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  مقدمه

 هــاي سیســتم غــدد تــرین بیمــاري بیمــاري دیابــت در زمــره شــایع
عمـل   هـاي بـه   بینـی  شود که براساس پـیش  ریز بدن محسوب می درون

 ). دیابـت 1آمده شـیوع آن در جامعـه انسـانی رو بـه افـزایش اسـت (      
 هـا  پـروتئین  و ها چربی ها، کربوهیدرات متابولیسم در تاللاخ از ناشی
 .)2( است

 عوارض با يماریب نیا در نیانسول زانیم ینسب کاهش ای و کمبود
 و )3( پراسـموالر یه ياغمـا  ،یابتید دوزیکتواس رینظ يحاد کیمتابول

 همـراه  یشناخت اختالالت و )5و4( ینوروپات رینظ یمزمن اختالالت با
  ).4( است

 در .اسـت  کیـ رتروماتیغ عضـو  قطع عمده علت یابتید یوپاتنور

 ).6( شـود  یمـ  جـاد یا پـا  زخـم  ابـت، ید بـه  مبتال مارانیب ازدرصد  15
 رنـده یبرگ در اتونـوم  و یطـ یمح یعصـب  يبرهایف در یابتید ینوروپات

 متفاوت کیآناتوم عیتوز با ینیبال تحت و ینیبال يها سندرم از یفیط
 یعصـب  يبرهـا یف در یموضـع  ایـ  و شـر منت بیآس با کی هر که است
 منتشـر  شـکل  هب تواند یم ینوروپات .شود یم جادیا اتونوم ای و یطیمح
 و اسـت  عیشـا  کمتـر  یکـانون  ینوروپـات  ).7( شـود  جادیا یکانون ای و

 در اســت. شــونده محــدود خــود اغلــب و حــاد شــروع در معمــوالً
  لســتاید متقــارن یحرکتــ و یحســ ینوروپــات یپلــ منتشــر، ینوروپــات

(distal symmetrical sensorimotor polyneuropathy: DPN) و 
 عیشـا  (diabetic autonomic neuropathy) اتونـوم  یابتیـ د ینوروپات

 اخــتالل DPN در هســتند. شــروندهیپ اغلــب و مــزمن بـوده و معمــوالً 
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 بخـش  در ابتـدا  و بوده غالب یحرکت عصب اختالل بر معموالً یحس
 يسـو  به ابتید مدت ای شدت شیافزا با و شود یم ظاهر اندام يانتها
 يمـوارد  در یحرکتـ  ینوروپـات ). 8و7( کنـد  یمـ  شـرفت یپ اندام امبد
 ).10و9( باشد داشته وجود وضوح به عضله عملکرد اختالل که است

 ینوروپـات  کـه  است داده نشان وانیح و انسان در شده انجام مطالعات
 شـود  یمـ  یابتیـ د يهـا  نمونه در یعضالن قدرت کاهش سبب یابتید
 ابـت ید يمـار یب در یعضـالن  تـوان  کاهش رسد یم نظر به ).13-11(

 یآتروفــ جــهینت در و یعضــالن بافــت یرســان عصــب نقــص از یناشــ
 همه ای نوع کی فقط است ممکن یابتید مارانیب ).13( باشد یعضالن
  دهند. نشان را ینوروپات انواع
ــرفتیپ ــا ش ــل يه ــوجه قاب ــت در یت ــمیمکان درك جه ــا س  يه

 دیـ جد يهـا  روش جـه ینت در و یابتیـ د ینوروپـات  به منجر ییایمیوشیب
 و توسـعه  در یمهمـ  نقـش  قنـدخون  ادیـ ازد است. شده جادیا یدرمان

 کروواسـکوالر یم عـوارض  ریسا نیهمچن و یابتید ینوروپات شرفتیپ
 ییایمیوشـ یب یشناسـ  بیآس و یمولکول قاتیتحق د.ینما یم فایا ابتید

 شـده  متمرکـز  گلـوکز  سـاز  و سـوخت  يرهایمس بر یابتید ینوروپات
 در مطالعـات  و یوانیـ ح يها شیآزما گذشته سال 25 طول در است.
 نظـر  بـه  کـه  انـد  کـرده  ییشناسـا  را ییایمیوشیب يرهایمس شگاه،یآزما

 يکردهـا یرو به منجر و باشند مهم ابتید عوارض توسعه در رسد یم
 قیـ رط از گلـوکز  راتییـ تغ شـامل  رهایمسـ  نیـ ا شوند. درمان محتمل

 شدن فعال ،(Hexosamine) نیهگزوزآم ریمس ،(polyol)ل ویپل ریمس
 تجمـع  و C (PKC)ز نـا یک نیپـروتئ  يهـا  زوفـرم یا نامناسـب  ای یاضاف

ــرآورده ــا ف ــهیگال یینه ــدن ک ــرفته،یپ ش ــال ش ــدن فع ــل ش  و عوام
 به است ممکن ریمس هر که یحال در ).14(هستند  یالتهاب يها واسطه
 تیوضـع  در تعـادل  عـدم  باعـث  آنهـا  همجموع ؛باشد مخرب ییتنها
 از حـد  از شیبـ  يریگ شکل به منجر و یسلول يتوکندریم ویداتیاکس
 شـود  یم (reactive oxygen species: ROS) فعال ژنیاکس يها گونه

 وازنتــ عــدم باعــث ویداتیاکســ اســترس کننــده جــادیا عوامــل ).14(
 ندایاکســ یآنتــ یدفــاع يهـا  ســمیمکان و آزاد یکــالیراد محصـوالت 

 جـاد یا مختلـف  يهـا  بافت در را يا  بالقوه یبافت يها بیآس و دهیگرد
 سـلول  داخـل  در ویداتیاکس استرس شیافزا نیهمچن ).15( ندینما یم

  مـراز  ریبوز) پلی-(آدنوزین دي فسفات پلی ریمس يساز فعال به منجر
[poly (ADP-ribose) polymerase (PARP)]  انیــب کـه  شـود  یمـ 

 را یعصـب  اخـتالل  و یالتهـاب  يهـا  واکنش فتشریپ در لیدخ يها ژن
  ).7( کند یم میتنظ

 دهایـ آلکالوئ گـروه  از نیپروتـوبربر  کیـ  هیدروکلرایـد  نیپالمات
 از يمتعـدد  یاهیـ گ يهـا  خـانواده  سـاقه  پوسـت  و شهیر در که است

ــه   و Coptis chinensis franch، Berberis aristata جملـــ
Coptidis rhizoma خاردار زرشک اهیگ). 17و16( است شده افتی 

)Berberis aristata( عنـوان  به هندوستان طب در که Daruharidra 

 یپزشـک  مختلـف  يهـا  سـتم یس در گسـترده  طـور  به ؛شود یم شناخته
 گوش، چشم، يها يماریب جمله از ها يماریب انواع درمان يبرا یسنت
 بـه  و ایـ ماالر تـب  پوسـت،  معـده،  اختالالت ابت،ید رقان،ی سم،یرمات

، نیبربـر  شامل آن سازنده اجزاء است. شده استفاده روبخشین عنوان
ــام ــات، نیبرب ــد و نیپالم ــاده چن ــرید م ــت. گ ــه اس ــدل ب ــواص لی  خ
 یتبایـ د ییصحرا يها موش اه،یگ ساقه پوست عصاره یدانیاکس یآنت

 فعـال  انـواع  برابـر  در يا مالحظـه  قابـل  محافظـت  آلوکسـان،  بـا  شده
 میتنظـ  سـبب  بیـ ترک نیـ ا نیهمچنـ  .)17( آوردنـد  دست به ژنیاکس

 ویداتیاکسـ  اسـترس  و گلوکونئوژنز کاهش قیطر از گلوکز هموستاز
ــ ــات ).18( شــود یم ــار يدارا نیپالم ــ آث ــ یآنت  ،یضــدالتهاب دان،یاکس

 قند کاهنده و )19( یبخش آرام ضدسرطان، ،یکربیضدم ا،یضدماالر
 نیانسـول  ترشـح  کیـ تحر سـبب  نیپالمـات  اسـت.  )20( خون یچرب و
 شیافــزا را کاتــاالز و دســموتاز دیسوپراکســ زانیــم .)21( شــود یمــ
 نیــا .)22( کاهــد یمــ را آزاد يهــا کــالیراد يآزادســاز و دهــد یمــ

اسـت.   هیدروکلرایـد  نیپالمـات  دانیاکسـ  یآنت تیخاص انگریب توانایی
 میتنظ باعث ،یضدالتهاب عملکرد بودن دارا لیدل به ماده نیا نیهمچن
 اهیـ گ شـه یر ).20( شـود  یمـ  یولسـل  مـرگ  مهـار  و ها نیتوکیس پاسخ
 ایـ  و ییتنهـا  به که است نیچ در مهم ییدارو وردهآفر کی سیکاپت
   ).16( ردیگ یم قرار استفاده مورد ابتید درمان در یبیترک شکل به

ن بـر اخـتالالت   یثر پالمـات ودهنده نقش مـ  ز نشانیما ن یمطالعه قبل
در نظـر   ). لـذا بـا  23( شـده بـود   یابتیـ د ییصحرا يها موش یشناخت

و  یو اختالل عملکرد حرکت یابتید یجاد نوروپاتیا يرهایگرفتن مس
ن در یثر پالمـات ودهنـده نقـش مـ    با توجه بـه شـواهد متعـدد کـه نشـان     

 یو و التهـاب یداتیم اختالالت اکسیو تنظ یسمیپرگلیکاهش عوارض ه
 نیپالمـات  اثـر ن یـی به منظـور تع ن مطالعه یا است؛ابت یاز القاي د یناش

بـا   شـده  یابتید ییصحرا يها موش یحرکت عملکرد بر رایدهیدروکل
  انجام شد. استرپتوزوتوسین

  بررسی روش
سر موش صحرایی نر نژاد ویسـتار بـا    32 يتجربی رو این مطالعه

خریداري شده از مؤسسـه پاسـتور کـرج     گرم 240±40 یوزن تقریب
بـا رعایـت اصـول     1390در دانشگاه علوم پزشکی شـاهرود در سـال   

ــا حیوانــات آزمایشــگاهی و براســا  اخالقــی س مجــوز شــماره کــار ب
  انجام شد. 10032/91

 شیآزما شروع از قبل هفته کی از ،طیمح با باقطان يبرا ها موش
گـراد و چرخـه    یسـانت  درجـه  22±2 يدمـا  بـا  شـگاه یآزما طیمح در
 آزادانـه  طـور  بـه  واناتیند. حگرفت قرار ساعته 12 ییروشنا – یکیتار
  .داشتند یسدستر ذاغ و بآ به

 کنتـرل  شـامل  ییتـا  8 گـروه  چهـار  بـه  یتصـادف  طـور  به ها موش
 )،mg/kg 10( هیدروکلرایـد  نیپالمـات  بـا  شـده  مـار یت یابتیـ د دیابتی،
ــرل ــالم کنت ــغیرد و س ــاریت یابتی ــده م ــا ش ــات ب ــد نیپالم   هیدروکلرای
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)mg/kg 10( شدند. میتقس  
 روکلرایـد هید  پالمـاتین  شاملمطالعه  نیا در رفته کار هب يداروها

)205788-SC ()ــانتاکروز بیوت ــرکت سـ ــوژي، آمرشـ ــا) ویکنولـ  کـ
  .بود) کایامرا، گمیشرکت س( )130S0( نیاسترپتوزوتوس

ــال ــا ابـــتید ياقـ ــتزر بـ ــفاق داخـــل قیـ ــ یصـ   نیاسترپتوزوتوسـ
)mg/kg 55( تراتیسـ  بـافر  در شده حل )M05/0 ، 5/4pH=(  انجـام 

 از اسـتفاده  ابـ  و STZ قیـ تزر از بعـد  هفته یک قندخون سنجش .شد
 انجـام  01USA وکـارد کلوگ دسـتگاه  کمک به یدم اهرگیس خون
 دیـابتی  mg/dl 300 از باالتر قندخون داراي صحرایی هاي موش شد.
 گــروه و دارو بــا مـار یت تحــت درمــانی گـروه  شــدند. گرفتــه نظـر  در

ــابتی ــار غیردیـ ــا تیمـ ــه دارو بـ ــدت بـ ــه، 6 مـ ــات داروي هفتـ  نیپالمـ
 دریافـت  يجلـد  ریـ ز صـورت  بـه  mg/kg 10 دوز با را هیدروکلراید

  نمودند.
ــس هفــتم هفتــه در ــرا تزریــق از پ  ســنجش ياسترپتوزوتوســین ب

 Ymaze شـد.  اسـتفاده  )25وY maze )24 آزمون از یحرکت عملکرد
 و متــر یســانت 15×30×50 ابعــاد بــه بــازو دو يدارا و شــکل Y يمــاز
 ي. بـرا بود ارتفاع و عرض همان با cm 70 طول به بلندتر سوم يبازو
 بـه  و میـ داد قـرار  بازوها از یکی يانتها در را موش آزمون نیا انجام
 مـورد  بـازو  سـه  هر درون در وانیح حرکات و رفتارها قهیدق 8 مدت
 بازوهـا  بـه  وانیـ ح ورود تعـداد  آزمـون  نیـ ا در گرفـت.  قرار یبررس
 چهـار  هـر  ورود بـازو،  کی به وانیح ورود از منظور د.یگرد یابیارز
  بود. بازو آن هب جانور يپا

 کیـ  )26( دار بیشـ  سـطح  آزمون انجام يبرا استفاده مورد ابزار
 صفحه نیا طول سمت کی دربود.  متر یسانت 40×60 اندازه با صفحه
 یافقـ  سـطح  با صفحه هیزاو يریگ اندازه يبرا که شتدا قرار يا نقاله
 سـطح  از بـاالتر  هیـ پا کی يرو بر صفحه نیا د.یگرد استفاده ن)ی(زم
 پوشـانده  یکیالسـت  پوشـش  کیـ  با صفحه سطح و گرفت قرار نیزم

 نیـ ا در گرفـت.  قـرار  صفحه يرو بر موش هر آزمون شروع در شد.
 و حرکـت  کـاهش  يبـرا  و درجـه  30 زانیـ م بـه  صـفحه  بیش حالت
 صـفحه  هیـ زاو زانیم آن از پس بود. آزمون شروع در موش ییجابجا

 تیوضـع  حفـظ  هبـ  قـادر  وانیح که ییجا تا افت؛ی شیافزا جیتدر به
 نیـ ا در شده مشاهده هیزاو .خورد یبود و سر من صفحه يرو بر خود
  شد. ثبت وانیح يبرا هیزاو حداکثر عنوان به حالت
  طـول  بـه  محکـم  يفلـز  لهیم از )27( کسیبارف آزمون انجام يبرا

 .شـد  استفاده متر یسانت 6/0 حدود در مناسب يقطر با و متر یسانت 45
 نیا داشت. را لهیم گرفتن ییتوانا موش يدعا حالت در که يطور به
 سطح از لهیم ارتفاع شد. متصل ها هیپا به رهیگ توسط طرف دو از لهیم

 يپـا  پنجـه  تـا  دو قیـ طر از را موش آزمون نیا در بود. متر یسانت 45
 زمـان  حـداکثر  شـد.  ثبـت  سـقوط  زمان و میکرد زانیآو لهیم از جلو

 بـود  یمـدت  شامل شده ثبت نزمابود.  هیثان 60 موش هر يبرا آزمون

  گرفت. یم را لهیم خود يجلو يپاها پنجه با وانیح که
 و prism برنامـه  کمـک  بـا  ها گروه تک تک براي آماري آزمون

 سـنجش  يبـرا  گردیـد.  انجـام  Repeated measure Anova آزمـون 
 یبـونفرن  یبـ یتعق آزمـون  از هـا  گـروه  تفـاوت  نبودن یا بودن دار معنی

در نظـر   05/0کمتـر از   هـا  تمام آزمـون  يدار یعنسطح م شد. استفاده
  گرفته شد.
  ها یافته

 که داد نشان بار، یک هفته دو هر ها گروه قندخون میزان ارزیابی
 تفـاوت  هـا  هفتـه  تمـام  در کنتـرل  گـروه  و دارو با تیمار کنترل گروه
 اول هفتـه  در دارو بـا  مـار یت یابتیـ د گروه نداشتند. يدار یمعن يآمار
 کنتـرل  یابتید گروه با يدار یمعن يآمار تفاوت دارو) عشرو از (قبل

ــ ؛نداشـــت ــا هفتـــه در یولـ  هفـــتم و پـــنجم )،>01/0P( ســـوم يهـ
)0001/0P<،( بـه  نسـبت  داري معنی کاهش گروه نیا قندخون زانیم 

ــروه ــابتی گ ــروه و داشــت دی ــد گ ــام در یابتی ــه تم ــا هفت ــزا ه  شیاف
 نیهمچنـ  داد. نشـان  کنتـرل  گـروه  به نسبت )>0001/0P( يدار یمعن
 شیافـزا  هـا  هفتـه  تمـام  در دارو بـا  مـار یت یابتید گروه قندخون زانیم

 نشان داد دارو با تیمار کنترل گروه به نسبت )>0001/0P( يدار یمعن
  .ک)ی(نمودار 

 گـروه  کـه  داد نشـان  Ymaze بازوهـاي  در حرکت تعداد مقایسه
ــرل ــا تیمــار کنت ــرل گــروه و دارو ب ــاري  تفــاوت کنت ــیآم  داري معن

 افـزایش  هیدروکلرایـد،  پالمـاتین  بـا  شده تیمار دیابتی گروه نداشتند.
 63/10±267/1( داشـت  دیابتی گروه به نسبت )>05/0P( داري معنی
ــل در ــداد و )7/6±4520/0 مقابــ ــت تعــ ــروه حرکــ ــابتی گــ  دیــ

ــاهش )4520/0±7/6( ــی ک ــبت )>001/0P( داري معن ــه نس ــروه ب  گ
 دارو بـا  تیمـار  ابتیدیـ  گـروه  همچنـین  .داشت )13±9258/0( کنترل
  ).2نداشت (نمودار  دارو با تیمار کنترل گروه با داري معنی تفاوت
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

ار قندخون در هفته اول، هفته یمع يخطا ±میانگین مقایسه  : 1 نمودار
ن یپالماتکنترل تیمار شده با  کنترل، هاي سوم، پنجم و هفتم بین گروه

 ن هیدروکلرایدیپالمات شده بادیابتی تیمار  و ی، دیابتهیدروکلراید
)8n=(  

φ 0001/0 دار با گروه کنترل تفاوت معنیP<  
   >0001/0Pو **  >001/0Pدار با گروه دیابتی  تفاوت معنی* 
ن هیدروکلراید یپالماتتیمار با  سالمدار با گروه  تفاوت معنی ◦

0001/0P<  
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تعداد حرکت در  اریمع يخطا ±ین میانگمقایسه :  2ر نمودا
ن یپالماتکنترل تیمار شده با  کنترل، هاي بین گروه Ymazeبازوهاي 

 ن هیدروکلرایدیپالمات دیابتی تیمار شده با و ی، دیابتهیدروکلراید
)8n=(  

φ 001/0دار با گروه کنترل  تفاوت معنیP<   
   >05/0Pدار با گروه دیابتی  تفاوت معنی* 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

دار بین  بیار درجه سطح شیمع يخطا ±ن یانگی: مقایسه م 3دار نمو
، یت، دیابن هیدروکلرایدیپالماتکنترل تیمار شده با  کنترل، هاي گروه

  )=8n( ن هیدروکلرایدیپالمات دیابتی تیمار شده با
φ 0001/0دار با گروه کنترل  تفاوت معنیP<   
   >0001/0Pدار با گروه دیابتی  تفاوت معنی* 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

کس، بین یار مدت زمان بارفیمع يخطا ±ن یانگیمقایسه م : 4 نمودار
 و ی، دیابتن هیدروکلرایدیپالماتکنترل،کنترل تیمار شده با  هاي گروه

  )=8n(د ن هیدروکلراییپالمات دیابتی تیمار شده با
φ 001/0دار با گروه کنترل  تفاوت معنیP<   

   >001/0Pدار با گروه دیابتی  تفاوت معنی* 
  

 کنتـرل  گـروه  و دارو بـا  تیمـار  کنترلدر گروه  دار شیب سطح درجه
 گـروه  در دار شـیب  سـطح  درجـه  مقـدار  نداشـت.  داري معنی تفاوت
ــابتی ــا شــده تیمــار دی  داري معنــی افــزایش هیدروکلرایــد پالمــاتین ب

)0001/0P<( داشـت  دیـابتی  کنتـرل  گروه به نسبت )38/66±101/1 
 داري معنـی  کـاهش  دیـابتی  گروه در و )88/52±869/2 با مقایسه در

)0001/0P<( شد مشاهده کنترل گروه به نسبت )در 88/52±869/2 
 بـا  داري معنی تفاوت دارو با تیمار دیابتی گروه ).68±7559/0 مقابل
  .)3(نمودار  نداشت دارو با تیمار کنترل گروه
 داري معنی تفاوت دارو با تیمار کنترل گروهدر  بارفیکس زمان مدت
ــا ــرل گــروه ب ــروه .شــتندا کنت ــابتی گ ــار دی ــا شــده تیم ــاتین ب  پالم

 کنتـرل  گـروه  به نسبت )>001/0P( داري معنی افزایش هیدروکلراید
 و )600/5±6153/0 بــا مقایســه در88/14±716/1( داد نشــان دیــابتی
 کنتـرل  گـروه  بـه  نسبت )>001/0P( داري معنی کاهش دیابتی گروه

 گــروه ).60/15±9373/0 ابــ مقایســه در 600/5±6153/0( داشــت
 دارو بـا  تیمـار  کنتـرل  گروه با داري معنی تفاوت دارو با تیمار دیابتی
  .)4(نمودار  نداشت
  بحث

 نیپالمــات يرجلــدیز تجــویز کــه شــد داده نشــان مطالعــه ایــن در
 هفتـه،  شـش  مـدت  بـه  دیـابتی،  صحرایی هاي موش در هیدروکلراید

 عملکـرد  افـزایش  ببسـ  داري معنی طور به خون قند کاهش بر عالوه
 بـه  ورود دفعـات  تعـداد  افـزایش  واقـع  در د.یگرد وانیح در یحرکت

 يهــا  آزمــون در یحرکتــ عملکــرد شیافــزا و Ymaze بازوهــاي
 در هیدروکلرایـد  نیپالمـات  اثر دهنده نشان دار بیش سطح و کسیبارف

 بـا  شـده  دیـابتی  هـاي  گـروه  در یحرکت اختالالت ایجاد از پیشگیري
  است. استرپتوزوتوسین

ــات ــریا ن،یپالم ــوک نت ــرا را 10 نیل ــزا از و داده شیاف ــل شیاف  عام
 ،عامل نیا که است ذکر انیشا .کند یم يریجلوگ آلفا تومور نکروز
 نیپالمـات  نیهمچنـ  کند. یم جادیا را یالتهاب يها نیتوکیس از يآبشار
 پاسـخ  لیتعـد  بـا  را فعـال  ژنیاکسـ  يهـا  ازگونـه  یناش يکبد بیآس
 نیپالمـات  ).25و20( دهـد  یم کاهش یسلول مرگ ارمه و ها نیتوکیس
 کـه  را Cyclooxygenase-2 (COX2) و نتازیسـ  دیاکسا کیترین انیب

ــاب ژن دو ــم یالتهــــ ــتند را  مهــــ ــاهشهســــ ــب و داده کــــ   نایــــ
(HO-1) Hemeoxygenase- 1 اگرچـه  .دیـ نما یمـ  القاء زین را HO-1 

 نیـ ا اثبـات  کنیلـ  ؛اسـت  یضـدالتهاب  و دانیاکس یآنت عملکرد يدارا
 ).22( دارد يشتریب قاتیتحق به ازین رابطه
 ریـ نظ یالتهـاب  يهـا  واسـطه  از TNF-α دیـ تول سبب ابتید يماریب

COX-2، که یهنگام ).28-30( شود یم 8 نینترلوکیا و 6نینترلوکیا 
 حـذف  نیگزیجـا  کیـ متابول يرهایمسـ  قیطر از حد از شیب گلوکز
 .ابـد ی یمـ  رییـ تغ یسـ یرونو عوامـل  و دهنـده  عالمت يها واسطه ؛شود

 دیـ تول ،یالتهـاب  يهـا  سـلول  جذب رات،ییتغ نیا خاص جینتا از یکی
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 دیـ تول به منجر که است خون انیجر کاهش و ها نیتوکایسا یموضع
ــتریب ــ و ROS ش ــورون بیآس ــ ین ــود یم ــذا ).7( ش ــ ل ــار از یبخش  آث

 جهینت در و ابتید يماریب در هیدروکلراید نیپالمات نورونی محافظت
 مربـوط  آن ضـدالتهابی  عملکـرد  بـه  یحرکتـ  اختالالت از يریشگیپ

  است.
  (NGF) یعصــب رشــدعامــل  حضــور در دیــدروکلرایه نیپالمــات

(nerve growth factor) دهـد  یمـ  شیافـزا  را یعصـب  يبرهـا یف رشد 
 يهــا ســمیمکان از گــرید یکــی عنــوان بــه توانــد یمــ خــود کــه )31(

  رد.یگ قرار یابیارز مورد نیپالمات ینورون گر حفاظت
 حرکـت  و حافظه با مرتبط اختالالت متعددي شواهد مجموع در

 کنتـرل  بـین  را داري معنـی  ارتبـاط  و داده نشـان  دیـابتی  بیماران در را
 نیا به توجه با ).33و32( اند داده نشان اختالالت این بهبود و قندخون

 و یابتید ینوروپات شرفتیپ و توسعه در یمهم نقش یسمیپرگلیه که
 کـاهش  بـا  ؛ لـذا کنـد  یم فایا کروواسکوالریم ارضعو ریسا نیهمچن
 ینوروپات جمله از ،یسمیپرگلیه از یناش عوارض هیکل از توان یم آن
 زانیـ م نیپالمـات  که شد مشاهده زین حاضر مطالعه در .نمود يریشگیپ

 بعـد  بـه  سـوم  هفتـه  از دارو با ماریت تحت یابتید گروه در را قندخون
 يبرخوردهـا  نیپالمـات  یر مطالعـات . دداد کـاهش  يدار یمعنـ  طـور  به

ــ ســمیمتابول بــا را یمشخصــ  اســت داده نشــان دراتیــکربوه و یچرب
 نیانسول ترشح کیتحر و بتا يها سلول بقاء سبب دارو نیا .)21و18(
 کـاهش  را یابتیـ د يهـا  نمونـه  قنـدخون  يدار یمعنـ  طور به و شود یم
 دیـ بوتامتول رینظ يعملکرد یشگاهیآزما طیشرا در نیپالمات .دهد یم

 کیـ تحر سبب گلوکز حضور و فقدان در که يطور به .است داشته
 و یاصـل  بـات یترک از یکـ ی نیپالمـات  ).21( است شده نیانسو ترشح
 طـور  بـه  اهیـ گ نیـ ا شـه یر عصـاره  .اسـت  سـتاتا یآر سیبربر اهیگ فعال
 بیـ ترک نیا .دهد یم کاهش را یابتید يها نمونه قندخون يدار یمعن
 دروژنازیـ ده فسفات 6گلوکز و نازیگلوکوک تیفعال شیافزا قیطر از
 گلـوکز  هموسـتاز  میتنظـ  سـبب  فسـفاتاز،  6گلـوکز  تیفعال کاهش و
 سـم یکاتابول در مهـم  يهـا  میآنـز  از یکی نازیگلوکوک ).18( شود یم

 6 گلـوکز  بـه  را آن و کـرده  لهیفسـفور  را گلـوکز  کـه  اسـت  گلوکز
 کـاهش  میآنـز  نیـ ا یتجربـ  يهـا  یابتیـ د در .کنـد  یم لیتبد فسفات

 گلـوکز  هموسـتاز  در مهـم  میآنـز  کی زین فسفاتاز 6 گلوکز ابد.ی یم
 را گلوکونئـوژنز  و زیکوژنـول یگل ییایمیوشـ یب يها واکنش رایز .است
 پوژنزیل و ابدی یم شیافزا ابتید در میآنز نیا تیفعال کند. یم زیکاتال
 در و گلوکونئـوژنز  مهـار  سـبب  نیپالمـات  نیبنابرا دهد. یم شیافزا را
  ).18( گردد یم زین يکبد گلوکز دیتول مهار جهیتن

 نقش بر اخیر مطالعات الذکر، فوق احتمالی هاي مکانیسم بر عالوه
 ها دانیاکس یآنت معرفی و دیابتی بیماران در اکسیداتیو استرس مخرب

 مـورد  دیـ با که )34-36( نماید می کیدات درمانی روش یک عنوان به
ــژوهش ــتریب پ ــرار يش ــگ ق ــا رد.ی ــر  پالم ــالوه ب ــد ع تین هیدروکلرای
ــم ــوق  مکانیس ــاي ف ــواص    ه ــوکز، داراي خ ــتاز گل ــذکر در هموس ال

 يهـا  توبـول  الیـ تل یاپـ  يهـا  سـلول  در نیپالمـات  ی است.اکسیدان آنتی
 بیآسـ  از را هـا  سلول و نموده مهار را تیترین یپراکس دیتول ،يویکل
 هیدروکلرایــد، نیپالمــات نیهمچنــ د.یــنما یمــ محافظــت آن از یناشــ
 و دازیپراکســ ونیگلوتــات کاتــاالز، دســموتاز، دیاکســ ســوپر ریقــادم

 را دیـ پیل ونیداسـ یپراکس و داده شیافـزا  را )18( ردوکتـاز  ونیگلوتات
ــ کــاهش ــد. دهــد یم ــترت نیب ــادر نیپالمــات بی  يآزادســاز اســت ق

ــا کــالیراد ــ مجمــوع در ).20(بکاهــد  را آزاد يه ــوان، یم  بخــش ت
 اخــتالالت مقابــل در دارو نیــا ینــورون محافظــت آثــار از يا عمــده
 نیا در نسبت داد. آن دانیاکس یآنت آثار به را ابتید از یناش یحرکت
 دفعات تعداد در دار یمعن کاهش سبب ابتید که شد مشاهده مطالعه
 زانیـ م و کسیبـارف  زمـان  مـدت  نیهمچنـ  Ymaze بازوهاي به ورود
 گـروه  در شـده،  ذکـر  يرهـا یمتغ تمـام  د.یگرد دار بیش سطح درجه

  .افتی بهبود يا مالحظه قابل طور به نیپالمات با درمان تحت یابتید
 هیدروکلرایـد  پالماتین اثرات زمینه در اندكمطالعات  به توجه با

 بعـدي  تحقیقـات  در آن بـا  مـرتبط  هـاي  مکانیسـم ؛ گردد می پیشنهاد
  گیرد. قرار آزمون مورد

  گیري نتیجه
 بـه  هیدروکلرایـد  نیپالمـات  زیتجـو ن مطالعه نشان داد کـه  یج اینتا
 نیـ ا رایـ ز .شود یحرکت اختالالت بهبود سبب تواند یم مناسب مدت
 ریدرگ يها میآنز و یسمیمتابول يها واکنش بر اثر با سو کی از دارو
 اسـترس  و التهـاب  کـاهش  بـا  گـر ید يسـو  از و گلوکز هموستاز در
 یاحتمـال  بیـ تخر از توانـد  یمـ  آن از یناش مخرب آثار و ویداتیاکس

 و يریجلـوگ  شـده  یابتیـ د ییصـحرا  يهـا  مـوش  یطیمح يها نورون
  د.ینماجاد یوانات ایح یحرکت عملکرد در يریچشمگ بهبود

  قدردانی و تشکر
نامه خانم ملیحه آهـویی بـراي اخـذ درجـه      این مقاله حاصل پایان

شناســی گــرایش فیزیولــوژي از  کارشناســی ارشــد در رشــته زیســت
وسیله از همـه عزیزانـی    د. بدیندانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان بو

کــه مــا را در انجــام ایــن مطالعــه یــاري نمودنــد؛ صــمیمانه تشــکر و  
  نماییم. قدردانی می
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Abstract 
Background and Objective: Diabetes induces motor dysfunctions, Palmatine is an isoquinoline alkaloid, 
with anti-diabetic and antioxidant activities. This study was conducted to evaluate the effect of Palmatine 
on motor dysfunction in STZ-induced diabetic rats. 

Materials and Methods: In this experimental study, 32 male wistar rats were randomly allocated into 
control, Palmatine-treated non-diabetic, diabetic and Palmatine-treated diabetic groups. Diabetes was 
induced by STZ administration at the dose of 55 mg/kg/bw, intraperitoneally. Palmatine hydrochloride 
was administered subcutaneous at doses of 10 mg/kg/bw per day for a period of 6 weeks, one week after 
induction of diabetes. Blood glucose level was measured 1, 3, 5, 7 weeks after STZ injection. Locomotor 
activity tests including Y maze, grip-traction and inclined plane tests were performed to determining 
locomotor activity. 

Results: In Y maze test, the number of arms entered significantly increased in Palmatine-treated diabetic 
group compared to diabetic group (P<0.05). Grip traction and inclined plane tests significantly increased 
in Palmatine-treated diabetic group compared to diabetics animals (P<0.05). 

Conclusion: Palmatine hydrochloride administration for 6 weeks improves motor dysfunctions in 
streptozotocin-induced diabetic rats. 

Keywords: Diabetes mellitus, Palmatine hydrochloride, Motor dysfunctions, Streptozotocin, Rat 
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