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Abstract 

Background: Diabetes mellitus is a common metabolic disorder that is associated with many 
complications such as peripheral neuropathies. This study was designed to investigate the effect of 
Brassica juncea on peripheral neuropathic pain in diabetic rat. 

Materials and Methods: In this experimental study, male Wistar rats (250±20 g) were divided 
randomly to normal and diabetic (control, B. juncea extract at doses 150 and 300 mg/kg) groups. 
Experimental diabetes was induced by the intraperitoneal injection of streptozotocin (60 mg/kg). After 
four weeks treatment, animals were subjected to Tail-flick test to evaluate pain threshold and data 
were analyzed using SPSS software. Statistical significance was considered at p<0.05. 

Results: The results of this study showed that diabetes significantly decreased pain threshold 
in the rats. Also diabetes-induced hyperalgesia was significantly decreased by treatment with extracts 
of B. juncea at doses 150 and 300 mg/kg (p<0.05 and p<0.01, respectively). 

Conclusion: Our observation indicates that B. juncea could be a therapeutic option for control 
and treatment of hyperalgesia associated with diabetic neuropathy in diabetic patients. However, 
further studies are required to elucidate the antinociceptive effects of B. juncea. 
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ناشی از محیطی بر نوروپاتی  )Brassica juncea( اثر ضد دردي خردل هندي
  صحرایی دیابت در موش
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 چکیده 
ترین اختالالت متابولیک است که با عوارض متعددي مانند نوروپاتی اعصاب   دیابت شیرین از شایع:زمینه و هدف

  .باشد  هاي دیابتی می  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ضد دردي خردل هندي در موش.باشد  محیطی همراه می
 گرم به طور تصافی 250±20هاي صحرایی نر نژاد ویستار با محدوده وزنی  مطالعه تجربی موش در این :اه مواد و روش

. تقسیم شدند) گرم بر گیلوگرم  میلی300 و 150کنترل، دریافت کننده عصاره در دوزهاي (هاي سالم و دیابتی  به گروه
صورت تزریق داخل صفاقی استفاده ه ب ) بر کیلوگرمگرم  میلی60( سینتواسترپتوزوداروي از تجربی جهت القاي دیابت 

قرار گرفته و نتایج حاصله  تیل فلیک  مورد آزمونگیري آستانه درد حیوانات جهت اندازهاي،  پس از تیمار چهار هفته. گردید
   .ر گرفته شد در نظ05/0نیز کمتر از داري   سطح معنی. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندSPSSبا استفاده از نرم افزار 

هاي دیابتی  داري باعث کاهش آستانه درد در موش نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دیابت به طور معنی :ها یافته
گرم بر کیلوگرم، هیپرآلژزي ناشی از   میلی300 و 150چنین تیمار حیوانات با عصاره گیاه خردل هندي در دوزهاي  هم. شد

  .) به ترتیب>01/0p و >05/0p(کاهش داد داري  دیابت را به طور معنی
تواند به عنوان یک گزینه درمانی براي درمان و کنترل  مشاهدات ما نشان داد که خردل هندي می :گیري نتیجه

هیپرآلژري ناشی از نوروپاتی دیابتی در بیماران دیابتی باشد، هر چند مطالعات بیشتري براي تعیین اثرات درمانی آن مورد 
  .نیاز است
   استرپتوزوتوسین درد، دیابتی،، دیابت، نوروپاتیخردل هندي : کلیديواژگان
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  مقدمه
ترین اختالالت  دیابت شیرین یکی از شایع

هاي  با عوارض متعددي در اندامباشد که   متابولیک می
میزان شیوع دیابت در سراسر دنیا . )1(گوناگون همراه است

میلیون نفر بود  171 برابر با  درصد8/2 معادل 2000در سال 
  درصد4/4  این میزان به2030شود در سال  که پیش بینی می

این بیماري به لحاظ . )2(میلیون نفر برسد 366یعنی 
حال توسعه و  صادي در کشورهاي دراپیدمیولوژیک و اقت

امروزه دیابت به سبب . )3(پیشرفته داراي اهمیت زیادي است
پیامدهاي فراوان و مختلف بسیار به عنوان یک بیماري ناتوان 

دیابت عوارض متنوع و . )4(کننده شناخته شده است
توان به  اي را به همراه دارد که از آن جمله می گسترده

خطر . )5( نوروپاتی اشاره نمود ونوپاتینارسایی کلیوي، رتی
هاي  هاي عروق کرونر، سکته مغزي و بیماري بروز بیماري

  .)6(باشد  عروقی در بیماران دیابتی بیشتر از افراد سالم می
 2-1بیشتر از نصف بیماران دیابتی پس از گذشت 

این زمان در . )7(شوند دهه دچار اشکاالت نوروپاتیک می
ابتی شده با استرپتوزوتوسین به دو الی هاي صحرایی دی موش

درد ناشی از . )8(یابد چهار هفته پس از القاء دیابت تقلیل می
نوروپاتی محیطی ایجاد شده در بیماران دیابتی یکی از 

باشد که در کیفیت زندگی   ترین شکایات این افراد می مهم
بنابراین تعدیل این درد از اهمیت باالیی . گذارد آنها اثر می

برخی مطالعات نشان داده است که . )9(باشد  برخوردار می
استرس اکسیداتیو ناشی از افزایش قند خون در بیماران 

تواند باعث ایجاد تغییراتی مانند افزایش حساسیت  دیابتی می
تاالموسی و  اعصاب آوران اولیه مسئول -هاي نخاعی نورون

آنها خودي در ه ب هاي خود درد شده و با ایجاد ایمپالس
رود که تغییرات بیوشیمیایی  چنین گمان می هم. )10، 3(گردد

هاي محیطی و اختالل در  هاي گلیال و نورون در سلول
مسیرهاي تولید اسیدهاي چرب و کاهش آستانه تحریک و 

هاي عصبی نیز در ایجاد دردهاي ناشی از  سرعت هدایت پیام
  .)12، 11(نوروپاتی در بیماران دیابتی حائز اهمیت باشد

با توجه به اثرات سوء داروهاي شیمیایی در 
هاي اخیر، دانشمندان و محققان توجه خود را روي  دهه

خانواده . اند اثرات درمانی گیاهان معطوف نموده
Brassicaceae گونه تشکیل شده است که 3500 از حدود 

. باشد  هاي آن می ترین جنس  یکی از مهمBrassicaجنس 
ترین  یکی از معروف) Brassica juncea(خردل هندي 

باشد که در مناطق گرم و خشک در   اعضاي این جنس می
طور ه این گیاه ب. شود نواحی جنوب آسیا به وفور یافت می

خردل هندي در . )13(شود گسترده در هندوستان کاشته می
توان به اثر  طب سنتی مصارف باالیی داشته از آن جمله می

 ،اي رماتیسمی، دردهاي ماهیچهاین گیاه بر دردهاي عصبی، 
 آن اشاره چنین اثر ضد دیابتی  و همخاصیت ضد نقرس

چنین  و هم آنتی اکسیدانی خردل ،خاصیت ضدالتهابی. نمود
نیز گزارش شده اثر آن روي عملکرد شناختی و حافظه 

  . )16-14(است
 طب سنتی از خردل دربا توجه به این نکته که 

ی جهت سرکوب دردها عنوان یک گیاه دارویه هندي ب
شود و با عنایت به اهمیت مطالعه در مورد  استفاده می

چنین عدم مشاهده اطالعات علمی در  نورپاتی دیابت و هم
هاي اثرات ضددردي گیاه خردل در مدل  مورد بررسی

  .دیابتی، بر آن شدیم تا این مطالعه را به انجام رسانیم
  

  ها مواد و روش
 سر موش صحرایی نر 48 از مطالعه تجربیدر این 
 خریداري  گرم250±20در محدوده وزنی بالغ نژاد ویستار 

. شده از دانشگاه علوم پزشکی همدان استفاده گردید
حیوانات به حیوانخانه آزمایشگاه تحقیقاتی علوم جانوري 

ها در طول پروژه در این  موش. دانشکده علوم منتقل شدند
 12 شرایط نوري وگراد  درجه سانتی 22±2مکان در دماي 

 ساعت روشنایی نگهداري شدند و 12ساعت تاریکی و 
. گونه محدودیتی از نظر مصرف آب و غذا نداشتند هیچ

جهت تطبیق با محیط آزمایشگاه به مدت یک هفته قبل از 
  .داده شدند انجام آزمایش در این مکان قرار

هاي گیاهان  خردل هندي از فروشگاهگیاه دانه 
 مرکز تحقیقات وسط متخصص گیاه شناسیتهیه و تدارویی 

  شناسایی و تائیدکشاورزي و منابع طبیعی استان همدان
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 در بشر حاوي محلول آبی  گرم پودر خردل هندي50. شد
محتویات . هفته قرار داده شد به مدت دودرصد  80اتانول 

 بعد .مخلوط گردیداي  بشر دوبار در روز توسط همزن شیشه
تویات ظرف توسط کاغذ صافی از گذشت مدت مذکور مح

تقطیر در خالء فیلتر گردید و محلول حاصله در دستگاه 
 درجه 40، در دماي )Heidoiph WB2000دستگاه مدل (

پس از تغلیظ و حذف . گراد و دور متوسط قرار گرفت سانتی
حالل، عصاره حاصله به مدت یک روز زیر هود قرار داده 

 آماده به فریزر عصاره. صورت کامل خشک شوده شد تا ب
  . منتقل گردید

صورت تصادفی به شش گروه هشت ه ها ب موش
گروه کنترل ) 2گروه کنترل سالم، ) 1:بندي شدند تایی تقسیم

 150گروه سالم دریافت کننده عصاره با دوز ) 4 و 3دیابتی، 
 دریافت دیابتیگروه ) 6 و 5، گرم بر کیلوگرم  میلی300و 

  .گرم بر کیلوگرم میلی 300 و 150 کننده عصاره با دوز
  داروي از تجربی،جهت القاي دیابت

خریداري شده از  گرم بر کیلوگرم  میلی60( استرپتوزوتوسین
و تک دوز صورت تزریق داخل صفاقی ه ب )سیگما شرکت

 گرم 1به این صورت که به ازاي . استفاده گردید
 pH=5/4لیتر بافر سیترات با   میلی5/9، استرپتوزوتوسین

 روز بعد از تزریق سه. یل به آن اضافه شداستر
 با روش قطع دم از استرپتوزوتوسین، قند خون حیوانات

حیوان یک قطره خون گرفته و با استفاده از نوار قند خون و 
-GlucoDr. Plus, AGMمدل (دستگاه گلوکز سنج 

گیري شد و حیواناتی که میزان  اندازهقند خون ناشتا  )3000
ه  بود بگرم بر دسی لیتر  میلی250ر از قند خون آنها بیشت

این حیوانات عالیم . عنوان موش دیابتی در نظر گرفته شدند
  .دیابت نظیر پرنوشی و پرادراري و کاهش وزن را داشتند

جهت تجویز، مقدار کافی و مشخص از عصاره 
ه هاي دریافت کننده عصاره، ب در سالین حل شده و به گروه
. ر از طریق گاواژ تجویز شدصورت روزانه دوز مورد نظ

ها پس  مطابق با مقاالت که زمان ایجاد نوروپاتی را در موش
ها نیز تا  اند، تیمار موش  هفته اعالم کرده4-2از القاي دیابت 

پس از گذشت مدت زمان مورد نظر  . هفته به طول انجامید4

هاي آزمایشی مختلف تست سنجش آستانه درد با  از گروه
به ) شرکت برج صنعت، ایران(گاه تیل فلیک استفاده از دست

  . عمل آمد
 که یک تست فیزیکی مدل تیل فلیکدر آزمون 

باشد، میزان بی دردي از طریق مدت تاخیر در   درد می
واکنش دم در مقابل اشعه آسیب رسان بافتی اندازه گیري 

آمور و  این آزمون بر اساس روش شرح داده شده .شود می
شدت نور دستگاه طوري تنظیم شد . )17( استفاده شداسمیت

 ثانیه 10 ثانیه باشد و زمان 5 تا 4که زمان پاسخ دهی پایه بین 
 cut(به عنوان زمان قطع تابش نور به ثلث میانی دم حیوان 

of time ( در نظر گرفته شد تا از آسیب احتمالی حیوانات
-Tail(زمان تاخیر پاسخ دهی . جلوگیري به عمل بیاید

Flick Latency (هاي مختلف  یا آستانه درد در گروه
 پروتکل این تحقیق .آزمایشی بر حسب ثانیه اندازه گیري شد

بر اساس قوانین بین المللی در مورد حیوانات آزمایشگاهی و 
چنین کمیته اخالق کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه  هم

  . انجام گردید152-48بوعلی سینا همدان با شماره مجوز 
هاي مورد  دست آمده از گروهه هاي ب هیافت

مورد  21نسخه  SPSSآزمایش، با استفاده از نرم افزار 
صورت ه بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله ب

جهت مقایسه نتایج این . خطاي معیار ارائه گردیدند±میانگین
هاي آماري آنالیز واریانس یک طرفه و  پژوهش از آزمون

 .ها، استفاده شد و بین گروه براي مقایسه دو به دتوکیتست 
  . در نظر گرفته شد05/0 داري نیز کمتر از سطح معنی

  
  ها یافته

اثر دیابت و عصاره خردل هندي بر روي وزن 
  بدن و قند خون

هاي آزمایشی  تغییرات وزن بدن و قند خون گروه
چنین در انتهاي آزمایش در  مختلف در زمان شروع و هم

ها  همان طور که از داده . نشان داده شده است1جدول 
آید در ابتداي آزمایش تفاوتی بین وزن بدن و قند خون  برمی

هاي مختلف آزمایشی وجود ندارد، اما با شروع  در گروه
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هاي دیابتی بر روي  آزمایش و در ادامه آن دیابت در گروه
   .پروفایل وزنی و قند خون تاثیر گذاشته است

رفت شود با پیش همان گونه که مشاهده می
هاي سالم با افزایش وزن بدن روبرو شدند در  آزمایش گروه

دار در وزن  هاي دیابتی با کاهش معنی حالی که در گروه
  ).1جدول (هاي سالم مواجه شدند  بدن نسبت به گروه

دار  دیابت با تاثیر بر قند خون باعث افزایش معنی
. هاي دیابتی نسبت به گروه سالم شد قند خون در گروه

 300 و 150ین تجویز عصاره خردل در دوزهاي چن هم
هاي  گرم بر کیلوگرم با تاثیر روي قند خون در موش میلی

، به >001/0p و >01/0p(دار  دیابتی باعث کاهش معنی
 قند خون نسبت به گروه کنترل دیابتی در انتهاي )ترتیب

  ).1جدول (آزمایش شدند
  

هاي مختلف آزمایشی سالم و دیابتی در شروع و پایان  در گروه) گرم(و وزن بدن ) ترگرم بر دسی لی میلی(مقایسه قند خون  .1جدول 
 آزمایش

 )گرم(وزن بدن   )گرم بر دسی لیتر میلی(قند خون 
 شروع آزمایش پایان آزمایش شروع آزمایش پایان آزمایش

 هاي آزمایشی گروه

  سالم کنترل   8/249 ± 6/6  1/298 ± 3/5  8/105 ± 3 1/118 ± 5/6
6/23 ± 3/572c 6 ± 9/102  6/3 ± 6/189c  2/5 ± 9/249   دیابتی کنترل  

6/6 ± 1/99 5/3 ± 96  3/5 ± 8/295c  4/6 ± 252.3   150سالم عصاره  
5 ± 4/100 2 ± 6/101  9/5 ± 291c  6 ± 1/253   300سالم عصاره  

1/22 ± 6/493c,d 3/4 ± 1/98  4/13 ± 8/220b,e  9/6 ± 9/252   150دیابتی عصاره  
1/18 ± 4/337c,e 1/4 ± 9/96  5/2 ± 236a,e  6/3 ± 4/248   300دیابتی عصاره  

 .موش صحرایی نر نژاد ویستار است) =8n(معیار مربوط به  خطاي ± مقادیر بیانگر میانگین
a 05/0p<در مقایسه با شروع آزمایش در هر گروه   

b 01/0p<در مقایسه با شروع آزمایش در هر گروه   

c 001/0p<ایسه با شروع آزمایش در هر گروه در مق 

d 01/0p<اختالف بین گروه دیابتی دریافت کننده عصاره و گروه دیابتی کنترل  
e 001/0p<اختالف بین گروه دیابتی دریافت کننده عصاره و گروه دیابتی کنترل   

  
  اثر دیابت بر روي آستانه درد

توان در  هاي حاصل از این پژوهش را می یافته
گیري ها نشان  ، اندازهطور خالصه مشاهده کرده  ب1 نمودار

داد که دیابت القاء شده توسط استرپتوزوتوسین موجب 
هاي دیابتی نسبت به  دار آستانه درد در موش کاهش معنی

پس از القاي ) >01/0p( هفته 4هاي سالم در پایان  موش
  .دیابت شد

  
اثر عصاره خردل هندي بر روي آستانه درد در 

  مهاي سال موش
 مصرف عصاره خردل  کهنشان دادها  آنالیز داده

هاي سالم دریافت کننده عصاره باعث  هندي در گروه
دریافت کننده گروه . شود افزایش در آستانه درد در آنها می

موجب افزایش  گرم بر کیلوگرم میلی 300عصاره با دوز 

هاي سالم   در آستانه درد در موش)>05/0p(دار  معنی
در پایان . عصاره نسبت به گروه کنترل شددریافت کننده 

عصاره با دوز دوره آزمایش اگرچه گروه دریافت کننده 
گرم بر کیلوگرم تفاوت مثبتی در افزایش آستانه  میلی 150

درد نسبت به گروه کنترل ایجاد کرده بود ولی این اختالف 
  ).1نمودار (دار نبود  از لحاظ آماري معنی
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  درتیل فلیک  میزان آستانه درد آزمونمقایسه .1نمودار
گر  مقادیر بیان .آزمون و مقایسه آنها با یکدیگر هاي مورد گروه

موش صحرایی نر نژاد ) =8n( مربوط به معیار خطاي±میانگین
ها نسبت به گروه سالم  داري گروه یگر معن بیان* . ویستار است

ها نسبت به گروه دیابتی  روهداري گ یگر معن  بیان#کنترل، 
  ).##>01/0p<* ،05/0p<# ،01/0p. (کنترل

  
اثر عصاره خردل هندي بر روي آستانه درد در 

  هاي دیابتی موش
تجویز عصاره باعث افزایش آستانه درد در 

هاي دریافت  هاي دیابتی گروه در موش. هاي دیابتی شد موش
وگرم باعث گرم بر کیل  میلی300و  150کننده عصاره با دوز 

، به >01/0p و >05/0p(داري در آستانه درد  افزایش معنی
   .)1نمودار ( نسبت به گروه کنترل دیابتی شدند)ترتیب

 
  بحث

در این مطالعه مشاهده شد که گیاه خردل هندي 
. صورت وابسته به دوز اثرات ضد دردي در فاز مزمن دارده ب

یی سالم هاي صحرا دردي آن در هر دو گروه موش تاثیر ضد
 باالتر از دوز گرم بر کیلوگرم میلی 300و دیابتی در دوز 

ها نشان داد که  چنین یافته  هم. بودگرم بر کیلوگرم میلی 150
دیابت در آستانه درد تاثیر گذاشته است و باعث کاهش 

هاي سالم  هاي آزمایشی نسبت به گروه آستانه درد در گروه
عه حاضر موافق با نتایج به دست آمده در مطال. شده است

باشد    می)18(گزارش ارائه شده توسط بیگدلی و همکاران 
 و تمرینات ورزشی منظم را بر آستانه درد Cکه اثر ویتامین 

هاي دیابتی بررسی کردند که در آن نشان داده شد  در موش

داري آستانه درد را کاهش داده و  که دیابت به طور معنی
رینات ورزشی منظم باعث  و تمCچنین تجویز ویتامین  هم

  .داري کاهش داد هیپرآلژزي ناشی از دیابت را به طور معنی
بر اساس مطالعات صورت گرفته در مسیرهاي درد 

توان درگیري سیستم مرکزي درد و تحریک مستقیم  هم می
هاي درد و هم روندهاي التهابی مزمن که باعث  گیرنده
هاي   آزموندر. )12(شوند را مشاهده نمود زي میژهیپرآل

 عمدتا مسیرهاي تیل فلیکحرارتی سنجش درد مانند 
توان بر اساس  بنابراین می. )19(مرکزي درد درگیر هستند

مشاهدات این مطالعه چنین احتمال داد که خردل هندي با اثر 
دردي داشته  تواند اثرات ضد هاي مرکزي درد می بر سیستم

  . باشد
بر اثر چنین در بیماري دیابت نوروپاتی،  هم

استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت و رخداد روندهاي التهابی 
شود که   ایجاد میE2و  I2هاي  وابسته به پروستاگالندین

ها شده و در نهایت به  باعث بروز اثرات تخریبی بر نورون
 پاتوفیزیولوژي .شود دردهاي مزمن در این بیماران منتهی می

 از متشکل پیچیده اربسی آبشار یک مستلزم دیابتی نوروپاتی
 اجزاء تمام هنوز که باشد  می هم به مرتبط مکانیسم چندین

 خالصه، به طور. است نشده شناخته دقیق به طور آن
 غیر و آنزیمی هاي فعالیت انواع طریق از هیپرگلیسمی

 گلوکز، خود به خودي اکسیداسیون القاي باعث آنزیمی
 Advanced(نوین  قنددار نهایی محصوالت افزایش

glycation end products(، کیناز پروتئین مسیر فعالیت 
C، پلی  مسیر فعالیت ،)آلدوز ردوکتاز (اُل پلی مسیر فعالیت

ADP -پلیمراز ریبوز) Poly ADP ribose 

polymerase(، کاهش و آمین هگزوز جریان افزایش 
 این کلیدي اجزاء از همگی که شود می رشد فاکتورهاي

 نهایتاً ها مکانیسم این شدن فعال. باشند می پیچیده بسیار آبشار
 به منجر فعال نیتروژنی و اکسیژنی هاي گونه تولید تحریک با

. )21، 20(گردند می عصبی هاي سلول اکسیداتیو استرس
 مسیرهاي از بسیاري انداختن راه به با نیز اکسیداتیو استرس

 درون اکسیدان آنتی هاي آنزیم فعالیت کاهش مانند دژنراتیو
 در آزاد هاي رادیکال ساخت افزایش عروقی، آسیب سلولی،
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 هیپوکسی القاء اکساید، نیتریک کاهش میتوکندري،
 افزایش و سلولی اجزاي تخریب آپوپتوز، القاء اندونوریال،

 ضایعات از بسیاري ایجاد باعث نهایتا التهابی فاکتورهاي بیان
حاضر هاي حاصل از مطالعه  یافته. )22(شود می نوروپاتیک

هاي دیابتی به  نشان داد که عصاره خردل هندي در موش
داري هیپرگلیسمی ناشی از دیابت را کاهش داد و  طور معنی

تواند از استرس اکسیداتیو ناشی از افزایش قند  در نتیجه می
  .خون جلوگیري به عمل بیاورد

هاي قبلی نشان داده است که گیاهان  پژوهش
التهابی   اکسیدان و ضدجنس خردل داراي ترکیبات آنتی

چنین بررسی فیتوشیمایی نشان داده است که  هم. باشد  می
هاي فرار قابل  حاوي موادي مانند روغنخردل هندي 

سیناپیک ، ،کوئرستین، کامپفرولisorhamnetinاستخراج، 
آپی ژنین از . )16،14(باشد   میآپی ژنین و نارینجین، اسید

یدها از ترکیبات پلی فنل فالونوئ. ترکیبات فالونوئیدي است
باشند که داراي خواص ضد  طبیعی موجود در گیاهان می

توان  بنابراین چنین نیز می. )23(دردي و ضد التهابی هستند
احتمال داد که خردل هندي با تاثیر و دخالت بر 

التهابی خود و مهار  هاي التهابی و اعمال اثرات ضد مکانیسم
انند لیپواکسیژناز و هاي درگیر در این مسیر م آنزیم

سیکلواکسیژناز، باعث سرکوب التهاب ایجاد شده در 
چنین بواسطه ترکیبات آنتی  بیماري دیابت شده و هم

اکسیدانی خود باعث کاهش حجم استرس اکسیداتیو 
هاي دیابتی شده باشد و که در نهایت باعث کاهش  موش

هاي صحرایی  عوارض نوروپاتیک این بیماري در موش
  .مون شده استآز مورد

  
  نتیجه گیري

طور کلی براساس مشاهدات صورت گرفته ه ب
توان چنین  هاي سایرین می مطالعه حاضر و اطالعات پژوهش

تواند باعث سرکوب  میخردل هندي نتیجه گرفت که گیاه 
هاي صحرایی شود  مسیرهاي مرکزي و محیطی درد در موش

بل و در کاهش درد ناشی از نوروپاتی دیابت اثرات قا
  .اي داشته باشد مالحظه

ما در این پژوهش از عصاره هیدروالکلی این گیاه 
شود که ترکیبات مختلف این  پیشنهاد می. استفاده نمودیم

دردي آنها بررسی شود  گیاه را استخراج نموده و اثرات ضد
تا با اطمینان بیشتري بتوان در مورد اثر ضد دردي این گیاه 

 انجام مطالعات بر روي صحبت نمود و پس از بررسی و
ترکیبات موثره این گیاه و حصول اطمینان از خواص درمانی 

توکسیکولوژیک آنها، بتوان این چنین بررسی اثرات  و هم
  .گیاه را به عنوان یک دارو معرفی نمود

  
  تقدیر و تشکر

دانند که از  نویسندگان این مقاله بر خود الزم می
ي عضو محترم زحمات جناب آقاي دکتر رمضان کلوند

هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان 
همدان به جهت شناسایی علمی گیاه خردل هندي تشکر و 

چنین از معاونت پژوهشی دانشگاه بوعلی  هم. قدردانی نمایند
  . شود سینا به دلیل حمایت مالی از مطالعه، سپاس گذاري می
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