای دوپامینی ( ،)8رسپتورهای محصوالت نهایی
گلیکوزیالسیون پیشرفته ( )9و نیز تغییر در بیان ژنهایی از جمله نیتریک اکساید سنتاز ،فاکتور
رونویسی  )10( NF-kBو فاکتور رشد عصبی ( )11میشود .از دیگر تغییرات درخور توجه ناشی از
دیابت میتوان به مرگ نورونی در هیپوکامپ اشاره کرد (.)12
هیپوکامپ دارای بخشهای مختلفی شامل  CA4 ،CA3 ،CA2 ،CA1سوبیکولوم و شکنج دندانهای
است که ناحیۀ  CA3هیپوکامپ بهدلیل سیناپسها و تحریکات مکرر با سایر بخشهای هیپوکامپ،
نقش اساسی در تکمیل الگوی سوبسترای زیرسلولی هیپوکامپ دارد و نقش مهمی در یادگیری و
حافظه ایفا میکند ( .)13هیپرگلیسمی از طریق تغییر در هموستاز کلسیم ،فعالیت پروتئین کینازها،
افزایش تولید  ROSو استرس اکسیداتیو نقش عمدهای در القای دژنراسیون نورونی در بیماری دیابت
ایفا میکند ( .)12گونههای فعال اکسیژن میتوانند به پیشرفت استرس اکسیداتیو در بدن و درنتیجه
مرگ نورونی منجر شوند که موجب نوروپاتولوژی مرتبط با دیابت میشود ( .)14همچنین آسیبهای
بافتی ناشی از دیابت میتواند در نتیجۀ تعامل فرایندهای پیچیدۀ پاتوفیزیولوژیک مانند التهاب و
استرس اکسیداتیو ایجاد شود ( .)15مطالعات نشان دادهاند که افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی
و کاهش سطح پراکسیداسیون لیپیدی که بهدنبال فعالیت ورزشی رخ میدهد ،دارای اثرات مفیدی
بر جلوگیری از عوارض عصبی ناشی از دیابت و آسیبهای بافتی ایجادشده در اثر استرس اکسیداتیو

50

فيزيولوژي ورزشي ،دوره  ،13شماره  ،51پاييز 1400

بهدنبال این بیماری است ()16؛ بهطوریکه مطالعات انسانی و سایر حیوانات نشان میدهند که ورزش
بسیاری از جنبههای عملکرد مغز و اثرات جانبی بر سالمت کلی مغز را هدف قرار میدهد.
مزایای ورزش برای یادگیری و حافظه ،محافظت در برابر تخریب عصبی و کاهش افسردگی به بهترین
وجه تعریف شده است .تمرین ورزشی با تأثیر مستقیم بر ساختار سیناپس ،تقویت قدرت سیناپسی و
تقویت سیستم سلولی که از قابلیت انعطافپذیری از جمله نوروژنز ،متابولیسم و عملکرد عروقی
پشتیبانی میکند ،باعث افزایش قابلیت انعطافپذیری سیناپسی میشود .چنین تغییر ساختاری و
عملکردی ناشی از ورزش در مناطق مختلف مغزی از جمله هیپوکامپ ثبت شده است ( .)17ورزش
میتواند نوروژنز ،تکثیر سلولی ،تقویت طوالنی مدت ) (LTPو انعطافپذیری سیناپسی را در هیپوکامپ
بهبود بخشد .عالوهبر موارد ذکرشده ،ورزش باعث افزایش بیان عوامل عصبی مثل فاکتور نوروتروفیک
مشتقشده از مغز ) (BDNFمیشود و از استرس اکسیداتیو جلوگیری میکند .درمقابل ،هایپرگلیسمی
مرتبط با دیابت باعث کاهش نوروژنز میشود و استرس اکسیداتیو و مرگ عصبی را افزایش میدهد
( .)18در دهههای اخیر انجامدادن فعالیت ورزشی بهتنهایی یا همراه با رژیم غذایی و دارو بهعنوان
راهکاری قوی برای مدیریت و کنترل دیابت توصیه شده است ( .)19فعالیت ورزشی بهواسطۀ خواص
چندگانه میتواند حداقل به کاهش استفاده از داروهای ضددیابتی و تقلیل اثرات جانبی آنها در افراد
دیابتی منجر شود ( .)20شواهد نشان میدهند که فعالیت ورزشی بر جنبههای گوناگونی از فعالیت
سلولهای عصبی تأثیر میگذارد و ممکن است از مرگ سلولهای عصبی جلوگیری کند ( .)21اعتقاد
براین است که فعالیت ورزشی منظم باعث افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان ،افزایش مقاومت
در برابر استرس اکسیداتیو و درنتیجه کاهش آسیب اکسیداتیو میشود (.)22
درمجموع به نظر میرسد تمرینهای ورزشی بتوانند با فعالسازی مسیرهای عصبزایی و
غیرفعالکردن مسیرهای تحلیل عصبی در بافت هیپوکامپ بیماران دیابتی ،از طریق افزایش عوامل
رشدی و محافظتی و کاهش عوامل التهابی به این بیماران کمک کنند .از سوی دیگر ،گیاه گزنه با
نام علمی اورتیکا دیوئیکا ،1یکی از مکملهای گیاهی است که اثراتی مانند کاهندگی قندخون،
ضدالتهاب و ضدلیپیدی دارد ( .)23گزنه گیاهی پایا متعلق به خانوادۀ اورتیکاسیس 2است که با
کركهای گزنده مشخص میشود و بهدلیل مصارف طوالنی مدتشان ،گیاه دارویی در سطح جهان
شناخته شده است (.)24
کارواکرول 3یکی از مواد تشکیلدهندۀ گزنه است که اثر محافظت نورونی در برابر آسیب ایسکمی
مغزی کانونی/مجدد جریان خون دارد و سطح دوپامین و سروتونین را در قشر جلوی مغز و هیپوکامپ
1. Urtica dioica
2. Urticaceae
3. Carvacrol
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تنظیم میکند .از دیگر ترکیبات مؤثر گیاه گزنه ،اسکوپولتین 1است که بهعنوان تقویت رهایش استیل
کولین از سیناپتوزومها شناخته شده است و تقویت طوالنیمدت هیپوکامپ را افزایش میدهد و
اختالل در حافظه را بهبود میبخشد .این روند ،بیان ژن گیرندۀ فعالشده با پرولیفرایمر پراکسیزوم
( )PPAR-γرا افزایش میدهد و مقاومت به انسولین را در سلولهای  HepG2بهبود میبخشدPPAR .
ها برای تنظیم آنژیوژنز و تمایز سلولهای شوآن شناخته شدهاند که نقش مهمی در آسیب و احیای
عصب محیطی دارند .همچنین گزنه منبع غنی  2HT-5است که بهدلیل ارتباط آن با ترشح انسولین
و عملکردهای حافظه شناخته شده است (.)25
فعالیت آنتیاکسیدانی گزنه بهدلیل داشتن فالونوئید است .ازآنجاکه استرس اکسیداتیو یکی از
سازوکارهای پاتوفیزیولوژیک در پیشرفت تغییرات ساختاری و عملکردی نورونی است ( ،)14به نظر
میرسد گزنه در کنترل تغییرات ساختاری نورونهای بافت هیپوکامپ تأثیر داشته باشد .همۀ این
ویژگیها باعث میشود که گزنه کاندیدای ایدهآلی برای درمان دیابت و عوارض مرتبط با آن مانند
اختالل در حافظه و نوروپاتی مرکزی باشد که تاکنون پژوهشهای اندکی انجام شده است .همچنین
تاکنون مطالعهای تأثیر همزمان تمرین ورزشی و مصرف عصارۀ گزنه بر مرگ نورونها در بافت
هیپوکامپ را بررسی نکرده است .همچنین با توجه به اینکه در سالهای اخیر به منطقۀ  CA3بهدلیل
نقش خاص آن در فرایندهای حافظه ،حساسیت به تشنج و تخریب عصبی توجه جدی نشده است،
این منطقه درخور بررسی بود .همچنین اتصال داخلی در زیرمجموعۀ  CA3از سایر مناطق هیپوکامپ
غنیتر است و آکسونهای زیاد و پیچیدۀ سلولهای هرمی منطقۀ  CA3باعث ایجاد تماسهای
تحریکآمیز با نورونهای تحریکی و مهاری همسایگان میشوند .این مدارها در رمزگذاری نمایشهای
مکانی و خاطرات اپیزودیک نقش دارند .منطقۀ  CA3هیپوکامپ شامل یک مدار تحریکی مکرر است
که تصور میشود برای تولید انجمن در بین اطالعات ذخیرهشده در یک ناحیۀ مغز مهم است.
بهعالوه ،مطالعۀ حاضر در سطح بافتشناسی انجام شده است و منطقۀ  CA3دارای نورونهای هرمی
بزرگتر و درشتتر است؛ بنابراین پارامترهای بافتشناسی قابلیت تفسیر بیشتری دارند (.)26 ،27
بههرحال ،با توجه به اثرات مفید تمرین ورزشی و گیاه گزنه بر سیستم مرکزی ،این مطالعه با هدف
بررسی تأثیر شش هفته تمرین استقامتی همراه با مصرف عصارۀ هیدروالکلی گیاه گزنه بهعنوان یک
آنتیاکسیدان بر تغییرات قندخون و مرگ نورونهای منطقۀ  CA3بافت هیپوکامپ در موشهای
دیابتی نوع یک انجام شده است.

1. Scopoletin
)2. 5-Hydroxy Tryptamine (5-HT
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تجربی ،بنیادی و کاربردی بود که به شیوۀ آزمایشگاهی انجام شد .موشهای
صحرایی ششهفتهای نر نژاد ویستار با وزن  232/7 ± 12/42گرم بهعنوان نمونۀ پژوهش از مرکز
نگهداری حیوانات دانشگاه علوم پزشکی لرستان بهطور تصادفی خریداری شدند .پس از انتقال نمونهها
به محیط آزمایشگاه مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،بهمدت یک
هفته برای سازگاری با شرایط جدید ،حیوانات در محیط استاندارد در اتاقی با چرخۀ  12ساعت
روشنایی و تاریکی ،دمای  25 ± 1درجۀ سانتیگراد با دسترسی آزاد به آب و غذا (بهصورت پنجتایی
در قفسهای شفاف پلیکربنات) نگهداری شدند .در هفتۀ دوم ،مرحلۀ آشناسازی با نحوۀ فعالیت
حیوانات روی نوارگردان (پنج جلسه 10/تا  15دقیقه/سرعت  10تا  20متر بر دقیقه) اجرا شد .برای
تحریک به دویدن و جلوگیری از اثر احتمالی شوك الکتریکی بر یافتههای پژوهش ،در مرحلۀ آشنا-
سازی حیوانات با فعالیت روی نوارگردان به روش شرطیسازی با صدا آموزش داده شد تا از نزدیکشدن
و استراحت در بخش انتهایی دستگاه خودداری کنند ( .)28پس از مراحل آشناسازی با محیط و
نوارگردان 76 ،سر موش نر از نژاد ویستار بهطور تصادفی به گروههای سالم (کنترل ،تمرین ،گزنه،
تمرین-گزنه) و دیابت (کنترل ،تمرین ،گزنه ،تمرین-گزنه) تقسیم شدند .تعداد نمونۀ حیوانی در
گروههای دیابتی  10سر و در گروههای سالم نُه سر موش بود.
القاي ديابت :پس از اتمام پروتکل آشناسازی و پس از  12ساعت محرومیت از غذا ،القای دیابت نوع
یک با تزریق داخل صفاقی محلول استرپتوزتوسین 45( 1میلیگرم/کیلوگرم ( STZساخت سیگمای
آمریکا) حلشده در بافر سیترات تازه ( )4.5 PH، 0.05 mol/Lدیابت القا شد و به موشهای غیردیابتی
نیز معادل حجمی بافر سیترات تزریق شد ( .)29چهلوهشت ساعت پس از تزریق ،با ایجاد یک
جراحت کوچک توسط النست روی ورید دم حیوان ،یک قطره خون روی نوار گلوکومتری قرار داده
شد (امپرور ،ساخت کرۀ جنوبی( و قندخون اندازهگیری شد .موشهای صحرایی که قندخون آنها
بیشتر از  300میلیگرم در دسیلیتر بود ،موش دیابتی در نظر گرفته شدند .برای اطمینان از فقدان
بازگشت قندخون در پایان هفته ،قندخون موشهای دیابتی دوباره اندازهگیری شد .دو هفته پس از
تزریق استرپتوزتوسین ،موشها بدون هیچ مداخلهای در آزمایشگاه نگهداری شدند .قندخون موشهای
گروههای مطالعهشده بهصورت هفتگی تا پایان پژوهش اندازهگیری شد.
جمعآوري گياه ،آمادهسازي عصاره ،سنجش فعاليت آنتياکسيداني و مقدار مصرف :پس از
شناسایی گیاه گزنه ،جمعآوری آن از قالیکوه ،یکی از قلههای رشتهکوه زاگرس در استان لرستان،
انجام شد .سپس در هرباریوم سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان تأیید شد .اندامهای هوایی گیاه
)1. Streptozotocin (STZ
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گزنه در وضعیت مناسب (تاریک و خشک) نگهداری شدند ،بهطور کامل خشک شدند و برای
عصارهگیری آسیاب شدند .برای تهیۀ عصارۀ هیدروالکلی گیاه گزنه 500 ،گرم از پودر خشکشدۀ گیاه
به اتانول  70درصد اضافه شد و بهمدت  24ساعت انکوبه شد .مادۀ بهدستآمده دو بار از کاغذ صافی
شمارۀ دوی واتمن عبور داده شد .بهمنظور کاهش حجم حالل و تبخیر اتانول در دستگاه روتاری در
دمای  60درجه قرار گرفت .پس از آن عصاره بهمدت  24ساعت در انکوباتور در دمای  60درجه قرار
گرفت تا اتانول آن کامالً تبخیر شود و عصارۀ خشک گیاه به دست آید و تا زمان آزمایش در یخچال
نگهداری شد ( .)30پس از عصارهگیری ،فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره با استفاده از رادیکالهای پایدار
 1DPPHارزیابی شد .مقدار  200میکرولیتر از عصاره و آسکوربیک اسید در غلظتهای مختلف به
چهار میلیلیتر از محلول متانولی تازهتهیهشده  6 × 10( DPPHموالر) افزوده شد و یک نمونه حاوی
 200میکرولیتر متانولی و چهار میلیلیتر محلول  DPPHبهعنوان کنترل استفاده شد و بعد از 30
دقیقه نگهداری در حرارت اتاق و تاریکی ،جذب محلولها و کنترل در طول موج  51nmیادداشت شد.
میزان فعالیت گیرندگی رادیکال آزاد عصاره با استفاده از فرمول ( [(Acontrol- Asample)/ Acontrol
 =]×100درصد بازدارندگی) محاسبه شد که در آن  Acontrolجذب  DPPHو  Asampleجذب DPPH
در حضور نمونه است .نتایج با اسید آسکوربیک بهعنوان استاندارد مقایسه شد .فعالیت ضدرادیکالی
در مقابل غلظتهای مختلف نمونه با ترکیب مرجع نمایش داده شد و  IC50آن محاسبه شد .این مقدار
محاسبهشده نشاندهندۀ غلظتهای مورد نیاز برای مهار  50درصد از رادیکالهای  DPPHاست (.)31
سپس گروههای دیابت-گزنه ،دیابت-تمرین-گزنه ،سالم-گزنه و سالم-تمرین-گزنه با شروع پروتکل
تمرین استقامتی ،عصارۀ هیدروالکلی گزنه را با دوز  50میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن (میزان
 50میلیگرم/کیلوگرم از عصارۀ خشک گیاه در یک میلیلیتر آب مقطر حل شد) بهصورت روزانه و
خوراکی (گاواژ) بهمدت شش هفته دریافت کردند .برای ازبینبردن تفاوت بین گروهها ،حجم معینی
از آب مقطر به گروههای بدون گزنه گاواژ شد (.)32
پروتکل تمرين استقامتي :برای تمرین استقامتی از شدت تمرینی متوسط استفاده شد؛
بدینصورتکه گروههای ورزشی درمعرض تمرین نوارگردان (نوارگردان حیوانی آذرخش ،شرکت
مهندسی فناوری پیشرو اندیشه ،تهران ،ایران) برای پنج جلسه در هفته و بهمدت شش هفته قرار
گرفتند .سرعت و مدت تمرین نوارگردان بهتدریج افزایش یافت و از  10متر در دقیقه بهمدت 10
دقیقه در هفتۀ اول شروع شد .سپس در هفتۀ دوم  10متر در دقیقه برای  20دقیقه 15 ،متر در
دقیقه برای  20دقیقه در هفتۀ سوم 15 ،متر در دقیقه برای  30دقیقه در هفتۀ چهارم و  18متر در

)1. α, α-Diphenyl-β-Picrylhydrazyl (DPPH
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دقیقه برای  30دقیقه در هفتۀ پنجم افزایش یافت .بهمنظور رسیدن سازگاریهای بهدستآمده به
حالت یکنواخت ،تمامی متغیرهای تمرینی در هفتۀ پایانی )هفتۀ ششم( ثابت نگهداشته شدند (.)29
روش مطالعة بافتي :چهلوهشت ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرین استقامتی و دریافت عصارۀ
هیدروالکلی گزنه ،تمامی موشها با استنشاق دو درصد هالوتان در مخلوطی از  30درصد  O2و 70
درصد  N2Oبیهوش شدند و با  100میلیلیتر نرمال سالین و بهدنبال آن  250میلیلیتر پارفورمالدئید
 4درصد در بافر فسفات  0/1میلیگرم ) (pH 7.4پرفیوژن شدند ( .)33بعد از اتمام پرفیوژن ،سر
حیوانات جدا شد و مغز آنها با دقت خارج شد و تا زمان انجامشدن فرایند بافتشناسی به محلول
تثبیتکننده منتقل شدند .پس از انجامشدن مراحل آبگیری ،شفافسازی و قالبگیری ،با استفاده
از میکروتوم برشهای متوالی (سریال) کرونال به ضخامت پنج میکرومتر از  Leica RM2135ناحیۀ
 CA3هیپوکامپ نیمکرۀ راست با توجه به اطلس  Paxinosبرای تهیۀ بلوكهای پارافینی آماده شد.
برشها روی الم قرار گرفتند .سپس المها با محلول کریزل ویوله یک درصد بهمدت  20دقیقه رنگ-
آمیزی شدند و پس از آن پنج دقیقه در آب جاری شستوشو انجام شد .سپس مرحلۀ آبگیری با
الکل100درصد در دو مرحلۀ یکدقیقهای و مرحلۀ شفافسازی در دو مرحلۀ پنجدقیقهای با گزیلل
انجام شد .پس از انجامشدن مراحل ذکرشده ،قطرهای چسب روی الم مدنظر ریخته شد و پس از
قراردادن المل روی آن در دمای اتاق قرار گرفت تا خشک شد .رنگآمیزی کریزل ویوله ،اجسام نیسل
سلولهای عصبی را به رنگ آبی-بنفش نشان میدهد ( .)34پس از رنگآمیزی ،شمارش هر مقطع در
سه برش با حداقل فاصلۀ  50میکرومتر انجام شد .برای شمارش نورونها در هر گروه سطحی برابر با
 1350میکرومتر مربع در نظر گرفته شد .چروکیدگی سلول ،ازدسترفتن یکنواختی اجسام نیسل،
تراکم سیتوپالسم و هسته و پیکنوزهشدن هسته توسط میکروسکوپ نوری  OLYMPUS, AX70با
بزرگنمایی  40Xبررسی شد (.)35
روشهاي آماري :پس از جمعآوری دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .در آمار
استنباطی از آزمونهای شاپیرو-ویلک 1بهمنظور بررسی توزیع طبیعی دادهها استفاده شد .از
آزمونهای تحلیل واریانس با اندازههای تکراری 2برای بررسی تفاوت معناداری میانگینهای
درونگروهی و بینگروهی (آزمون تعقیبی بونفرونی) استفاده شد .همچنین از آزمون کروسکال والیس
(آزمون تعقیبی اصالحشدۀ بونفرونی) بهمنظور بررسی تفاوت معناداری میانگینهای بین گروهها در
شمارش سلولهای نکروتیک در منطقۀ  CA3هیپوکامپ استفاده شد .همۀ نتایج بهصورت میانگین ±

1. Shapiro–Wilk
2. ANOVA With Repeated Measure
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انحراف معیار نشان داده شده است و مقدار  α = 0.05از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.
تجزیهوتحلیل دادهها در محیط نرمافزار اس.پی.اس.اس 1.نسخۀ  22انجام شد.

مالحظات اخالقي :مراحل پژوهش حاضر براساس راهنمایی شورای پژوهش ملی برای
مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی انجام گرفت و تالش بر این بود که هرگونه استرس
غیرضروری به حیوانات حذف شود .پروتکل این مطالعه در کمیتۀ اخالق در پژوهش دانشکدۀ
دامپزشکی دانشگاه لرستان با کد  LU. ECRA. 2018.16تأیید شد و تمام تالشها برای
بهحداقلرساندن درد و کاهش تعداد حیوانات مورد نیاز بود.
نتایج
سنجش فعاليت آنتياکسيداني عصارۀ هيدروالکلي گزنه به روش  :DPPHدر سنجش فعالیت
آنتیاکسیدانی  IC50برابر با  295میکروگرم بر میلیلیتر را نشان داد؛ درحالیکه برای اسکوربیک اسید
 23میکروگرم بر میلیلیتر بود .همچنین درصد بهداماندازی رادیکالهای آزاد عصارۀ هیدروالکلی گزنه،
ارتباط معناداری را در غلظتهای مختلف از خود نشان داد (شکل شمارۀ یک).
عصاره هیدروالکلی گزنه ( Urtica dioica hydro-alcoholic
)extract
اسکوربیک اسید ()Ascorbic acid
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مهار راديکال هاي آزاد
Inhibition of free radicals

100%

غلظت (ميکروگرم بر ميلي ليتر)
)Concentration (μg/ml
شکل  -1درصد مهار راديکالهاي آزاد در غلظتهاي مختلف عصارۀ هيدروالکلي گزنه و اسکوربيک اسيد
Figure 1- Percentage of free radicals inhibition in different concentrations of hydroalcoholic extract of Urtica dioica extract and ascorbic acid.
1. SPSS
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تمرين استقامتي و عصارۀ هيدروالکلي گزنه سبب کاهش قندخون در موشهاي ديابتي شد:
در ابتدای پژوهش میانگین قندخون موشهای بررسیشده برابر با  106 ± 2/58میلیگرم بر دسیلیتر
بود که  48ساعت پس از القای دیابت بهوسیلۀ تزریق درونصفاقی  ،STZسطح قندخون موشهای
گروههای دیابتی بهطور معناداری افزایش یافت؛ بهطوریکه میانگین قندخون گروههای دیابتی برابر
با  498/07 ± 42/06میلیگرم بر دسی لیتر شد و این مقدار در مقایسه با میزان قندخون موشهای
گروه سالم-کنترل تفاوت معنادار داشت ( )P = 0.001و دیابتی شدن موشها را در گروههای دیابتی
تأیید کرد .نتایح آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری نشان داد که تمرین استقامتی و عصارۀ
هیدروالکلی گیاه گزنه در گروه دیابت-تمرین از هفتۀ چهارم ( ،)P = 0.03گروه دیابت-گزنه از هفتۀ
سوم ( )P = 0.04و گروه دیابت-تمرین-گزنه از هفتۀ دوم ( )P = 0.02اجرای پروتکل پژوهش ،باعث
کاهش معنادار قندخون موشهای این گروهها در مقایسه با مرحلۀ بعد از تزریق  STZشد و این کاهش
تا پایان پروتکل ادامه داشت؛ بهطوریکه در پایان هفتۀ ششم اجرای پروتکل پژوهش ،غلظت قندخون
گروه دیابت-تمرین با میانگین  382/14 ± 17/92میلیگرم بر دسیلیتر ( ،)P = 0.001گـروه دیابت-
گزنه با میـانگین  411/57 ± 15/15میلیگـرم بر دسیلیتر ( )P = 0.001و گروه دیـابت-تمرین-گزنه
با میـانگین  363/12 ± 42/60میلیگرم بر دسی لیتر ( )P = 0.001در مقایسه با گروه دیابت-کنترل
با میانگین  534/85 ± 22/18میلیگرم بر دسیلیتر بهصورت معناداری کمتر بود .همچنین در هفتۀ
ششم بین گروههای دیابت-گزنه و دیابت-تمرین-گزنه ( )P = 0.001و گروهههای دیابت-گزنه با دیابت-
تمرین ( )P = 0.002تفاوت معنادار وجود داشت (شکل شمارۀ دو).
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شکل  -2مقادير گلوکز خون در طي اجراي پروتکل پژوهش
*  :تفاوت معنادار بين گروه ديابت-کنترل با ساير گروهها ( :& ،)P = 0.001تفاوت گروه ديابت-گزنه با گروه
ديابت-تمرين-گزنه ( :# ،)P = 0.001تفاوت گروه ديابت-گزنه با گروه ديابت-تمرين ()P = 0.002
* 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).

تمرين استقامتي و عصارۀ هيدروالکلي گزنه سبب کاهش نکروز نورونهاي ناحية

CA3

هيپوکامپ در موشهاي ديابتي شد :نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین گروههای
مطالعهشده در تعداد سلـولهای نکروتیـک در ناحیۀ  CA3هیپوکامپ تفاوت معنادار وجود داشت ( P

 .)= 0.001مقایسۀ گروهها با استفاده از آزمون تعقیبی اصالحشدۀ بونفرونی نشان داد که گروه دیابت-
کنترل بهطور درخور توجهی در مقایسه با گروه سالم-کنترل از سلولهای نکروتیک بیشتری برخوردار
بود ( )P = 0.016و شش هفته اجرای تمرین استقامتی و مصرف عصارۀ گزنه سبب کاهش سلولهای
نکروتیک در ناحیۀ  CA3هیپوکامپ گروه دیابت-تمرین-گزنه در مقایسه با گروه کنترل-دیـابت شـد
( ،)p=0.029امـا کـاهش تعداد سلـولهای نـکروتیـک در گـروههای دیابـت-تـمرین ( )P = 1.000و
دیابت-گزنه ( )P = 1.000در مقایسه با گروه دیابت-کنترل معنادار نبود .همچنین تفاوت معنادار بین
گروه دیابت-تمرین با گروه دیابت-گزنه ( ،)P = 1.000گروه دیابت-تمرین با گروه دیابت-تمرین-گزنه
( )p=1.000و گروه دیابت-گزنه با گروه دیابت-تمرین-گزنه ( )P = 1.000مشاهده نشد .بهعالوه ،بین
گروههای سالم-کنترل ،سالم-تمرین ،سالم-گزنه و سالم-تمرین-گزنه در تعداد سلولهای نکروتیک
تفاوتی مشاهده نشد .همچنین مقایسه گروههای سالم و دیابتی نشان داد که تفاوت معنادار بین
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گروههای دیابت-گزنه ( )P = 0.015و دیابت-تمرین ( )P = 0.017با گروه سالم-تمرین-گزنه وجود
داشت و بین گروههای دیابت-تمرین-گزنه با سالم-تمرین-گزنه تفاوت معنادار مشاهده نشد
(( )P = 0.678شکل شمارۀ چهار).
نتایج رنگآمیزی کریزیل ویوله نشان داد که در ناحیۀ  CA3هیپوکامپ موشهای دیابتی در مقایسه
با گروههای سالم ،سلولها بهصورت نامنظم و تیره بودند که هسته و هستک آنها مشخص نبود که
بهدنبال اجرای تمرین استقامتی و مصرف عصارۀ گزنه ،این اختالالت در مقایسه با گروه دیابت-کنترل
کاهش داشت (شکل شمارۀ سه).

شکل  -3تصاوير بافتي رنگآميزي کريزيل ويوله در ناحية  CA3هيپوکامپ گروههاي ديابتي و سالم
پژوهش (سلولهاي نکروتيک با عالمت ▲ روي تصاوير بافتي در گروههاي مختلف مشخص شده است.
بزرگنمايي تصاوير سمت راست  40 Xو سمت چپ  10 Xاست).
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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شکل  -4تعداد سلولهاي نکروتيک ناحية  CA3هيپوکامپ
* :تفاوت معنادار در سطح P < 0.05
* Figure 4- The number of necrotic cells in the CA3 region of the hippocampus.
Shows a significant difference in level (p<0.05).

بحث و نتیجهگیری
در مطالعۀ حاضر ،تزریق  STZموجب افزایش معناداری در سطح قندخون موشهای دیابتی شد؛
بهطوریکه در گروههای دیابت-تمرین-گزنه از هفتۀ دوم ،دیابت-گزنه از هفتۀ سوم و دیابت-تمرین
از هفتۀ چهارم اجرای پروتکل پژوهش ،کاهش معنادار قندخون در موشهای این گروهها در مقایسه
با مرحلۀ بعد از تزریق  STZمشاهده شد و این کاهش تا هفتۀ ششم پروتکل پژوهش ادامه داشت.
نکتۀ درخور توجه در یافتههای این پژوهش دربارۀ اثرگذاری تمرین ورزشی و عصارۀ گزنه بر کاهش
سطح قندخون این بود که عصارۀ گزنه روند افزایش سریعی بر کاهش قندخون در هفتههای اول تا
سوم داشت و از هفته سوم به بعد بهصورت آرام پیش رفت ،اما تمرین استقامتی در هفتههای اول و
دوم روندی آرام و از هفتۀ سوم به بعد سبب کاهش بیشتر سطح قندخون در مقایسه با عصارۀ گزنه
شد؛ بهطوریکه در انتهای پروتکل ،سطح قندخون در گروه ورزشی کمتر از گروه دریافتکنندۀ گزنه
شد.
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همچنین نتایج بافتی پژوهش حاضر نشان داد که دیابت سبب افزایش سلولهای نکروتیک در ناحیۀ
 CA3هیپوکامپ شد و شش هفته اجرای تمرین استقامتی بههمراه مصرف گزنه در گروه دیابت-
تمرین-گزنه در مقایسه با گروههای دیابت-تمرین و دیابت-گزنه ،تأثیر بسزایی بر کاهش سلولهای
نکروزشده در مقایسه با گروه دیابت-کنترل داشت .گزارش شده است که ورزش منظم باعث بهبود
کنترل متابولیک در حیوانات و انسانهای دیابتی میشود و یک جزء مهم در درمان دیابت محسوب
میشود ( .)36عضالت اسکلتی بهواسطۀ مجموعهای سازگاریهای ساختاری و عملکردی به ورزش
مزمن ،از طریق مکانیسمهای مختلفی از جمله افزایش جریان خون عضالنی ،افزایش اتصال انسولین
به گیرندۀ 1آن و افزایش تعداد  IRممکن است بهصورت موضعی سبب بهبود جذب و دفع گلوکز بعد
از ورزش شوند (.)36
همچنین این مطالعه نشان داد که عصارۀ هیدروالکلی گزنه اثر هیپوگلیسمیک چشمگیری بر موشهای
صحرایی دیابتی تحت درمان داشت .ترکیبات طبیعی زیادی وجود دارد که اثرات ضددیابتی آنها
ثابت شده است که از جملۀ این ترکیبات گلیکوپپتیدها ،ترپنوئیدها پپتیدها ،آمینها ،فالونوئیدها،
لیپیدها و کومارینهاست .مکانیسمهایی که به این ترکیبات پیشنهاد شده است ،عبارتاند از :تحریک
گلیکوژنز ،گلیکولیز کبدی ،بلوك کانالهای پتاسیم سلولهای بتای پانکراس و تنظیم جذب گلوکز از
دیوارۀ روده ( .)37از میان ترکیبات ذکرشده که خاصیت ضددیابتی دارند ،وجود فالونوئیدها ،پپتید و
آمینها وکومارینها و یونهای معدنی در برگ گزنه ثابت شده است .گزنه حاوی مقادیر زیادی
فالونوئید است که در بهبود شاخصهای قندخون مؤثر هستند ( .)38 ،39همچنین گزنه بر سطح
جذبی روده و آنزیمهای تجزیهکنندۀ کربوهیدارت اثر میگذارد و سبب مهار آلفا گلوکوزیدار میشود
( .)40عصارۀ هیدروالکلی گزنه از راه خاصیت آنتیاکسیدانی خود و پاكسازی رادیکالهای آزاد ،سبب
بازسازی بتای پانکراس میشود و از این راه سبب کاهش میزان قندخون موشهای دیابتی میشود
( .)41دربارۀ اثرگذاری همزمان مصرف گزنه و تمرین ورزشی ،مطالعۀ حاضر نشاندهندۀ اثر بهتر
ترکیب دو روش مداخلهای بر کاهش قندخون است .بهبود گلیسمیک در گروه دیابت-ورزش-گزنه
میتواند بهدلیل آثار پانکراتیک و غیرپانکراتیک گزنه بر سطح قندخون بههمراه نقش ورزش در
کاهندگی کاهش قندخون بهواسطۀ کاهش مقاومت به انسولین و بهبود تعادل انرژی در اثر ورزش در
بیماران مبتال به دیابت باشد.
از دیگر نتایج این مطالعه بررسی سلولهای نکروتیک در منطقۀ  CA3هیپوکامپ بود .نتایج بافتی
نشان داد دیابت سبب افزایش سلولهای نکروتیک در این منطقه شده است و اجرای تمرین استقامتی
و مصرف گزنه روند کاهشی در این سلولها در مقایسه با گروه کنترل-دیابت داشته است .استرس
)1. Insulin Receptor (IR
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اکسیداتیو در بیماران دیابتی و در مدلهای حیوانی دیابت افزایش مییابد .بهطور خاص ،رادیو
ایمونوهیستوشیمی نشان داده است که در همۀ مناطق هیپوکامپ در موشهای دیابتی که تحتتأثیر
استرس قرار دارند ،پروتئین  1HNEافزایش مییابد HNE .محصول آلدهید پراکسیداسیون لیپید است
که مانع انتقال گلوکز و جذب گلوتامات و همچنین تولید آپوپتوز عصبهای هیپوکامپ میشود .این
تغییرات مولکولی ،سلولی و مورفولوژیک ناشی از استرس و دیابت ممکن است به نقایص شناختی
مشاهدهشده در بیماران دیابتی سالمند و موشهای صحرایی مبتال به دیابت مبتال به  STZکمک کند.
بهطور خالصه ،دیابت محیطزیستی را ایجاد میکند که آسیبپذیری عصبیزا با عوامل استرسزا
افزایش میهد ( .)42در این مطالعه به احتمال زیاد عصارۀ گزنه توانسته است سطح استرس سلولی را
کاهش دهد و بهدنبال این کاهش موجب بهبود و جلوگیری از مرگ سلولهای هرمی هیپوکامپ شود؛
بهطوریکه در میان فالونوئیدهای موجود در گزنه ،کوئرستین از سایر ترکیبات فالونوئیدی بیشتر است
و با خاصیت آنتیاکسیدانی خود عملکرد سلولی را تغییر میدهد ( )39و گزارش شده است که عصارۀ
گزنه موجب مهار شدید و وابسته به دوز ترشح فاکتور نکروز تومور و اینترلوکین 6-میشود (.)43
بهعالوه ،از طریق مادۀ موثر کافئیک مالیک که عمدهترین جزء فنولی گیاه گزنه محسوب میشود،
سنتز سیکلواکسیزناژها را بهصورت وابسته به دوز مهار میکند و از این راه موجب مهار تولید سیتوکین-
ها میشود ( .)44همچنین گزنه میتواند از راه مهار مسیر فاکتور نکروزی تولید سیتوکینها را مهار
کند ()45؛ بنابراین عصارۀ هیدروالکلی گزنه نهتنها میتواند اثر درمانی در راستای کاهش قندخون
داشته باشد ،بلکه برای پیشگیری از عوارض دیابت بر سیستم عصبی نیز میتواند مفید باشد.
عالوهبر یافتههای بهدستآمده در زمینۀ اثرگذاری گیاه گزنه بر دیابت ،مطالعات نشان دادهاند که
تمرینهای ورزشی نیز با ایجاد وضعیت محافظت درونزا در سلولهای عصبی و از طریق افزایش
حساسیت به انسولین و کاهش عوامل خطرزا موجب زندهماندن سلولهای عصبی و حفاظت از آنها
در برابر نوروپاتی دیابتی میشوند ( .)46 ،47یکی از مکانیسمهای احتمالی تمرین ورزشی در زمینۀ
محافظت نورونی میتواند کاهش تشکیل رادیکالهای آزاد باشد .زمانی که سطح رادیکالهای آزاد
بیش از ظرفیت آنتیاکسیدانی سلول باشد ،میتوانند به مرگ سلول منجر شوند .استرس اکسیداتیو
ناشی از گونههای فعال اکسیژن بهشدت با دیابت و عوارض آن در ارتباط است و میتواند مرگ سلولی
را از طریق مسیرهای مختلف راهاندازی کند .از سوی دیگر ،مغز دارای ویژگی آنتیاکسیدانی بسیار
کمی است و بیشترین میزان اسیدهای چرب اشباع و کاتکوالمین ها را دارد که بهراحتی اکسید می
شوند و مغز را درمعرض آسیبهای اکسایشی بیشتری قرار میدهند ( .)48تمرین ورزشی منظم از
طریق افزایش دفاع آنتیاکسیدانی به کاهش استرس اکسیداتیو و کاهش عوارض دیابت از جمله
1. Hydroxy-2- Nonenal- 4
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کاهش مرگ نورونها منجر میشود ()47؛ بهطوریکه نشان داده شده است که در نتیجۀ فعالیت
بدنی سطح آنزیم آنتیاکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز در نقاط مختلف مغز افزایش مییابد و موجب
افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی مغز میشود ( .)49همچنین تمرینهای ورزشی عالوهبر افزایش
حساسیت به انسولین محیطی ،ممکن است سبب افزایش انتقال/فعالسازی ) IR (pTyr-IRو افزایش
پاسخ پروتئینهای پاییندست به سیگنالینگ انسولین برای مثال  pAKTser473در هیپوکامپ شود.
حضور  IRدر هیپوکامپ و قشر مغزی تأثیر بسزایی بر روند یادگیری و حافظه دارد .درواقع نشان داده
شده است که انسولین ،حافظه را در انسان و حیوانات آزمایشگاهی افزایش میدهد .بهطور مشابه،
تمرینهای ورزشی بر شکلپذیری هیپوکامپ و عملکرد حافظه تأثیر مثبت دارند (.)50
از دیگر مکانیسمهای احتمالی ورزش در زمینۀ قابلیت محافظت نورونی در برابر مرگ نورونی میتوان
به کاهش مقاومت به انسولین ،کاهش استرس اکسایشی و بهبود شکلپذیری سیناپسی بهدنبال افزایش
بیان و فسفوریالسیون پروتئین کیناز  ،Bپروتئین ضدآپوپتوزی  Bcl-2و مهار پروتئین پیشآپوپتوزی
 Baxو کاهش فعالیت کاسپازی اشاره کرد ( .)51اثرات مفید تمرینهای ورزشی بر کاهش عوارض
دیابت میتواند در بخشی بهدلیل تنظیم افزایشی پروتئینهای محافظتی حساس به استرس از قبیل
فاکتور هستهای کاپا  ،Bافزایش پروتئین شوك گرمایی ( ،)52افزایش سطوح سایتوکینهای ضدالتهابی
در مقایسه با سایتوکینهای پیشالتهابی ( )53و تنظیم افزایشی بیان نوروتروفینها ( )46باشد .با
توجه به نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهای مبنیبر اثرات مفید مصرف عصارۀ گزنه و اجرای تمرین
ورزشی بر جنبههای مولکولی و بافتی در بیماران دیابتی ،به احتمال زیاد ،تمرین ورزشی همراه با
عصارۀ گزنه سبب بهبود و تنظیم افزایشی بیشتر جنبههای مثبت و کاهش بیشتر جنبههای منفی در
مقایسه با اثرات تکی این مداخالت برمسیرهای مرگ سلولی میشود؛ البته برای تأیید این امر به
انجامدادن پژوهشهای بیشتری در این زمینه نیاز است .پیشنهاد میشود عالوهبر اندازهگیریهای
مولکولی مرتبط ،برای دستیابی به بهترین اثرگذاری تمرین استقامتی و عصارۀ هیدروالکلی گزنه بر
بافت عصبی مرکزی بهویژه بافت هیپوکامپ در بیماران دیابتی ،پروتکلهای تمرینی مختلف در کنار
دوزهای مصرفی متفاوت گزنه بررسی شود.

پیام مقاله
بهطورکلی ،نتایج این مطالعه نشان داد که تمرین استقامتی بههمراه مصرف عصارۀ هیدروالکلی گزنه
میتواند بهطور درخور توجهی مرگ سلولی ناشی از دیابت را در نورونهای ناحیۀ  CA3هیپوکامپ را
بهدنبال کاهش سطح قندخون تعدیل کند .همچنین استفاده از مداخالت ورزشی و گیاهی گزنه
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