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چکیده
میوه زرشک ( )Berberis vulgaris L.در طب سنتی ایران بهعنوان یک ماده تسکین دهنده درد معرفی شده است .این پژوهش با هدف
بررسی تداخل اثر سیستم هیستامینرژیک و عصارة آبی گیاه زرشک بر درد ناشی از فرمالین در موشهای صحرایی انجام شد .تعداد  48سر موش
صحرایی نر نژاد ویستار با وزن  220-250گرم و در گروههای  6تایی شامل :گروه شاهد (سالین نرمال +تزریق کفپایی فرمالین  3 ،)%1گروه
تیمار با عصاره آبی زرشک ( 150 ،75و  300میلیگرم به کیلوگرم وزن بدن) ،گروه تیمار با پیریالمین ،آنتاگونیست  H1هیستامینی10( ،
میلیگرم به کیلوگرم وزن بدن) بهتنهایی ،گروه پیش تیمار با پیریالمین ( 10میلیگرم به کیلوگرم وزن بدن)  +عصاره آبی زرشک ( 300میلیگرم
به کیلوگرم وزن بدن) ،گروه تیمار با فاموتیدین ،آنتاگونیست  H2هیستامینی (20میلیگرم به کیلوگرم وزن بدن) بهتنهایی ،گروه پیش تیمار با
فاموتیدین (20میلیگرم به کیلوگرم وزن بدن)  +عصاره آبی زرشک ( 300میلیگرم به کیلوگرم وزن بدن) استفاده شدند .برای ارزیابی درد از
آزمون فرمالین و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آنالیز واریانس یک طرفه و سپس آزمون تکمیلی دانکن استفاده شد .تزریق داخل صفاقی عصاره آبی
زرشک موجب کاهش معنیدار ( )p<0/05پاس خ درد در مرحله دوم درد فرمالینی گردید .پیش تزریق پیریالمین و فاموتیدین و سپس عصاره آبی
زرشک موجب تقویت پاسخ ضد دردی عصاره آبی زرشک در مرحله دوم درد فرمالینی گردید ( .)p<0/05نتایج نشان داد که عصاره آبی زرشک
احتماالً با تقویت قدرت کاهش دهندگی درد توسط آنتاگونیستهای هیستامینی بهویژه آنتاگونیست گیرنده  ،H1اثرات ضددردی خود را اعمال
نموده است.
کلمات کلیدی :درد فرمالینی ،عصاره آبی زرشک ،سیستم هیستامینرژیک (گیرنده  H1و  ،)H2موش صحرایی
* پست الکترونیکی نویسنده
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مجتهدین و همکاران

تداخل اثر سیستم هیستامینرژیک و عصاره آبی زرشک بر درد ناشی از فرمالین در موشهای....

مقدمه
درد يك حس نامطلوب است كه تحت تأثير دامنه وسيعي از
عوامل بهوجود ميآيد .اين حس مكانيسم دفاعي بدن است كه هر
زمان بافتي دچار آسيب شود فرد را وادار ميسازد كه از خود واكنش
نشان دهد و محرك مولد درد را از ميان بردارد (طاهريانفرد و
همكاران .)1388 ،درد بهداليل گوناگون ،مثالً تحت تأثير حرارت
آسيبرسان ،ضربه ،پارگي ،كشيدگي ،جريان الكتريكي ،نكروز ،التهاب
و اسپاسم بهوجود ميآيد (نصری .)1391 ،بهطوركلي درد به دو نوع
عمده دستهبندی شده است :درد تند و درد كند .درد تند ،حدود
يكدهم ثانيه بعد از اثر محرك درد حس ميشود ،درحاليكه درد كند
بعد از يك ثانيه حس ميگردد و سپس به آهستگي طي چند ثانيه و
گاهي حتي دقايقي بعد افزايش مييابد .درد با انواع متعددی از
محركها ايجاد ميشود كه بهعنوان محركهای درد مكانيكي ،حرارتي
و شيميايي دستهبندی ميشوند .بهطوركلي درد تند با محركهای
مكانيكي و حرارتي برانگيخته ميشود ،درحاليكه درد كند را هر سه
محرك ميتوانند برانگيزند .برخي از محركهای شيميايي كه نوع
شيميايي درد را تحريك ميكنند عبارتند از :برادیكينين ،سروتونين،
هيستامين ،پتاسيم ،يونها ،اسيدها ،استيلكولين و پروتئوليتيكها
كه حساسيت انتهاهای فيبرهای درد را افزايش ميدهند ولي بهطور
مستقيم آنها را تحريك نميكنند (گايتون .)2016 ،هيستامين
توسط انواع مختلف سلولهای بدن شامل سلولهای ماست ،بازوفيلها،
پالكتها ،سلولهای شبه آنتروكرومافين ،سلولهای آندوتليال و
نورونها ساخته ميشود و در اعمال فيزيولوژيك و پاتولوژيك مختلف
مثل انقباض عضله صاف ،افزايش نفوذپذيری عروق ،تحريك ترشح
اسيد از معده ،انتقال عصبي ،آلرژی و واكنشهای التهابي شركت
ميكند .هيستامين فيبرهای عصبي منتقلكننده درد را تحريك
ميكند و موجب آزاد شدن نوروپپتيدهای مربوط به درد ميشود و در
هنگام تزريق به پوست خارش و درد ايجاد ميكند (تمدنفرد و عرفان
پرست .)1388 ،تاكنون  4گيرنده متفاوت برای هيستامين شناسايي
شده ،كه بهنامهای گيرندههای  H3 ،H2 ،H1و  H4هيستاميني ناميده
شدهاند .تعداد گيرندههای هيستامين در سيستم عصبي تنوع زيادی
دارند و مكانيسم اثر آن نيز متفاوت است ،امّا هيستامين در سطح
سلولهای هدف بافت مغز پستانداران بيشتر از طريق تحريك دو نوع
گيرندههای ( H1و  )H2كه بهترتيب از  cAMPو يون كلسيم بهعنوان
پيامبر ثانويه استفاده ميكند ،عمل مينمايد .همچنين مشخص شده
است كه هيستامين ميزان آزاد شدن خود را در بافت مغز كنترل
ميكند و اين عمل را از طريق گيرندهای  H3هيستاميني نشان
ميدهد ،كه از نظر فارماكولوژيكي با دو نوع رسپتور  H1و  H2متفاوت
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است (قوجق و صفری .)1381 ،تاكنون مطالعات مختلف ،مسيرهای
انتقال درد در دستگاه عصبي را تا حدود زيادی روشن كرده است و
امروزه اين مسيرها و نيز نوروترنسميترهای دخيل در آنها نسبتاً
شناخته شده هستند .از نظر تشريحي ،مسير انتقال درد به سه بخش
محيطي ،نخاعي و مسيرهای فوق نخاعي تقسيم ميشوند .داروهای
مورد استفاده در كاهش درد معموالً يك يا چند بخش از اين مسيرها
را هدف قرار داده و آنها را مهار ميكنند (اربابيان و همكاران.)1388 ،
در حال حاضر داروهای ضد التهاب غيراستروئيدی (:NSAIDs
 ،)Nonsteroidal anti-inflammatory drugsاوپيوئيدها ،گاباپنتينوئيدها
(پره گابالين و گاباپنتين) همچنان خط اول درماني دردها هستند.
متأسفانه اين داروهای مرسوم اغلب منجر به عوارض جانبي نامطلوب
ميشوند كه در نهايت استفاده از آنها را محدود ميكند ( Zhouو
همكاران .)2017 ،ازجمله اين عوارض ميتوان تحمل و كاهش اثر
دارو ،اعتياد ،افزايش حساسيت به درد ،اختالالت شناختي ،تغييرات
هورموني و اختالل در سيستم ايمني را ذكر كرد .اين عوارض جدی و
قابلتوجه باعث شده تا در بسياری از بخشهای جامعه تمركز بر درد
در حال افزايش باشد ( Sjogrenو همكاران2000 ،؛  Sjogrenو
 .)2007 ،Hojstedبا توجه به اين عوارض ،همواره محققان در پي
يافتن داروهای جديد در زمينه كاهش درد هستند تا عوارض كمتری
نسبت به داروهای موجود داشته باشند .بنابراين امروزه توجه محققان
بسياری به گياهان دارويي معطوف شده است .در اين ارتباط طب
سنتي و گياهان دارويي منبع مناسبي جهت يافتن داروهای ضددرد
ميباشد (روغني و همكاران .)1389 ،ايران با توجه به تنوع آب و
هوايي و پوشش گياهي غني ،بهويژه گياهان دارويي ،تاريخ طوالني در
استفاده از طب سنتي را بهخود اختصاص داده است (Changizi-
 Ashtiyaniو همكاران .)2013 ،بسياری از گياهان علفي عالوه بر
خواص دارويي دارای يكسری اثرات بيولوژيكي هستند .آنها تركيباتي
با خواص متعدد از قبيل كاهش دهندگي چربي خون ،كاهش دهندگي
قند خون ،آنتياكسيدان و خصوصيات محافظت كبدی را دارا
ميباشند كه در سطوح مختلف مورد آناليز قرار گرفتهاند .يكي از اين
گياهان زرشك نام دارد .زرشك از خانواده  Berberidaceaدر اروپا و
آسيا رشد ميكند و نقش برجستهای را بهعنوان داروی گياهي در
طب سنتي ايفا كرده و در طب سنتي شرق و غرب استفاده زيادی از
آن شده است ( Abd El-Wahabو همكاران2013 ،؛  Zareiو همكاران،
 .)2015ميوه زرشك همچنين بهعنوان غذا استفاده ميشود
( Khosrokhavarو همكاران .)2010 ،مصريان باستان از زرشك برای
درمان تب استفاده ميكردهاند .اروپاييان از آن در درمان بيماریهای
كبد و كيسه صفرا استفاده مي كردند .در روسيه از آن بهعنوان داروی
گياهي در بيماریهای التهابي ،فشار خون باال و خونريزی
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غيرطبيعي رحم استفاده ميكنند .در ايران و هند استفاده از آن به
 3000سال قبل برميگردد ( Souriو همكاران .)2004 ،امروزه عموماً
از پوست ،ساقه و ريشه زرشك بهعنوان دارو بهطور گستردهای برای
مبارزه با عفونت گلو ،مجاری ادراری ،دستگاه گوارش ،ريهها ،عفونت
قارچي و اسهال استفاده ميشود ( Arayneو همكاران.)2007 ،
درتحقيقات اخير به اثرات ضد دردی زرشك اشاره شده است
( Hosseiniو 2013 ،Mirazi؛  Mohebaliو همكاران .)2011 ،با توجه
به تحقيقات صورت گرفته در رابطه با اثرات مختلف زرشك و بررسي
اندك اثرات ضد دردی زرشك در اين مطالعات بهخصوص در ارتباط
با سيستم نوروترنسميتری هيستامينرژيك ،هدف از تحقيق حاضر
بررسي تداخل اثر سيستم هيستامينرژيك و عصارة آبي گياه زرشك
بر درد ناشي از فرمالين در موشهای صحرايي نر نژاد ويستار بود.

مواد و روشها
حیوانات :در اين مطالعه تجربي از  48سر موش صحرايي نر بالغ
و سالم نژاد ويستار و با وزن بين  200-250گرم و محدوده سني 16
تا  18هفته استفاده گرديد .حيوانات در اتاق پرورش و نگهداری
مخصوص حيوانات آزمايشگاهي در شرايط استاندارد در قفسهای مخصوص
در گروههای  6تايي و با درجه حرارت  20-23درجه سانتيگراد و
چرخه تاريكي-روشنايي  12ساعت (زمان شروع روشنايي  7صبح و
زمان خاموشي  7شب) قرار گرفتند .غذای پلتي استاندارد و آب
بهصورت آزادانه در اختيار حيوانات قرار گرفت .كليه آزمايشها روی
حيوانات با رعايت اصول اخالقي كار با حيوانات آزمايشگاهي انجام شد.
داروها -1 :سالين نرمال كه بهعنوان حالل و رقيقكننده داروها
و عصاره مورد استفاده قرار گرفت -2 .فرمالين ( %37مرك-آلمان)،
 -3ميوه زرشك (تهيه شده از بازار همدان) -4 .پيريالمين (آنتاگونيست
گيرنده  H1هيستاميني) تهيهشده از شركت سيگما آلدريچ آلمان،
 -5فاموتيدين (آنتاگونيست گيرنده  H2هيستاميني) تهيهشده از
شركت سيگما آلدريچ آلمان.
عصارهگیری :ميوه زرشك پس از تهيه از بازار همدان و
شناسايي تاكسونوميكي توسط آزمايشگاه گياه شناسي سازمان جهاد
كشاورزی استان همدان ،خشك شده و آسياب گرديد .سپس از پودر
بهدست آمده بهروش جوشاندن ،عصاره آبي گرفته شد (اربابيان و
همكاران .)1388 ،برای اين منظور  100گرم از پودر خشك شده در
بالن شيشهای به حجم  2ليتر ريخته شد و به آن  1000ميليليتر آب
مقطر اضافه شده و برای مدت 10دقيقه در دمای 100درجه سانتيگراد
جوشانده شد .سپس محلول رويي از كاغذ صافي واتمن شماره  1عبور
داده شد .محلول بهدست آمده در پليتهای
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شيشهای گسترده شده و اجازه داده شد در دمای آزمايشگاه بهآرامي
خشك گردد .عصاره بهجا مانده جمعآوری شده و تا زمان انجام
آزمايش در يخچال نگهداری شد .از سالين نرمال برای حل نمودن
عصاره استفاده گرديد.
گروههای آزمایشی :در اين پژوهش گروههای آزمايشي در 8
گروه قرار گرفتند كه شامل:
 )1گروه ( 1گروه شاهد) دريافتكننده سالين نرمال بهصورت تزريق
داخل صفاقي و  30دقيقه بعد تزريق كفپايي فرمالين %1
( Mojtahedinو همكاران.)2008 ،
 )2گروه  2دريافتكننده پيريالمين (آنتاگونيست گيرنده H1
هيستاميني) بهمقدار  10ميليگرم بهازای هر كيلوگرم وزن بدن
بهصورت تزريق داخل صفاقي و  30دقيقه بعد تزريق كفپايي فرمالين
 Mojtahedin( %1و همكاران.)2008 ،
 )3گروه  3دريافتكننده فاموتيدين (آنتاگونيست گيرنده H2
هيستاميني) به مقدار  20ميلي گرم به ازای هر كيلوگرم وزن بدن و
بهصورت تزريق داخل صفاقي و  30دقيقه تزريق كفپايي فرمالين %1
( Mojtahedinو همكاران.)2008 ،
 )4گروههای  4و  5و  6بهترتيب دريافتكننده مقادير مختلف عصاره
آبي زرشك بهمقدار ( 150 ،75و  300ميليگرم بهازای هر كيلوگرم
وزن بدن) بهصورت تزريق داخل صفاقي و  30دقيقه بعد تزريق
كفپايي فرمالين . %1
 )5گروه  7دريافتكننده پيش تزريق پيريالمين ( 10ميليگرم بهازای
هر كيلوگرم وزن بدن) بهصورت تزريق داخل صفاقي و  20دقيقه بعد
تزريق داخل صفاقي عصاره آبي زرشك به مقدار ( 300ميليگرم به
كيلوگرم وزن بدن) و 20دقيقه بعد تزريق كفپايي فرمالين . % 1
 )6گروه  8دريافتكننده پيش تزريق فاموتيدين ( 20ميليگرم به
كيلوگرم وزن بدن) بهصورت تزريق داخل صفاقي و  20دقيقه بعد
تزريق داخل صفاقي عصاره آبي زرشك ( 300ميليگرم به كيلوگرم
وزن بدن) و  20دقيقه بعد تزريق كفپايي فرمالين . %1
روش بررسی و ایجاد درد فرمالینی :آزمون فرمالين يك
روش ارزشمند و مدل مناسب برای سنجش و ارزيابي درد مداوم و
پايدار ناشي از يك محرك شيميايي ميباشد و از سوی ديگر ميتوان
اثرات درد حاد را نيز در طي مرحله اول اين آزمون بررسي كرد .در اين
آزمون بهمنظور مشاهده و بررسي رفتارهای حيوان ،از يك محفظه
شفاف با كف مسطح ،به ابعاد  30×30×30و از جنس پالكسي گالس
استفاده شد (اژدریزرمهری و همكاران .)1391 ،در داخل محفظه
برای مشاهده پنجه پای حيوان يك آيينه با زاويه  45درجه قرار داده
شد .طرز قرارگرفتن آينه باعث مشاهده رفتارهای حيوان ،متعاقب
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تزريق كفپايي فرمالين ،از آينه ميشود .حيوانات سه روز متوالي و
هر روز  30دقيقه در دستگاه آينه درد قرار داده شدند .اين عمل به
منظور سازگاری حيوانات با روش كار و كاهش عوامل استرسزا انجام
شد .در روز سوم پس از سازگاری 50 ،ميكروليتر فرمالين  %1بهصورت
زيرجلدی به كف پای راست حيوان تزريق شد .تزريق فرمالين باعث
ايجاد رفتار درد بهصورت ليسيدن و گاز گرفتن پنجه پای تزريق شده
ميگردد ( .)2016 ،Mojtahedinمدتزمان ليسيدن و گاز گرفتن
پنجهی پای تزريقشده توسط حيوان در فواصل زماني  5دقيقهای
بهصورت مشاهدهای بهمدت يك ساعت بهوسيله كرونومتر محاسبه
شد .تزريق داروها نيم الي يك ساعت قبل از تزريق كفپايي فرمالين،
بهصورت داخل صفاقي صورت گرفت.
داده های حاصل از اين پژوهش در قالب طرح كامالً تصادفي ،با
استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  24مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفت .مقايسه ميانگينها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانكن و

در سطح احتمال  P< 0/05انجام شد .نمودارها با نرمافزار اكسل 2010
رسم شدند و دادهها بهصورت ميانگين  ±انحراف معيار بيان گرديد.

نتایج
در تحقيق حاضر تزريق كفپايي فرمالين  %1باعث بروز پاسخ
درد دو مرحلهای ،مرحله اول ( 5-0دقيقه) و مرحله دوم (15-45
دقيقه) پس از تزريق در حيوانات گرديد .تزريق داخل صفاقي عصاره
آبي زرشك در مقادير  150 ،75و  300ميليگرم بهازای كيلوگرم وزن
بدن بدون تأثير بر مرحله اول ،بهطور معنيداری ( )p<0/05موجب
كاهش پاسخ درد در مرحله دوم درد فرماليني گرديد بهطوریكه مقدار
 300ميليگرم بهازای كيلوگرم وزن بدن از عصاره آبي زرشك نسبت
به ساير مقادير بيشترين تأثير را بر كاهش پاسخ درد در مرحله دوم
درد فرماليني داشت (شكل .)1

عصاره آبی زرشک ( 300میلی گرم)  +فرمالین %1

عصاره آبی زرشک ( 150میلی گرم)  +فرمالین %1
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مدت زمان لیسیدن و گاز گرفتن پنچه پا (ثانیه)

عصاره آبی زرشک ( 75میلی گرم)  +فرمالین %1

فرمالین %1

مرحله اول ( 0-5دقیقه)

شکل  :1مقایسه اثرات تزریق داخل صفاقی دوزهای مختلف عصاره آبی زرشک بر مراحل اول و دوم درد فرمالینی
*) نشاندهنده اختالف معنيدار ( )p<0/05نسبت به گروه فرمالين  .%1تعداد حيوانات در هر گروه =  6سر

تزريق داخل صفاقي پيريالمين (آنتاگونيست گيرنده  )H1به
مقدار  10ميليگرم به كيلوگرم وزن بدن ،بدون تأثير بر مرحله اول،
موجب كاهش معنيدار ( )p<0/05پاسخ درد در مرحله دوم درد
فرماليني گرديد .همچنين تزريق داخل صفاقي فاموتيدين (آنتاگونيست
گيرنده  )H2بهمقدار  20ميليگرم به كيلوگرم وزن بدن نيز موجب
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كاهش معنيدار ( )p<0/05پاسخ درد در مرحله دوم درد فرماليني
گرديد و بر مرحله اول تأثير معنيداری نداشت .پيريالمين 10
ميليگرم به كيلوگرم وزن بدن نسبت به فاموتيدين  20ميليگرم به
كيلوگرم وزن بدن ،تأثير بيشتری در كاهش پاسخ درد فرماليني در
مرحله دوم درد داشت (شكل .)2
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پیریالمین ( 10میلی گرم)  +فرمالین %1

فرمالین %1
فاموتیدین ( 20میلی گرم) +فرمالین %1

*

(ثانیه)
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مدت زمان لیسیدن و گاز گرفتن پنجه پا

*
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مرحله اول ( 0-5دقیقه)

شکل  :2مقایسه اثرات تزریق داخل صفاقی پیریالمین و فاموتیدین بر مراحل اول و دوم درد فرمالینی
*) نشاندهنده اختالف معنيدار ( )p<0/05نسبت به گروه فرمالين  .%1تعداد حيوانات در هر گروه  6سر

پيش تزريق با پيريالمين به مقدار  10ميليگرم به كيلوگرم وزن
بدن و سپس تزريق داخل صفاقي عصاره آبي زرشك بهمقدار 300
ميليگرم به كيلوگرم وزن بدن ،موجب كاهش معنيدار ()p<0/05

پاسخ درد در مرحله دوم درد فرماليني نسبت به گروه عصاره به تنهايي
گرديد .همچنين در مرحله دوم درد فرماليني اين كاهش پاسخ نسبت
به گروه پيريالمين بهتنهايي ،بيشترين تأثير را نشان داد (شكل.)3
فرمالین %1

پیریالمین ( 10میلی گرم)  +فرمالین %1
عصاره آبی زرشک ( 300میلی گرم)  +فرمالین %1

۸۰

پیریالمین ( 10میلی گرم)  +عصاره آبی زرشک ( 300میلی گرم)  +فرمالین %1

*†

*

*

۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰

مدت زمان لیسیدن و گاز گرفتن پنجه پا (ثانیه)

۷۰

۰
مرحله دوم ( 15-45دقیقه)

مرحله اول ( 0-5دقیقه)

شکل  :3مقایسه تداخل عمل بین پیریالمین و عصاره آبی زرشک بر مرحله اول و دوم درد فرمالینی
*) نشاندهنده اختالف معنيدار ( )p<0/05نسبت به گروه فرمالين  )† ،%1نشاندهنده اختالف معنيدار ( )p<0/05نسبت به گروه پيريالمين بهتنهايي .تعداد حيوانات در هر گروه =  6سر

پيش تزريق با فاموتيدين بهمقدار  20ميليگرم به كيلوگرم وزن
بدن و سپس تزريق داخل صفاقي عصاره آبي زرشك بهمقدار 300
ميليگرم به كيلوگرم وزن بدن ،موجب كاهش

معنيدار ( )p<0/05پاسخ درد در مرحله دوم درد فرماليني نسبت به
گروه عصاره به تنهايي گرديد (شكل .)4
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فرمالین %1
فاموتیدین ( 20میلی گرم)  +فرمالین %1
عصاره آبی زرشک ( 300میلی گرم)  +فرمالین %1

*

*

۸۰

۷۰

*

۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

مرحله دوم ( 15-45دقیقه)

مدت زمان لیسیدن و گاز گرفتن پنجه پا (ثانیه)

فاموتیدین (  20میلی گرم )  +عصاره آبی زرشک (  300میلی گرم)  +فرمالین %1

مرحله اول ( 0-5دقیقه)

شکل  :4مقایسه تداخل عمل بین فاموتیدین و عصاره آبی زرشک بر مرحله اول و دوم درد فرمالینی
*) نشاندهنده اختالف معنيدار نسبت به گروه فرمالين  . %1تعداد حيوانات در هر گروه =  6سر

بحث
در مطالعه حاضر تزريق فرمالين  %1باعث بروز پاسخهای درد
دو مرحلهای گرديد .تزريق كفپايي فرمالين  %1پاسخهای رفتاری
ليسيدن و گاز گرفتن را در پای تزريقشده در فواصل زماني (0-5
دقيقه) و ( 45-15دقيقه) از كل زمان ،پس از تزريق فرمالين ايجاد
كرد .با توجه به اين واقعيت كه پاسخ درد در اين  5دقيقه بسيار
شديدتر از  5دقيقههای ديگر بود ميتوان نتيجه گرفت كه درد در دو
مرحله (مرحله اول  0-5و مرحله دوم  15-45دقيقه پس از تزريق)
ايجاد شد و پاسخ درد بين دو مرحله ذكرشده كاهش يافت .آزمون
فرمالين يك روش استاندارد جهت اندازهگيری پاسخهای ايجادشده به
محركهای دردزای شيميايي ميباشد كه اولينبار توسط Dubussion
و  ،)1977( Dennisمعرفي گرديد (تمتاجي و همكاران .)1393 ،در
اين آزمون برای بررسي مكانيسمهای درد از فرمالين بهعنوان يك ماده
درد زا در غلظتهای مختلف و با تزريق در نواحي مختلف بدن استفاده
ميگردد .با تزريق فرمالين بهروش زيرجلدی در كف پا ،پاسخهای درد
شامل ليسيدن ،گاز گرفتن ،باال نگهداشتن و گذاشتن و بلند كردن
پنجه پا ،ايجاد ميشود .عالوه بر بروز پاسخ درد بهدنبال تزريق
كفپايي فرمالين ،واكنشهای التهابي نظير درد ،گرما ،سرخي و تورم
ايجاد ميشود .در اين التهاب انواع مختلف واسطههای التهابي شامل
برادیكينين ،ماده  ،pپروستاگالندينها ،نيتريك اكسايد ،سروتونين و
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هيستامين شركت ميكنند (تمدنفرد و عرفانپرست .)1388 ،تزريق
زيرجلدی محلول فرمالين به كف پای حيوان يك الگوی دو مرحلهای
از رفتارهای درد را بهصورت مرحله اول يا نوروژنيك يا مرحله كوتاه
مدت و مرحله دوم يا مرحله التهابي يا طوالني مدت را ايجاد ميكند
( Vidal-cantuو همكاران2016 ،؛ مجتهدين .)1395 ،مرحله اول،
مرحله درد حاد است كه در اثر تحريك مستقيم گيرندههای درد در
پای حيوان بوده كه در چند دقيقه اول پس از تزريق كفپايي فرمالين
رخ ميدهد و نسبتاً زودگذر است ،بهعلت اثر مستقيم ماده محرك
فرمالين بر فيبرهای حسي نوع  Cاست و مرحله طوالنيتر و مزمن
(ثانويه) اين آزمون بهعلت ايجاد تغييرات التهابي ناشي از آزاد شدن
واسطههای دردزا است كه با التهاب و تورم در موضع همراه است.
نتايج تحقيقات جديد نشان ميدهد كه در مرحله اوليه آزمون فرمالين
ماده  pو برادیكينين و در مرحله ثانويه آن هيستامين ،سروتونين،
پروستاگالندين و برادیكينين نقش دارد .اين آزمون عالوه بر سنجش
درد ،تا حدودی مكانيسم اثر مواد با پتانسيل ضد دردی را نيز مشخص
مينمايد (مقدمنيا و همكاران1383 ،؛ روغني و همكاران .)1389 ،در
هر حال درد دو مرحلهای ايجاد شده در مطالعه حاضر با مطالعات
قبلي بر روی حيوانات آزمايشگاهي همخواني دارد.
در تحقيق حاضر تزريق داخل صفاقي پيريالمين (آنتاگونيست
گيرنده  )H1بهمقدار  10ميليگرم به كيلوگرم وزن بدن و فاموتيدين
(آنتاگونيست گيرنده  )H2بهمقدار  20ميليگرم به كيلوگرم وزن بدن
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موجب كاهش معنيدار ( )p<0/05پاسخ درد فرماليني بدون تأثير بر
مرحله اول ،در مرحله دوم درد فرماليني گرديد.
نتايج مطالعهای نشان داد كه كلرفنيرآمين (آنتاگونيست گيرنده
 ) H1موجب كاهش درد التهابي (مرحله دوم درد فرماليني) گرديد در
حاليكه بر درد نوروژنيك اثری نداشت (تمدنفرد و مجتهدين.)1384 ،
در موشهای صحرايي تزريق داخل صفاقي مپيرامين كه آنتاگونيست
 H1است ،موجب كاهش درد ناشي از تزريق كفپايي فرمالين شده
است ( Ashmaviو همكاران .)2003 ،تزريق داخل صفاقي آنتاگونيستهای
گيرنده  H1هيستاميني ،دكسكلرفنيرآمين و ديفن هيدرامين ،موجب
يك اثر ضد دردی وابسته به دوز در هر دو تست صفحه داغ و رايتينگ
گرديد (فرزين و همكاران .)1379 ،آلوپاتادين (آنتاگونيست گيرنده
 )H1بهصورت وابسته به دوز بهطور قابلتوجهي پاسخهای درد ناشي
از آزمون فرمالين را در مرحله اول و دوم درد فرماليني كاهش داد
(بهوندی .)1395 ،پيريالمين (آنتاگونيست گيرنده  )H1در روش وابسته
به دوز پاسخهای ضد دردی را در تست فرمالين ايجاد كرد ( Rosaو
 .)2013 ،Fantozziدر پژوهش ديگری گزارششده است كه مكليزين
(آنتاگونيست گيرنده  )H1پاسخ درد را در هر دو مرحله اول و دوم
آزمون فرمالين كاهش داده است (مجتهدين .)1395 ،از نقش
آنتاگونيستهای گيرنده  H2در پاسخهای درد گزارشهای مختلفي
ارائهشده است .تزريق داخل صفاقي سايمتيدين (آنتاگونيست گيرنده
 ) H2موجب كاهش درد التهابي (مرحله دوم) و نه درد نوروژنيك
(مرحله اول) گرديد (تمدنفرد و مجتهدين .)1383 ،در يك پژوهش
تزريق داخل صفاقي وراپاميل ،نيفديپين و ديلتيازم بر رفتار درد ناشي
از فرمالين اثر مهاری ايجاد كرد .بهطوریكه وراپاميل رفتار درد مرحله
اول ( 5-0دقيقه) و مرحله دوم ( 45-20دقيقه) را كاهش داد ولي
نيفديپين و ديلتيازم فقط بر مرحله دوم درد اثر داشته و رفتار درد
مرحله اول را كاهش نداد (خياطنوری و همكاران .)1388 ،در مطالعهای
در آزمون فرمالين تزريق داخل صفاقي كلرفنيرآمين و سايمتيدين،
پاسخ درد ناشي از فرمالين را در موشهای كوچك كاهش داد.
همچنين در مطالعهای ديگر ،تزريق زير جلدی دكسكلرفنيرآمين و
رانيتيدين باعث كاهش رفتارهای دردی القا شده توسط فرمالين در
موشهای كوچك شد ( .)2016 ،Mojtahedinتزريق زيرجلدی پيريالمين
(آنتاگونيست گيرنده  )H1و فاموتيدين (آنتاگونيست گيرنده  )H2اثرات
ضد دردی ناشي از اسيداستيك را در موشهای صحرايي در تست
رايتينگ نشان داد ( Zanbooriو همكاران .)2008 ،متعاقب تزريق زير
جلدی تریپلنامين ،كلرفنيرآمين ،ديفنهيدرامين و سيكليزين
(آنتاگونيستهای گيرنده  )H1و سايمتيدين و رانيتيدين (آنتاگونيستهای
گيرنده  ،)H2تریپلنامين ،كلرفنيرآمين و سايمتيدين در مقادير باال
موجب كاهش پاسخ درد در آزمون صفحه داغ در
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موشهای سوری شدند (تمدنفرد و مجتهدين .)1384 ،در سالهای
اخير مشخص كردهاند كه هيستامين مغزی نيز در درك درد نقش
دارد ،چون تزريق داخل بطن مغزی هيستامين موجب كاهش درد در
آزمونهای مكانيكي و حرارتي درد در موشهای سوری و رت شده
است .تزريق داخل بطن مغزی هيستامين يك اثر مهاری در كنترل
درد ناشي از تزريق كفپايي كاراجينان ايجاد كرده است .بهعالوه
تزريق داخل بطن مغزی هيستامين موجب كاهش درد ناشي از تزريق
كفپايي فرمالين در موشهای سوری شده است (تمدنفرد و
همكاران .)1383 ،در مطالعه ديگر هيستامين تزريقشده بهداخل بطن
مغز ،موجب كاهش تورم پنجه پا ،درد و غلظت پروتئين در مايع تورم
ناشي از تزريق فرمالين در موشهای رت شد (تمدنفرد و همكاران،
 .)1383ريز تزريق ( )Microinjectionهيستامين به گريوس
دندانهدار ،درد ايجاد شده توسط فرمالين را سركوب نمود (Hamzeh-
 Ghooshchiو همكاران .)2015 ،پژوهشها نشان داده كه تزريق
مركزی هيستامين ،مپيرامين (آنتاگونيست گيرنده  )H1و فاموتيدين
(آنتاگونيست گيرنده  )H2بهطور معنيداری باعث كاهش مرحله دوم
درد فرماليني شده است (مجتهدين .)1395 ،ريزتزريق مپرامين
(آنتاگونيست گيرنده  )H1و رانيتيدين به هيپوكامپ پشتي اثرات
سركوبگر هيستامين بر درد را مهار كرد .ريز تزريق هيستامين به
قشر حسي -پيكری اوليه ( )Primary somatosensory cortexاثرات
ضد دردی را در مرحله اول و دوم درد فرماليني ايجاد كرد ،درحاليكه
پيش تيمار با كلرفنيرآمين و رانيتيدين ،اثرات ضد دردی ناشي از
هيستامين را مهار كردند و اين نشان ميدهد كه در قشر حسي
پيكری اوليه ،هيستامين از طريق گيرندههای  H1و  H2پس سيناپسي،
درد ناشي از فرمالين را تعديل ميكند .در سطح فوق نخاعي ،تزريق
توأم تمالستين و تيوتيدين ،همراه با هيستامين به قشر دور قناتي
خاكستری ،آنالژزی ناشي از هيستامين را در تست صفحه داغ در موشها
مهار ميكند ( Tamaddonfardو  .)2013 ،Hamzeh-Gooshchiپيش
تزريق رانيتيدين و نه كلرفنيرآمين ،اثرات ضددردی ناشي از تزريق داخل
بطن مغزی هيستامين را در درد سهگانه حاد در موشها مهار ميكند
( Hamzeh-Gooshchiو همكاران .)2015 ،تزريق هيستامين به هسته
رافه پشتي و نواحي دور قناتي خاكستری ()Periaqueductal gray
ايجاد اثر ضددردی ميكند ،درصورتيكه تزريق آن به هسته رافه
مياني آستانه درد را پايين ميآورد (فرزين و همكاران .)1379 ،اين
نتايج نشان ميدهد كه هيستامين در سطح محيطي باعث افزايش
درد و در سطح مركزی موجب اثرات ضد دردی ميگردد (مجتهدين،
 .) 1395با توجه به نتايج حاصل از كاربرد پيريالمين و فاموتيدين
بهتنهايي در آزمون فرمالين و اثرات ضد دردی ناشي از اين
آنتاگونيستها در پژوهش حاضر ،اين نتايج با يافتههای قبلي ذكرشده
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تداخل اثر سیستم هیستامینرژیک و عصاره آبی زرشک بر درد ناشی از فرمالین در موشهای....

همخواني دارد .نتايج پژوهش حاضر نشان داد مقادير مختلف عصاره
آبي زرشك بدون تأثير بر مرحله اول درد فرماليني ،موجب كاهش
معنيدار پاسخ درد در مرحله دوم گرديد ،بهطوری كه مقدار 300
ميليگرم به كيلوگرم وزن بدن از عصاره آبي زرشك بيشترين كاهش
پاسخ درد را نسبت به ساير مقادير نشان داد .مطالعات انجام گرفته با
عصاره الكلي زرشك نشان داد كه عصاره اين گياه فعاليت ضددرد قابل
توجهي دارد ،بهطوری كه باعث افزايش مدت زمان شروع پاسخ درد
در آزمون تلنگر دم گرديد و همچنين اثرات ضددرد معنيداری در
آزمون اسيداستيك (درد احشايي) نشان داد ( Hosseiniو ،Mirazi
 .)2013مطالعات نشان داده است مهمترين تركيبات شناسايي شده
در گياه زرشك شامل بربرين ،اكسيكوتين ،پالماتين ،بروليكا ،بربامين،
كلومبامين ،ياترويزين و كوپتيزين است .شش آلكالوئيد ايزوكوئينولين
با نام های بربرين ،بربامين ،پالماتين ،اگزاكانتين و مگنوفلورين و
كلومبامين بهعنوان اجزاء اصلي آلكالوئيدی از ريشه زرشك جدا سازی
شدهاند ( Kupeliو همكاران .)2002 ،بربرين آلكالوئيد فعال اصلي
ميتواند در تمام بخشهای گياه بهويژه ريشه يافت شود .ميزان بربرين
موجود در ميوه حدود  5/5 -7/7درصد بوده و هيچگونه اثرات سمي
در دوز كلينيكي نداشته و هيچگونه اثرات جهشزا و يا واكنشهای
جانبي از آن مشاهده نشده است ( Shidfarو همكاران.)2012 ،
مطالعات انجام گرفته در شرايط  in vivoدر موشهای سوری نشان
داد كه آلكالوئيدهای بربرين ،بربامين و پالماتين اثرات ضدالتهابي
معنيدار وابسته به دوز در مدل ادم پنجه پا ايجاد كرد .همچنين
مطالعات مشخص نمود كه اين سه آلكالوئيد اثرات ضددردی و ضد
تب در مدل تب تحت حاد  FCAنشان داده است ( Kupeliو همكاران،
 .)2002نتايج پژوهش ديگری مشخص كرد كه اثرات ضددردی و ضد
التهابي عصاره ريشه گياه زرشك احتماالً از طريق گيرندههای اوپيوئيدی
صورت ميپذيرد ( Mohebaliو همكاران .)2011 ،در مطالعات انجام
شده توسط  Kiasalariو همكاران ( )2011بر روی التهاب نوع حاد
(ناشي از تزريق كفپايي فرمالين ،تزريق داخل صفاقي اسيد استيك)
و التهاب نوع مزمن (گاز گذاشته شده در كشاله ران) در موشهای
صحرايي ،نشان داده شد كه عصاره الكلي ميوه زرشك قادر به كاهش
التهاب حاد و مزمن ميباشد .با توجه به مطالب ذكر شده ،اثرات ضد
دردی حاصل از عصاره آبي زرشك در اين پژوهش با يافتههای ديگران
مطابقت دارد.
طبق پژوهش حاضر مشخص شد كه پيش تزريق پيريالمين
(آنتاگونيست گيرنده  )H1قبل از عصاره آبي زرشك موجب كاهش
معنيدار پاسخ درد در مرحله دوم درد فرماليني گرديد ،بهطوریكه
اين كاهش پاسخ نسبت به گروه پيريالمين بهتنهايي بيشتر بود .از
طرف ديگر پيش تزريق فاموتيدين (آنتاگونيست گيرنده  )H2قبل از
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عصاره آبي زرشك ،اثرات كاهشدهنده درد در مرحله دوم درد
فرماليني نشان داد .مطالعات ثابت كردهاند كه مرحله دوم درد
فرماليني يك درد التهابي است و با دخالت انواع واسطههای التهابي
مثل پروستاگالندينها ،برادیكينين ،هيستامين و ساير آنزيمها ايجاد
ميشود (تمدنفرد و همكاران .)1383 ،پژوهشها مشخص نموده است
كه حضور سه آلكالوئيد بربرين ،بربامين و پالماتين در فعاليت آنتي
هيستاميني و آنتيكولينرژيك زرشك تاثير دارد ( Khosrokhavarو
همكاران .)2010 ،مطالعات نشان داده است كه بربرين و باربامين
موجود در زرشك بهعنوان عامل ضدالتهابي و آنتياكسيداني مورد
توجه قرار گرفتهاند ( Eshragiو همكاران .)2011 ،بربرين و باربامين
بهعنوان آنتياكسيدان با مهار آنزيمهای مختلف مثل توپوايزومراز ،II
 ،cAMPفسفو دی استراز ،پروتئين كيناز  Bو پروتئين تيروزين كيناز،
ميتوانند بر فرآيندهای داخل سلولي اثر كرده و واكنشهای التهابي
را مهار كنند .همچنين بربرين و باربامين با استفاده از مكانيسمهای
ديگری نظير كاهش بيان سيكلواكسيژناز  ،IIكاهش بيان ماتريكس
متالوپروتئينازها ،مهار دگرانوالسيون ماستسلها و بازوفيلها و سركوب
سلولهای دندريتي از آزادسازی هيستامين جلوگيری نموده و بدين
ترتيب منجر به مهار التهاب ميگردند ( Owenو همكاران.)2008 ،
مشخص شده است كه فعاليت آنزيمهای آنتياكسيدان از قبيل كاتاالز
و سوپراكسيدديسموتاز در موشهای صحرايي تغذيه شده با زرشك
بيشتر بوده است .همچنين نشان داده شده است كه بربرين ميتواند
پروتئين فعالكننده  )Activating protein 1(1را بهعنوان عامل مهم
ايجادكننده التهاب و سرطان مهار كند .از طرفي بربرين قادر به مهار
انتقال لنفوسيتها بوده و تأثير مستقيم در بسياری از مراحل فرآيند
التهاب دارد .همچنين بربرين اثرات وابسته به دوز در رابطه با مهار
ترشح اسيدآراشيدونيك از فسفوليپيدهای غشای سلول دارد (Fukuda
و همكاران Shamsa .)1999 ،و همكاران ( )1999اثرات ضدالتهابي
ميوه زرشك را بر روی خوكچه هندی مورد مطالعه قرار داده و نشان
دادند كه اضافه نمودن عصاره ميوه زرشك سياه به انتهای ايلئوم جدا
شده از خوكچه هندی همانند دكسكلرفنيرآمين (آنتاگونيست گيرنده
 )H1باعث كاهش وابسته به دوز در ترشح هيستامين شده و همانند
آتروپين باعث كاهش وابسته به دوز در ترشح استيل كولين نيز
ميشود .هيستامين باعث آزادسازی اينترلوكين 6-و اينترلوكين8-
ذخيره شده در سلولهای  Tميگردد و نيز موجب انبساط موضعي
مويرگهای خوني و افزايش تراوايي و نفوذپذيری مقدار زيادی مايع
به فضای بينابيني و ايجاد التهاب ميشود .بنابراين اين احتمال وجود
دارد كه استفاده از عصاره ميوه زرشك سياه موجب كاهش غلظت
اينترلوكين 6-و اينترلوكين ،8-از طريق كاهش ترشح هيستامين شده
و از اينرو منجر به كاهش التهاب ميگردد .پژوهشگران
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فعاليت ضدالتهابي و ضددردی متعددی برای تركيبات فالونوئيدی و
پلي فنوليك موجود در گياهان گزارش كردهاند .اثرات ضددردی و
ضدالتهابي فالونوئيدها و پليفنوليكها ممكن است مربوط به فعاليت
آنتياكسيداني آنها و مهار ترشح هيستامين از ماستسلها و نيز مهار
متابوليسم اسيدآراشيدونيك باشد ( Amreshو همكاران .)2007 ،با
مهار متابوليسم اسيدآراشيدونيك توليد پروستاگالندين كه يكي از
واسطههای فرآيند التهاب است متوقف شده ،لذا التهاب كاهش
مييابد .از آنجاييكه آسيب و التهاب ،سبب فعال شدن انتهای عصب
حسي بهطور مستقيم و يا آزادشدن هيستامين از مجاورت ماستسلها
ميشود و هيستامين نيز موجب آزادسازی ماده  Pو  CGRPميگردد،
در نتيجه فالونوئيدها با مهار ترشح هيستامين منجر به جلوگيری از
ترشح موادی از قبيل ماده Pو  CGRPگرديده و از اين طريق موجب
سركوب درد و كاهش تداوم آن ميشوند ( Rozaو .)2013 ،Fantozzi
با توجه به اينكه زرشك دارای تركيبات فالونوئيدی نيز ميباشد،
بهنظر ميرسد كه اثرات ضددردی مشاهده شده در اين مطالعه تا
حدودی بهدليل تركيبات فالونوئيدی و پليفنوليكي موجود در اين
گياه باشد .بهطوركلي در پژوهش حاضر ،تداخل عمل عصاره آبي
زرشك با آنتاگونيستهای هيستاميني نشان داد كه استفاده توأم از
اين داروها باعث كاهش معنيدار پاسخ درد ناشي از تزريق كفپايي
فرمالين گرديده است .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه عصاره آبي
زرشك احتماالً با تقويت قدرت كاهشدهندگي درد توسط آنتاگونيستهای
هيستاميني بهويژه آنتاگونيست گيرنده  H1از طريق مهار ترشح واسطههای
التهابي از قبيل پروستاگالندينها و هيستامين ،اثرات ضددردی خود
را اعمال نموده است .در مجموع نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد
اثرات كاهش دهندگي درد ناشي از عصاره آبي زرشك احتماالً با
واسطهگری سيستم هيستامينرژيك بهانجام ميرسد .در كل با توجه
به نتايج مشابه و گاها متناقض در پژوهشهای ذكرشده قبلي ،تفاوت
در نتايج را ميتوان به نوع تجربه انجامگرفته ،ويژگيهای گونهای،
آزمونهای رفتاری ،نوع آگونيستها و آنتاگونيستهای بهكار رفته نسبت
داد .برای دستيابي به نتايج دقيقتر ميتوان در تحقيقات بعدی از ساير
آنتاگونيستهای هيستاميني و مدلهای مختلف درد استفاده كرد.
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