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چکیده
ساااه ه و هدف دردهای مزم و نوروپاتی که در اسر آساای یا اختلال در عملکرد ساایساات حساای پیکری ایجاد
میشاود ،یکی از مشکلاب بهداشتی مه بوده و افراد زیادی از ای بیماری رنج میبرند .هدف از ای مطالعه بررسی
اسر آمبلیپرنی بر علائ رفتاری درد نوروپاتی در مدل نوروپاتی بسااات مزم عسااا سااایاتی ( )CCIدر موی
صحرایی نر بالغ بود.
مواد و روشها تعداد  51موی صااحرایی نر نژاد ویسااتار ( 50±500گرم) بهصااورب تسااادفی به  6گروه تقساای
شاادند :گروه ش ا  ،گروه  CCIو گروه  + CCIآمبلیپرنی ()100µg/rat؛ تزریق دارو و حاما از روز یبا از جراحی تا
روز ساااوم بعاد از عما به مدب  1روز و به روی تزریق مساااتقی داخا نلاعی انجام گرفت .تساااتهای رفتاری
فونفری و هاااب پلیات در روز یبااا از جراحی و روزهااای  10 ،8 ،1 ،5و  11بعاد از جراحی انجاامگرفاات .نتااایج
بهصورب میانگی و  SEMگزاری شدند ( p<0.05بهعنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد).
نتایج نتایج حاصااا از آزمون فونفری و هابپلیت نشااان داد به دنبال بساات مزم عساا ساایاتی آلودینیای
مکانیکی و هایپرآلژزیای حرارتی در پای جراحی شااادة حیوان ایجاد شاااد .تزریق پیشدرمانی آمبلیپرنی با دوز
 100میکروگرم توانسااات از ایجااد آلودینیاا و هاایپرآلژزیا پیشاااگیری کند ( ،)p<0.05با ای تفاوب که اسر آن در
پیشگیری از هایپرآلژزیا مؤسرتر بود.
نتیجهگیری تزریق داخا نلاعی آمبلیپرنی یبا از ایجاد آساای عساابی از ایجاد علائ رفتاری درد نوروپاتی در
موی صحرایی پیشگیری کرد .ای اسر میتواند ناشی از خاصیت ضدالتهابی آمبلیپرنی باشد.

مقدمه
درد نوروپااتی نوعی درد مزم اسااات که در اسر آسااای یا
اختلال در عملکرد سایست حسی پیکری ایجاد میشود و یکی
از مشااکلاب بهداشااتی مه بوده و افراد زیادی از ای بیماری
رنج میبرناد ] .[1درد خودباهخودی ،پاسااا افزایش یافته به

محرکهای دردزا (هایپرآلژزیا) و پاساا دردناک به محرکهای
غیر دردزا (آلودینیا) از علائ مشاااترک اکدر دردهای نوروپاتی
است ] .[5درمان دردهای نوروپاتی براساس علائ مشاهده شده
در بیماران متفاوب اساات .داروهای ملتلفی از یبیا اپیوئیدها،
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جعفری و همکاران

ضادافساردگیهای ساهحلقهای ،SSNRIs1 ،مسدودکنندههای
کانال سااادی  ،گاباپنتی  ،اوپیوئیدها ][6و بلاکرهای کانالهای
 ،[1] NMDA5در درمان دردهای نوروپاتی اساتفاده میشوند،
ولی هنوز درماان اساااتاندارد و مؤسری برای ای بیماران وجود
ندارد.
یکی از مشاااکلااب مه در درمان و کنترل دردهای مزم
نوروپاتی عدم پاسا دهی مناس آن به درمان با داروهای رایج
درد باهخساااوص اپیوئیادهاا اسااات ].[0بناابرای شاااناخت
مکانیساا های دخیا در ایجاد دردهای نوروپاتی در پیدا کردن
روی درمانی مناس برای کنترل دردهای نوروپاتی ضروری به
نظر میرسااد ] .[9مطالعاب اخیر مکانیس ا ساالولی و مولکولی
ملتلفی رادر ایجاد دردهای نوروپاتی دخیلدانساااتهاند ].[7 ،8
مکانیسا های مولکولی ملتلفی در ای خسوص معرفیشدهاند
از جملهفعاالشااادن گیرنادههای تحریکی مدا ][6NMDAو
فعالشاادن آبشااارهای داخاساالولی؛ ازجمله ترانسلوکیشا و
فعالشدن پروتئی کیناز ،[7] Cتولید نیتری اکسید 6و تولید
گونههای فعال اکساایژن1اساات ] .[10تغییراب ساااختاری در
سیناپسهای مسیر درد که نورونها و سلولهای گلیارا در شاخ
خلفی نلاا و مراکز باالااتر تحت تأسیر یرار میدهند ،بهدنبال
ایجاد دردهای نوروپاتی گزاریشدهاند ].[6
امروزه مطالعاب فراوانی برای یافت داروهای ضددرد جدید
در حال انجام اساات .شااناخت مکانیس ا اسر داروهای ضااددرد
گیاهی که در گذشاااته اساااتفاده میشاااد ،در یافت داروهای
ضاااددرد جدید با کارایی بیشاااتر و عواری جانبی کمتر مفید
اسات ] .[11آمبلیپرنی ترکی کومارینی طبیعی است که از
گیاهان ملتلف خانواده چتریان بهخسوص گونةفرولاجداسازی
میشاود .مطالعاب ملتلف خواص آنتیاکسیدان ،نوروپروتکتیو،
پروآپوپتوتی و ضاادالتهاآ آمبلیپرنی را تأییدکردهاند ]-15
 .[11اسر ضااد دردیعسااارة آسااافوتیده و آمبلیپرنی در کاهش
درد حاد و مزم وتقویت اسر ضااد دردی مورفی گزاری شااده
اسااات ] .[19 ،10باا توجاه باه خااصااایات ضاااد التهابی و
آناتایاکسااایاادانی یوی آمبلیپرنی و همچنی نقش مه
واساااطاههاای التهاابی و رادیکاالهای آزاد در ایجاد دردهای
نوروپاتی ،در ای مطالعه تأسیر تزریق داخا نلاعی آمبلیپرنی
بر بهبود علائ رفتاری درد نوروپاتیدر مدل درد نوروپاتی CCI0
در مویهای صحرایی نر بررسی شده است.

مواد و روشها
حیوانات
در ای آزمایش از 51سر مویهای صحرایی نر بالغ نژاد ویستار
در محدودة وزنی  500±50گرم اساتفاده شد .حیواناب همگی
در شارای یکساان و در شارای کنترل شااده از نظر حرارب و
رطوبت در ی سایکا  15ساعت روشنایی 15 ،ساعت تاریکی
و در یفسهای جداگانه در گروههای 1تایی از ی هفته یبا از
آزمایش نگهداری شااده و در تمام مدب آزمایش دسااترساای
راحات باه آآ و غذای اساااتاندارد و کافی داشاااتند .حیواناب
باهصاااورب تساااادفی در  6گروه  7تاایی یرارگرفتناد .تمامی
آزمایشها بی ساعت  10-10انجام شدند و در همة موارد اع
از جراحی یا بررسااای آزمونهای رفتاری توسااا ی فرد و با
رعایت اساتاندارد مربو به یوانی اخلایی انجام شد و با کس
کاد اخلااق  medsab.rec.93.7باه تاأیید کمیته اخلاق تحقیق
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار رسید.

ایجاد مدل نوروپاتی
در ای پژوهش از مدل نوروپاتی CCIاستفاده شد که درسال
1677توسا  Bennett & Xieتوصایف شاده اساات .به طور
خلاصه ،نلست حیواناب وزن شده و با تزریق داخا صفایی
محلول کتامی و زایلازی ( ،)70/10mg/Kgبی هوی شدند.
بعاد از اطمیناان از بیهوشااای کاما ،موهای روی ران پای
راسات در حیواناب اصالا شد و با ایجاد شکافی به طول 5
ساانتی متر در عضله دو سر ران دسترسی به عس سیاتی
فراه شد  ،عس سیاتی با دیت از بافت های همبند اطراف
خود جدا شده و روی عس سیاتی یبا از محا سه شاخه
شدن عس به وس یلة ن بلیه کرومی گاب  1/0چهار گرة
شا به فاصلة تقریبی ی میلی متر یرار گرفت .فشار گ ره ها
به یدری اعمال شاااد که ی ساااری انقباضااااب خفیف در
عضالاب اطرا ف محا جراحی شده مشاهده شود و دیت شد
که جریان خون در زیر غلاف پرینوریوم نیز یطع نشااود .ن
کرومیا واکنش التهاابی مزمنی را ایجااد می کناد کاه به
دنبال آن ادم رخ می دهدکه نها یتاً فشااردگی آکسااون را به
دنبال خواهد داشات .ساپس عسا سیاتی در محا خود
یرار می گرفت .محا زخ شااساات و شااو داده و ضاادعفونی
می شاد و عضلاب و پوست به طور جداگانه با ن  1/0سیل
بلیه زده می شدند .زخ حیواناب با بتادی ضدعفونی شده
)1 . Reactive oxygen Species (ROS
0 . Chronic Constriction Injury

1 . Serotonin–norepinephrine Reuptake Inhibitor
)5 . N-Methyl-D-aspartate (NMDA
)6 . Nitric Oxide (NO
840

تأثیر آمبلیپرنین هر علائم رفتاری درد نوروپاتی در ...

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،مهر و آهان ،6930دورة  ،18شمارة 4

و در یفس هاای تمیز یرار می گرفتناد و تاا بیاداری کااماا
مرایبت می شادند .در گروه شامع عما جراحی انجام شد با
ای تفاوب که بعد از دیده شااادن عسااا  ،بدون گره زدن،
مجدداً عضلاب و پوست بلیه زده شد .تمام جراحی ها توس
ی نفر انجام شاد ] .[18حیواناب به صورب تسادفی پس از
طی دوران ساازگاری به ساه گروه تقسی شدند؛ گروه ش ،
گروه نوروپااتی و گروه نوروپااتی دریافت کننده آمبلی پرنی
داخااا نلااا بااا دوز  100میکروگرم بااه ازای هر موی
صحرایی.

از آسی بافتی ،تار فونفری  90گرم بهعنوان  Cut Offدر نظر
گرفته میشد ].[17

تسر رفتاری صفحه داغ ،برای ارییابی هایپرآلژییای
حرارتی
افزایش حساااساایت به محرک دردناک حرارتی با اسااتفاده از
دستگاه صفحة داغ اندازهگیری شد .برای ای منظور حیوان در
دساااتگاااهی یرار میگرفاات کااه از یبااا در دمااای 01-00
درجاةساااانتیگراد تنظی شاااده بود و مادب زمانی که طول
میکشید تا حیوان پای جراحی شدة خود را از صفحة داغ بلند
کند ( )PWL6اندازهگیری میشااد ،سااپس سااریع از دسااتگاه
خارج میشد .برای جلوگیری از آسی بافتی ی زمان حداکدر
 50سانیه در نظر گرفته شده بود ].[16

مطالعات رفتاری
به منظور ارزیابی وضعیت تغییراب درد ایجاد شده طی روند
نوروپاتی و اسر آمبلی پرنی در بهبود آن ،تساات های رفتاری
آلودینیاای مکاانیکی و هاایپرآلژزیای حرارتی انجام شاااد.
تست ها ی رفتاری درد در همة گروه ها در روز یبا از جراحی
و روزهای  10 ،8 ،1 ،5و 11بعد از جراحی CCIانجام گرفت.

تجزیهوتحلیل دادهها
نتایج دادهها بهصورب Mean ± SEMگزاری شده است .نرمال
بودن دادهها با اساتفاده از تسات کلموگروف-اسمیرنوف تعیی
شاده ،نتایج تستهای رفتاری با آزمون آماری Mixed model
 ANOVAو آزمون تعقیبی بونفرونی بررساای شاادندp<0.05 .
سطح اختلاف معنادار در نظر گرفته شد.

تستتر رفتتاری فون فری ،برایتارییتابی آلودی یای
مکانیکی
حسااااسااایات مکاانیکی باه محرکهای غیردردناک با اعمال
رشاااتااههااای فاونفاری  59 ،10 ،7 ،9 ،1 ،5و  90گرمی
( )stoelting, wood dale.ILبااه کف پااای حیوان اناادازهگیری
شاد .برای ای کار از روی بالا-پایی دیکسااون 1اسااتفاده شد.
مویها روی ی صاافحه مشااب فلزی ( )./0×./0 cmو درون
محفظه پلاساتیکی ( 55×55سانتیمتر) یرار میگرفتند .بعد از
گاذشااات  50تاا  60دییقه که حیوان با محی خو میگرفت
رشاااتاههاای فونفری ملتلف به تعداد  0بار به مدب زمان 1
ساانیاه باه کف پای حیوان اعمال میشاااد .ای کار برای  6بار
متوالی و با فواصااا زمانی  0دییقه انجام میگرفت .هر محرکی
کاه حیوان برای آن پاای خود را از محرک عقا میکشاااید
( )PWT5پاساا در نظر گرفته میشااد و در غیر ای صااورب
محرک با شاادب بالاتر اسااتفاده میشااد .پاس ا هایی که در اسر
حرکات کردن و دیگررفتاارهاای طبیعی حیوان بودناد در نظر
گرفته نمیشاادند .ک تری شاادب محرک بر حساا گرم که
میتوانساات  6پاساا مدبت را از مجمو  0بار اعمال تحری
ایجاد کند بهعنوان پاس در نظر گرفته میشد .برای جلوگیری

نتایج
آمبلی پرنین آلودی یای مکانیکی ناشی ای بستن مزمن
عصب سیاتیک را کاهش میدهد.
شااکا 1نشااان میدهد بعد از گذشاات  5روز از عما جراحی
 CCIآساتانه پس کشیدن پای جراحی شدة حیوان ( )PWTاز
محرک مکاانیکی کااهش پیدا کرد ،بهنحوی که در روزهای ،1
 10 ،8و  11بعد از جراحی ای کاهش در مقایسااه با گروه ش
ماعنااادار بود ( .)p<0.05تزریق داخااا نلاااعی آمبلیپرنی
( )100µg/ratاز روز یباا از جراحی باه مدب  1روز متوالی از
ایجااد آلودینیاای مکاانیکی جلوگیری کرد ،بهنحویکه در ای
گروه PWTتا روز  10بعد از جراحی در مقایسااه با گروه ش ا و
روز نلسااات آزماایش تفاوب معناداری نداشااات ،هر چند اسر
آمبلیپرنی در پیشاااگیری از بروز آلودینیااای مکااانیکی در
روزهاای  10و  11کااهش پیادا کرده بود .باهنحویکه در ای
روزها  PWTدر مقایساه با گروه شا کاهش معناداری را نشان
6 . Paw withdrawal latency

1. DixonUp-Down method
5 . Paw withdrawal threshold
843
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داد (به ترتی  p<0.05و  ،)p<0.01اما در مقایسه با گروه
همچنان افزایش معناداری داشت (.)p<0.05

جعفری و همکاران
CCI
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شکل .6اثر آمبلیپرنین هر آلودینیای مکانیکی در تست فونفری در روزهای قبل 67 ،0 ،4 ،1 ،و  64هعد از نوروپاتی .نتایج
ههصورتmean±SEMاست Mixed ANOVA .(n=8) ،و آزمون  Bonferroniکاهش معناداری را در آستانة ع ب کشیدن پای آسیب دیدة حیوان از
محرک مکانیکی در گروه نوروپاتی ( )CCIدر م ایسه ها گروه شم نشان داد .تزریق داخل نخاعی آمبلیپرنین ها دوز  677میکروگرم هر رت ()UM100
توانسته است از ایجاد آلودینیای مکانیکی جلوگیری کند :p<0.01**,p<0.001***, p<0.05*.تفاوت معنادار نسبت هه گروه شم؛:p<0.001#p<0.001##,
تفاوت معنادار نسبت گروه UMB100: Umbelliprenin 100µg/Rat .CCI
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شکل.1اثر آمبلیپرنین هر هایپرآلژزیایی حرارتی در تست هات پلیت در روز قبل و روزهای  67 ،0 ،4 ،1و  64هعد از نوروپاتی .نتایج
ههصورتmean±SEMاست Mixed ANOVA .(n=8) ،و آزمون  Bonferroniکاهش معناداری را در آستانة ع ب کشیدن پای حیوان از محرک حرارتی
در گروه نوروپاتی ( )CCIدر م ایسه ها گروه شم نشان داد .تزریق داخل نخاعی آمبلیپرنین ها دوز  677میکروگرم هر موش صحرایی ()UM100
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توانسته است از ایجاد هایپرآلژزیای حرارتی جلوگیری کند :p<0.01**, p<0.05*.تفاوت معنادار نسبت هه گروه شم؛  :p<0.01##, p<0.05#تفاوت
معنادار نسبت گروه .UMB100: Umbelliprenin 100µg/Rat.CCI

آمبلیپرنین هایپرآلژییای حرارتی ناشتتی ای بستتتن
مزمن عصب سیاتیک را کاهش میدهد.

کااهش بیاان فااکتورهاای التهابی و افزایش فاکتورهای ضاااد
التهابی در سالهای اخیر گزاری شده است ].[51-55
در تحقیق حاضااار برای بررسااای اسر تزریق داخا نلاعی
آمبلیپرنی بر بهبود نشااانههای درد نوروپاتی از مدل نوروپاتی
بسات مزم عس سیاتی استفاده شد ] .[56در ای مدل به
علت فشردگی عس سیاتی توس ن کرومی  ،التهاآ ،آدم
اینترانورونال و دژنراسیون والری 6ایجاد میشود ] ،[59که اغل
بااا علااائ رفتاااری از یبیااا درد خودبااهخودی ،هااایپرآلژزیااا و
آلودینیا همراه اساات که ازهفتة نلساات بعد از جراحی ایجاد
شااده و در هفتة دوم بعد از جراحی به حداکدر خود رساایده و
حادایاا برای  8هفتاة بعد از جراحی بایی میماند ],58 ,56
 .[57نتاایج ای مطاالعه نیز نشاااان داد که تا روز هفت بعد از
جراحی آلودینیای مکانیکی و هایپرآلژزیای حرارتی در مقایسه
با گروه شااا افزایش معناداری داشااات و ای افزایش در هفتة
دوم به حداکدر مقدار خود رسید.
باا توجاه باه نقش فااکتورهاای التهاابی مانند اینترلوکی ها و
فاکتور نکروز توموری و رادیکالهای آزاد در شرو و تداوم دردهای
نوروپااتی ،باه نظر میرساااد آمبلیپرنی باا توجاه به خاصااایت
ضاادالتهابی و آنتیاکساایدانی یوی که دارد ،یادر اساات با کاهش
تولید فاکتورهای التهابی و تقویت ساایست آنتیاکسیدانی از ایجاد
دردهای نوروپاتی به دنبال آسااای عسااابی جلوگیری کند ]،50
 .[51در ای تحقیق با اساااتفاده از تزریق داخا نلاعی ،بررسااای
مکاانیسااا هاای مرکزی دخیا در ایجاد درد نوروپاتی مدنظر بود،
نتاایج ای مطاالعاه نشاااان میدهاد احتمالاً تقویت سااایسااات
آنتیاکساایدانی در نلا با تعدیا فعالیت ساالولهای گلیا و کاهش
تولیاد فااکتورهاای التهابی ایجاد تغییراب سااااختاری ،مولکولی و
الکتروفیزیولوژی در شاااخ خلفی نلا را کاهش داده و میتواند در
پیشگیری از بروز علائ دردهای نوروپاتی مؤسر باشد ].[50
علاوه بر ای  ،نتایج نشان داد پیش درمانی با آمبلیپرنی به
مادب  1روز متوالی توانسااات باهطور تقریبااً کااماا از ایجاد
هایپرآلژزیا پیشاااگیری کند ،درحالیکه دربارة آلودینیا ای اسر
ضعیفتر بوده بهنحویکه در روز  11میزان آلودینیای مکانیکی
ایجاد شاده در مقایساه با گروه ش به شکا معناداری افزایش
داشت .ای مسئله میتواند به دلیا وجود مکانیس های متفاوب
در بروز هایپرآلژزیا و آلودینیا به دنبال آسی های عسبی باشد،
باهویژه اینکاه مطاالعااب ملتلفی تاأکیاد دارناد که در ایجاد
هااایپرآلژزیااای حرارتی فیبرهااای نااازک و باادون میلی نقش

1 . Inducible nitric oxide synthase
)5 . Lipopolysaccharides (LPS

6 . Wallerian degeneration

شاکا5نشان میدهدبعد از گذشت  5روز ازعما جراحی
مدب زمان تأخیر در پس کشااایدن پای جراحی شااادة حیوان
( )PWLاز محرک حرارتی دردناااک کاااهش پیاادا کرده و در
ادامه ،در روز  10 ،8و  11بعد از جراحی ای کاهش در مقایسه
با گروه شا معنادار شاده است( .)p<0.05تزریق داخا نلاعی
آمبلیپرنی ( )100µg/ratاز روز یبا از جراحی به مدب  1روز
متوالی از ایجاد هایپرآلژزیای حرارتی جلوگیری کرده ،بهنحوی
کاه در ای گروه PWLدرهیچکادام از روزهاای آزمایش تفاوب
معناداری با گروه شااا و همچنی روز یبا از عما نداشاااته
اساات( .)p>0.05درحالیکه PWLدر ای گروه در روزهای  8تا
 11در مقایسااه با گروه  CCIافزایش معناداری داشااته اساات
( ،)p<0.05که نشان دهندة کاهش هایپرآلژزیای حرارتی است.
CCI

بحث و نتیجهگیری
نتایج ای مطالعه نشان داد تزریق پیش درمانی آمبلیپرنی به
روی داخا نلاعی به مدب  1روز متوالی از ایجاد علائ رفتاری
درد نوروپاتی شاما هایپرآلژزیای حرارتی و آلودینیای مکانیکی
در پای جراحی شاده حیوان پیشگیری کرد ،هرچند که دربارة
آلودینیاا ای اسر حفاتتی به اندازة هایپرآلژزیا نبود ،بهنحویکه
 9روز بعد از یطع دارو حسااسایت یاباملاحظهای در پاسا به
محرک مکاانیکی در پاای جراحی شااادة حیوان ایجاد شاااد.
هاشا زائی و همکاران نیز با بررسی اسر ضد دردی آمبلیپرنی
بر درد حااد ،مزم و نوروپاتی نشاااان دادند که تزریق داخا
صاافایی ی دوز آمبلیپرنی توانسااته علائ درد نوروپاتی را به
شااکا چشاا گیری کاهش دهد ولی بر درد حاد تأسیری ندارد.
همچنی تزریق آمبلیپرنی به همراه مورفی آسار ضاااد دردی
مورفی را افزایش میدهد ].[19
ترکیبااب کوماارینی از یبیاآمبلیپرنی  ،فرولی اساااید،
منوترپ هاا ،فلااونوئیدها و ترکیباب فنلی موجود در گیاه فرولا
آسااافوتیده دارای خاصاایت ضااد التهابی ،ضااد دردی و آنتی
اکسااایادانی یوی بوده و در برخی مطاالعاب اخیر آسار درمانی
مفید آنها تأیید شاااده اسااات ] .[51 ،50اسر آمبلیپرنی بر
کااهش فعاالیت آنزی  iNOS1در ماکروفاژهای فعال شاااده با
لیپوپلیساکارید باکتریایی ،5مهار فعالیت آنزی -0لیپوکسیژناز،
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A دار یطور

 درحالیکه آسااای فیبرهای میلی،مه تری دارند
.[58 ،59] بتا در ایجاد آلودینیا مکانیکی نقش بیشاااتری دارند
علاوه برای ممک اساات حساااساایت بیشااتر فیبرهای یطور به
فشاار درتشدید بروزآلودینیا و همچنی پاس ضعیف به درمان
.[56 ،57] با آمبلیپرنی مؤسر باشد
نتایج ای مطالعه نقش فعال شاادن ساایست های التهابی و
استرس اکسیدان در شاخ خلفی نلا را در ایجاد درد نوروپاتی
 به نظر میرسااد شااناخت مکانیس ا های مرکزی.تأیید میکند
دخیا در ایجاد دردهای نوروپاتی میتواند در توسعة رویهای

درمانی مناس برای کنترل و درمان دردهای مزم و نوروپاتی
.سودمند باشد

تشکر و قدردانی
،ای مقاله حاصاااا بلشااای از نتایج پایاننامة فران جعفری
دانشاجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و مسوآ دانشگاه علوم
 بدی وسیله نویسندگان از مسئولان آن.پزشاکی سابزوار است
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Abstract
Received: 2017/10/29

Background and Aims Chronic neuropathic pain caused by damage Accepted: 2018/02/10
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. Preemptive 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
Keywords: allodynia, hyperalgesia,
prevent the development of behavioral symptoms of neuropathic pain neuropathic pain, rat, umbelliprenin.
in rats. This effect is probably due to the anti-inflammatory effect of
umbelliprenin.
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