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Introduction: Testosterone is a steroid hormone secreted by gonads and adrenal glands. High dose 

of testosterone leads to decrease neurogenesis and induce apoptosis in vitro. To modulate testosterone 

effect, plants contain anti-androgenic properties can be useful. Urtica dioica, often called common 

nettle, contains anti-androgen compounds. Furthermore, the phytoestrogens effects of nettle have been 

evaluated. In this study, the effect of nettle root extract on histological structures of the cerebral and 

cerebellar cortices of rats was evaluated after testosterone injection. Materials and Methods: Twenty 

healthy adult male Wistar rats were divided randomly into 4 groups: control group (received ordinary 

feed without any treatment), testosterone group (received 10 mg/kg testosterone subcutaneously), nettle 

root extract group (received 50 mg/kg nettle root extract orally), nettle + testosterone group (received 

50 mg/kg orally nettle root extract and 10 mg/kg testosterone). After 6 weeks, the brains were stained 

by hematoxylin and eosin. The number of neuronal cell body, nuclear diameter of neurons, diameter of 

Purkinje cells, and diameter of cerebellar layers were measured. Results: There were no significant 

differences in the mean number of neuronal cell body in cerebral cortex, diameter of Purkinje cells in 

cerebellum, and thickness of cerebellar layers among different groups. The nuclear diameter of neurons 

in inner granular layer of cerebrum in the testosterone group significantly increased compared to the 

nettle and nettle + testosterone groups. Conclusion: Nettle plant can be considered as a testosterone 

modulator. To determine more precise effect of nettle on the brain, further studies are needed.
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ه چــــــــكيد

کلید واژه ها:
1. مغز 

2. موش های صحرایی 
3. اورتیکا دیوئیکا 

4. تستوسترون

مقدمه: تستوسترون یک هورمون استروئیدی است که توسط گنادها و غدد آدرنال ترشح می شود. دوز 
باالی تستوسترون منجر به کاهش نورون  زایی مي شود و آپوپتوز را در شرایط آزمایشگاهی القاء مي کند. 
جهت تعدیل اثر تستوسترون، گیاهان حاوی ویژگي هاي آنتی آندروژن می توانند مفید باشند. اورتیکا دیوئیکا 
که اغلب به نام گزنه رایج است، حاوی ترکیبات آنتی آندروژنی می باشد. عالوه بر این، اثرات فیتواستروژنی 
گزنه ارزیابي شده است. در این مطالعه اثر عصارۀ ریشۀ گزنه بر ساختارهاي بافتی قشر مخ و مخچۀ موش هاي 
صحرایی بعد از تزریق تستوسترون مورد ارزیابی قرار گرفت. مواد و روش ها: 20 سر موش صحرایی نژاد 
ویستار بالغ نر سالم به صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل )تغذیۀ معمولی بدون هیچ گونه 
درمانی دریافت کردند(، گروه تستوسترون )10 میلي گرم/کیلوگرم تستوسترون به صورت زیر جلدی دریافت 
کردند(، گروه عصارۀ ریشۀ گزنه )50 میلي گرم/کیلوگرم عصارۀ ریشۀ گزنه به صورت خوراکی دریافت کردند( 
و گروه گزنه + تستوسترون )50 میلي گرم/کیلوگرم عصارۀ ریشۀ گزنه به صورت خوراکی و 10 میلي گرم/

کیلوگرم تستوسترون دریافت کردند(. پس از 6 هفته، مغزها توسط هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی 
شدند. تعداد جسم سلولی نوروني، قطر هستۀ نورون ها، قطر سلول های پورکنژ و قطر الیه های مخچه اندازه 
نوروني در قشر مخ، قطر  تعداد جسم سلولی  میانگین  در  تفاوت معنی داری  یافته ها: هیچ  گیری شد. 
سلول های پورکنژ در مخچه و ضخامت الیه های مخچه بین گروه هاي مختلف وجود نداشت. قطر هستۀ 
نورون ها در الیۀ گرانوالر داخلی مخ در گروه تستوسترون نسبت به گروه های گزنه و گزنه + تستوسترون به 
طور معني داري افزایش یافت. نتیجه گیری: گیاه گزنه مي تواند به عنوان یک تعدیل کنندۀ تستوسترون 

در نظر گرفته شود. جهت تعیین اثر دقیق تر گزنه بر مغز، مطالعه های بیشتري مورد نیاز است.  
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مقدمه
آدرنال  و  جنسی  غدد  توسط  که  است  هورمونی  تستوسترون 
انتقال  از طریق سیستم گردش خون به مغز  تولید می گردد و 
نیرو  افزایش  این هورمون جهت  باالی  می یابد )1(. تزریق دوز 
منجر  که  است  افزایش  به  رو  ورزشکاران  در  عضله ها  حجم  و 
خون1،  فشار  افزایش  قبیل  از  گوناگونی  اختالل هاي  ایجاد  به 
تاندونی5،  آسیب  سرطان4،  کبدی3،  نئوپالسم  شرایین2،  تصلب 
و  می گردد  عقیمی  و  ناباروری  رفتاری،  و  روانی  اختالل هاي 
همچنین در مطالعات جهت القای هیپرپالزی6 پروستات از این 

هورمون استفاده می شود )2-4(. 
بلوغ  زمان  در  تستوسترون  خصوص  به  جنسی  هورمون های 
تغییرات  ایجاد  به  منجر  افزایش  این  که  می یابند  افزایش 
فیزیولوژیک در اندام های بدن می شود. مغز نیز از این امر مستثنا 
نمی باشد و دچار تغییر شکل می شود که این تغییر ممکن است 
با تغییر رفتارهای شناختی و احساسی در طول این دوره از رشد 

در ارتباط باشد )6 ،5(. 
مطالعه هاي انجام شده در انسان و مدل های آزمایشگاهی نشان 
داده است که در زمان بلوغ، قشر مغز نازک تر می شود و زواید 
نورونی در نواحی خاصی از قشر مغز به طور چشم گیری کاهش 
از  لیمبیک  نواحی  حجم  افزایش  حالی که  در   )7،  8( می یابند 
میلین  نیز مسیرهای رشته های  و  و هیپوکامپ  آمیگدال  قبیل 
عامل  چند  هر   .)9،  10( می شود  دیده  زمان  این  در  شده  دار 
اصلی که باعث این تغییرات مورفولوژیکي در طول بلوغ می شود 
اینکه  بر  مبنی  شواهدی  وجود،  این  با  است،  ناشناخته  هنوز 
شوند  درگیر  فرایند  این  در  است  ممکن  جنسی  هورمون های 

موجود مي باشد )11(.
سطح  در  تغییر  است  ممکن  مورفولوژیکي  تغییرات  بر  عالوه 
سلولی با بلوغ و تغییر در سطح هورمون های جنسی به خصوص 
تستوسترون نیز رخ دهد. یک تغییر قابل توجه که در ارتباط با 
بلوغ رخ می دهد کاهش تکثیر سلولی و نورون زایی7 در شکنج 
میزان  می رسد  نظر  به   .)12( می باشد  هیپوکامپ  دندانه دار 
در  را  زایی  نورون  خون،  در  موجود  تستوسترون  طبیعی  سطح 
بالغین حفظ می کند و یا افزایش می دهد، در حالی که مطالعات 
محدودۀ  از  )خارج  تستوسترون  باالی  دوز  که  می دهند  نشان 
باعث  طوری که  به  دارد،  منفی  اثر  زایی  نورون  بر  فیزیولوژیک( 

کاهش تعداد سلول های نشاندار شده با 8BrdU می شود )13(. 
مطالعات در شرایط In vitro نیز گویای این امر است به طوری که 
نورونی  زواید  رشد  افزایش  باعث  تستوسترون  پایین  غلظت 
می شود در حالی که غلظت باالی تستوسترون باعث القای آپوپتوز 
می گردد )15 ،14(. طی یک مطالعۀ تجربی، Uchida و همکاران 
نشان دادند که مقادیر نسبتاً کم تستوسترون حجم انفارکتوس 
مغزی را در میان موش های نر با ایسکمی مغزی کانونی کاهش 

افزایش  تستوسترون  هورمون  باالی  دوز  حالی که  در  می دهد، 
حجم انفارکتوس را به همراه دارد )16(. 

با توجه به اینکه دوز باالی تستوسترون منجر به ایجاد تغییرات 
مورفولوژیکي و همچنین کاهش نورون زایی در بالغین می شود، 
از  از دوز باالی تستوسترون  امروزه جهت کاهش عوارض ناشی 
مواد حاوی آنتی آندروژن استفاده می شود. از جمله گیاهانی که 
خواص آنتی آندروژنی دارد گیاه گزنه می باشد. گیاه گزنه با نام 
علمی اورتیکا دیوئیکا9 از خانواده اورتیکاسه آ10 می باشد. مهم ترین 
جنس این تیره اورتیکا می باشد که دارای 50 گونه است )17(. 
هر چند ترکیبات زیادی در عصاره های آبی یا الکلی ریشۀ گزنه 
گزارش شده اند، با این حال ترکیبات فعال اصلی موجود در آن 
هنوز به طور کامل شناسایی نشده اند. تأثیرات گزنه به بیش از یک 
دسته از مواد شیمیایی نسبت داده شده اند. مي توان گفت مهم ترین 
ترکیبات موجود در ریشۀ گزنه و مسئول آثار فارماکولوژیک آن 
و  لکتین ها  پلی ساکاریدها،  فالونوئید ها،  استرول ها،  لیگنان ها، 

اسید های چرب هستند )19 ،18(. 
شباهت های  با  فیتواستروژن ها  اصلی  اجزای  ترکیبات  این 
ساختاری به استروژن و آنتی استروژن های طبیعی و مصنوعی 
و  آلفا-ردوکتاز11   5 آنزیم های  فعالیت  از  که   )20( هستند 
فیتواستروژن ها  اثرات   .)21( می کنند  ممانعت   1217β-HSD
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  مرکزی  بر سیستم عصبی 
ایزوفالون های موجود در فیتواستروژن ها موجب افزایش سطوح 
استیل  مغز،  از  شده  مشتق  نوروتروفیک  فاکتورهای   mRNA
و  مخ  قشر  در  عصبی  رشد  فاکتورهای  و  ترانسفراز  کولین 
هیپوکامپ می گردند )23 ،22(. همچنین گزارش شده است که 
فیتواستروژن ها با ممانعت از اتصال آنزیم آروماتاز13 به سوبسترا، 

با آندروژن رقابت می کنند )24(. 
دوز  از  ناشی  پروستات  هیپرپالزی  درمان  جهت  مطالعه ای  در 
که  گردید  استفاده  گزنه  ریشۀ  عصارۀ  از  تستوسترون،  باالی 
شد  مشاهده  هیستومتریک  پارامترهای  در  کاهش چشم گیری 
)4(. یافته ها حاکي از آن بود که ایزوفالون های موجود در گیاه 
از مغز،  نوروتروفیک مشتق شده  فاکتورهای  بر  گزنه می توانند 
استیل کولین ترانسفراز و فاکتورهای رشد عصبی در قشر مغز 
تأثیر بگذارند. همچنین با توجه به اینکه اثرات تستوسترون بر 
مغز در دوزهای مختلف متفاوت است و عصارۀ ریشۀ گزنه دارای 
خاصیت آنتی آندروژنی می باشد، در این راستا در تحقیق حاضر 
سعی گردید تا اثرات این گیاه دارویی بر ساختار بافتی قشر مخ 

و مخچه متعاقب تزریق تستوسترون بررسی گردد.
مواد و روش ها

تستوسترون از شرکت نیل مصر، قطرۀ خوراکی اورتیدین )عصارۀ 
اندازه گیری  کیت  و  ایران  اسانس  باریچ  شرکت  از  گزنه(  ریشۀ 
تستوسترون موش صحرایی از شرکت DRG آلمان خریداری شدند.
1 Hypertension 
2 Atherosclerosis
3 Hepatic neoplasms
4 Carcinoma
5 Tendon damage
6 Hyperplasia
7 Neurogenesis

8 Bromodeoxyuridine
9 Urtica dioica
10 Urticaceae 
11 5 α Reductase
12 17Beta Hydroxysteroid Dehydrogenase
13 Aromatase enzyme
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آماده سازی حیوانات و طرح آزمايش
با میانگین وزنی  بالغ به ظاهر سالم  نر  20 سر موش صحرایی 
و  تکثیر  خانۀ  از  ماه   3/5-4 تقریبی  سن  با  گرم   290  ±  20
دانشگاه  دامپزشکی  دانشکدۀ  آزمایشگاهی  حیوانات  پرورش 
شهید چمران اهواز خریداری شدند. حیوانات به مدت یک هفته 
به منظور سازش با شرایط محیطی نگهداری شدند. موش های 
از  قبل  روز  و غذا داشتند. یک  به آب  آزاد  صحرایی دسترسي 
شروع تزریق ها، موش های صحرایی به طور تصادفی به 4 گروه  

به شرح زیر تقسیم شدند:
گروه اول )گروه کنترل(: شامل 5 سر موش صحرایی که 
به عنوان شاهد و بدون درمان در شرایط یکسان محیطی و 

تغذیه ای با سایر گروه ها بودند.
گروه دوم )تستوسترون(: شامل 5 سر موش صحرایی که 
روزانه یک دوز تستوسترون به میزان 10 میلي گرم/کیلوگرم 

به صورت تزریق زیر جلدی دریافت کردند.
گروه سوم )گزنه(: شامل 5 سر موش صحرایی که روزانه 
یک دوز عصارۀ ریشۀ گزنه به میزان 50 میلي گرم/کیلوگرم به 
صورت خوراکی )گاواژ(14 با استفاده از نیدل مخصوص گاواژ 

دریافت کردند.
گروه چهارم )گزنه + تستوسترون(: شامل 5 سر موش 
)گاواژ( عصارۀ ریشۀ  به صورت خوراکی  صحرایی که روزانه 
با دوز 10  با تستوسترون  mg/kg 50 همزمان  با دوز  گزنه 
میلي گرم/کیلوگرم را دریافت کردند. آزمایش به مدت 6 هفته 

به طول انجامید. 
مطالعة بافت شناسی

یک روز بعد از آخرین تجویز، موش های صحرایی به آزمایشگاه 
منتقل شدند و پس از توزین حیوانات، توسط کلروفرم بیهوش 
شدند. روش کشتن حیوانات همگی براساس قوانین کمیتۀ مراقبت 
از حیوانات ایران و طبق آیین نامۀ اخالقی دانشکدۀ دامپزشکی 
دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. استخوان های جمجمه 
برداشته شدند و مغز به طور کامل جدا گردید. با برشی طولی، 
مغز به دو نیمکره چپ و راست تقسیم و نیمکرۀ چپ به منظور 
بافر %10  فرمالین  کنندۀ  ثابت  محلول  در  بافتی  مراحل  انجام 
قرار داده شد. به منظور مطالعۀ میکروسکوپی نمونه های پایدار 
شده به روش استاندارد تهیۀ مقاطع بافتی پارافینی، برش هایی با 
ضخامت µm 6-5 تهیه شدند و با استفاده از روش 15H&E رنگ 

آمیزی و مورد مطالعۀ هیستومورفومتری قرار گرفتند. 
از عدسی چشمی مدرج،  استفاده  با  نیز  میکرومتری  در بخش 
لنز دیجیتال Dino-Lite و نرم افزار Dino Capture 1، ساختار 
مخ،  قشر  در  نورون ها  هستۀ  قطر  شامل  مغز  هیستومتریک 
میانگین ضخامت الیه های مولکوالر، گرانوالر و پورکنژ مخچه و 

همچنین قطر سلول های پورکنژ اندازه گیری شد. میانگین تعداد 
 Dino Capture 1 جسم سلولی نورون ها نیز با استفاده از نرم افزار
شمارش شد. روش شمارش به این صورت بود که ابتدا از هر ناحیۀ 
مورد مطالعۀ مغز موش، تعداد 5 عدد برش بافتی به فاصلۀ 60 
میکرومتر از یکدیگر انتخاب گردید و سپس از هر برش 5 عکس 
با بزرگنمایی 200 تهیه شد. همچنین سلول های گلیال و نورون ها 
از لحاظ مورفولوژی مورد مطالعه قرار گرفتند، به این صورت که 
سلول های گلیال با اندازۀ هسته کوچکتر و هتروکروماتین بیشتر 

نسبت به نورون ها تشخیص داده شدند. 
اندازه گیری سطح سرمی تستوسترون

موش های  قلب  از   5  cc سرنگ  از  استفاده  با  خون  نمونه های 
صحرایی  گرفته و سپس لوله های حاوی خون فاقد مادۀ منعقد 
کننده در بن ماری ˚C 37 به مدت حداقل یک ساعت قرار داده 
شدند. با استفاده از سانتریفیوژ با دور rpm 3000 به مدت 10 
دقیقه، سرم نمونه ها جدا گردید و تا زمان سنجش هورمونی در 
نگهداری شدند. سپس سطح سرمی  و  ˚C 70- منجمد  فریزر 
به  تستوسترون  اندازه گیری  کیت  توسط  نمونه ها  تستوسترون 

روش االیزا اندازه گیری شدند.
آنالیز آماری داده ها

SPSS 21 مورد  نرم افزار  از  با استفاده  داده های به دست آمده 
تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. داده ها به صورت میانگین ± 
انحراف معیار ارائه شدند. جهت مقایسه میانگین ها در گروه های 
آزمون  پس  یکطرفه،  واریانس  آنالیز  آزمون  از  مطالعه  تحت 

توکي16 استفاده گردید و P>0/05 معنی دار تلقی گردید.

يافته ها
نتايج بافت شناسی 

نتایج بافت شناسی حاصل از این تحقیق نشان داد که سلول های 
موجود در الیۀ گرانوالر داخلی قشر مخ در گروه تستوسترون 
نسبت به گروه های گزنه و گزنه + تستوسترون بزرگتر مشاهده 
سلول های  مخچه،  بافت شناسی  مطالعۀ  در   .)1 )تصویر  شدند 
گروه  به  نسبت  تستوسترون   + گزنه  گروه  در  مخچه  پورکنژ 

کنترل بزرگتر دیده شدند )تصویر 2(.
بررسی های هیستومتری قطر هستۀ نورون ها، در بین گروه های 
مورد آزمایش تغییرهایي را نشان داد )نمودار 1(، به طوری که 
 ±  0/149( تستوسترون  گروه  بین  داخلی  گرانوالر  الیۀ  در 
گزنه  کنندۀ  دریافت  گروه هاي  با  مقایسه  در  میکرومتر(   9/22
گزنه  کنندۀ  دریافت  و   )P>0/01(-)میکرومتر  8/1  ±  0/178(
افزایش   (P>0/05(-)میکرومتر  8/44±0/191( تستوسترون   +
در   .)1 ،F)16(-)نمودار   3(=8/58( داشت  وجود  معنی داری 
حالي که میانگین تعداد جسم سلولی نورون ها در بین هیچ کدام 

از گروه ها تغییر معنی داری را نشان نداد )نمودار 2(.

14 Gavage
15 Hematoxylin and Eosin stain
16 Tukey
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تصويــر 1- الــف( الیــۀ گرانــوالر داخلــی قشــر مغــز گــروه کنتــرل ب( الیــۀ گرانــوالر داخلــی در 
گــروه تستوســترون ج( الیــۀ گرانــوالر داخلــی در گــروه گزنــه د( الیــۀ گرانــوالر داخلــی در گــروه 
گزنــه + تستوســترون )40X(. جســم ســلولی نورون هــای موجــود در الیــۀ گرانــوالر داخلــی قشــر 
مــخ در گــروه تستوســترون نســبت بــه گروه هــای گزنــه و گزنــه + تستوســترون بزرگتر مشــاهده 

شــدند. هســتۀ نوروگلــی بــا فلــش زرد و هســتۀ نــورون بــا فلــش آبــی نشــان داده شــده اســت.

ــه + تستوســترون ج(  ــرش عرضــی مخچــه گــروۀ کنتــرل ب( گــروه گزن ــف( ب ــر 2- ال تصوي
گــروه گزنــه د( گــروه تستوســترون )40X(. افزایــش انــدازۀ ســلول های پورکنــژ در گــروه گزنــه + 
تستوســترون نســبت بــه گــروه کنتــرل قابــل توجــه اســت. فلــش زرد نشــان دهندۀ یــک ســلول 

ــد. ــژ مي باش پورکن

نمــودار 1- میانگیــن و انحــراف معیــار قطــر هســتۀ نورون هــا در قشــر مــخ 
ــان دهندۀ  ــت ** نش ــه. عالم ــورد مطالع ــای م ــی در گروه ه ــوش صحرای م
ــا  ــترون ب ــروه تستوس ــن گ ــطح P>0/01 در بی ــا س ــی دار ب ــالف معن اخت
ــه می باشــد و عالمــت * نشــان دهندۀ اختــالف  گــروه دریافــت کننــدۀ گزن
معنــی دار بــا ســطح P>0/05 در بیــن گــروه تستوســترون بــا گــروه گزنــه + 

ــد. ــترون می باش تستوس

ــلولی  ــداد جســم س ــر در تع ــار تغیی ــن و انحــراف معی ــودار 2- میانگی نم
ــه. ــورد مطالع ــای م ــی در گروه ه ــوش صحرای ــخ م ــر م ــا در قش نورون ه

میانگین ضخامت الیه های مولکوالر، گرانوالر و پورکنژ در نمودار 
گروه ها  بین  در  معنی داری  تغییر  که  است  شده  داده  نشان   3
مشاهده نشد. در این مطالعه، همچنین قطر سلول های پورکنژ 
بین  سلول ها،  در  تغییرات  این  میانگین  که  شد  گیری  اندازه 

گروه های مختلف اختالف معنی داری را نشان نداد )نمودار 4(.
نتايج نمونه های سرمی تستوسترون

دریافت  گروه های  در  تستوسترون  سرمی  سطح  میانگین 
کنندۀ تستوسترون )0/47 ± 23/83( و دریافت کنندۀ گزنه + 

با گروه های کنترل  تستوسترون )0/41 ± 25/59( در مقایسه 
)0/47 ± 1/97( و گزنه )1/69 ± 3/21( به صورت معنی داری 

 .)F)16، 3(=950/342، P>0/001( افزایش داشتند
کنندۀ  دریافت  گروه  در  تستوسترون  سرمی  سطح  میانگین 
 + گزنه  کنندۀ  دریافت  گروه  با  مقایسه  در  تستوسترون 
تستوسترون کاهش غیر معنی داری را نشان داد. همچنین گروه 
گزنه در مقایسه با گروه کنترل دارای افزایش سطح تستوسترون 

سرم خون بود ولی این افزایش معنی دار نبود )نمودار 5(.
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بحث و نتیجه گیری
آندروژن ها با ایجاد تغییرات ساختاری در هسته های دی مورفیک 
جنسی هیپوتاالموس، تغییر در رشد سلول های هرمی هیپوکامپ 
اثرات خود را  و سلول های گرانولر شکنج دندانه دار17 می توانند 
اعمال کنند )27-25(. طی یک مطالعۀ تجربی بر روی موش های 
صحرایی  عقیم شده، نشان داده شد که تجویز تستوسترون باعث 
زایي می شود )28(. در حالی که طی یک مطالعۀ دیگر،  نورون 
تستوسترون  باالی  دوز  دادند که  و همکاران گزارش   Spritzer

باعث کاهش نورون  زایی مي گردد )29(. 
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در گروه تستوسترون 
گرانوالر  مولکوالر،  الیه های  در  نورون ها  سلولی  جسم  تعداد 
که  داشت  معنی داري  غیر  افزایش  مخ  پلي مورفیسم  و  خارجي 
مختلف  گروه های  در  پارامتر  این  نشدن  معنی دار  به  توجه  با 
نمی توان راجع به تأثیر تستوسترون بر قشر قضاوت دقیقی داشت. 
براساس چندین مطالعه ثابت شده است که تستوسترون تأثیر 
ممکن  و همچنین  دارد  مغز  ساختارهای  مورفولوژی  بر  مهمی 

است بر روي عملکرد این ساختارها مؤثر باشد )30(. نتایج حاصل 
از این تحقیق نشان داد که در گروه دریافت کنندۀ تستوسترون، 
قطر هستۀ نورون ها به طور معنی داری افزایش یافت. همچنین 
الزم به توضیح است که تفاوت در گونۀ حیوان مورد آزمایش، طول 
دورۀ آزمایش، روش تجویز و دوز هورمون مي تواند دلیل وجود 
این گزارش هاي مخالف و موافق با نتایج مطالعۀ حاضر باشند، به 
طوری که یکی دیگر از عوامل مؤثر جهت بررسی آندروژن ها بر 

مغز مدت زمان مواجهه است )31(. 
نورونی  تخریب  مقابل  در  محافظتی  اثر  یک  فیتواستروژن ها 
ایجاد شده توسط کم کاری تخمدان دارند )32( و شاید خواص 
اثرات  حاضر،  مطالعۀ  در   .)33( باشند  داشته  نیز  نوروتروفیک 
باالی  دوز  از  ناشی  عوارض  کاهش  جهت  گزنه  ریشۀ  عصارۀ 
پارامترهای  بررسی  طوری که  به  شد،  بررسی  تستوسترون 
میکرومتری قشر مخ نشان داد که قطر هستۀ نورون ها در گروه 
دریافت کنندۀ گزنه + تستوسترون نسبت به گروه تستوسترون 
کاهش معنی دار داشت که می توان چنین استنباط کرد که گزنه 

تا حدی از اثر تستوسترون جلوگیری کرده است. 
17 Dentate gyrus 

نمــودار 3- میانگیــن و انحــراف معیــار تغییــر در ضخامــت الیه هــای قشــر 
مخچــۀ مــوش صحرایــی در گروه هــای مــورد مطالعــه.

ــار  تغییــرات قطــر ســلول های پورکنــژ  ــودار 4- میانگیــن و انحــراف معی نم
ــه. ــورد مطالع ــای م ــی در گروه ه ــوش صحرای مخچــۀ م

نمــودار 5- میانگیــن و انحــراف معیــار تغییــرات ســرمی تستوســترون )نانوگرم/
ــان دهندۀ  ــت *** نش ــش. عالم ــورد آزمای ــای م ــن گروه ه ــر( در بی میلی لیت
اختــالف معنــی دار گــروه تستوســترون بــا گروه هــای کنتــرل و گزنــه بــا ســطح 
P>0/001 مــی باشــد. عالمــت +++ نشــان دهندۀ اختــالف معنــی دار گــروه گزنــه 

ــا ســطح P>0/001 می باشــد. ــه و کنتــرل ب ــا گروه هــای گزن + تستوســترون ب
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مغز  بر  استروژن ها  فیتو  اثرات  به  مربوط  مباحث  از  دیگر  یکی 
صحرایی  موش های  مغز  در  آپوپتوز  و  سمیت  القای  احتمال 
می باشد. مطالعۀ مشخصه های قطر هسته و تعداد جسم سلولی 
نورون ها در بین گروه کنترل با گروه دریافت کنندۀ گزنه هیچ 
نتایج،  این  به  با توجه  نداد که  را نشان  تغییر معنی داری  گونه 
در  موجود  استروژن های  فیتو  که  نتیجه گرفت  می توان چنین 
گیاه گزنه منجر به آپوپتوز و القای سمیت نشده است که با نتایج 

Choi و Lee در تضاد می باشد )34(. 

اثر  کنندۀ  تعدیل  یک  عنوان  به  گزنه  گیاه  زمینه  این  در 
نورون  هستۀ  قطر  متغیر  مورد  در  خصوص  به  تستوسترون 
اثر  به معنی دار نشدن  با توجه  قرار گیرد.  می تواند مورد توجه 
گیاه گزنه بر دیگر شاخص های مورد مطالعه، تحقیقی با تعداد 

نمونۀ بیشتر جهت بررسی دقیق تر پیشنهاد می گردد. 

10. Lebel C, Beaulieu C. Longitudinal development 
of human brain wiring continues from childhood into 
adulthood. J Neurosci. 2011; 31(30): 10937-47.

11. Raznahan A, Lee Y, Stidd R, Long R, Greenstein D, 
Clasen L, et al. Longitudinally mapping the influence of 
sex and androgen signaling on the dynamics of human 
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