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اثرات تسکیندهنده درد سیلی مارین در موشهای صحرایی

مقاله پژوهشی

اثرات تسکیندهنده درد سیلی مارین و تداخل عمل آن با گیرندههای  H1هیستامینی در موشهای
صحرایی
میترا قلیزاده نیکپی ،1علی مجتهدین ،*2رضا سید

شریفی1

 -1گروه علوم دامی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 -2بخش فیزیولوژی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1395/09/21 :

تاریخ پذیرش مقاله1396/12/19 :

چکیده
زمینه و هدف :سیلی مارین ماده مؤثره گیاه خار مریم بوده که در طب سنتی به اثرات درمانی آن اشارهشده است؛ اما پژوهشهای اندکی در مورد اثر ضد
دردی و مکانیسم عمل آن انجامگرفته است؛ بنابراین در تحقیق حاضر اثرات تسکیندهنده درد سیلی مارین با استفاده از آزمون فرمالین با تأکید بر سیستم
نوروترنس میتری هیستامینرژیک در موشهای صحرایی بررسی گردید.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ،تعداد  42سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن  220 -250گرم در محدوده سنی  12-14هفته در گروههای 6
تایی در  7گروه شامل :گروه شاهد (سالین نرمال +فرمالین  %1کفپایی) 4 ،گروه تیمار با سیلی مارین ( 200 ،100 ،50و  400میلیگرم به کیلوگرم)1 ،
گروه تیمار با کلرفنیرآمین ( 20میلیگرم به کیلوگرم) 1 ،گروه پیش تیمار با کلرفنیرآمین ( 20میلیگرم)  +سیلی مارین ( 200میلیگرم) تقسیم شدند.
جهت ارزیابی درد پیکری از آزمون فرمالین استفاده گردید .تجزیهوتحلیل دادهها با روش آنالیز واریانس یکطرفه انجام شد.
با کلرفنیرآمین و سپس سیلی مارین موجب تقویت پاسخ ضد دردی سیلی مارین در هر دو مرحله اول و دوم درد فرمالینی گردید (.)P<0/05
نتیجهگیری :سیلی مارین اثرات ضد دردی داشته که احتما ًال این اثرات با بهکارگیری سیستم هیستامینی ایجاد میشود.
کلمات کلیدی :گیاه خار مریم ،تسکین درد ،سیلی مارین ،سیستم هیستامینرژیک ،موش صحرایی

مقدمه

* نویسنده مسئول :علی مجتهدین ،بخش فیزیولوژی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مغان ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران

265

Email: a_mojtahedin@uma.ac.ir

journal.fums.ac.ir

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2017.7.2.15.6

درد احساسی نامطلوب است که در اثر آسیب وارده به
بافتهای مختلف ایجاد میشود .درد بهعنوان عامل
هشداردهندهای است که وجود و یا احتمال وجود خطر را در یک
عضو نشان میدهد .در طی بررسی بهعملآمده توسط انجمن درد
آمریکا ،فقط در آمریکا پنجاه میلیون نفر در سنین مختلف از درد
رنج میبرند که برای کنترل کردن درد آنها بیش از  100میلیون
دالر هزینه میشود ( .)2 ،1درد عمدتاً به دو صورت حاد و مزمن
بروز میکند که درهرصورت باعث ایجاد مشکالتی در انسان
میشود که میتواند بهعنوان یک عامل محدودکننده یا
ناتوانکننده مانع از انجام فعالیتهای روزمره شود .به همین علت
انسان از زمانی که درد را شناخت در پی یافتن راهی برای علت
آن و چگونگی برطرف کردن آن بوده است ( .)3حس درد پاسخ

یک قسمت و یا کل سیستم عصبی به تحریکات آسیبرسان است
و شامل چهار روند فیزیولوژیک تبدیل ،انتقال ،تنظیم و درک
سیگنالهای عصبی است .درروند تبدیل ،انرژی محرک
آسیبرسان در گیرندههای درد به فعالیت الکتریکی تبدیل
میشود .در انتقال ،امواج عصبی بهوسیله سیستم عصب محیطی
منتقل میشوند .تنظیم از راه سیستم نزولی ضد درد آخرین
مرحله در تجربه درد آگاهانه درونی و عاطفی درد بوده و نتیجه
آن تغییر رفتار طبیعی حیوان و بروز نشانههای درد است (.)4
درد درنتیجه آسیب واردشده به بافت و یا در اثر عفونت ،باعث
ظهور فرآیند التهاب میگردد ( .)5محرکهای ایجادکننده درد
شامل انواع محرکها ی مکانیکی ،حرارتی و شیمیایی هستند.
محرکهای حرارتی و مکانیکی درد حاد یا تند ایجاد میکنند،
درحالیکه درد مزمن یا کند بهوسیله هر سه نوع محرک تولید
میشود .برخی از مواد شیمیایی که درد ایجاد میکنند عبارتاند
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نتایج :تزریق داخل صفاقی سیلی مارین بهطور معنیداری ( )P<0/05موجب کاهش پاسخ درد در هر دو مرحله اول و دوم درد فرمالینی گردید .پیش تیمار

میترا قلیزاده نیکپی و همکاران

مواد و روشها
حیوانات :در این مطالعه که بهصورت تجربی انجام گردید از
تعداد  42سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن بین -250
 220گرم در محدوده سنی  12-14هفته استفاده شد .حیوانات
در گروههای  6تایی در قفسهای مخصوص پرورش موش
صحرایی در آزمایشگاه با درجه حرارت  20-23درجه سانتیگراد
و چرخه روشنایی-تاریکی  12ساعت نگهداری شدند .غذای پلتی
استاندارد و آب بهطور آزاد در اختیار حیوانات قرار داده شد.
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متروک اراضی بایر در مناطق مختلف ایران یافت میشود.
برگهای این گیاه بزرگ با کنارههای دندانهای و خاردار به رنگ
سبز شفاف و گلهای آن لولهای و به رنگ ارغوانی است .ریشه و
اندام هوایی آن طعم تلخ و اثر اشتهاآور داشته و در طب سنتی
در درمان انواع بیماریها استفاده میشود .این گیاه دارای
ترکیبات متعدد ازجمله سیلی مارین است ( .)14در پژوهشها
اثرات فارماکولوژیکی مختلفی برای سیلی مارین شناسایی شده
است .این اثرات شامل خاصیت آنتیاکسیدانی ،محافظت کبدی،
ضد سرطانی ،عامل محافظت نورونی در برابر بیماریهای عصبی،
ضدالتهابی و فعالیت ایمنی است ( .)21-15در یک پژوهش به
اثرات ضد دردی سیلی مارین اشاره شده است (.)20
با توجه به مطالب ذکرشده در مورد اثرات درمانی این ماده،
بااینوجود در تحقیقات محدود صورت گرفته در رابطه با سیلی
مارین درزمینه درد به چگونگی اثر ضد دردی و مکانیسم عمل
آن بهویژه مداخله سیستمها ی نوروترنسمیتری مرتبط با اثر ضد
دردی آن اشاره نشده است .لذا هدف از تحقیق حاضر مطالعه
اثرات تسکیندهنده درد سیلی مارین با استفاده از روش تجربی
آزمون فرمالین با تأکید بر سیستم نوروترنسمیتری
هیستامینرژیک در موشهای صحرایی نژاد ویستار است.

داروهای مورد استفاده :سالین نرمال ،محلول فرمالین %37
(مرک-آلمان) ،سیلی مارین (شرکت سیگما -آلدریچ آلمان)،
کلرفنیرآمین (آنتاگونیست گیرنده  H1هیستامین) .داروها از
شرکت سیگما -آلدریچ آلمان تهیه گردید .از سالین نرمال
بهعنوان حالل و رقیقکننده داروها استفاده شد.
نحوه ارزیابی درد :برای ایجاد درد در حیوانات از آزمون
فرمالین استفاده گردید .حیوانات سه روز متوالی و هرروز 30
دقیقه در دستگاه آینه درد قرار داده شدند .این عمل بهمنظور
سازگاری حیوانات با روش کار و کاهش عوامل استرسزا انجام
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از :برادی کینین ،سروتونین ،هیستامین ،یون پتاسیم ،اسیدها،
استیل کولین و آنزیمهای پروتئولیتیک ( .)6هیستامین یکی از
مونوآمینها بوده که بهعنوان میانجی عصبی یا تنظیمکننده
عصبی در مغز پستانداران شناختهشده است ( .)7شواهد زیادی
وجود دارد که هیستامین نقش مهمی در واکنشهای آلرژیک و
التهابی دارد ( .)8اخیراً آنتیهیستامینها بهعنوان عوامل
کاهشدهنده درد موردتوجه قرار گرفتهاند .چون برخی از
آنتیهیستامینهای مهارکننده گیرنده  H1هیستامین در
مدلهای درمانگاهی و پیش درمانگاهی درد ،اثر کاهشدهنده
درد از خود نشان دادهاند ( ،)10 ،9بهطوریکه در موشهای
صحرایی تزریق داخل صفاقی مپیرامین (آنتاگونیست گیرنده )H1
موجب کاهش درد ناشی از تزریق کفپایی فرمالین شده است
( .)11همچنین تزریق داخل صفاقی کلرفنیرآمین (آنتاگونیست
گیرنده  )H1و سایمتیدین (آنتاگونیست گیرنده  )H2اثرات
کاهشدهنده درد را در آزمون فرمالین نشان داده است (.)12 ،9
از طرفی امروزه عمدتاً کنترل درد از طریق مصرف داروهای
ضدالتهاب غیراستروئیدی و داروهای اوپیوئیدی صورت میگیرد.
از عوارض ناخواسته این داروها میتوان به ایجاد اختالالت
دستگاهها ی گوارش ،تنفس ،ادراری و عصبی اشاره نمود .ضمن ًا
مصرف مزمن برخی از این داروها وابستگی روانی ایجاد میکند
()1؛ بنابراین ،انجام تحقیق جهت دستیابی به ترکیبات ضد درد
با عوارض کمتر ،ضروری به نظر میرسد .مواد مؤثر موجود در
گیاهان به دلیل همراه بودن با سایر ترکیبات در بسیاری موارد از
یک حالت متعادل زیستی برخوردار بوده ،بهنحویکه در بدن
انباشته نشده و درنتیجه اثرات جانبی کمتری بر جای میگذارند.
این نکته دلیل خوبی بر تحقیقات علوم جدید روی اطالعات
حاصل از طب سنتی را فراهم میآورد ( .)13لذا در سالهای اخیر
بهرهگیر ی از طب سنتی و گیاهان دارویی به دلیل دارا بودن
خواص متعدد درمانی بهویژه کم بودن عوارض جانبی آنها
موردتوجه محققین قرار گرفته است .در مسئله درد نیز به خواص
کاهنده و یا از بین برنده درد توسط برخی گیاهان توجه شده
است .ازاینرو طب سنتی و گیاهان دارویی منبع مناسبی جهت
یافتن داروهای ضد درد بوده تا از این طریق بتوان جایگزین
مناسبی برای داروهای سنتتیک با عوارض جانبی ناخواسته ارائه
نمود .در میان گیاهان ،گیاه دارویی خار مریم موردتوجه
پژوهشگران مختلف قرار گرفته است .این گیاه با نام
علمی  Silybum marianumبهطور خودرو در کنار جادههای
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شد .دستگاه آینه درد از یک محفظه شیشهای در ابعاد
 30×30×25سانتیمتر و یک چهارچوب چوبی تشکیل شده
است .در داخل چهارچوب یک آینه با زاویه  45درجه قرار داده
میشود .طرز قرار گرفتن آینه باعث مشاهده رفتارهای حیوان
متعاقب تزریق کفپایی فرمالین و یا سایر مواد درد زا از آینه
می شود .در روز سوم پس از سازگاری ،فرمالین یک درصد به
حجم  50میکرولیتر توسط سرنگ با سرسوزن شماره  29بهطور
زیر جلدی در کف پای راست حیوان تزریق شد و مدتزمان
لیسیدن و گاز گرفتن پنجه پای تزریقشده بهعنوان پاسخ درد در
فواصل زمانی  5دقیقهای برای مدت یک ساعت بهوسیله
کرونومتر برحسب ثانیه محاسبه شد (.)23 ،22
گروههای آزمایشی

استفاده از نرمافزار آماری  SPSS 19و آنالیز واریانس یکطرفه و
آزمون تعقیبی دانکن در سطح معنیداری  P<0/05ارزیابی
شدند.

نتایج
در مطالعه حاضر ،تزریق کفپایی فرمالین  1درصد موجب
بروز یک پاسخ درد دومرحلهای (مرحله اول  0-5دقیقه و مرحله
دوم  15-40دقیقه پس از تزریق فرمالین) در حیوانات گردید
(نمودار  1و  .)2تزریق داخل صفاقی سیلی مارین در مقادیر
 200،100،50و  400میلیگرم به کیلوگرم وزن بدن موجب
کاهش پاسخ درد در هر دو مرحله اول و دوم درد فرمالینی گردید.
بهطوریکه مقدار  200و  400میلیگرم به کیلوگرم وزن بدن
بهطور معنیداری ( )P<0/05موجب سرکوب پاسخهای درد در
هر دو مرحله اول و دوم شد (نمودار  1و .)2
تزریق داخل صفاقی کلرفنیرآمین به مقدار  20میلیگرم به
کیلوگرم وزن بدن موجب کاهش معنیدار ( )P<0/05پاسخ درد
فرمالینی در هر دو مرحله اول و دوم گردید (نمودار  3و  .)4پیش
تزریق کلرفنیرآمین به مقدار  20میلیگرم به کیلوگرم وزن بدن
قبل از سیلی مارین به مقدار  200میلیگرم موجب کاهش
معنیدار ( )P<0/05پاسخهای درد فرمالینی در هر دو مرحله اول
و دوم گردید .بهطوریکه در مرحله دوم درد فرمالینی و نه مرحله
اول این کاهش پاسخ نسبت به گروه سیلی مارین بهتنهایی
اختالف معنیدار ( )P<0/05نشان داد (نمودار  3و .)4

بحث و نتیجهگیری
در تحقیق حاضر تزریق کفپایی فرمالین  1درصد موجب
بروز یک پاسخ درد با الگوی دومرحلهای (مرحله اول  0-5دقیقه
و مرحله دوم  15-40دقیقه پس از تزریق فرمالین) در حیوانات
گردید .در مطالعات مربوط به ایجاد درد ،از فرمالین بهعنوان یک
ماده درد زا ،در غلظتها و حجمهای مختلف و در قسمتهای
مختلف بدن بهطور وسیعی در بررسی دردهای پیکری و احشایی
استفاده شده است ( .)25 ،24آزمون فرمالین یک مدل حیوانی
مهم در بررسی مکانیسمهای دردهای التهابی و نوروپاتیک است
( .)27 ،26در این مدل تزریق زیر جلدی فرمالین رقیقشده در
پنجه پای حیوان رفتار دومرحلهای درد ایجاد میکند ( 28 ،22و
 .)29رفتارهای مرتبط با آزمون فرمالین عمدت ًا شامل رفتار
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حیوانات در همه گروهها قبل از انجام آزمایش به مدت سه روز و
هرروز به مدت  30دقیقه با شرایط آزمایشگاه سازگار و آشنا
گردیده و در روز سوم تزریقات انجام گردید .همه آزمایشها در
بازه زمانی  9صبح تا  15بعدازظهر به ترتیب گروهبندی زیر انجام
پذیرفت.
 -1گروه ( 1گروه کنترل) :ابتدا سالین نرمال بهصورت
داخل صفاقی تزریق شده و  30دقیقه بعد تزریق کفپایی
فرمالین  1درصد انجام شده و پاسخ درد به مدت یک ساعت ثبت
گردید.
 -2گروههای  4 ،3 ،2و  :5به ترتیب مقادیر مختلف سیلی
مارین ( 200،100،50و  400میلیگرم به کیلوگرم وزن بدن)
بهصورت داخل صفاقی تزریق شده و  30دقیقه بعد تزریق
کفپایی فرمالین  1درصد انجام شده و پاسخ درد به مدت یک
ساعت ثبت گردید.
 -3گروه  :6ابتدا کلرفنیرآمین (آنتاگونیست گیرنده H1
هیستامین) به مقدار  20میلیگرم به کیلوگرم وزن بدن بهصورت
داخل صفاقی تزریق شده و  30دقیقه بعد تزریق کفپایی
فرمالین  1درصد انجام شده و پاسخ درد به مدت یک ساعت ثبت
گردید.
 -4گروه  :7ابتدا کلرفنیرآمین ( 20میلیگرم به کیلوگرم
وزن بدن) بهصورت داخل صفاقی تزریق شده و سپس  15دقیقه
پسازآن سیلی مارین ( 200میلیگرم به کیلوگرم وزن بدن)
بهصورت داخل صفاقی تزریق گردیده و  20دقیقه بعد تزریق
کفپایی فرمالین  1درصد انجام شده و پاسخ درد به مدت یک
ساعت ثبت گردید.
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لیسیدن و گاز گرفتن پنجه پای مورد تزریق واقع شده است.
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90

مدت زمان لیسیدن و گاز گرفتن پنجه پا (ثانیه)

80

70
60

*

*

50
40
30
20
10
0

مرحله اول درد فرمالینی ( 0-5دقیقه)
] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-07

نمودار  .1اثرات تزریق داخل صفاقی سیلی مارین بر پاسخ مرحله اول درد ناشی از تزریق کفپایی فرمالین یک درصد در موشهای صحرایی.
*) نشاندهنده اختالف معنیدار ( )P<0/05نسبت به گروه شاهد .تعداد حیوانات در هر گروه  6سر بوده و دادهها بر مبنای میانگین ±انحراف معیار استاندارد بیان شده است.

سیلی مارین( 100میلی گرم)  +فرمالین  1درصد

سیلی مارین( 50میلی گرم) +فرمالین  1درصد

گروه شاهد (سالین نرمال) +فرمالین  1درصد

سیلی مارین( 400میلی گرم) +فرمالین  1درصد

سیلی مارین(200میلی گرم)  +فرمالین  1درصد

70
*
*

50
40

*
30
20

مرحله دوم درد فرمالینی ( 15-40دقیقه)

0

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2017.7.2.15.6

10

مدت زمان لیسیدن و گاز گرفتن پنجه پا (ثانیه)

*

60

نمودار  .2اثرات تزریق داخل صفاقی سیلی مارین بر پاسخ مرحله دوم درد ناشی از تزریق کفپایی فرمالین یک درصد در موشهای صحرایی.
*) نشاندهنده اختالف معنیدار ( )P<0/05نسبت به گروه شاهد .تعداد حیوانات در هر گروه  6سر بوده و دادهها بر مبنای میانگین ±انحراف معیار استاندارد بیان شده است.

journal.fums.ac.ir

268

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال هفتم | شماره  | 2تابستان 1396

اثرات تسکیندهنده درد سیلی مارین در موشهای صحرایی

هرچند که رفتارها ی دیگر از قبیل باال و پایین پریدن حیوان،

گروه شاهد (سالین نرمال) +فرمالین  1درصد

کلرفنیرآمین(20میلی گرم) +فرمالین  1درصد

سیلی مارین(200میلی گرم)  +فرمالین  1درصد

کلرفنیرآمین(20میلی گرم) +سیلی مارین(200میلی گرم) +فرمالین  1درصد

90
80

60

*

50

*
*

40
30
20
10
0

مدت زمان لیسیدن و گاز گرفتن پنجه پا (ثانیه)

70

مرحله اول درد فرمالینی ( 0-5دقیقه)

*) نشاندهنده اختالف معنیدار ( )P<0/05نسبت به گروه شاهد .تعداد حیوانات در هر گروه  6سر بوده و دادهها بر مبنای میانگین ±انحراف معیار استاندارد بیان شده است.

کلرفنیرآمین(20میلی گرم) +فرمالین  1درصد

گروه شاهد (سالین نرمال) +فرمالین  1درصد

کلرفنیرآمین(20میلی گرم) +سیلی مارین(200میلی گرم) +فرمالین  1درصد

سیلی مارین(200میلی گرم)  +فرمالین  1درصد
70

50
40
*
30
*
†

20

0

مرحله دوم درد فرمالینی ( 15-40دقیقه)
نمودار  .4اثرات تزریق داخل صفاقی سیلی مارین و کلرفنیرآمین بر پاسخ مرحله دوم درد ناشی از تزریق کفپایی فرمالین یک درصد در موشهای صحرایی
*) نشاندهنده اختالف معنیدار ( )P<0/05نسبت به گروه شاهد )† .نشاندهنده اختالف معنیدار ( )P<0/05نسبت به گروه سیلی مارین بهتنهایی.
تعداد حیوانات در هر گروه  6سر بوده و دادهها بر مبنای میانگین ±انحراف معیار استاندارد بیان شده است.

269

journal.fums.ac.ir

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2017.7.2.15.6

10

مدت زمان لیسیدن و گاز گرفتن پنجه پا (ثانیه)

60

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-07

نمودار  .3اثرات تزریق داخل صفاقی سیلی مارین و کلرفنیرآمین بر پاسخ مرحله اول درد ناشی از تزریق کفپایی فرمالین یک درصد در موشهای صحرایی

میترا قلیزاده نیکپی و همکاران

270

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-07

journal.fums.ac.ir

درد ناشی از فرمالین شده است ( .)12آنتیهیستامینها بهعنوان
داروی کاهنده درد ،قبل و بعد از عمل جراحی بهطور وسیعی
مورداستفاده قرار میگیرند .مشاهدهشده که برخی از
آنتیهیستامینها از قبیل هیدروکسی زین ،دیفن هیدرامین،
پریالمین ،پرومتازین خصوصیات تسکین درد را هم در حیوانات
آزمایشگاهی و هم در انسان دارا میباشند ( .)38تزریق پریالمین
(آنتاگونیست گیرنده  )H1و رانیتیدین (آنتاگونیست گیرنده ،)H2
پاسخ ضد دردی وابسته به دوز در آزمون فرمالین نشان داده و
درد ناشی از تزریق داخل نخاعی هیستامین توسط آنتاگونیست
 CGRPرا سرکوب کرده است ( .)39تزریق آنتاگونیستهای
گیرنده ( H1کلرفنیرآمین) و  H2هیستامین (سایمتیدین) به
ترتیب پیشرفت درد حرارتی و مکانیکی را مهار کرده است ،اگرچه
کلرفنیرآمین اثر قویتری داشته است ( .)40پژوهشها مشخص
نموده است که هیستامین بهعنوان یکی از واسطههای التهاب
موضعی در هر دو مرحله درد فرمالینی دخیل است (.)43
گزارششده است که آنتاگونیست گیرنده  H3نیز اثرات کاهنده
درد در مدلهای درد نوروژنیک و التهابی داشته است (.)42 ،41
پژوهشها نشان داده که تزریق مرکزی هیستامین ،مپیرامین
(آنتاگونیست گیرنده  H1هیستامین) و فاموتیدین (آنتاگونیست
گیرنده  H2هیستامین) بهطور معنیداری باعث کاهش درد
مرحله دوم فرمالینی شده است ( .)22با توجه به نتایج حاصل از
کاربرد کلرفنیرآمین بهتنهایی در آزمون فرمالین و اثر ضد دردی
ناشی از آن در پژوهش حاضر ،این نتایج با یافتههای قبلی
ذکرشده همخوانی دارد.
نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر نشان داد استفاده از داروی
گیاهی سیلی مارین در مقادیر مختلف اثرات ضد دردی در هر دو
مرحله نوروژنیک و التهابی درد فرمالینی ایجاد کرده است .در
مطالعات مختلف اثرات درمانی متعددی برای سیلی مارین
بیانشده است .بیانشده است که در آزمون اسید استیک در
موشهای صحرایی ،سیلی مارین بهطور معنیداری تعداد
انقباضات شکمی را کاهش داده است .همچنین در آزمون غوطه
وری دم در موشهای صحرایی ،استفاده از سیلی مارین بهطور
معنیداری باعث افزایش مدتزمان سپریشده برای شروع تکان
دادن دم گردیده است .در آزمون صفحه داغ نیز سیلی مارین
باعث افزایش معنیدار در واکنش به باال کشیدن دم گردیده است
( .)44سیلی مارین اثرات ضدالتهابی وابسته به دوز و نیز
مهارکننده وابسته به دوز در انباشت لوکوسیتها در ترشحات
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لیسیدن و گاز گرفتن پنجه پای مورد تزریق واقع شده است.
هرچند که رفتارهای دیگر از قبیل باال و پایین پریدن حیوان،
تکان دادن پنجه پا ،تکان دادن دم نیز ممکن است مشاهده شود
( .)35 ،26مرحله اول آزمون فرمالین (درد نوروژنیک) که به مدت
 5دقیقه به طول میانجامد ،بهواسطه اثر مستقیم فرمالین بر روی
گیرندههای درد (فیبر عصبی نوع  )Cو فعال شدن آنها و یا از
طریق آزاد شدن هیستامین از مجاورت ماست سلها ایجاد
میشود .هیستامین نیز باعث آزادسازی ماده  Pو  CGRPشده و
یک ارتباط دوطرفه بین هیستامین و نوروپپتیدها در التهاب
نوروژنیک برقرار میشود ( .)37داروهایی از قبیل اوپیوئیدها که
در درجه اول بر روی سیستم عصبی مرکزی اثر میکنند،
میتوانند درد را در این مرحله بلوکه کنند ( .)30مرحله دوم (درد
التهابی) درنتیجه اثر مستقیم واسطههای التهابی صورت میپذیرد
و از دقیقه  15تا  20بعد از تزریق فرمالین آغاز میگردد و تا
دقیقه  60پس از تزریق ادامه مییابد .این مرحله وابسته به
پاسخهای التهابی القاء شده توسط آبشار اسید آراشیدونیک بوده
و واسطههای التهابی از قبیل پروستاگالندینها ،برادی کینین،
هیستامین TNF –α ،و اینترلوکینها آزاد میشوند .پس از مرحله
التهابی درد کاهش یافته و به صفر میرسد .تصور بر این است که
مرحله دوم بهواسطه حساسیت مرکزی نورونهای شاخ خلفی
نخاع بهعنوان نتیجهی عکسالعمل فیبرهای  Cدر طی مرحله
اول صورت میپذیرد ( .)34-32 ،29مرحله دوم درد فرمالینی به
عملکرد محیطی داروهایی از قبیل داروهای ضدالتهابی
غیراستروئیدی و کورتیکواستروئیدها حساس است (.)31 ،5
در مطالعات متعدد ،آزمون فرمالین در حیواناتی نظیر موشهای
آزمایشگاهی (بزرگ و کوچک) ،گربه ،خرگوش ،خوکچههندی،
مرغ خانگی با الگوی دومرحلهای نشان داده شده است .باوجوداین
در حیواناتی مثل خرگوش و گوسفند پاسخ درد ناشی از تزریق
فرمالین بهصورت یک مرحلهای گزارش شده است (.)36 ،29
بدین ترتیب نتایج بهدستآمده از این مطالعه در ارتباط با
پاسخهای درد فرمالینی بهصورت الگوی دومرحلهای با یافتههای
قبلی ما ( )12 ،9و یافتههای دیگران بهطور کامل مطابقت
میکنند.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تزریق بهتنهایی کلرفنیرآمین
در واکنشهای درد التهابی (مرحله دوم درد فرمالینی) اثر کاهنده
داشته است .مطالعات نشان داده کلرفنیرآمین باعث تضعیف درد،
در مرحله دوم (مرحله التهابی) و نه مرحله اول (درد نوروژنیک)
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فرمالینی در هر دو مرحله اول و دوم گردید .بهطوریکه کاهش
در پاسخ درد و درنتیجه اثر ضد دردی در مرحله دوم نسبت به
گروه سیلی مارین بهتنهایی بیشتر شد .نتایج مطالعه حاضر نشان
داد که اثر ضد دردی سیلی مارین در مرحله دوم درد فرمالینی
(درد التهابی) ناشی از اثرات این دارو بهواسطه دخالت در ترشح
واسطههای التهابی از قبیل پروستاگالندینها و به ویژه
لوکوترینها است .ترکیبات فالونوئیدی نظیر سیلی مارین با مهار
آنزیم سیکلوکسی ژناز ،تولید پروستاگالندین  Eرا از اسید
آراشیدونیک در پاسخ به محرکهای التهابی مهار میکنند و با
توجه به اینکه پروستاگالندینها در ایجاد التهاب و تشدید درد
اثر دارند ،احتماالً فالونوئیدهای موجود در این گیاه در ایجاد اثر
ضدالتهابی و ضد دردی نقش دارند .از طرف دیگر ترکیبات
فالونوئیدی دارای خواص ضد آلرژیکی نیز هستند .به همین دلیل
میتوانند اثرات مهاری در آزادسازی هیستامین از بازوفیلها و
ماست سلها داشته باشند .مهار ترشح هیستامین منجر به
جلوگیری از ترشح موادی از قبیل ماده  Pو (Calcitonin CGRP
) Gene-Related Peptideمیگردد و از این طریق نیز موجب
سرکوب درد و کاهش تداوم آن میگردد .از طرف دیگر تداخل
عمل سیلی مارین با کلرفنیرآمین نشان داد که استفاده توأم از
این داروها باعث کاهش معنیدار شدت و مدتزمان درد ناشی از
تزریق کفپایی فرمالین گردیده که احتماالً این اثرات ضد دردی
سیلی مارین ناشی از تقویت نمودن قدرت کاهش دهندگی درد
توسط آنتاگونیستهای هیستامینی است .درمجموع نتایج حاصل
از این تحقیق نشان داد سیلی مارین موجب کاهش پاسخهای
درد ناشی از تزریق فرمالین گردید .از سوی دیگر پیش تزریق
کلرفنیرآمین (آنتاگونیست گیرنده  H1هیستامین) موجب تقویت
اثرات ضد دردی حاصل از سیلی مارین شد .بدین ترتیب میتوان
بیان داشت که احتماالً اثرات کاهش دهندگی درد سیلی مارین
باواسطهگری سیستم هیستامینرژیک به انجام میرسد.
باوجوداین دستیابی به نتایج دقیقتر در این راستا نیازمند
استفاده از سایر آنتاگونیستهای گیرندههای هیستامینی و نیز
سایر آزمونهای بررسی درد است.
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التهابی نشان داده است ( .)18سیلی مارین یک ترکیب
فالونولیگنانی است .مطالعات نشان دادهاند که فالونوئیدها از
طریق مکانیسمهای مختلفی در جلوگیری و کاهش پاسخهای
التهابی عمل نموده و بهعنوان عوامل پیشگیریکننده در
بیماریهای قلبی و سیستم عصبی فعالیت میکنند (.)45
ازآنجاییکه سیلی مارین حاوی  %80سیلی بین است،
مشخصشده است که میتواند در بهبود فرآیندهای التهابی و
کاهش سطح سرمی سیتوکینهای التهابی مؤثر باشد .مطالعات
مختلفی تأیید کردهاند که سیلی بین بیان مولکولهای پیش
التهابی را مهار میکند ( .)47 ،46سیلی مارین فرآیند التهاب را
از طریق مهاجرت نوتروفیلها و سلولهای کوپفر مهار میکند.
سیلی مارین همچنین تشکیل واسطههای التهابی از قبیل
پروستاگالندینها و بهویژه لوکوترینها را از طریق مهار مسیر -5
لیپوکسی ژناز بلوکه میکند و باعث مهار آزادسازی و ترشح
هیستامین از بازوفیلها میشود ( .)17پژوهشها نشان داده که
در شرایط  in-vitroسیلی بین میتواند آزادسازی هیستامین را
از سلولهای بازوفیل خون در انسان کاهش دهد ( .)48مطالعات
نشان داده که سیلی مارین اثرات آنتیاکسیدانی در سیستم
عصبی مرکزی دارد که این اثربخشی مربوط به توانایی عبور از
سد خونی-مغزی است ( .)49همچنین پژوهشهای دیگر اثرات
این داروی گیاهی را بر روی بیماری عصبی مؤثر دانسته و عنوان
کردهاند که توانایی سیلی مارین در محافظت از نورون مربوط به
میانجیگری بهواسطه ویژگیهای آنتیاکسیدانی و ضد آپوپتوز
آن است ( .)50همچنین سیلی مارین میتواند نورونهای
دوپامینرژیک را بهطور مؤثری در برابر لیپو پلی ساکارید ایجاد
شده از نوروتوکسیسیتی در مغز محافظت کند ( .)51دادههای
آزمایشگاهی نشان میدهد که سیلی مارین و بهخصوص سیلی
بین اثرات بازدارنده شیمیایی در سلولهای سرطانی دارند .فرآیند
درمان موشهای مبتال به سرطان نشان داد که سیلی مارین
عوامل سرطانزایی پرتو خورشید را مهار میکند .طیف وسیعی
از مطالعات مشخص نموده که سیلی مارین به دلیل خواص
آنتیاکسیدانی ،ضدالتهابی و نیز خصوصیات تعدیلکنندگی
سیستم ایمنی به ممانعت از بروز سرطان در موشها کمک کرده
است (.)52 ،16
طبق پژوهش حاضر مشاهده شد که پیش تزریق کلرفنیرآمین
قبل از سیلی مارین موجب کاهش معنیدار پاسخهای درد
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تعارض منافع
.نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نکردهاند

میترا قلیزاده نیکپی و همکاران

دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی دام دانشگاه
محقق اردبیلی بوده و نویسندگان بدینوسیله از حمایت مالی
.دانشگاه محقق اردبیلی تشکر مینمایند
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Abstract
Background & Objective: Silymarin is an effective material of Milk thistle whose therapeutic effects
have been mentioned in folk medicine. However, little research has been conducted on its
antinociceptive effect and its mechanisms of action. Therefore, the aim of present study was to
investigate the pain-relieving effects of silymarin using Formalin test with an emphasis on histaminergic
system in rats.
Materials & Methods: In this experimental study, 42 male rats weighing approximately 200-250 g aged
12-14 weeks were divided into 7 groups with 6 rats in each group: control group (Saline + Formalin 1%
intraplantar), 4 treatment groups with silymarin (50, 100, 200 and 400 mg/kg), 1 treatment group with
chlorpheniramine (20 mg/kg), 1 pretreatment group with chlorpheniramine (20 mg/kg) + silymarin (200
mg/kg). Formalin test was used to assess somatic pain. One-way ANOVA was used to analyze the data.
Results: Intraperitoneal injection of silymarin significantly reduced pain response in both the first and
second phase of formalin pain (P<0.05). Pretreatment with chlorpheniramine and then silymarin
enhanced the analgesic response in both phases of formalin pain (P<0.05).
Conclusion: Silymarin has analgesic effects and these effects are probably caused by using the
histaminergic system.
Keywords: Aerobic training, Soleus muscle, AIF gene, caspase-9 gene
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