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اثر بربرين در تنظيم آستروسيتهاي  GFAP+ناحيه هيپوکمپ
موشهاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
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 4گروه فيزيولوژي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شاهرود ،شاهرود ،ايران
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 9گروه فيزيولوژي،دانشكده پزشكي ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ايران

(دريافت مقاله -22/7/9 :پذيرش مقاله)22/2/2 :

چكيده
زمينه :ديابت ،خطر ابتالي سيستم اعصاب مرکزي ( )CNSبه اختالالتي مانند سكته مغزي ،تشنج ،زوال عقل و اختالل شناختي را افزايش
ميدهد .بربرين ،آلكالوئيدي طبيعي با ساختار ايزوکينولين است که اثر بخشي آن بر اختالالت نورودژنراتيو در مطالعات اخير گزارش شده است.
همچنين ثابت شده است ،آستروسيتها براي عملكرد طبيعي  CNSحياتي ميباشند و تغيير در عملكرد آنها متعاقب ديابت در ايجاد اختالالت
شناختي ناشي از ديابت نقش دارد .اغلب اختالالت متابوليكي و اکسيداتيو منجر به تغييرات سريع در سلولهاي گليال ميشود و شاخص اين
تغيير افزايش توليد پروتئين اسيدي رشتهاي گليالي ( )GFAP=glial fibrillary acidic proteinبهعنوان يک نشانگر آستروسيتي ميباشد .لذا
اين مطالعه به منظور بررسي اثر بربرين در تنظيم آستروسيتهاي  GFAP+ناحيه هيپوکمپ موشهاي صحرايي ديابتي طراحي گرديد.
مواد و روشها :گروههاي تجربي در اين مطالعه شامل کنترل ،کنترل تيمار شده با بربرين ( 422ميليگرم/کيلوگرم وزن بدن روزانه ،به
واکنش گليال هيپوکامپ موشهاي ديابتي با آزمون ايمونوهيستوشيمي  GFAPارزيابي گرديد در پايان نتايج با نرمافزار آماري 5 Prism

و آزمونهاي  One Way ANOVAو  Tukeyتجزيه و تحليل شدند.
يافتهها :هشت هفته پس از القاي ديابت ،افزايش معنيدار آستروسيتهاي  GFAP+در ناحيه هيپوکمپ موشهاي ديابتي ،نسبت به گروه
کنترل مشاهده شد .همچنين تجويز طوالني مدت با بربرين ( 52 ،422ميليگرم/کيلوگرم وزن بدن روزانه بهمدت  8هفته) سبب مهار
افزايش آستروسيتهاي  GFAP+در مغز موشهاي ديابتي گرديد.
نتيجهگيري :پژوهش حاضر نشان ميدهد که درمان با بربرين بهطور معنيداري منجر به کاهش آستروسيتهاي  GFAP+در هيپوکامپ
موشهاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين گرديد.
واژگان کليدي :بربرين ،ديابت ،استرس اکسيداتيو ،پروتئين اسيدي رشتهاي گليالي ()GFAP
* شاهرود ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،دانشکده پزشکی ،گروه فیزیولوژی
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مدت  8هفته) ،ديابتي و ديابتي تيمار شده با بربرين ( 422و  52ميليگرم/کيلوگرم وزن بدن روزانه ،به مدت  8هفته) بودند .اثر بربرين بر

اثر بربرين در تنظيم آستروسيتهاي  GFAP+ناحيه هيپوکمپ 254/

کالليان مقدم و همكاران

پالستیسیتی سیناپسهای هیپوکامپ ،سمیت نورونی و

مقدمه
یکی از عوارض بسیار شایع و خطرناک دیابت ،نوروپاتی

تغییر در میزان آزادسازی گلوتامات ،مهمترین تغییراتی

است که به تغییرات متابولیک ناشی از افزایش قند خون،

است که در اثر هیپرگلیسمی در هیپوکامپ گزارش شده

نقص در عملکرد انسولین و یا هر دو نسبت داده میشود.

است (.)8

این عارضه  2/3درصد بیماران دیابتی را در بر گرفته و

بربرین آلکالوئید ایزوکوئینولین است که بنا بر مطالعات

منجر به کاهش کیفیت زندگی ،صرف هزینه مراقبتی زیاد

دارای آثار ضد اضطرابی ،ضد درد ،ضدالتهابی ،ضد جنون

و در نهایت مرگ ومیر زودرس آنان میگردد (.)1

ضد افسردگی و نیز دارای آثار محافظتی بر حافظه است

دیابت ملیتوس به شدت با اختالالت نورودژنراتیو و

( 9و  .)11تعدادی از مطالعات بالینی و پاراکلینیکی آثار

نقص عملکرد سیستم عصبی مرکزی همراه است (.)2

مفید بربرین را در دیابت نشان دادهاند که بهطور عمده به:

شایان ذکر است متابولیسم گلوکز و اختالالت مربوط به

افزایش بیان انسولین ،بازسازی سلولهای  Bو توان

آن نه تنها برای نورونهای سیستم اعصاب مرکزی ،بلکه

آنتیاکسیدانی آن نسبت داده میشود ( 11و  .)12عالوهبر

برای آستروسیتها که مهمترین سلولهای گلیالی در

این ،بربرین فعالیت آنزیم استیلکولین استراز را مهار کرده

سیستم اعصاب مرکزی میباشند حائز اهمیت است.

و نقش مهمی در سندرم متابولیک دارد ( .)13همچنین

آستروسیتها در تعداد زیادی از فعالیتهای  CNSنقش

مشخص شده که اثر ضد فراموشی بربرین مربوط به

اساسی دارند ،که شامل انتقال نورونی ،حمایت متابولیک،

افزایش فعالیت کولینرژیک سیستم عصبی مرکزی و

حفظ محیط خارج سلولی و حفاظت در برابر حمالت

محیطی است ( .)14به تازگی نیز گزارش شده که بربرین

سمی مانند تحریکات سمی و استرس اکسیداتیو ،تنظیم
فعالیت سیناپسی و سیناپسزایی ،تولید فاکتورهای رشد و
تنظیم جریان خون عروق کوچک مغزی میباشد ( 3و

اثرات مفیدی بر روی سالمت و عملکرد سیتم عصبی
داشته و نیز میتواند نورونها را از آسیبهای مختلف
مغز حفاظت کند ( .)15بنابراین ،در این مطالعه اثر تجویز

 .)4همچنین مطالعات نشان دادهاند آستروسیتها از

طوالنی مدت بربرین (خوراکی) بر بهبود استریوگلیوزیس

طریق غیرفعال سازی  ،ROSسبب بقای نورونها

هیپوکامپ موشهای صحرایی دیابتی شده با

میشوند ( 4و  .)5ظاهر آستروسیتها در پاسخ به هر

استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت.

نوع آسیب سیستم عصبی مرکزی تغییر کرده و دچار
و یا آستروگلیوزیس شناخته شده است .مشخصه مهم

حيوانات

واکنش گلیال ،افزایش سنتز  GFAPاست که یک

تعداد  31سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (انستیتو

پروتئین واسط رشتهای اسکلت سلولی میباشد (.)6

پاستور ،تهران ،ایران) با وزن  225-285 grدر حیوان

بهطور معمول ،افزایش  GFAPدر بررسی توزیع

خانه دارای تهویه مطبوع و با چرخه روشنایی /تاریکی

سلولهای گلیال در پاسخ به آسیبهای عصبی مورد

قرار داده شدند میزان دمای محیط ◦ 21-23Cو رطوبت

استفاده قرار میگیرد ( .)7بیان غیرطبیعی نوروپپتیدهای

آن 31-41درصد بود و بهطور آزادانه به آب و غذا

هیپوتاالمیک،

آستروگلیوزیس
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هیپوکامپ،

کاهش

دسترسی داشتند.
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هیپرتروفی میشوند .این پدیده بهعنوان واکنش گلیوزیس

مواد و روشها

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4921

/ 252طب جنوب

قابل ذکر است که نکات اخالقی نگهداری و کار با

روز صفر تعیین شد .یک هفته بعد از تزریق ،STZ

حیوانات آزمایشگاهی مطابق دستورالعمل مؤسسه ملی

بربرین کلراید به صورت خوراکی در دوزهای  111و

سالمت برای مراقبت و استفاده از حیوانات

 51میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن روزانه به مدت  8هفته

آزمایشگاهی در تمام مدت کار رعایت گردید .موشها

تجویز شد.

بهطور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند ( =6تعداد):
هیدروکلراید  51میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن ،دیابتی

در پایان مطالعه تمامی موشها با پنتوباربیتال سدیم

111

(دوز  41میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن ،داخل صفاقی)

میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن و کنترل تیمار شده با

بیهوش شدند و به آنها بافر فسفات نمکی (،PBS

بربرینهیدروکلراید ( 111میلیگرم/کیلوگرم وزن

 )PH=7/4سرد  1/1موالر تزریق شد .بافت فیکس

بدن) .داروهای بهکار رفته در این مطالعه نیز شامل:

نشده هیپوکامپ در نیتروژن مایع منجمد شد .مقاطع

بربرین هیدروکلراید و استرپتوزوتوسین (شرکت

منجمد شده با ضخامت  5میکرومتر در -21◦ C

سیگما آلدریچ ،سنت لوئیس )MO ،بود .بربرین در دو

برش داده شدند.

برابر حجم آب و  ،STZدر بافر سیترات ()pH=4/4

جهت مهار فعالیت پراکسیداز درونزا برشها ،در

حل شد .داروها در زمان مصرف حل و آماده میشد.

محلول  1درصد  H2O2بهمدت  21دقیقه انکوبه

دیابت با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (55

شدند .سپس در یک محلول بلوک ،شیر خشک 3

میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن) حل شده در بافر سیترات

درصد در دمای اتاق و پس از آن به مدت یک شب در

( 1/1Mبا  )pH=4/4القا گردید .بهمنظور کاهش مرگ

 4◦Cبا آنتیبادی مونوکلونال اولیه ،در برابر ،GFAP

ومیر موشهای تحت تزریق  STZناشی از شوک

انکوبه شدند.

قندخون ،بهمدت  24ساعت پس از تزریق ،STZ

آنتیبادی اولیه ( )1/411در  PBSحاوی سرم

موشهای تحت تزریق استرپتوزوتوسین به جای آب

غیراختصاصی بز در حضور تریتون 1/2 X-100

محلول گلوکز  5درصد دریافت نمودند .برای

درصد رقیق شد .پس از شستشو با  ،PBSبرشها

اندازهگیری قند خون  72ساعت پس از تزریق ،STZ

بهمدت  1ساعت در دمای اتاق با یک آنتیبادی ثانویه

نمونه خون از سیاهرگ دمی گرفته شد .حیوانات

رقیق شده ( 1/311آنتیبادی ضد خرگوش بز) انکوبه

کنترل ،تحت تزریق حجم معادل از نرمال سالین قرار

شدند .مجموعه آنتیبادی– آنتیژن توسط  3 ،3دی

گرفتند .یک هفته پس از تزریق  ،STZنمونه خون

امینو بنزیدین  1/1درصد در حضور 1/13 H2O2

ناشتای حیوانات گرفته شد و غلظت گلوکز سرم با

درصد آشکار شد .پس از شستشوی نهایی با ،PBS

استفاده از روش اکسیداسیون گلوکز (،Zistshimi

برشها بر روی ژل کرزیل (ژالتین  1/1درصد و در

تهران) اندازهگیری گردید .حیونات با قندخون باالتر از

اتانول  8درصد) قرار داده شدند و سپس با یوکیت

 251میلیگرم/دسیلیتر بهعنوان دیابتی در نظر گرفته

بالزام  Eukit balsamپوشانده شدند.

تیمار

شده

با

بربرین

هیدروکلراید

شدند .روزی که در آن قند خون تأیید شد ،بهعنوان
http://bpums.ac.ir
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گروه کنترل ،دیابتی ،دیابتی تیمار شده با بربرین

ايمونوهسيتوشيمي

کالليان مقدم و همكاران

اثر بربرين در تنظيم آستروسيتهاي  GFAP+ناحيه هيپوکمپ 259/

تجزيه و تحليل آماري

درمان موش صحرایی دیابتی شده با بربرین در هر دو

در این تحقیق نتایج بهصورت میانگین±انحراف معیار

دوز ( 51و  111میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن) طی

بیان شد .برای مقایسه بین گروهی آزمونهای رفتاری از

مدت  8هفته باعث کاهش قابل توجهی در گلوکز

آزمون غیر پارامتری  Kruskall–Wallisاستفاده شد.

سرم ( )P<1/111در مقایسه با گروه کنترل دیابتی

همچنین برای مقایسه دادههای سنجشهای بیوشیمیایی از

گردید .عالوه بر این ،در گروه کنترل تحت درمان با

آزمون  one-way ANOVAو آزمون تعقیبی Tukey

بربرین (دوز  111میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن) نیز

استفاده،

کاهش در وزن و سطح گلوکز سرم بیش از گروه

شد.

استفاده

آماری

نرمافزار

مورد

 USA PRISM ،Graph Pad software Incبوده و

کنترل بود (نمودار .)2

 P<1/15بهعنوان سطح معنیداری در نظر گرفته شد.
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يافتهها

200

دو هفته پس از تزریق  ،STZدو تا از موشهای گروه
تحت درمان با بربرین بهدلیل عوارض ناشی از گاواژ
مردند و از مطالعه حذف شدند .وزن موشهای گروه
دیابتی کنترل در هفته سوم کاهش معنیداری ()P<1/11
نسبت به گروه کنترل سالم داشت .عالوهبر این ،در هفته
پنجم پس از تزریق  ،STZدرمان مزمن با بربرین ( 51و
 111میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن) سبب افزایش معنیدار
وزن بدن در موشهای صحرایی دیابتی تحت درمان شد
(بهترتیب  P<1/15و ( )P<1/111نمودار .)1
)(week4
)(week8

300




200

DM+BR100

DM+BR50

DM

مقایسه با گروه دیابتی (سطح معنیدار ( ،)P>1/15سطح معنیدار ،)P>1/11
**

*

*** (سطح معنیدار  o ،)P>1/111مقایسه با گروه کنترل (سطح معنیدار ،)P>1/15
( ooسطح معنیدار ( ooo،)P>1/11سطح معنیدار )P>1/111

جهت بررسیهای ایمونوسیتوشیمی از آنتیبادی
مونوکلونال  GFAPبرای تشخیص واکنشهای گلیال
در هیپوکامپ موشهای صحرایی دیابتی کنترل و

با گروه کنترل مشاهده شد (شکل  .)1آستروسیتهای
هیپرتروفی شده طی فرآیندهای دراز مدت در

control

نمودار  )1مقایسه وزن بدن حیوانات در هفته دوم ،چهارم ،ششم و هشتم نتایج
بهصورت (میانگین±انحراف معیار) بیان شده است.
*مقایسه با گروه دیابتی (سطح معنیدار ( ** ،)P>1/15سطح معنیدار ،)P>1/11

***

(سطح معنیدار  o ،)P>1/111مقایسه با گروه کنترل (سطح معنیدار ،)P>1/15
( ooسطح معنیدار ( ooo،)P>1/11سطح معنیدار )P>1/111

همچنین در موش صحرایی دیابتی نیز سطح گلوکز
سرم خونی بیش از گروه کنترل بود ( )P<1/111و
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به صورت (میانگین ±انحراف معیار) بیان شده است.

هیپوکامپ موشهای دیابتی شده با  STZدر مقایسه

0
control+BR100

DM+BR100

DM+BR50

DM

Ctrl+Br100

Ctrl

نمودار  )2مقایسه قندخون حیوانات در هفته دوم ،چهارم ،ششم وهشتم نتایج

هیپوکامپ حیوانات دیابتی آشکارشده بودند و درمان
با بربرین (در روز 111 ،51میلیگرم/کیلوگرم وزن
بدن) سبب کاهش تعداد آستروسیتهای  GFAPشد
(نمودار .)3
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شکل  )1میکروسکوپ نوری از همان ناحیه در گروههای مختلف (سمت راست) .پیکانها نورونهای  GFAPمثبت را در پایان هفته هشتم در ناحیه هیپوکمپ موشهای
صحرایی نشان میدهند.

نمودار  )3تعداد سلولهای  GFAPمثبت در ناحیه استراتوم رادیاتوم هیپوکامپ درگروههای مختلف را در این ناحیه نشان میدهند.

در این مطالعه نشان داده شد که تجویز بربرین در

مغزی در دیابت است ( )8و معموالً پس از آسیبهای

موشهای صحرایی دیابتی ،به مدت هشت هفته ،عالوهبر

مختلف ،از جمله استرس اکسیداتیو دیده میشود .در

کاهش قند خون ،بهطور معنیداری سبب کاهش واکنش

بیماری دیابت به دلیل قندخون باال ،گونههای اکسیژن

گلیال گردید .در واقع کاهش معنیدار سلولهای GFAP

در مقایسه با گروه دیابتی نشاندهنده تأثیر بربرین در
پیشگیری از ایجاد نوروپاتی در گروههای دیابتی شده با

و نیتروژن فعال افزایش مییابد که سبب اکسیده شدن
پروتئینها ،آسیب  ،DNAافزایش محصوالت
پراکسیداسیون لیپیدی در غشای سلولی و افزایش

استرپتوزوتوسین میباشد.

مرگ نورونها و استرس اکسیداتیو مزمن میشود (16

در این پژوهش ،واکنش گلیال در هیپوکامپ موشهای

و  .)17بنابراین در مطالعه فوق آثار استرس اکسیداتیو

صحرایی دیابتی 8 ،هفته پس از تزریق  ،STZافزایش
http://bpums.ac.ir
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واکنش گلیال مورد مطالعه قرار گرفت.

سطح گلوکز بهطور مستقیم ،مرگ گروههای مختلف

در پژوهش حاضر ،درمان طوالنی مدت با بربرین (،51

سلولهای گلیال را القا میکند (.)23

 111میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن) سبب کاهش سطح

در این راستا مطالعات روسین ( )Revsinو همکاران نشان

گلوکز خون و افزایش وزن بدن در موشهای صحرایی

داده است که افزایش  TNFαو کاهش انسولین یا فاکتور

دیابتی شد که به خوبی مطالعات قبلی را تأیید مینماید

شبه انسولینی  IGF-1در مرگ سلولهای گلیال نقش

( 18 ،13و  .)19مطالعات قبلی نشان داد که عملکرد

دارند .از سوی دیگر ،افزایش آستروسیتهای GFAP+

بربرین در کاهش گلوکز سلولهای کبدی مشابه متفورمین

در هیپوکامپ موشهای بالغ ،یک ماه بعد از دریافت

و مستقل از ترشح انسولین بوده لذا تأثیری بر ترشح

استرپتوزتوسین گزارش شده است (.)24

انسولین ندارد .آزمایشات دیگری نیز نشان داد که بربرین

چنانچه قبالً نیز ذکر شد ،اختالل در آستروسیتها

آثار هیپوگلیسمی خود را حداقل تا حدودی به سبب مهار

میتواند ناشی از استرس اکسیداتیو و یا شکلگیری

آنزیم -αگلوکوزیداز اعمال میکند .عالوه بر این ،ممکن

رادیکالهای آزاد باشد که با نتایج استرس اکسیداتیو

است تا حدودی انتقال قند از اپیتلیوم روده به خون را نیز

بهدست آمده در این پژوهش و القای اپوپتوز ناشی از

کاهش دهد (.)21

آن همخوانی دارد (.)25

همچنین تجویز بربرین به گروه دیابتی تحت درمان

استفاده از آنتیبادی  GFAPنشان داد که در دو گروه

( 111،51میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن) سبب کاهش

کنترل و کنترل تحت تیمار با بربرین ،تراکم

واکنش  GFAPآستروسیتهای گلیال شد .سلولهای

آستروسیتهای  GFAP+و نیز شدت واکنش اندک

گلیال در کنترل و تأمین گلوکز و متابولیتهای آن در

است .در گروه دیابتی ،شدت واکنش که خود میتواند

نورونها بهعنوان اولین خط دفاعی در برابر تغییرات

نشاندهنده آستروگلیوزیس باشد ،افزایش یافت و

غلظت گلوکز عمل میکنند .زمانیکه گلوکز در دسترس

همچنین تعداد آستروسیتهای  GFAP+در حد

سلولها کاهش یابد ،گلیکوژن ذخیره شده در

معنیداری بیش از گروه کنترل بود که با سایر مطالعات

آستروسیتها بهعنوان منبع انرژی برای نورونها مورد

انجام شده بر روی موشهای دیابتی مطابقت دارد

استفاده قرار میگیرند ،لذا ممکن است افزایش بیش از حد

( .)26همچنین تیمار گروههای تیمار دیابتی با بربرین

گلوکز باعث افزایش مرگ آستروسیتها شود .از این رو

در دوزهای  51و  111میلیگرم بر کیلوگرم توانست

به نظر میرسد کاهش آستروسیتها در حیوانات دیابتی،

موجب کاهش معنیدار تعداد آستروسیتهای

میتواند ناشی از فعال شدن مرگ برنامهریزی شده یا

 GFAP+در مقایسه با گروه دیابتی شود.

آپوپتوز در آنها باشد (.)21

نتایج موجود نشان داد که این ماده عالوهبر اثر حفاظتی

شایان ذکر است متناسب با افزایش سطح گلوکز خون و

مستقیم بر سلولهای عصبی ،دارای آثار مفیدی نیز بر

کاهش انسولین یا عامل رشد شبه انسولینی و افزایش

روی سلولهای گلیال در برابر آسیب شیمیایی و یا

سیتوکینها از جمله  TNFαدر حیوانات دیابتی ،مرگ

متابولیک به مغز میباشد ( .)27با توجه به اینکه،

سلولی و آپوپتوز در شماری از بافتها به وقوع میپیوندد

مطالعه فوق نشان داد که درمان با بربرین به میزان قابل

http://bpums.ac.ir
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در مقایسه با گروه کنترل دیابتی میشود .به نظر

نورونی بربرین ناشی از ایجاد تعادل در سیستم  NOباشد

میرسد ناشی از اثر حفاظتی بربرین در مقابل استرس

( 32و  .)33بربرین به راحتی میتواند از سد خون مغزی

اکسیداتیو مزمن و واکنش گلیال باشد (.)28

عبور کرده و پس از انتقال به سلولهای عصبی ،با سرعت

مکانیسمهای متعددی برای واکنش آستروسیتی در دیابت

آرام دفع شود که نشان از اثر مستقیم آن روی سلولهای

القا شده با استرپتوزوتوسین گزارش شده است از جمله:

عصبی و تجمع در هیپوکامپ است گرچه هنوز مکانیسم

افزایش در مسیر پولیول ( ،)polyolقنددار شدن پروتئینها،

دقیق اثر محافظت نورونی بربرین در هیپوکامپ حیوانات

اختالل در تعادل کلسیم و استرس اکسیداتیو را میتوان نام

دیابتی آشکار نیست اما فرضیههای مختلفی پیشنهاد شده

برد .عالوهبر این ،واضح است که سلولهای گلیال انواعی

است ( .)28مکانیسمهای دیگر شامل اثر مهاری بربرین بر

از عوامل نوروتروفیک و سایتوکاین را بیان میکنند که

نوراپی نفرین ،افزایش القای  H2O2میباشد ( .)34عالوه

سلولهای عصبی را از سمیت نورونی گونههای اکسیژن

بر این بربرین بهعنوان یک پاک کننده مستقیم و یک

فعال محافظت میکنند ( )29همچنین آستروسیتها دارای

آنتیاکسیدان غیر مستقیم در سلول عمل میکند .همچنین

ظرفیت آنتیاکسیدان بیشتری نسبت به سلولهای عصبی

بربرین بهطور مستقیم انواع گونههای اکسید کننده را خنثی

میباشند ( .)31آستروسیتها دارای مقادیر زیادی از

میکند و همانطور که در باال اشاره شد ،سلولها را از

گلوتاتیون ( )GSHو گلوتاتیون پراکسیداز ()GSH-PX

آسیب اکسیداتیو با تحریک سنتز  GSHو ارتقای فعالیت

میباشند .حفظ سطح  GSHگلیال و فعالیت باالی -PX

آنزیمهای مختلف آنتیاکسیدان ،از جمله GSH-Px

 GSHدر حفاظت سیستم عصبی مرکزی ( )CNSاز

محافظت میکند ( 35و  .)36در مجموع این مطالعه نشان

آسیبهای اکسیداتیو ضروری است .بنابراین ،آنها

داد که (بهبود آستریوگلیوزیس و استرس اکسیداتیو)

نورونها را در برابر استرس اکسیداتیو محافظت میکنند و

کاهش استرس اکسیداتیو و جلوگیری از آستروگلیوزیس

باعث افزایش بقای نورون میشوند .لذا به نظر میرسد

مکانیسمهایی هستند که بهوسیله آن بربرین فعالیت

بربرین واکنش گلیال را با تقویت سیستم دفاع

محافظت نورونی خود را در هیپوکامپ موش صحرایی

آنتیاکسیدانی این سلولها مهار میکند.

دیابتی شده با  STZایفا مینماید.

عالوهبر این شواهدی وجود دارد که بربرین میتواند سنتز

لذا در صورت انجام مطالعات تکمیلی و تأیید احتمالی این

 NOرا تنظیم کند ( 27و  .)31بربرین سطوح نیتریک

نتایج در آزمایشهای بالینی داروی بربرین میتواند در

اکساید سنتتاز ( )iNOSرا افزایش میدهد و دارای اثر

پیشگیری و در درمان اختالالت شناختی عصبی بیماران

مهاری روی آنزیمهای سیکلواکسیژناز میباشد (.)31

دیابتی نیز مورد استفاده قرار گیرد ( 28و .)37
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Abstract
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Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as
stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported
to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover
astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity and impaired
oxidative stress could contribute to diabetes-related cognitive dysfunction. Metabolic and oxidative insults
often cause rapid changes in glial cells. Key indicators of this response are increased synthesis of glial
fibrillary acidic protein (GFAP) as an astrocytic marker. Therefore, this study was conducted to determine
the effect of berberine on glial reactivity of hippocampus in (STZ)-induced diabetes rats.
Materials and Methods: Experimental groups included: The control, control berberine treated (100
mg/kg.8 weeks), diabetic and diabetic berberine treated (50,100 mg/kg for 8 weeks) groups. The effects of
berberine on glial reactivity of hippocampus evaluated in (STZ)-induced diabetics rats, using GFAP
immunohistochemistry test. Data were analyzed by using Prism-5, one way ANOVA and Tukey tests.
Results: Eight weeks after diabetes induction we observed an increase in GFAP immune staining in the
hippocampus of STZ-diabetic rats relative to levels in the control brains. In contrast, chronic treatment
with berberine (50 and 100 mg/kg, p.o., once daily) lowered hyperglycemia, and prevents the up
regulation of GFAP in brain of diabetic rats.
Conclusion: the present study demonstrates treatment with berberine resulted in an obvious reduction of
GFAP+ immunoreactive astrocytes in hippocampus of STZ -induced diabetic rats.
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