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Abstract 

Introduction: Uncontrolled diabetes mellitus could lead to neuropathy in central and peripheral nerve tissues and 

one of its main signs can be hyperalgesia and motor coordination defect. Due to the blood glucose lowering effect of 

Thymus species and the presence of polyphenolic compounds with high antioxidant capacity, in this study the effect of 

Thymus caramanicus jalas extract was investigated on animal model of diabetes-induced neuropathy. 

Methods: In the present study development of hyperalgesia was examined by tail-flick and rota-rod tests, in 

streptozotocin-induced diabetic male wistar rats (subcutaneous injection). Animals were given Thymus caramanicus 

jalas extract (50, 100, 150 and 200 mg/kg) for 6 weeks. The levels of blood glucose were measured at the beginning and 

the end of the experimental period. 

Results: Blood glucose levels in diabetic animals which received Thymus extract at the doses of 150 and 100 mg/kg 

was reduced as compared to the pretreatment levels (p<0.05 and p<0.01, respectively). Untreated diabetic rats showed 

lower threshold in pain sensation and motor deficit compared with the control animals. However, tail-flick latency and 

ability to stay on rota-rod were significantly decreased in diabetic animals that received 100 mg/kg (p<0.01) and 150 

mg/kg (p<0.001) of extract. 

Conclusion: The data show that Thymus caramanicus jalas extract has ability to reduce serum glucose levels and 

attenuate hyperalgesia and motor deficit induced by diabetes in rats. The mechanisms of this effect may be related to (at 

least in part) the attenuation of blood glucose and prevention of neural damage. 
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عصاره آويشن کرماني  باعث کاهش گلوکز سرم خون، بهبود پردردي حرارتي 

  شود  مي صحرايي هاي و اختالل حرکتي ناشي از ديابت در موش

 *2ماهاني اسماعيلي سعيد ،1عليزاده، زهرا حاجي1سيما نصري

 دانشگاه پيام نور، تهران بخش زيست شناسي،. 1
 بخش زيست شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان. 2

 22مهر  1پذيرش:   22مرداد  0دريافت: 
  

 چكيده

 دهنده کاهش اثر به توجه با. باشدکنترل نشده عمدتاً با بروز نوروپاتي همراه است که از جمله عوارض بارز آن پردردي و نقص در هماهنگي حرکتي مي ديابت قندي :مقدمه

       .است شده بررسي ديابتي نوروپاتي پيدايش از جلوگيري در کرماني آويشن عصاره اثر مطالعه اين در آويشن، عصاره در اکسيدان آنتي ترکيبات فراوان ميزان همچنين و خون قند

و برروز اخرت ل   پيدايش پرردردي  به ترتيب  (Rota-rod treadmillپيمايي بر روي ميله چرخان )و راه (Tail-flickکشيدن دم )پس هايبا استفاده از تست :ها  روش

 mg/kg03 ،133 ،103 بررسي شد. حيوانات به مدت شش هفته دوزهاي متفاوت ) استروپتوزوتوسين تزريق زير جلديديابتي شده با  نر نژاد ويستار هاي صحراييدر موشحرکتي 

 .خوراکي دريافت کردند. قند خون نيز در ابتدا و انتهاي آزمايش سنجيده شد.( عصاره را بصورت 233و 

و  >30/3P بير به ترتگرم بر کيلوگرم عصاره را دريافت کرده بودند نسبت به ابتداي دوره آزمايش کاهش يافت )ميلي 133و  103قند خون حيوانات ديابتي که  :ها يافته

31/3P<.)  و توانايي خود نگهداري برر  خير در پس کشيدن دم أ. منتها مدت زمان تاهنگي حرکتي شدندمنقص در ه طور نيهمانه تحمل درد و دچار کاهش آستحيوانات ديابتي

 داري پيدا کرد. گرم بر کيلوگرم عصاره را دريافت کرده بودند نسبت به گروه ديابت افزايش معنيميلي 103و  133در حيواناتي که روي ميله چرخان 

هاي صرحرايي دارد.   سرم و کاهش پردردي و اخت ل حرکتي ناشي از نوروپاتي ديابتي را در موش گلوکزعصاره آويشن کرماني توانايي کاهش دادن سطح  :جه گيريينت

 و کاهش آسيب نوروني باشد. از طريق کاهش قند خون و اخت ل حرکتي ممکن است )حداقل(مکانيسم بهبود پردردي 

 

صحرايي يها موشيشن کرماني، ديابت، پردردي، اخت ل حرکتي، عصاره آو :هاي كليدي واژه

 1مقدمه

هرراي متابوليرر  بيمرراري ديابررت قنرردي يکرري از بيمرراري

طرور  باشد که درصد بروز بااليي در جمعيت جهاني و همين مي

کشررور مررا دارد. ايررن بيمرراري در دراز مرردت بررا اخررت الت    

 نورولرروکيکي همچررون نوروپرراتي محيطرري و مرکررزي همررراه 

باشد. تقريبأ پنجاه درصد بيمراران ديرابتي نروو دوم و صرد      مي
 

 

 semahani@uk.ac.ir                         نويسندة مسئول مکاتبات: *
 www.phypha.ir/ppj                                        گاه مجله:بو

کره  شروند  درصد بيماران ديابتي نوو ي  دچرار نوروپراتي مري   

 باشرد مري  درد آزاردهنرده  هاي حرکتري و همراه با کرختي اندام

افزايش قند خرون در بيمراري ديابرت علرت اصرلي برروز       . [0]

خرودي  رت خود بهدرد نوروپاتي يا به صو. [8باشد ]نوروپاتي مي

آيد و باعر   زا به وجود ميو يا در نتيجه ي  محرک م يم درد

همچنرين بسرته بره اينکره      [.13گردد ]دردي ميبروز ع ئم پر

هراي  هاي عصبي درگير شده باشند، قسرمت کدام ي  از ريشه

مختلف بدن اين دسته از بيماران )مانند صورت، قفسه سينه يرا  

استرس  شود.نقص حسي و حرکتي مي هاي انتهايي( دچاراندام

نيتروساتيو ي  دليل عمده مرگ نوروني و شرراي    -اکسيداتيو
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محيطري و مرکررزي   حرکترري-حسري پاتولوکير  در فيبرهرراي  

هايي که با شدت کمتري باشد. نشان داده شده است نورون مي

شروند،  شوند از مرگ نوروني رها ميدچار استرس اکسيداتيو مي

شوند. افزايش قند شده و باع  ايجاد درد ميمنتها دچار آسيب 

منجرر   in vitroو چه در شرراي    in vivoخون چه در شراي  

شرود.  به فعال شدن بيشرتر مسريرهاي متابوليسرم گلروکز مري     

 فعاليت اين مسيرها در بروز نوروپاتي ديابتي دخيل اسرت. ايرن  

شامل افزايش توليرد سروربيتول و فروکتروز، ترييرر در      مسيرها

-، افرزايش يرون  PKC، فعال شردن  NAD (P)-redoxر مسي

-هرا مري  اکسيداني سرلول هاي سوپراکسيد و کاهش توان آنتي

باشند که همه مروارد منجرر بره افرزايش اسرترس اکسريداتيو،       

گيراه آويشرن کرمراني     [.2 ،6] شوندمي يالتهاب و آسيب سلول

(Thymus caramanicus jalas  يکرري از چهررارده گونرره )

اه در ايران است که متعلق بره خرانواده نعناعيران    موجود اين گي

(Laminataeمي )      باشرد. رويشرگاه اصرلي آن اسرتان کرمران

باشد. همچنرين ايرن گيراه در سراير نقراا ايرران از جملره         مي

رويرد.  اصفهان، کاشان، يزد، سمنان )شاهرود( و گرگان نيز مري 

 اين گياه داراي خواص مختلفي از جمله ضد باکتري، ضد قارچ،

بخرش و بسرياري   اکسيدان، آرامضد ويروس، ضد التهاب، آنتي

 [. ترکيبات اصلي اين گياه شامل14 ،11باشد ]خواص ديگر مي

تيمول، کارواکرول، رزماريني  اسيد، کافئي  اسريد، لوتئرولين،   

  .[23]باشند آپيگنين و کارنوزي  اسيد مي

عر وه برر ايرن مطالعرات برر روي ترکيبرات ف ونوئيرردي       

کراهش دهنرده قنرد     رياز تأثهاي ديگر اين گياه نيز حاکي  هگون

احتمرالي   ريحاضرر ترأث  [. بنابراين در مطالعه 12باشند ]ها مي آن

 پردردي و اخرت ل حرکتري  بر بروز  يکرمان شنيآوعصاره گياه 

  ير نوروپراتي( در  مهم هاي ناشي از ديابت القايي )از شاخص

 .ندمدل حيواني مورد بررسي قرار گرفت

 ها روش و وادم

هراي صرحرايي نرر نرژاد     در اين تحقيق از مروش ها: حيوان

گررم اسرتفاده شرد.     203الري   233ويستار در محردوده وزنري   

ها از حيوانخانه مرکز تحقيقرات علروم اعصراب دانشرگاه     حيوان

ها دسترسي آزاد بره آب  علوم پزشکي کرمان تهيه شدند. حيوان

هراي  ترايي در قفرس  هاي چهرار  و غذا داشتند و بصورت گروه

 12سراعت تراريکي،   12جداگانه نگهداري شدند. مردت زمران   

درجره در محرل نگهرداري     20ساعت روشنايي و دماي هواي 

هرا  روز قبل از شروو آزمايشات، حيروان  0ها رعايت شد. حيوان

آموز شدند تا به هنگام انجام تسرت مرورد ن،رر،    به خوبي دست

ل تحقيقراتي، مرورد تاييرد    استرس در آنها بوجود نيايرد. پروتکر  

 کميترره اخرر ک مرکررز تحقيقررات علرروم اعصرراب کرمرران     

((EC/KNRC/89-27 .قرار گرفت 

هراي هروايي گيراه    قسرمت  ه عصاره آويشرن کرمراني:  يته

( از منطقه کوهسرتاني  1021 ماه دهي )تيردر فصل گلآويشن 

مترري از سرطح    0633تا  0433در ارتفاو  استان کرمان زارالله

ديردگي  ها سالم و بدون آسريب . سرشاخهوري گرديدآدريا جمع

ان شناسر گيراه توسر  گيراه   و شناسرايي  تشخيص چيده شدند. 

عصراره هيردروالکلي    .انجرام شرد   دانشگاه شهيد باهنر کرمران 

آويشن کرماني در مرکز بين المللي علوم و تکنولوکي پيشررفته  

جهرت   .به روش سوکسروله تهيره شرد    و علوم محيطي کرمان

در آزمايشات هر بار مقدار مورد ن،رر عصراره وزن و در   استفاده 

 .سرم فيزيولوکي  حل شد

ديابررت برره وسرريله تزريررق  هررا: القرراي ديابررت در حيرروان

 شررده از خريررداري( STZاسترپتوزوتوسررين ) mg/kg  00دوز

بره   mol/L 31/3حرل شرده در سريترات برافر     شرکت سيگما 

ديرابتي   صورت داخل صفاقي انجام گرفت. جهرت اطمينران از  

 STZها ي  هفته پس از تزريق ها، قند سرمي آنشدن حيوان

، بره عنروان   mg/dl 003گيرري شرد. قنرد خرون براالي      اندازه

 [.12] شاخص ديابتي شدن در ن،ر گرفته شد

با توجره   هاي ديابتي با عصاره آويشن کرماني:تيمار حيوان

رم( گر گرم بر کيلوها، عصاره )بر حسب ميليبه وزن کلي حيوان

معردي،   -در نرمال سالين حل شد. برا اسرتفاده از لولره دهراني    

-( به حيوان233و  mg/kg03 ،133 ،103 عصاره با دوزهاي )

ها خورانيده شد. عصاره از اين طريق، هر روز بره مردت شرش    

هررا خورانيررده شررد. موشررهاي صررحرايي در  هفترره برره حيرروان

 : تايي به صورت زير دسته بندي شدند 8تا  6هاي  گروه

هاي سالم و بدون هيچگونه درمران برا   گروه کنترل: حيوان

 عصاره آويشن کرماني.

هاي ديابتي بدون هيچگونره درمران برا    گروه ديابت: حيوان

 عصاره آويشن کرماني.

گروه ديابت که ح ل عصاره آويشن کرماني )سالين( را بره  
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 کردند.  مدت شش هفته دريافت مي

، mg/kg03 هاي متفاوت )هاي ديابت و تيمار که دوزگروه

( عصاره آويشن کرمراني را بره مردت شرش     233و  103، 133

 کردند.هفته دريافت مي

واحرد برر    4گروه ديابتي کنترل مثبت که انسولين را با دوز 

 کردند.  کيلوگرم روزانه و به مدت شش هفته دريافت مي

-Tailها با استفاده از تست بررسي آستانه حس درد حيوان

Flick :ها، از تسرت  براي بررسي آستانه درد حيوانTail-flick 

[. ايرن تسرت برا اسرتفاده از     0] )پس کشيدن دم( استفاده شرد 

انجام گرفت. شدت نور مورد استفاده برابرر   Tail-flickدستگاه 

ثانيه به عنوان زمان قطرع نرور در ن،رر گرفتره      13و زمان  0با 

از شروو ترابش  ثانيه پس  13شد؛ يعني چنانچه حيوان تا مدت 

کشريد بره من،رور جلروگيري از     نور سوزان، دم خود را پس نمي

شد. حيوان به صورت افقي داخل آسيب بافتي، محرک قطع مي

محف،ه مخصروص نگهرداري قررار گرفرت و دم آن بيررون از      

محف،ه آزاد بود؛ در اولين مرحلره و قبرل از شرروو آزمايشرات،     

ثانيره   6و بيشرتر از   4کمترر از   يريترأخ هايي که زمران  حيوان

برين ترابش    ريترأخ داشتند، از روند کار حذف شدند. مدت زمان 

گيري شد و مقردار ميرانگين   و پس کشيدن دم سه بار اندازه نور

 [.11] در ن،ر گرفته شد يريتأخبه عنوان زمان 

 Rota-rodحرکتي با اسرتفاده از آزمرون   هماهنگي بررسي

treadmillمرورد  هراي يوانح حرکتي هماهنگي بررسي : جهت 

 Rota-rodچرخران )  ميله روي بر راهپيمايي تست از آزمايش،

treadmill) روي مرتبه ها دوحيوان روش، اين شد. در استفاده 

 اول روز مرتبرره يرر . گرفتنررد قرررار دسررتگاه چرخرران يميلرره

آزمرايش(.   آخر روز) هفته هفت از پس هم مرتبه ي  و آزمايش

 نگره  چرخران  ميلره  روي را خود ندتوانست هاحيوان اينکه از بعد

 کره  زمراني  مردت . شد روشن دقيقه سه مدت به دستگاه دارند

 کره ) دارد نگره  چرخران  ميلره  روي را خرود  توانسرت مي حيوان

 .گرديد ثبت( باشدمي آنها حرکتي هماهنگي از شاخصي

هراي صرحرايي ديرابتي    سنجش ميزان گلوکز سرمي موش

پرس از تزريرق    روز 6جهت تعيرين ميرزان قنرد سررمي،     شده: 

STZ، گيري از سرينوس  هپارينه شده خون هبا کم  لوله موئين

ها انجام شد و نمونه سرمي آنها جردا  اتموئيد چشم تمامي گروه

نگهرداري   -23 گرديده و تا زمان سنجش در فريرزر برا دمراي   

ها پس از اتمام دوره درمان با عصاره )به مدت شش شد. حيوان

هروش  بري  CO2تگاه دسريکاتور و گراز   هفته( با استفاده از دسر 

سازي سرم ها از بدن جدا گرديد. بعد از جداشدند. سپس سر آن

گيري شد. غل،ت گلوکز سررم بصرورت   ها اندازهقند خون نمونه

 دازرپراکسيرر -آنزيمرري و بررا اسررتفاده از کيررت گلرروکز اکسرريداز

(GOD-POD kit, Pars Azmoon Co., Iran)   سرنجيده

در محدوده قابل قبول )کمترر   اندازه گيريشد. ضريب ترييرات 

 درصد( قرار داشت.   0/2از 

ارائره شردند.    ±SEMنتايج بصورت ميرانگين   آناليز آماري:

مختلف آزمايشي به کم  آزمرون   يهاها در گروهميانگين داده

تجزيره و   Tukeyو به دنبال آن آزمرون   ANOVAطرفه ي 

 تحليل شدند.

 يافته ها

-ماني بر قند خوون مووش  اثر عصاره آويشن كر

ير  هفتره پرس از تزريرق      هاي صحرايي ديابتي شوده: 

STZ   هررراي ديرررابتي )غل،رررت گلررروکز سررررم رتmg/dl  

هراي  داري نسربت بره حيروان   ( به طور معني04/12±20/026

(. >31/3P( افررزايش يافررت )mg/dl  41/0  ±20/28کنترررل )

هاي ديابتي بعد از گذشت شش هفته غل،ت گلوکز سرم حيوان

 mg/dlهمچنرران در سررطح بررااليي بررود )    STZاز تزريررق 

هاي ديابتي شرده  (. غل،ت گلوکز سرم حيوان01/06±22/412

که ح ل عصاره را دريافت کرده بودند، تقريباً معادل با غل،رت  

هاي ديرابتي کره بره مردت     هاي ديابتي بود. حيوانسرم حيوان

عصراره   103و  mg/kg 133شش هفتره )هرر روزه( دوزهراي    

يشن کرماني دريافت کرده بودنرد، غل،رت گلروکز سرمشران     آو

نسبت به مقدار آن در آغراز دوره آزمرايش کراهش يافتره برود      

و  mg/kg 03هاي ديابتي کره دوز  (. هرچند در حيوان1)جدول 

عصاره آويشن کرمراني را دريافرت کررده بودنرد غل،رت       233

سه طور در مقايگلوکز سرم نسبت به آغاز دوره آزمايش و همين

هاي ديابتي )بردون درمران برا عصراره( ترييرري      با ساير حيوان

هاي ديابتي که انسولين دريافت کررده  نداشت. قند خون حيوان

بودند نسبت به گروه کنترل تفراوت چنرداني نداشرت. الزم بره     

( Polyuriaادراري )هاي ديرابتي دچرار پرر   ذکر است که حيوان

طرور چشرمگيري    طور مصرف آب و غذاي آنها بهشده و همين

هاي ديابتي با دريافرت  افزايش يافته بود. اين عوارض در حيوان
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( عصاره آويشرن کرمراني نسربت    103و  mg/kg133دوزهاي )

هاي ديگر که عصاره دريافرت نکررده بودنرد کراهش     به حيوان

   اند(. ها نشان داده نشدهيافت )داده

اثور عصوواره آويشون كرموواني بور آسووتانه درد در    

نشان داده شده  1همانگونه که در شکل ديابتي:  ايه حيوان

از خود نشان دادنرد.   پردرديهاي هاي ديابتي پاسخاست حيوان

هرا مشراهده   در حيروان  STZدو هفته پرس از تزريرق    پردردي

گرديد و تا انتهاي دوره آزمايش ادامه پيدا کرد. در گروه ديابرت  

  برود. در   شبيه بره گرروه ديابرت    پردرديح ل الگوي ايجاد

القرا   پرردردي عصراره   233و  mg/kg 03دوز  گرروه ديابرت   

مشراهده   STZشده توس  ديابت از هفته دوم پرس از تزريرق   

گرديد و عصاره در اين غل،ت نتوانسته برود جلروي برروز آن را    

Table 1: Effect of thymus carmanicus Jalas (TCJ) extract on Serum glucose 

levels of diabetic rats 

Serum glucose (mg/dl) 
Groups 

End of study Start of study 

99.51±16.73 98.23±3.41 Cont 

412.22±19.18 396.25±12.34 Diab 

110.11±21.31 101.17±14.22 Diab + Ins 

396.19±18.7 410.31±13.4 Diab + Veh 

391.32±23.14 403.22±21.13 Diab + 50mg/kg TCJ 

223.42±26.3++** 392.31±18.82 Diab + 100mg/kg TCJ 

254.21±32.6+* 416.14±11.41 Diab + 150mg/kg TCJ 

351.27±21.5 396.43±15.63 Diab + 200mg/kg TCJ 

Values represent the mean±SEM (n=6-8) 

*P < 0.05, **P < 0.01 versus start of the study in same group 

+P < 0.05 <++P < 0.01 versus diabetic rats at the end of the study 
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 مقررررادير برررره صررررورت   .هرررراي ديررررابتي در انتهرررراي دوره آزمررررايش  اثررررر عصرررراره آويشررررن کرمرررراني بررررر آسررررتانه درد در حيرررروان     -7شووووك   

SEM  Mean ±نشان داده شده( 6-8اندn=  .)331/3P< ،+30 /3P< ت ف معني داري در زمان پس+++: اخ ( کشيدن دم نسبت به گروه کنتررلCont   و همينطرور گرروه )

 (.Dia + Veh( و ديابت+ح ل )Dia: اخت ف معني داري در مقايسه با گروه ديابت )٭٭٭ >331/3P، ٭٭ >31/3P(. Dia + Insبتي دريافت کننده انسولين )ادي
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و  mg/kg133 هاي درمران شرده برا دوزهراي     بگيرد. در گروه

نه حرس درد  القا شده توس  بررسي آسرتا  پردرديعصاره  103

در هفته هفتم آزمايشات نشان داد که ميزان پايره جهرت پرس    

 4هاي سالم برين  براي حيوان Tail-flickکشيدن دم در تست 

       ثانيرره بررود. مرردت زمرران پررس کشرريدن دم در تسررت   6الرري 

Tail-Flick هاي گروه ديابت نسبت به گروه کنتررل  در حيوان

درصرد ميرزان پايره     12/42داري پيدا کررد و بره   کاهش معني

هراي  رسيد. در عوض مدت زمان پرس کشريدن دم در حيروان   

 mg/kgو  133هراي  گروه ديابتي درمان شده با عصاره که دوز

درصرد   1190و  8296را دريافت کررده بودنرد بره ترتيرب      103

داري ميران گرروه   (. اخرت ف معنري  1ميزان پايه آن بود )شکل

کنتررل در ايرن زمينره    ديابتي درمان شده با انسرولين و گرروه   

 مشاهده نشد.

 القوا  حركتي اختالل بر آويشن كرماني عصاره اثر
             روي رربرر ائيرراهپيمرر تسررت ديابوو : توسوو  شووده

                حرکتررري همررراهنگي بررسررري برررراي  انرچرخررر ميلررره

 دچار ديابتي هايحيوان(. 2 شکل) دش انجام ديابتي يها وانيح

         در چرخران  ميلره  روي برر  خود نگهداري در داري معني نقصان

             در کررره طررروري بررره( P<331/3) شررردند زمررران طرررول

      ميلره  روي برر  خرود  داشرتن   نگره  واناييرتر  ديابتي هايحيوان

               برررا مقايسررره در ايم ح،ررره قابرررل طرررور بررره چرخررران

(. کنترررل درصررد 16/62) يافررت کرراهش کنترررل هررايحيرروان

 بررا دهرشرر درمرران ابتيرديرر گررروه ميرران داريمعنرري فاخررت 

-حيروان . نشرد  مشراهده  زمينه اين در کنترل گروه و نرانسولي

      بررر گرررمميلرري 103 و 133 دوزهرراي ديابررت گررروه ايرهرر

 و  18/82 ميررزان برره بير برره ترت توانسرتند  عصرراره رمرکيلوگر 

-ميلره  روي برر  را خرود  کنتررل  گروه به نسبت درصد  40/84

(. P<30/3و  P<31/3 ترتيرربه برر) کننررد داريهنگرر چرخرران

 برر  گررم ميلري  233 و 03 دوزهراي  برا  يکرمران  شنيآو عصاره

 شرده  القرا  حرکتري  اخرت ل  برر  داريمعني ريتأث يدارا کيلوگرم

         ع ئمرري گررروه ايررن هررايحيرروان و نداشررت ديابررت توسرر 

 .دادند نشان خود از ديابت گروه شبيه

 بحث

خش نتايج نشان داده شد، غل،ت گلروکز  که در ب طورهمان

و  133هاي ديابتي که به مدت شش هفته دوزهاي سرم حيوان

کرمراني را دريافرت   گرم بر کيلوگرم عصراره آويشرن  ميلي 103

کرده بودند، نسبت به ميزان آن در آغاز دوره آزمرايش کراهش   

يافته بود. اين يافته با بسياري از گزارشات قبلري در زمينره اثرر    

هاي ديگر عصاره آويشن يا ش دهنده قند خون توس  گونهکاه

ترکيبات تشکيل دهنده آن سازگاري دارد. در اين زمينه يرمايي 

خرون   گلوکزشيرازي بر مقدار  عصاره آويشن ريتأثو همکارانش 

هاي صحرايي ديابتي شده بعد از تيمار با عصاره را نشران  موش

دهاي موجرود در ايرن   دادند. آنان پيشنهاد کردند کره ف ونوئير  

گياه، داراي اثر مهاري بر افرزايش قنرد خرون بعرد از تيمرار برا       

 
داري نسبت بره  +++: اخت ف معني 30/3P< ،+P<0/001. دوره آزمايشدر انتهاي  کرماني بر آنبتي و تاثير عصاره آويشنهاي ديابررسي اخت ل حرکتي حيوان -1شك  

 .(Dia + Veh) و همينطور ديابتي که ح ل دريافت کرده بود (Dia)داري در مقايسه با گروه ديابتي**: اخت ف معني >30/3P< ،*31/3P. (Cont)گروه کنترل
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باشند. همچنين ميرزان  هاي ديابتي ميعصاره آويشن در موش

 .[22ها افرزايش يافتره برود ]   تحمل به گلوکز نيز در اين موش

هاي عصاره آويشرن را  فنلبرخي مطالعات در اين زمينه اثر پلي

و قنرد خرون    اکسيدانيکبدي و ظرفيت آنتيگليکوکن  زانيبر م

هاي صحرايي تيمار شده با ترکيبرات  اند که در موشنشان داده

اکسيداني سرلولي نسربت   مذکور گليکوکن کبدي و ظرفيت آنتي

ابرد. همچنرين آنران    يداري مري افرزايش معنري   يبه گروه ديابت

هاي تيمار شده نسبت بره گرروه   دريافتند که قند خون در گروه

-[. با توجه به اين12ابد ]يداري کاهش ميبت به طور معنيديا

که علت اصلي مشرک ت بره وجرود آمرده در ديابرت و برويژه       

گونره  توان اينباشد، پس مينوروپاتي ديابتي، قند خون باال مي

نتيجه گرفت که عصاره آويشن با کاهش نسربي قنرد خرون در    

گلوکز زيراد   هاي ديابتي از مشک ت پيش آمده به وسيلهحيوان

 کند.  جلوگيري مي

ع وه بر ايرن در مطالعره حاضرر برراي نشران دادن برروز       

کشريدن  پرس  هاياز تست به ترتيبو اخت ل حرکتي  پردردي

استفاده شد. نترايج نشران   دم و راهپيمايي بر روي ميله چرخان 

گذشت شش هفته از ديابتي شردن در   بعد ازها دادند که حيوان

ثانيه زودترر   0تا  2اک نور داغ، دم خود را پاسخ به محرک دردن

هراي  . همچنرين مروش  کشريدند هاي سالم پرس مري  از حيوان

، STZديابتي در مدت مشابه شرش هفتره اي پرس از تزريرق     

و اخرت ل  پرردردي  دچار نقص در همراهنگي حرکتري شردند.    

هرا  بوجود آمده به علرت برروز نوروپراتي ديرابتي در آن    حرکتي 

ها در تطابق برا مطالعرات گذشرته در زمينره     باشد. اين يافته مي

باشرد  ناشري از آن مري   عوارض عصبيبروز نوروپاتي ديابتي و 

هرررراي نوروآناتوميرررر ، [. بسررررياري از مکانيسررررم16 ،10]

 ع ئررمنوروفيزيولوکيرر  و نوروشرريميايي در پيرردايش ايررن    

نيتروساتيو ي   -باشند. استرس اکسيداتيونوروپاتي  دخيل مي

نروروني و شرراي  پاتولوکير  دردنراک در      دليل عمرده مررگ  

در ايرن ميران    باشرد. فيبرهاي عصبي محيطي و مرکرزي مري  

ترري دچرار اسرترس اکسريداتيو     هايي که با سطح پرايين نورون

روند منتها آسيب ديده و باع  بروز  حرس  شوند از بين نمي مي

همچنرين آسريب و تخريرب نروروني حاصرل از       شوند.درد مي

ي آزاد باع  کرختي و عدم عملکرد اعصاب هاتشکيل راديکال

هراي محيطري،   در بافرت . عر وه برر ايرن    [8] شود يمحرکتي 

هاي درد را حسراس کررده   هاي واکنشگر اکسيژني گيرندهگونه

رسران  بطوري که ديگرر تنهرا در پاسرخ بره تحريکرات آسريب      

شوند بلکه به تحريکرات عرادي زيرر آسرتانه نيرز      تحري  نمي

[. حسراس شردن اعصراب    4] شروند مري  پاسخ داده و تحري 

شرود بلکره   محيطي مستقيماً و به تنهايي باع  ايجاد درد نمري 

باع  حساس شردن اعصراب مرکرزي در طنراب نخراعي نيرز       

گردد که اين هم بطور غيرمسرتقيم باعر  ايجراد پرردردي      مي

سوپراکسيد و نيتري  اکسيد ناشي از  [. تجمع21 ،18شود ]مي

هراي توليرد انررکي در اعصراب     يسمديابت باع  نقص در مکان

هراي صرحرايي   [. در موش1] شودحسي و حرکتي محيطي مي

هراي  کاهش آستانه مکانيکي گيرنده STZديابتي شده بوسيله 

و افزايش خود به خودي  Cهاي عصبي نوو درد، آسيب به فيبر

فعاليت گيرنده درد مشاهده شده اسرت؛ همچنرين برين مقردار     

هاي عصربي و جريران خرون    ز نارسايياسترس اکسيداتيو و برو

عروک کوچ  رابطه مستقيمي وجود دارد، زيرا در نتيجه آسريب  

رساني اعصاب کم شده و نرورون هرا دچرار    به اين عروک، خون

که در نهايت منجر به از ميان رفرتن   شوندتخريب بيشتري مي

حرکترري قسررمتهاي محتلررف برردن  –عملکرررد صررحيح حسرري

 [. 16، 10 ،2] گردد مي

-اکسيداني سرلولي و خنثري  ابراين با افزايش ظرفيت آنتيبن

هراي  توان از ورود آسريب بره فيبرر   هاي آزاد ميسازي راديکال

کرده و در نتيجه درد نوروپاتي  نيرز کراهش    عصبي جلوگيري

يکري از   .يابرد حرکتي هرم بهبرود مري    -يافته و عملکرد حسي

 آور سيسرتم سدهاي طبيعري بردن در مقابرل ايرن مرواد زيران      

باشد. پس اگر بتوان ظرفيرت  اکسيداني دروني خود بدن مي آنتي

تروان بره طرور    اکسيداني طبيعي بدن را بهبود بخشيد مري آنتي

ناشرري از آن  عرروارضمطلرروبي از بررروز نوروپرراتي ديررابتي و  

[. خوشرربختانه در ايررن زمينرره گزارشرراتي از 1جلرروگيري کرررد ]

فنلي موجود ليکرماني و ترکيبات پمثبت عصاره آويشن راتيتأث

فنرل  در آن وجود دارد. در اين مورد گزارش شده است که پلري 

هاي عصاره آويشن باع  افرزايش ميرزان گليکروکن کبردي و     

هاي ديابتي تيمار شده نسربت بره   اکسيداني موشظرفيت آنتي

شوند. همچنين نشان داده شده اسرت کره   گروه تيمار نشده مي

به طور  يبت به گروه ديابتهاي تيمار شده نسقند خون در گروه

ابد. بع وه مشخص شده اسرت عصراره   يداري کاهش ميمعني

 ديسرموتاز آويشن داراي اثر افزايشي بر بيان آنرزيم سوپراکسريد  

(SODسررلولي مرروش )  هرراي ديررابتي در پاسررخ برره اسررترس
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از جملرره عوامررل سيسررتم آنترري  SOD. باشررداکسرريداتيو مرري

توان  در مجموو مي. [12] باشداکسيداني بسيار مهم سلولي مي

گيري کرد که احتماالً عصاره آويشن کرماني برا کراهش    نتيجه

عامرل بوجرود آورنرده عروارض      نيترر  مهم)به عنوان قند خون 

و افرزايش  هراي آسريب رسران عصربي(     ديابت و آغازگر مسير

)برا عنروان مهمتررين عوامرل      اکسريداني سرلولي  ظرفيت آنتري 

باعر    رسران( زاد مخرب و آسيبهاي آدفاعي در برابر راديکال

شرده و از  حرکتي  -حسيهاي محيطي کاهش آسيب به نورون

ناشي از و اخت ل حرکتي اين طرک باع  کاهش بروز پردردي 

هرراي صررحرايي ديررابتي شررده بررا  قنررد خررون برراال در مرروش

 شود.  استرپتوزوتوسين مي

کرمراني   با توجه به اينکه اين مطالعه بر عصاره تام آويشرن 

اظهار کرد که کاهش مقردار   توان ينمگرفته است دقيقاً  صورت

پرردردي مربروا بره کردام ير  از ترکيبرات        گلوکز خون و يا

 بيشتري نياز است.موجود در عصاره بوده است و در تحقيقات 

 سپاسگزاري

اين مطالعه با حمايت مالي مرکز تحقيقات علوم اعصاب کرمران و در  

ي عليزاده انجرام  ي ارشد خانم زهرا حاجقالب بخشي از پايان نامه کارشناس

 .شده است
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