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  مقاله اصیل پژوهشی

 هاي در موش )Cyperus( کوفی سعد هیدروالکلی گیاه عصارهدردي  بیاثر 

  صحرایی دیابتی

  

3، مریم مجد برزکی2، محسن ناصري1سیما نصري
  

  

  چکیده

دردي عصاره  بیاثر  ،در این بررسی. شود یمحسوب م ابتیاز د یناش یاز عالئم بارز نوروپات یکی ،يپرآلژزیه :و هدف زمینه
  .هاي صحرایی دیابتی ارزیابی شد در موشکوفی سعد Aهیدروالکلی گیاه 

کننده عصاره  ، دریافتکنترل: هاي گروه شامل گروهزیربه هفت  در هرگروه ها موش  ،در این مطالعه تجربی :تحقیقروش 
mg/kg100دوزهاي (کننده عصاره  تگروه دیابتی دریاف 3و ) کنترل مثبت(سالیسیالت  کننده سدیم دیابتی دریافت، ، دیابتیmg/kg1، 
mg/kg10 ،mg/kg100 (2به مدت  و صورت داخل صفاقی به ،یک هفته پس از القاي دیابت ،دوزهاي مختلف عصاره. تقسیم شدند 

ک، استیوري دم و میزان درد شیمیایی در آزمون فرمالین و اسید با استفاده از آزمون غوطه ،میزان درد حرارتی ؛ سپسهفته تجویز شدند
  .مورد ارزیابی قرار گرفت

، mg/kg100و  mg/kg10صورت وابسته به دوز کاهش داد و در دوزهاي  درد ناشی از فرمالین را بهعصاره سعد، هر دو فاز  :ها یافته
با وري دم ، درمان  در آزمون غوطه).  >001/0Pو  >01/0Pبه ترتیب( داري باعث کاهش میزان درد در هر دو فاز شد صورت معنی به

در مقایسه با گروه دیابتی فاقد داغ کشیدن دم از آب  دار زمان تأخیر در بیرون صورت وابسته به دوز موجب افزایش معنی عصاره، به
دار  صورت وابسته به دوز باعث کاهش معنی در آزمون اسیداستیک، درمان با عصاره، به). >05/0Pو  >01/0Pو  >001/0P(تیمار شد

  ).>001/0P(در مقایسه با گروه دیابتی فاقد تیمار شدتعداد انقباضات شکمی 

ل درد حرارتی و کاهش احساس درد شیمیایی در مدل تجربی موجب افزایش تحم ،هفته 2به مدت  مصرف عصاره سعد :گیري نتیجه
  .عنوان یک درمان کمکی در هیپرآلژزي دیابتی مطرح شود به دشود و شاید بتوان دیابت قندي می

  موش صحرایی ؛درد ؛دیابت قندي ؛سعد کوفی :يهاي کلید واژه
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  مقدمه

هاي  كپاسخ پاتوفیزیولوژیک از بافت زنده به محرّ ،درد
دیابت  ترین نوع دیابت نوع دو که شایع). 1( نامطلوب است

، درصد افراد مبتال به دیابت در این گروه قرار دارند 90بوده و 
  ).2(آورنده درد نوروپاتیک است یکی از علل به وجود

بعد از گذشت یکی  ،تقریباً بیشتر از نصف بیماران دیابتی
شکال مختلف نوروپاتی دچار اَ ،دو دهه از زمان بیماري

که با استرپتوزوسین هاي حیوانی  در مدل ،این زمان. گردند می
 ).3( یابد حداقل به دو هفته کاهش می ،شوند دیابتی می

هاي سلولی و عروقی  پاسخ، بروز حالت دیابت قندي
هاي التهابی بدن را در مقایسه با حالت نرمال  دخیل در واکنش

شدن ی از آن به علت افزایش آزادکند که بخش تشدید می
کینین است و  برادي هیستامین و :هاي التهابی نظیر میانجی

بیماري از جمله  بخشی از عوارض ناشی از، خود این تغییرات
به همین . نماید هاي دردزا را توجیه می كتشدید پاسخ به محرّ

تواند تا حدودي بخشی  می ،التهابی علت استفاده از عوامل ضد
  . )4( از عوارض این بیماري را کاهش دهد

 :نظیر(ارویی مناسب با توجه به اینکه تاکنون ترکیب د

عاري از ) التهابی غیراستروئیدي ها و ترکیبات ضد سالیسیالت
براي درمان برخی حاالت درد حاد و مزمن  ،عوارض جانبی

قان توجه محقّ ،شده استویژه در مورد دیابت قندي یافت ن به
در  بنابراین؛ )5(بسیاري به گیاهان دارویی معطوف شده است 

اي یافتن دارویی با عوارض کمتر بر دنبال به ،پژوهش حاضر
 .بودیمنوروپاتی دیابتی  درمان

Cyperus rotundus  از خانوادهCyperaceae،  گیاهی
متر و داراي ریزوم خزنده و  سانتی 40-20ارتفاع  ساله بهچند

هاي  بعضی قسمت. دي در طول ریزوم استهاي متعد ساقه
ت صور کند و به م حاصل میطول ریزوم آن نیز تور

، هاي باریک برگاین گیاه، . آید میرنگ در هاي سیاه برجستگی
یا  4ب از مرکّ، صورت چتر ساده آذینی به تیز و گل نوك، دراز
اش فندوقی و به رنگ خاکستري  همیو. داردمساوي شعاع نا 10

ایران و غالب نواحی گرم ، این گیاه در هند. تیره است

اثر  ،شه این گیاهاز جمله خواص درمانی ری. پراکندگی دارد
توان نام برد  را میآن کرم  ي معده و ضداشتهاآور، مقو ،قابض

ي ها ریزوم که مطالعات داروشناختی مشخص کرده است). 6(
 دیابت است اسهال و ضد ضد، بر تب، التهاب ضد، درد ضد آن،

رادیکال آزاد،  و ضدin vitro اکسیدانی  چنین اثر آنتیهم ؛)7(
ک مدل از نندگی تشکیل و اکسیدان پروتئین در یک فاثر متوقّ

دیابتی در  واسطه فروکتوز، اثر ضد گلیکوکسیدان پروتئین با
اثر  ،,+K+-ATPase Na اثر مهاري روي، مدل آلوکسان

و اسهالی ضد اثر مهاري روي تشکیل ، کاندیدایی ضد
اکساید در رده سلولی ماکروفاژهاي اکساید و سوپر نیتریک

 ضد و التهابی اثرات ضد، ماالریایی دري، اثر ضدم مورین، اثر

 فعالیت ضد). 8( باشند شده آن می از آثار شناخته ،نتب و مسکّ

التهاب و ژنوتوکسیک عصاره سرشاخه درد، ضد 

C.rotundus درمان . در موش مورد بررسی قرار گرفته است
وسیله گزیلن در  شده بهب ایجادالتها ،با عصاره قادر است

این عصاره باعث ، عالوه بر این ؛وش موش را کاهش دهدگ
شود  کاهش تعداد انقباضات شکمی ناشی از اسید در موش می

ترکیب  ).1( کند دردي این عصاره را آشکار می که فعالیت ضد
صورت  به ،Cyperus rotundusهاي  از تکمه ،ارروغنی فرّ

یک مادمان ال براي دره دارویی فعIDDM، ي شده ساز آماده
 Cyperus rotundusشده از  ترکیبات روغنی استخراج .است

. یا تعداد بیشتري ترپنوئیدها است 20، 10در اصل مخلوطی از 

، )a- cyperone( کتون ترپن در این میان سسکویی
و ) C15H24(ترپن  سسکویی سایلیک تري یک

اند  سایی شدهشنا )C15H24O(سایلیک الکل تري یک سیپرول
)9.( Cyperus rotundus ، اختالالت ، اسپاسمدر درمان

جوشانده ریزوم . شود هاي التهابی استفاده می معده و بیماري
C.rotundus، سایر تحقیقات . اثر مهاري بر زخم معده دارد

طور قابل  به ،C.rotundusاند که  فارماکولوژیک نشان داده
 تب دارد شود و اثر ضد باعث کاهش فشار خون می توجهی

)1 .(  

دردي عصاره سعد در  اثر ضد ،در این تحقیقبنابراین  
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با استفاده از داروي  ،مدل تجربی دیابت قندي
استروپتوزوتوسین در موش صحرایی نر به کمک سه آزمون 

کردن دم در آب داغ مورد ور استیک و غوطهاسید، فرمالین
  .بررسی قرار گرفت

  

  تحقیقروش 

 صحرایی نرسر موش  168از  در این مطالعه تجربی،

زنی در محدوده و) ستیتوپاستور، تهرانان(سفید نژاد ویستار 
 23-21در دماي  ،تمام حیوانات .گرم استفاده شد 210-250

تایی در هر قفس قرار 4تا  3هاي  گروه در ،گراد درجه سانتی
کشی و غذاي  آزادانه به آب لوله ،حیوانات. داده شدند

دسترسی  )جکر، شرکت خوراك دام پارس(مخصوص موش 
هاي  از عطاري 1392در خرداد  ،کوفی ریزوم گیاه سعد. داشتند

مرکز تحقیقات کارآزمایی شهر تهران خریداري شد و توسط 
نمونه هرباریومی این  .شد شناسایی بالینی طب سنتی ایران

 TARIشناسی کرج با کد هرباریومی  در باغ گیاه ،گیاه

ساندن انجام روش خی گیري به عصاره. استموجود  12569
و سپس با  خیسانده شد% 80اتیلیک  در الکل ها ریزوم. شد
گرم بر  میلی 100و  10 ،1ي با دوزها و هشدتغلیظ  ،يمار بن

  .آماده تزریق گردید کیلوگرم

هاي صحرایی نر  از آن دسته موش ،در این بررسی
بدون برقراري حالت  ،استفاده شد که در شرایط طبیعی

گرم  میلی 250 تر از حد وکز سرم آنها پایینمیزان گل ،داري روزه
 :هاي شامل گروه ها به هفت گروه موش). 10( لیتر بود بر دسی

، mg/kg100 کوفی کننده عصاره سعد کنترل دریافت، کنترل
) کنترل مثبت(سالیسیالت  کننده سدیم دیابتی دریافت، دیابتی

دوزهاي (کننده عصاره سعد  گروه دیابتی دریافت 3و 
mg/kg1 ،mg/kg10 ،mg/kg100 (تقسیم شدند.  

از داروي استرپتوزوتوسین  ،ها نمودن موش براي دیابتی
گرم بر  میلی 60میزان  به ،دوز و داخل صفاقی صورت تک به

). 11( بافر سیترات استفاده شد کیلوگرم در محلول

هاي درد  یک ساعت قبل از انجام آزمون، سالیسیالت  سدیم

صورت داخل صفاقی به  م بر کیلوگرم بهگر میلی 200میزان  به
 دوزهاي مختلف عصاره سعد). 12( حیوانات تزریق شد

)mg/kg1 ،mg/kg10 ،mg/kg100(،  یک هفته پس از
هفته تجویز  2صورت داخل صفاقی به مدت  به ،القاي دیابت

براي اطمینان از  ،یک هفته پس از تزریق). 13(شد 
استفاده از دستگاه قند خون با ، ها بودن حیوان  دیابتی
گیري شد و فقط حیوانات  گیري قند خون اندازه اندازه

مالك . شده به مرحله بعدي براي شروع تیمار راه یافتند دیابتی
گرم بر  میلی 250بودن، میزان گلوکز سرم باالي  دیابتی
عالئم بارز دیابت ، هاي بعد البته در هفته). 10(لیتر بود  دسی

و کاهش وزن نیز در پرادراي ، نوشیپر، پرخوري :قندي نظیر
قبل از  ،میزان وزن و گلوکز سرم حیوانات. ها دیده شد موش

هاي اول و دوم پس از بررسی  انجام کار و طی هفته
  . گیري شد اندازه

  :فرمالینآزمون 

ساعت براي  مدت نیم حیوان به ،قبل از شروع آزمایش
رار داده فرمالین ق آزموندر جعبه مخصوص  ،انطباق با محیط

 30×30×30گالس با ابعاد  این محفظه از جنس پلکسی. شد

درجه قرار  45باشد که زیر آن یک آینه با زاویه  متر می سانتی
پس از . داده شده تا امکان مشاهده بهتر حیوان فراهم شود

صورت داخل  دوزهاي مختلف عصاره به ،گذشت این زمان
دقیقه از  30پس از گذشت . صفاقی به حیوانات تزریق شد

 ،درصد5/2 میکرولیتر از محلول فرمالین 50زمان تیمار، 
صورت زیرجلدي به کف پاي حیوان تزریق شد و بالفاصله  به

بررسی اثر درد  براي. حیوان داخل محفظه آزمایش قرار گرفت
پا مورد  ،حیوان از نظر مدت زمان لیسیدن و گازگرفتن

طیاشی از دردزمان رفتارهاي ن تمشاهده قرار گرفت و مد ، 

تزریق فرمالین موجب . دقیقه توسط کرنومتر ثبت شد 60
) حاد( شود که فاز اول فازي می دوایجاد یک پاسخ دردناك 

دقیقه به  5آن بالفاصله پس از تزریق آغاز شده و به مدت 
دقیقه درد فروکش کرده و یا  10سپس حدود  ؛انجامد طول می

و پس از آن فاز دوم ) زاینترفا(شود  اصالً دردي احساس نمی



 1393پاییز  ،3 ، شماره21 دوره                                                                                 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند                                  

 303

). 14( شود پس از تزریق آغاز می 35تا  15، از دقیقه )مزمن(

تا  15عنوان فاز حاد و  دقیقه اول به 5در پژوهش حاضر نیز 
فرمالین در نظر گرفته آزمون عنوان فاز مزمن  دقیقه به 35
  .شد

  :اسیداستیک آمزون

استیک محلول اسیددقیقه پس از تزریق عصاره،  30 
 صورت به ،لیتر بر کیلوگرم میلی 10درصد با حجم 6/0

و تعداد انقباضات شکمی  ها تزریق صفاقی به موش داخل
  ). 15( دقیقه شمارش شد 30مدت  به

  :ورکردن دم در آب داغ آزمون غوطه

و  Courteixشده توسط  روش توصیف این آزمون به
دقیقه در  15دت حیوان به م). 16( همکاران انجام پذیرفت

تحت شرایط استاندارد  ،کننده موشل محفظه محدودداخ
آزمایشگاه قرار گرفته و سپس دم حیوان در داخل آب داغ در 

گراد قرار گرفت و میزان تأخیر در  درجه سانتی 49دماي 
گیري  سنج اندازه با استفاده از زمان ،کشیدن دم از آب بیرون

نی بار با فاصله زما 4 ،هر آزمایش در مورد هر حیوان. شد
زمان قطع آزمایش در صورت . دقیقه تکرار شد5

این آزمون یک  .ثانیه در نظر گرفته شد 30 ،نکشیدن دم بیرون
  .انجام شد ،فرمالین  روز بعد از آزمون

ها با  بودن داده ابتدا نرمال ها، براي تفسیر نتایج آزمایش
اسمیرنوف بررسی و مورد  -استفاده از آزمون کولوموگروف

طرفه و تست  آزمون واریانس یکسپس از  ؛رفتیید قرار گأت
فزار ا در نرم >05/0P داري با شرط معنی Tukeyتکمیلی 

SPSS 19ورژن (  .استفاده شد( 

  

  ها یافته

ها در هفته قبل از بررسی و  وزن موش ،در بررسی حاضر
). 1نمودار (گیري شد  در هفته اول و دوم پس از بررسی اندازه

از نظر وزن  يدار گونه تفاوت معنی چدر هفته قبل از کار، هی

تحت تیمار گروه کنترل و کنترل در . ها مشاهده نشد بین گروه
در  )=02/0P( دار در وزن در هفته اول افزایش معنی ،عصاره با

گروه کنترل  .مشاهده گردیدمقایسه با هفته قبل از بررسی 
)006/0P= ( و گروه کنترل تحت تیمار با عصاره)008/0P=(، 

در وزن در مقایسه با  يدار افزایش معنیهفته دوم نیز در 
در گروه دیابتی و دیابتی . نشان دادندهفته قبل از بررسی 

 در وزن در يدار کاهش معنی ،سالیسیالت کننده سدیم دریافت

هفته اول و دوم در مقایسه با گروه کنترل و هفته قبل از 
دیابتی  هاي گروه. )>001/0P(بررسی مشاهده شد 

در هفته اول  ،گرمی میلی 10دوز  در ،کننده عصاره یافتدر
)003/0P= ( و دوم)004/0P=(  گرمی در  میلی 100دوز در و

افزایش ، )=0011/0P(و دوم  )=011/0P( هفته اول
 .قایسه با گروه دیابتی نشان دادندداري در وزن در م معنی

در این بررسی، میزان گلوکز سرم نیز در هفته قبل از 
گیري شد  و در هفته اول و دوم پس از بررسی اندازهبررسی 

 ،در هفته قبل از بررسی ،از نظر میزان گلوکز سرم). 2نمودار (
 ،در گروه دیابتی .ها مشاهده نشد داري بین گروه تفاوت معنی

در مقایسه با  )=023/0P( فته دومهدر  ،میزان گلوکز سرم
روه کنترل، و در هفته اول و دوم در مقایسه با گ هفته اول

گروه کنترل ). >001/0P(داشت  داري افزایش معنی
داري در گلوکز سرم در  کننده عصاره، کاهش معنی دریافت

هفته دوم در مقایسه با هفته اول و هفته قبل از بررسی نشان 
کننده  در گروه دیابتی دریافت). =004/0P(داد 
دوم  داري در هفته سالیسیالت، میزان قند، افزایش معنی سدیم

و در هفته اول و دوم در ) =007/0P(در مقایسه با هفته اول 
هاي  در گروه). >001/0P( مقایسه با گروه کنترل داشت

گرمی  میلی 10گرمی،  میلی 1دوز (کننده عصاره  دیابتی دریافت
، میزان گلوکز سرم در هفته دوم در مقایسه )گرمی میلی 100و 

داري داشت  نیبا هفته اول و گروه دیابتی، کاهش مع
)001/0P<.(  
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. هاي زمانی یک و دو هفته پس از مداخله و شروع مطالعه هاي مورد مطالعه در بازه ها در گروه مقایسه میانگین وزن موش- 1 نمودار

a :001/0( اختالف با گروه کنترلP<(، b :یاختالف با گروه دیابت )001/0P<(، c :یاختالف با گروه دیابت )003/0P=( ،d :ختالف با گروه ا
:  001/0P<(،f( Week0اختالف با : e ،)=0011/0P( یاختالف با گروه دیابت: j ،)=011/0P( یاختالف با گروه دیابت :i ،)=004/0P( یدیابت

  ).=008/0P( Week0اختالف با  :h ،)=02/0P( Week0اختالف با : g ،)=Week0 )006/0Pاختالف با 

 

اختالف : 001/0P<(، b(اختالف با گروه کنترل : a .هاي مورد مطالعه در گروه هاي صحرایی سرم موش مقایسه میزان گلوکز - 2 نمودار
:  004/0P=(، f( Week1اختالف با : e ،)=004/0P( Week0اختالف با : d ،)>001/0P( Week1اختالف با : c، )>001/0P(ی با گروه دیابت

  ).=007/0P( Week1اختالف با : g ،)=Week1 )023/0Pاختالف با 
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در  ،شده بر اثر فرمالینپرآلژزي القاهی ،فرمالین آزموندر 
در هر دو فاز بیشتر از گروه  ،هاي دیابتی فاقد تیمار موش

دار  هر چند فقط در فاز مزمن داراي تفاوت معنی ؛کنترل بود
 ،سالیسیالت کننده سدیم گروه دیابتی دریافت. )=002/0P(بود 

درد در فاز حاد در مقایسه با گروه  داري در میزان کاهش معنی
مزمن در مقایسه با گروه دیابتی  و در فاز )=002/0P(دیابتی 

 کننده گروه کنترل دریافت. )>001/0P( و کنترل نشان داد

ر مقایسه با گروه دیابتی و دعصاره، در هر دو فاز حاد و مزمن 
داري در میزان درد نشان داد   کاهش معنی کنترل،

)001/0P<.( دوز کننده عصاره هاي دیابتی دریافت در گروه 

 داري در میزان درد در هر دو فاز کاهش معنی ،گرمی میلی100

 و در فاز حاد )>001/0P(در مقایسه با گروه دیابتی 

)004/0P=(  و فاز مزمن)011/0P=(  در مقایسه با گروه
 دوزکننده عصاره  هاي دیابتی دریافت گروه. کنترل نشان داد

حاد داري در میزان درد در فاز  کاهش معنی ،گرمی میلی 10
)002/0P=(  و در فاز مزمن)003/0P=(  در مقایسه با گروه

  ). 3نمودار ( دیابتی نشان داد 

 اختالف با گروه کنترل: a. مطالعه موردهاي  بین گروهت درد در مرحله حاد و مزمن آزمون فرمالین مقایسه شد -3نمودار 

)001/0P<( ،b :یالف با گروه دیابتاخت )001/0P<(، c : اختالف با گروه کنترل)004/0P=(، d :یاختالف با گروه دیابت )002/0P=( ،e : اختالف
  ).=003/0P( یاختالف با گروه دیابت: g ،)=002/0P(اختالف با گروه کنترل : f ،)=011/0P(با گروه کنترل 
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 تعداد انقباضات شکمی در گروه ،استیکآزمون اسیددر 

اما این افزایش  ،دیابتی نسبت به گروه کنترل افزایش داشت
کننده عصاره و  گروه کنترل دریافت .ودنب يدار در سطح معنی

کاهش  ،سالیسیالت کننده سدیم دیابتی دریافتگروه 
داري در تعداد انقباضات شکمی در مقایسه با گروه  معنی

دیابتی  هاي در گروه .)>001/0P(دیابتی و کنترل نشان دادند 
 10گرم و  میلی 100 هايدوز ، درکننده عصاره دریافت

داري در تعداد انقباضات شکمی در  کاهش معنی ،گرم میلی
دوز نیز در و  )>001/0P(مقایسه با گروه دیابتی و کنترل 

داري در تعداد انقباضات شکمی  کاهش معنی ،گرمی میلی یک
) =003/0P(و کنترل  )>001/0P(در مقایسه با گروه دیابتی 

  ).4نمودار ( مشاهده شد

بار  4 ،در مورد هر حیوان وري دم در آب داغ آزمون غوطه
خیر در أزمان ت تو مد دقیقه تکرار شد 5با فاصله زمانی 

و  10، 5 صفر، یقهدق(کشیدن دم از آب داغ در هر تکرار  بیرون
این آزمون که براي سنجش در . توسط کرنومتر ثبت شد )15

 ،گروه دیابتی ،)5نمودار (ارتی کاربرد دارد آستانه درد حر

 کشیدن دم در بیرون در خیرأزمان ت تداري در مد کاهش معنی

در مقایسه با ) 15و  10، 5دقیقه صفر، (تکرار آزمایش  4هر 
که خود حاکی از بروز  )>001/0P( گروه کنترل نشان داد

گروه کنترل . هیپرآلژزي حرارتی در موش دیابتی است
داري در مدت زمان  افزایش معنی ،کننده عصاره دریافت
تکرار آزمایش در مقایسه با گروه  4کشیدن دم در هر  بیرون

کننده  گروه دیابتی دریافت. )>001/0P(دیابتی نشان داد 
زمان  تداري در مد افزایش معنی ،سالیسیالت سدیم
تکرار آزمایش در مقایسه با گروه  4در هر  کشیدن دم بیرون

و در تکرارهاي دوم تا چهارم آزمایش در  )>001/0P(دیابتی 
 هاي در گروه. نشان داد )>001/0P( مقایسه با گروه کنترل

گرمی در  میلی 100 کننده عصاره سعد، دوز دیابتی دریافت
آزمایش  4تا  3هاي و تکرار) =003/0P( تکرار اول

)001/0P<(  گرمی در تکرار دوم  میلی 10و دوز)007/0P=(  و
گرمی در تکرار دوم  میلی 1و دوز  )=033/0P(مایش سوم آز

خیر أزمان ت تداري در مد افزایش معنی ،)=003/0P(آزمایش 
 . کشیدن دم در مقایسه با گروه دیابتی نشان دادند در بیرون

  
اختالف با گروه کنترل : a. مطالعه موردهاي  استیک در بین گروهداد انقباضات شکمی در آزمون اسیدمقایسه میانگین تع -4نمودار 

)001/0P<(، b : اختالف با گروه دیابت)001/0P<(، c : اختالف با گروه کنترل)003/0P=(  
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 موردهاي  دقیقه در بین گروه 15و  10، 5هاي صفر،  کشیدن دم از آب داغ در زمان خیر در بیرونأمقایسه مدت زمان ت - 5نمودار 

اختالف با : 003/0P=( ،d(اختالف با گروه دیابت :  c،)>001/0P( اختالف با گروه دیابت: b، )>001/0P(اختالف با گروه کنترل : a .مطالعه
  ).=033/0P(اختالف با گروه دیابت : f ،)=007/0P(گروه دیابت 

  بحث

 سعدگیاه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عصاره 

با که اثر هیپوگلیسمیک دارد  ،دوز صورت وابسته به به کوفی،
در این کاهش بیشتري در میزان گلوکز سرم  ،یش دوزافزا

افزایش قند خون عصاره  این فعالیت ضد .مشاهده شدمطالعه 
). 17(اکسیدانی آن نسبت داد  توان به فعالیت آنتی سعد را می

، لکالوئیدهاآ :شده از گیاه سعد مانند محصوالت گیاهی مشتق
. هستندانی اکسید داراي خواص آنتی ،ها و فالونوئیدها ترپن

ها در بدن و  اکسیدان توانند موجب افزایش آنتی فالونوئیدها می
ترکیبات  .)1( اکسیدان گردند هاي آنتی تشدید فعالیت آنزیم

شوند  شیمیایی اصلی گیاهانی که موجب کاهش قند خون می
، ساکاریدها پلی، ها ترپن تري، آلکالوئیدها، گلیکوزیدها :شامل
 باشند می ها ها و گلیکوپروتئین اپونینس، ها ویتامین، ها روغن

 Cyperus rotundusهاي  از تکمه ،ارترکیب روغنی فرّ ).18(

ترکیبات روغنی . آماده شده است IDDMمان براي در
یا تعداد بیشتري  20، 10مخلوطی از  :شده شامل استخراج

  ،کتون ترپن سسکویی ،در این میان .ترپنوئیدهاست

)a-cyperone( ،ترپن  سسکویی لیکسای تري یک)C15H24( 

سایی شنا )C15H24O( الکل سایلیک تري یک و سیپرول
  ). 9(اند  شده

هاي دیابتی در دو  میزان درد در موشدر مطالعه حاضر، 
گروه هاي  مرحله حاد و مزمن آزمون فرمالین بیشتر از موش

صورت وابسته به دوز  به ،مان با عصاره سعدکنترل بوده و در
قادر به تخفیف درد در هر دو مرحله حاد و  ،تهت دو هفبه مد

وري دم در آب داغ  در مورد آزمون غوطه. مزمن درد بوده است
خیر در أزمان ت تدار در مد یک کاهش معنی ،در گروه دیابتی
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کشیدن دم در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد و  بیرون
 ،هاي دیابتی به مدت دو هفته با عصاره سعد درمان موش

خیر أصورت وابسته به دوز موجب افزایش این زمان ت به
در . دار در مقایسه با گروه دیابتی فاقد تیمار شد صورت معنی به

هاي  تعداد انقباضات شکمی در موش ،مورد آزمون اسیداستیک
کنترل بود و درمان با عصاره گروه هاي  دیابتی بیشتر از موش
سخ اسیداستیک داري پا صورت معنی به ،سعد به مدت دو هفته

  . ودرا به صورت وابسته به دوز مهار نم

هاي  دهد که موش هاي قبلی نشان می نتایج بررسی
شده ، رفتار تشدیدشده توسط استرپتوزوتوسین صحرایی دیابتی

دنبال تجویز  به، مربوط به درد را در آزمون فرمالین
هاي شیمیایی به داخل پنجه پا پس از گذشت حداقل  كمحرّ

هاي  دهند که خود داللت بر وجود مکانیزم شان میهفته ن 3
 هاي محیطی درد دارد د در پردازش سیگنالنرمال و متعدغیر

)16، 19.(  

لین نشانه عنوان او به ،وجود هیپرآلژزي مکانیکی قبالً
نوروپاتی دیابتی به اثبات رسیده است که علت آن تا حدودي 

طی و ی باالي گلوکز بر سیستم عصبی محیبه اثر سم
نسبت داده شده است ،شدن مسیر بیوشیمیایی آلدوالز الفع 

هاي درد را  عالوه وجود حالت دیابت، پردازش سیگنال به ؛)20(
کاهش آستانه ) 16(دهد  ثیر قرار میأتحت ت، در ناحیه نخاع

کردن ور در آزمون غوطه ،شده هاي دیابتی درد حرارتی در موش
  ).20(است دم در آب داغ نیز به اثبات رسیده 

 ،Cyperus rotundusمطالعات فیتوشیمیایی بر روي 
گلیکوزید،  حضور آلکالوئیدها، گلیکوزیدها، ساپونین، فالون

، فالونوئیدها و بسیاري از Cویتامین ، فنل پلی
از این گیاه با دو تانن ). 8(اند  ترپنوئیدها را نشان داده سسکویی

و ما معتقدیم  انداثرات ضد دردي و ضد التهابی شناسایی شده 
که فعالیت ضد التهاب عصاره به این ترکیبات  درد و ضد

  ).1(نسبت داده شده است 

دردي فالونوئیدها و تأثیر آنها در مهار سنتز  اثرات ضد
 یکی ،فالونوئیدها ).21(ها مشخص شده است  پروستاگالندین

 شمار به اکساید نیتریک آنزیم سنتزکننده هاي مهارکننده از

آنجا  از ).22( شوند می اکساید تولید نیتریک از مانع و آیند می
، )23( باشد پردردي میانجی تواند می ،اکساید نیتریک که

 .شود می دردي ضد فعالیت به آن منجر کاهش بنابراین

 تولید ،سیکلواکسیژناز آنزیم مهار با فالونوئیدها

 به پاسخ در اسیدآراشیدونیک از را ها پروستاگالندین

نمایند و بدین ترتیب موجب  می مهار التهابی هاي كرّمح
حاوي  ،عصاره گیاه سعد ).24( شوند تخفیف احساس درد می

اکسیدانی است  ترکیبات فالونوئیدي بوده و داراي فعالیت آنتی
با  ،فالونوئیدهاي موجود در عصاره گیاه ،رسد به نظر می ).1(

از تشکیل  مانع، شده مهار سیکلواکسیژناز در بافت ملتهب
 .ها می شوند پروستاگالندین

ها بخشی از پاسخ التهابی هستند و یک  پروستاگالندین
ها همچنین  پروستاگالندین. م و درد هستندعامل اصلی در تور

صورت مستقیم و هم با  هم به ،سبب تحریک رسپتورهاي درد
کینین  ت آنها به سایر عوامل مانند براديبردن حساسیباال
  . گردند می

درد محیطی ممکن است از طریق مهار  اثر ضد
هاي  سیکلواکسیژنازها و یا لیپواکسیژنازها و سایر واسطه

اسیداستیک باعث ایجاد درد از طریق . التهابی صورت گیرد
کینین، سرتونین، هیستامین،  برادي(زاد  آزادسازي مواد درون

که از انتهاي عصب درد آزاد ) pپروستاگالندین، ماده 
تزریق عصاره سعد  ،در این مطالعه ).1( گردد می ،دنشو می

. باعث کاهش انقباضات شکمی ناشی از اسیداستیک گردید

هاي مختلفی از قبیل سیستم  مکانیسم ،رسد نظر می به
سیکلواکسیژنازها ، ها از طریق مهار آزادسازي آمین ،سمپاتیک

در کاهش انقباضات عضالنی دخالت  ،هاي آنها و متابولیت
  ).1( دارد

  

  گیري نتیجه

نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تزریق عصاره 
هیدروالکلی گیاه سعد کوفی، ضمن بهبود سطح گلوکز خون 
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هاي دیابتی باعث آثار ضد دردي حاد و مزمن ناشی از  موش
شود، در  پیشنهاد می. شود هاي شیمیایی و حرارتی می محرّك

اد مؤثّره این گیاه و نیز تحقیقات آینده به بررسی جداگانه مو
  .هاي ضد دردي آنها پرداخته شود بررسی دقیق مکانیسم
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Effects of Cyperus Rtundus hydroalcoholic extract  .on 

ant ineuralgia  in diabet ic rats 

 

Sima Nasri
1
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2
, Maryam Majd Barzoki

3
 

 

Background and Aim: Hyperalgesiua is a symptom of  neuropathy  due to diabetes. The present study 

aimed at investigating . antineurologic effect of hydroalcoholic extract of Cyperus Rotundus in diabetic rats. 

Materials and Methods: In this experimental study, the rats were randomly divided into seven equal 
groups; i.e. control, Cyperus Rotundus treated control (dose 100mg/kg), diabetic, diabetic receiving sodium 

salicylate (dose 200 mg/kg) , ., and 3 more diabetic groups peritoneally receiving  . Cyperus Rotundus 

extract doses  of 1mg/kg, 10mg/kg, 100mg/kg, respectively. The injections. were performed one week after 
diabetes induction for two weeks. Then, thermoalgesia rate in the subjects was assessed using formalin, 

acetic acid, and tail immersion  of the rats in hot water. 

Results: Cyperus rotundus extract significantly reduced both phases of formalin-induced pain in a dose-

dependent manner of 10mg/kg and 100mg/kg  followed by a significant decrease of antineuragia (P<0.001 
and P<0.01, repectively) . In the hot water tail immersion test, the treatment of the dose-dependent extract 

was followed by a significant increase in tail immersion latency in hot water compared to non- treated 

diabetic group (P<0.1 , P<0.05 and P<0.00, respectively1). In the acetic acid test. treatment with dose-
dependent extract  decreased the number of abdominal compressions compared to  the control and non- 

treated diabetic groups. 

Conclusion: Administration of Cyperus rotundus  extract for 2 weeks .increased thermoalgia  tolerance  and  

reducedchemical  pain in an experimental model of diabetes mellitus rats . Thus, this administration can act 
as an auxiliary treatment for diabetic hyperalgesia. 

Key Words: Cyperus rotundus  , Diabetes Mellitus, antineuralgia , Streptozotocin,Rat. 
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