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Abstract 

Introduction: Neuropathic pain is one of the common complications of diabetes mellitus which is caused by 

impairment in nerve conductivity. The role of flavonoid and polyphenol compounds in treatment of neuropathic pain 

has been revealed, and extract of onion contains significant amounts of these compounds. The aim of this study was to 

investigate the effect of alcoholic extract of onion on diabetic neuropathic pain in streptozotocin-diabetic rats. 

Methods: In this experimental study, 40 male Wistar rats were divided into 5 groups: normal control, diabetic 

control and groups receiving alcoholic extract of onion (125, 250 and 500 mg/kg/day). After injection of streptozotocin 

(55 mg/kg), the extract was administered for 3 weeks. At days 0, 7, 14 and 21 after injection of streptozotocin, 

assessment of neuropathic pain was performed by thermal allodynia, mechanical allodynia, hyperalgesia and formalin 

test. 

Results: Behavioral responses to thermal and mechanical stimuli in diabetic control rats showed significant 

reduction (P<0.05). Oral administration of alcoholic extract of onion at doses of 125 and 250 led to improvement in 

diabetic neuropathic pain in all 4 tests. However, dose of 500 mg didn’t improve neuropathic pain. 

Conclusion: Oral administration of alcoholic extract of Iranian red onion improves diabetic neuropathic pain in rats. 
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در  یابتید یبر درد نوروپات یرانیقرمز ا ازیپ یاثر عصاره الکل یبررس

 نیشده با استرپتوزوتوس یابتید ییصحرا های موش

 *4زاده، محسن تقي3، زهرا تمسکي2عليرضا طاليي ، سيد1رضا تمتاجياميد

 ، كاشان، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي كاشانیولوژيزيفمركز تحقيقات . 1
 ، كاشانمركز تحقيقات فيزيولوژی، دانشگاه علوم پزشکي كاشان .2
 ، كاشانكميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي كاشان .3

 ، كاشانکي كاشانهای متابوليك، دانشگاه علوم پزش مركز تحقيقات بيوشيمي و تغذيه در بيماری. 4

 93مهر  3پذيرش:   93مرداد  1دريافت: 
  

 چكيده

فنولي و فالونوئيدی در شود. نقش تركيبات پليهای عصبي ايجاد ميدرد نوروپاتي يکي از عوارض شايع بيماری ديابت است كه به علت ايجاد اختالل در هدايت پيام :مقدمه

باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسي تاایير عصااره الکلاي پيااز قرماز      عصاره پياز دارای مقادير قابل توجهي از اين تركيبات مي درمان درد نوروپاتي ديابتي محرز شده است. و

        . باشد يمهای صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوسين ايراني بر درد نوروپاتي در موش

هاای دياابتي دريافات كنناده     گروه تقسيم شدند. گروه كنترل نرمال، گروه كنترل ديابتي و گاروه  5د ويستار به صحرايي نر نژاسر موش  40در اين مطالعه تجربي  :ها  روش

باه  خوراكي  به صورتگرم بر كيلوگرم وزن بدن(. پس از القای ديابت با استرپتوزوتوسين به مدت سه هفته عصاره الکلي پياز قرمز ايراني ميلي 500و  250، 125عصاره الکلي پياز )

هاای آلودينياای حرارتاي، آلودينياای مکاانيکي،      بعد از تزريق استرپتوزوسين بررسي درد نوروپاتي ديابتي توسط آزماون  21و 14، 7، 0های صحرايي تجويز شد. طي روزهای موش

 صفحه داغ و آزمون فرمالين انجام گرديد.

 125(. تجويز خوراكي عصاره الکلي پياز در دوز p<0.05نترل ديابتي كاهش قابل توجهي داشت )های كهای حرارتي و مکانيکي در موشپاسخ رفتاری به محرک ها: يافته

 در بهبود درد نوروپاتي ديابتي نداشت. یريتأی چيهگرم ميلي 500(. اما دوز p<0.05طور قابل توجهي باعث بهبود درد نوروپاتي ديابتي در هر چهار آزمون گرديد )به 250و 

 شود.های صحرايي ميز خوراكي عصاره الکلي پياز قرمز ايراني باعث بهبود درد نوروپاتي ديابتي در موشتجوي جه گيري:ينت

 

نياسترپتوزوس ن،يآزمون فرمال ا،ينيآلود ،يدرد نوروپات از،يپ :هاي كليدي واژه

 1مقدمه

ديابت يك بيماری متابوليکي اسات كاه عمادتاه باه دليال      

كاهش انسولين ايجاد شده و  های انسولين يااختالل در گيرنده

شود. اين بيماری های كبدی ميخون و آنزيمباعث افزايش قند
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دارای عوارض مختلفي از جمله بيماری قلبي عروقاي، اخاتالل   

باشد. در نوروپاتي ديابتي بينايي و همچنين نوروپاتي ديابتي مي

هاای عصابي دچاار    های عصبي و سارعت هادايت پياام   پايانه

هاا ارتباا    د و ايان اخاتالل باا انادازه ناورون     شوناختالل مي

-تر مانند ناورون های بزرگكه در نورونمستقيمي دارد، طوری

ها درگيار  تر بوده و زودتر از ساير اندامهای پا اين اختالل شايع

هاای  شود. از دست دادن حاس و عادم پاساخ باه محارک     مي

دنبال زا عوارضي مانند زخم پای ديابتي و قطع عضو را بهآسيب
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-و آنازيم  TNF-αهای آزاد، آپوپتوز و . راديکال[12، 19]دارد 

يابند و افازايش ايان   های كبدی در بيماری ديابت افزايش مي

تواند نقش مهمي در بروز عوارضاي مانناد پاايين    ها ميفاكتور

 . [40 ،21]آمدن آستانه درد در نوروپاتي ديابتي داشته باشد 

ير گياهاان مختلاب بار    مطالعات زيادی جهت بررساي تاای  

-. برگ زيتون مي[20 ،9]بهبود درد نوروپاتي انجام شده است 

ها درد نوروپاتي دياابتي را  تواند از طريق كاهش آپوپتوز نورون

. عصاااره گياااه [20]هااای صااحرايي بهبااود ببخشااد در ماوش 

تواند درد نوروپااتي را  اكسيداني خود ميشاهدانه با فعاليت آنتي

. یابات شاده   [9] يي ديابتي كااهش دهاد  های صحرادر موش

است كه بين خاصيت آنتي اكسيداني گياهان و فالونوئيادهای  

. و در مطالعاات  [33 ،28] ها ارتباا  مساتقيمي وجاود دارد   آن

مختلب یابت شده است كه اين تركيباات نوروپااتي دياابتي را    

توانند با كااهش  بخشند. رسوراترول و كوركومين ميبهبود مي

TNF-α تركيااب [35]عااث بهبااود درد نوروپاااتي شااوند   با .

تواند باعث بهباود درد نوروپااتي   فالونوئيدی كوئرستين نيز مي

-ای مشخص شد كه كوئرستين مي. در مطالعه[2]ديابتي شود 

های اوپيوئيدی باعث بهبود درد تواند از طريق تایير بر مکانيسم

يااره ( گياااهي از تAllium cepa. پياااز )[3]نوروپاااتي گااردد 

. پياز قرمز حاوی مقاادير  [34] باشد يم( Liliaceae) سوسنيان

زيادی از تركيبات پلي فنولي و فالونوئيدی مانناد كوئرساتين،   

. پياز گياهي باا خاصايت   [32 ،27]باشد روتين و كامپفرول مي

آنتي اكسيداني بااليي بوده و در درماان هيپوگاليسامي نقاش    

ایار ضاد باكترياايي و     . در مطالعاات مختلاب  [7] مویری دارد

همچنين ایر مثبت اين گياه بر درمان ايسکمي قلباي گازارش   

شده است كه در اين مطالعات علت اين ایر درماني را خاصايت  

 . [31 ،6] انداكسيداني اين گياه عنوان كردهآنتي

مثبت كوئرستين بر بهبود درد نوروپااتي   راتيتأیبا توجه به 

زياادی از ايان تركياب آنتاي      ديابتي و همچنين وجود مقاادير 

اكسيدان در پياز، ايان مطالعاه باا هادف بررساي ایار عصااره        

هاای  شده الکلي پياز بر درد نوروپاتي دياابتي در ماوش  خشك

 صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين انجام گرديد.

 ها روش و وادم

در اين مطالعه پس از القای ديابات، در روز پانجم پاس از    

ها اندازه گيری شد و پاس از ایباات   ند خون آنتزريق ميزان ق

ها گاواژ عصاره الکلي پياز به مدت ساه هفتاه   ديابتي بودن آن

گيری قند خون و ایباات دياابتي باودن    انجام گرديد. روز اندازه

. در ايان مادت جهات    گرفتاه شاد  ها، روز صفر در نظار  موش

 بررسي نوروپاتي دياابتي از چهاار آزماون آلودينياای حرارتاي،     

آلودينيای مکانيکي، هيپرآلژزيای حرارتي و آزمون فرماالين در  

 استفاده گرديد. 21و 14، 7، 0روزهای

موش صحرايي نر ناژاد ويساتار باا مياانگين      40حيوانات: 

تايي تقسيم بندی 8گروه  5گرم به طور تصادفي در  250وزني 

 شدند:

هاا  ای روی آنگروه اول: كنترل نرمال كاه هايچ مداخلاه   

. گااروه دوم: كنتاارل ديااابتي، كااه   گرفتااه اساات نصااورت 

گرم باه ازای هار كيلاوگرم    ميلي 55استرپتوزوتوسين به مقدار 

ها تزرياق شاد. گاروه    وزن بدن به صورت داخل صفاقي به آن

های ديابتي كه روزانه عصاره الکلي پياز را به سوم: گروه موش

گارم باه ازای هار كيلاوگرم وزن بادن و باه       ميلي 125مقدار 

-ت گاواژ دهاني دريافت كردند. گروه چهارم:  گروه موشصور

 250های ديابتي كه روزانه عصااره الکلاي پيااز را باه مقادار      

گرم به ازای هر كيلوگرم وزن بادن و باه صاورت گااواژ     ميلي

های ديابتي كاه  دهاني دريافت كردند. گروه پنجم: گروه موش

رم به ازای هار  گميلي 500روزانه عصاره الکلي پياز را به مقدار 

 كيلوگرم وزن بدن و به صورت گاواژ دهاني دريافت كردند.

تهياه عصااره الکلاي،     به منظورسازی عصاره: تهيه و آماده

های شهر كاشان خريداری شاده  ابتدا پياز مورد نياز از فروشگاه

-و از نظر هرباريوم و ساالمت، توساط كارشانار ارشاد گيااه     

اساانس   يي شاركت بااري   شناسي مركز تحقيقات گياهان دارو

های خريداری شده خرد و سپس در مورد تاييد قرار گرفت. پياز

دمای اتاق خشك شد. سپس پياز خشك شده آسياب شد. پس 

از آسياب كردن پودر بدست آمده در داخل پركوالتور قارار داده  

درجه به آن اضافه گرديد 96شد و به ميزان كافي الکل اتيليك 

سااعت،   72سطح پياز را الکل بگيرد. پس از سانتي متر از  5تا 

سطح مايع حاصل از پركوالتور با استفاده از كاغذ صافي، صاف 

درجاه   40تغليظ، محلول حاصال در دماای    به منظورگرديد و 

قرار گرفت تا تمامي الکل آن خارج شود. در نهايت مقدار مااده  

 خشك عصاره تغليظ شده جهت گاواژ اندازه گيری شد. 

ديابت: القای ديابات توساط تزرياق داخال صافاقي      القای 
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( حل شده در بافر Sigma-Aldrich, USAاسترپتوزوتوسين )

گارم باه ازای هار    ميلاي  55باه مقادار    PH=4.5سيترات باا  

هايي كه قناد  روز موش 5كيلوگرم وزن بدن انجام شد. پس از 

هايي كه قند خونشان بيش ها اندازه گيری شد و موشخون آن

گاارم در هاار دسااي ليتاار بااود ديااابتي تلقااي    ميلااي 250از 

 .]18[شدند يم

های رفتاری: جهت بررسي درد نوروپااتي دياابتي در   آزمون

های صحرايي توسط چهاار آزماون آلودينياای حرارتاي،     موش

آلودينيای مکانيکي، هايپرآلژزيای حرارتاي و آزماون مکاانيکي    

 صورت گرفت.

ت حياوان  آلودينيای حرارتي: جهت مشخص كردن حساسي

به آلودينيای حرارتي از پاشيدن استون به كب پا اساتفاده شاد   

. در اين روش حيوان بر روی يك شبکه سيمي قارار داده  [41]

جای سوزن آن ياك  يك سرنگ انسولين كه به لهيبه وسشد و 

قرار داشت، يك قطره استون باه كاب    لنيپروپ يپللوله باريك 

باار و هار باار باه      5 پای چپ حيوان پاشيده شد. اين آزمايش

كاه باا پاشايده شادن     دقيقه انجام گرفت. در صورتي 3فاصله 

عنوان پاسخ مثبات و  كرد، بهاستون حيوان پای خود را بلند مي

شاد. درصاد   در غير اين صورت پاسخ منفي در نظر گرفته ماي 

پاسخ از طريق تعداد پاسخ مثبت حيوان نسبت باه كال تعاداد    

 تحريك محاسبه گرديد.

نيای مکانيکي: حيوانات را بر روی يك شبکه سايمي  آلودي

و  20×20و در داخل يك محفظه پالكساي گاالر باه ابعااد     

متر قرار داده و بعد از عادت كردن حياوان باه   سانتي 30ارتفاع 

جهات سانجش    von–Freyمحيط جديد از تارهاای مختلاب   

آلودينيای مکانيکي استفاده شد. در اين آزمايش از تارهای فوق 

 Stoelting, USAگارم سااخت شاركت     60تا  2محدوده در 

استفاده شد. هر آزمايش را باا تاار دارای كمتارين وزن شاروع     

ترتيب در صورت عدم پاسخ حياوان، تاار باا شاماره     كرده و به

 5گرديد. هر تار را سه بار متوالي باه فاصاله   باالتر انتخاب مي

فشاار داده،   مدت يك یانيه به كب پای حيوانیانيه و هر بار به

شد )حياوان پاای خاود را بلناد     بار متوالي پاسخ داده مي 2اگر 

آمد و ديگار آزماايش اداماه    حساب ميكرد( آستانه پاسخ بهمي

نياز پاساخ    60كه حيوان به تار شماره كرد. در صورتيپيدا نمي

شاد  عنوان آستانه پاسخ در نظر گرفتاه ماي  به 60داد، عدد نمي

[8]. 

: در (Radiant Heat Plantar test) ارتيهايپرآلژزيای حر

     Radiant heat plantar testاياان آزمااايش از دسااتگاه  

(Ugo Bassil, Italy)    استفاده شد. با استفاده از ايان دساتگاه

با تاباندن اشعه مادون قرمز از ميان سطح پلکساي گاالر باه    

كب پای سالم، ميزان تحمل حيوان نسبت به محارک آسايب   

گرفت. ايان روش توساط   ي مورد سنجش قرار ميرسان حرارت

Hargreaves   در ايان  [15] و همکارانش معرفي شاده اسات .

روش، بخش مياني كب پاای حياوان در معارض اشاعه قارار      

 Paw Withdrawalدر عقب كشيدن پاا  ريتأخگرفته و زمان 

Latency (PWL) گردد. تحريکات حرارتي سه مرتبه یبت مي

. نقطه بارش آزماايش   شد يمقه تکرار دقي 10تا  5و با فواصل 

 یانيه بود.  22

آزمون فرمالين: يك روش اساتاندارد جهات انادازه گياری     

باشد های دردزای شيميايي ميهای ايجاد شده به محرکپاسخ

معرفاي گردياد    Dubission & Dennisكه اولين بار توساط  

. در اين آزمون، حيوان در يك جايگاه ويژه كه شامل يك [10]

ای ر پايه آلومينيومي است و روی آن ياك صافحه شيشاه   چها

-شود. در زير صفحه شيشاه قرار دارد، درون اتاقکي مستقر مي

درجه تعبيه شده است كه مشااهدات را   45ای با زاويه ای، آينه

كند. قبل از هر آزمايش، برای ساازگاری  تر ميتر و دقيقآسان

حياوان درون   دقيقه قبل از شروع آزماون،  30با محيط جديد، 

شاد. پاس از آن حياوان را در    جايگاه مشااهده قارار داده ماي   

 50گذاشااته و مقاادار  (Restrainer)محفظااه مقيااد كننااده  

درصد با اساتفاده از   5/2ميکروليتر محلول فرمالين رقيق شده 

-سرنگ انسولين به زير پوست كب پای چپ حيوان تزريق مي

به جايگاه مشااهده   شد. پس از تزريق فرمالين حيوان بالفاصله

هاای حياوان باه    دقيقاه پاساخ   60مادت  بازگردانده شده و باه 

-گرديد. رفتارهای ناشاي از درد باه  های دردزا یبت ميمحرک

حيوان  -شود: صفرصورت قراردادی به شرح زير امتيازدهي مي

كب پای تزريق شده را روی زماين گذاشاته و هايچ عالمتاي     

حياوان كاب پاای     -يك دهد؛مبني بر احسار درد نشان نمي

تزريق شده يا نوک انگشاتان خاود را باا احتياا  روی زماين      

حياوان   -دهاد؛ دو گذاشته، اما وزن خود را روی آن قارار نماي  

پای تزريق شاده را از زماين بلناد كارده و بادون هايچ        كاماله

حياوان   -دهد؛ و سهتماسي به زمين نزديك بدن خود قرار مي

يق شده، شاروع باه تکاان دادن،    عالوه بر باال آوردن پای تزر
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 كند.ليسيدن و يا گاز گرفتن آن مي

هاای  های بيوشيميايي خون: جهات بررساي فااكتور   فاكتور

بيوشاايميايي خااون، حيوانااات بااا اتاار بيهااوش شاادند سااپس  

خونگيری از طريق دم موش به ميزان دو سي سي انجام شد و 

يقاه  دق 15مادت  باه  2400سرم آن با دستگاه سانتريفوژ و دور 

روش  ميازان گلاوكز خاون ناشاتا  باه     جدا گردياد. در نهايات   

روش فلاورومتری  كبادی باه   یهاا  ميآناز ميازان   فلورومتری و

آنزيمي با استفاده از كيات )پاارر آزماون، اياران( و دساتگاه      

BT3000 گيری شدند.اندازه 

دست آماده از آزمايشاات رفتااری باا     آناليز آماری: نتاي  به

 Repeatedو با آزمون  17ويرايش  SPSSار استفاده از نرم افز

measurement  Two-way ANOVA    .مقايسه گرديدناد

های مربو  به نتاي  حاصل از سنجش قند خون همچنين داده

هااااای كباااادی بااااا اسااااتفاده از آزمااااون                          و آناااازيم

Two-way ANOVA آزمون و پسTukey    ماورد تجزياه و

 دار تلقي شد.معني P<0.05تحليل قرار گرفتند. 

 يافته ها

های ذكر شاده بارای آنااليز    آناليز عصاره: با توجه به روش

ها فنولتركيبات موجود در عصاره الکلي پياز قرمز، ميانگين پلي

درصد به ازای هر گرم ماده  36/8براسار اسيد گاليك معادل 

 4خشك و ميزان فالونوئيدهای آن بر اسار كوئرستين معادل 

 درصد به ازای هر گرم ماده خشك بود.

آلودينيای حرارتي: نتاي  حاصل از آزمون آلودينيای حرارتي 

های مطالعه نسابت  داری بين گروهنشان داد كه اختالف معني

به فركانس پس كشيدن  در طول اين چهار هفتاه وجاود دارد   

(F4,35=4.767; P<0.05.)  پس آزمونTukey   نشان داد كاه

س پس كشيدن پا باين گاروه كنتارل  و گاروه     اختالف فركان

(. تجويز خوراكي عصاره P=0.019دار بود )كنترل ديابتي معني

گارم باعاث بهباود درد    ميلاي  250و  125الکلي پياز به مقادار  

ها باا گاروه   نوروپاتي ديابتي در اين آزمون گرديد و اختالف آن

 ( باود. اماا  P=0.009( )P=0.039ترتياب ) كنترل دياابتي باه  

-گونه اخاتالف معناي  گرم هي ميلي 250و  125برخالف دوز 

گرم و  گروه كنترل ديابتي مشااهده  ميلي 500داری بين گروه 

 نگرديد.

آلودينياای مکااانيکي: نتاااي  حاصال از آزمااون آلودينيااای   

مکانيکي نشان داد كه اختالف آستانه پاسخ حيوانات نسبت باه  

هاای  بين گاروه ، Von-Freyهای تحريك مکانيکي توسط تار

(. F4,35=3.714; P<0.05) مورد مطالعه قابل توجه بوده اسات 

 
 

هاا  اره الکلي پياز بر فركانس پس كشيدن پا در آزمون آلودينيای حرارتي طي چهار هفته پس از تزريق استرپتوزوتوساين. داده بررسي تایير دريافت دوزهای مختلب عص -1شكل 

 اند.انحراف استاندارد ميانگين نمايش داده شده ±صورت ميانگين به
گرم و گروه كنترل ديابتي ميلي125 ** اختالف فركانس پس كشيدن پا بين گروه .(P=0.019) دار بوداختالف فركانس پس كشيدن پا بين گروه كنترل ديابتي و نرمال معني *

P=0.009 گرم و كنترل ديابتي ميلي 250 بين گروه. *** اختالف فركانس پس كشيدن پا بودP=0.039 .بود 

DC: Diabetic Control, NC: Normal Control 
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آستانه پاسخ حيوانات گروه كنتارل دياابتي نسابت باه كنتارل      

و  125های (. دوزP=0.046توجهي داشت )نرمال افزايش قابل

طور قابل توجهي منجر باه  گرم عصاره الکلي پياز بهميلي 250

رد نوروپاتي در اين آزمون شادند  كاهش آستانه پاسخ و بهبود د

( باود. اماا   P=0.046( و )P=0.041ترتيب )كه اين اختالف به

داری در آساتانه پاساخ حيواناات گاروه     گونه اختالف معنيهيچ

  گرم با گروه كنترل ديابتي مشاهده نگرديد. ميلي 500

های حاصل از آزمون هايپرآلژزيای حرارتي: با بررسي يافته

 
 ±صاورت مياانگين   ها باه در آزمون آلودينيای مکانيکي. داده von–Freyلکلي پياز در پاسخ به تحريك ناشي از تمار بررسي تایير دريافت دوزهای مختلب عصاره ا -2شكل 

 اند. انحراف استاندارد ميانگين نمايش داده شده
 P=0.041ي در تحريك نسبت به آلودينياای مکاانيکي   گرم و كنترل ديابتميلي 125 اختالف بين گروه **(.P=0.046دار بود)* اختالف بين گروه كنترل ديابتي و نرمال معني

 بود. P=0.041گرم و كنترل ديابتي در تحريك نسبت به آلودينيای مکانيکي ميلي 250 اختالف بين گروه بود. ***
DC: Diabetic Control, NC: Normal Control 
 

 
صاورت  ها باه در آزمون هايپرآلژزيای حرارتي. دادهRadiant Heat حريك ناشي از بررسي تایير دريافت دوزهای مختلب عصاره الکلي پياز نسبت به ت -3شكل 

 اند.انحراف استاندارد ميانگين نمايش داده شده ±ميانگين 

 250 و 125هاای  (. **اخاتالف باين گاروه   P=0.012دار باود ) معني Radiant Heat اختالف بين گروه كنترل ديابتي و نرمال در پاسخ به تحريك ناشي از * 

 (.P<0.0001) دار بودبا كنترل ديابتي نيز معني Radiant Heat گرم در پاسخ به تحريك ناشي از ميلي
DC: Diabetic Control, NC: Normal Control 
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داری باين  حرارتي مشخص شد كه اختالف معنيهايپرآلژزيای 

ها نسبت به حرارت ناشي از اشعه مادون قرمز وجاود دارد  گروه

(F4,35=3.979; P<0.0001  حيوانات گروه كنترل ديابتي باا .)

تری نسبت به حيوانات گروه كنترل نرمال نسبت به بيش ريتأخ

العمال نشاان   حرارت ناشي از تابش اشعه مادون قرماز عکاس  

هاای دريافات   حالي كاه حيواناات گاروه   (. درP=0.012دند )دا

گارم در  ميلاي  250و  125كننده عصاره الکلي پياز باه مقادار   

تری در مقايسه با حيوانات گروه كنترل دياابتي  مدت زمان كم

گونه اختالف (. اما هيچP<0.0001كردند )پای خود را بلند مي

نتارل دياابتي   گارم و گاروه ك  ميلاي  500داری بين گروه معني

 مشاهده نشد.

ها نشان داد كه اختالف حاس  آزمون فرمالين: بررسي داده

-های مورد مطالعه قابال درد ناشي از تزريق فرمالين بين گروه

(. پاس آزماون   F4,35=30.488; P<0.0001باشاد ) توجه ماي 

Tukey   نشان داد كه حيوانات گروه كنترل نرماال درد بايش-

كردناد  وه كنترل ديابتي حس ماي تری را نسبت به حيوانات گر

.(P<0.0001)    250و  125تجويز عصاره الکلاي پيااز در دوز 

گاارم باعااث بهبااود درد نوروپاااتي ديااابتي گرديااد      ميلااي

(P<0.0001)گارم هايچ تاایير در    ميلاي  500كه دوز حالي. در

 بهبود درد نوروپاتي نداشت.

خون: همانطور كه در جادول ياك    يهای بيوشيميايفاكتور

است اختالف قند خون باين كنتارل دياابتي و     ان داده شدهنش

و تجويز عصاره الکلي پيااز   (P<0.0001)دار بوده نرمال معني

. اخاتالف ميازان   (P<0.0001)باعث كاهش قند خون گرديد 

توجاه باود   های كبدی باين دو گاروه كنتارل نياز قابال     آنزيم

(P<0.05) دی های كبگرم باعث كاهش آنزيمميلي 125. دوز

 
 

 بررسي تایير دريافت دوزهای مختلب عصاره الکلي پياز نسبت به درد ناشي از تزريق فرمالين در آزمون فرمالين. -4شكل 

گرم با گروه كنترل ديابتي در پاساخ باه درد ناشاي از    ميلي 250و125های نرمال، * اختالف بين گروه اند.انحراف استاندارد ميانگين نمايش داده شده ±صورت ميانگين ها بهداده
 (. P<0.0001دار بود )تزريق فرمالين معني

DC: Diabetic Control, NC: Normal Control 

 

NC DC 500 mg/kg 250 mg/kg 125 mg/kg  

119/75±10/51 423/25±25/29 199/37±23/36** 204/5±38/98** 228/75±33/69** FBS 

12/202 ± 50/12  5/335 ± 94/26  25/272 ± 88/15  25/225 ± 98/23 * 228± 70/10 * AST 

5/54 ± 28/3  62/145 ± 10/13  75/128 ± 45/13  62/117 ± 16/7  62/102 ± 88/10 * ALT 

 (P<0.05)های دريافت كننده عصاره با گروه كنترل ديابتي ر در گروهدار بودن هر فاكتو*: معني

 (P<0.0001)های دريافت كننده عصاره با گروه كنترل ديابتي دار بودن هر فاكتور در گروه**: معني
 

DC: Diabetic Control, NC: Normal Control, FBS: Fasting blood sugar, ALT: Alanine aminotransferase, AST: aspartate 

aminotransferase  
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تاوجهي  هيچ تایير قابال  250كه دوز درحالي (P<0.05)گرديد 

در  یريتاأی گرم نياز  ميلي 500نداشت و دوز  ALTدر كاهش 

 كاهش هردو آنزيم كبدی از خود نشان نداد.

 بحث

های مطالعه ما نشان داد كاه حيواناات گاروه كنتارل     يافته

های حرارتاي  های رفتاری كمتری در برابر محرکديابتي پاسخ

و مکانيکي نسبت به گروه كنترل نرمال از خود نشان دادند كه 

دليل نوروپاتي ديابتي و اختالل در سارعت هادايت   تواند بهمي

حاالي كاه تجاويز خاوراكي     های حسي و حركتي باشد. درپيام

-عصاره الکلي پياز باعث بهبود درد نوروپاتي دياابتي در ماوش  

كه عصااره الکلاي   های صحرايي گرديد. اين مطالعه نشان داد 

طور قابل توجهي مانع از ايجااد  به 250و  125های پياز در دوز

نوروپاااتي ديااابتي در هاار چهااار آزمااون آلودينيااای حرارتااي،  

آلژزياای حرارتاي و آزماون فرماالين     آلودينيای مکانيکي، هايپر

هاای  های رفتاری نسبت به محرکشده و باعث افزايش پاسخ

هاا گردياد. اماا در حيواناات     زمونحرارتي و مکانيکي در اين آ

گوناه ایار قابال تاوجهي در بهباود      گارم هايچ  ميلي 500گروه 

هاای حاصال از جادول    نوروپاتي ديابتي مشاهده نگرديد. يافته

دهد كه با تجويز عصاره الکلي پياز در دوز شماره يك نشان مي

هاای كبادی   گرم هيچ كاهش محسوساي در آنازيم  ميلي 500

توان گفت علت عدم تاایير مثبات   اين ميابرمشاهده نگرديد. بن

گارم ممکان اسات ساميت ايان      ميلي 500اين عصاره در دوز 

عصاره باشد. همچنين در اين مطالعه تجاويز خاوراكي عصااره    

الکلي پياز باعث كاهش قند خون گرديد كه در مطالعات قبلاي  

های بيوشيميايي خون در بر بهبود فاكتورنيز ایر مثبت اين گياه 

 .[24 ،17]بيماری ديابت به ایبات رسيده است 

-در بيماری ديابت عوامل مختلفي مانند افازايش راديکاال  

، آپوپتاوز سالولي و فعاليات آنازيم     TNF-αهای آزاد، افزايش 

تواند نقش مهمي در ايجاد نوروپاتي ديابتي مي 2سيکلواكسيژناز

. در مطالعات مختلب گازارش شاده   [40 ،21 ،20]داشته باشد 

تواناد منجار باه    اكسيداني ماي است كه درمان با تركيبات آنتي

تركيبات فالونوئيادی   و [38، 11]بهبود نوروپاتي ديابتي گردد 

. [33 ،28]اكسايداني هساتند   نيز جز تركيباتي با خاصيت آنتاي 

رد هاای آزاد د تركيب فالونوئيدی جنيستئين با مهاار راديکاال  

هاای ساورر دياابتي شاده باا      نوروپاتي دياابتي را در ماوش  

. در مطالعه ديگری نشان [37]دهد استرپتوزوتوسين كاهش مي

كه تركيبات فالونوئيدی رسوراترول و كوركاومين درد   داده شد

 بخشدهای سوری ديابتي بهبود مينوروپاتي ديابتي را در موش

ی ناارينجنين بار   . همچنين تایير مثبت تركيب فالونوئياد [35]

های صاحرايي گازارش شاده    درمان نوروپاتي ديابتي در موش

 .  [21]است 

التهاابي مانناد       هاای سايتوكين كاه مهاار    شده استبيان 

TNF-α در  .[14] تواند در بهبود درد نوروپاتي مفياد باشاد  مي

و همکاااران نشااان داده شااد كااه تركيااب   Sharmaمطالعااه 

رسوراترول و كوركومين با انسولين به طور قابل توجهي باعاث  

های غوطاه ور  های حرارتي در آزمونافزايش پاسخ به محرک

شاود.  های صحرايي ديابتي ميدر موش صفحه داغشدن دم و 

تواناد  كه علت اين افزايش پاسخ مي اند كردهان اين محققين بي

. [35] باشااد توسااط رسااوراترول و كوركااومين TNF-αمهااار 

 همچنين مشخص شده است كوئرستين با كاهش قند خاون و 

TNF-α   هاای صاحرايي   باعث بهبود درد نوروپااتي در ماوش

درمااني باا   . پيش[22] گرددديابتي شده با استرپتوزوتوسين مي

در  TNF-αئياادی روتااين نيااز باعااث كاااهش تركيااب فالونو

 .  [26، 4] شودهای صحرايي ديابتي ميموش

فناولي و فالونوئيادی   كه تركيبات پلاي  شده استگزارش 

. تركيب [25 ،5، 1] كنندرا نيز مهار مي 2آنزيم سيکلواكسيژناز 

باعاث   2فالونوئيدی روتين با تایير بر آنزيم سايکلو اكسايژناز   

در  .[16] شودهای صحرايي ديابتي ميشكاهش التهاب در مو

كااه تركيااب  شااده اسااتو همکاااران بيااان  Yadiمطالعااه 

فالونوئياادی ميرسااتئين و لوتئااولين در محاايط آزمايشااگاهي        

(In vitro   آنازيم سيکلواكسايژناز )[29] كنناد را مهاار ماي   2 .

تركيبات فالونوئيدی كوئرستين و كامپفرول نيز نقاش مهماي   

 . [13]دارند  2م سيکلواكسيژناز در مهار آنزي

فناولي بار   عالوه بر ایر مثبت تركيبات فالونوئيادی و پلاي  

هااای التهااابي و آناازيم  هااای آزاد، ساايتوكينمهااار راديکااال

احتمالي در بهبود  یها سميمکان، يکي ديگر از 2سيکلواكسيژناز

تواند مهار آپوپتوز سالولي توساط ايان    درد نوروپاتي ديابتي مي

كاه تركياب    داده شاد ای نشان . در مطالعه[36]باشد تركيبات 

هاای سارطاني را   فالونوئيدی آپيجنين آپوپتوز سلولي در سلول

 شده است. همچنين در مطالعه ديگری یابت [39]كند مهار مي

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sharma%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17199240
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فنولي موجود در چای سبز نيز آپوپتوز سلولي را كه تركيبات پلي

كاهش  (In vitroهای چربي در محيط آزمايشگاهي )در سلول

 .  [30]دهند مي

توان گفات علات   باتوجه به مطالعات ذكر شده مي نيبنابرا

ایر مثبت عصاره الکلي پياز بر بهبود درد نوروپاتي ممکن اسات  

، مهااار آناازيم  TNF-αهااای آزاد، كاااهش  مهااار راديکااال 

و كااهش آپوپتاوز سالولي توساط تركيباات       2سيکلواكسيژناز 

 د در عصاره اين گياه باشد.فنولي موجوفالونوئيدی و پلي

 سپاسگزاري

اين مقاله حاصل بخشي از طرح تحقيقااتي مصاوب دانشاگاه علاوم     

وسايله نويساندگان مقالاه از    باشد. بادين مي 92086پزشکي كاشان با كد 

های مالي، كمال دليل همکاری و حمايتمعاونت پژوهشي اين دانشگاه به

 آورند. عمل ميتشکر و قدرداني را به
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