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  11/6/79 :تاریخ دریافت

 97/9/79 تاریخ پذیرش:
 

  

 چکیده

اکسیدانی و نوروپروتکتیو است. هدف مطالعه حاضر ولیک گیاهی غنی از فالونوئیدها با خوصیات آنتیسرخهمقدمه و هدف: 

 های دیابتی بود. ولیک بر اضطراب، افسردگی و درد در موشبررسی اثر عصاره سرخه

 شد اخل صفاقی تزریق( بصورت د کیلوگرم بر گرممیلی  06) جهت القاء دیابت تک دوز استرپتوزوتوسین مواد و روشها:

 بر گرممیلی 256 از بیش میزان به خون افزایش قند وزن، )کاهش ساعت بعد از تزریق 22دیابت  عالیم مشاهده از پس و

گروه شامل کنترل سالم )دریافت  0ها در موش .هفته انجام شد 3پرنوشی( تیمار توسط عصاره و دارو به مدت  و لیتردسی

 (کیلوگرم بر گرممیلی 066 و 266 ،166در دوزهای   ولیک نرمال سالین(، کنترل دیابتی )استرپتوزوتوسین(، مداخله )سرخه

 های رفتاری انجام شد.هفته تست3و کنترل مثبت )کاپیتریول( قرار گرفتند. پس از 

دار دفعات ورود و مدت زمان سپری شده های دیابتی سبب کاهش جزئی و غیرمعنیموشتزریق سرخه ولیک به ها: یافته

در  حرکتی مقاومت و تعادل حفظ دار قدرتای مرتفع شد. القاء دیابت سبب کاهش معنیدر بازوهای باز دستگاه ماز بعالوه

ید. دفعات در مرکز بودن در آزمون دار آن گرد( و سرخه ولیک سبب بهبود جزئی و غیرمعنی>65/6pآزمون روتارود شد )

دار ها معنیهای دیابتی بود، هرچند تفاوت آنهای دیابتی دریافت کننده سرخه ولیک بیشتر از موشصفحه باز در موش

دار آن های دیابتی کاهش داشت و عصاره سرخه ولیک سبب افزایش جزئی و غیرمعنینبود. زمان پاسخ به درد در موش

 گردید. 

های دیابتی شده بهبود عصاره سرخه ولیک تا حدودی اضطراب، افسردگی، در و عدم تعادل را در موش گیری:نتیجه

 رسد که در صورت استفاده از دوزهای باالتر عصاره کارایی آن بهبود یابد.بخشید به نظر می

 ولیک، اضطراب، افسردگی، دردعصاره سرخههای کلیدی: واژه
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 مقدمه و هدف

دیابت ملیتوس گروهی از اختالالت با وجه مشترک افزایش 

های پیچیده بین عوامل باشد که در اثر واکنشقندخون می

شود و کاهش ترشح انسولین، ژنتیکی و محیطی ایجاد می

کاهش مصرف و افزایش تولید گلوکز علل عمده آن 

های شایع در . این بیماری یکی از بیماری(1)باشند می

درصد در  15تا  2جوامع مختلف است که شیوع آن 

 بینی شدههای نژادی مختلف گزارش شده است. پیشگروه

در  2636تا  2616های است که شیوع دیابت ملیتوس بین

درصد و در کشورهای توسعه  05کشورهای در حال توسعه 

 افزایش دیابت ملیتوس، در .(2)درصد افزایش یابد  26یافته 

 بدن در ریز بسیار هایرگ تخریب سبب مدت دراز در قند

 کلیه، همچون بدن مختلف اعضای تواندمی که شودمی

 هایگرفتگی . درد و(1)کند  درگیر را اعصاب و چشم

 یمحیط که نوروپاتی اعصاب آسیب علت به اغلب عضالنی

 نوروپاتی. شوددر این بیماران مشاهده می شود،می نامیده

 عدم کنترل قندخون یا هیپرگلیسمی مستقیم پیامد دیابتی

 .(3)باشد می در افراد مبتال به دیابت ملیتوس مدت بلند

اختالالت متابولیکی ناشی از دیابت ملیتوس سبب بروز 

کالت گردد که مشتغییرات پاتوفیزیولوژیک در تمام بدن می

. (1)د کنفراوانی را به بیمار و دستگاه بهداشتی تحمیل می

 عوارض و مزمن طبیعت واسطه به دیابت ملیتوس بیماری

 فرد سازگاری قدرت کاهش ببس که المدت طویل

 به دنبال دارد. را روانشناختی برخی عوارض گردد،می

ل به دلیل مشکالت تحمی بیماران مبتال به دیابت ملیتوس

شده از طرف دیابت همانند رژیم غذایی، محدودیت فعالیت، 

پایش تهاجمی قند خون، تزریق روزانه انسولین، عوارض 

مزمن جسمی، بستری شدن در بیمارستان و کوتاه شدن 

روانی متعددی همانند  -متوسط عمر با مسائل روحی 

. استرس (0)اضطراب، استرس و افسردگی مواجه هستند 

روانی ناشی از بیماری قادر است با فعال کردن محور 

هیپوتاالموس، هیپوفیز و آدرنال افزایش قندخون را آغاز یا 

. افسردگی نیز ارتباط دو طرفه با دیابت (5)تشدید کند 

دارد و به عنوان عامل خطری برای ابتالء به آن  ملیتوس

. شیوع افسردگی و اضطراب در (0)معرفی شده است 

تا سه برابر جمعیت عمومی  2بیماران مبتال به دیابت 

دگی و اضطراب در این بیماران گزارش شده است. افسر

سبب کاهش کیفیت زندگی، عدم همکاری با درمان و 

. بیماران دیابتی (2)گردد استفاده نامناسب از خدمات می

غذایی و دارویی، کنترل افسرده تبعیت کمتر از رژیم 

تر جسمی و روحی، تر قندخون، کارکرد ضعیفضعیف

تری ها و بسعوارض جسمی بیشتر و مراجعه بیشتر به فوریت

های بهداشت روان را داشته و میزان بیشتری از هزینه

. برخی داروهای شیمیایی قادرند (0)کنند مصرف می

اضطراب و افسردگی را در بیماران مبتال به دیابت ملیتوس 

تا حدی بهبود بخشند، ولی با توجه به عوارض جانبی و عدم 

ها، امروزه توجه محققان به تمایل بیماران به استفاده از آن

سوی استفاده از گیاهان دارویی با اثرات ضدافسردگی و 

 . (8)بخش معطوف شده است آرام

 Crataegus) ریزبرگ زالزالک یا ولیک سرخه

monogyna )اهگی این. است زالزالک سرده از گونه یک نام 

 یاآس غرب و آفریقا غربیشمال اروپا، بومی دارویی و زینتی

ولیک دارای سرخه .(5) است مهاجم هایگونه جزء و بوده

( haw) ولیک های کوچک به رنگ قرمز تیره بناممیوه

 و برای اهداف درمانی و رسندمی پاییز اواسط باشد کهمی

 همانند غذایی مواد برخی چاشنی در عنوانهمچنین به

 علمی شواهد .(16)شوند می ها استفادهشربت و مربا ها،ژله

 فعالیت دارای ولیکسرخه میوه که است داده نشان

باشد آزاد می رادیکال بر قوی مهارکنندکی و اکسیدانیآنتی

 همانند فعال زیست مختلف ترکیبات وجود علت به که

 و مارینکو وایتکسین، کورستین، هایپروسید، کاتچین،اپی

 اثرات ترکیبات . این(12, 11)باشد می اسید کلروژنیک

 و هپاتوپروتکتیو نوروپروتکتیو، متعدد فارماکولوژیک

 میوه این، بر عالوه  ،(12, 5) باشندمی کاردیوپروتکتیو

. (12) است قلب بر تونیک اثرات دارای ولیکسرخه

 تواندمی ولیک سرخه که است داده نشان متعدد مطالعات

 فشار همانند عروقی قلبی هایبیماری خطر عوامل از برخی

 هدد کاهش را هیپرلیپیدمی و هیپوکلسترولمی باال، خون

 افسردگی، نامطلوب پیامدهای به توجه با (10, 13)

دیابتی و عدم  بیماران زندگی کیفیت بر درد و اضطراب

ای بر روی اثرات ضددرد، اضطراب و افسردگی مطالعه وجود

 سرخه ولیک، مطالعه حاضر با این هدف طراحی و اجرا شد. 

 مواد و روش ها

 عصاره گیری
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واقع در شهر ایذه، از عطاری معتبر  گیاه سرخ ولیک 

 و سیستماتیک و پس از تأیید علمی شدتهیه خوزستان 

 02851 شماره با آن هرباریومی شناس، نمونهتوسط گیاه

شد. جهت تهیه  ثبت ایذه، واحد آزاد دانشگاه هرباریوم در

 حل شد متانولخشک در  گیاه پودر گرم ازکیلو 1عصاره، 

، بر روی شیکر قرار داده شد در دمای اتاق روز 2  و به مدت

و حالل آن با استفاده از  شدمخلوط حاصل فیلتر سپس 

درجه  21. سپس عصاره حاصل در دمای شدروتاری جدا 

گراد به طور کامل خشک شده و برای تهیه سانتی

شد. عصاره تهیه شده در فریزر های مورد نیاز استفاده غلظت

 نگهداری شد.   26-

 حیوانات آزمایشگاهی

های نر از نژاد ویستار با وزن حیوانات مورد آزمایش رت

. حیوانات در شرایط دمایی مناسب بودندگرم  366-256

 12و  شب( 8صبح تا  8)از  ساعت روشنایی 12( و 2±21)

با دسترسی آزاد به  صبح فردا( 8شب تا  8)ساعت خاموشی

 در النه حیوانات دانشگاه آزاد ایذه آب و غذای یکسان

 زادآ دانشگاه اخالق کمیته در حاضر مطالعه .شدندنگهداری 

 .IR.IAU.AHWAS.REC) کد با ایذه واحد اسالمی

 رب آزمایشگاهی حیوانات با کار و شد تصویب( 1396.66

 ودب آزمایشگاهی حیوانات با کار اخالقی دستورالعمل اساس

ر هایی استفاده شد که دموش از مطالعه، برای انجام. (15)

 هاآن سرم گلوکز میزان ناشتا، حالت در و طبیعی شرایط

 منظور این است. برای لیتردسی بر گرممیلی 136از  کمتر

 خون گلوکز میزان و شد گرفته دم موش از خون قطره یک

 برای دیابتی .شد تعیین دستگاه گلوکومتر از استفاده با

 به استرپتوزوتوسین داروی از صحرایی هایموش نمودن

 بر گرممیلی 06میزان به صفاقی داخل و دوز تک صورت

سرد  فیزیولوژیک سالین محلول در  صورت به کیلوگرم

ساعت  22دیابت حدود  عالیم مشاهده از پس و شد استفاده

 بیش میزان به خون افزایش قند وزن، )کاهش بعد از تزریق

 3داروها ) پرنوشی(، تیمار و لیتردسی بر گرممیلی 256 از

 به سرنگ انسولین با استرپتوزوتوسین( تزریق از پس روز

 .انجام شد صفاقی داخل و روزانه صورت به هفته 3 مدت

کنترل شامل  تایی قرار گرفتند. گروه 8گروه  0ها در موش

نرمال سالین را به صورت تزریق داخل  های سالمی کهموش

هفته دریافت نمودند، گروه کنترل منفی  3صفاقی به مدت 

هفته  3های دیابتی که نرمال سالین را به مدت شامل موش

های مداخله حیوانات دیابتی که دریافت نمودند، گروه

 066و 266، 166عصاره سرخه ولیک را در دوزهای 

هفته دریافت کردند و  3گرم بر کیلوگرم به مدت میلی

های دیابتی که کاپتوپریل را با کنترل مثبت شامل موش

هفته دریافت  3رم بر کیلوگرم به مدت گمیلی 56دوز 

های رفتاری قرار ها تحت آزمونهفته موش 3کردند. پس از 

 گرفتند. 

در این روش ابتدا حیوان درون یک : ارزیابی آستانه درد

محدود کننده قرار گرفته، سپس حیوان روی جایگاه در 

شرکت برج صنعت، ایران( قرار داده (دستگاه تیل فلیک 

ای در گراد روی نقطهدرجه سانتی 56تاباندن گرمای شد. با 

های صحرایی، متری از نوک دم موشسانتی 2-5فاصله 

مدت زمان تأخیر پس کشیدن رفلکسی و یا دورکردن دم 

 off Timeاز کانون گرمایی ثبت شد. زمان قطع گرما )

Cut 16( به منظور پیشگیری از صدمه بافتی در دم، روی 

ترل شد. مدت زمان تاخیر در کشیدن دم ثانیه تنظیم و کن

در سه مرتبه و به فاصله دو دقیقه، پس از مرحله سنجش 

خون بعد از پایان تجویز عصاره سرخه ولیک،  اندازه گیری 

 ها به عنوان زمان تاخیر، ثبت شد.شد و میانگین آن

اضطراب، اختالل حرکت و افسردگی به تست محیط باز: 

ای ارزیابی شد. محیط باز محفظهوسیله تست محیط باز 

متر سانتی 06و ارتفاع  86*86است از جنس شیشه با ابعاد 

مربع مساوی تقسیم شده است و در وسط اتاقی  10که به 

آرام قرار دارد. برای انجام آزمون یک ساعت قبل از آزمایش، 

حیوان در اتاق آزمایش قرار داده شد. یک روز قبل از آزمون، 

دقیقه در دستگاه قرار داده  16ت به مدت تک تک حیوانا

شدند تا با آن آشنا شوند. روز بعد هر حیوان در مربع مرکز 

دقیقه رفتار حیوان  16دستگاه قرار داده شد و به مدت 

 .شامل مدت و تعداد دفعات در مرکز بودن ارزیابی شد

 اضطراب زانیم یابیارز یبراای مرتفع: ماز بعالوهتست 

شکل مرتفع که مدل  یابه نام ماز بعالوه یاز دستگاه

سطح اضطراب در جوندگان است،  یابیاستاندارد جهت ارز

باز )هر کدام به  یدستگاه شامل دو بازو نی. اشداستفاده 

بسته )هر کدام با ابعاد  یمتر( و دو بازویسانت 56×5ابعاد 

 5×5)به ابعاد  یکفه مرکز کیمتر( و  یسانت 56×5×06

م ه یباز روبرو یکه بازوها ی. به طورباشدیمتر( م یسانت
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 56هم قرار دارند و در حدود  یروبرو زیبسته ن یو بازوها

، در روز آزمون. رندیگیمتر باالتر از کف اتاق قرار م یسانت

اتاق  به شیقبل از آزما قهیدق 5هر موش به طور جداگانه، 

الس گ یاز جنس پلکس یمشک یو در جعبه ا شدکار منتقل 

 تیتا فعال گرفتمتر قرار یسانت 36×06×06به ابعاد

سنجش سطح  ی. سپس براابدی شیافزا آن جستجوگرانه

شکل مرتفع ) در قسمت  یدر ماز بعالوه ا وانیاضطراب، ح

 قهیدق 5و به مدت  شدباز( قرار داده  یکفه و رو به بازو

 باز و مدت یجستجوگرانه، تعداد ورود به بازوها یهاتیفعال

 دورو شی. افزاشدو ثبت  یابیباز ارز یزمان ماندن در بازوها

شده در آن شاخص  یباز و مدت زمان سپر یوهابه باز

 شد. یکاهش اضطراب در موش تلق

حفظ تعادل و مقاومت حرکتی  قدرتروتارود:  تست

 مورد بررسی قرارها با استفاده از دستگاه روتارود موش

در ابتدا جهت آشنایی حیوان با دستگاه، بر روی میله گرفت. 

ه ب دستگاهو حرکت کردن بر روی  گرفتغلتان روتارود قرار 

یک گردونه است که  . دستگاه شاملشدآموزش داده  آن

در این بررسی  باشد.می rpm 06-6سرعت چرخیدن آن 

ر گرفته در نظ 2rpm 2 با شتاب rpm 16ن سرعت چرخید

مدت زمان آزمون دور در دقیقه است.  16-11که تقریبا  شد

 و تعادل خود را حفظ شمدت زمانی که موثانیه بود و  0

، بعنوان زمان کردمیدر مقابل حرکت گردونه مقاومت 

مرتبه  3و این عمل برای هر موش  شدمقاومت موش ثبت 

 شد.تکرار و میانگین آن محاسبه 

با استفاده از   یامار زیداده ها  جهت آنال یپس از جمع آور

طرفه آنالیز واریانس یک یهاو تست SPSS16 نرم افزار 

(ANOVA و توکی ).65/6 استفاده شدP<  از لحاظ آماری

 دار در نظر گرفته شد. معنی

 یافته ها

 )پالسمیز(نتایج ماز بعالوه ای مرتفع

ت مددفعات ورود و  کاهش سبب استرپتوزوتوسینتزریق 

در مقایسه با گروه کنترل  باز زمان سپری شده در بازوهای

سرخه عصاره ی  .دار نبودها معنیهرچند تفاوت آن شد

 گرم بر کیلوگرم سببمیلی 066و  266در دوزهای  ولیک

مدت زمان سپری شده در بازوهای دفعات ورود و افزایش 

ر ن افزایش معنی دااما ای .شد دیابتیدر مقایسه با گروه  باز

 . (1)نمودار نبود

 

 

: مقایسه مدت زمان سپری شده در بازوهای باز 1نمودارشماره 

 های آزمایشی.ای مرتفع بین گروهدستگاه ماز بعالوه

(CM= Crataegus monogyna 

 

 
: مقایسه دفعات ورود بازوهای باز دستگاه ماز 9نمودارشماره

 آزمایشی.های ای مرتفع بین گروهبعالوه

(CM= Crataegus monogyna 

 دار  میزانتیمار با استرپتوزوتوسین سبب کاهش معنی

تعادل حرکتی در مقایسه با گروه کنترل شده است 

(65/6P< تیمار با عصاره سرخه ولیک و کاپتوپریل موجب .)

افزایش میزان تعادل حرکتی در مقایسه با گروه دیابتی 

 (. 3دار نیست )نموداراست ولی تفاوت معنیشده
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: مقایسه قابلیت حفظ تعادل و مقاومت حرکتی 3نمودارشماره

دار  با گروه * نشان دهنده اختالف معنی های آزمایشی.بین گروه

 59/5P< ، (CM= Crataegus monogyna)ابتی در سطح دی

زمان پاسخ به درد در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل 

. زمان دار نبودها معنیهرچند تفاوت آن کاهش یافته است

بت نسولیک های تیمار با عصاره سرخه پاسخ به درد در گروه

دار داد اما این افزایش معنیبه گروه دیابتی افزایش نشان 

 (.0)نمودارنبود 

 

مقایسه زمان آستانه پاسخ به درد در تست : 4شماره نمودار

 CM= Crataegus) های آزمایشی.فلیک بین گروهتیل

monogyna) 

تعداد دفعات در مرکز  داد کهنتایج تست محیط باز نشان 

بودن در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل کاهش داشته 

با عصاره  . درگروه تیماردار نبودهرچند معنی است

کاپتوپریل، تعداد دفعات درمرکز بودن نسبت  ولیک وسرخه

به گروه دیابتی افزایش نشان داد، اما این افزایش معنی 

 (. 5)نمودار دارنبود

 

مقایسه تعداد دفعات در مرکز بودن بین : 9شماره نمودار

 =CM) های آزمایشی درتست محیط بازگروه

Crataegus monogyna) 

 بحث و نتیجه گیری 

های در بررسی حاضر تزریق استرپتوزوتوسین به موش

در آزمون  حرکتی دار تعادلصحرایی سبب کاهش معنی

روتارود در مقایسه با گروه کنترل شد. همراستا با مطالعه 

 ، تغییرات2610و همکاران در سال  Nagayachحاضر، 

های روتارود در هفته آزمون را در حرکتی هماهنگی و تعادل

القای دیابت توسط  از پس 12 و 16 ،8 ،0 ،2

های صحرایی گزارش کردند. این در موش استرپتوزوتوسین

 هشکا پورکینیه، هایسلول آپوپتوز و دژنراسیون محققان

 مخچه در را گلیاها شدن فعال و گلوتامات رسانیپیام

کردند که احتماال در اختالالت  مشاهده دیابتی هایموش

مطالعه . (10)باشند حرکتی ناشی از دیابت درگیر می

Yang  که القاء دیابت  دادنشان  ،2610همکاران در سال و

با کاهش  های صحراییدر موش توسط استرپتوزوتوسین

پس از  21قابلیت حفظ تعادل در آزمون روتارود در هفته 

داری تغییر معنی القای دیابت همراه است. استرپتوزوتوسین

پس از تزریق  12و  8، 0های در قابلیت حفظ تعادل در هفته

نکرد. این محققان بیان نمودند که هایپرگالیسمی از ایجاد 

هایی از قیبل التهاب مغزی، استرس طریق مکانیسم

اکسیداتیو و اختالل عملکرد میتوکندری سبب آسیب 
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یب شود، آسپورکینیه می هاینورون یا های پورکینیهسلول

دهند می تشکیل را مخچه قشر میانی الیه هااین سلول

طور . به(12)گردد تعادل و آتاکسی میسبب بروز اختالل 

 زا حرکتی، عملکرد از جنبه چندین تنظیم در کلی مخچه

کنترل شدت انقباض  هماهنگی اعضای حرکتی، جمله

های بندی فعالیتیادگیری حرکات و زمان و عضالنی

 از متمایز الیه یک شامل مخچه مدار .است درگیر حرکتی

 که تاس خروجی سیستم تنها عنوان پورکینیه به هایسلول

 و ودیصع فیبرهای را هاپیام غیرمستقیم یا مستقیم طوربه

 هماهنگی دقیق ورود و خروج. کندمی دریافت ایخزه

 هایسلول کنندهتحریک و مهارکننده سیناپسی هایپیام

مخچه را  حرکتی فعالیت تا سازد می قادر را پورکینیه

های پورکینیه به دنبال آسیب سلولتنظیم کنند. 

سبب اختالل در این سیستم و در  ،مزمنهیپرگلیسمی 

. (18)گردد می حرکتی خوردن هماهنگینتیجه بهم

Petrofsky  مبتال ، در بیماران2665و همکاران در سال 

ام بندی گاختالل در کیفیت و زمان نوع یک و دو، دیابت به

مرکزی  حرکتی برداشتن به دلیل اختالل در هماهنگی

، نیز 2610و همکاران در سال  Fahmy. (15)مشاهده شد 

اختالل در تعادل و هماهنگی حرکتی را در بیماران مبتال 

. این در حالی است که (18)به دیابت گزارش کردند 

Demirbüken  تفاوت 2612و  همکاران در سال ،

داری بین تعادل و هماهنگی حرکتی افراد مسن مبتال معنی

  . (26)به دیابت نوع دو و افرا مسن سالم مشاهده نکردند 

رو در هفته سوم پس از القای دیابت توسط در مطالعه پیش

کاهش زمان پاسخ به درد مشاهده شد  استرپتوزوتوسین

 دار نبود. درهرچند تفاوت آن نسبت به گروه کنترل معنی

های دیابتی شده و همکاران در موش Courteixمطالعه  

به  پذیری نسبتتوسط استرپتوزوتوسین، افزایش تحریک

های شیمیایی )فرمالین( و مکانیکی )صفحه داغ( محرک

درد از هفته دوم پس القای دیابت مشاهده شد که در طول 

زمان روند افزایشی داشت و تغییرات آن نسبت به گروه 

. در مطالعه (21)دار شد یهای چهارم معنکنترل در هفته

Lee های دیابتی شده توسط آلوکسان و همکاران در موش

فیلیک مشاهده شد ش زمان پاسخ به درد در آزمون تیلافزای

. (22)دار بود که تغییرات آن نسبت به گروه کنترل معنی

های دیابتی و همکاران، بر روی موش Akunneدر مطالعه 

شده توسط استرپتوزوتوسین کاهش زمان  داولی اسپراگ

پس از تزریق  8هفته  پاسخ به درد در آزمونصفحه داغ  در

داری مشاهده های قبل تغییر معنیمشاهده شد  و در هفته

طور کلی مشاهدات در رابطه با شدت و زمان . به(23)نشد

تحت تأثیر  های دیابتی ممکن استپاسخ به درد در موش

، مدت زمان بررسی و میزان نحوه القاء دیابت، نژاد موش

دلیل . در مطالعه حاضر به(23)ها قرار گیرد قندخون موش

 یرتر بودن زمان بررسی )سه هفته( نسبت به ساکوتاه

ر داری دمطالعات صورت گرفته در این راستا، تغییر معنی

پاسخ به درد مشاهده نشد و این امکان وجود داشت که در 

های چهارم و هشتم، تغییرات صورت ادامه مداخله تا هفته

 دار گردد.  پاسخ به درد معنی

استرپتوزوتوسین در بررسی حاضر القاء دیابت توسط 

 مدت و ورود دفعات دارغیرمعنی همچنین سبب کاهش

فع مرت ایبعالوه ماز دستگاه باز بازوهای در شده سپری زمان

شد که  باز صفحه آزمون در بودن مرکز در کاهش دفعات و

حاکی از افزایش جزئی رفتارهای مرتبط با افسردگی و 

همسو با این نتایج در مطالعات پیشین  .اضطراب است

ابت توسط استرپتوزوتوسین القاء دیمشاهده شده است که 

و  صفحهبا رفتارهای شبه اضطراب و افسردگی در آزمون 

در مطالعه  .(25, 20)است ای مرتفع همراه ماز بعالوه

Aksu های دیابتی شده دفعات ورود و همکاران در موش و

ان عنوای بهمدت زمان سپری شده در بازوی بسته ماز بعالوه

شاخص اضطراب افزایش داشت و در آزمون صفحه باز نیز 

داری داشت، عنیمدت زمان سپری شده در مرکز کاهش م

این تغییرات با افزایش پراکسیداسیون لیپیدها و تضعیف 

. در مطالعه (20)اکسیدانی همراه بود سیستم آنتی

Ramanathan  و همکاران نیز افزایش رفتارهای اضطرابی

ای مرتفع گزارش های صفحه باز و ماز بعالوهآزمونرا در 

 .(25)شد 

استرپتوزوتوسین، آنتی بیوتیک تولید شده توسط 

Streptomyces achromogenes  است که به طور

های تجربی استفاده معمول جهت القاء دیابت در مدل

ت های بتا پانکراس برداشسلولتوسط  این توکسینشود. می

ها شده و تغییرات شود و به این طریق وارد این سلولمی
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کند که در نهایت سبب کاهش ها ایجاد میدژنراتیو در سلول

 . (20)شود ین و هیپرگالیسمی میتولید انسول

بونیوم های کرسبب تولید رادیکال استرپتوزوتوسینتجزیه 

و با  پذیر بودههای کربونیوم بسیار واکنشرادیکال ،گرددمی

اثرات سمی مستقیم یا غیرمستقیم  ROSافزایش تولید 

( و سبب 13گذارد )روی اندوتلیوم جزایر النگرهانس می

های بتای سلول DNAقطعه قطعه شدن و متیالسیون 

, 22)گردد و در نتیجه آسیب و مرگ سلولی میپانکراس 

 سلول بتای آسیب سبب تنهانه استرپتوزوتوسین. (28

های بدن ها و ارگانیر بافتشود بلکه در ساپانکراس می

همانند سیستم عصبی، کلیه، کبد و لوله گوارشی نیز اثرات 

های دیابتی در موش. (31-25)گذارد. سمی برجای می

شده توسط این دارو افزایش پارامترهای استرس اکسیداتیو 

دگی و اضطراب و اختالل تعادل و افسرهمراه رفتارها شبهبه

های عصبی مشاهده هماهنگی حرکتی به دلیل آسیب سلول

دهد که برخی از . مطالعات نشان می(32, 20)شود می

اکسیدانی از قبیل گیاهان دارویی با خاصیت آنتی

Momordica charantia  وThymus 

caramanicus  قادرند از طریق کاهش پارامترهای

اتیو نوروپاتی دیابتی و عوارض ناشی از آن از استرس اکسید

ور طحرکتی را به-جمله درد نوروپاتیک و اختالل هماهنگی 

 . (30, 33)داری بهبود بخشند معنی

 266ولیک در دوزهای در بررسی حاضر تجویز عصاره سرخه

های دیابتی سبب گرم بر کیلوگرم به موشمیلی 066و 

بازوهای  افزایش دفعات ورود و مدت زمان سپری شده در

ای شد.  تیمار با عصاره سرخه ولیک باز دستگاه ماز بعالوه

همچنین موجب افزایش میزان تعادل حرکتی در آزمون 

فلیک و روتارود و افزایش زمان پاسخ به درد در آزمون تیل

افزایش دفعات در مرکز بودن در آزمون صفحه باز شد، 

ود. این ر بداهرچند تغییرات نسبت به گروه دیابتی غیرمعنی

نتایج حاکی از اثربخشی جزئی عصاره سرخه ولیک بر 

های دیابتی اضطراب، افسردگی و اختالل تعادل در موش

بود، هرچند ممکن است در صورت استفاده از دوزهای باالتر 

جه با تودار گردد. دارو برای مدت طوالنی این تغییرات معنی

یابت، اشی از دبه نقش استرس اکسیداتیو در بروز اختالالت ن

رسد فعالیت محافظتی مشاهده شده برای عصاره به نظر می

ثرات ااکسیدانی آن مربوط باشد. سرخه ولیک به اثرات آنتی

 in vitroاکسیدانی عصاره سرخه ولیک در محیط آنتی

و همچنین موجود زنده نشان داده شده است  (35-32)

التهابی عصاره  اکسیدانی و ضد. فعالیت آنتی(38)

 چین،کاتفعال از قبیل اپیولیک به ترکیبات زیستسرخه

 یککلروژن و کومارین وایتکسین، کورستین، هایپروسید،

. در یک مطالعه (12, 11) اسید نسبت داده شده است

و  دار افسردگیمشاهده شد که کورستین سبب بهبود معنی

گردد و فعالیت های صحرایی میاضطراب ناشی از در موش

 اکسیدانی این ترکیب نسبتمشاهده شده به فعالیت آنتی

 .(35)داده شد 

عصاره سرخه ولیک تا حدودی اضطراب، افسردگی، در و 

های دیابتی شده بهبود بخشید به عدم تعادل را در موش

صورت استفاده از دوزهای باالتر عصاره  رسد که درنظر می

 کارایی آن بهبود یابد. 

 تشکرو قدردانی

این مقاله حاصل یک کارتحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد ایذه بوده و بدین وسیله نویسندگان این مقاله از 

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه تشکر و 

 قدردانی می نمایند.
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Abstract 

Introduction: Crataegus monogyna is a rich source of flavonoids with antioxidant and 

neuroprotective properties. The aim of the present study was to investigate the effect of 

Crataegus monogyna extract on anxiety, depression, and pain in diabetic rats. 

Materials and Methods: Intraperitoneal injection of a single dose of streptozotocin (60 

mg/kg) was used to induce diabetes in rats. After observing the symptoms of diabetes 72 h 

post-injection (i.e., weight loss, an increase of over 250 mg/dl in blood glucose level, and 

polydipsia), the rats were subjected to treatments using extract and drug for 3 weeks. The 

animals were divided into six groups, including healthy control (normal saline), diabetic 

control (streptozotocin), intervention (Crataegus monogyna extract at doses of 100, 200, and 

400 mg/kg), and positive control (capitrile). Behavioral tests were performed on the subjects 

after 3 weeks. 

Results: The administration of Crataegus monogyna extract to diabetic rats resulted in an 

insignificant decrease in the number of entries and the time spent in the open arms of the 

elevated plus maze (P>0.05). The induction of diabetes significantly reduced the ability to 

maintain balance and motor resistance in the rotarod test (P<0.05), and Crataegus monogyna 

extract improved these effects; however, the difference was not significant. The frequency of 

being centered on open plate test in the diabetic rats received Crataegus monogyna extract was 

higher than that of the other diabetic rats; nonetheless, the difference was not significant. The 

response time to pain was reduced in diabetic rats, and the Crataegus monogyna extract 

insignificantly increased this time (P>0.05). 

Conclusion: As the findings indicated, Crataegus monogyna extract could partially improve 

anxiety, depression, pain, and imbalance in diabetic rats. It seems that the administration of 

higher doses would improve the efficiency of this extract in this regard. 

Keywords: Crataegus monogyna extract, Diabetes, Anxiety, Depression, Pain 
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