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 مقدمه
درد نوروپااتی  نوعی درد مزم  اسااات که در اسر آسااای  یا 

ی ود و یکشاختلال در عملکرد سایست  حسی پیکری ایجاد می
از مشااکلاب بهداشااتی مه  بوده و افراد زیادی از ای  بیماری 

یافته به یش افزای، پاسااا  خودخودباه. درد ]1 [برنادرنج می

های های دردزا )هایپرآلژزیا( و پاساا  دردناک به محرکمحرک
غیر دردزا )آلودینیا( از علائ  مشاااترک اکدر دردهای نوروپاتی 

. درمان دردهای نوروپاتی براساس علائ  مشاهده شده ]5 [است
در بیماران متفاوب اساات. داروهای ملتلفی از یبیا اپیوئیدها، 

 70/70/6931تاریخ دریافت:  

 16/66/6931تاریخ پذیرش: 

 ها:کلیدواژه
آلاودیانایااا، آمبلی پرنی ، درد 
ناوروپاااتای، مااوی صاااحرایی، 

 هایپرالژزی
 

 چکیده
 

ایجاد که در اسر آساای  یا اختلال در عملکرد ساایساات  حساای پیکری  ی مزم  و نوروپاتیدردها و هدف  ساااه ه
برند. هدف از ای  مطالعه بررسی شاود، یکی از مشکلاب بهداشتی مه  بوده و افراد زیادی از ای  بیماری رنج میمی

( در موی CCIپرنی  بر علائ  رفتاری درد نوروپاتی در مدل نوروپاتی بسااات  مزم  عسااا  سااایاتی  )اسر آمبلی
 صحرایی نر بالغ بود.

گروه تقساای   6تسااادفی به  صااورببهگرم(  50±500یی نر نژاد ویسااتار )موی صااحرا 51تعداد  هامواد و روش
یق دارو و حاما از روز یبا از جراحی تا تزر(؛ 100µg/ratپرنی  )+ آمبلی CCIو گروه  CCIشاادند: گروه شاا ، گروه 

  های رفتاریروز و به روی تزریق مساااتقی  داخا نلاعی انجام گرفت. تسااات 1بعاد از عما به مدب  روز ساااوم
گرفاات. نتااایج بعاد از جراحی انجاام 11و  10، 8، 1، 5فری و هاااب پلیات در روز یبااا از جراحی و روزهااای فون
 داری در نظر گرفته شد(.امعنسطح  عنوانبه p<0.05گزاری شدند ) SEMمیانگی  و  صورببه

بساات  مزم  عساا  ساایاتی  آلودینیای  به دنبالپلیت نشااان داد فری و هابنتایج حاصااا از آزمون فون نتایج
 پرنی  با دوزدرمانی آمبلیمکانیکی و هایپرآلژزیای حرارتی در پای جراحی شااادة حیوان ایجاد شاااد. تزریق پیش

(، با ای  تفاوب که اسر آن در p<0.05میکروگرم توانسااات از ایجااد آلودینیاا و هاایپرآلژزیا پیشاااگیری کند ) 100
 بود. سرترمؤپیشگیری از هایپرآلژزیا 

پرنی  یبا از ایجاد آساای  عساابی از ایجاد علائ  رفتاری درد نوروپاتی در تزریق داخا نلاعی آمبلی گیرینتیجه
 پرنی  باشد.ی آمبلیضدالتهابتواند ناشی از خاصیت یمموی صحرایی پیشگیری کرد. ای  اسر 
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های مسدودکننده، 1SSNRIsی، احلقهساههای یضادافساردگ
ی هاکانالو بلاکرهای ]6 [کانال سااادی ، گاباپنتی ، اوپیوئیدها 

5NMDA ] 1[شوند، ده می، در درمان دردهای نوروپاتی اساتفا
ی برای ای  بیماران وجود مؤسرولی هنوز درماان اساااتاندارد و 

 ندارد.
یکی از مشاااکلااب مه  در درمان و کنترل دردهای مزم  

ی مناس  آن به درمان با داروهای رایج دهپاسا نوروپاتی عدم 
.بناابرای  شاااناخت ]0 [اساااتیوئیادهاا اپخساااوص درد باه

وروپاتی در پیدا کردن های دخیا در ایجاد دردهای نمکانیساا 
روی درمانی مناس  برای کنترل دردهای نوروپاتی ضروری به 

. مطالعاب اخیر مکانیساا  ساالولی و مولکولی ]9 [رساادنظر می
. ]7، 8 [انددانساااتهملتلفی رادر ایجاد دردهای نوروپاتی دخیل

اند شدهیمعرفهای مولکولی ملتلفی در ای  خسوص مکانیسا 
و ]NMDA] 6های تحریکی مدانادهشااادن گیراز جملهفعاال

لوکیشاا  و ساالولی؛ ازجمله ترانسشاادن آبشااارهای داخافعال
و تولید  6، تولید نیتری  اکسید]C ] 7شدن پروتئی  کینازفعال
. تغییراب ساااختاری در ]10 [اساات1های فعال اکساایژنگونه

های گلیارا در شاخ ها و سلولهای مسیر درد که نورونسیناپس
 لدنبابهدهند، یر یرار میتأسخلفی نلاا  و مراکز باالااتر تحت 

 . ]6 [اندشدهگزاریایجاد دردهای نوروپاتی 
جدید  ضددردامروزه مطالعاب فراوانی برای یافت  داروهای 

کانیساا  اسر داروهای ضااددرد در حال انجام اساات. شااناخت م
شاااد، در یافت  داروهای گیاهی که در گذشاااته اساااتفاده می

ضاااددرد جدید با کارایی بیشاااتر و عواری جانبی کمتر مفید 
است که از  یعیطب ینیکومار ی ترک پرنی یآمبل. ]11 [اسات 

 ةفرولاجداسازیخسوص گونبه یانملتلف خانواده چتر یاهانگ

اکسیدان، نوروپروتکتیو، واص آنتیخ مطالعاب ملتلف .شاودیم
-15 [نداکردهییدتأپرنی  را پروآپوپتوتی  و ضاادالتهاآ آمبلی

پرنی  در کاهش یعسااارة آسااافوتیده و آمبلیضااد درد. اسر ]11
درد حاد و مزم  وتقویت اسر ضااد دردی مورفی  گزاری شااده 

. باا توجاه باه خااصااایات ضاااد التهابی و ]19، 10 [اسااات 
ی  نقش مه  همچنپرنی  و اکسااایاادانی یوی آمبلییآناتا

های آزاد در ایجاد دردهای دیکاالهاای التهاابی و راواساااطاه
 رنی پیآمبلیر تزریق داخا نلاعی تأسنوروپاتی، در ای  مطالعه 

 0CCIروپاتیدر مدل درد نوروپاتی بر بهبود علائ  رفتاری درد نو
 های صحرایی نر بررسی شده است.در موی

                                                                                                                                                                                                 
1 . Serotonin–norepinephrine Reuptake Inhibitor 

5 . N-Methyl-D-aspartate (NMDA) 

6 . Nitric Oxide (NO) 

 هامواد و روش

 حیوانات
ویستار  های صحرایی نر بالغ نژادسر موی 51در ای  آزمایش از
گرم اساتفاده شد. حیواناب همگی  500±50در محدودة وزنی 

شااده از نظر حرارب و  در شارای  یکساان و در شارای  کنترل
ساعت تاریکی  15ساعت روشنایی،  15رطوبت در ی  سایکا 

تایی از ی  هفته یبا از 1های های جداگانه در گروهو در یفس
دسااترساای  آزمایش نگهداری شااده و در تمام مدب آزمایش

راحات باه آآ و غذای اساااتاندارد و کافی داشاااتند. حیواناب 
تاایی یرارگرفتناد. تمامی  7گروه  6تساااادفی در  صاااوربباه

انجام شدند و در همة موارد اع   10-10ها بی  ساعت آزمایش
های رفتاری توسااا  ی  فرد و با از جراحی یا بررسااای آزمون

نجام شد و با کس  رعایت اساتاندارد مربو  به یوانی  اخلایی ا
یید کمیته اخلاق تحقیق تاأباه  medsab.rec.93.7کاد اخلااق 
 پزشکی سبزوار رسید. دانشگاه علوم

 ایجاد مدل نوروپاتی
 درسال استفاده شد کهCCI نوروپاتی مدل از پژوهش ای  در

 طور. بهشاده اساات توصایف Bennett & Xieتوسا  1677
خلاصه، نلست حیواناب وزن شده و با تزریق داخا صفایی 

شدند. هوی یب، (mg/Kg10/70) محلول کتامی  و زایلازی 
بعاد از اطمیناان از بیهوشااای کاما، موهای روی ران پای 

 5 و با ایجاد شکافی به طول شدراسات در حیواناب اصالا  
متر در عضله دو سر ران دسترسی به عس  سیاتی  یساانت
های همبند اطراف ، عس  سیاتی  با دیت از بافتشد فراه 
 شاخه سهو روی عس  سیاتی  یبا از محا  شده جداخود 

چهار گرة  0/1یلة ن  بلیه کرومی  گاب وس بهشدن عس  
ها رهفشار گگرفت. متر یرار شا به فاصلة تقریبی ی  میلی

ساااری انقباضااااب خفیف در که ی   شااادی اعمال یدر به
 شدف محا جراحی شده مشاهده شود و دیت عضالاب اطرا

 ن . که جریان خون در زیر غلاف پرینوریوم نیز یطع نشااود
کناد کاه به یمکرومیا  واکنش التهاابی مزمنی را ایجااد 

یتاً فشااردگی آکسااون را به نهادهدکه یمرخ  دمدنبال آن ا
ساپس عسا  سیاتی  در محا خود . دنبال خواهد داشات

داده و ضاادعفونی  شااو و شااسااتمحا زخ  . گرفتیرار می
سیل   0/1 جداگانه با ن  طوربهشاد و عضلاب و پوست یم

ه ی شدضدعفونزخ  حیواناب با بتادی  . شدندمی زدهبلیه 

1 . Reactive oxygen Species (ROS) 

0 . Chronic Constriction Injury 
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گرفتناد و تاا بیاداری کااماا هاای تمیز یرار میو در یفس
در گروه شامع عما جراحی انجام شد با . شادندیممرایبت 

عسااا ، بدون گره زدن،  ای  تفاوب که بعد از دیده شااادن
ها توس  یجراحتمام . عضلاب و پوست بلیه زده شد مجدداً

صورب تسادفی پس از حیواناب به. ]18 [ی  نفر انجام شاد
طی دوران ساازگاری به ساه گروه تقسی  شدند؛ گروه ش ، 

نی  پرکننده آمبلیگروه نوروپااتی و گروه نوروپااتی دریافت
بااه ازای هر موی  میکروگرم 100داخااا نلااا  بااا دوز 

 صحرایی. 

 مطالعات رفتاری
 طی روندایجاد شده وضعیت تغییراب درد منظور ارزیابی به

 های رفتاریپرنی  در بهبود آن، تسااتنوروپاتی و اسر آمبلی

آلودینیاای مکاانیکی و هاایپرآلژزیای حرارتی انجام شاااد. 

ها در روز یبا از جراحی ی رفتاری درد در همة گروههاتست

 گرفت. انجام CCIبعد از جراحی 11و 10، 8، 1، 5روزهای و 

تستتر رفتتاری فون فری، برایتارییتابی آلودی یای 
 مکانیکی

های غیردردناک با اعمال حسااااسااایات مکاانیکی باه محرک

ی گرم 90و  59، 10، 7، 9، 1، 5فاری هااای فاونرشاااتااه

(stoelting, wood dale.ILبااه کف پااای حیوان اناادازه ) گیری

اسااتفاده شد.  1پایی  دیکسااون-ای  کار از روی بالا شاد. برای

/.( و درون cm 0./×0ها روی ی  صاافحه مشااب  فلزی )موی

گرفتند. بعد از متر( یرار مییسانت 55×55محفظه پلاساتیکی )

 گرفتیمدییقه که حیوان با محی  خو  60تاا  50گاذشااات 

 1بار به مدب زمان  0ملتلف به تعداد  فریهاای فونرشاااتاه

بار  6شاااد. ای  کار برای ه باه کف پای حیوان اعمال میساانیا

گرفت. هر محرکی یمدییقه انجام  0متوالی و با فواصااا زمانی 

کشاااید یمکاه حیوان برای آن پاای خود را از محرک عقا  

(5PWTپاساا  در نظر گرفته می ) شااد و در غیر ای  صااورب

 هایی که در اسرشااد. پاساا محرک با شاادب بالاتر اسااتفاده می

ی طبیعی حیوان بودناد در نظر رفتاارهااحرکات کردن و دیگر

شاادب محرک بر حساا  گرم که  ی ترک شاادند. گرفته نمی

بار اعمال تحری   0پاساا  مدبت را از مجمو   6توانساات یم

 شد. برای جلوگیریپاس  در نظر گرفته می عنوانبهایجاد کند 

                                                                                                                                                                                                 
1. DixonUp-Down method 

5 . Paw withdrawal threshold 

در نظر  Cut Off عنوانبهگرم  90فری از آسی  بافتی، تار فون

 .]17 [شدیم گرفته

حه داغ، برای ارییابی هایپرآلژییای تسر رفتاری صف
 حرارتی 

افزایش حساااساایت به محرک دردناک حرارتی با اسااتفاده از 
. برای ای  منظور حیوان در شدیری گاندازهدستگاه صفحة داغ 

 01-00گرفاات کااه از یبااا در دمااای دساااتگاااهی یرار می
گراد تنظی  شاااده بود و مادب زمانی که طول درجاةساااانتی

حیوان پای جراحی شدة خود را از صفحة داغ بلند کشید تا یم
شااد، سااپس سااریع از دسااتگاه یری میگاندازه( 6PWLکند )
. برای جلوگیری از آسی  بافتی ی  زمان حداکدر شدیمخارج 
 .]16 [بود شدهسانیه در نظر گرفته  50

 هاداده لیوتحلهیتجز
 گزاری شده است. نرمال Mean ± SEMصورببهها نتایج داده

اسمیرنوف تعیی  -با اساتفاده از تسات کلموگروف هادادهبودن 

 Mixed modelی رفتاری با آزمون آماری هاتستشاده، نتایج 

ANOVA  .و آزمون تعقیبی بونفرونی بررساای شاادندp<0.05 

 .شددار در نظر گرفته سطح اختلاف معنا

 نتایج

پرنین آلودی یای مکانیکی ناشی ای بستن مزمن آمبلی
 دهد.تیک را کاهش میعصب سیا

روز از عما جراحی  5دهد بعد از گذشاات نشااان می 1شااکا

CCI ( آساتانه پس کشیدن پای جراحی شدة حیوانPWT از )

، 1که در روزهای ی نحوبهمحرک مکاانیکی کااهش پیدا کرد، 

بعد از جراحی ای  کاهش در مقایسااه با گروه ش   11و  10، 8

پرنی  داخااا نلاااعی آمبلی(. تزریق p<0.05دار بود )ماعنااا

(µg/rat100 از روز یباا از جراحی باه مدب )روز متوالی از  1

  که در ایینحوبهایجااد آلودینیاای مکاانیکی جلوگیری کرد، 

بعد از جراحی در مقایسااه با گروه شاا  و  10تا روز  PWTگروه

داری نداشااات، هر چند اسر امعنروز نلسااات آزماایش تفاوب 

یری از بروز آلودینیااای مکااانیکی در پرنی  در پیشاااگآمبلی

که در ای  ینحوباهکااهش پیادا کرده بود.  11و  10روزهاای 

داری را نشان امعندر مقایساه با گروه شا  کاهش  PWTروزها 

6 . Paw withdrawal latency 
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 CCI(، اما در مقایسه با گروه p<0.01و  p<0.05داد )به ترتی  

 (.p<0.05داری داشت )امعنهمچنان افزایش 

 

 

. نتایج نوروپاتیهعد از  64و  67، 0، 4، 1ی در روزهای قبل، فرفونپرنین هر آلودینیای مکانیکی در تست یآمبل. اثر 6شکل
دیدة حیوان از  یبآسداری را در آستانة ع ب کشیدن پای کاهش معنا Bonferroniو آزمون  Mixed ANOVA. (n=8)است، mean±SEMصورتهه

( UM100میکروگرم هر رت ) 677پرنین ها دوز ( در م ایسه ها گروه شم نشان داد. تزریق داخل نخاعی آمبلیCCIنوروپاتی ) گروهمحرک مکانیکی در 
: ,p<0.001#p<0.001##دار نسبت هه گروه شم؛: تفاوت معنا*p<0.01**,p<0.001***, p<0.05ز ایجاد آلودینیای مکانیکی جلوگیری کند.توانسته است ا

 CCI .UMB100: Umbelliprenin 100µg/Ratدار نسبت گروه امعنتفاوت 

 

 
. نتایج نوروپاتیهعد از  64و  67، 0، 4، 1 و روزهای قبل حرارتی در تست هات پلیت در روزهایپرآلژزیایی پرنین هر آمبلی اثر.1شکل

کشیدن پای حیوان از محرک حرارتی ع ب  ةداری را در آستاناکاهش معن Bonferroniو آزمون  Mixed ANOVA. (n=8)، استmean±SEMصورتهه
( UM100میکروگرم هر موش صحرایی ) 677دوز  پرنین هاتزریق داخل نخاعی آمبلی نشان داد. در م ایسه ها گروه شم( CCI)نوروپاتی  گروهدر 
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: تفاوت p<0.01##, p<0.05#دار نسبت هه گروه شم؛ ا: تفاوت معن*p<0.01**, p<0.05توانسته است از ایجاد هایپرآلژزیای حرارتی جلوگیری کند.
 .CCI.UMB100: Umbelliprenin 100µg/Ratگروه نسبت  دارامعن

پرنین هایپرآلژییای حرارتی ناشتتی ای بستتتن آمبلی
 دهد.مزمن عصب سیاتیک را کاهش می

 CCIروز ازعما جراحی  5دهدبعد از گذشت نشان می5شاکا
یر در پس کشااایدن پای جراحی شااادة حیوان تأخمدب زمان 

(PWL از محرک حرارتی دردناااک کاااهش پیاادا کرده و در )
جراحی ای  کاهش در مقایسه بعد از  11و  10، 8ادامه، در روز 

(. تزریق داخا نلاعی p<0.05دار شاده است)با گروه شا  معنا
روز  1( از روز یبا از جراحی به مدب µg/rat100پرنی  )آمبلی

ی ونحبهمتوالی از ایجاد هایپرآلژزیای حرارتی جلوگیری کرده، 
کادام از روزهاای آزمایش تفاوب یچهدرPWLکاه در ای  گروه 

با گروه شااا  و همچنی  روز یبا از عما نداشاااته  داریامعن
تا  8در ای  گروه در روزهای  PWLکهیدرحال(. p>0.05اساات)
داری داشااته اساات امعنافزایش  CCIدر مقایسااه با گروه  11
(p<0.05.که نشان دهندة کاهش هایپرآلژزیای حرارتی است ،) 

 یریگجهینتبحث و 

ی  به پرنرمانی آمبلینتایج ای  مطالعه نشان داد تزریق پیش د
روز متوالی از ایجاد علائ  رفتاری  1روی داخا نلاعی به مدب 

درد نوروپاتی شاما هایپرآلژزیای حرارتی و آلودینیای مکانیکی 
در پای جراحی شاده حیوان پیشگیری کرد، هرچند که دربارة 

که یحونبهآلودینیاا ای  اسر حفاتتی به اندازة هایپرآلژزیا نبود، 
ی در پاساا  به املاحظهیابابعد از یطع دارو حسااسایت  روز 9

محرک مکاانیکی در پاای جراحی شااادة حیوان ایجاد شاااد. 
  پرنیی آمبلیضد دردی و همکاران نیز با بررسی اسر زائهاشا 

بر درد حااد، مزم  و نوروپاتی  نشاااان دادند که تزریق داخا 
ی را به تپرنی  توانسااته علائ  درد نوروپاصاافایی ی  دوز آمبلی

یری ندارد. تأسدهد ولی بر درد حاد یری کاهش گچشاا شااکا 
 یضاااد دردپرنی  به همراه مورفی  آسار همچنی  تزریق آمبلی
 .]19 [دهدیممورفی  را افزایش 

ید، سااااپرنی ، فرولی  یآمبلترکیبااب کوماارینی از یبیا
ا موجود در گیاه فرولهاا، فلااونوئیدها و ترکیباب فنلی منوترپ 

خاصاایت ضااد التهابی، ضااد دردی و آنتی آسااافوتیده دارای 
برخی مطاالعاب اخیر آسار درمانی اکسااایادانی یوی بوده و در 

پرنی  بر آمبلیاسر . ]51، 50 [شاااده اسااات ییدتأ هاآنمفید 
در ماکروفاژهای فعال شاااده با   1iNOSآنزی  کااهش فعاالیت 

لیپوکسیژناز، -0، مهار فعالیت آنزی  5ساکارید باکتریایییپوپلیل

                                                                                                                                                                                                 
1 . Inducible nitric oxide synthase  

5 . Lipopolysaccharides (LPS) 

بیاان فااکتورهاای التهابی و افزایش فاکتورهای ضاااد  کااهش
 .]51-55 [ی اخیر گزاری شده استهاسالالتهابی در 

در تحقیق حاضااار برای بررسااای اسر تزریق داخا نلاعی 
 نوروپاتی از مدل نوروپاتیهای درد پرنی  بر بهبود نشااانهآمبلی

به . در ای  مدل ]56 [بسات  مزم  عس  سیاتی  استفاده شد
 دمآفشردگی عس  سیاتی  توس  ن  کرومی ، التهاآ،  علت

، که اغل  ]59 [شودیمایجاد 6اینترانورونال و دژنراسیون والری 
ی، هااایپرآلژزیااا و خودخودبااهبااا علااائ  رفتاااری از یبیااا درد 

اساات که ازهفتة نلساات بعد از جراحی ایجاد آلودینیا همراه 
خود رساایده و  حداکدرشااده و در هفتة دوم بعد از جراحی به 

, 58, 56 [ماند هفتاة بعد از جراحی بایی می 8حادایاا برای 
. نتاایج ای  مطاالعه نیز نشاااان داد که تا روز هفت  بعد از ]57

ه ی در مقایسحرارتجراحی آلودینیای مکانیکی و هایپرآلژزیای 
داری داشااات و ای  افزایش در هفتة امعنبا گروه شااا  افزایش 

 دوم به حداکدر مقدار خود رسید. 

ها و باا توجاه باه نقش فااکتورهاای التهاابی مانند اینترلوکی 
های آزاد در شرو  و تداوم دردهای فاکتور نکروز توموری و رادیکال

 پرنی  باا توجاه به خاصااایترساااد آمبلینوروپااتی، باه نظر می
اکساایدانی یوی که دارد، یادر اساات با کاهش ضاادالتهابی و آنتی

ی از ایجاد اکسیدانتولید فاکتورهای التهابی و تقویت ساایست  آنتی
، 50 [آسااای  عسااابی جلوگیری کند به دنبالدردهای نوروپاتی 

. در ای  تحقیق با اساااتفاده از تزریق داخا نلاعی، بررسااای ]51
بود،  مدنظرهاای مرکزی دخیا در ایجاد درد نوروپاتی مکاانیسااا 

تقویت سااایسااات   احتمالاًدهاد یمتاایج ای  مطاالعاه نشاااان ن
اهش های گلیا و کاکساایدانی در نلا  با تعدیا فعالیت ساالولآنتی

تولیاد فااکتورهاای التهابی ایجاد تغییراب سااااختاری، مولکولی و 
ر تواند دیمالکتروفیزیولوژی در شاااخ خلفی نلا  را کاهش داده و 

 .]50 [باشد مؤسرروپاتی پیشگیری از بروز علائ  دردهای نو
نی  به پرعلاوه بر ای ، نتایج نشان داد پیش درمانی با آمبلی

یبااً کااماا از ایجاد تقر طورباهروز متوالی توانسااات  1مادب 
که دربارة آلودینیا ای  اسر یدرحالهایپرآلژزیا پیشاااگیری کند، 

دینیای مکانیکی میزان آلو 11که در روز ینحوبهتر بوده یفضع
داری افزایش امعنایجاد شاده در مقایساه با گروه ش  به شکا 

اوب های متفیس مکانتواند به دلیا وجود یمداشت. ای  مسئله 
د، های عسبی باشی آس به دنبالدر بروز هایپرآلژزیا و آلودینیا 

یاد دارناد که در ایجاد تاأکیژه اینکاه مطاالعااب ملتلفی وباه
هااایپرآلژزیااای حرارتی فیبرهااای نااازک و باادون میلی  نقش 

6 . Wallerian degeneration 
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 Aدار یطور که آسااای  فیبرهای میلی یدرحالی دارند، ترمه 
. ]58، 59 [نقش بیشاااتری دارنددر ایجاد آلودینیا مکانیکی بتا 

علاوه برای  ممک  اساات حساااساایت بیشااتر فیبرهای یطور به 
فشاار درتشدید بروزآلودینیا و همچنی  پاس  ضعیف به درمان 

 .]56، 57 [باشد مؤسرپرنی  با آمبلی
 های التهابی ونقش فعال شاادن ساایست  ای  مطالعه نتایج

استرس اکسیدان در شاخ خلفی نلا  را در ایجاد درد نوروپاتی 
های مرکزی رسااد شااناخت مکانیساا کند. به نظر مییید میتأ

های تواند در توسعة رویدخیا در ایجاد دردهای نوروپاتی می

  و نوروپاتی ی مزمدردهادرمانی مناس  برای کنترل و درمان 
 سودمند باشد.

 تشکر و قدردانی
نامة فران  جعفری، یانپاای  مقاله حاصاااا بلشااای از نتایج 

دانشاجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و مسوآ دانشگاه علوم 
وسیله نویسندگان از مسئولان آن پزشاکی سابزوار است. بدی 
 کنند.دانشگاه تشکر و یدردانی می
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Abstract 

Background and Aims Chronic neuropathic pain caused by damage 

or disturbance of the functioning of the somatosensory system is one 

of the major health problems. The aim of this study was to investigate 

the effect of umbelliprenin (UMB) on the symptoms of neuropathic 

pain in chronic constriction injury model (CCI) of neuropathy in adult 

male rats. 

Materials and Methods 24 Wistar rats (250±20 g) were randomly 

divided into three groups: sham, CCI and CCI+UMB (100 μg/rat) 

groups. UMB was injected intrathecaly one day before surgery, and 

three days after surgery. Von Frey and Hot-Plate tests were 

performed one day before surgery and on days 2, 4, 7, 10 and 14 after 

surgery. The results were reported as mean and SEM (p<0.05 was 

considered statistically significant). 

Results The results of the von Frey and Hotplate test showed the 

development of mechanical allodynia and thermal hyperalgesia after 

chronic constriction of the sciatic nerve, in injured hind paw. Pre-

emptive treatment of umbelliprenin with a dose of 100 μg/rat has 

been able to prevent the induction of allodynia and hyperalgesia 

(p<0.05). This effect was more prominence in preventing of 

hyperalgesia. 

Conclusion Pre-emptive Intrathecal injection of umbelliprenin could 

prevent the development of behavioral symptoms of neuropathic pain 

in rats. This effect is probably due to the anti-inflammatory effect of 

umbelliprenin. 

 
 

Received: 2017/10/29 
Accepted: 2018/02/10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: allodynia, hyperalgesia, 
neuropathic pain, rat, umbelliprenin. 

 
 

 
 

 


