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در تفاوت هاي وابسته به سن درد نوروپاتيک در مدل  SNLدر
موش صحرايي نر
حسين زينلي  1و  ،1هما شارديمناهجي  ،*6صمد ناظمي  ،9مهدي صادقي

1

 1گروه نوروفيزيولوژي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران
 6مرکز تحقيقات علوم اعصاب ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشي تهران
 9گروه فيزيولوژي دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
 1گروه فيزيولوژي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 1گروه فيزيولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي قم
(دريافت مقاله -36/9/93 :پذيرش مقاله)36/7/1 :

چكيده
زمينه :درد نوروپاتيک ايجاد شده متعاقب آسيب عصبي ،داراي عاليم رفتاري مثل آلودينيا و هيپرآلژزيا ميباشد .در شدت ،ميزان بروز و
حتي پاسخ به درمان اين درد ،تفاوتهاي وابسته به سن گزارش شده است .در اين مطالعه تالش شده است تا به تفاوتهاي رفتاري
درد ،در گروههاي سني متفاوت در يک مدل نوروپاتي القا شده ،با توجه به نقش مهم گيرنده  NMDAو ميكروگليا در ايجاد و توسعه
درد نوروپاتيک ،پرداخته شود.
مواد و روشها :موشهاي صحرايي نر در دو گروه سني جوان ( 1-2هفته) و بالغ ( 13-11هفته) زير بيهوشي عمومي ،مورد جراحي
 SNLروي پاي راست قرار گرفتند .اثر دوزهاي متفاوت دکسترومتورفان (مهار کننده  )NMDAو مينوسيكلين (مهار کننده ميكروگليا)
در روز  1بعد از جراحي روي آلودينيا مكانيكي و هيپرآلژزياي حرارتي در دو گروه سني ،مورد مقايسه و بررسي قرار گرفت.
يافتهها :اين مطالعه نشان ميدهد که مينوسيكلين و دکسترومتورفان بهصورت وابسته به دوز ،عاليم درد نوروپاتيک را در دو گروه سني
کاهش ميدهند .مينوسيكلين بر عكس دکسترومتورفان ،در گروه سني جوان مؤثرتر بود .استفاده توأم دوزهاي غير مؤثر مينوسيكلين و

دکسترومتورفان توانست مؤثر واقع شود.
نتيجهگيري :عملكرد ميكروگليا و گيرنده  NMDAبر روي درد نوروپاتيک در سنين مختلف ،متفاوت است و نقش ميكروگليا بارزتر به
نظر ميرسد .از طرفي ميتوان مهار توأم ميكروگليا و گيرنده  NMDAرا براي کاهش درد نوروپاتيک مد نظر قرار داد.
واژگان کليدي ،NMDA :ميكروگلياي نخاعي ،آلودينيا  ،هيپرآلژزيا ،دکسترومتورفان ،مينوسيكلين
* تهران ،گروه نوروفیزیولوژی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران
Email :hshardimanaheji@yahoo.com
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بررسي نقش گيرنده گلوتاماتي  NMDAو ميکروگلياي نخاعي

/ 12طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

مقدمه

مربوط به تفاوتهای وابسته به سن درد نوروپاتیک به

درد نوروپاتیک یک نوع درد مزمن است که بهدنبال

خوبی شناخته نشده است ( 11و  .)13گیرنده

آسیب سیستم عصبی ایجاد میشود و با عالیم رفتاری
است (.)1-3
افراد زیادی در سراسر جهان به این نوع درد مبتال
میباشند بهطوری که تعداد آنها تنها در ایاالت متحده
به حدود  5میلیون نفر میرسد ( .)4درمانهای مرسوم
ضد درد معموالً بر این نوع درد مؤثر نبوده یا کمتر اثر
میگذارند (.)5
مطالعات انسانی ( )6و همچنین بررسیهای انجام شده
در حیوانات آزمایشگاهی ،تغییرات وابسته به سن در

القاء و توسعه درد نوروپاتیک نقش ویژه بازی میکند
( 14و  .)15این گیرنده در شکلپذیری سیناپسی در
شاخ خلفی نخاع در شرایط پردردی و ایجاد تغییراتی
موسوم به حساس شدن مرکزی ( Central

 )sensitizationکه عامل اصلی ایجاد درد نوروپاتیک
شناخته شده است ،نقش اصلی ایفا میکند (.)13
بهنظر میرسد گیرنده گلوتاماتی  NMDAدر
تفاوتهای وابسته به سن درد نوروپاتیک نیز نقش
داشته باشد .پارهای از مطالعات نقش گیرنده NMDA

درد نوروپاتیک را مورد تأیید قرار میدهد ( .)7این

را در انتقال درد در سنین مختلف ،متفاوت ارزیابی

تغییرات هم در میزان بروز ،توسعه و ادامه درد ( ،)7و

کردهاند .در این مطالعات از مهار کنندههای رقابتی

هم در پاسخ به درمان درد نوروپاتیک دیده شده است
( .)8بر اساس شواهد موجود ،میزان بروز درد
نوروپاتیک در کودکان در مقایسه با بزرگساالن کمتر
است ( .)9با افزایش سن ،میزان بروز و همچنین شدت
درد نوروپاتیک افزایش مییابد ( 11و .)11

گیرنده  NMDAبرای تعیین نقش آن در سنین
متفاوت استفاده شده است ( 16و  .)17دکسترومتورفان
( )Dextromethorphanیک آنتاگونیست غیر رقابتی
گیرنده  NMDAمیباشد که توانسته است بهصورت
وابسته به دوز رفتارهای درد نوروپاتیک (آلودینیا و

بزرگساالنی که عالیم درد نوروپاتیک را در کودکی

هیپرآلژزیا) را کاهش دهد ( 18 ،5و  .)19از طرفی در

داشتهاند در مقایسه با کسانی که در بزرگسالی به درد

سالهای اخیر بیشتر مطالعات ،بر روی نقش سلولهای

نوروپاتیک مبتال میشوند اقدامات درمانی کمتری نیاز

گلیا خصوصاً میکروگلیا و آستروسیت تمرکز داشته

دارند ( .)8شواهدی هم وجود دارد که ناقض مطالب

است و شواهد موجود نقش آن را مورد تأیید قرار داده

فوق میباشد ،بهطوریکه در مطالعهای موشهای مسن

است ( 1و .)9

در پاسخ به آسیب عصبی ،درد کمتری نسبت به

بهطور کلی در یک مطالعه مروری انجام شده توسط

موشهای جوان از خود نشان دادند ( .)11ارتباط بین
درد نوروپاتیک و سن از مباحث نوین محافل علمی

ژو ( )zhuoو همکاران در سال  1117نقش گیرنده
 NMDAو همچنین میکروگلیا در درد نوروپاتیک

مرتبط با درد بوده و سؤاالت زیادی دراین مورد به

مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است ( .)15از بین

وجود آورده است .با وجود بیش از سه دهه تالش و

مدلهای مولد درد نوروپاتیک ،مدل آسیب مزمن

بررسی پیرامون درد نوروپاتیک هنوز مکانیسمهای
فیزیوپاتولوژیک این نوع درد بهخصوص مکانیسمهای
http://bpums.ac.ir

فشاری ( )CCIو آسیب عصبی محدود ( )SNIدر
زمینه تفاوتهای وابسته به سن درد نوروپاتیک ،بیشتر
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مثل درد خودبخودی ،هیپرآلژزیا و آلودینیا همراه

گلوتاماتی ( NMDA )N-methyl ،D-aspartateدر

زينلي و همكاران

درد نوروپاتيک و گيرنده  NMDAو ميكروگليا17 /

بستن عصب نخاعی ( )SNLبهدلیل محدودیتهای

رفتاری آلودینیای مکانیکی با استفاده از تارهای ونفری

اجرا در سنین پایین ،کمتر استفاده شده است .با توجه

( )von freyو با روش باال و پایین دیکسون ( )11و

به تغییر ویژگیهای درد نوروپاتیک وابسته به نوع مدل

هیپرآلژزیای حرارتی با استفاده از دستگاه حرارتی

و سن ،نقش مؤثر سن ( )11و مشخص نبودن

تشعشعی ( )Radiant heatبا شدت ثابت  51و

مکانیسمهای درگیر در اینگونه دردها ،به بررسی نقش

بهصورت سه مرتبه متوالی با فاصله  3دقیقه با حد باالیی

گیرنده  NMDAو میکروگلیا در تفاوتهای وابسته به

( 31 )Cut offثانیه انجام گرفت .با استفاده از میانگین

سن درد نوروپاتیک در مدل  SNLپرداختهایم.

سه مرتبه متوالی ،از پای مورد جراحی یک روز قبل و
سپس در روز پنجم بعد از  SNLو همچنین قبل و بعد از

مواد و روشها

تزریق داروها ،آزمایش انجام و آستانه درد محاسبه شد.

در این پژوهش موشهای صحرایی نر در دو گروه سنی

موشهایی که آستانه درد آنها بهصورت معنیداری در

– وزنی جوان ( 5-6هفته با وزن  111 -161گرم) و بالغ

مقایسه با گروه شم کاهش پیدا کرده بود مبتال به

( 11-11هفته با وزن  111 -151گرم) مورد مطالعه قرار

نوروپاتی تلقی شده و در روز پنجم بعد از جراحی تزریق

گرفتند .در هر گروه  6موش قرار داده شد .برای ایجاد

داخل صفاقی دکسترومتورفان (شرکت سیگمای ایتالیا) با

درد نوروپاتیک ،تحت بیهوشی عمومی ،مدل درد SNL

دوزهای متفاوت ( 11 ،11و  41میلیگرم بر کیلوگرم

بهروش چانگ ( ،)11( )Chungروی پای راست

وزن بدن) بر روی آنها انجام شد .همچنین برای مهار

حیوانات اجرا شد ،به اینصورت که در پشت حیوان

میکروگلیا ،مینوسیکلین (شرکت سیگمای ایتالیا) داخل

برشی به طول  3تا  4سانتیمتر در خط وسط ،حد فاصل

صفاقی با دوزهای  11و  31میلیگرم بر کیلوگرم وزن

بین مهرههای پنجم کمری (محاذات خطی که دو کرست

بدن بالفاصله بعد از جراحی  SNLو سپس تا روز  5بعد

ایلیاک را به هم وصل میکند) تا مهره اول خاجی ،انجام

از جراحی روزانه تزریق شد .در روز پنجم ،قبل و نیم

شد .فاشیا و عضالت جنب مهرهای سمت راست مهرهها

ساعت بعد از تزریق دکسترومتورفان و همچنین قبل و

با یک اسکالپر ظریف خارج شد .پس از نمایانده شدن

 45دقیقه بعد از آخرین تزریق مینوسیکلین آزمایش

زائده عرضی مهره ششم کمری یا یک رنزور ظریف

رفتاری انجام شد .سالین (شرکت داروپخش) بهعنوان

اقدام به برداشتن آن شد که درست زیر آن ریشههای

حالل دکسترومتورفان و مینوسیکلین بهعنوان گروه شاهد

عصبی چهارم و پنجم کمری قرار داشت .بعد از آن با

و مشابه تزریق داروهای اصلی مورد آزمایش قرار گرفت.

احتیاط ریشه پنجم را با یک قطعه نخ سیلک شش صفر

این مطالعه با رعایت کامل اصول و پروتکلهای کار با

بسته و  1میلیمتر دیستالتر آن قطع شد .عمل جراحی

حیوانات آزمایشگاهی (قوانین اخالقی زیمرمن )1983

شم ( )Shamدقیقاً مانند جراحی  SNLانجام گردید و

صورت گرفت .همچنین استفاده از حیوانات در این

فقط مرحله بستن و قطع عصب انجام نشد .در پایان،

پژوهش بر اساس قوانین رفتار با حیوانات آزمایشگاهی

عضالت ،فاشیا و پوست با سیلک  4صفر دوخته شد و

انجمن بینالمللی مطالعه درد ( )IASPصورت گرفت.

حیوان در قفس انفرادی به هوش آمد .اولین سری

نتایج بهصورت میانگین ±انحراف معیار بیان شدهاند.
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مورد استفاده قرار گرفته است ( 7و  .)9اما از مدل درد

آزمایشها حداقل  14ساعت بعد انجام گردید .آزمایشات

سال هجدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

/ 11طب جنوب

جراحی از آزمون آنالیز واریانس دو طرفهی دادههای

گرم بر کیلوگرم وزن بدن ،در موشهای جوان آستانه درد

تکراری ( Two Way ANOVA Repeated

مکانیکی را در مقایسه با گروه سالین بهصورت

 )measureو برای مقایسه گروهها قبل و بعد از تجویز

معنیداری افزایش داده است ( .)P>1/15دوزهای  11و

داروها و مقایسه گروهها با یکدیگر بهترتیب از آزمون تی

 11میلیگرم بر کیلوگرم ،دکسترومتورفان نیز باعث

مستقل

کاهش آستانه درد مکانیکی در این سن شده است ولی

( )Unpaired t-testاستفاده شد .در مواردی که توزیع

معنیدار نبوده است .بر اساس شکل )B(1

دادهها نرمال نبود یا تساوی واریانسها تأیید نشد برای

دکسترومتورفان با دوز  41میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن،

اطمینان از دقت نتایج حاصله ،از آزمونهای کمکی و

آستانه درد حرارتی را نیز در گروه سنی جوان در مقایسه

ناپارامتریک استفاده گردید .برای رسم نمودارها و آنالیز

با گروه سالین بهصورت معنیداری افزایش داده است

دادهها از نرمافزار پریزم )Graph pad prism 5( 5

( )P>1/15ولی دوزهای  11و  11میلیگرم بر کیلوگرم

استفاده شده است )P>1/15( .بهصورت معنیدار تلقی

تأثیری نداشته است.

زوجی

(t-test

)paired

و

تی

شده است.

*

الزم بهذکر است که در این مطالعه با محدودیتهایی از

15

قبیل مشکل بودن تهیه داروها به دلیل گرانی و تحریم،
عدم توانایی استفاده از ردههای سنی نابالغ بهدلیل نیاز به

10

تجهیزات میکروسکوپی و احتمال قطع اشتباه ریشه
5

عصبی چهارم به جای پنجم کمری مواجه بودیم که در
این صورت باید حیوان را از مطالعه خارج میکردیم.
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in
e

نظر شده است.

al

مطلب از آوردن نمودارها و پرداختن به این بخش صرف

SN
L

از مطالعات قبلی که منابع آن ذکر شده و طوالنی شدن

+s

جراحی صورت میگرفت .بهدلیل نتایج مشابه در بسیاری

0

)Thermal threshold (seconds

 SNLقبل از آزمایشات اصلی یک گروه شم (کاذب) و

15

شکل  )1اثر دکسترومتورفان ( )Dexبا دوزهای  11 ،11و  41میلیگرم بر کیلوگرم وزن
بدن بر آستانه درد مکانیکی ( )Aو حرارتی ( )Bدر موشهای جوان ( 5-6هفته) در
گروه )n=6( )P>1/15(:*،Unpaired t- test( SNL
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برای مقایسه گروه شم و  SNLدر روزهای قبل و بعد از

بر اساس شکل  ،)A( 1دکسترومتورفان با دوز  41میلی-

درد نوروپاتيک و گيرنده  NMDAو ميكروگليا13 /

زينلي و همكاران

دکسترومتورفان با دوزهای  11و  41میلیگرم بر کیلوگرم

نسبت به گروه سالین بهصورت معنیدار افزایش دهد

وزن بدن ،در مقایسه با گروه سالین افزایش معنیداری در

( .)P>1/11با توجه به شکل  ،)B( 3مینوسیکلین با

آستانه درد مکانیکی ایجاد کرده است ( .)P>1/15دوز 11

دوز  11و  31میلیگرم بر کیلوگرم توانسته است در

میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن اگر چه آستانه مکانیکی

گروه سنی جوان آستانه درد حرارتی را نیز نسبت به

درد را افزایش داده اما معنیدار نبوده است .در گروه سنی

گروه سالین بهصورت معنیدار افزایش دهد اما میزان

بالغ ،دکسترومتورفان با دوز  11و  11میلیگرم بر

معنیداری آن در مورد دوز  31میلیگرم بر کیلوگرم

کیلوگرم وزن بدن آستانه درد حرارتی را نسبت به گروه

( )P>1/11بیشتر از دوز  11میلیگرم بر کیلوگرم

سالین افزایش داده است اما معنیدار نبوده است .دوز 41

( )P>1/15بوده است.

میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن توانسته است بهصورت

**
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شکل  )3تزریق داخل صفاقی روزانه مینوسیکلین ( )Minoتا روز  5بعد از
جراحی  SNLو تأثیر آن برآستانه درد مکانیکی ( )Aو حرارتی ( )Bدر
موشهای جوان ( 5-6هفته) ()P>1/15( :*Unpaired t- test

شکل  )1اثر دکسترومتورفان ( )Dexبا دوزهای  11 ،11و  41میلیگرم بر
کیلوگرم وزن بدن بر آستانه درد مکانیکی ( )Aو حرارتی ( )Bدر موشهای بالغ
( 11-11هفته) جراحی )n=6( )P>1/15(:*Unpaired t- test( SNL

بر اساس شکل  )A( 3تزریق مینوسیکلین با دوز  11و
 31میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن در موشهای جوان
http://bpums.ac.ir

()P>1/11(**)n=6

با توجه به شکل  )A( 4در گروه سنی بالغ،
مینوسیکلین با دوز  31میلیگرم بر کیلوگرم توانسته
است آستانه مکانیکی درد را بهصورت معنیداری
نسبت به گروه سالین افزایش دهد ( )P>1/11اما دوز
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بر اساس شکل  )A(1در گروه سنی بالغ ( 11-11هفته)،

نوروپاتیک توانسته است آستانه درد مکانیکی را

سال هجدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

/ 63طب جنوب

معنیداری ایجاد کند .بر اساس شکل ،)B( 4

آستانه درد مکانیکی را بهبود بخشد ( .)P>1/11اما در

مینوسیکلین با دوز  31میلیگرم بر کیلوگرم توانسته

مقایسه با دوز  31میلیگرم بر کیلوگرم مینوسیکلین

است افزایش معناداری در آستانه درد حرارتی نسبت

کمتر معنیدار بوده است ( .)P>1/111بر اساس شکل

به گروه سالین ایجاد کند ( )P>1/111اما دوز 11

 ،)B( 5دکسترومتورفان با دوز  11میلیگرم بر کیلوگرم

میلیگرم بر کیلوگرم نتوانسته است تغییری ایجاد کند.

نسبت به گروه سالین نتوانسته است تغییر معنیداری
در آستانه درد حرارتی ایجاد کند .همچنین مینوسیکلین
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شکل  )5تأثیر دکسترومتورفان ( )Dexداخل صفاقی در روز  5بعد از جراحی
 SNLو مینوسیکلین (( )Minoروزانه تا روز  )5بهصورت منفرد و یا با هم و

اما تجویز همزمان دکسترومتورفان و مینوسیکلین با

تأثیر آن روی آستانه درد مکانیکی ( )Aو حرارتی ( )Bدر موشهای بالغ

دوز  11میلیگرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه سالین

(11-11هفته) ()n=6( )P>1/111( ***)P>1/11( :**،Unpaired t-test
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 11میلیگرم بر کیلوگرم نتوانسته است افزایش

در موشهای بالغ توانسته است بهصورت معنیداری

درد نوروپاتيک و گيرنده  NMDAو ميكروگليا61 /

زينلي و همكاران

نشان دادهاند .زو و هاوو ( )1995( )XU & Haoتأثیر

بحث
دکسترومتورفان در موشهای بالغ و جوان مبتال به

 41میلیگرم بر کیلوگرم در موشهای صحرایی بالغ

نوروپاتی نشان داد که دوز  11میلیگرم بر کیلوگرم

که با روش آسیب نخاعی مبتال به آلودینیا شده بودند

دکسترومتورفان در موشهای جوان ( 5-6هفته) نه

مورد بررسی قرار دادند .دوز  11میلیگرم بر کیلوگرم

نتایج

حاصل

از

تزریق

دوزهای

تنها منجر به افزایش آستانه مکانیکی و حرارتی درد

تأثیری نداشته ،دوز  11میلیگرم بر کیلوگرم در

نشده بلکه تا حدودی نیز آن را کاهش داده است

تعدادی از موشها توانسته بود آلودینیا را کاهش دهد

(هیپرآلژزیای خفیفی ایجاد کرده است) اما در

و دوز  41میلیگرم بر کیلوگرم در تمامی موشها

موشهای بالغ ،باعث افزایش خفیف آستانه درد

توانست مؤثر واقع شود ( .)5کریمی ( )1119تأثیر

مکانیکی و حرارتی شده است .دوز  11میلیگرم بر

دوزهای  31 ،11و  45میلیگرم بر کیلوگرم

کیلوگرم دکسترومتورفان نیز در موشهای جوان بر

دکسترومتورفان را روی هیپرآلژزیا متعاقب نوروپاتی با

آستانه درد مکانیکی و حرارتی تأثیر قابل مالحظه

روش  CCIدر موشهای کوچک ( )miceمورد

نداشته یا بیتأثیر بوده است اما در موشهای بالغ

آزمایش قرار داد .در این آزمایش مشابه مطالعه حاضر

باعث افزایش قابل مالحظه آستانه درد مکانیکی شده و

دکسترومتورفان بهصورت وابسته به دوز توانست

آستانه درد حرارتی را اندکی افزایش داده است .دوز

هیپرآلژزیای حرارتی را کاهش دهد (.)18

 41میلیگرم بر کیلوگرم دکسترومتورفان در هر دو رده
سنی توانسته است آستانه درد مکانیکی و حرارتی را
بهمیزان زیادی افزایش دهد.

تال و بنت ( )1991( )Bennett & Talنیز نشان
دادند که دکسترورفان بهصورت وابسته به دوز،
هیپرآلژزیای حرارتی متعاقب نوروپاتی با روش CCI

بنابراین با توجه به تأثیر دوزهای متفاوت

را در موش صحرایی مهار میکند ( .)15اما در مورد

دکسترومتورفان در دو رده سنی جوان و بالغ میتوان

اثرات وابسته به سن دکسترومتورفان موارد مشابهی در

گفت که دکسترومتورفان در رده سنی بالغ نسبت به

مطالعات قبلی دیده نشد .برخالف نتایج این پژوهش،

رده سنی جوان بهصورت مؤثرتری توانسته است
عالیم درد نوروپاتیک را کاهش دهد .مهار کنندههای
متفاوت گیرنده  NMDAدر موشهای بالغ و جوان
با روشهای متفاوت (پیش درمانی ،پس از آسیب،
داخل نخاعی و استفاده سیستمیک) توانستهاند عالیم
درد نوروپاتیک (هیپرآلژزیا و آلودینیا) را کاهش دهند
( 13 ،14 ،3و .)14
مشابه نتایج مطالعه حاضر ،مطالعات قبلی تأثیر وابسته
به دوز دکسترومتورفان و هم خانواده آن دکسترورفان
( )Dextrorphanرا نیز در کاهش آلودینیا و هیپرآلژزیا
http://bpums.ac.ir

عبدالرزاق ( )1994( )Abdul-Razakتأثیر AP5

(آنتاگونیست رقابتی  )NMDAرا در محیط آزمایشگاه
( )Invitroدر همستر ( )Hamesterنابالغ نسبت به
گروه بالغ مؤثرتر ارزیابی کرده است ( .)16اورچ
( )1111( )Urchنیز اثر  AP5را در محیط طبیعی
( )Invivoو به صورت داخل نخاعی در مهار ورودی
فیبرهای  Cو تشدید ( )Wind upآن پس از تحریک
در موشهای صحرایی سالم و غیرنوروپاتیک مورد
ارزیابی قرار داده است که در آن مطالعه تأثیر  AP5در
موشهای نابالغ نسبت به موشهای بالغ بیشتر بوده
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متفاوت

دکسترومتورفان داخل صفاقی را با دوزهای  11 ،11و

سال هجدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

/ 66طب جنوب

عبدالرزاق و اورچ میتواند به تفاوتهای مطالعه

متفاوت باشد.

حاضر و مطالعات قبلی برگردد .مطالعه حاضر در

گونزالس ( )1991( )Gonzalezمیزان حساسیت گیرنده

از

 NMDAبه گلوتامات را در نخاع موشهای نابالغ و

دکسترومتورفان که آنتاگونیست غیررقابتی گیرنده

بالغ مورد بررسی قرار داده است .نتایج این مطالعه نشان

 NMDAمیباشد و همچنین در موشهای مبتال به

داد که میزان باند شدن گلوتامات با گیرنده  NMDAدر

نوروپاتی انجام شده است اما مطالعات قبلی با استفاده

شاخ خلفی نخاع در روز  6تا  11بعد از تولد حداکثر و

از یک مهارکننده رقابتی و در شرایط غیرنوروپاتیک و

سپس تا سن بلوغ کاهش مییابد (.)18

در محیط آزمایشگاهی ( )Invitroانجام پذیرفته است،

مینوسیکلین با دوز  11میلیگرم بر کیلوگرم در

بنابراین بخشی از این تناقضات میتواند به این موارد

موشهای جوان ( 5-6هفته) توانسته است آستانه درد

برگردد (.)17

مکانیکی را به میزان قابل مالحظهای افزایش دهد اما در

هیپرآلژزیای ایجاد شده توسط دکسترومتورفان در

موشهای بالغ ( 11-11هفته) نتوانست تغییر معنیداری

دوزهای غیر مؤثر میتواند ناشی از افزایش درک درد

ایجاد کند .دوز  31میلیگرم بر کیلوگرم مینوسیکلین در

در دوزهای پایین باشد .اما اینکه چرا دکسترومتورفان

هر دو رده سنی توانسته است آستانه درد مکانیکی و

که یک آنتاگونیست غیر رقابتی  NMDAمیباشد در

حرارتی را بهطور معنیدار افزایش دهد.

موشهای بالغ نسبت به موشهای جوان مؤثرتر بوده

راگاواندرا ( )1113( )Raghavandraدوزهای 11 ،11

است میتواند با کاهش میزان بیان گیرنده NMDA

و  41میلیگرم بر کیلوگرم را بهصورت داخل صفاقی

در موشهای بالغ نسبت به موشهای جوان در

و پیش درمانی از یک ساعت قبل تا  11روز بعد از

ارتباط باشد.

جراحی در مدل  SNLمورد استفاده قرار داد .نتایج

براون ( )1111( )Brownمیزان بیان نخاعی گیرنده

نشان داد که دوز  11میلیگرم بر کیلوگرم با میزان

 NMDAرا از بدو تولد تا سن بلوغ در موشهای

کمتر ( )P>1/15و دوزهای  11و  41میلیگرم بر

صحرایی مورد بررسی قرار داده است ،در این آزمایش

کیلوگرم با میزان بیشتری ( )P>1/11آلودینیا و

میزان بیان کلیه زیر واحدهای گیرنده  NMDAتا دو

هیپرآلژزیا را کاهش دادند اما همین دوزها وقتی از

هفتگی افزایش داشته و سپس تا رسیدن به سن بلوغ

روز  5بعد از جراحی به بعد مورد استفاده قرار گرفت

کاهش یافته است (.)16

نتوانستند از ایجاد آلودینیا یا هیپرآلژزیا ممانعت کنند یا

استگنگا ( )1111( )Stegengaمیزان بیان رسپتور

آن را کاهش دهند ( .)19میکا ( )1111( )Mikaدوز

 NR1را در نورونهای حرکتی شاخ قدامی نخاع در

 31میلیگرم بر کیلوگرم مینوسیکلین را بهصورت

موشهای صحرایی بالغ و جوان مورد بررسی قرار

داخل صفاقی 1 ،و  16ساعت قبل از جراحی  CCIو

داد ،نتایج این مطالعه نشان داد که میزان بیان رسپتور

سپس دو بار در روز تا روز  7بعد از جراحی مورد

مذکور در موشهای بالغ نسبت به موشهای جوان

استفاده قرار داد .نتایج ،کاهش  15و  15درصد در

کمتر است ( .)17دلیل دیگر میتواند تفاوت در

آلودینیا و  11و  15درصد در هیپرآلژزیا را بهترتیب در

محیط

طبیعی

()Invivo

http://bpums.ac.ir

و

با

استفاده
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است .تفاوت در نتایج این مطالعه با مطالعات

حساسیت گیرنده  NMDAبه گلوتامات در سنین

درد نوروپاتيک و گيرنده  NMDAو ميكروگليا69 /

زينلي و همكاران

حاضر مینوسیکلین در موشهای جوان در مقایسه با

دارو از کاربرد تک تک آنها مؤثرتر است (.)19

موشهای بالغ (عکس دکسترومتورفان) ،مؤثرتر عمل

میکا ( )1117نشان داد که استفاده مینوسیکلین به

کرده است .علت اثرگذاری بهتر مینوسیکلین در کاهش

همراه مورفین میتواند اثر بیدردی مورفین در

آلودینیای مکانیکی و هیپرآلژزیای حرارتی در

کاهش آلودینیا و هیپرآلژزیا در شرایط نوروپاتیک را

موشهای جوان در مقایسه با موشهای بالغ احتماالً

تقویت کند .در آن مطالعه تزریق داخل صفاقی

به فعال شدن بیشتر میکروگلیا در پاسخ به آسیب

مینوسیکلین با دوز  16و  31میلیگرم بر کیلوگرم،

عصبی در موشهای بالغ مربوط میشود .نتایج

یک ساعت قبل از بستن عصب و سپس دو بار در

مولکولی مطالعه حاضر و مطالعات وگا و موس

روز تا روز هفتم بعد از جراحی به همراه مورفین

( ،)1117( )Vega & Mossاین موضوع را نشان داده

مورد استفاده قرار گرفت ( .)31با توجه به اینکه

است ( 1و  .)9با توجه به مطالعات قبلی و مطالعه

مکانیسمهای وابسته به میکروگلیا و همچنین گیرنده

حاضر دوز  11میلیگرم بر کیلوگرم مینوسیکلین و

 NMDAهر دو در درد نوروپاتی تأثیر بسزایی دارند

دکسترومتورفان در کاهش آلودینیا در موشهای بالغ

( ،)15کاربرد توأم مهار کنندههای آنها توانسته است

تأثیری نداشته یا اثر آن کم بوده است .بنابراین در

اثرات یکدیگر را تقویت کند.

مطالعه حاضر ،محققین نتیجه کاربرد توأم این دو دارو

نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که

را در موشهای بالغ مورد بررسی قرار دادند .تجویز

میکروگلیا و گیرنده  NMDAدر تفاوتهای وابسته

توأم این دو دارو مؤثرتر از هر یک به تنهایی در

به سن درد نوروپاتیک دخیل میباشند ،ولی نقش

کاهش آلودینیا عمل کرده است ،اما در مورد تأثیر توأم

میکروگلیا در پیدایش و حفظ دردهای نوروپاتیک

این دو دارو بر هیپرآلژزیا این تأثیر مشهود نبوده است.

بارزتر بوده است .از طرفی مهار میکروگلیا و گیرنده

و

 NMDAبه تنهایی و یا بهصورت توأم روی کاهش

در

مورد

استفاده

همزمان

مینوسیکلین

دکسترومتورفان در مطالعات قبلی مورد مشابهی دیده

عالئم درد نوروپاتیک مؤثر بوده است.

نشد اما استفاده همزمان هر یک از این داروها با

این مقاله برگرفته از پایاننامه دانشجویی کارشناسی

داروهای دیگر به چشم میخورد و استفاده آنها با

ارشد فیزیولوژی بوده که تمامی مراحل آزمایشگاهی و

داروهای دیگر توانسته است بهصورت مؤثرتری بر

نگارش آن در گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی

درد نوروپاتیک تأثیر بگذارد.

شهید بهشتی تهران با راهنمایی دانشیار محترم گروه

وانگ

()Wang

توام

سرکار خانم دکتر هما مناهجی صورت پذیرفته و از

()1119

تأثیر

تجویز

دکسترومتورفان و مالتونین را در موشهای صحرایی

تمامی اساتید و همکاران گروه که در انجام این مطالعه

و در مدل درد  CCIبر آلودینیا و هیپرآلژزیا مورد

مساعدت کردند صمیمانه سپاسگزاریم.
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Abstract

Background: Induced neuropathic pain following nerve injury has behavioral signs such as allodynia and
hyperalgesia. There are reports about the age dependent differences in severity and incidence and even
therapeutic response of this pain. In this study, we have tried to evaluate behavioral differences of this pain
in an induced neuropathic model in different ages, according to important role of N-methyl, D-aspartate
(NMDA) receptor and spinal microglia on induction and maintenance of pain.
Material and methods: Male rats were grouped in young (5-6 week) and mature (10-11 week). Under
general anesthesia, the spinal nerve ligation (SNL) surgery was operated on right leg. The effect of
different doses of dextromethorphan (NMDA blocker) and minocycline (microglia inhibitor) on 5 th day
after surgery was evaluated and compared in two age-groups.
Results: In this study, both Minocycline and dextromethorphan diminished neuropathic pain in a dose
dependent manner in these two ages. Minocycline in contrast to dextromethorphan was more effective in
young rats. The co-administration of ineffective doses of minocycline and dextromethorphan could be
effective.
Conclusion: Microglia and NMDA receptor function in neuropathic pain is different in different ages and
the role of microglia is more evident. On the other hand the inhibition of both microglia and NMDA
receptor can be considered for lowering neuropathic pain.

Key words: NMDA, Spinal microglia Allodynia, Hyperalgesia, Dextromethorphan, Minocycline.
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