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برای تسکین درد از تعداد  درد يک حس نامطلوب است که تحت تاثیر دامنه وسیعي از عوامل به وجود مي آيد.

ين داروها عوارض زيادی مشاهده شود اما در اثر مصرف طوالني مدت ااروهای ضد درد سنتتیک استفاده ميزيادی د

ثابت شده که ترکیبات فالونوئیدی دارای اثر ضد دردی  شود. درمان با داروهای گیاهي طیف ديگر درمان مي باشد.مي

دانه سويا يافت  مخصوصاًن خوراکي و حبوبات فیتواستروژن جنیستئین ايزوفالوني است که در بعضي گیاها هستند.

شود و اثرات متعددی بر سالمتي دارد. اما پژوهش های اندکي در مورد اثر ضد دردی و مکانیسم عمل آن صورت  مي

 با فرمالین آزمون تجربي روش از استفاده با پیکریاثرات ضد دردی جنیستئین بر درد  مطالعه حاضر. در گرفته است

در اين مطالعه تجربي  انجام شد. ويستار نژاد صحرايي هایموش در هیستامینرژيک نوروترنسمیتری تمسیس بر تأکید

 9هفته در گروه های  19-14گرم و در محدوده سني  112-152سر موش صحرايي نر نژاد ويستار با وزن  84تعداد 

 12،  5ر با جنیستئین )گروه تیما 3%(، 1گروه شامل: گروه شاهد )سالین نرمال+ تزريق کف پايي فرمالین  4 تايي در

گرم به ازای میلي 12( H1آنتاگونیست گیرنده ) ، گروه تیمار با کلرفنیرآمیندن(گرم به کیلوگرم وزن بمیلي 12و 

 12میلي گرم به کیلوگرم وزن بدن( +جنیستئین) 12کیلوگرم وزن بدن به تنهايي، گروه پیش تیمار با کلرفنیرآمین)

به  گرم به ازای کیلوگرممیلي 12( H2آنتاگونیست گیرنده )یلوگرم وزن بدن(، گروه تیمار با رانیتیدين میلي گرم به ک

گرم به کیلوگرم( میلي 12ستئین )گرم به کیلوگرم وزن بدن ( + جنیليمی 12تنهايي، گروه پیش تیمار با رانیتیدين)

یزواريانس يک طرفه و سپس آزمون تکمیلي دانکن انجام تقسیم شدند. تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آنال

پاسخ درد در  (>25/2p)ر در هر سه دوز موجب کاهش معني داتزريق داخل صفاقي جنیستئین نتايج نشان داد  شد.

هر دو مرحله اول و دوم درد فرمالیني گرديد. پیش تزريق با کلرفنیرآمین و سپس جنیستئین موجب تقويت پاسخ 

. پیش تزريق با رانیتیدين و سپس (>25/2p)ه اول و دوم درد فرمالیني گرديد ستئین در هر دو مرحلضد دردی جنی

اثرات  اين نتايج مرحله دوم درد فرمالیني گرديد.پاسخ درد در  (>25/2p)جنیستئین موجب کاهش معني دار 

-التهابي نظیر سیتوکین هایطهدر سرکوب کردن و مهار واسو جنیستئین را  H1گیرنده سینرژيست بین آنتاگونیست 

 نمودن تقويت از جنیستئین ناشي دردی ضد اثرات دهد و مي توان نتیجه گرفت کهها و اينترلوکین ها را نشان مي

هیستامیني و به واسطه دخالت در ترشح واسطه های التهابي از  هایآنتاگونیست توسط درد دهندگي کاهش قدرت

 ین  است.قبیل پروستاگالندين ها و هیستام

 .موش صحرايي سیستم هیستامینرژيک، ،پیکریدرد ، کلیدواژه ها: جنیستئین
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 مقدمه -1-1

کند تا برای رهايي از  ن سال است که انسان تالش ميمشکالت انسان است و هزارا نيتر عيشادرد از 

مکانیسمي حفاظتي برای بدن است،که به  عمدتاً(. درد Goldman & Bennet, 2000) ی پیدا کندا چارهآن 

 فرد واکنشي جهت حذف محرک درد انجام دهد شود يمو باعث  شود يمهنگام وقوع آسیب بافتي ايجاد 

موجود زنده که معموالً به علت  کي نديدرد عبارت است از احساس ناخوشا(. يا به عبارتي 1،1219)گايتون

است که  يرسان بیاز عوامل آس يناش ها کيتحر نيو ا گردد يم جاديا 1آزاد يعصب یها انهيپا کيتحر

 لیبه دل شتریرساننده ب بیعوامل آس نياز ا یکند. دور یتا از آن عوامل دور سازد يموجود زنده را وادار م

ي درد به دو نوع عمده طورکل به(.  Bonica,1979) شود يم جادياست که در فرد ا ینديناخوشاس احسا

ثانیه بعد از اثر محرک درد حس  دهم ک. درد تند، حدود ي8و درد کند 3است: درد تند شده یبند دسته

و گاهي  و سپس به آهستگي طي چند ثانیه گردد يمدرد کند بعد از يک ثانیه حس  که درحالي، شود يم

 (.1219)گايتون، ابدي يمحتي دقايقي بعد افزايش 

و  9، حرارتي5ی درد مکانیکيها محرک عنوان بهکه  شود يمايجاد  ها محرکدرد با انواع متعددی از 

شود و  ی مکانیکي و حرارتي برانگیخته ميها محرکي درد تند با طورکل بهشوند.  ی ميبند دسته 7شیمیايي

ی شیمیايي که نوع شیمیايي ها محرکتوانند برانگیزند. برخي از  هر سه محرک مي درد کند را که درحالي

 از: اند عبارتکنند  درد را تحريک مي

 هایآنزيم و11، اسیدها، استیل کولینهای پتاسیميون ،12، هیستامین6، سروتونین4برادی کینین

را تحريک  ها آنمستقیم  طور  بهدهند ولي  ، حساسیت انتهاهای درد را افزايش مي11پروتئولیتیک

 (.1219)گايتون، کنند نمي

                                                
1- Guyton  
2 - Free Nerve ending 
3 - Fast pain 
4 - Slow pain 
5 - Mechanical stimuli 
6 - Thermal pain stimuli 
7

- Chemical pain stimuli 
8 - Bradykinin 
9 - Serotonin 
10 - Histamine 
11 - Acetylcholine 
12 - Proteolytic enzymes 
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تقسیم  3و غیر اوپیوئیدی 1اوپیوئیدی دودستهدرد به  لیوتحل هيتجزدر  کننده شرکت 1ی عصبيها يانجیم

های درد را تنظیم کنند، از  ، مکانیسمهم بادر همکاری نزديک  توانند يمشوند. اين دو سیستم  مي

 7و هیستامینرژيک 9سروتونرژيک،5کولینرژيک،8های آدرنرژيک سیستم توان يمی غیر اوپیوئیدی ها ستمیس

  .(Brown et al,2001) را نام برد

هايي است که  های التهاب و تب، از مولکول میانجي نيتر مهمدر بررسي منابع، هیستامین يکي از 

توسط شوارتز و شیمیايي  –با مطالعات عصبي  1642در سال  است. قرارگرفته مطالعه موردبسیار 

عنوان  نقش هیستامین به .مشخص شد که هیستامین يک میانجي عصبي مرکزی است 4همکارانش

درد  دهنده کاهشعوامل  عنوان به ها نیستامیه يآنت راًیاخ .های آلرژيک نشان داده شد ی واکنش واسطه

هیستامین در  H1  ی مهارکننده گیرندهها نیستامیه يآنت. چون برخي از اند قرارگرفته توجه مورد

 ،قهرمانيحاجي ) اند دهنده درد از خود نشان داده درمانگاهي و پیش درمانگاهي درد، اثر کاهش یها مدل

1365.) 

هم در درمان بسیاری از  و امروزه اند بودهحائز اهمیت  دردهای قديم گیاهان برای التیام ها زماناز 

 ;Saxes, 1987) شود واص درماني گیاهان تکیه ميخ و   ها روی نقش و توانايي التیام بخشي بیماری

Larkin, 1983.) 

ی از ترکیبات ا دستهها  باشد. ايزوفالون مي 6ها ايزوفالون توجهد موراين ترکیبات گیاهي  جمله از 

شوند. اين ترکیبات  گیاهي محسوب مي 11باشند که خود گروه بزرگي از ترکیبات فنولیک  مي12فالونوئیدی

ها که بیش از  ايزوفالون، شود يمکه فقط در گیاهان يافت  باشند يم 11کیبات فیتوشیمیاييجزء تر واقع در

و به  باشد يمدارای خواص شبیه استروژن پستانداران  اند قرارگرفته مطالعه مورد 13ديگر فیتواستروژن ها

دو زيرگروه مهم از  (.Peeters, et al. 2003) شود ی آن يافت ميها فراوردهمقادير زياد در سويا و 

تری هیدروکسي ايزوفالون(  7و5و8) 1شود. جنیستئین نامیده مي 1وگلیکوزيدها 18ها آگلیکون ،ها ايزوفالون

                                                
1- Neurotransmitter 
2- Opioids 
3- Non-opioids 
4- Adrenergic system 
5- Cholinergic system 
6- Serotonergic system 
7- Histaminergic system 
8- Schwartz, et al 
9
- Isoflavones 

10- Flavonoids 
11- Phenolic compound  
12- Phytochemicals 
13- Phytoestrogens 
14- Aglicone 
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جنیستئین  (.Barlow, et al. 2011 ) آگلیکون از ايزوفالون هاست نيتر شده شناختهايزوفالون( 

در حدود  شود. يافت مي دانه سويا مخصوصاًفیتواستروژني است که در بعضي گیاهان خوراکي و حبوبات 

دانه سويا يا ترکیبات  که يوقتشود.  ترکیب با مولکول قند يافت مي صورت به%  جنیستین در دانه سويا 66

شود،  ی روده شکسته ميها ميآنزو  ها یباکتراين ترکیب تحت تأثیر  شوند يمحاوی جنیستین مصرف 

ي زوفالونيا نئیستیجن. (1362ي و همکاران،)قربان شود مولکول قند آزاد گرديده و جنیستئین جذب مي

، محافظت نوروني، خواص آنتي اکسیداني، ياستروژنخاصیت  لیدل به را توجه نيشتریب کهاست 

بتا استراديول اثر محافظ نوروني -17(. Bagheri, 2012) است کرده افتيدري و ضد تکثیری ضدالتهاب

شود و جنیستئین به دلیل  ان پستان استفاده نميدارد ولي مصرف استروژن به دلیل افزايش ريسک سرط

تواند اثر محافظت نوروني  ین ميئخواص شبیه استروژن و اثرات سودمند جايگزين مناسبي است. جنیست

افزايش فشار  ادم مغزی ، مغزی،-جنیستئین شکستن سد خوني داشته باشد. 3ای مغز در آسیب ضربه

 .Soltani, et al) کند مهار مي ای مغزآسیب ضربهبي را در داخل جمجمه و اختالل در عملکرد رفتار عص

که ممکن است اثر به اثبات رسیده است  8(. تأثیرات مثبت جنیستئین بر بیماری پارکینسون2015

 .Arbabi, et al) ي آن باشددانیاکس يآنتحفاظتي جنیستئین در برابر اين بیماری به دلیل خاصیت 

MSتواند به پیشگیری از بیماری  لتهابي مي(. با دارا بودن خواص ضدا2016
)رازقي و  کمک کند 5

 .Kohara, et al) بخشد (. جنیستئین خوراکي حافظه و يادگیری فضايي را بهبود مي1344همکاران،

عنوان   تواند به شده که جنیستئین مي . پیشنهادهست 9(. دارای فعالیت مهاری تیروزين کیناز2015

  mRNAهای استیل کولین و رشد فاکتور  دهنده که به افزايش سطح انتقال آگونیست استروژن عمل کند

 دانیاکس يآنتعنوان  تواند به (. جنیستئین ميBagheri, 2012کند )در قشر پیشاني و هیپوکامپ کمک مي

کند و مقاومت آن را  ي جنیستئین غشای سلول را از آسیب محافظت ميدانیاکس يآنتعمل کند. اثر 

های پايین باعث تحريک تکثیر  (. جنیستئین در غلظتEl-Kordi & Alshahrani, 2015هد )د افزايش مي

(. با توجه به مطالب Bagheri, 2012کند ) های باال آن را مهار مي که در غلظت ها شده درحالي سلول

ر روی ذکرشده در رابطه با اثرات جنیستئین و تحقیقات محدود صورت گرفته در رابطه با اثر جنیستئین ب

درد، لذا تحقیق حاضر در راستای بررسي اثرات محیطي و مرکزی جنیستین بر مدل تجربي درد با 

 باشد. استفاده از روش آزمون فرمالین مي

 

                                                                                                                                              
1
- Glycoside 

2- Genistein  
3- Traumatic brain injury 
4- Parkinson 
5- Multille sclerosis 
6- Tyrosine kinase 
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 سواالت اصلی پژوهش -1-2

 ؟دهدمي کاهش رادرد ناشي از آزمون فرمالین  آيا جنیستئین-1

 با سیستم هیستامینرژيک ارتباط دارد؟آيا اثرات ضد دردی جنیستئین در آزمون فرمالین -1

 

 

 فرضیات پژوهش -1-3

 شود: در اين آزمايش با فرض صفر و يک، فرضیات زير در نظر گرفته مي

1-H0 دهنده درد دارد. :جنیستئین بر درد ناشي از تست فرمالین اثر کاهش 

HA    دهنده درد ندارد. :جنیستئین بر درد ناشي از تست فرمالین اثر کاهش 

1-H0 .اثرات ضد دردی جنیستئین در آزمون فرمالین با سیستم هیستامینرژيک ارتباط دارد: 

 HA   .اثرات ضد دردی جنیستئین در آزمون فرمالین با سیستم هیستامینرژيک ارتباط ندارد: 

  

 هدف از انجام پژوهش -1-4

ارويي با اثر بیشتر و عوارض برند و در پي يافتن د ها نفر از انواع درد رنج مي در سراسر جهان میلیون

(. از طرفي داروهای شیمیايي Wal & Melozoc,1991) کمتر برای برطرف کردن درد خود هستند

شوند، لذا تحقیق برای يافتن داروهای  دهنده درد و التهاب به دلیل عوارض جانبي، مفید واقع نمي تسکین

به علت مواد مؤثر طبیعي و به دلیل عوارض گیاهان دارويي  رسد. مفید ضد درد ديگری ضروری به نظر مي

های اخیر توجه محققین و جهانیان  جانبي کم يا فقدان عوارض جانبي، داروهايي با منشأ گیاهي در دهه

 (.1345)نورالديني و همکاران،  به اين داروها را جلب کرده است

دهند.  ميتي را به آن نسبت مند بر سالمای از اثرات سود جنیستئین فیتواستروژني است که طیف گسترده

لوگیری از سرطان سینه و ج توان به مهار کردن آنزيم تیروزين کیناز، ازجمله تأثیرات سودمند آن مي

ي و فعالیت فیتواستروژني دانیاکس يآنتهای  های قلبي و عروقي، فعالیت جلوگیری از بیماریپروستات، 

های اخیر تحقیقات بسیار  باعث شده که در سال های مفید اين ترکیب اشاره کرد. طیف گسترده فعالیت

(. با توجه به اثرات مثبت 1361)زارعي و همکاران، ای بر روی اين ترکیبات صورت پذيرد گسترده

شده در رابطه با استفاده از جنیستئین، پژوهش حاضر در جهت بررسي اثرات ضد دردی  گزارش

 باشد. با سیستم هیستامینرژيک مي جنیستئین و ارتباط اثرات محیطي و مرکزی اين دارو
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 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-5

-مدت مسککن  باوجود داروهای ضد درد متعدد موجود، عوارض جانبي خطرناکي نیز با مصرف طوالني

توان: تحمل و کاهش اثر دارو، اعتیاد، افکزايش   کند. ازجمله اين عوارض مي ها، بیماران دردمند را آزرده مي

 اختالالت شناختي، تغییرات هورموني و اختالل در سیستم ايمني را ذکر کرد.حساسیت به درد، 

های جامعه تمرکز بر درد در حال افکزايش   توجه باعث شده تا در بسیاری از بخش اين عوارض جدی و قابل

امروزه درد يک مسئله بسیار مهم سکالمتي   (.Sjogren, et al. 2000 ;  Hojsted & Sjogren, 2007) باشد

دهنکده درد انجکام    تز مواد ککاهش شود، از طرفي امروزه تحقیقات بسیار زيادی در کشف و سن سوب ميمح

شکوند مخکدر و غیکر مخکدر      داروهايي که در حال حاضر برای درمان درد و التهکاب مصکرف مکي   گیرد. مي

 هستند.

هکای سکنتتیک بسکیار    همه اين داروها دارای عوارض جانبي ناخواسته هستند، عالوه بر اين تولید اين دارو

شکود، بکدون اينککه     هاست از داروهايي که منشأ گیاهي دارند استفاده مکي  بردار است. در مقابل مدت هزينه

رسد بايد در جهت معرفي داروهکايي ککه منشکأ     توجهي داشته باشند. بنابراين به نظر مي اثرات جانبي قابل

 (.1347)صادقي فرد و زارعیان، شودتر است، مطالعه  ها نیز ارزان گیاهي داشته و تولید آن

 پیشینه پژوهش  -1-9

ها و مطالعات زيادی در رابطه با اثرات ضد دردی مواد گیاهي مختلف و نیز استفاده از ايزوفالون  طرح

اطالعات حاصل از مطالعات اپیدمیولوژيک  های مختلف  صورت گرفته است. جنیستئین در درمان بیماری

دهد که ايزوفالون ها اثر حفاظتي و حمايتي بر عالئم قاعدگي و  دات نشان ميها و ساير موجو در انسان

های عروقي، سرطان، هیپرپالزی، پوکي استخوان و اشکال مختلف  ها از قبیل بیماری بسیاری از بیماری

ای نشان داده شد که مصرف سويا  در مطالعه(. Ranich, et al. 2001) کند های حاد کلیوی ايفا مي بیماری

های نر صحرايي در آزمون فرمالین باعث مهار درد در فاز دوم درد يا  صورت خوراکي و تزريقي در موش به

دقیقه اول يا فاز حاد تأثیری ندارد. با توجه به  12گردد. اين در حالي است که در  فاز مزمن درد مي

 p 1و ماده  1گالنديناه پروستواسط مکانیسم فاز دوم درد ناشي از فرمالین که مربوط به انتشار التهاب به

 & Kiasalari) واسطه اثر ضدالتهابي است است، پس احتماالً اثر ضد دردی سويا از طريق تعديل آن به

Khalili, 2008). های آزمايشگاهي صورت گرفت، جنیستئین و  در بررسي ديگری که بر روی موش

ا افزوده شد و نتايج نشان داد در هر دو گروه ه به رژيم غذايي دو گروه از موش  صورت جداگانه استروژن به

                                                
1- Prostaglandin 
2-Substance P 
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(. جنیستئین پاسخ ايمني Anderson et al,1996) يابد ساختن توده استخواني به میزان زيادی بهبود مي

را در شرايط آزمايشگاهي سرکوب  1ها ژن را در شرايط زنده محیطي و پاسخ تکثیر لنفوسیت خاص آنتي

و  T 1های سیتوتوکسیک  سلولهای کشنده و  وابسته به سلول سیککند. جنیستئین پاسخ سیتوتوک مي

ای بر روی  (. در مطالعهSakai & kogiso, 2008) دهد را افزايش مي Tهای  از سلول 3نیز تولید سیتوکین

های صحرايي نتايج  های جنسي، تعداد و قابلیت زنده ماندن اسپرم در موش تأثیر جنیستئین بر هورمون

عنوان يک فیتواستروژن موجود در سويا فقط  ه تجويز دوزهای مختلف جنیستئین بهمطالعه نشان داد ک

داری بر سطح پالسمايي  در موش صحرايي نر مؤثر است و تأثیر معني FSH 8بر سطح پالسمايي هورمون 

های مختلف اسپرم شامل تعداد اسپرم و قابلیت زنده ماندن  و شاخه9و تستوسترون LH 5های  هورمون

شده  FSHدار سطح پالسمايي هورمون  دارد. بدين ترتیب که در دوزهای پايین باعث کاهش معنيها ن آن

که سطح پالسمايي  طوری صورت پلکاني اين اثر مهاری را کاهش داد. به و افزايش دوز جنیستئین به

ر داری با گروه شاهد نداشت. لذا به نظ جنیستین تفاوت معني mg/kg 4با تجويز دوز  FSHهورمون 

در اين مطالعه دارد،  FSHرسد که جنیستئین در دوزهای پايین اثر کاهشي در سطح پالسمايي  مي

)قرباني و  نداشت تأثیری LHهمچنین مشخص گرديد جنیستین بر سطح پالسمايي هورمون 

اضافه مرفین  ی ديگری تزريق دوزهای مختلفي از جنیستئین و جنیستئین به در مطالعه (. 1362همکاران،

ها و  هورمون اندازه و بافت بیضه، صورت داخل صفاقي تزريق شد و پارامترهای اسپرم، سر موش به 84 به

نتايج نشان داد که تزريق جنیستئین و جنیستئین +مرفین  سرم  ارزيابي و مقايسه شد. 7نیتريک اکسید

های تستسترون،  ورمونه ،های سمیني فروس ماني، قطر لوله طور مؤثری حرکت، تعداد، مورفولوژی، زنده به

LH وFSH ،به  .دادمطالعه کاهش  های مورد ی گروه که سطح نیتريک اکسید را در همه درحالي را افزايش

کیفیت اسپرم را افزايش دهد و از افزايش اثرات مضر مرفین بر  توانسترسد افزودن جنیستین  نظر مي

 (. Jalili et al, 2016) ردپارامترهای اسپرم پیشگیری ک

های  ايج بررسي تأثیر ايزوفالون جنیستئین بر گلوکز،پروفايل لیپیدی و فعالیت آنزيم پاراکسناز موشنت

داری بر سطح گلوکز خون ناشتا نداشت،  ديابتي بدين شرح است که مکمل ياری با جنیستین تأثیر معني

ی شده ديده در گروه مکمل يار HDLو LDLتری گلیسیريد و کلسترول  داری در سطح اما کاهش معني

تواند نقش  داری بر عملکرد آنزيم پاراکسناز نداشت. درنتیجه جنیستئین مي شد. جنیستئین تأثیر معني

                                                
1- Lymphocyte 
2
- cytotoxic T cell 

3- Cytotoxin 
4- Follicle-stimulating hormone 
5- Luteinizing hormone  
6- Testosterone 
7- Nitric oxide 
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) افتخاری و  مفیدی در تصحیح آشفتگي ايجادشده در پروفايل لیپیدی ناشي از ديابت ايفاء نمايد

بود پاسخ ايمني مکانیسم های گیاهي در به رغم نقش حیاتي تأيیدشده استروژن (. علي1362همکاران، 

عمل آن  در بهبود پاسخ ايمني دقیقاً مشخص نشده است. همچنین دانشمندان قوياً بیان نمودند که 

های فیزيولوژيکي خاص  تواند عملکرد سیستم ايمني را تنظیم کند که احتماالً با مکانیسم جنیستئین مي

خوبي به اثبات رسیده است.  م ايمني موش بهپذيرد. تأثیر استروژن بر عملکرد سیست اين عمل انجام مي

شده با جنیستئین در دوران اولیه رشد دارای حجم تیموس باالتر و درصد بااليي از  های نر تغذيه موش

تواند  مطالعات آزمايشگاهي نشان داد که سطوح باالی جنیستئین مي در طحال خود بودند. Tهای  سلول

دهد.  کاهش مي Πنده را از طريق ممانعت از فعالیت تیروزين کیناز های فاگوسیتوز کن ماکروفاژها و سلول

ای در رابطه با ترمیم زخم با جنیستئین در موش نشان داد که  همچنین نتايج حاصل از مطالعه

ي و تعديل بیان سیتوکین های دانیاکس يآنتجنیستئین مکمل استرس اکسیداتیو را کاهش و ظرفیت 

دهد. اين نتايج نشان داد سرعت بسته شدن  ولیه ترمیم زخم را افزايش ميپیش التهابي در طول مراحل ا

تر از گروه  توجهي سريع  طور قابل شده با جنیستئین در مراحل اولیه زخم به های تغذيه زخم در موش

ديابتي شده بودند نشان  1ها با آلوکسان ی پژوهشي که در آن موش (. نتیجهPark, et al. 2011) شاهد بود

ی پوستي را بهبود ها زخمکه مکمل جنیستین پاسخ های التهابي و استرس اکسیداتیو در طي ترمیم داد 

ای تزريق داخل صفاقي مورفین با آزمون فرمالین نشان داد که  (. در مطالعهEO, et al. 2015) بخشد مي

های سالم به  نمصرف درازمدت مورفین در رت های معتاد تشديد درد ناشي از فرمالین را نسبت به حیوا

دردی ناشي از تزريق مورفین تحمل نشان  دنبال دارد. رت های معتاد تحت تزريق فرمالین نسبت به بي

 (.1343)غیبي و جاودان، دهند مي

نتايج حاصل از پژوهش در رابطه با تزريق داخل صفاقي سايمیتیدين در موش نشان داد که  

H2شده بین گیرنده  شود و مشخص نوروژنیک ميسايمیتیدين موجب کاهش درد التهابي و نه درد 
1

و  

 ,Tamaddonfard & Mojtahedin) های درد التهابي ارتباطي وجود ندارد سیستم اوپیوئیدی در مکانیسم

(. مطالعه اثر تزريق داخل صفاقي کلرفنیرآمین بر درد ناشي از فرمالین و ارتباط آن با سیستم 2004

ی دوم درد  داد که کلرفنیرآمین موجب کاهش درد التهابي در مرحلههای سوری نشان  اوپیوئیدی در موش

H1. بنابراين گیرنده نداشت ی اول درد فرمالیني اثر که بر درد نوروژنیک مرحله درحالي گرديدفرمالیني 
3 

و سیستم اوپیوئیدی ارتباط وجود  H1رسد بین گیرنده  هیستامین در درد التهابي نقش دارد و به نظر مي

باشد  وابسته به سیستم اوپیوئیدی مي H1کاهش درد توسط آنتاگونیست های گیرنده  دارد و

                                                
1- alloxan 
2- H2 receptore 
3- H1 receptor 
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(Tamaddonfard & Mojtahedin, 2005در پژوهشي نتايج نشان داد تزريق داخل صفاقي وراپامیل .)1 ،

رد در که وراپامیل رفتار د طوری بر رفتار درد ناشي از فرمالین اثر مهاری دارد، به 3و ديلتیازم 1نیفديپین

ی دوم درد اثر داشته و  دهد ولي نیفديپین و ديلتیازم فقط بر مرحله ی اول و دوم را کاهش مي مرحله

داری  طور معني دهد. در اين مطالعه از بین داروها فقط وراپامیل به ی اول را کاهش نمي رفتار درد مرحله

 دارو اثر مستقیم ضد دردی دارد توان پیشنهاد کرد که اين ی اول را کاهش داد و چنین مي درد مرحله

 (.1344)نوری و همکاران،

                                                
1- Verapamil 
2- Nifedipin 
3- Diltiazem 



 

 

 

 

 

 

 فصل دوم:

مبانی نظری پژوهش
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 تعریف درد  -2-1

 و کاهش راستای در پزشکان اقدامات از بسیاری و بوده پزشکي علم شايع بسیار مشکالت از يکي درد

 هزينه و بوده بیماران ارافتادگيک از علل مهمترين از يکي درد ديگر، سوی از باشد. مي بیماران درد کنترل

 درد باعکث  بکدن  هایبیماری از بسیاری (.1361،)ايماني سازدمي وارد بیماران و جامعه به را سنگیني های

 هکای کیفیکت  دربکاره  پزشکک  دانکش  بکه  زيادی حد تا هابیماری مختلف انواع تشخیص عالوهبه  شوند،يم

انجمن بین المللي مطالعه درد، درد را به عنوان  1669ال در س .)1،1219)گايتون است وابسته درد مختلف

 درد يکک  انکد. ردهيک احساس ناخوشايند و تجربه عاطفي همراه با آسیب بافتي حکاد يکا بکالقوه تعريکف کک     

 که است نامطلوب حس يک (.steeds, 2009) تواند اندازی گیری شودتجربه ذهني است که به راحتي نمي

 بافتي زمان هر که است بدن دفاعي مکانیسم حس اين . آيدمي وجود  هب عوامل زا وسیعي دامنه تأثیر تحت

د بکردار  میکان  از را درد مولکد  محرک و دهد نشان واکنش خود از که سازدمي وادار را فرد شود آسیب دچار

  (.1344)طاهريانفرد و همکاران،

 علت درد: -2-1-1

 توان به موارد زير اشاره کرد:از علل درد مي

آسیب بافتي بیشتر منجر به درد آسیب بافتي: احتماال برادی کینین عاملي است که در هنگام  -1

 شود. مي

کند  اسید الکتیک شده و ايجاد درد مي ايسکمي بافتي: قطع جريان خون يک بافت باعث تجمع -1

 مانند آنژين صدری.

های حساس مکانیکي  رندهر مستقیم اسپاسم در تحريک گیاسپاسم عضالني: که يا از طريق اث -3

.شوددن رگ ها و ايجاد ايسکمي ناشي ميدرد و يا از اثر غیرمستقیم اسپاسم در فشر

                                                
1- Guyton 
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 (.1346)خلیلي،  هااتساع احشاء تو خالي مثل نفخ -8

 

 ادراک درد  -2-1-2

 روان و فیزيولوژيک فاکتورهای عمل تداخل به بستگي و بوده پیچیده کامالً فرايند يک درد درک

 را هورموني و عصبي سیستم قرارگیرند، توجه مورد تنهايي به فیزيولوژيک عوامل اگر حتي و دارد ختيشنا

 از ناشي قسمتي امر اين. است متغیر درد به نسبت فرد هر واکنش درجه .دانست دخیل آن در توان مي هم

 (. 1344)طاهريانفرد و همکاران، باشدمي ردضدد سیستم به موسوم درد کنترل

 Lenticularهای عدسي شکل )های مختلف مغز از جمله هستههای هستهدرد در سیناپسدرک 

nucleus( هسته های دارکشوئیج ، )Darkschewittsch nucleus( کاجال ، )Cajal nucleus ،)

وستفال -(، ادينجرCuneiform nucleus(، گوه ای شکل )Interciolliculus nucleusاينترکولیکولوس )

(Edinger-Westphalکواديت ،) (Caudate nucleusلوکوس سرولئوس ،) (Lucus caeroleus ،)

 Raphe) ه(، رافGigantocellularis(، ژيگانتوسلوالريس )Parabrachialis nucleus) پارابرايکیالیس

nucleus ،) ( ناحیه خاکستری دور قنات سیلويوسPAG)1 ( آمیگدال ،Amigdalانجام مي ،)تمدن  گیرد(

 (.1343کاران، فرد و هم

تقیم  يا در اثر آزاد های درد، پس از تحريک دردناک به طور مسادراک  درد به علت فعالیت گیرنده

اخ خلفي نخاع به های صدمه ديده به طناب نخاعي و سپس از طريق شهای درد از بافتشدن میانجي

 .رود مراکز باالتر مي

 بعد  دارد: 1ادراک درد 

 (Sensory    Discriminative )تشخیصي   -الف( بعد حسي

گیرد و اين  ها صورت ميشخیص کیفیت و محل محرکدلتا( تآلفا وي آن از طريق فیبرهای میلین دار)ط

 شوند.ل ميتقس و بخش حسي سوماتیک قشر مغز منها  به هیپوتاالمومحرک

                                                
1- periaqueductal gray 
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 (     Affective- mottivation)  عاطفي  -ب(بعد انگیزشي 

مغز  گیرد و با ساقه مغز و هستهصورت مي Cدردناک  از طريق فیبرهای محرک در آن هدايت  آهسته 

 ،شصتي)علوی و  کندمتعددی برقرار ميصاالت سیناپسي تو سیستم لیمبیک بخش قشری مغز، ا میاني

 بي تا(.

 
 : مراحل ادراک درد1-1شکل             

 مراحل ادراک درد:

 8گردد و دارای ست که که توسط آن محرک دريافت ميعي اادراک درد، توالي وقاي منظور از مراحل

 8تعديل -8، 3درک-3، 1انتقال-1، 1هدايت-1 مرحله است:

نرژی )مکانیکي، حرارتي ، دهد که انواع مختلف ا تهاهای محیطي اعصاب آوران روی ميهدايت در ان

ب بافتي سبب آزادی در واقع آسی شوند.الکتريکي و پتانسیل عمل تبديل مي( به فعالیت شیمیايي

 گردد. مي و هیستامین  Pماده  ،(SHT، سروتونین )(BK) ترکیباتي نظیر پروستاگالندين ها، برادی کینین

گردند.  شده و موجب تولید پتانسیل عمل مياين ترکیبات سبب فعالیت و يا حساسیت گیرنده های درد 

                                                
1- Transduction 
2- Trans mission 
3- Perception 
4- Modulation 
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شود.  طريق سیستم عصبي انتقال داده مي در مرحله انتقال، فعالیت الکتريکي ايجاد شده توسط محرک از

منجر  1مرحله پردازش درد بوده که توسط آن فعالیت عصبي در راه انتقال سوماتوسنسوری ،مرحله بعدی

محل هدايت طناب نخاعي و مغزی  اين مرحله شامل انتقال ايمپالس ها از گردد. به احساس درد مي

 باشد. مي

شده و سبب کاهش يا افزايش درد ر انتقال تغییر داده ، فعالیت عصبي در مسیمرحله تعديل در

)کرمي و  شود، شاخ خلفي نخاع يکي از مکان های عمده ای است که در تعديل نقش به سزايي دارد مي

 (. 1365همکاران، 

 

 فیزیولوژی درد  -2-1-3

 پیککری  و اتونکومي  حرکتکي  های تطابق و انگیزشي های پاسخ توسط که است حسي تجربه يک درد

 از مرککزی  و محیطکي  هکای  ساختمان بین ای پیچیده بسیار ارتباط درد پاتوفیزيولوژی در باشد. مي همراه

 حسکي،  بخشکهای  شکامل  پاسخي درد گفت توانمي که طوری به دارد وجود مغز کورتکس تا پوست سطح

لیکل درد  به طور کلي قشر مغز مسئول تجزيکه وتح  (. 1361و همکاران،  محمودیاست ) عاطفي و هیجاني

 ،حرارتکي ، است. درد اغلب ناشي از تخريب بالفعل يا بکالقوه آسکیب بکافتي ناشکي از محرکهکای شکیمیايي      

بکدن اسکت و   حس درد يکک مکانیسکم حفکاظتي بکرای      ،بي تا(.شصتي)علوی و  مکانیکي والکتريکي است

ز خکود واککنش   شود که شکخص ا فت ها آسیب ديده باشند و موجب ميگردد که بامعموال زماني ايجاد مي

شکیمیايي   های مککانیکي، های درد شامل گیرندهاز نظر کلي گیرنده نشان داده و عامل درد را برطرف کند،

 ،منبکع مککانیکي درد  (. 1346باشند )خلیلي، ه همه دارای انتهای عصبي آزاد ميو حرارتي هستند که البت

درجه تولیکد کنکد دردنکاک خواهکد     85محرک حرارتي در صورتیکه اشعه گرمايي بیش از  .اشیای تیز است

ککرده و شکامل مکواد      های شیمیايي عمومي ترين محرکهايي بوده که تولید احساس دردناک بود. مکانیزم

مکواد داخلکي ککه     اسیدها  بازها وساير مواد داخلي آزاد شده ازسلولهای  تخريب شده اسکت.  خارجي مانند

                                                
1- somatosensory 
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ونین   اسکتیل ککولین ، پروسکتاگالندين و  لککوترين     شوند شکامل:  هیسکتامین ، سکروت   باعث بروز درد مي

 ، بي تا(.  شصتي)علوی و  هاست

کتیک مستقیما باعث ايجاد درد هیستامین ، سروتونین ، آنزيم های پروتئولیتیک  و اسید ال برادی کینین،

 نماينککدسککیت انتهککای عصککبي درد را تشککديد مککي نیککز حسا Pشککوند و پروسککتاگالندين هککا و مککاده مککي

 (.  1346ي،)خلیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خالصه ای از فیزيولوژی درد1-1شکل 

 انواع درد -2-1-4

ثانیه پس  2.1درد سريع و درد آهسته. درد سريع در فاصله  شود:درد به دو نوع اصلي زير تقسیم مي

که در آهسته فقط حدود يک ثانیه يا بیشتر از يک ثانیه  حالي شود، دراعمال محرک درد احساس مياز 

 (.1219يابد)گايتون، اه تا دقايق بعدی افزايش ميشده، سپس به آهستگي طي ثانیه ها و حتي گ شروع

درد حاد و درد يا سوزني،  1، درد گزشي1مثل درد تیز ،يگریهای مختلف د درد سريع نیز تحت نام

، شود که سوزني به داخل پوست فرو برده شدهي حس مياين نوع درد زمان شود.الکتريکي توصیف مي

اين نوع درد همچنین  شود.که پوست به طور ناگهاني بريده ميپوست با چاقويي بريده شده يا زماني 

                                                
1- Sharp pain 
2- Pricking pain 
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از بافت  سريع در بسیاری-گیرد. درد تیزست در معرض شوک الکتريکي قرار ميشود که پووقتي حس مي

 (.1219شود)گايتون،های عمیق تر بدن حس نمي

 

 تقسیم بندی دیگرانواع درد  -2-1-5

و  1يدرد التهاب ،1کتیشود: درد نوروپايم میقستبه سه دسته  ي دردبه طور کل در تقسیم بندی ديگر

 .3ویسپت يدرد نوس

ا پس تدرد  عنو نيشود. ايم جاديا يعصب ستمیدر س ييعدم کارا ايو  هیاول بیآس لیبه دل کتینوروپا درد

 ستمیس لهیبه وس ياطالعات حس يعیطب ریرک مضر ادامه داشته و منجر به پردازش غحم شدن از برطرف

 Allodinia) تواند بدون محرک های خاص رخ دهدبه دنبال آسیب عصبي گاهي درد مي شود.يم يعصب

 يا پردردی(. Hyperalgesiaتواند با شدت محرک ها نا متناسب باشد ) يا مي يا درد خودبه خودی(

 ملتهب اي دهيد بیاسخ به مواد آزاد شده از بافت آسسپتورها در پيدهد که نوسيرخ م يزمان يالتهاب درد

انند م نگیگنالیس یهااز مولکول يعیوس فیشوند و طيم دهینام يمواد سوپ التهاب ني. اشوندتحريک 

 شوند. و غیره را شامل ميNO 8، ها نيتوکایس ،يرشد عصب یفاکتورها ،يعصب یها يانجیم

حس حاد است و باعث  کيباشد. يسپتورها همراه م ينوس تخلیهاست که با  یدرد ویسپت ينوس درد

 عالوقو بيخطر قر کي یبرا  یبه عنوان هشدار ييایمیو ش رتيحرا ،يکیمضر مکان های محرکدرک 

 .(1362)افشار کارگر، شوديم

 های پیکری: ی اختالالت بالینی درد و دیگر حسبعض -2-1-9

حساسیت ) ک پذير شده، اين امر به هیپرآلژزی: گاه مسیر عصبي درد فوق العاده تحري5هیپرآلژزی

زی ژعلل احتمالي هیپرآل که به مفهوم حساسیت مفرط به درد است.انجامدغیرعادی نسبت به درد( مي

( تسهیل 1( حساسیت اضافي خود گیرنده های درد، که هیپرآلژزی اولیه نامیده مي شود، و 1عبارتند از : 

مثالي از هیپرآلژزی اولیه حساسیت فوق العاده پوست  میده مي شود.انتقال حسي که هیپرآلژزی ثانويه نا
                                                
1- Neuropathic pain 
2- Inflammatory pain 
3- Nociceptive pain 
4- Nitric oxide 
5- Hyperalgesia 
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های موضعي بافتي حاصل از های پوستي درد توسط فرآوردهب سوخته است که از حساسیت پايانهآفتا

هیپرآلژزی ثانويه اغلب از  شود.اگالندين ها و مواد ديگر حاصل ميشايد هیستامین، پروست -سوختگي

 (.1219)گايتون، شودتاالموسي حاصل ميب های نخاعي يا آسی

: )کاهش شديد آستانه درد و احساس درد نسبت به محرک های غیر دردناک( )بهاری و 1آلودينیا

. به ديک چرخه غیر عادی است که در آن يک محرک بي ضرر دردناک دريافت مي شو (.1363همکاران،

-وزش باد( که به طور طبیعي ايجاد درد نميت )لمس آرام و درد ناشي از محرکي اس  Allodiniaعبارتي 

، سندرم درد ناحیه ای مزمن و 1آلودينیا در بسیاری از شرايط با درد نوروپاتیک مثل نورآلژی کند.

 (.1344،اصغری) مشترک است نوروپاتي محیطي خاص

طي در تواند به طور محیآنالژزی مي : فقدان درد در پاسخ به محرک آسیب زای طبیعي است.3آنالژزيا

 .(1344، اصغری) محل آسیب بافت، گیرنده يا عصب يا به طور مرکزی در نخاع يا مغز ايجاد شود

 

 سازمان بندی سیستم عصبی -2-2

دهد منحصر به فرد ذهني و اعمال کنترلي که انجام ميسیستم عصبي از نظر پیچیدگي فرآيندهای 

لف و اندام های حسي، را از اعصاب حسي مختاين سیستم بخش کمي از میلیون ها تکه از اطالعات  .است

ی اين اطالعات را برای تعیین پاسخ های ارايه شده توسط بدن جمع بندی سپس همه ،دريافت کرده

 کند. يم

سیگنال های ورودی از طريق  سیستم عصبي مرکزی شامل بیش از صد میلیون نورون است.

لولي واقع شده، به نورون وارد وني و نیز جسم سسیناپس هايي که به طور عمده بر روی دندريت های نور

نوع از اين  122222در مورد بسیاری از انواع نورون های مختلف، فقط چند صد يا حدود  شود. مي

داگانه برعکس، سیگنال های خروجي، توسط آکسون ج ارتباطات سیناپسي با فیبرهای ورودی وجود دارد.

انشعابات جداگانه متعددی  به اين ترتیب، چنین آکسوني، ود.شکند، منتقل ميای که نورون را ترک مي

 (. 1219)گايتون، با ديگر بخش های سیستم عصبي يا محیط بدن خواهد داشت
                                                
1- Allodinia 
2- Analgesia 
3- neuralgia 
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 پردازش اطالعات -2-2-1

حرکتي  يکي از مهم ترين اعمال سیستم پردازش اطالعات وارد شده به گونه ای است که پاسخ های

و  درصد کل اطالعات حسي به عنوان اطالعات نامربوط 66بیش از  کند.و ذهني مناسب را ارايه مي

برای مثال، از جمله اين اطالعات، عدم اطالع معمول بخش هايي  شود.غیرمهم توسط مغز دور ريخته مي

ضمن نشستن به آن ها فشار وارد از بدن است که در تماس با لباس قرار گرفته است، يا بخش هايي که 

، حتي در میدان بینايي معطوف و جلب شدهیل مشابه، گاه توجه فرد فقط به شیئي اتفاقي به دل شود.مي

اطالعات مهم اما وقتي  (.1219)گايتون، شودر محیط اطراف توسط فرد احساس نميصداهای زمینه د

کنند، به منظور ايجاد پاسخ های مطلوب، اطالعات مذکور فورا به مناطق خاص حسي ذهن را تحريک مي

ین جهت دهي و پردازش اطالعات عملکرد جامعیت چن شوند.یت دهنده حرکتي هدايت ميجامع تر

 (. 1219)گايتون، دهنده سیستم عصبي نامیده مي شود

 

 ساختمان های عصبی درگیر در فرآیند انتقال درد -2-2-2

 کند.در فرايند انتقال درد فعالیت مي سطح 5به طور کلي سیستم عصبي در 

-يکي پايانه دو دسته گیرنده دريافت کننده اطالعات حسي وجود دارند. :1ا و رشته های آورانهگیرنده -1

ديگری رشته های تخصیص يافته ظريف که از نظر تبديل انرژی های مکانیکي، های آزاد عصبي و 

يک همچنین در میزان حساسیت و آستانه تحر حرارتي و شیمیايي به امواج الکتريکي با هم تفاوت دارند.

و سرعت انتقال با يکديگر  رشته های آوران هم در نوع کارکرد و اندازه آکسون نیز تفاوت هايي دارند.

آن را به بخش خلفي نخاع اين سیستم پس از دريافت محرک و تبديل آن به انرژی الکتريکي،  اند.متفاوت

 کند.منتقل مي

                                                
1- Afferant fibers  
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کات نخاع واقع شده است میزان تحريسیستم تنظیمي نخاع شوکي : اين سیستم که در بخش خلفي  -1

خ خلفي نخاع را کنترل و تنظیم های محیطي به سلول های انتقالي شاورودی ناشي از دريافت گیرنده

 کند.مي

است که به هسته شکمي  شامل رشته های  متوسط و بزرگ میلین داری تمیزگذاری:-سیستم حسي -3

يي توسط اين سیستم تحريکات وارده از نظر فضا وند.رسند و به منطقه حسي مغز وارد مي شتاالموس مي

 گردند.و زماني دسته بندی و تنظیم مي

کند و در رابطه با مل ميبه عنوان يک کنترل کننده مرکزی شدت ع احساسي:-سیستم تحريکي -8

لت دفاع در احساسات ناخوشايند باعث تحريک واکنش های دفاعي داخلي و در نهايت باعث انجام يا حا

 شود.رابر تحريک وارده ميب

که در سطح کورتکس مغز قرار دارد و برحسب تجارب قبلي و حافظه،  سیستم کنترل مرکزی: -5

ار و پاسخ الزم نهايي را صادر احساسات دريافتي را پس از دريافت به سرعت تجزيه و تحلیل کرده و رفت

 (.1365زاده، )قلي کندمي

 

 زی های سیستم عصبی مرکسیناپس -2-2-3

که به زبان ساده ايمپالس ) اطالعات عصبي مرکزی به طور عمده به شکل پتانسیل های عمل عصبي

ولي، به عالوه هر  شود.گری منتقل ميعصبي نامیده مي شود( از يک سری از نورون ها، يکي پس از دي

کیفیت ( ممکن است 1( ممکن است در انتقال از يک نورون به نورون بعدی مسدود شده، 1سیگنال 

( برای ايجاد الگوهای کامال 3ايمپالس از يک ايمپالس جداگانه به ايمپالس های تحريکي تغییر يابد، 

پیچیده، ايمپالس ها در نورون های متوالي با ايمپالس های ديگری از نورون های ديگر جمع شوند. همه 

(. دو نوع 1219)گايتون  رداين اعمال را مي توان تحت عنوان اعمال سیناپسي نورون ها تقسیم بندی ک

 اصلي سیناپس به شرح زير وجود دارد:

  1تريکيکسیناپس ال -1  1سیناپس شیمیايي -1

                                                
1- Chemical synapse 
2- Electrical synapse 
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Abstract: Pain is an undesirable sensation that is affected by a wide range of factors. 

Several synthetic analgesic drugs are used to relieve pain, but there are many 

complications associated with prolonged use of these drugs. Treatment with herbal 

medicines is another type of treatment. It has been established that flavonoid compounds 

have an analgesic effect. Phytoestrogen Genistein is isoflavon That found in some 

herbaceous plants and legumes, especially soybeans, with numerous health effects. In this 

experimental study, 48 male Wistar rats weighing 200-250 g and aged 16-18 weeks were 

used in  grouping: control group (normal saline + 1% formalin injection), 3 groups treated 

with genistein (5, 10 and 20 mg kg body weight), the group treated with chlorpheniramine 

receptor antagonist H1 (20 mg per kg body weight) alone, the group pretreated with 

chlorpheniramine (20 mg kg Body weight + Genistein (20 mg / kg body weight), 

Treatment group with ranitidine, H2 receptor antagonist (20 mg / kg) alone, Pre-treatment 

with ranitidine (20 mg per kg body weight) + Genistein (20 mg / kg body weight). 

Evaluation of Somatic pain was done by formalin test. Data analysis was performed using 

one way ANOVA and then Duncan test. Results showed that intraperitoneal injection of 

ginstein in all three doses caused a significant reduction (P <0.05) of pain response in both 

first and second stages of Formalin pain.Pre-infusion with chlorpheniramine and then 

ginsteinin strengthened the response of genistein antinociception in both first and second 

steps of formalin pain (P <0.05). Pre-injection with ranitidine and then genistein caused a 

significant reduction (p <0.05) of pain response in the second phase of formalin pain. 

These results show the synergistic effects between the H1 receptor antagonist and the 

ginsteinin in suppressing and inhibiting inflammatory mediators such as cytokines and 

interleukins, It can be concluded that the antinociceptive effects of ginstein are due to the 

enhancement of pain relieving power by histamine antagonists and by interfering with the 

secretion of inflammatory mediators such as prostaglandins and histamine. 
Keywords: Genistein, Somatic pain, Histaminergic system, Rats. 
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