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 میزان وزمان واکنش دم  بر يدانه تمبر هندآبی ي  بررسی اثر عصاره

DHEA  فروکتوزتغذیه شده با نر هاي صحرایی  در موشسرم  
 4احمد رضا شهرکی - 3مهدي هراتی - 2حمیده میرشکاري - 1محمد رضا شهرکی

  چکیده
وفیزیولوژي بیمـاري  سندرم مقاومت به انسولین یک اختالل متابولیکی اسـت کـه در پـات    :هدف زمینه و
 هـدف  .دهـد تغییر می  را هاي بدن تحریک پذیري سلولو سرم  DHEAمیزان  چون .ثر استؤدیابت م

میـزان   وبـه محـرك دردزا   زمـان واکـنش دم    بـر  بی دانـه تمبـر هنـدي   آ اثر عصارهبررسی مطالعه  این
DHEAS  است بودهکتوز وهاي صحرایی نر تغذیه شده با فر موش درسرم.  

، )C( مشـاهد سـال  که در سه گروه مساوي  سر موش صحرایی نر 30روي  این مطالعه بر :قتحقیروش 
انجـام   )FT(  تمبر هنـدي  دانه و تغذیه شده با  فرکتوز و تحت درمان با عصاره )F( کتوزوتغذیه شده با فر

ـ . گیـري گردیـد  ه اندازسرم  DHEAS میزان  و دزاربه محرك دمان واکنش دم ز در پایان .شد   ات اطالع
 Mean±SDنتایج به صـورت  . گردیدآنالیز  SPSS V.11دست آمده با استفاده از نرم افزار کامپیوتري ه ب

   .درصد بررسی گردید 5سطح معنی داري  در آمارياختالفات  بیان و
نسـبت   FT گروه دربه محرك دردزا زمان واکنش دم که  نتایج حاصل از این بررسی نشان داد :یافته ها

 افزایش معنی داري نشان داد Fنسبت به گروه گروه  ایندر  DHEAS مقداراما  ،یافتکاهش  F گروهبه 
)05/0<p(.   

موجب هندي،  تمبري دانه  آبیي  نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که مصرف عصاره :نتیجه گیري
  کهگردد  کتوز میوتغذیه شده با فر نر هاي صحرایی موشتحریک پذیري در  و  DHEASمقدارافزایش 

  .مکانیسم دقیق آن نیاز به مطالعه بیشتر دارد
  موش صحرایی ؛متابولیک سندرم ؛زمان واکنش دم ؛DHEAS ؛هندي تمبر: کلید واژه ها
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  مقدمه 
 یکیسندرم مقاومت به انسولین، یکی از اختالالت متـابول 

نقــش  IIدیابــت تیــپ بیمـاري  اسـت کــه در پــاتوفیزیولوژي  
تحریک پـذیري  بولیکی در این اختالل متا). 2,1( ثري داردؤم

از عمـده تـرین   ه کـ  DHEAS2 و DHEA1 مقـدار ها و  سلول
 ).4,3( مـی یابـد   تغییـر  ،هاي قشـر آدرنـال هسـتند    هورمون

هـا بـا    مقدار ایـن هورمـون  شواهد تجربی نشان می دهد که 
نیـز  سندرم خسـتگی مـزمن   با  می یابد وکاهش  افزایش سن
در ا نشـان مـی دهـد کـه     ه گزارشعالوه ه ب ).5( همراه است

ــابتی در فیبرهــاي  دردپیــام انتقــال  پیــدایش و ،بیمــاران دی
هدایت پذیري  این اختالل و با اختالل مواجه می شود عصبی

 .)6-8( مـی شـود   دیـده  نیز حسی  فیبرهاي عصبیسایر   در
هـدایت پـذیري    اخـتالل در شواهد تجربی نشان می دهد که 

 دردهاي نوروپاتیک،بیماران دیابتی که از  درفیبرهاي عصبی، 
بـا توجـه بـه    ). 10,9(می برند بیشتر مشاهده می شود   رنج 
که بیماران دیابتی جهـت کنتـرل قنـد و عـوارض ناشـی       این

مرتب دارو مصرف می کنند، این بیماران تمایل بیشـتري بـه   
  ی نشــان مــی دهنــد، چــون احتمــال یــمصــرف گیاهــان دارو

ی کمتر است و یکـی از  یگیاهان داروعوارض جانبی  می دهند
 مبـر هنـدي  ت ).12,11(تمبر هندي است ی یاین گیاهان دارو

بـراي   و) 13-17(اسـت  ضد التهابی  و اثرات ضد دردي داراي
هاي مقاوم، رفع عطـش و تسـکین حـرارت داخلـی      قطع تب

 می گیرد مورد استفاده قرارنیز افرادي که طبیعت گرم دارند، 
به عنوان داروي کاهش دهنده   تمبر هنديدمکرده گل ). 18(

ه تمبـر هنـدي   میوه گیـا  و )19( استفاده می شود فشار خون
دانه تمبر  ).21,20( دمی گرد 3LDLموجب کاهش کلسترل و 

هندي داراي یک پلی فنولیک است که اثرات آنتی اکسـیدانی  
   ).22( ر می کندشته و تولید نیتریک اکسید را مهادا

نشان داده است که عصـاره دانـه گیـاه تمبـر      اه گزارش
از  ومـی شـود    PLA24 هندي موجب مهار آنـزیم فسـفولیپاز  

مینو اکسـیدازها  آهاي پروتئاز، هیالورونیداز و ال  طریق آنزیم
از  ).23( در مار گزیدگی جلوگیري مـی کنـد   هااز تضییع بافت

                                       
1- Dihydroepiandrosterone 
2- Dihydroepiandrosterone sulphate 
3- Low Density Lipoprotein 
4- Phospholipas A2 

مصرف غذاي سرشار  نشان داده است کها ه گزارشطرف دیگر 
در حیوانات آزمایشگاهی موجب افزایش مقاومت به  فروکتوزاز 

و افزایش مقاومت به بولیک به سندرم متاآنها  يابتال وانسولین 
 لینی چون خستگی مزمنبا اختالالت باکه می گردد انسولین 

ــت   و ــراه اس ــذیري هم ــک پ ــاهش تحری ــه   ).24( ک ــا توج   ب
بـه اینکـه در افـراد مقـاوم بـه      عنایـت  بـا   و بـاال  ياه گزارش

 DHEAS تغییر میـزان سـرمی   وخستگی  ،بی حالی ،انسولین
دانـه تمبـر    آبـی  عصـاره  اثر مطالعه این در ،مشاهده می شود

ــر  ــدي ب ــنش دم هن ــان واک ــزان  وزم ــرم  DHEASمی    درس
 بررسـی  مـورد  فروکتـوز تغذیه شده با  نرهاي صحرایی  موش

   .قرار گرفته است
  

  روش تحقیق
دست سر موش صحرایی نر سالم  30این بررسی بر روي 

 140±10بـا میـانگین وزنـی     Wistar–Albinoاز نژاد نخورده 
ـ انجام گرفت گرم  تـایی  10گـروه   3طـور تصـادفی بـه    ه که ب

. هـاي جداگانـه نگهـداري شـدند     تقسیم و هر کدام در قفس
 : از هاي مورد بررسی عبارتند گروه

 ).C( شاهد سالم که در خوردن و آشامیدن آزاد بودند گروه - 
هفتـه از آب   8که به مدت ) F( کتوزوتغذیه شده با فرروه گ -

 10سـبت وزنـی حجمـی    کتـوز بـه ن  وآشامیدنی سرشـار از فر 
  .نداستفاده نمودروزانه  درصد

ه دوم از آب آشـامیدنی  کـه مشـابه گـرو    ) FT( سـوم  گروه -
هفته استفاده کردند و همراه آن  8به مدت  کتوزوشار از فرسر

 5/0در  g/kg  20را بـه میـزان    عصاره آبی دانـه تمبـر هنـدي   
ــت       ــاواژ دریاف ــق گ ــه از طری ــر روزان ــر آب مقط ــی لیت   میل

  .)26( ودندمی نم
به  تهیه عصاره، ابتدا دانه تمبر هندي از میوه جدا و براي 
. درجه سانتی گـراد خشـک شـد    40روز در انکوباتور  2مدت 

ـ  و خرد شد استفاده از آسیاب برقی کامالً اسپس ب صـورت  ه ب
دست آمده از مرحله قبل ه گرم از پودر ب 50). 7( پودر در آمد

سـاعت در   18ده و مدت میلی لیتر آب مقطر حل ش 500در 
  . )26( جهــت عصــاره گیــري قــرار گرفــت  Soxhletدســتگاه 

با استفاده از دستگاه دست آمده ه بي ر عصاره آخي مرحله در 
 تی گـراد ندرجـه سـا   40تور به مدت یک روز در دمـاي  انکوبا
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 روز آخـر  3در به محرك دردزا دم  زمان واکنش). 7( خشک شد
 Tail Flick, UGO BASILE 7360, Italy توسـط دسـتگاه  دوره 

انـدازه گیـري    به صورت یک سو کـور  صبح 8-11بین ساعات
ســه روز بــار انـدازه گیـري    3میـانگین حاصـل از   . )27( شـد 

زمان واکنش دم به محـرك دردزا در   ،براي هر حیوانمتوالی 
پایـان  در  .مـورد آنـالیز آمـاري قـرار گرفـت     نظر گرفته شد و 

بیهـوش و  ) مـرك آلمـان  ( اتر تمام حیوانات به ترتیب بادوره 
جهت انـدازه گیـري انسـولین و    از وریدهاي گردن  خونگیري
DHEAS مقاومت بـه انسـولین بـه روش     .انجام شدHOMA 

  :محاسبه گردید
HOMA-IR= First Plasma Insulin×First Plasma. 
(Glucose/22.525) 
انسولین حیوانات مورد بررسی با اسـتفاده از کیـت فـوق    

  االیـزا  گیـري انسـولین بـا اسـتفاده از دسـتگاه       حساس اندازه
بـا توجـه بـه اینکـه غلظـت نـوع سـولفاته        . اندازه گیري شـد 

 DHEAبیشتر از نـوع معمـولی آن یعنـی     DHEASهورمون 
با استفاده از دستگاه گامـا کـانتر و    DHEASمقدار ، می باشد

دسـت  ه اطالعات ب و روش رادیوایمونواسی اندازه گیري شده ب
و  نسـخه یـازده   SPSS آمـاري اسـتفاده از نـرم افـزار    با آمده 

 در مقایسه هـاي چندگانـه   توکیو آنالیز واریانس  آزمون هاي
بیـان   Mean±SDنتـایج بـه صـورت    . گردیـد  تحلیل تجزیه و

 تـر از   کوچـک  در سطح معنی دارياختالفات آماري  و گردید
  .ه استشددر نظر گرفته  05/0

  
  یافته ها 

  ررسی نشان داد کـه زمـان واکـنش دم   نتایج حاصل از این ب
 مقـدار  و msec59/1±6/7 برابـر   FTگـروه  در  به محرك درد زا

نسـبت بـه مقـادیر ایـن     بـود کـه    iu/ml19/0±52/0  انسـولین  
ــا ــروه  پارامتره ــد    Fدر گ ــی ده ــان م ــی داري نش ــاهش معن  ک

)msec45/2±56/10  وiu/ml29/0±96/0(.   ــن ــدار ایـ ــا مقـ امـ
ــا  ــا در مقایســه ب ــروه پارامتره ــاوت C گ ــی داري نشــان  تف   معن

 >iu/ml23 /0±68/0) (05/0.(pو msec37/3±17/7( نمی دهـد 
) FT )µg/ml6/0±7/27گــروه  درDHEAS چنــین مقــدار  هــم

ــروه  ــه گ ــی داري  )F )µg/ml2/0±6/12 نســبت ب ــزایش معن اف
 Cکه مقدار ایـن پـارامتر در مقایسـه بـا گـروه       طوريه ، بشتدا
)µg/ml8/0±3/24 ( ی داري نشـان نـداد   تفاوت معنـ)05/0.(p< 

 برابـر  FT نتایج نشان داد که مقاومت به انسولین در گـروه ضمناً 

ــوده 14/0±78/0 ــا مقــدار  ب ــروه آن و در مقایســه ب   کــه Fدر گ
مـی دهـد ولـی      کاهش معنی داري نشانمی باشد  26/0±96/1

 19/0 ±2/0 کـه مقـدار آن برابـر    Cآن در مقایسه با گـروه   مقدار
  ).3و 1،2 هاينمودار(عنی داري نشان نمی دهد تفاوت ماست 

  
  

ل، تغذیـه شـده   رهاي کنت در گروه .زا زمان واکنش به محرك درد: 1نمودار 
 و دریافت کننده عصاره آبی تمبر هنـدي  فروکتوزو تغذیه شده با  فروکتوزبا 
  ).p>05/0و  10= تعـداد  ؛آمـاري، آنـالیز واریـانس و تـوکی    هاي  نوآزم(

  
 

  
 
 
 
 
 
 

و  فروکتـوز تغذیه شده بـا   ،هاي کنترل میزان انسولین گروه: 2ودار نم
هنـدي    و دریافت کننده عصاره آبی دانه تمبـر  فروکتوزتغذیه شده با 

  ).10=تعـداد   ،p>05/0 ؛آماري آنالیز واریـانس و تـوکی  هاي  آزمون(
  

               
 
 
  

  
  

  

 ،روکتـوز فتغذیه شده بـا   ،هاي کنترل گروه DHEASمیزان : 3نمودار
 دریافت کننده عصاره آبی دانـه تمبـر هنـدي    و فروکتوزتغذیه شده با 

  ).10=، تعداد p>05/0آزمون هاي آماري آنالیز واریانس و توکی؛ (
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  بحث
حیوانات تغذیـه شـده بـا    نتایج این بررسی نشان داد که 

هم چنـین نتـایج حاصـل از     .مقاوم به انسولین شدند فروکتوز
در به محرك دردزا  دم زمان واکنشکه این بررسی نشان داد 

تمبـر  ي دانـه  ي یا دریافت کننده عصـاره   FTحیوانات گروه 
 .یافتـه اسـت  معنی داري  کاهش Fدر مقایسه با گروه هندي 

  به گـروه نسبت  FTگروه سرم  DHEASمقدار که  در صورتی
F  ي مقایسـه در ضـمن   .ه استمعنی داري نشان دادافزایش 

تفاوت معنی داري  C و  FTگروه دو بین  مقدار این پارامترها
  .نشان نداد

  ي عصـاره  ضـد دردي  اثـرات  بررسی هـا نشـان داد کـه    
نشـده   انجـام   مطالعـه حاضـر  صـورت  به  هندي تمبري دانه 

اما نتایج  .مقایسه کردمطالعه را با آن این نتایج است تا بتوان 
هم خوانی  همکاران وات کپرسحاصل از این بررسی با مطالعه 

در بیمـاران دیـابتی،   کـه  گـزارش دادنـد    این محققـین . ندارد
هـاي آوران پیـام    جمله نورون هاي حسی از نورون حساسیت

کـه در   در صـورتی  .افزایش می یابدها  درد نسبت به محرك
ـ . )10( بررسی حاضر تحریک پذیري کـاهش یافتـه اسـت    ه ب

 ،بیمـاران دیـابتی   در دادنـد گـزارش   و همکاران کوسواعالوه 
کـه منجـر   می یابد افزایش هاي حسی  یک پذیري نورونتحر

 هـم خـوانی نـدارد   که با این مطالعه  می گردد آلجزیا به هیپر
تحریـک   ،این گزارش نشان می دهد در بیمـاران دیـابتی  ). 9(

از اصـل  حنتـایج  کـه   صـورتی  در .مـی شـود   پذیري تشدید 
دریافـت   گـروه  در دمزمان واکـنش    بررسی حاضر نشان داد

دریافـت کننـده عصـاره     گروه در ولیافزایش  فروکتوزکننده 
گونه  اینا این تضاد نتایج ر. یافته بودکاهش دانه تمبر هندي 

ي مطالعـه   حیوانات مورد بررسـی در  که توان توجیه کرد می
 .بلکه مقاوم بـه انسـولین بودنـد    ،حاضر مبتال به دیابت نبودند

روعی بر بروز خود شمی تواند  این افزایش مقاومت به انسولین
منجر به افـزایش   احتماالً و همین امر یک سري عوارض باشد

هـاي   زمان واکنش دم به محركافزایش  وتحریک ي آستانه 
آبـی  ي تجـویز عصـاره    شده باشد و Fگروه دردزا درحیوانات 

تمبر هندي بر این روند اثر گذاشـته و موجـب بهبـود    ي دانه 
می پـذیرد ایـن    تضادتوجیه دیگري که این . گردیده باشدآن 

گذشته عنوان شده است کـه هیپـر    ياه است که  در گزارش

آلجزیا یا پردردي زمانی در بیماران دیابتی دیده می شود کـه  
امـا در   .مبتال بـه دردهـاي نوروپاتیـک شـده باشـد      فرد بیمار

دو مـاه تحـت بررسـی     FTو  Fبررسی حاضر حیوانـات گـروه   
 تولید هیپـر ( حساسیتاین مدت زمان جهت افزایش  بودند و
نتـایج حاصـل از ایـن بررسـی بـا      . کـم اسـت   احتماالً) آلرژي

ایـن گـروه   . هم خـوانی دارد و همکاران  اوشانان دینیمطالعه 
تمبر هندي بر مـار  ي دانه ي تجویز عصاره که زارش کردند گ

در ایـن گـزارش حـاکی اسـت کـه      ). 23( ثر استؤگزیدگی م
  ترکیبـاتی اسـت کـه     احتمـاالً تمبر هنـدي  ي دانه ي عصاره 

 هاي پروتئـاز و  و اثر بر آنزیم A2می توانند با مهار فسفولیپاز 
مینـو اکسـیداز جلـوي تضـییع و تخریـب      آال   هیالورونیداز و

ها را گرفته و با این روند پایانه هـاي عصـبی دخیـل در     بافت
ثیر أدرد را در هنگام مار گزیدگی تحت تـ پیام تولید و انتقال 

عصـاره   يبررسـی اجـزا  ایـن  هر چند که در  ).23( قرار دهند
ا نشان داده است که ه گزارش ).نقص کار ما( شده استجدا ن

  مشـاهده  سـرم   DHEASکاهش متابولیک  بیماري سندرم در
همراه و کاهش تحریک پذیري ستگی مزمن خمی شود که با 

بـه محـرك   دم نیز زمان واکـنش   حاضردر بررسی ). 5(است 
ــز Fگــروه زا در درد ــه اف ــاایش ک ــون  ب ــدار هورم ــاهش مق  ک

DHEAS  ایـن بخـش از   . اسـت همـراه  در حیوانات این گروه
و همکاران هم خوانی دارد  پن نتایج با نتایج حاصل از بررسی

که با  افزایش یافته  FTدر گروه  DHEASمقدار پارامتر  .)5(
    .کاهش زمان واکنش دم در این گروه نیز همراه است

  

  نتیجه گیري
ــایج حا ــه مصــرف   نت ــن بررســی نشــان داد ک   صــل از ای

تمبرهنـدي، موجـب افـزایش مقـدار     ي آبـی دانـه   ي عصاره 
DHEA  ــرم ــزایش و س ــوش اف ــذیري در م ــک پ ــاي  تحری ه

کتـوز مـی گـردد کـه مکانیسـم      وصحرایی نر تغذیه شده با فر
  .بیشتر داردي دقیق آن نیاز به مطالعه 

  

  تشکر و قدردانی
ی ی دانشـگاه علـوم پزشـک   معاونـت پژوهشـ   زبا تشکر ا        

 با تشکر از شتند وزاهدان که حمایت مالی طرح را بر عهده دا
را  هانجـام آزمایشـ  اآقاي دکتـر سـروش دبیـري کـه زحمـت      

  .کشیده اند
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Evaluation of Tamarindus Indicia Seed Aqueous Extract on Tail 
Flick Reaction Time and Serum DHEA in Fructose-fed Male Rats 
Mohamad Reza Shahraki1, Hamide Mirshekari2, Mehdi Harati3 and Ahmad Reza Shahraki4 

Abstract 
Background and Aim: Metabolic syndrome is a metabolic disorder that affects on the Diabetes mellitus 
pathophysiology and alters the cell excitability and serum DHEAS value. The aim of this study was to 
evaluate the effect of Tamarindus indicia seed aqueous extract on tail flick reaction time and DHEAS value 
in fructose-fed male rats.  
Materials and Methods: This experiment was performed on 30 male rats which were divided into three 
equal groups of sham control (C), Fructose-fed (F) and fructose-fed receiving Tamarindus indicia seed 
aqueous extract (FT). At the end of the study, tail flick reaction time and serum DHEAS were measured. The 
obtained data were analyzed by SPSS software version.11. The results were expressed as mean ±SD and 
statistical differences were considered significant (p<0.05). 

Results: The results showed that tail flick reaction time in FT group significantly decreased compared with 
that of F group; however, serum DHEAS value in this group significantly increased compared with that of F 
group.  

Conclusion: The results indicated that Tamarindus indicia seed aqueous extract can increase the cell 
excitability and serum DHEAS in fructose-fed male rats. Future studies will probably show the exact 
mechanism. 

Keywords: DHEAS, metabolic syndrome, rat, tail flick reaction time, Tamarindus indicia 
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