
 
 

28  

 مقاله پژوهشي 

  یین در موش صحرایالزیگز-نیق کتامیاز تزر یحاد ناش یسمیپرگلیبر مدل ه 12Bن یتامیاثر و
  

  ٥يه محمديرق ،٤يق نعمتيشقا ،٣يالهه محمد ،٢فردل تمدنياسماع ،١*پرستر عرفانيام
 

  06/10/1395تاریخ پذیرش  01/09/1395تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

گر، یزان گلوکز خون دارند. از طرف دیم میدر تنظ ين نقش مرکزیک و انسولیآدرنرژ 2-آلفا هايیرندهگق یک از طریسمپات یستم عصبیس :هدف و زمينهپيش
از  یحاد ناش یسمیپرگلیک مدل هیبر  12Bن یتامیاثر ون مطالعه ی. لذا، در اکندیمن دخالت یک و انسولیسمپات یستم عصبیس يعملکردهادر  12Bن یتامیو

ن استفاده یک) و انسولیآدرنرژ 2-رنده آلفایست گین (آنتاگونیوهمبیاز  ،12Bن یتامیاثر و یاحتمال يهامکانیسمآشکار شدن  يد. برایگرد ین بررسیالزیگز -ن یکتام
  شد.

ن و یوهمبی، 12Bن یتامیر مختلف وین نرمال و مقادیسال یق داخل صفاقیتزر هاآنم شدند که در یگروه تقس 11به  ییموش صحرا 66: تعداد کار مواد و روش
لوگرم وزن بدن) و یک يبه ازا گرممیلی 100ن (یکتام یق داخل صفاقیحاد با تزر یسمیپرگلیحاد انجام شد. ه یسمیپرگلیجاد هیقه پس از ایدق 15ن یانسول

شد.  گیرياندازه 120و  60، 30ق یزان گلوکز خون دم در دقایم یمیپرگلسیجاد هید. پس از ایجاد گردیوگرم وزن بدن) الیک يبه ازا گرممیلی 10ن (یالزیگز
  شدند. تحلیلوتجزیه یتوک سپس آزمونانس دو طرفه و یز واریآنال يبا روش آمار هاداده

لوگرم یک/گرممیلی 2و  B12 ) 5/0ویتامین افت. یش یافزا داريمعنی طوربه 120و  60، 30ق ین سطح گلوکز خون در دقایالزیگز -ن یق کتامی: پس از تزرهايافته
ن را کاهش دادند. یالزیگز -ن یاز کتام یحاد ناش یسمیپرگلیه لوگرم وزن بدن)یک/واحد 2ن (یلوگرم وزن بدن) و انسولیک/گرممیلی 1ن (یوهمبی، )بدنوزن 

 طوربهن را یالزیگز -ن یاز کتام یناش یسمیپرگلی، ه5/0و  25/0، 125/0ر یدر مقاد بیبه ترتن ین و انسولیوهمبی، 12Bن یتامیو مؤثرر یر غیمقاد توأمقات یتزر
  ف دادند.یتخف داريمعنی

در عملکرد  ياثرات همکارن نشان دادند. ین و انسولیوهمبی، B12ویتامین  يحاد را برا یسمیپرگلیه دهندهکاهشج مطالعه حاضر اثرات ی: نتاگيريبحث و نتيجه
  ن مشاهده شد.ین و انسولیوهمبیبا  12Bن یتامیک ویسمیپرگلیه یآنت

 یین، موش صحرایوهمبین، ین، انسولیالزیگز-نیحاد، کتام یسمیپرگلی، ه12Bن یتامیو ها:کليدواژه

  
 ١٣٩٦، فروردين ۲۸-۳۸ ، صاول شمارهيست و هشتم، بيه، دوره ارومي پزشکمجله 

  
  32770508، تلفن: 57153-1177: یه، صندوق پستی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکیه، دانشگاه ارومیاروم: آدرس مکاتبه

Email: a.erfanparast@urmia.ac.ir 

  
 مقدمه

ن محلول در آب یتامیک وین، یبه کوباالم، معروف 12Bن یتامیو
و  یطیمح یعصب هايیستمسو عملکرد  يسازخوناست که در 

 هاييباکترن توسط یتامین ویا ).1دارد ( یاتیت حیاهم يمرکز
 کهازآنجایی ).2( شودیموانات ساخته یدر دستگاه گوارش ح یخاص

                                                             
 سنده مسئول)يه (نوي، دانشگاه ارومي، دانشکده دامپزشکيولوژيزيار فياستاد ١
 هي، دانشگاه ارومي، دانشکده دامپزشکيولوژيزياستاد ف ٢
 هي، دانشگاه ارومي، دانشکده دامپزشکيدامپزشک يعموم يدانش آموخته دکترا ٣
 هي، دانشگاه ارومي، دانشکده دامپزشکيدامپزشک يعموم يدانش آموخته دکترا ٤
 هي، دانشگاه ارومي، دانشکده دامپزشکيدامپزشک يعموم يدانش آموخته دکترا ٥

 دنیازمور یوانیح يهابافتو رشد  یم سلولیتقس ين برایتامین ویا
از آن را فراهم  یره مناسبیذخ یوانیح يهابافتاز  ياریاست، بس

د ی، کمبود شدیوانیح يوجود در منابع غذاها لیبه دل. لذا کنندیم
د کمبو حالنیبااست، یمتداول ن یانسان هايیتجمعدر  12Bن یتامیو

ممکن است  ینیو کمبود پروتئ ياهخواریگ هايیمرژآن در  ینسب
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 نیمتنوع، کمبود ا یکیولوژیب يعملکردها لیبه دل). 3رخ دهد (
و عملکرد  يسازخوندر  یباعث اختالالت تواندیمن یتامیو
ن یتامی). و1شود ( یکیو متابول یعروق -ی، قلبیعصب هايیستمس
12B المثعنوانبهدارد.  یار اساسیسم گلوکز نقش بسیدر متابول ،
ش گلوکز و کاهش یبر افزا کیدفولیاسبه همراه  12Bن یتامیو

 يریاثرات جلوگ ین در موش صحرائیکوتیاز ن ین خون ناشیانسول
 یبیشامل ترک Bگروه  هايیتامینون، ی). همچن4اند (کننده داشته

از  یناش زان گلوکز خونیش میافزا از 12B و 1B ،6B هايیتامینواز 
  ).5اند (کرده يریکلوفناك جلوگید

 هايتیفعالاکثر  يبرا يار مهم انرژیخون منبع بسا قند یگلوکز 
ق یر ثابت آن در خون از طریموجود زنده است و حفظ مقاد

 و ی، هورمونیعصب يهامکانیسممثل  يهومئوستاز يهامکانیسم
مانند  یپوتاالموسی). مراکز ه8، 7، 6( گرددیمم یتنظ یکیمتابول

م یگدال در تنظیمانند آم یپوتاالموسیر هیال و غیهسته ونترومد
شامل  هااز هورمون يتعداد). 6گلوکز خون نقش دارند ( يمرکز
م ین در تنظیو لپت 1د شبه گلوکاکون ین، گلوکاکون، پپتیانسول

مانند  یکی). کبد با انجام اعمال متابول7( هستند مؤثرگلوکز خون 
در  يقش مرکزک نیز و گلوکونئوژنز یکولیز، گلیکوژنولیکوژنز، گلیگل

 یستم عصبیس ياز عملکردها یکی). 8سم گلوکز دارد (یمتابول
 يهادهرنیق گیکه از طر باشدیمم سطح گلوکز خون یک تنظیآدرنرژ

 یق داخل صفاقیتزر ).10، 9( رسدیمبه انجام  کیآدرنرژ 2-آلفا
ش یک) موجب افزایآدرنرژ 2 –آلفا  هايیرندهگست ین (آگونیالزیگز

ن و ینسبت به عملکرد انسولافته یت یگلوکز خون با کاهش حساس
 2–آلفا  هايیرندهگ). مهار 11مون شده است (یبرداشت گلوکز در م

ست ی(آنتاگون MK-468 یق داخل صفاقیک با تزریآدرنرژ
زان گلوکز خون و یک) موجب کاهش میآدرنرژ 2 –آلفا  هايیرندهگ

 یشگاهید کوچک آزماین خون در موش سفیزان انسولیش میافزا
ن یمبیوهی یق داخل صفاقی، تزرچنینهم). 12شده است (

زان گلوکز یش میک) از افزایآدرنرژ 2 –آلفا  هايیرندهگست ی(آنتاگون
کرده است  يریجلوگ یحرکتیبتوسط استرس  جادشدهیاخون 

)13.(  
 ورتصبه تواندیمش سطح گلوکز خون یا افزای یسمیپرگلیه

 شودیمجاد یابت ایدر دا به شکل مزمن یحاد متعاقب استرس و 
اد از ح یسمیپرگلیر در هیدرگ يهامکانیسممطالعه  ي). برا15، 14(

کنند. یاستفاده م یشگاهیوانات آزمایمختلف در ح يهامدل
د کوچک یدر موش سف یحرکتی، استرس بمثالعنوانبه

). 13شده است ( مدتکوتاه یسمیپرگلیجاد هیموجب ا یشگاهیآزما
ن سطح یالزیبا استفاده از گز کیآدرنرژ 2-آلفا هايیرندهگک یتحر

ق یتزر). 11ش داده است (یک مدت کوتاه افزای يگلوکز خون را برا
 یهوشیکه باعث القا ب يمقدار(در  نیالزیزگ-نیکتاماز  یمخلوط

شده و  ییصحرا يهاد در موشیشد یسمیپرگلیشود) باعث هیم
 یستم عصبیها و سنقش هورمون یبررس يبرا یمدل عنوانبه

 ).17، 16م سطح گلوکز خون به کار رفته است (یک در تنظیسمپات

و  کیآدرنرژ 2-آلفا هايیرندهگن موضوع که یبا در نظر گرفتن ا
 یو با آگاه )،9، 7سم گلوکز نقش دارند (یم متابولین در تنظیانسول
 یستم عصبیهم در عملکرد س 12Bن یتامین مطلب که ویاز ا

لوزالمعده  يهاهورمون) و هم در آزاد شدن 18دارد ( یرتأثخودمختار 
ق یاثر تزر مطالعه نیدر ا)، 4( باشدیمنقش  يسم گلوکز دارایو متابول

 -ن یاز کتام یحاد ناش یسمیپرگلیه بر 12B نیتامیو یداخل صفاق
 یبررس يشده است. برا یبررس ییصحرا يهاموشن در یالزیگز

گلوکز خون، عالوه از  زانیبر م 12Bن یتامیاثر و یسم احتمالیمکان
ن) یوهمبیک (یآدرنرژ 2-رنده آلفایست گیاز آنتاگون استفاده جداگانه

بهره  نین و انسولیوهمبیبا  12Bن یتامیو توأمن، از استفاده یو انسول
 گرفته شده است.

  
 مواد و روش کار

  
  :تحيوانا

صحرایی نر نژاد ویستار با  سروش 66در این مطالعه از تعداد 
در اتاق پرورش و  هاموشگرم استفاده شد.  250-300وزن بین 
ي صحرایی وابسته به آزمایشگاه فیزیولوژي به هاموشنگهداري 

) با متریسانت 30×  40×  55د تعداد شش سر در هر قفس (به ابعا
درجه  21-23دسترسی آزادانه به آب و غذا و دماي محیط 

ساعت (شروع روشنایی  12تاریکی  -و چرخه روشنایی  گرادسانتی
 هاآزمایش) نگهداري شدند. همه 19و شروع تاریکی ساعت  7ساعت 

 انجام شدند. 15تا  11بین ساعات 

  
  ي دارويي:هامحلول
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 شدههیتهن، یوهمبیو  12Bن یتامیدر این مطالعه از پودرهاي و
 ن ساخت شرکتیآلدریچ آمریکا، انسول -از شرکت دارویی سیگما 

ن ساخت شرکت آلفاسان هلند، و یالزین و گزیران، کتامیر ایاکس
استفاده شد. براي  درصد) 9/0م ین نرمال (محلول کلرور سدیسال

ي دارویی از سالین نرمال استریل هامحلولتهیه و رقیق نمودن 
 شد.استفاده 

  :يدرمان يهاگروه
 م شدند:یتقس ییتا 6 گروه 11به  ییسر موش صحرا 66

 بیبه ترتدو، سه و چهار  يهاگروهن نرمال، یک سالیگروه 
 نیتامیلوگرم وزن بدن ویبر ک گرممیلی 2و  5/0، 125/0ر یمقاد

12B، لوگرم یبر ک گرممیلی 1و  25/0ر یپنج و شش مقاد يهاگروه
 125/0در مقدار  12Bن یتامیهفت و گروه ن،یوهمبیوزن بدن 

 گرممیلی 25/0ن در مقدار یوهمبیلوگرم وزن بدن و یبر ک گرممیلی
 ن در مقداریهشت و نه انسول يهاگروه، توأم صورتبهلوگرم یبر ک

در مقدار  12Bن یتامیلوگرم وزن بدن، گروه ده ویواحد بر ک 2و  5/0
واحد  5/0ن در مقدار یانسوللوگرم وزن بدن و یبر ک گرممیلی 125/0
 125/0مقدار  در 12Bن یتامیازده ویو گروه  توأم صورتبهلوگرم یبر ک

واحد بر  5/0ن در مقدار یلوگرم وزن بدن، انسولیبر ک گرممیلی
 تصوربهلوگرم را یبر ک گرممیلی 25/0ن در مقدار یوهمبیلوگرم و یک

ن نرمال و داروها یسالق یمذکور، تزر يهاگروهافت کردند. در یدر توأم
اخل د صورتبهن و یالزیگز-نیق مخلوط کتامیقه پس از تزریدق 15

 قه قبلیدق ی، سموردمطالعه يهاگروهصورت گرفت. در همه  یصفاق
ن، یالزیگز-نیق کتامیپس از تزر 120و  60، 30ق یق و در دقایاز تزر

 شد. گیرياندازهگلوکز خون 

 
  حاد: يسميپرگليجاد هيروش ا

و  Sahaتوسط  شدهفیتوصاز روش  یسمیپرگلیجاد هیا يبرا
 100ن در مقدار یکتام ،واناتیبه ح ).16( همکاران استفاده شد

 يگرم به ازایلیم 10ن یالزیلوگرم وزن بدن و گزیک يگرم به ازایلیم
قه یدق یسق شد. یتزر یداخل صفاق صورتبهلوگرم وزن بدن، یک

-نیق کتامیپس از تزر 120 و 60، 30ق یق، و در دقایقبل از تزر
) Elegance-CTX10ن گلوکز خون با دستگاه گلوکز سنج (یالزیگز

ک ضربه ی 30با سر سوزن شماره  يریگخون يشد. برا گیرياندازه
نوار دستگاه قرار داده  يوان زده شد و نمونه خون رویبه نوك دم ح

 هاگیرياندازهن یانگیگلوکز خون، م گیرياندازهشد. پس از دو بار 
  نوشته شد.

  :يمحاسبه آمار
 Graph Padن مطالعه توسط برنامه یحاصل از ا يهاداده

Prism داریمعناختالفات  یابیارز يبراشد.  يز آماریپنج، آنال نسخه 
ه بو انس دوطرفه یز واریآنالل ی، تحلموردمطالعه يهاگروهان یدر م

ر یها همه مقادبکار گرفته شد. در شکل یآن تست توک دنبال
 05/0از  ترکم Pر یان شدند. مقادیب SEM mean ± صورتبه

  شد.در نظر گرفته  دارمعنی
  
  هايافته

نشان داده شده است، سطح  4تا  1 يکه در نمودارها طورهمان
ن در یالزیگز -نیق کتامیقبل از تزر 30دقیقه گلوکز خون در 

ن یسال کنندهافتیدرنداشت. در گروه  یتفاوت موردمطالعه يهاگروه
ق یپس از تزر 120و  ،60 ،30ق ینرمال، سطح گلوکز خون در دقا

ق اختالف یقبل از تزر 30قه یزان آن در دقین با میالزیگز -نیکتام
  ).p<0.05نشان داد ( دارمعنی

به  گرممیلی 125/0در مقدار  12Bن یتامیو یق داخل صفاقیتزر
 اريدمعنیاثر  جادشدهیا یسمیپرگلیلوگرم وزن بدن بر هیک يازا

 2و  5/0ر یدر مقاد 12Bن یتامیو کنندهافتیدر يهاگروهنداشت. در 
 ،30ق یلوگرم وزن بدن سطح گلوکز خون در دقایک يبه ازا گرممیلی

 دارمعنی طوربهن یالزیگز -ن یق کتامیپس از تزر 120و  60
)P<0.05 (اثر افتین کاهش یسال کنندهافتیدرسه با گروه یدر مقا .
 120قه یلوگرم وزن بدن) در دقیک يبه ازا گرممیلی 12B )2ن یتامیو

ن یق کتامیقبل از تزر 30قه ین با دقیالزیگز -ن یق کتامیپس از تزر
  ).1 نمودار( نشان نداد دارمعنین اختالف یالزیگز -

 يبه ازا گرممیلی 25/0ن در مقدار یمبیوهی یق داخل صفاقیتزر
رد، جاد نکیا یسمیپرگلیدر ه داريمعنیر ییلوگرم وزن بدن تغیک

لوگرم وزن بدن سطح یک يبه ازا گرممیلی 1در مقدار  کهیدرحال
 دارمعنی طوربهق یپس از تزر 120و  60، 30ق یگلوکز خون را در دقا

)P<0.05ن ین کاهش داد و ایسال کنندهافتیدرسه با گروه ی) در مقا
 داریمعنن اختالف یالزیگز-نیق کتامیقبل از تزر 30قه یکاهش با دق

از  مؤثرر یر غیمقاد توأم يریکارگبهالف). با  2 نمودارنشان نداد (
 25/0و  گرممیلی 125/0 بیبه ترتن (یوهمبی و 12B نیتامیو
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 ینهائتسه با استفاده به یلوگرم وزن بدن) در مقایک يبه ازا گرممیلی
 60، 30دقایق در  جادشدهیا یسمیپرگلین، هیوهمبیو  12Bن یتامیو

) P<0.05دار (معنی طوربهن یالزیگز-نیق کتامیپس از تزر 120و 
د ینرس یهوشیقبل از ب 30قه یبه مقدار آن در دق یافت ولیف یتخف

 ب). 2 نمودار(

 يواحد به ازا 5/0ن در مقدار یانسول یق داخل صفاقیتزر
 یسمیپرگلی) در هP<0.05( داريمعنیلوگرم وزن بدن اثر یک
-نیق کتامیبه دنبال تزر 120، و 60، 30ق یدر دقا جادشدهیا

لوگرم یک يواحد به ازا 2در مقدار  کهیدرحالن نگذاشت، یالزیگز
 ییصحرا يهان سطح گلوکز خون را در موشیوزن بدن، انسول

پس از  120و  60، 30ق ین در دقایالزیگز-نیبا کتام شدهقیتزر
ن ی) کاهش داد. اP<0.05( دارمعنی طوربهن یالزیگز-نیق کتامیتزر

ن اختالف یالزیگز-نیق کتامیقبل از تزر 30قه یکاهش با دق
ن یتامیو یق داخل صفاقیالف). تزر 3 نمودارنشان نداد ( داريمعنی

12B  با  توأملوگرم وزن بدن یک يبه ازا گرممیلی 125/0در مقدار

لوگرم وزن بدن موجب یک يواحد به ازا 5/0ن در مقدار یانسول
ق یدر دقا جادشدهیا یسمیپرگلی) در هP<0.05( دارمعنیف یتخف
سه با ین در مقایالزیگز-نیق کتامیپس از تزر 120، و 60، 30

 125/0 ین نرمال و استفاده به تنهائیسال کنندهافتیدر يهاگروه
واحد به  5/0و  12Bن یتامیبدن از ولوگرم وزن یک يبه ازا گرممیلی

ق یقبل از تزر 30قه ین شد، و با دقیلوگرم وزن بدن از انسولیک يازا
 3 نمودار) نشان داد (P<0.05دار (معنین اختالف یالزیگز-نیکتام
 ب).

لوگرم یک يواحد به ازا 5/0ن (یانسول مؤثرر یر غیمقاد توأمق یتزر
لوگرم وزن بدن) و یک يبه ازا گرممیلی 25/0ن (یوهمبیوزن بدن)، 

لوگرم وزن بدن) موجب یک يبه ازا گرممیلی 12B )125/0ن یتامیو
-نیق کتامیاز تزر یناش یسمیپرگلی) هP<0.05( دارمعنیکاهش 

بود که  ين کاهش در حدیشد. ا 120و  60، 30ق ین در دقایالزیگز
 دارمعنیق اختالف یقبل از تزر 30قه یزان گلوکز خون در دقیبا م

 ).4 نمودارنشان نداد (

 

کز رات سطح گلوییتغ یبررس. ین موش صحرائیالزیگز –ن یکتام یق داخل صفاقیاز تزر یناش یسمیپرگلیبر ه 12Bن یتامیاثر و): ۱(نمودار  
 mean ± standard صورتبه هاداده. یبه روش داخل صفاق 12Bن یتامیون نرمال و یبا سال شدهقیتزر هوشیب یصحرائ يهاموشخون در 

error of mean 100ن (یکتام یق داخل صفاقیتزر یسمیپرگلیجاد هیا ي. برایوان در هر گروه: شش سر موش صحرائیاند. تعداد حان شدهیب 
ن یتامین نرمال و ویسال یق داخل صفاقیلوگرم وزن بدن) انجام شد. تزریک يبه ازا گرممیلی 10ن (یالزیلوگرم وزن بدن) و گزیک يبه ازا گرممیلی
12B ،15 در سطح ( دارمعنی) وجود اختالف *ن انجام شد. عالمت (یالزیگز-نیق کتامیقه پس از تزریدقp<0.05( دق) از -30قه یرا با قبل (
ق یدر دقا ن نرمال رایسال کنندهافتیدرروه با گ )p<0.05در سطح ( دارمعنیوجود اختالف  )†. عالمت (دهدیمن نشان یالزیگز -ن یق کتامیتزر

 ان شده است.یلوگرم وزن بدن بیبر ک گرممیلی برحسب 12Bن یتامیر ویمقاد. دهدیمنشان  120و  60، 30
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 –ن یاز کتام یناش یسمیپرگلی) بر هبن (یوهمبیو  12Bن یتامیو توأمق ی) و تزرالفن (یوهمبی یق داخل صفاقیاثر تزر ):۲(نمودار 
وان در هر گروه: شش سر موش ی. تعداد حاندشدهان یب mean ± standard error of mean صورتبه هاداده. ین در موش صحرائیالزیگز

 يبه ازا گرممیلی 10ن (یالزیگزلوگرم وزن بدن) و یک يبه ازا گرممیلی 100ن (یکتام یق داخل صفاقیتزر یسمیپرگلیجاد هیا ي. برایصحرائ
) وجود *ن انجام شد. عالمت (یالزیگز-نیق کتامیقه پس از تزریدق 15ن یوهمبیو  12B یق داخل صفاقیلوگرم وزن بدن) انجام شد. تزریک

در  دارمعنیوجود اختالف ) †. عالمت (دهدیمن نشان یالزیگز -ن یق کتامی) از تزر-30قه یرا با قبل (دق )p<0.05در سطح ( دارمعنیاختالف 
 يهاگروهرا با  )p<0.05در سطح ( دارمعنیوجود اختالف ) ‡( عالمت .دهدیمنشان  ن نرمالیسال کنندهافتیدرروه را با گ )p<0.05سطح (

لوگرم وزن یک يبه ازا گرممیلی 25/0ن (یوهمبی ییتنهابهلوگرم وزن بدن) و یک يبه ازا گرممیلی 12B )125/0ن یتامیو ییتنهابه کنندهافتیدر
  ان شده است.یلوگرم وزن بدن بیبر ک گرممیلی برحسب 12Bن یتامین و ویوهمبیر یمقاد. دهدیمنشان  بدن)
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ن یالزیگز –ن یاز کتام یناش یسمیپرگلی) بر هبن (یو انسول 12Bن یتامیو توأمق ی) و تزرالفن (یانسول یق داخل صفاقیاثر تزر ):۳(نمودار  
 ي. برایوان در هر گروه: شش سر موش صحرائی. تعداد حاندشدهان یب mean ± standard error of mean صورتبه هاداده. یموش صحرائ در

لوگرم وزن بدن) یک يبه ازا گرممیلی 10ن (یالزیلوگرم وزن بدن) و گزیک يبه ازا گرممیلی 100ن (یکتام یق داخل صفاقیتزر یسمیپرگلیجاد هیا
در  دارمعنی) وجود اختالف *ن انجام شد. عالمت (یالزیگز-نیق کتامیقه پس از تزریدق 15ن یوهمبین و یانسول یق داخل صفاقیشد. تزرانجام 
را با  )p<0.05در سطح ( دارمعنیاختالف  ) وجود†. عالمت (دهدیمن نشان یالزیگز -ن ی) کتام-30قه یق (دقیرا با قبل از تزر )p<0.05سطح (

ن یتامیو ییتنهابه کنندهافتیدر يهاگروهرا با  )p<0.05در سطح ( دارمعنیاختالف  ) وجود #( عالمت .دهدیمنشان  نیسال کنندهافتیدرروه گ
12B )125/0 12ن یتامیر ویمقاد. دهدیمنشان  لوگرم وزن بدن)یک يواحد به ازا 5/0ن (یانسول ییتنهابهلوگرم وزن بدن) و یک يبه ازا گرممیلیB 

  ان شده است.یلوگرم وزن بدن بیواحد بر ک برحسبن یلوگرم وزن بدن و انسولیبر ک گرممیلی برحسب
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. ین در موش صحرائیالزیگز –ن یاز کتام یناش یسمیپرگلین بر هیوهمبین و ی، انسول12Bن یتامیو توأم یق داخل صفاقیاثر تزر ):۴(نمودار 
 یسمیپرگلیجاد هیا ي. برایوان در هر گروه: شش سر موش صحرائی. تعداد حاندشدهان یب mean ± standard error of mean صورتبه هاداده
ق یلوگرم وزن بدن) انجام شد. تزریک يبه ازا گرممیلی 10ن (یالزیلوگرم وزن بدن) و گزیک يبه ازا گرممیلی 100ن (یکتام یق داخل صفاقیتزر

در  دارمعنی) وجود اختالف *ن انجام شد. عالمت (یالزیگز-نیق کتامیقه پس از تزریدق 15ن یوهمبین و ی، انسول12Bن یتامیو یداخل صفاق
را با  )p<0.05در سطح ( دارمعنیوجود اختالف ) †. عالمت (دهدیمنشان  نیالزیگز -ن یق کتامی) از تزر-30قه یرا با قبل (دق )p<0.05سطح (

لوگرم وزن یک يواحد به ازا 5/0ن (یانسول یلوگرم وزن بدن)، به تنهائیک يبه ازا گرممیلی 12B )125/0ن یتامیو یبه تنهائ کنندهافتیدر يهاگروه
بر  گرممیلی برحسبن یوهمبیو  12Bن یتامیر ویمقاد .دهدیمنشان لوگرم وزن بدن) یک يبه ازا گرممیلی 25/0ن (یوهمبی یبدن) و به تنهائ

 ان شده است.یلوگرم وزن بدن بیواحد بر ک برحسبن یلوگرم وزن بدن و انسولیک
  

 
  گيرينتيجهبحث و 

 120و  60، 30ق یدر مطالعه حاضر، سطح گلوکز خون در دقا
ل سه با قبین در مقایالزیگز -نیکتام یق داخل صفاقیپس از تزر

ش یافزا داريمعنی طوربهن یالزیگز-نیق کتامی) از تزر-30قه ی(دق
 هوشیب، دهندهنیتسک يک داروی عنوانبهن عموماً یافت. کتامی

سم یک ماده ضد درد شناخته شده است و مکانیع االثر و یکننده سر
عمده  یکیتر تحریرنده گلوتامات، نوروترنسمیگ يآن بر رو یاثر اصل

از سه  یکی، NMDA هايیرندهگست یگونن آنتایدر مغز، است. کتام
 ين برایاز کتام ی). استفاده به تنهائ19( باشدیمرنده گلوتامات یگ
 یفتس ازجمله یاثرات جانب يک سریبا  ینیو تسک یهوشیجاد بیا

از  ین اثرات جانبیکاهش ا يو لرزش همراه بوده و برا یعضالن
). 20استفاده شده است ( یشل کننده عضالن يک دارویدازوالم، یم

ک، به علت اثرات آرام یآدرنرژ 2-آلفا هايیرندهگست ین، آگونیالزیگز

ر ینظ یهوش یب يهمراه داروها یعضالن یو شل کنندگ یبخش
مورد مصرف قرار  یشگاهیوانات آزمایزوفلوران در حین و ایکتام

با  بین در ترکیالزین رابطه، استفاده از گزیدر ا ).17، 16( گیردیم
ن یش غلظت گلوکز پالسما و کاهش سطح انسولین باعث افزایکتام

 یبررس يبرا یمدل عنوانبهشده است و  ییدر موش صحرا
م سطح گلوکز خون یل در تنظیدخ یو هورمون یعصب هايیسممکان
  ).16شده است ( یمعرف

از  یناش یسمیپرگلیزان هین میوهمبیدر مطالعه حاضر،  
ن موضوع یکاهش داد. ا ییصحرا يهاموشن را در یالزین و گزیکتام

م سطح یک در تنظیآدرنرژ 2-آلفا هايیرندهگکه  دهدیمنشان 
-آلفا ايهیرندهگست یک آنتاگونین یوهمبیگلوکز خون نقش دارند. 

جاد کننده یمختلف ا يهامدلو در  باشدیمک یآدرنرژ 2
ل ، داخیصفاقق داخل یکند. تزریجاد میا ياثر مهار یسمیپرگلیه
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رس از است یناش یسمیپرگلین هیوهمبی يمغز یو داخل بطن ینخاع
 هايیرندهگاند که شنهاد کردهیرا مهار نموده است و پ یحرکتیب

م گلوکز خون یدر تنظ يو مغز ی، نخاعیطیک محیآدرنرژ 2-آلفا
بتا  1-نینترلوکیا یق داخل نخاعین، تزری). همچن13نقش دارند (

ق یک ساعت شد و تزریمدت  يزان گلوکز خون برایش میموجب افزا
  ).21ف داد (یمذکور را تخف یسمیپرگلین هیوهمبی

از  یناش یسمیپرگلیزان هیم 12Bن یتامین مطالعه، ویدر ا
ار ، بکعالوهبهکاهش داد.  ییصحرا يهان را در موشیالزیگز-نیکتام

 –ن یکتام یسمیپرگلین اثر هیوهمبیبا  12Bن ینامیو توأمبردن 
ن یب يهمکار دهندهنشانن موضوع ین را کاهش داد. ایالزیگز
م گلوکز خون یک در تنظیآدرنرژ 2-آلفا يهارندهیو گ 12Bن یتامیو

و  12Bن یتامین ویب يدرمورد همکار یاست. اگرچه گزارش
ر ن دیتامین ویک ارائه نشده است، نقش ایآدرنرژ 2-آلفا هايیرندهگ

مشخص شده است  يحدودک تا یسمپات یستم عصبیعملکرد س
ز ید در خوك، تجویانیاز س یناش یست قلبی). در مدل ا18(
مشابه با  طوربه) 12Bن یتامیاز مشتقات و یکین (یدورکسوکوباالمیه
ر الکتات و یخون و مقاد pHفشار خون،  ين موجب بهبودینفر یاپ
ا نجات ر ين براینفر ین مقدار مصرف اپید خون شد و همچنیانیس

ستم یعات سی، نه تنها ضا12Bن یتامی). در کمبود و22کاهش داد (
گزارش  زیک نیسمپات یستم عصبیب در سی، بلکه آسياراد یعصب

ستم یعملکرد س 12Bن یتامیشده است و معتقدند که در کمبود و
  ).18( یابدیمکاهش  هاینآمآزاد شدن کاتکول  یک و حتیسمپات

ن و یاز کتام یناش یسمیپرگلیزان هیمن ین مطالعه، انسولیدر ا
 يهاسلولن از یکاهش داد. انسول ییصحرا يهاموشن را در یالزیگز
 يک نقش مرکزیو  شودیمر النگرهانس لوزالمعده ترشح یجزا يبتا

 هايیرندهگ). مشخص شده است که 7م گلوکز خون دارد (یدر تنظ
بتا و کاهش  يهاسلولن از یک با مهار ترشح انسولیآدرنرژ 2-آلفا

ق ی). تزر9م گلوکز خون نقش دارند (یده سمپاتوآدرنال در تنظبرون
به  هابافتت یل کاهش حساسین به دالیالزیگز یداخل عضالن

 زان گلوکز خونیش مین و کاهش برداشت گلوکز موجب افزایانسول
ست ین، آگونیدین وهم مدتومیدی). هم دکسمدتوم11شده است (

حساس به  G هايینپروتئق یک، از طریآدرنرژ 2-رنده آلفایگ يها
س چه دار حسایدر یمیپتاس يهاکانالس و با فعال کردن یسم پرتوز

ن از یموجب مهار ترشح انسول یمیکلس يهاکانالبه ولتاژ و مهار 

اند شده یر النگرهانس لوزالمعده موش صحرائیجزا يبتا يهاسلول
 نشده است گیرياندازهن یزان انسولی). اگرچه در مطالعه حاضر م23(
ش یافزا لهوسیبهن یالزیگز-نیاز کتام یناش یسمیپرگلیاصالح ه یول

ن یب که دهدیمن برون زاد نشان یق انسولین خون با تزریدادن انسول
زان گلوکز خون یم مین در تنظیک و انسولیآدرنرز 2-ستم آلفایس

  ارتباط وجود دارد.
ز اثر ین نیو انسول 12Bن یتامیو توأمز یدر مطالعه حاضر تجو

جاد ین ایالزیگز -ن یاز کتام یناش یسمیپرگلیکاهش دهنده بر ه
خون با هم  12Bن یتامیر کم وین مقادیکرد. مشخص شده است که ب

 رین در مادران آبستن غیت به انسولیش حساسیو هم افزا یچاق
ت یباعث حفظ فعال 12Bن یتامی). و24ارتباط وجود دارد ( یابتید
ن عمل را با در معرض گذاشتن یو ا گرددیمن یانسول یکیولوژیب
). 25( دهدیمن در سطح سلول انجام یانسول هايیرندهگشتر یب

ن یانسول و 12B نیتامیو توأم یز دهانیگزارش شده است که تجو
مبتال  ییزان گلوکز خون در موش صحرایم دارمعنیموجب کاهش 

است که شنهاد شدهیو پ شودیمن یبا استربتوزوتوس یابت تجربیبه د
). 26عمل کند ( تواندیمن یحامل انسول عنوانبهن یتامین ویا

ن یکه ب رسدیممطالعه حاضر به نظر  هايیافتهن بر اساس یبنابرا
زان گلوکز خون در ین در کاهش دادن میو انسول 12Bن یتامیو
ک تداخل عمل وجود ین یالزیگز-نیاز کتام یناش یسمیپرگلیه

  باشد.داشته 
موثر ریر غیمقاد توأمز یج مطالعه حاضر نشان دادند که تجوینتا

 دارمعنین موجب کاهش یوهمبین و ی، انسول12Bن یتامیو
ز ین اثر کاهش دهنده، مشابه اثرات تجویا شد. یسمیپرگلیه
. باشدیمر باال ین در مقادیوهمبیو  12Bن یتامین، ویانسول ییتنهابه
، 12Bن یتامین ویب يعملکرد يهمکار دهندهنشانن موضوع یا

با توجه  .باشدیمم گلوکز خون یک در تنظیستم آدرنرژین و سیانسول
ن ین بیک و همچنیستم آدرنرژیو س 12Bن یتامین وین که بیبه ا

)، 25، 24، 18وجود دارد ( ين ارتباط عملکردیو انسول 12Bن یتامیو
ک یآدرنرژ هايیستمسبا  ين را در همکاریتامین وینقش ا توانیم

دن یرس يزان گلوکزخون مطرح نمود که برایم مین در تنظیو انسول
  قات گسترده وجود دارد.یاز به تحقین هدف نیبه ا

-نیج مطالعه حاضر نشان دادند که کتامی، نتایکل طوربه
و  یو استفاده به تنهائ شودیمحاد  یسمیپرگلین موجب هیالزیگز
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از  یناش یسمیپرگلین هیو انسولن یوهمبی، 12Bن یتامیو توأم
ن یامتین وی، بدیگرعبارتبه. کندیمن را اصالح یالزیگز-نیکتام

12Bز خون م گلوکین در ارتباط با تنظیک و انسولیستم سمپاتی، س
 وجود دارد. يارتباط عملکرد
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Abstract 
Background & Aims: Sympathetic nervous system thorough α-2 adrenoceptors and insulin have 
principal roles in blood glucose regulation. On the other hand, vitamin B12 participates in sympathetic 
system and insulin functions. In this study, the effect of vitamin B12 on acute hyperglycemia induced 
by ketamine-xylazine was investigated. In order to clarify the possible mechanism of the effect of 
vitamin B12, we used yohimbine (an α2-adrenergic receptor antagonist) and insulin. 
Materials & Methods: Sixty-six rats were divided into 11 experimental groups and were injected 
intraperitoneally with normal saline, vitamin B12, yohimbine and insulin 15 min. after acute 
hyperglycemia induction. Acute hyperglycemia was induced with intraperitoneal injection of a mixture 
of ketamine (100 mg/kg) and xylazine (10 mg/kg). The tail blood glucose levels were measured at 30, 
60, and 120 min. after hyperglycemia induction. Data were analyzed using two-way ANOVA followed 
by Tukeyʼs test. 
Results: Blood glucose levels were significantly (P<0.05) increased at 30, 60, and 120 minutes after 
ketamine-xylazine injection. Vitamin B12 (0.5 and 2 mg/kg), yohimbine (1 mg/kg) and insulin (2 IU/kg) 
decreased the acute hyperglycemia induced by ketamine-xylazine. Furthermore, co-administration of 
ineffective doses of vitamin B12 (0.125 mg/kg), yohimbine (0.5 mg/kg), and insulin (0.5 IU/kg) 
significantly reduced the hyperglycemia.   
Conclusion: The results of the present study showed that vitamin B12, yohimbine and insulin decreased 
acute hyperglycemia. Synergistic effects were observed between vitamin B12 with yohimbine and 
insulin in reducing the hyperglycemia. 
Keywords: Vitamin B12, Acute hyperglycemia, Ketamin-Xylazine, Yohimbine, Insulin, Rats 
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