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اثر تجویز نخاعی کوکائین و آنتاگونیست سروتونرژیک (سیپروهپتادین)،
بر احساس درد در موش صحرایی
راهبه مهدینیا* ،1مسعود فریدونی ،2علی مقیمی
تاریخ اعالم وصول92/6/2 :
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تاریخ اعالم قبولی مقاله92/8/26 :

چكيده
مقدمه :کوکائین با اثر بر سیستم عصبی مرکزی باعث مهار بازجذب مونوآمینها (سروتونین ،نوراپینفرین و دوپامین) به پایانه پیش
سیناپسی و افزایش غلظت آنها میشود .مونوآمینهایی مانند سروتونین باعث بروز اثرات بیدردی در سطح نخاع میشوند .این
مطالعه اثرات تجویز سیستمیک و نخاعی کوکائین بر احساس درد و نیز ارتباط این اثرات با سروتونین را میکاود.
مواد و روشها :موشهای نر ویستار ( )200-250gدر گروههای سالین ) ،(i.pسالین ،(i.p) DMSO /کوکائین  ،(i.p) 25 mg/kgسالین
) ،(i.tسالین ،(i.t) DMSO/کوکائین  ،(i.t) 100 μg/10μlسیپروهپتادین

 (i.t) 33 μg/10μlو سیپروهپتادین  /33 μg/μl10کوکائین μg/10μl

 (i.t) 100قرار گرفتند .آستانه درد حرارتی با آزمون  Tail flickقبل و بعد از تجویز داروها اندازهگیری شد .برای القای درد شیمیایی،
از تزریق کف پایی فرمالین استفاده شد .آزمونهای آماری تی مستقل و آنوا مورد استفاده قرار گرفتند.
یافتهها :درد در هر دو مرحله آزمون فرمالین در گروههای کوکائین  (P<0/01) (i.p) 25 mg/kgو کوکائین

(P<0/01) (i.t) 100 μg/10μl

کاهش ،اما در گروه سیپروهپتادین  (i.t) 33 μg/10μlطی مرحله اول افزایش یافت ) .(P<0/01در گروه سیپروهپتادین /33 μg/10μl
کوکائین  (i.t) 100 μg/10μlبخشی از کاهش درد حاصل از کوکائین در هر دو مرحله مهار شد ) .(P<0/01نتایج آزمون Tail flickدر
گروه سیپروهپتادین  (i.t) 33 μg/10μlنشاندهند ه کاهش آستانه درد حرارتی ) (P<0/001بود.
نتیجهگیری :به نظر ،مهار بازجذب سروتونین در سطح نخاع در بروز اثرات بیدردی کوکائین نقش دارد ،زیرا رهایی سروتونین

از پایانههای سروتونرژیک نخاعی با مهار نورونهای انتقال درد ،باعث کاهش درد میشود و احتماالً مهار گیرندههای نخاعی

سروتونین توسط سیپروهپتادین بخشی از اثرات ضد دردی کوکائین را کاسته است.
کلمات کلیدی :کوکائین ،درد ،سروتونین ،سیپروهپتادین

مقدمه

از آن بوده است .پاتوفیزیولوژی درد شامل برهمکنشهای بسیار

درد احساس ناخوشایندی است كه در حقیقت بخشی از سیستم

پیچیده ساختارهای محیطی و مرکزی متفاوت زیادی که از سطح

دفاعی بدن میباشد که به فرد هشدار داده تا از شرایطی كه منجر به

پوست تا قشر مخ درگیر هستند ،میباشد ( .)1در شرایط فیزیولوژیکی

آسیب میگردد ،دوری کند .اما این احساس ناخوشایند همواره عذاب

طبیعی ،سیگنالهایی از طریق محرکهای شدید گرمایی ،مکانیکی،

آور بوده و انسان از زمانهای قدیم به دنبال راه حلهایی برای رهایی

شیمیایی و ...تولید میشوند که فیبرهای عصبی  Cو  Aδرا فعال

1ـ مربی ،ایران ،مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم ،گروه زیست شناسی
2ـ دانشیار ،ایران ،مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم ،گروه زیست شناسی (*نویسنده مسئول)
آدرس الکترونیکfereidoni@um.ac.ir :
تلفن09155242015 :
3ـ استاد ،ایران ،مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم ،گروه زیست شناسی

290

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

سال یازدهم

شماره 4

زمستان  1392شماره مسلسل 44

میکنند .هر دو نوع فیبرهای درد از پوست و اندامهای داخلی ،در

و نورآدرنرژیک از طریق دسته پشتی جانبی از ساقه مغز به نخاع

الیههای سطحی شاخ پشتی نخاع خاتمه مییابند .فیبرهای دیگر

میآیند و در شاخ پشتی خاتمه مییابند و با ایجاد مکانیسمهای

که از سلولهای انتقالی از  Substantia gelatinosaایمپالسها را به

دریچهای درد که انتقال پیام درد در شاخ پشتی را کنترل میکند

تاالموس میرسانند ،نورونهای درجه دوم میباشند .تاالموس

(مسیر مهاری پایینرو) نقش مهمی در تنظیم درد بازی میکنند (.)2

مکان عمده برای جمع بندی ورودیهای درد میباشد .از تاالموس

اختالل در عملکرد این مسیرهای مهاری پایین رو میتواند منجر

نورونهای درجه سوم پیام درد را به قشر مخ انتقال میدهند که در

به حساسیت باال به درد و حتی واکنش دردناک نسبت به محرکی

آنجا پردازش بیشتر انجام میشود و منجر به احساس درد میگردد

که به طور طبیعی ناخوشایند نیست شود ،به نظر میرسد ترکیباتی

( .)2امروزه داروهای گیاهی و شیمیایی متعددی برای كاهش و یا

که انتقال عصبی سروتونین را افزایش میدهند در کنترل درد مؤثر

از بین بردن احساس درد استفاده میشوند .مواد مخدر نیز در این

باشند ( .)10همچنین مطالعات نشان داده که تحریک الکتریکی

زمینه كاربردهای زیادی دارند .از جمله این مواد میتوان به مرفین،

مناطقی از مغز مانند ماده خاکستری اطراف قنات مغزی یا هسته

كدئین ،هروئین و ...اشاره نمود كه از آنها برای بیدردی ،حتی در

رافه مگنوس ،از طریق رهایی موضعی سروتونین و نوراپینفرین

بیماران با دردهای سرطانی و دردهای بعد از جراحی و ...استفاده

درون زاد در شاخ پشتی نخاع منجر به ایجاد بیدردی میشود .این

میگردد ( .)1كوکائین نیز نوعی ماده روان گردان میباشد که از

بیدردی حاصل از تحریک ،توسط آنتاگونیستهای نورآدرنرژیک

برگهای گیاه  Erythroxylum cocaاستخراج میشود .این ماده ،محرک

مانند  Phentolamineیا سروتونرژیک مانند  Methysergideمعکوس

سیستم عصبی مرکزی ( )3و بیحس کننده موضعی نیز میباشد

میگردد ( .)2سروتونین گیرندههای متعددی دارد ( ،)11و انواع

( .)4خاصیت بیحس کنندگی کوکائین در نتیجه مهار برگشت

مختلف آنها در نخاع موجودند و در کنترل درد نقشهای متفاوتی

پذیر ایمپالسهای عصبی از طریق جلوگیری عبور یون سدیم به

دارند .مطالعات زیادی به نقش گیرندههای نوع  5-HT1و  5-HT2و

درون سلول ایجاد میگردد ( .)5همچنین کوکائین به دلیل اثر بر

 5-HT3در تنظیم انتقال درد اشاره کردهاند و نشان دادهاند که فعالیت

مسیر پاداش مزولیمبیک ،سرخوشی آور و نیز اعتیاد آور است (.)6

این گیرندهها در سطح نخاع منجر به ایجاد اثرات بیدرد کننده طی

اثرات معمول کوکائین زمانی رخ میدهند که در سیستم عصبی

آزمون فرمالین و سایر مدلهای درد میگردد ( 13 ،12و  .)14در

مرکزی ،به ناقل مونوآمینها مانند سروتونین ،نوراپینفرین و دوپامین

مطالعاتی که بر روی میمون رزوس در مورد اثرات بیدرد کننده

موجود در غشای پیش سیناپسی متصل میگردد و با مهار فعالیت

کوکائین و ارتباط آن با سیستم سروتونرژیک در تجویز سیستمیک

ناقلها باعث جلوگیری از بازجذب این مونوآمینها به پایانه پیش

صورت گرفته ،به نقش این سیستم و گیرندههای سروتونین در

سیناپسی میشود و در نتیجه غلظت این میانجیهای عصبی را در

ایجاد اثرات بیدرد کننده کوکائین اشاره شده است .مشخص شده

فضای سیناپسی افزایش داده و منجر به تحریک بیشتر گیرندههای

است که اثرات بیدرد کننده کوکائین به صورت مرکزی میانجیگری

سروتونین و نوراپینفرین و دوپامین در غشای پس سیناپسی میشود

میشوند و احتمال میرود بخشی از این اثرات در نخستیان روی

( 8 ،7و  .)9مطالعات نشان دادهاند که مونوآمینهایی مانند سروتونین

سیستم سروتونرژیک مرکزی باشد ( ،)15اما در این مورد به سطح

و نوراپینفرین در بروز اثرات بیدردی مخصوص ًا در سطح نخاع

سیستم عصبی مرکزی (مغز یا نخاع) اشارهای نشده است .با توجه به

نقش مهمی ایفا میکنند .اجسام سلولی نورونهای سروتونین مغز

نقش مهم سروتونین در تنظیم مسیرهای درد ،به نظر تجویز نخاعی

در هستههای رافه واقع در مزانسفال قرار دارند و به طور پراکنده

کوکائین حداقل در بخشی با اثر بر سیستم سروتونرژیک نخاعی ،در

به مغز پیشین و نخاع ارسال ) (Projectionدارند .سروتونین در مغز

بروز اثرات ضد دردی موثر باشد .با توجه به اینکه گیرندههای 5-HT2

در پایانههای آکسونی تولید میگردد که در پاسخ به پتانسیل عمل

و  5-HT1سروتونین در کنترل درد و عملکرد سروتونین در سطح

از پایانه رها میشود و در فضای سیناپسی انتشار پیدا میکند تا

نخاع نقش مهمی دارند به نظر مهار این گیرندهها توسط آنتاگونیست

گیرندههای پس سیناپسی را فعال کند .نورونهای سروتونرژیک

این دوگیرنده (سیپروهپتادین) نیز در ایجاد اثرات بیدردی حاصل

اثر تجویز نخاعی کوکائین و آنتاگونیست سروتونرژیک (سیپروهپتادین) ،بر احساس درد در موش صحرایی
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از تجویز نخاعی کوکائین مؤثر باشد .هدف از انجام این مطالعه نیز

نسبت به غشاء بر روی آن قرار گیرد و به آرامی غشا خراش داده شد

بررسی فرضیات مذکور میباشد ،و اثرات ضد دردی کوکائین در

و مایع مغزی نخاعی به بیرون تراوش کرد که نشان دهنده دسترسی

سطح نخاع به همراه اهمیت سیستم میانجی سروتونین در سطح

به فضای مورد نظر برای وارد کردن لوله به فضای زیر عنکبوتیه

نخاع بررسی میگردد.

بود 8 .سانتیمتر از طول لوله پلی اتیلن  11سانتیمتری وارد فضای
زیرعنکبوتیه شد و در طول نخاع به پیش رانده شد و در نهایت

مواد و روشها

انتهای لوله حدودا ً بین قطعهی  4و  5کمری نخاع قرار گرفت3 .

برای انجام این پژوهش از موشهای صحرایی نر بالغ نژاد ویستار

سانتیمتر از این لوله به منظور تجویز داروها بیرون از نخاع قرار

در محدوده وزنی  200تا  250گرم استفاده شد .تمامی این موشها

گرفت .برای تجویز داروها از سرنگ هامیلتون  50 µIاستفاده شد.

در شرایط محیطی  12ساعت روشنایی 12 /ساعت تاریکی و دمای

پس از جراحی محل برش ،بخیه شده و پس از گذشتن  5روز الی

 22 ± 2 °Cبا دسترسی آزاد به آب و غذا و بدون هرگونه آلودگی

یک هفته دوره بهبودی ،در صورت نداشتن هیچ گونه نقص حرکتی

صوتی در قفسهای مخصوص  Plexy glassنگهداری شدند .تمامی

در حیوانات ،تجویز دارو و سایر مراحل آزمایشها انجام گرفت.

مراحل نگهداری و اجرای آزمایشها در آزمایشگاه تحقیقاتی

از آزمون فرمالین برای سنجش پاسخ حیوان به درد نسبت ًا طوالنی

فیزیولوژی جانوری گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه

مدت حاصل از آسیب شیمیایی به بافت استفاده گردید ( .)20بدین

فردوسی مشهد انجام گرفت ،همچنین کلیه عملیات آزمایشگاهی

صورت که  0/05 mlفرمالین  %2/5به زیر پوست کف پای چپ

بین ساعت  10صبح تا  2بعدازظهر ،با رعایت حقوق بین المللی

عقبی هرکدام از موشهای صحرایی تزریق و پاسخهای رفتاری

اخالق و حمایت از حیوانات آزمایشگاهی صورت گرفت (.)16

ناشی از درد حیوان در فواصل زمانی  15ثانیهای به مدت  60دقیقه

جهت انجام آزمایشها ،موشهای صحرایی بطور تصادفی در هشت

ثبت شد .در این آزمون ،مرحله اول پاسخ درد (فاز نوروژنیک)

گروه هفتایی دریافت کننده سالین ) ،(i.pسالین DMSO/به عنوان

معموالً در  5دقیقه اول و مرحله دوم پاسخ درد (فاز التهابی) حدودا ً

حالل دارو ) ،(i.pکوکائین  ،)17( (i.p) 25 mg/kgسالین ) ،(i.tسالین/

 15تا  30دقیقه پس از تجویز فرمالین به اوج خود میرسد .سپس

μg/10 μl

پاسخهای رفتاری به درد به صورت شدت درد مدرج گردیدند یعنی

/33کوکائین /10 μl

با توجه به مشخصات رفتاری حیوان ،به شدت درد حیوان درجه

 ،(i.t) DMSOکوکائین

μg/10 μl

 ،(i.t) 100سیپروهپتادین

 )18( (i.t) 33و گروه سیپروهپتادین

μg/10 μl

 (i.t) 100 μgدسته بندی شدند.

 0تا  3داده شد .به این صورت که به رفتار قرار دادن کل کف پا بر

به منظور لوله گذاری برای تجویز نخاعی ) ،(intrathecalحیوانات

روی زمین و نداشتن درد عدد صفر ،به قرار دادن فقط پنجه پا بر

مورد عمل جراحی قرارگرفتند .بدین صورت که موشهای صحرایی

روی زمین عدد  ،1به باال نگه داشتن کامل پا عدد  2و به لیس زدن

با تجویز داخل صفاقی کتامین ( )100 mg/kgو زایالزین

(mg/kg

و گازگرفتن و تکان دادن پا عدد  3تعلق گرفت (.)21

 )20بیهوش شدند .سپس موهای پشت سر (محل برش) تراشیده و

برای سنجش آستانه درد حرارتی از آزمون  Tail flickبر اساس روش

موشها در دستگاه استرئوتاکس قرار داده شدند .برای لوله گذاری

 D’Amourو  Smithاستفاده شد .شدت نور دستگاه طوری تنظیم

از روش  Yakshو  Rudyاستفاده شد ( .)19به این صورت که ابتدا

گردید که زمان متوسط پاسخدهی حیوانات بین  4تا  6ثانیه باشد و

در فاصله بین دو گوش و به سمت پایین برشی حدودا ً  2 cmایجاد

 15ثانیه به عنوان زمان قطع تابش نور به ثلث میانی دم حیوان (cut

گردید و بعد از کنار زدن پوست و عضالت به آرامی ،غشای بین

) of timeبرای جلوگیری از آسیب بافتی در نظر گرفته شد .زمان

استخوان اکسیپیتال و مهره اطلس نمایان شد .از لوله پلی اتیلن در

پاسخ دهی حیوان به تابش نور به ثلث میانی دم ،سه بار متوالی با

این روش جراحی برای وارد کردن به فضای زیر عنکبوتیه استفاده

فواصل یک دقیقهای اندازهگیری و میانگین آن به عنوان آستانه درد

میگردد که باید از فاصله بین اکسیپیتال و اطلس وارد شود .سپس

) (Tail Flick Latencyدر نظر گرفته شد .آستانه درد قبل و  30دقیقه

به آرامی با یک سر سوزن به صورتی که نوک سوزن با زاویه کم

پس از تجویز دارو به روش  i.pو  5دقیقه پس از تجویز دارو به
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نتایج آزمون فرمالین و  Tail flickبین گروههای سالین ) (i.pو سالین/

برای مقایسه بین گروهها میزان حداکثر اثر ممکن بر آستانه درد
) Maximum Possible Effect (MPE%با در نظر گرفتن تفاضل

 (i.p) DMSOو همچنین گروههای سالین ) (i.tو

سالین(i.t) DMSO/

Tail

نشان دهنده بالمانع بودن استفاده از  DMSOبه عنوان حالل دارو

 Flick Latencyقبل و بعد از تجویز داروها و با استفاده از فرمول زیر

برای تجویز داخل صفاقی ) (i.pو نخاعی ) (i.tبه بدن حیوان بود.

محاسبه گردید (.)22

همچنین عدم معنیداری تفاوتها بین دو گروه سالین (i.p) DMSO/و

		
Post drug latency – Pre drug latency
MPE% = ───────────────────── × 100
			
Cut of time – Pre drug latency

دادهها به صورت

mean±SEM

ارائه شدند .معنیداری تفاوت بین

سالین (i.t) DMSO/مؤید عدم تأثیر عمل جراحی برای تجویز دارو
به روش نخاعی ) (i.tنسبت به روش داخل صفاقی ) (i.pبر روند
آزمایشها ،بود (شکل ( ،)1شکل .)4

میانگینها با آزمون  ANOVAیک طرفه و با استفاده از نرم افزار آماری

اما مقایسه نتایج آزمون فرمالین بین گروههای سالین،(i.p) DMSO/

 GraphPad Prism 5و به دنبال آن مقایسه میانگینها با آزمون T student

کوکائین  (i.p) 25 mg/kgو کوکائین  (i.t) 100 μg /10 μlنشان دهنده

و با حداقل سطح معناداری  P<0/05برآورد شدند .نمودارها نیز با

کاهش معنیدار شدت درد در هر دو مرحله نوروژنیک و التهابی

استفاده از نرم افزار  Microsoft Excel 2007رسم شدند.
یافتهها

آزمون فرمالین طی تجویز داخل صفاقی کوکائین

(mg/kg

)25

) (P<0/01و نخاعی کوکائین ( (P<0/01) )100 μg /10 μlنسبت به
گروه سالین (i.p) DMSO/بود .همچنین این کاهش معنیدار شدت

مقایسه نتایج حاصل از آزمون فرمالین و  Tail flickبین دو گروه

درد ،در دقایق اولیه آزمون فرمالین در تجویز نخاعی کوکائین

سالین ) (i.pو سالین DMSO/به عنوان حالل دارو ) ،(i.pبین دو گروه

 )100 μg /10نسبت به تجویز داخل صفاقی آن ( )25 mg/kgبیشتر

سالین ) (i.tو سالین ،(i.t) DMSO/و همچنین بین دو گروه سالین/

بود )( ،(P<0/01شکل .)2

 (i.p) DMSOو سالین (i.t) DMSO/نشان داد تفاوت معنیداری در

همچنین مقایسه نتایج حاصل از آزمون فرمالین بین گروههای

شدت درد شیمیایی ناشی از تزریق کف پایی فرمالین در هر دو فاز

سالین ،(i.t) DMSO/کوکائین  ،(i.t) 100 μg /10 μlسیپروهپتادین

μl

اول و دوم آزمون فرمالین و هم چنین در آستانه درد حرارتی بین

 (i.t) 33 μg /10و سیپروهپتادین /33 μg /10 μlکوکائین /10 μl

μg

گروههای مذکور وجود نداشت .عدم تفاوت معنیدار در مقایسه

 (i.t) 100نشان داد که تجویز نخاعی سیپروهپتادین به تنهایی در

(μl

شکل  -1مقایسه نتایج حاصل از آزمون فرمالین بین گروههای سالین ) (i.pو سالین ،(i.p) DMSO/سالین ) (i.tو سالین .(i.t) DMSO/نتایج نشان داد که تفاوت
معنیداری در شدت درد شیمیایی ناشی از تزریق کف پایی  0/05 mlفرمالین  %2/5در هر دو فاز اول (نوروژنیک) و دوم (التهابی) آزمون فرمالین بین هیچکدام
از گروهها مشاهده نشد .نتایج به صورت  mean±SEMارائه شدهاند و در تمام گروهها  n=7میباشد.
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شکل  -2مقایسه نتایج حاصل از آزمون فرمالین بین گروههای سالین ،(i.p) DMSO/کوکائین  (i.p) 25 mg/kgو کوکائین  .(i.t) 100 μg /10 μlنتایج نشان داد
در گروههایی که کوکائین را دریافت کردند ،شدت درد شیمیایی ایجاد شده به وسیله فرمالین به طور معنیداری در هر دو مرحله آزمون فرمالین در مقایسه با
گروه سالین (i.p) DMSO/کاهش یافت .همچنین مقایسه نتایج آزمون فرمالین بین دو گروههی که کوکائین دریافت کرده بودند مؤید این بود که تجویز نخاعی
کوکائین در مرحله اول آزمون مؤثرتر از تجویز صفاقی آن باعث کاهش شدت درد شدهاست ،اما در مرحله دوم آزمون فرمالین تفاوت چندانی بین دو گروه
مشاهده نشد .نتایج به صورت  mean±SEMارائه شدهاند و در تمام گروهها  n=7میباشد **P<0/01( .و  ***P<0/001در مقایسه با گروه سالین(i.p) DMSO/
و  ++P<0/01و  +++P<0/001در مقایسه با گروه کوکائین .)(i.p) 25 mg/kg

شکل  -3مقایسه نتایج حاصل از آزمون فرمالین بین گروههای سالین ،(i.t) DMSO/کوکائین  ،(i.t) 100 μg /10 μlسیپروهپتادین  (i.t) 33 μg /10 μlو سیپروهپتادین
/33 μg /10 μlکوکائین  .(i.t) 100 μg /10 μlنتایج نشان داد در گروهی که سیپروهپتادین را به تنهایی دریافت کردند ،شدت درد شیمیایی ایجاد شده به وسیله
فرمالین در مقایسه با گروه سالین (i.t) DMSO/در فاز اول آزمون افزایش معنیداری یافتهاست ولی در فاز دوم آزمون در اکثر زمانها شدت درد افزایش نیافتهاست.
همچنین در گروهی که سیپروهپتادین و کوکائین را با هم به صورت تجویز نخاعی دریافت کردند ،سیپروهپتادین منجر به کاهش معنیدار اثرات بیدردی
ناشی از کوکائین در هر دو مرحله آزمون فرمالین در مقایسه با گروهی که فقط کوکائین دریافت کرده بودند ،شد اما این گروه در مقایسه با گروه سالینDMSO/
) (i.tنشان داد که بیدردی کوکائین در هر دو فاز آزمون فرمالین باقی مانده است .نتایج به صورت  mean±SEMارائه شدهاند و در تمام گروهها  n=7میباشد.
( **P<0/05، *P<0/01و  ***P<0/001در مقایسه با گروه سالین (i.t) DMSO/و  ++P<0/01و  +++P<0/001در مقایسه با گروه کوکائین .)(i.t) 100 μg /10 μl
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مقایسه با گروه سالین (i.t) DMSO/در فاز اول آزمون فرمالین باعث

)( ،(P<0/05شکل .)3

افزایش شدت درد و ایجاد پردردی شده است ولی در فاز دوم

مقایسه نتایج حاصل از آزمون  Tail flickبین گروههای سالینDMSO/

آزمون در اکثر زمانها شدت درد را افزایش نداده است )،(P<0/01

) ،(i.pکوکائین  (i.p) 25 mg/kgو کوکائین  (i.t) 100 μg /10 μlنشان

همچنین در گروهی که سیپروهپتادین و سپس کوکائین را به صورت

دهنده تفاوت معنیداری در آستانه درد حرارتی طی تجویز داخل

تجویز نخاعی دریافت کردند ،سیپروهپتادین باعث کاهش بخشی

صفاقی و تجویز نخاعی کوکائین در مقایسه با گروه سالینDMSO/

از اثرات بیدردی ناشی از کوکائین در هر دو مرحله آزمون فرمالین

) (i.pنبود که این مسئله مؤید این میباشد که احتماالً کوکائین در

در مقایسه با گروهی که فقط کوکائین دریافت کرده بودند ،شد

محدوده دوزهای مذکور در تجویز صفاقی و نخاعی اثر چندانی

) (P<0/01اما تجویز نخاعی همزمان سیپروهپتادین و کوکائین در

روی آستانه درد حرارتی نداشته است .اگرچه تجویز نخاعی کوکائین

مقایسه با گروه سالین (i.t) DMSO/نشان داد که هنوز بخشی از اثرات

نسبت به گروه سالین (i.p) DMSO/آستانه درد حرارتی را افزایش

بیدردی کوکائین در هر دو فاز آزمون فرمالین باقی مانده است

داد اما با محاسبه حداکثر اثر ممکن ) ،(MPE%کوکائین تنها منجر به
بروز دو درصد بی دردی شده که بسیار ناچیز میباشد (شکل .)5
همچنین مقایسه نتایج حاصل از آزمون

Tail flick

بین گروههای

سالین ،(i.t) DMSO/کوکائین  ،(i.t) 100 μg /10 μlسیپروهپتادین

μl

 (i.t) 33 μg /10و سیپروهپتادین /33 μg /10 μlکوکائین /10 μl

μg

 (i.t) 100نشان داد که تجویز نخاعی سیپروهپتادین به تنهایی در
گروه سیپروهپتادین  (i.t) 33 μg /10 μlدر مقایسه با گروه سالین/

 (i.t) DMSOمنجر به کاهش آستانه درد حرارتی شده و حدودا ً 16

شکل  -4مقایسه نتایج حاصل از آزمون  Tail Flickبین گروههای سالین )،(i.p
سالین ،(i.p) DMSO/سالین ( )i.tو سالین .(i.t) DMSO/نتایج نشان داد تفاوت
معنیداری در آستانه درد حرارتی بین هیچکدام از گروهها مشاهده نشد.
نتایج به صورت  mean±SEMارائه شدهاند و در تمام گروهها  n=7میباشد.

شکل  -5مقایسه نتایج حاصل از آزمون  Tail Flickبین گروههای سالین/
 (i.p) DMSOو کوکائین  (i.p) 25 mg/kgو کوکائین  .(i.t) 100 μg /10 μlنتایج
نشان داد که تفاوت معنیداری در آستانه درد حرارتی بین گروههای مذکور
وجود نداشت ،این در حالی است که مقایسه نتایج بین گروه دریافت کننده
کوکائین بصورت صفاقی و گروه دریافت کننده آن بصورت نخاعی نشان داد
که تجویز نخاعی کوکائین در محدوده غلظت معادل با تجویز صفاقی آن تا
حدودی افزایش دهنده آستانه درد حرارتی است اگرچه میزان افزایش آستانه
درد حرارتی بسیار اندک است و عم ً
ال تجویز نخاعی و صفاقی کوکائین در
محدوده غلظتهای به کار رفته اثر چندانی روی استانه درد حرارتی ندارد.
نتایج به صورت  mean±SEMارائه شدهاند و در تمام گروهها  n=7میباشد.

درصد پردردی ایجاد کرد ) .(P<0/001اما نتایج حاصل از آزمون Tail

 flickدر گروهی که سیپروهپتادین و کوکائین را با هم دریافت کرده

شکل  -6مقایسه نتایج حاصل از آزمون  Tail Flickبین گروههای سالین/
 ،(i.t) DMSOکوکائین  ،(i.t) 100 μg /10 μlسیپروهپتادین (i.t) 33 μg /10 μl
و سیپروهپتادین /33 μg /10 μlکوکائین  .(i.t) 100 μg /10 μlنتایج نشان داد
در گروهی که سیپروهپتادین را به تنهایی دریافت کردند ،آستانه درد حرارتی
در مقایسه با گروه سالین (i.t) DMSO/کاهش معنیداری یافتهاست .همچنین در
گروهی که سیپروهپتادین و کوکائین را با هم به صورت تجویز نخاعی دریافت
کردند ،کوکائین منجر به افزایش معنیدار آستانه درد حرارتی در مقایسه با
گروهی که فقط سیپروهپتادین دریافت کرده بودند ،شد .نتایج به صورت
 mean±SEMارائه شدهاند و در تمام گروهها  n=7میباشد***P<0/001( .
در مقایسه با گروه سالین (i.t) DMSO/و  +++P<0/001در مقایسه با گروه
سیپروهپتادین .)(i.t) 33 μg /10 μl
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بود در مقایسه با گروهی که فقط سیپروهپتادین را دریافت کرده

دردی ضعیف و نیز افزایش اثرات ضد دردی آگونیست گیرندهی

بود ،نشان داد که تجویز کوکائین به همراه سیپروهپتادین اثر پردرد

اوپیوئیدی میباشد ( .)15نشان داده شده که مهارکنندههای انتخابی

کننده سیپروهپتادین را مرتفع کرده است )( ،(P<0/001شکل .)6

بازجذب سروتونین نیز همانند کوکائین تولید اثرات ضد دردی
ضعیف میکنند و باعث افزایش ضد دردی آگونیست گیرنده

µ

بحث و نتیجهگیری

اوپیوئیدی شدهاند اما مهارکنندههای انتخابی بازجذب نوراپینفرین

یافتههای پژوهش حاضر همانند مطالعات قبلی ( )23نشان داد

و دوپامین ایجاد ضد دردی نکردند و نیز اثر ضد دردی آگونیست

که احتماالً اثر کوکائین بر درد ،بیشتر بصورت مرکزیباشد .زیرا

گیرنده  μاپوئیدی را افزایش ندادند ( .)15همچنین نشان دادند که

در پژوهش حاضر مشاهده کردیم که تجویز سیستمیک و مرکزی

اثرات مهارکنندههای انتخابی بازجذب سروتونین توسط تجویز

کوکائین در مرحله دوم آزمون فرمالین بیدردی یکسانی القاء میکنند

سیستمیک آنتاگونیست اختصاصی گیرندههای 5-HT1C, 5-HT2A,

و در مرحله اول آزمون فرمالین (درد نوروژنیک) حتی تجویز مرکزی

( 5-HT2Cمیانسرین )Mianserin ،خنثی میشود که نشان دهنده این

(نخاعی) کوکائین نسبت به تجویز صفاقی باعث کاهش بیشتر درد

است که اثرات این مهارکنندهها از طریق گیرندههای سروتونین

شد )( ،(P<0/01شکل  .)2در همین راستا در بررسیهای دیگر نیز

میانجیگری میشود ( .)15در مجموع این نتایج نشان میدهند که

نشان داده شد ،که تجویز سیستمیک آنتاگونیست گیرندههای دوپامین

مهار بازجذب سروتونین قادر به ایجاد اثرات ضد دردی ضعیف و

( D1و  )D2که اغلب در سیستم عصبی مرکزی یافت میشوند باعث

نیز افزایش اثر ضد دردی آگونیست گیرنده  µاوپیوئیدی میباشد

کاهش بیدردی ناشی از کوکائین در آزمون فرمالین گردید (.)15

و لذا اثرات مهاری کوکائین روی بازجذب سروتونین احتماالً

همچنین ،تجویز سیستمیک کوکائین متیودید (ایزومری از کوکائین

بطور مرکزی و شاید در سطح نخاع در اثرات ضد دردی کوکائین

که از سد خونی مغزی عبور نمیکند) باعث ایجاد اثرات ضد دردی

نقش داشته باشد .در این پژوهش نیز تجویز مرکزی (نخاعی)

و یا افزایش اثرات ضد دردی اوپیوئیدها نشد ( 23و  .)24در نتیجه

سیپروهپتادین به عنوان آنتاگونیست گیرنده سروتونین ) 5-HT2و

احتماالً اثرات ضد دردی کوکائین ،اگر نه همه آن حداقل بخش قابل

 )5-HT1بخشی از اثرات بیدردی کوکائین را در هر دو مرحله آزمون

مالحظهای از آن ،از طریق اثراتش در سیستم عصبی مرکزی اعمال

فرمالین کاهش داد )( ،(P<0/01شکل  )3که نشاندهنده نقش احتمالی

میشود .کوکائین در ترکیب با آگونیستهای گیرنده اوپیوئیدی

سروتونین و گیرندههای آن در بروز اثرات بیدردی کوکائین میباشد

مانند نالبوفین ) (Nalbuphineو مرفین باعث افزایش اثرات بی دردی

چرا که مهار مرکزی این گیرندهها حداقل بخشی از اثرات بیدردی

آنها در موشهای صحرایی شد ( 25و  .)26از آنجا که احتماالً

کوکائین را کاهش میدهد .البته شاید بتوان قسمتی از آن بخش از

کوکائین اثرات خود را با مهار بازجذب مونوآمینها اعمال میکند

دیگر اثرات بیدردی کوکائین را که با تجویز سیپروهپتادین کاهش

و هم سیستم مونوآمینرژیک و هم اوپیوئیدرژیک فعالیت مسیرهای

نیافته به خاصیت بیحس کنندگی کوکائین نسبت داد ،زیرا همان طور

درد را تنظیم میکنند و فعالیت مسیرهای مونوآمینرژیک پایین رو

که در مقدمه اشاره شد کوکائین به عنوان مهار کننده کانال سدیمی

که از مغز به نخاع ارسال میشوند باعث بروز بی دردی میشوند

نیز عمل میکند و باعث ایجاد بی حسی میشود ( .)5همچنین

اوپیوئیدی

بررسیهای دیگر نشان داد که مرحله دوم آزمون فرمالین که میتواند

ممکن است حداقل بخشی از اثرات ضد دردی خود را با تحریک

نتیجه رهایی فاکتورهای التهابی و حساس سازی مرکزی باشد با

سیستم سروتونرژیک و نورآدرنرژیک پایین رو اعمال کنند (.)27

داروهای ضد افسردگی (مهار بازجذب نوراپینفرین و سروتونین)

بنابراین ،ممکن است ،هر یک از این سیستمهای فوق در اثرات

غیر اختصاصی مانند آمیتریپتیلین

بی دردی کوکائین یا افزایش اثر ضد دردی بعضی آگونیستهای

اختصاصی بازجذب نورآدرنالین مانند دزیپرامین

 μتوسط کوکائین نقش داشته باشد .نشان داده شده که کوکائین

که برای کنترل کلینیکی درد استفاده میشوند ،کاهش مییابد (28

به عنوان مهارکننده بازجذب مونوآمینها قادر به ایجاد اثرات ضد

و  .)29بنابراین در مجموع میتوان بیان کرد که کوکائین شاید بیشتر

( .)15و چون برای مثال آگونیستهای گیرنده

)(µ

)(Amitriptyline

و مهار کننده
)(Desipramine
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اثرات ضد دردی خود را از طریق اثر بر سیستم عصبی مرکزی و

مؤثر است ( )15و همچنین وجود اثرات مهاری نوراپینفرین روی

حداقل بخشی در نخاع به ثمر میرساند و مکانیسمهای مرکزی

فیبرهای انتقال دهنده درد ( ،)23میتوان قسمتی از بخش دیگر از

و مسیرهای مونوآمینرژیک (سروتونرژیک و نورآدرنرژیک) در

اثرات ضددردی کوکائین را که با مهار فعالیت گیرنده سروتونین

بروز بیدردی کوکائین درگیر هستند .در حقیقت تیغههای سطحی

توسط تجویز مرکزی سیپروهپتادین در این پژوهش از بین نرفته،

(تیغههای  Iو  )IIشاخ پشتی نخاع شامل اینترنورونهای تحریکی و

به این بخش از اثرات کوکائین در رابطه با نوراپی نفرین نسبت داد

مهاری و نیز نورونهای درجه دوم انتقال دهنده درد تیغه  Iمیباشد.

که الزم است مورد پژوهشهای بعدی قرار گیرد.

این نورونها تعدادی مدارهای عصبی را تشکیل میدهند که قادرند

اما در آزمون  Tail flickتجویز صفاقی و نخاعی کوکائین هر کدام اثر

اطالعات مربوط به درد را که توسط فیبرهای آوران درجه اول (اولیه)

چندانی بر آستانه درد حرارتی نداشت و این در راستای پژوهشهای

به نخاع میرسد ،تنظیم کنند .سیستمهای پایین رو سروتونرژیک

قبلی میباشد که کوکائین در دوزی ) )25 mg/kgکه در تجویز صفاقی

و نورآدرنرژیک میتوانند از طریق مکانیسمهای زیر ،مدارهای

در آزمون فرمالین منجر به بروز بیدردی میشود در آزمون Tail flick

نورونی تیغههای سطحی شاخ پشتی نخاع را کنترل کنند )1( :مهار

بیاثر میباشد و باید دوز مورد استفاده در

مستقیم اینترنورونهای تحریکی و نورونهای انتقال دهنده درد،

بیشتر باشد ( .)32با توجه به اینکه ،غلظت تجویز نخاعی کوکائین

( )2تحریک مستقیم اینترنورونهای مهاری گاباارژیک و در نتیجه

در محدوده تجویز سیستمیک به کار گرفته شد ،بنابراین در تجویز

مهار نورونهای تحریکی )3( ،مهار مستقیم ورودیهای آوران اولیه

نخاعی هم اثرات بیدردی محسوس در آزمون  Tail flickمشاهده

به تیغههای سطحی شاخ پشتی نخاع .که همه این فعالیتها منجر

نشد .پس کوکائین میتواند درد شیمیایی ناشی از تزریق کف پایی

به کاهش انتقال پیام درد به مراکز باالتر و در نتیجه کاهش احساس

آزمونTail flick

بسیار

فرمالین را احتماالً بطور مرکزی و حداقل بخشی بصورت نخاعی

درد میشود .اثرات مهاری مستقیم نورآدرنالین روی نورونهای

مهار کند اما در دوز مؤثر در درد شیمیایی بر آستانه درد حرارتی

تیغه سطح شاخ پشتی نخاع یا روی فیبرهای  Cآوران ،از طریق

آزمون  Tail flickچندان مؤثر نبود.

فعالیت گیرندههای  α2آدرنرژیک میانجیگری میشود .در عوض

آزمون  Tail flickپاسخی رفلکسی به محرک حرارتی مضر است که

برای سروتونین گیرندههای متعددی وجود دارد .مث ً
ال گزارش

در سطح نخاع میانجیگری میشود .در این آزمون اشعه نوری تابیده

شده است که مهار نورونهای تیغههای سطحی شاخ پشتی نخاع

شده درد کوتاه مدتی به وجود میآورد که توسط مسیرهای نخاعی

توسط سروتونین ،فعالیت گیرندههای  5-HT1Aرا درگیر میکند

حمل میشود ( .)33شواهد نشان داده که فیبرهای  Cو  Aδبه محرک

5-HT2

حرارتی پاسخ میدهند ( 33و  )34و تحریک ایجاد شده توسط

( .)30همچنین مطالعات دیگر نشان داده که گیرندههای

نخاعی نیز نقش مهمی در مهار درد ایفا میکنند ( .)31با توجه

حرارت از طریق کانالهای

به نتایج این تحقیق که تجویز مرکزی (نخاعی) کوکائین باعث

) vanilloid type 1که بر روی این فیبرها وجود دارند به سیستم عصبی

ایجاد اثرات ضد دردی شیمیایی در هر دو مرحله نوروژنیک و

مرکزی ارسال میشود ( 35و  .)36تجویز نخاعی کوکائین به نظر با

التهابی آزمون فرمالین شد )( ،(P<0/01شکل  ،)2به نظر میرسد در

افزایش غلظت مونوآمینها در سطح نخاع منجر به افزایش اثرات

TRPV1 (Transient receptor potential

تجویز نخاعی ،احتماالً کوکائین با مهار بازجذب مونوآمینها (روی

مهاری این مونوآمینها روی فیبرهای  Cمرکزی و یا نورونهای

پایانههای مونوآمینرژیک که از مراکز باالتر به سمت نخاع آمدهاند) و

درجه دوم میشود که در انتقال درد شیمیایی نیز دخیل هستند و در

افزایش غلظت این مونوآمینها در سطح نخاع باعث افزایش اثرات

نتیجه تحریک پذیری این نورونها را کاهش میدهد و در نهایت

آنها بر روی گیرندهها احتماالً  5-HT2و  5-HT1که در سطح نخاع

انتقال درد به مراکز باالتر را نیز کاهش میدهد که در آزمون فرمالین

نقش مهمی در تنظیم درد ایفا میکنند و به تبع آن اثرات ضد دردی

به خوبی مشاهده شد .به هر حال بخشی از رفلکس نخاعی پاسخ به

حاصل از این مونوآمینها شده است ( 13 ،12و  .)14البته چون

درد حرارتی از طریق فیبرهای  Aδمیانجیگری میشود ( 37و )38

احتماالً کوکائین در افزایش غلظت نوراپینفرین در سطح نخاع نیز

و مطالعات نشان دادهاند که سیستم مهاری پایینرو به طور تبعیضی

اثر تجویز نخاعی کوکائین و آنتاگونیست سروتونرژیک (سیپروهپتادین) ،بر احساس درد در موش صحرایی
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اثرات مهاری بیشتری بر روی فیبرهای  Cنسبت به فیبرهای  Aδدارد

نورونهای انتقال دهنده درد در سطح نخاع ایفا مینماید (،)13

و باعث کاهش بیشتر فعالیت فیبرهای  Cنسبت به فعالیت فیبرهای

شاید بتوان یک فعالیت تونیک برای سیستم سروتونرژیک در

 Aδمیشود و همچنین برای مهار فعالیت فیبرهای  Aδباید مقدار

سطح نخاع پیشنهاد کرد که منجر به تعدیل احساس طبیعی درد

جریان الکتریکی وارده به هست ه رافه حدودا ً دو برابر جریان وارد

شیمیایی یا حرارتی شود با این توجیه است که احتماالً تجویز

شده به هسته رافه برای مهار فعالیت فیبرهای  Cباشد ( ،)39زیرا

نخاعی سیپروهپتادین به عنوان آنتاگونیست گیرندههای  5-HT2و

همانطور که قب ً
ال توضیح داده شد تحریک الکتریکی هسته رافه

 5-HT1با مهار این گیرندهها اثرات تعدیلی (مهاری) سروتونین رها

باعث مهار انتقال درد در شاخ پشتی نخاع میشود ( .)2با توجه

شده از پایانههای سروتونرژیک موجود بر نورونهای مرتبط با درد

به این توضیحات به نظر میرسد احتماالً اثر مهاری سروتونین و

(فیبرهای  Cو نورونهای انتقال دهنده درد) را از بین برده و منجر

نوراپینفرین تجمع یافته در سیناپسهای نخاعی در حضور مقادیری

به بروز پردردی در آزمون فرمالین میشود )( ،(P<0/01شکل .)3

از کوکائین که درد شیمیایی را در آزمون فرمالین مهار میکند ،برای

همچنین مهار این گیرندهها نیز بر روی فیبرهای  Aδکه در رفلکس

مهار فعالیت فیبرهای  Aδو در نتیجه مهار نورونهای انتقال دهنده

نخاعی  Tail Flickنقش دارند احتماالً باعث عدم فعالیت تعدیلی

درد مربوطه کافی نباشد .بنابراین شاید برای دیدن اثر قابل مالحظهای

مهاری سروتونین بر روی این فیبرها و نورونهای انتقال دهنده

از کوکائین در آزمون  ،Tail flickالزم باشد میزان تجویز را افزایش

درد مربوطه و در نتیجه کاهش آستانه درد حرارتی در آزمون

داد تا بخش قابل مالحظهای از فیبرهای  Aδرا که در رفلکس درد

 flickو پردردی شده است )( ،(P<0/001شکل .)6

حرارتی دخیل هستند از کار انداخت و بتوان اثر قابل مشاهده ضد

در مجموع شاید بتوان یک فعالیت تونیک طبیعی برای سیستم

دردی از آن ثبت نمود.

سروتونرژیک برای بروز یک نقش تعدیلی در انتقال طبیعی درد

همچنین در این بررسی با استفاده از آنتاگونیست گیرنده سروتونین،

در سطح نخاع پیشنهاد نمود به نحوی که مهار گیرندههای  5-HT2و

احتماالً نقش سروتونین و گیرنده آن در کیفیت انتقال درد روشنتر

شد به طوری که تزریق نخاعی سیپروهپتادین به عنوان آنتاگونیست

Tail

 5-HT1این اثر تعدیلی (مهاری) را در احساس درد کم نموده و منجر
به بروز پردردی شده است .حال کوکائین احتماالً با مهار بازجذب

( 5-HT2و ) 5-HT1باعث شدت درد بیشتری در آزمون فرمالین (به

سروتونین و افزایش غلظت آن و در نتیجه فعالیت گبرندههای آن

ویژه در مرحله اول) نسبت به گروه کنترل شد )( ،(P<0/01شکل .)3

حداقل قسمتی در سطح نخاع بخشی از اثرات ضددردی شیمیایی

که نشاندهند ه نقش فعالیت گیرندههای نخاعی سروتونین در

خود را بروز میدهد البته بخشهای دیگری از اثرات ضددردی آن

احساس درد در آزمون فرمالین میباشد به نحوی که کاهش این

ممکن است به اثرات مهاری آن روی کانالهای سدیمی و یا افزاینده

فعالیت باعث بروز پردردی گردید .همین مورد در آزمون درد

نوراپی نفرین حداقل در سطح نخاع از طریق مهار بازجذب نوراپی

حرارتی  Tail flickرخ داد به نحوی که مهار گیرندههای نخاعی با

نفرین باز گردد که الزم است مورد تحقیقات بیشتر قرار بگیرند.

تجویز نخاعی سیپروهپتادین باعث کاهش حد آستانه درد حرارتی و
بروز پردردی شد )( ،(P<0/001شکل  )6و نشان داد که مهار سیستم

تشکر و قدردانی

سروتونرژیک مرکزی در سطح نخاع حساسیت به درد حرارتی را

این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

افزایش میدهد .همانطور که در مورد نقش سروتونین در تنظیم

میباشد که با حمایت دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شده است.

درد در سطح نخاع قب ً
ال توضیح داده شد که رهایی سروتونین از

بدینوسیله از ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست محترم جمهوری

و

جهت تأمین داروی کوکائین مورد نیاز پژوهش حاضر تشکر و

پایانههای سروتونرژیک نخاعی ،با اثر بر گیرندههای

5-HT2

 5-HT1نقش مهمی در مهار انتقال پیام درد در فیبرهای آوران و نیز

قدردانی به عمل میآید.
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Abstract
Background: Cocaine by effect on central nervous system inhibits reuptake of monoamines (serotonin,
norepinephrine and dopamine) to presynaptic terminal and increases their concentration. Monoamines such
as serotonin cause analgesia at the spinal level. This study investigates the effects of systemic and spinal
administration of cocaine on pain sensation and the relation between these effects and serotonin.
Materials and Methods: Male Wistar rats (200-250g) were set in groups: saline (i.p), saline/DMSO (i.p),
cocaine 25mg/kg (i.p), saline (i.t.), saline/DMSO (i.t.), cocaine 100µg/10µl (i.t.), cyproheptadine 33µg/10µl
(i.t.) and cyproheptadine 33µg/10µl/cocaine 100µg/10µl (i.t.). Tail flick latency was measured before and
after administration. Intraplantar formalin was used for induction of chemical pain. The data was analyzed by
T-Test and ANOVA.
Results: Pain in both phases of formalin test was reduced in both cocaine 25mg/kg (i.p) (P<0.01) and
cocaine 100µg/10µl (i.t.) (P<0.01). However, in cyproheptadine 33µg/10µl (i.t.), was increased in the first
phase (P<0.01). In cyproheptadine 33µg/10µl/cocaine 100µg/10µl (i.t.), the part of pain reduction induced by
cocaine was reversed, in both phases (P<0.01). In tail flick test the results of cyproheptadine 33µg/10µl (i.t.)
showed reduced tail flick latency (P<0.001).
Conclusions: Inhibition of serotonin reuptake at the spinal level plays role in analgesic effects of cocaine
probably, because release of serotonin from the spinal serotonergic terminals causes inhibition of pain
neurons and reduction of pain. In addition, inhibition of spinal serotonin receptors by cyproheptadine reduced
part of analgesic effects of cocaine probably.
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