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P-09-31
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایرانو بیست 

هاي صحرایی اثرات محافظتی عصاره زعفران بر ساختار و عملکرد عصب سیاتیک در موش

مبتال به نوروپاتی دیابتی 

1سیدجعفر امیرسادات،1، عمار جریده3، عابدین وکیلی2، عباسعلی طاهریان1حمیدرضا ثامنی

پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانهاي بنیادي سیستم عصبی، گروه علوم تشریحی، دانشکده مرکز تحقیقات سلول-1
سمنان، ایران، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان-2

سمنان، ایران، مرکز تحقیقات و گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان-3

. ها اسـت دیابتی، یکی از مهمترین عوارض میکرووازکوالر بیماران دیابتی و عامل اصلی ناخوشی و مرگ و میر در آننوروپاتی :مقدمه
هـاي  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات حفاظتی عصاره زعفران برروي تغییـرات سـاختاري و عملکـردي عصـب سـیاتیک در مـوش      

.باشدصحرایی دیابتی می
درمان با عصاره کنترل، دیابت ملیتوس و دیابتی تحت: طور تصادفی به چهار گروه شاملصحرایی نر بالغ بهسر موش 40:هامواد و روش

هفته انجام 6مدت صورت روزانه و بهگرم به ازاء کیلوگرم وزن بدن تقسیم شدند و درمان بهمیلی50و mg/kg100زعفران به میزان 
از . در حیوانـات ایجـاد شـد   ) گـرم بـه ازاء کیلـوگرم وزن بـدن    میلـی 65(سترپتوزوتوسـین  دیابت با یک بار تزریق داخـل صـفاقی ا  . شد

(NBF)و لیزرداپلر براي سنجش جریان خون عصـب  (MNCV)گیري سرعت هدایت عصب هاي الکتروفیزیولوژي جهت اندازهروش

.و میکروسکوپ نوري جهت بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک عصب سیاتیک استفاده شد
در . هفته در عصب سیاتیک مشاهده شد6داري در سرعت هدایت و جریان خون عصب  بعد از درحیوانات دیابتی کاهش معنی:هاتهیاف

دار بـا تخریــب آکســونی،  هــاي عصـبی میلــین عصـب ســیاتیک گـروه دیــابتی بـدون درمــان همچنــین ادمـاي انــدونوریال، تعـداد رشــته     
هفتـه بـا   6درمان حیوانات دیابتی بـه مـدت   . بودهاي عصبی افزایش یافتهنظمی در رشتهیخوردگی میلین به داخل آکسوپالسم و بچین

هاي سـاختاري در عصـب سـیاتیک تـا حـد      را افزایش داد و از تمام ناهنجاريNBFو میزان MNCVداري طور معنیعصاره زعفران به
. زیادي جلوگیري نمود

هاي عملکردي و ساختاري عصـب سـیاتیک   تواند از ناهنجاريره زعفران به احتمال زیاد میهاي ما نشان دادند که عصایافته:گیرينتیجه
.  در حیوانات دیابتی جلوگیري کند

NBFو NCVدیابت، عصب سیاتیک، زعفران، :کلمات کلیدي
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