
  

  
     

 
 
  

  



  آستانه درد حرارتی، بی دردی و پردردی مرفین بر C اثرات کاهش فیبرهای

 مرتضی بهنام رسولی - مسعود فریدونی – زهرا علیزاده

  دانشکده علوم پایه ، گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،

 1µg/kg و اثر پر درد کننده مرفین در دوز mg/kg 10 وجود اثر بی درد کننده مرفین در دوز به دلیل

اولیه و به ویژه  در موش صحرایی و همچنین وجود گیرنده های اوپیوئیدی بر روی آورانهای عصبی 
حرارتی و نیز بر اثرات آنالژزیک و  بر آستانه درد C ، در پژوهش حاضر اثر کاهش فیبرهای C فیبرهای

های نر نژاد  از موش.تمورد بررسی قرار گرف  Tail flick هایپرآلژزیک مرفین، با بکار گیری آزمون
 -بالغ در دو گروه کنترل جانوران (n=7)) .  گرم استفاده شد200 تا 180ویستار در محدوده وزنی 

دریافت کپسایسین ( و تجربی (C-normal) یا C دارای فیبرهای: دریافت حالل کپسایسین نوزادی( شم
ترل و تجربی در سه زیر گروه تحت کن-های شم هر یک از گروه. قرار گرفتند  (C- lesion )نوزادی یا

مرفین قرار گرفته و نتایج   1µg/kg و دوز  mg/kg 10 تجویز داخل صفاقی تک دوز سالین، دوز
 -C  درگروه . دقیقه پس از تزریق دارو بین گروه ها مقایسه شد 30 قبل و Tail flick حاصل از آزمون

normal10 ، دوز mg/kg  1 مرفین اثر بی دردی و دوزµg/kg دردی داشته آن اثر پر 
  ، (P<0.001)که آستانه درد افزایش یافته بود C-lesion در حالیکه در گروه های. (P<0.001)است

محو  مرفین نیز  1µg/kg مرفین افزایش و اثرات پر دردکننده دوز mg/kg 10اثرات بی دردکننده دوز
ی در انتقال سیگنال های درد حرارتی نقش بسیار مهم C نظر می رسد فیبرهای به.(P<0.01) شده بود
داده  گونه ای که کاهش این فیبرها توسط کپسایسین حساسیت به درد را به مقدار زیادی کاهش دارند به

پیشنهاد می کند که  C معمول پس از کاهش فیبرهای افزایش قدرت ضد دردی مرفین در دوز .است
بلکه  اعمال نمی شود C سی و از طریق فیبرهایمرفین صرفا به طور پیش سیناپ احتماال اثر بی دردی

را برای  Aδ از جمله میتوان اثرات پس سیناپسی و یا پیش سیناپسی از طریق سایر فیبرهای انتقالی درد
محو  C بسیار ناچیز، پس از کاهش فیبرهای  چون اثر پردردکنندگی مرفین در دوز.آن در نظر گرفت

و به طور پیش سیناپسی اعمال  C آن شاید از طریق فیبرهای شده است احتماال اثرات پر دردکنندگی
  .شده باشد
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EFFECTS OF C-FIBERS REDUCTION ON HEAT 
PAIN THRESHOLD, MORPHINE ANALGESIA 

AND HYPERALGESIA 

Zahra Alizadeh - Masoud Fereidoni- Morteza Behnam 
Rasouli   

Department of Biology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of 
Mashhad  

Because morphine shows its analgesic effect at the dose of 10 mg/kg and 
hyperalgesic effect at the dose of 1µg/kg in rat, and the presence of opioid 
receptors on the afferent nerves, specially C-fibers, present research had 
studied the effect of C-fibers reduction on heat pain threshold and 
analgesic and hyperalgesic effects of morphine using tail flick test. Male 
Wistar rats weighting 180-200 g were used (n=7). Adults animals were 
assigned in two groups: sham-control (received capsaicin vehicle at 
neonatal stage: C-normal) and experimental (received neonatal capsaicin: 
C-lesion). Each of them was divided by three subgroups. The subgroups 
were i.p. injected a single dose of saline, 10 mg/kg or 1µg/kg morphine 
separately. The results of tail flick tests were compared between the 
groups, before and 30 minute after the drug injections. In C-normal group 
morphine showed analgesic effect at the dose of 10 mg/kg while showed 
a hyperalgesic effect at the dose of 1µg/kg (P<0.001). In C-lesion group, 
pain threshold was elevated (P<0.001), in the same condition, analgesic 
effect of 10 mg/kg morphine was increased and hyperalgesic effect of 
1µg/kg morphine was decreased (p<0.01).  It seems that C-fibers have an 
important role on heat pain transmission because the reduction of these 
fibers using capsaicin significantly reduced the sensitivity to heat pain. 
Alleviation of morphine analgesic effect at usual dosage after the 
reduction of C-fibers suggests that analgesic effect of morphine is not 
mediated only presynapticaly and via C- fibers, nociceptor afferents like 
as Aδ fibers and also post synaptic effects of morphine have to be 
considered. Morphine ultra low dose hyperalgesia was disappeared by 
reduction of C-fibers, thus it is probable that morphine hyperalgesia is 
mediated presynapticaly and via C- fibers. 

Keywords: Capsaicin, C-fiber, analgesic, hyperalgesia, morphine, tail 
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