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  مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل
  22-28 ، صفحه1390 ارديبهشت، 3، شمارة سيزدهمدوره 

                                                          

    صحرائي ديابتي نردر موش )Vaccinium myrtillus( ضددردي قره قاط سياهاثر 
*  2 (PhD)توراندخت بلوچ نژاد مجرد، 1  (PhD)مهرداد روغني

   پژوهشي علوم اعصاب دانشگاه شاهد، تهرانو گروه، مركز تحقيقات گياهان دارويي فيزيولوژيگروه  -1
  ن ي دانشگاه علوم پزشكي تهراژ گروه فيزيولو-2
  
  

  20/11/89: ، پذيرش14/7/89: ، اصالح11/4/89 :دريافت
  

  خالصه
 دال يشـواهد . همراه مي باشـد ناشي از نوروپاتي  ميزان احساس دردافزايش در درازمدت با عوارض نامطلوب رتينوپاتي و نوروپاتي و           قندي ديابت   يماريب :سابقه و هدف  

تجويز خوراكي اين گياه در موشهاي صحرايي ديابتي شده توسط استرپتوزتوسـين  ضد دردي اثر مطالعه در اين لذا ود دارد،  قره قاط سياه وجياه گيابتيبر اثر حفاظتي و ضد د     
  .مورد ارزيابي قرار گرفتو غوطه ور كردن دم در آب داغ  آزمون فرمالين دودر 

، ديابتي دريافت كننده سديم ساليسيالت، گياهكنترل تحت تيمار با , كنترليكسان به پنج گروه ي صحرائي نر كه موشها سر 40اين مطالعه تجربي بر روي  :مواد و روشها
دو گروه تحت تيمار  .تزريق شد) داخل صفاقي( ميلي گرم بر كيلوگرم 60براي القاء ديابت، استرپتوزوسين با دوز  .، انجام گرديد تقسيم شدندگياهديابتي و ديابتي تيمار شده با 

 احساس درد بـا اسـتفاده از   يزاندر پايان كار، م. دريافت نمودند هفته 6بدون محدوديت به مدت   را  %) 5(مخلوط شده اين گياه با غذاي استاندارد موش         برگ   نيز پودر    گياهبا  
   . شديين دم در آب داغ تعي و غوطه ورين فرماليآزمونها

با تجويز سديم . )>05/0p(د يگرد% 9/17و به ميزان  مزمن ه مقايسه با گروه ديابتي در مرحل موجب كاهش معني دار نمرات درد موشهاي ديابتي درگياهدرمان با  :يافته ها
كردن دم در آب داغ نيز در  وردر مورد آزمون غوطه  .)>05/0p( مشاهده گرديد% 6/23بميزان ساليسيالت به موشهاي ديابتي، كاهش معني دار نمره درد در مرحله مزمن 

بعالوه، اگرچه درمان موشهاي ديابتي ). >05/0p(مشاهده شد% 4/37بميزان  دار در مدت زمان تاخير بيرون كشيدن دم درمقايسه با گروه كنترل گروه ديابتي يك كاهش معني
   .از نظر آماري معني دار نبودتفاوت گرديد ولي اين % 3/11 هفته موجب افزايش اين زمان تاخير در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده بميزان 6با گياه قره قاط سياه بمدت 

در مدل در مرحله مزمن آزمون فرمالين  درد شدتموجب كاهش معني دار شش هفته  به مدت قره قاط سياهتجويز خوراكي نتايج مطالعه نشان داد كه  :نتيجه گيري
  . و بر آستانه درد حرارتي تاثير نداردتجربي ديابت قندي القا شده توسط استرپتوزوتوسين مي شود

  
    .هيپرآلژزي، ديابت قندي، قره قاط سياه: واژه هاي كليدي

  

  مقدمه 

 
 مقاله *

  نوروپاتي وعوارض نامطلوب در درازمدت نظير رتينوپاتيديابت قندي با 

درد ناشي از نوروپاتي اعصاب محيطي يكي از شكايات مهم . )1و2 (باشد همراه مي
بروز هيپرگليسمي با . )3و4 (باليني افراد مبتال به ديابت قندي محسوب مي شود

 بر روي سيستم عصبي محيطي يكي از علل بروز نوروپاتي سمياعمال اثرات 
نظير (با توجه به اينكه تاكنون تركيب دارويي مناسب . )5و6(دردناك مي باشد 

عاري از عوارض جانبي براي ) ساليسيالتها و تركيبات ضد التهابي غير استروئيدي
    ديابت قندي يافت نمي شودحالت و مزمن بويژه در درمان برخي حاالت درد حاد

  در اين خصوص، گياه . ، لذا توجه محققان به گياهان دارويي معطوف شده است)7(
 آزاد، يكالهايقره قاط يك گياه دارويي با خواص ضد اسهال، جمع كننده راد

   كاهش دادن يطي، شامل سموم محيميايي شيبهايمحافظ سلول در برابر آس
  كه علت   باشدي و محافظت كبد در برابر انواع استرسها ميپيدي ليداسيونپراكس

  
 بر يگراز طرف د. اصلي آن سطح باالي مواد آنتي اكسيدانت در اين گياه مي باشد

 قند و فشار يماري بيبرااين گياه  يوه دم كرده برگ و مي،اساس منابع طب سنت
 ي در دفع ناراحتيزبرگ آن ن.  استيدخون باال و تورم قولون و رفع اسهال مف

 بااثر كاهش دهندگي گلوكز  .)8-12( است يد مفي ادراري مثانه و مجاريمخاط
تركيب گياهي حاوي قره قاط سياه در مدل تجربي ديابت القا شده بر اثر آلوكسان 

اثرات هيپوگليسميك ( و جديداً اثر ضد ديابتي )13(مورد تائيد قرار گرفته است نيز 
در مدل تجربي ديابت القا شده بر اثر اين گياه مصرف خوراكي ) ميكو هيپوليپيد

همچنين اثرات سودمند مصرف اين گياه  .)14(استرپتوزوتوسين گزارش شده است 
بر جلوگيري از اختالالت يادگيري و حافظه در مدل تجربي ديابت قندي نيز مورد 

مشاهده شده در ديابت با توجه به اينكه هيپرآلژزي ). 15(تائيد قرار گرفته است 
قندي عمدتاً  بعلت اثرات سمي هيپرگليسمي و محصوالت نهائي گليكوزيالسيون 

  :مسئول
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Antinociceptive Effect of Vaccinium Myrtillus  …; M. Roghani, et al 

ناشي از آن و همچنين افزايش پديده مخرب استرس اكسيداتيو ناشي از تشديد 
تشكيل راديكال هاي آزاد اكسيژن در بافت سيستم عصبي مركزي مي باشد كه با 

   ال هاي درد در بافت عصبي خود را نشانتغييرات نامطلوب در پردازش سيگن
آنتي ( و با در نظر گرفتن اين مطلب كه  اثر هيپوگليسميك) 4-6(مي دهد 

و اثرات ضد ) 13و14(اين گياه در مدل تجربي ديابت قندي ) هيپرگليسميك
لذا در اين تحقيق اثر ضد دردي ، آن قبالً اثبات شده است ) 9(استرس اكسيداتيو 
 در مدل تجربي ديابت قندي القا شده توسط اين گياه درازمدت تجويز خوراكي و

   وآزمون فرمالين دو داروي استرپتوزوتوسين در موش صحرايي نر به كمك 
  .مورد بررسي قرار گرفتغوطه ور كردن دم در آب داغ 

  
  

  مواد و روشها
 ويستار  سفيد نژادنرصحرايي   موشسر 40مطالعه تجربي از در اين 

 نهاتمام حيوا. شد استفاده  گرم255-315 در محدوده وزني) تور، تهرانانستيتو پاس(
تايي در هر قفس قرار  4تا  3هاي  در گروهدرجه سانتي گراد  21-23در دماي 
شركت ( آزادانه به آب لوله كشي و غذاي مخصوص موش  هاحيوان. داده شدند

ونة گ(قاط سياه برگ قره و يا غذاي مخلوط شده با پودر ) ، كرجخوراك دام پارس
واكسينيوم مرتيلوس تهيه شده از دشت مغان در اواخر تابستان و تأييد علمي و 
سيستماتيك توسط گروه زيست شناسي دانشگاه شهيد بهشتي با شماره شناسائي 

پس از براي تهيه غذا، . دسترسي داشتند هفته 6بمدت % 5به نسبت ) 28-2007
با غذاي پودر شده و  قره قاط سياه  نمودنآسياباز تأئيد علمي، پودر بدست آمده 

در اين بررسي از . )15 (توليد گرديد حيوان استاندارد موش مخلوط و مجدداً غذاي
 استفاده شد كه در شرايط طبيعي بدون برقراري  نرآن دسته موش هاي صحرايي

. ميلي گرم بر دسي ليتر بود 250 از كمترميزان گلوكز سرم آنها ، حالت روزه داري
. در اين خصوص از شبكه رترواوربيتال و لوله موئينه براي خونگيري استفاده شد

، كنترل تحت تيمار با گياه و ديابتي،  گروه كنترل5ها به طور تصادفي به  موش
) كنترل مثبت(تحت تيمار با گياه و ديابتي دريافت كننده سديم ساليسيالت ديابتي 

ز داروي استرپتوزوتوسين به صورت تك  اموشهابراي ديابتي نمودن . تقسيم شدند
حل شده در محلول سالين ميلي گرم بر كيلوگرم  60دوز و داخل صفاقي به ميزان 

سديم ساليسيالت يك ساعت قبل از انجام آزمون . شدفيزيولوژيك سرد استفاده 
 ميلي گرم بر كيلوگرم به صورت داخل صفاقي به حيوانات 200فرمالين به ميزان 

 قند وانات،ي بودن حيابتي از دناني اطمي براق،ي هفته پس از تزركي. تزريق شد
 واناتيكنترل شد و فقط ح)  تهراناب،يشركت گلوكو  (يادرار به روش نوار ادرار

ميزان وزن حيوانات و . افتندي راه ماري شروع تي برايبه مرحله بعدشده  يابتيد
 قبل از ))، تهرانيزيست شيمشركت (روش آنزيمي گلوكز اكسيداز (گلوكز سرم 

   .)16(اندازه گيري شد پس از بررسي  6 و 3 هاي هفتهطي انجام كار و در 

 

 از نظر زماني اين آزمون در مورد تمام موشها در بين ساعات :آزمون فرمالين
با استفاده از  روز پس از انجام آزمون غوطه ور كردن دم در آب داغ 2-3 و 17-12

 بدين ترتيب كه ،)17 (نجام شد Dennis و Dubaisson  روش متداول
تحت )  سانتيمتر40 × 40 × 40(حيوان در يك محفظه از جنس پلكسي گالس 

 ميكروليتر از محلول 50،  دقيقه15شرايط آرام قرار گرفته و پس از گذشت 
 درصد بصورت زير جلدي به كف پاي حيوان تزريق شد و شدت درد 5/2فرمالين 

حيوان بدون توجه به پاي  -صفر به چهار درجه حيوان بر اساس تقسيم  بندي 

 پاي حيوان با محفظه تماس داشته ولي -1. تزريق شده مي نشيند و يا راه مي رود
 حيوان پنجه دردناك -2. حيوان وزن بدن خود را بيشتر روي پاي سالم مي اندازد

ت  حيوان پنجه تزريق شده را از شد-3. نمايد را كامال از سطح محفظه بلند مي
 ثبت پاسخ هاي .، تقسيم شددرد مي ليسد، گاز ميگيرد يا به شدت تكان ميدهد

در اين .  ادامه يافت60رفتاري بالفاصله پس از تزريق فرمالين آغاز و تا دقيقه 
 ثانيه ثبت و به عنوان شاخصي از ميزان درد در آزمون 15ارتباط پاسخ در هر 

 براي امتياز درد در 3 تا 0ن روش اعداد با استفاده از اي. فرمالين در نظر گرفته شد
ميانگين درد در ده دقيقه اول بعد از تزريق فرمالين . آمدزمان هاي مختلف بدست 

 بعنوان مرحله دوم يا مزمن در 60 تا 16به عنوان مرحله اول يا حاد و در دقايق 
ن براي انجام اين كار حيوا: آزمون غوطه ور كردن دم در آب داغ. نظر گرفته شد

 دقيقه در داخل محفظه محدود كننده موش تحت شرايط استاندارد 15به مدت 
 درجه 49آزمايشگاه قرار گرفته و سپس دم حيوان در داخل آب داغ در دماي 

سانتيگراد قرار گرفت و ميزان تاخير در بيرون كشيدن دم از آب با استفاده ار زمان 
 دقيقه 5 بار با فاصله زماني 4ان هر آزمايش در مورد هر حيو. سنج اندازه گيري شد

زمان قطع آزمايش در .  ميانگين داده در مورد هر موش ثبت شدتكرار شد و نهايتاً
  ). 18( ثانيه در نظر گرفته شد 30صورت بيرون نكشيدن دم نيز 

 Repeated Measureسپس داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري 

ANOVA ،One way ANOVA و Tukey Post-Test تجزيه و 
 . دار در نظر گرفته شد معني >05/0pتحليل گرديد و 

  
  

  يافته ها
 هيچگونه تفاوت معني :نتايج وزن حيوان ها و ميزان گلوكز سرم

گروه . مشاهده نشد) سطح پايه(داري بين گروهها از نظر وزن در هفته قبل از كار 
 غير معني دار در  يك افزايش طبيعي و،كنترل تحت تيمار مشابه با گروه كنترل

را در پايان هفته ششم نسبت به هفته قبل از كار نشان داد % 2/6وزن به ميزان 
هر چند اين افزايش كمتر بود، اما در گروه ديابتي نيز در هفته ششم يك كاهش 

بررسي مشاهده گرديد از در مقايسه با هفته قبل % 3/23معني دار به ميزان 
)005/0p< .(ت موجود بين دو گروه ديابتي و ديابتي تحت از طرف ديگر، تفاو

درمان با گياه در هفته هشتم در حد معني دار نبود هر چند ميزان وزن در گروه 
  ). 1نمودار (ديابتي تحت تيمار با گياه كاهش كمتري نشان داد 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
تغييرات وزن در هفته هاي مختلف در موشهاي صحرايي . 1نمودار 

  ر شدهكنترل و ديابتي تيما
* 05/0p< ، ** 01/0p< ،*** 005/0p<)  سطح پايه در همان گروهدر مقايسه با(  
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  و همكاران مهرداد روغني؛  در موس صحرايي ديابتي نر(Vaccinium myrtillus)اثر ضددردي قره قاط سياه 

در اين رابطه، ميزان وزن در گروه ديابتي تيمار شده در هفته ششم به 
از نظر ميزان گلوكز سرم نيز در .بيشتر از گروه ديابتي تيمار نشده بود% 7/8ميزان 

فاوت معني داري بين گروهها وجود گروه هاي مختلف، در هفته قبل از بررسي ت
 ميزان گلوكز سرم در دو گروه ديابتي و ديابتي تحت 6 و 3نداشت، در هفته هاي 

براي گروه % 1/125و % 3/120تيمار با گياه در حد معني دار و به ترتيب به ميزان 
براي گروه ديابتي تيمار شده % 8/69و % 3/85ديابتي تيمار نشده و به ميزان 

)0005/0p< 01/0 تاp< ( بيشتر از گروه كنترل در همان هفته ها بود هر چند كه
  در گروه ديابتي تحت درمان با گياه ميزان گلوكز سرم بطور معني داري در 

كمتر از گروه ديابتي % 2/25و % 8/25 و به ترتيب به ميزان 6 و 3هفته هاي 
 گلوكز سرم گروه كنترل تحت تيمار كاهش محسوس). >05/0p(درمان نشده بود 

  ). 2نمودار (را در مقايسه با گروه كنترل نشان نداد 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

تغييرات گلوكز سرم در هفته هاي مختلف در موشهاي . 2نمودار 
  صحرايي كنترل و ديابتي تحت تيمار 

** 01/0p< ،*** 0005/0p<)  سطح پايه در همان گروهدر مقايسه با( ، 05/0p< 

  )ي در همان هفتهدر مقايسه با گروه ديابت(
  

ريق كف پايي فرمالين يك پاسخ  تز:نتايج آزمون هاي سنجش درد
بدنبال تزريق  شده ظاهرهيپرآلژزي . بارز دو فازي را در تمام گروهها ايجاد نمود

حاد و مزمن به  مرحله نشده در هر دو تيمار فرمالين در موشهاي ديابتي كف پائي
بيشتر از گروه كنترل بود  معني دار و بطور% 8/36و % 1/28ترتيب به ميزان 

)05/0p<( . بعالوه تجويز سديم ساليسيالت به موشهاي گروه ديابتي موجب
دوم آزمون فرمالين در مقايسه با مرحله دار نمره درد فقط در  كاهش معني

از طرف ديگر، . )>05/0p(گرديد %6/23و به ميزان گروههاي ديابتي تيمار نشده 
 موجب كاهش معني دار نمرات درد در شش هفته به مدت اهقره قاط سي با تيمار

د يگرد% 9/17آزمون به ميزان  مزمن حلهدر مرفقط مقايسه با گروه ديابتي 
)05/0p< .( ميزان شدت درد در مرحله حاد در گروه ديابتي تحت تيمار با گياه

هيچگونه همچنين . بطور غير معني دار كمتر از گروه ديابتي درمان نشده بود
قره قاط  بين دو گروه ديابتي دريافت كننده سديم ساليسيالت و يتفاوت معني دار

در مورد آزمون غوطه كردن دم در  .)3نمودار  (مشاهده نگرديداز نظر آماري  سياه
 در گروه ديابتي يك كاهش معني دار در مدت زمان تاخير در بيرون ،آب داغ

). >05/0p(مشاهده شد % 4/37كشيدن دم در مقايسه با گروه كنترل به ميزان 
 هفته موجب 6بعالوه، اگرچه درمان موشهاي ديابتي با گياه قره قاط سياه به مدت 
گرديد % 3/11افزايش زمان تاخير در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده به ميزان 

همچنين، درمان . ولي تفاوت موجود بين اين دو گروه از نظر آماري معني دار نبود
گروه كنترل با گياه نيز تفاوت معني داري را  از اين نظر در مقايسه با موشهاي 

  .)4نمودار  (گروه كنترل ايجاد ننمود
 

 
 
 
 
 
 
 
 

شدت درد در دو مرحله حاد و مزمن آزمون فرمالين در . 3نمودار 
  موشهاي صحرايي كنترل و ديابتي تحت تيمار 

* 05/0p< ،)لهدر مقايسه با گروه كنترل در همان مرح( ،# 05/0p<)  در مقايسه با گروه

  )ديابتي در همان مرحله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مدت زمان تاخير در بيرون كشيدن دم از آب داغ در . 4نمودار 

  موشهاي صحرايي كنترل و ديابتي تحت تيمار 
* 05/0p< )در مقايسه با گروه كنترل در همان مرحله(  

  
  

بحث   و نتيجه گيري
 6 به مدت قره قاط سياهكه تجويز خوراكي نتايج بررسي حاضر نشان داد 

نمرات درد در موشهاي ديابتي در دو هفته داراي اثر آنتي هيپرگليسميك بوده و 
 گياهبيشتر از موشهاي كنترل بود و درمان با آزمون فرمالين  حاد و مزمن مرحله

 مزمن هدر مرحلفقط موجب كاهش معني دار نمرات درد در مقايسه با گروه ديابتي 
 يضمناً با تجويز سديم ساليسيالت به موشهاي ديابتي، كاهش معني دار. ديردگ

 در مورد آزمون غوطه كردن دم .در نمره درد فقط در مرحله مزمن مشاهده گرديد
در آب داغ نيز در گروه ديابتي يك كاهش معني دار در مدت زمان تاخير در بيرون 

 كه خود حاكي از بروز .كشيدن دم در مقايسه با گروه كنترل مشاهده شد
   هفته پس از تزريق استرپتوزوتوسين 6هيپرآلژزي حرارتي در موشهاي ديابتي 

بعالوه، اگرچه درمان موشهاي ديابتي با گياه موجب افزايش اين زمان . مي باشد
تاخير در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده گرديد ولي  تفاوت موجود بين اين دو 
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نتايج تحقيقات قبلي نشان داد كه موشهاي . معني دار نبودگروه از نظر آماري 
صحرايي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين بطور غير منتظره يك رفتار تشديد 
شده مربوط به درد را در آزمون فرمالين بدنبال تجويز محركهاي شيميايي بداخل 

 وجود  هفته نشان مي دهند كه خود داللت بر3-4حداقل پنجه پا پس از گذشت 
 مكانيسمهاي غير نرمال و متعدد در پردازش سيگنالهاي محيطي درد دارد

قبالً وجود هيپرآلژزي مكانيكي بعنوان اولين نشانگان نوروپاتي ديابتيك . )18و19(
به اثبات رسيد كه علت آن تا حدودي به اثرات توكسيك مقادير باالي گلوكز بر 

شيميايي آلدوز ردوكتاز و سيستم عصبي محيطي و فعال شدن مسيرهاي بيو
بعالوه وجود حالت ).  19(الكلهاي با چند گروه هيدروكسيل نسبت داده شده است 

). 18(دهد   پردازش سيگنالهاي درد را در ناحيه نخاع تحت تاثير قرار مي،ديابت
همچنين كاهش آستانه درك درد حرارتي در موشهاي ديابتي شده در آزمون غوطه 

در همين نتيجه كه ) 20(اغ نيز مورد اثبات قرار گرفته است ور كردن دم در آب د
آزمون فرمالين كه در اين بررسي براي پي بردن به . تحقيق حاضر نيز بدست آمد

شدت درد احساس شده مورد استفاده قرار گرفت به عنوان يك مدل معتبر ارزيابي 
آزمون كه در چند دقيقه اول پس از ) حاد(ول مرحله ا. درد شناخته شده است

تزريق كف پائي فرمالين رخ مي دهد و نسبتاً زودگذر مي باشد بعلت اثر مستقيم 
 مي باشد و فاز طوالني تر و مزمن Cماده محرك فرمالين بر فيبرهاي حسي نوع 

 اين آزمون بعلت ايجاد تغييرات التهابي ناشي از آزاد شدن مدياتورهاي) ثانويه(
نتايج تحقيقات جديد نشان مي دهد كه در فاز اوليه آزمون . دردزا مي باشد
 و برادي كينين و در فاز ثانويه آن هيستامين، سروتونين، Pفرمالين، ماده 

اين تست عالوه بر سنجش ). 21و22(پروستاگالندين، و برادي كينين نقش دارند 
با . ي را نيز مشخص مي نمايددرد، تا حدودي مكانيسم اثر مواد با پتانسيل ضد درد

 ، فرمالين در موجودات نرمال و ديابتي شدهآزمونتوجه به اينكه در فاز مزمن 
و ) 19(مكانيسمهاي محيطي و در فاز حاد آن مكانيسمهاي مركزي دخالت دارند 

تزريق داخل صفاقي سديم ساليسيالت به موشهاي گروه كنترل و ديابتي موجب 
قط در فاز دوم آزمون گرديد، لذا اين ماده از طريق كاهش ميزان احساس درد ف

يك مكانيسم محيطي اثرات خود را اعمال مي كند كه نتايج تحقيق حاضر مؤيد 
  .اين نظر است

  نتايج بدست آمده در اين بررسي نشان داد كه مصرف خوراكي بعالوه، 
 درد  موجب كاهش معني دار پاسخ هفته6 در گروه ديابتي به مدت قره قاط سياه

 كه اين خود دال بر آزمون فرمالين در موشهاي ديابتي مي گرددمرحله مزمن در 
در . اعمال اثرات محيطي اين گياه و احتماالً اعمال اثرات ضد التهابي آن مي باشد

اين رابطه نتايج بررسيهاي قبلي نشان مي دهد كه اين چنين گياهاني بعلت دارا 

كه ) 23(اعمال اثرات ضد التهابي مي باشند بودن عوامل محافظت كننده قادر به 
از اين طريق احتماال مي توانند شدت درد مرحله مزمن آزمون فرمالين را كاهش 

  در اين راستا فالونوئيدهاي موجود در چنين گياهاني با اعمال اثرات . دهند
آنتي اكسيدانتي و ضد التهابي مي توانند اثرات ضد دردي قره قاط سياه را در اين 

در اين مورد مشخص شد كه چنين فالنوئيدهائي . بررسي تا حدودي توجيه نمايند
قادر به مهار آنزيمهاي دخيل در توليد راديكالهاي آزاد اكسيژن نظير 
سيكلواكسيژناز، ليپواكسيژناز، منواكسيژناز ميكروزومي و گلوتاتيون اس ترانسفراز 

  ). 23(مي باشند 
نوئيدها را مي توان به توانائي آنها در بخش ديگر از اثر ضدالتهابي فالو

تنظيم كاهشي توليد نيتريك اكسيد و مهار نمودن دگرانوالسيون نوترفيل ها 
نسبت داد كه اين خود موجب كاهش فعاليت آنزيمهاي پيشبرنده التهابي مي گردد 

  بعالوه، فالونوئيد ها قادر به كاهش دادن فعاليت سيستم كمپلمانت ). 24(
ي به ب از اين طريق موجب كاهش اتصال سلولهاي پيشبرنده التهامي باشند كه

اندوتليوم ناحيه آسيب ديده و يا ناحيه تزريق شده با فرمالين مي گردند كه بدين 
). 24(ترتيب از شدت التهاب كاسته شده و نهايتاً درد كمتري احساس مي شود 

ل تزريق فرمالين، همچنين، عدم مشاهده پاسخ ضددردي گياه در گروه كنترل بدنبا
خود به خوبي نشان مي دهد كه اثر مواد موثره گياه در حالت نرمال به اندازه كافي 
قوي نمي باشد و الزمست كه قبل از تزريق فرمالين يك حالت نظير ديابت قندي 

در همين . دراز مدت يك سري تغييرات بافتي را در ناحيه مورد تزريق ايجاد نمايد
همچنين ). 25(خ درد را در آزمون فرمالين افزايش ميدهد خصوص بروز ديابت پاس

ديگر اثرات سودمند گياه قره قاط سياه  بر درد در اين تحقيق را مي توان به اثرات 
كه موجب كاهش تغييرات در اعصاب ) 14(پائين آورندگي گلوكز آن نسبت داد 

 نيز بدست محيطي و التهاب ناشي از آن مي گردد كه اين اثر در تحقيقات ديگر
  ).19(آمده است 

قره قاط نشان داد كه تجويز خوراكي براي اولين بار نتايج بررسي حاضر 
در مرحله مزمن  درد شدتموجب كاهش معني دار شش هفته  به مدت سياه

  در مدل تجربي ديابت قندي القا شده توسط استرپتوزوتوسين آزمون فرمالين 
   .ندارد و بر آستانه درد حرارتي تاثيري مي شود

  
  

  تقدير و تشكر
خانم فريبا انصاري كارشناس گروه فيزيولوژي دانشكده بدينوسيله از 

  .همكاري داشتند، قدرداني مي گردددر انجام آزمايشات كه پزشكي شاهد 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Diabetes mellitus in long-term accompanies with inappropriate 

complications like retinopathy and neuropathy and increased pain sensation due to neuropathy. Since there is some 

evidence on protective and antidiabetic effects of Vaccinium myrtillus (VM), this study was designed to investigate 

the antinociceptive effect of Vaccinium myrtillus (VM) in streptozotocin-diabetic rats using formalin test and hot tail 

immersion tests. 

METHODS: In this experimental study, male rats were divided into equal-sized control, VM-treated control, 

diabetic, sodium salicylate (SS)-treated diabetic, and VM-treated diabetic groups. For induction of diabetes, 

streptozotocin at a dose of 60 mg/kg (i.p) was injected. The treatment groups received oral administration of VM-

mixed pelleted food (5%) for 6 weeks with no limitation. Finally, hyperalgesia were assessed using standard 

formalin and hot tail immersion tests. 

FINDINGS: VM treatment of diabetic rats reduced pain score in chronic phase up to 17.9% (p<0.05). Meanwhile, 

SS administration significantly reduced pain score at chronic phase of the test up to 23.6% (p<0.05). Regarding hot 

tail immersion test, diabetic rats showed a significant 37.4% reduction in tail flick latency as compared to control 

ones (p<0.05). Although VM treatment of diabetic rats increased this latency relative to untreated diabetics up to 

11.3%, but the existing difference was not statistically significant.  

CONCLUSION: Six-week administration of VM could attenuate nociceptive score in chronic phase of formalin 

test in streptozotocin-induced experimental model of diabetes mellitus and has no effect on thermal pain threshold. 
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