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  71 ات:صفح تعداد                9/11/95 دفاع: تاریخ         منابع طبیعی                     کشاورزي و :دانشکده

الکتریکی  مکانیکی و، حرارتی، آسیب وارده به بافت ناشی از محرك هاي شیمیایی یا علت تخریب یک بافت وبه " درد معموال :چکیده

کننده کننده یا ناتواننوان یک عامل محدودتواند به عکه در هر حالت می کندمزمن بروز می صورت حاد و و به دو آیدبه وجود می

لذا در تجربه . باشندگیاهان دارویی منبع مناسبی جهت یافتن داروهاي ضد دردي می طب سنتی و. هاي روزمره شودمانع از فعالیت

ر نژاد ویستار مورد هاي صحرایی بالغ نخار مریم بر درد احشایی با استفاده از آزمون درد احشایی در موشحاضر نقش گیاه دارویی

 ،شاهد 1گروه. بندي زیر استفاده گردیدنژاد ویستار به صورت گروه سر موش صحرایی نر 54 در این مطالعه از. بررسی قرار گرفت

گروه  ،صفاقی داخل استیک یک درصد به صورتسپس تزریق اسید دریافت کننده سالین نرمال به صورت تزریق داخل صفاقی و

گرم به کیلوگرم وزن بدن) به صورت میلی400و200، 100، 50ترتیب دریافت کننده مقادیر مختلف سیلی مارین ( :به 5و4، 3، 2هاي

-میلی20دریافت کننده مقدار  :6 گروه ،استیک یک درصد به صورت داخل صفاقی دقیقه بعد تزریق اسید 30تزریق داخل صفاقی و

: دریافت 7 اسید استیک به صورت تزریق داخل صفاقی گروه دقیقه بعد 30گرم به کیلوگرم کلرفنیرآمین به صورت داخل صفاقی و

، اسید استیک به صورت تزریق داخل صفاقی دقیقه بعد 30گرم به کیلوگرم رانیتیدین به صورت داخل صفاقی ومیلی 20کننده مقدار 

گرم به کیلوگرم سیلی میلی 100دقیقه بعد 30و گرم کلرفنیرآمین به صورت داخل صفاقیمیلی 20مقدار دریافت کننده ابتدا :8 گروه

، لیتر به صورت داخل صفاقیاسید استیک یک درصد به مقدار یک میلی دقیقه بعد 30" مجددا مارین به صورت داخل صفاقی و

سیلی گرم به کیلوگرم میلی 100دقیقه بعد 30و گرم رانیتیدین به صورت داخل صفاقیمیلی 20مقدار دریافت کننده ابتدا :9گروه

نتایج . لیتر به صورت داخل صفاقیاسید استیک یک درصد به مقدار یک میلی دقیقه بعد 30"مجددا مارین به صورت داخل صفاقی و

. موجب بروز پاسخ درد در حیوان گردید )p>٠۵/٠( تزریق داخل صفاقی اسید استیک به طورمعنی داري پژوهش حاضر نشان داد

 وزن گرم به کیلوگرممیلی100هاي یاد شده باعث کاهش درد شد اما مقدار ارین در تمام دوزهمچنین تزریق داخل صفاقی سیلی م

وزن بدن قبل از سیلی  گرم به کیلوگرممیلی 20از طرفی پیش تزریق کلرفنیرآمین. بدن بیشترین تاثیر بی دردي را ایجاد کرد

از طرفی دیگر پیش تزریق . هاي درد احشایی گردید پاسخ )p>٠۵/٠( گرم به کیلوگرم)موجب کاهش معنی دارمیلی100مارین(

 دارموجب کاهش معنی گرم به کیلوگرم)میلی100( گرم به کیلوگرم وزن بدن قبل از تزریق سیلی مارینمیلی20به مقدار نرانیتیدی

)٠۵/٠<p( با مهار آنزیم  یدهائفالونو، مارین یک ترکیب فالنوئیدي است با توجه به اینکه سیلی. پاسخ هاي درد احشایی گردید

با توجه به اینکه . کندهاي التهابی مهار میآراشیدونیک در پاسخ به محركاسید تولید پروستاگالندین را از، ژنازکسیسیکلو

نظیر  نیز در فرایند التهاب موادي و ،گیرندمی از اسید آراشیدونیک منشاء تشدید درد اثر داشته و در ایجاد التهاب و هاپروستاگالندین

فالنوییدهاي موجود در گیاه خارمریم با تداخل اثر با سیستم  "احتماال رسدبه نظر می، شوندهیستامین در محیط آزاد می

نیز  هاي هیستامینی وگردد در مطالعات بعدي از سایر آنتاگونیستپیشنهاد می هیستامینرژیک در ایجاد اثر ضد دردي نقش دارند

  . ایند درد جهت روشن شدن مکانیسم عمل گیاه خار مریم استفاده گرددهاي دخیل در فرسایر سیستم

  

  موش هاي صحرایی، کلرفنیرآمین، سیلی مارین، رانیتیدین ،درد احشایی :هاواژه کلید
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  مهمقد-1-1

، اساس زمان و بر. بافتی واقعی یا بالقوه استروانی ناخوشایند همراه با آسیب درد تجربه حسی و

اساس  بر و حاد مزمن و به درد شودبندي میزمان گروهبر اساس . شودبندي میي و ماهیت طبقهژفیزیولو

مشکالتی در انسان  جاددر هر صورت باعث ای درد. شود احشایی تقسیم می ي به درد سوماتیک وژفیزیولو

به همین علت انسان از زمانی  کننده باشدناتوان کننده یاتواند به عنوان یک عامل محدودکه می شودمی

است کردن آن بودهکه درد را شناخت در پی پیدا کردن راهی براي یافتن علت آن و چگونگی بر طرف

حرارتی ، مکانیکی هايشامل انواع محرك درد هایجاد کنند هايكمحر .)1،2001واینر و1391، نژاد(عباس

، سروتونین، کینینکنند عبارتند از: براديمی خی از مواد شیمیایی که درد ایجادبر .و شیمیایی هستند

  .  )2011، 2(گایتون پروتئولیتیک هايآنزیم و اسیدها، کولیناستیل، پتاسیمیون، هیستامین

رغم این باور علی. از بیماري است که نیاز به درمان دارویی دارد درد احشایی یکی از دردهاي رایج ناشی

 ون متفاوت است (سپهري آت مکانیزم عصبی و مسیرهاي انتقال که درد احشایی از دردهاي سوماتیک اس

با ضایعات بافتی همراه "و الزاما شودمی مشخص 3راجعه يژزآلهیپر احشایی با درد. )1386، همکاران

 و دهندنمی پاسخ محرك به معمول طور به که گیردصورت می آورانی هايتوسط فیبر انتقال آن. نیست

و  بافتی مثل آسیب باال آستانه با هايمحرك با "عموما این فیبرها. شوندنامیده می خاموش آوران فیبرهاي

 "عموما هافیبر این در شیمیایی واسطه. دهندمی پاسخ مکانیکی کمتر هايمحرك به و شده تحریک التهاب

احشایی را تا حدودي مشخص کرده  فیزیولوژي دردهاي چه تحقیقات جدید مکانیسم و گرا .است P ماده

ه ژاهمیت وی ازبراي درد احشایی از نظر علمی  هاي بالینی جدیدپیدایش درمان وجوداین  است با

 استیک اسید تزریق از ناشی احشایی دردهاي در که شده اثبات همچنین .)1999، 4سرورو( استبرخوردار 

- همچنین پیام. )1995، 5فیلدز( یابدمی افزایش آسپارتات و گلوتامات مثل تحریکی آمینهاسیدهاي غلظت

وارد نخاع  "آور آن مستقیماهاي پیامگذرند بلکه آکسونهاي درد احشایی از مسیر دردهاي سوماتیک نمی

(نوروآناتومی  روندبه قشر مغز می آنجا رفته و ازتاالموس  در )vplجانبی (، خلفی ،به هسته شکمی شده و

، هاپالکت، ها بازوفیل ،هاسلماست شامل بدن هاي مختلف سلول انواع توسط هیستامین. )1373، بالینی 

 ،صاف عضله انقباض مثل مختلف پاتولوژیک و فیزیولوژیکاعمال  در و شودهاي آندوتلیال ساخته میسلول

                                                
1 . Weiner 
2 .Gayton 
3 . Recurrent Hyperalgesia. 
4 . Cervero 
5 . Fields 
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 شرکت التهابی هايواکنش و آلرژي ،عصبی انتقال ،معده از اسید ترشح تحریک ،عروق فوذپذیرين افزایش

 . )1،2003گالشانمک( کندمی

 برادي به نسبت درد هايهگیرندحساسیت  افزایش طریق از دردي پر ایجاد در مهمی نقش هیستامین

تورم  و التهاب قطعی هاي واسطه از هیستامین یکی )1997 ،2(میزومورا دارد ها پروستاگالندین و کینین

 پالکتی و کننده فعال فاکتور مثل هاي التهابمیانجی با همکاري در و عروق نفوذپذیري افزایش با که است

 هیستامین. )2003 ،گالشانمک( کندمی تشدید را التهاب هاي پاسخ، کلسی تونین ژن به مربوط پپتید

 می درد به مربوط نوروپپتیدهاي شدن آزاد بموج و کندتحریک می را درد کننده منتقل عصبی فیبرهاي

در حالیکه هیستامین نورونی . )1200 ،3رافا( ندکمی ایجاد درد و خارش پوست به تزریق هنگام در و شود

 "اخیرا. )2001، 4براون و همکاران( از اعمال فیزیولوژیک بدن نقش دارد مرکزي بسیاري تنظیم در مغز

-هیستامینآنتی از برخی. اندگرفته توجه قرار ل کاهش دهنده درد موردعنوان عوام ها بههیستامینآنتی

دهنده درد از  اثر کاهش، درد یدرمانهاي درمانگاهی و پیشلدرمد هیستامین  1H مهارکننده گیرنده هاي

اپیوئیدها داروهاي انتخابی در درمان دردهاي متوسط تا  رضدر حال حا .)2001 ،(رافا اندخود نشان داده

 همچنین بروز تحمل و ولی بروز عوارض ناخواسته و. شوندب میید از جمله دردهاي احشایی محسوشد

 (سپهري و محدود نموده است کاربرد داروهاي فوق را روانی متعاقب مصرف اپیوئیدها وابستگی فیزیکی و

شیمیایی ثار زیان بخش داروهاي آهمچنین با توجه به روشن شدن عوارض جانبی و . )1386، همکاران

ه به طوري که نگرش ي اخیر بیشتر مورد توجه واقع دادهاطبیعی را در سال بازگشت به داروهاي گیاهی و

اثرات فیزیولوژیک و فارماکولوژیک  سیربر هاي گذشته مبنی بر مطالعه گیاهان دارویی ونوین طی دهه

در حیواناتی که در آنها  ،وي گیاهیعنوان یک دار بهسیلی مارین  .)2000، 5بلومنتال ( شده است آغاز آنها

داري از خود نشان داده و به عنوان یک آنها درد القا شده مورد استفاده واقع شده و اثرات ضد درد معنی

 ،6صاحب( کیفیت مناسب توصیه شده است، دسترسی راحت، داروي ضد درد با امتیازات هزینه پایین

به   Silybum marianum علمی نام این گیاه با برد خارمریم نام توان از گیاهمی در این رابطه. )2011

هاي این برگ .شودهاي متروك اراضی بایر در مناطق مختلف ایران یافت میطور خودرو در کنار جاده

اي و به رنگ ارغوانی هاي آن لوله اي و خاردار به رنگ سبز شفاف و گلهاي دندانهگیاه بزرگ با کناره

 هاآور داشته و در طب سنتی در درمان انواع بیماري آن طعم تلخ و اثر اشتهاهوایی ریشه و اندام . است

داده  مطالعات اخیر نشان .باشدمارین می این گیاه داراي ترکیبات متعدد از جمله سیلی. شوداستفاده می

                                                
1 . MacGlashan 
2 .Mizumura 
3 . Raffa 
4 . Brown et al. 
5 . Blumenthal 
6 . Sahib 
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ضد آب ، خونضد چربی ،ضد دیابت، سیروز کبدي، این ماده داراي خواصی چون اثرات درمان کبد چرب

ین به طور سنتی نچهم. )1383 ،باشد (ضیایی و همکاران ضد پوکی استخوان و ضد سرطان می ،واریدمر

نظایر آن استفاده  طحال و، احتقان کبد، افسردگی، قاعدگی اختالالت، افزایش ترشح شیراز این گیاه براي 

با این  ،انی این مادهبا عنایت به مطالب ذکر شده در مورد اثرات درم .)2001، 1درماردروسینااست (شده 

مارین در زمینه درد به چگونگی اثر ضد دردي وجود در تحقیقات محدود صورت گرفته در رابطه با سیلی

هاي نوروترنسمیتري مرتبط با اثر ضد دردي آن پرداخت ویژه مداخله سیستم و مکانیسم عمل آن به

مارین بر درد احشایی با استفاده از  یلذا تحقیق حاضر در راستاي مطالعه اثرات محیطی سیل. است نشده

در رتهاي نژاد  هیستامینرژیکروش تجربی آزمون تست رایتینگ با تاکید بر سیستم نوروترنسمیتري 

  . ویستار انجام شد

  االت اصلی پژوهشءسو-1-2

  ؟دهنده درد داردناشی از اسید استیک اثر کاهش احشایی درد سیلی مارین بر آیا- 1

  سیستم هیستامینرژیک ارتباط دارد؟ با احشایی در آزمون درد سیلی مارین ديدر اثرات ضد آیا- 2

هاي صحرایی موش درمارین با سیستم هیستامینرژیک  دردي سیلیصورت داشتن ارتباط اثرات ضد در- 3

  ارتباط مستقیم است؟این  آیا

  فرضیات پژوهش-1-3

  شود: ینظر گرفته م در فرضیات زیر، یک و این آزمایش با فرض صفر در

1-oH: دهنده درد نداردکاهش اسیداستیک اثر احشایی ناشی از درد مارین برسیلی . 

AH: دهنده درد دارداثر کاهش استیکاسید احشایی ناشی از درد مارین برسیلی . 

1-oH:  هیستامینرژیک ارتباطی ندارد سیستم با احشایی دردمارین در  سیلیدردي ضداثرات . 

AH: با سیستم هیستامینرژیک ارتباط دارد احشایی دردمارین در  ي سیلیدرداثرات ضد . 

  پژوهش انجام از هدف -1-4

هاي زیاد دنبال راهی براي درمان تالش همواره باژوهشگران پهمواره یک چالش بوده که  درمان موفق درد

 هااي درمان بیماريبر گذشته ازکه  گیاهان دارویی نام برد توان ازمی که در این راستا. رد هستندد

 سنتی را گرفتند اما جاي داروهاي گیاهی واما با پیشرفت علم داروهاي شیمیایی  .استاستفاده شده 

طولی نکشید که داروهاي شیمیایی عالوه بر درمان عوارض زیادي نیز از خود نشان دادند به همین خاطر 

مجدد به گیاه  جه به بازنگري عمیق وبا تو. پژوهشگران دوباره به سمت داروهاي گیاهی روي آوردند

گیاهان دارویی در ایران به لحاظ تنوع آب  وجود منبع غنی از کشورهاي پیشرفته دنیا و بیشتر درمانی در

                                                
1 . Dermarderosian 
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درد  عنوان ضد روي گیاهانی که در طب سنتی بهبر  گسترش پوشش گیاهی لزوم تحقیق هوایی و و

 ه اثرات مثبت گزارش شده ناشی از استفاده از سیلیهمچنین با توجه ب شوداحساس می ،اندتوصیه شده

، سیروز کبدي، چرب هاي پیشین که در رابطه با درمان کبدمارین به عنوان داروي گیاهی در پژوهش

پژوهش حاضر در جهت بررسی ، می باشد  ...پوکی استخوان و سرطان و، آب مروارید ،چربی خون، دیابت

خاصیت و نحوه ارتباط اثرات محیطی داروي مذکور با سیستم  اثرات ضد دردي این ماده گیاهی پر

  . هیستامینرژیک انجام گرفت

      پژوهش اهمیت ضرورت و- 1-5

درمان  این داروها عالوه بر و. امروزه براي درمان درد چون بیشتر از داروهاي شیمیایی استفاده می شود

با داروهاي گیاهی بیشتر مورد توجه قرار داده  به همین خاطر جایگزینی این مواد. سؤ هستندداراي اثرات 

عنایت  با. این امر لزوم تحقیق بیشتر در زمینه اثر بخشی گیاهان دارویی را آشکار می سازد شده است و

مارین و ارتباط آن با سیستم هیستامینرژیک  دردي سیلی به اینکه تا کنون پژوهشی در رابطه با اثر ضد

مارین بر درد احشایی و ارتباط  ژوهش در راستاي بررسی اثرات محیطی سیلیپ این لذا، است انجام نشده

  . نظر رسیدهآن با سیستم هیستامینرژیک ضروري ب

 پیشینه پژوهش-1-6

نیز در راستاي  مختلف و سنتتیک اثرات ضد دردي مواد گیاهی و رابطه با متعددي در مطالعات و ها طرح

. پذیرفته است مختلف صورتهاي  درمان بیماري در مارین) (سیلی موثره خارمریماستفاده از ماده 

-ناخوشی انواع هاي کبدي مانندارین براي درمان بیمارياصلی سیلی م ها نشان داده که کاربردپژوهش

مارین خاصیت  همچنین براي سیلی. )20071همکاران (گازاك و انواع هپاتیت است و الکلی هاي

سیلی مارین داراي . )1998 2همکاران (لوکر و خون گزارش شده است بازدارندگی بر علیه چربی نامناسب

مطالعه اثرات استعمال خوراکی . )2007همکاران (گازاك و ضدسرطانی است اکسیدانی وخاصیت آنتی

خوکچه هندي نشان داد که سیلی مارین داراي خواص  فرابنفش درپرتو سیلی مارین بر تغیرات ناشی از

عصاره آبی سیلی مارین . )1388، همکاران (احمدي آشتیانی و اب سوختگی استمحافظت نوري علیه آفت

مارین باعث افزایش حافظه و یادگیري  سیلی. )1386، همکاران (کریمی و موش اثر ضد افسردگی دارد در

 مارین به گزارش شده سیلی. )1389، همکاران (یغمایی و شود که اثرات آن وابسته به دز مصرف استمی

- علت مهار استرس باشد که این عمل بهعامل محافظت نورونی در برابر چند بیماري عصبی میعنوان 

نشان داد که این  2002مطالعه موریل در سال . )2013 ،3بورها و همکاران( باشد اکسیداتیو در مغز می

و  غشا با تثبیت. هاي آسیب دیده و عملکرد نرمال کبدي نقش داردترمیم هپاتوسیت ماده در درمان و

                                                
1 .Gazak & et al. 
2 .luker & et al. 
3 . Borah et al. 



٦ 
 

زیان آور و انواع سموم موجود که انسان روزانه  کبد را در مقابل اثرات مضر و،تکثیر مجدد سلولهاي کبدي

همچنین تحقیقات نشان داد که . )2002، 1(موریل کنداست در محیط زندگی حفاظت می با آنها روبرو

خون بیمارانی که دچار تخریب  در سرم )AST( آمینازآسپارتات ترانس، )ALT( آمینازترانسسطح آالنین

ونگ و چانگ . )2002، 2همکارانش (ونگ و گرددکبدي هستند توسط این ماده به حالت نرمال بر می

مینرژیک به وسیله جلوگیري از پاهاي عصبی دوسیلی مارین به طور موثري از یاخته نشان دادند که

دهد که سیلی مارین طالعات نشان میم. )2002، 3چانگ (ونگ و کندگلیا محافظت میفعالیت میکرو

 که این امر اثر مفید این گیاه را بر سیستم عصبی نشان بخشدمی هاي عصبی را بهبودبقاي سلول تمایز و

 میزان افزایش حتی و گلوتاتیون تخلیه ازهمچنین سیلی مارین با پیشگیري .)2007 ،4(دوبرتسو دهدمی

 از، شده لیپیدي پراکسیداسیون مانع اکسیژنازلیپو -5 آنزیم مهار و دیسموتازاکسیدسوپر آنزیم القاي آن

، قلبی، کبدي، کلیوي آسیب از جلوگیري به قادر طریق این از و آوردمی  عملبه  پیشگیري ROS5 تولید

 هاي سلول مارین بر سیلی اثر بررسی در )2006( 7همکارانش و ژونگ )2002 ، 6(مورلند است مغزي و

(پروتئین  Akt  پیام انتقال مسیر کردن غیرفعال با فالونویید که این رسیدند نتیجه این هب انسانی لوسمی

 رانیتیدین. شودمی سرطانی هايدر سلول آپوپتوز القاي و کاسپازآبشار شدن فعال به منجر )B کیناز

انیتیدین بر ایمنی اثر ر هاي آزاد را دارد از این روکردن رادیکال) توانایی جارو H2 (مهارکننده گیرنده

هایی که در معرض اشعه گاما قرار گرفته بودند مورد مطالعه قرار گرفت نتایج نشان داد اختصاصی موش

اشعه ندیده رسانده  هايبه حد موش هاي اشعه دیده افزایش داده وکه رانیتیدین پاسخ ایمنی را در موش

 هايروش به )1H (آنتاگونیست هیدرامینندیف از استفاده). 1383، همکاران و (سوسن کبودانیان است

عنوان یک  ند بهواتپیوئیدها نشان داده که میوهمراه ا تنهایی و یا به به، داخل وریدي و داخل نخاعی

 ،8سانتیاگور(دباش داشته نوروپاتیک کاربرد سپتیو ونوسی يهادرمان درد در درد مفید داروي ضد

بر درد ناشی از فرمالین و  )1H(آنتاگونیست گیرنده  رفنیرامینمطالعه اثر تزریق داخل صفاقی کل .)2001

 د که کلرفنیرامین موجب کاهش درد التهابیاهاي سوري نشان دموش ارتباط آن با سیستم اوپیوئیدي در

. اثري ندارد (مرحله اول درد فرمالینی) که بر درد نوروژنیک شود در حالیمی (مرحله دوم درد فرمالینی)

و سیستم  1H بین گیرنده رسدظر مین هیستامین در درد التهابی نقش دارد و به 1Hرنده بنابراین گی

                                                
1 .Morill 
2 .Vang & et al. 
3 .Vang& chang 
4 . Dobretsov 
5 . Reactive Oxygen Species. 
6 . Moreland 
7 .jong&et al. 
8 . Santiago & et al. 
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وابسته به سیستم  1Hهاي گیرنده اوپیوئیدي ارتباط وجود دارد و کاهش درد توسط آنتاگونیست

  )2005 ، 1و مجتهدین تمدنفرد( باشدمی اوپیوئیدي
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  تعریف درد-2-1

به وجود می اید و موجب  و هنگامیکه هر بافتی دچار آسیب شود درد یک مکانیسم دفاعی براي بدن است

هاي حتی فعالیت. از میان بردارد خود واکنش نشان داده و استیمولوس مولد درد را می شود که شخص از

به علت فقدان جریان خون به پوست  دتواناي از قبیل نشستن بر روي نشیمنگاه به مدت طوالنی میساده

که پوست در هنگامی. ها گرددتخریب بافتموجب  شودقسمتی که به وسیله وزن بدن فشرده می در

شخصی که . دهدتقییر وضع می گاهآخودو به طور نا دهاشود شخص بدون ارنتیجه ایسکمی دردناك می

تواند درد را احساس کند و بنابراین است نمینخاع از دست داده   بعد از آسیب "مثال حس درد خود را

    ).1،2011(گایتون تواند تغییر وضع دهدنمی

 صدد مبارزه با درد بوده است و آدمی همیشه در. بسیار نامطلوب است و، دهندهدرد یک احساس آزار

وع بیمار عث رجدرد سریعتر از هر عالمتی با. تسکین آن داشته استدانش پزشکی از همان ابتدا سعی در 

مشخص کننده عاملی است که بیمار را  "غالبا ها بوده ونشانه عمومی اکثر بیماري و به پزشک می شود

بیشتر پزشکان بالینی . بلکه یک عالمت است، درد یک بیماري نیست. کندتوجهات پزشکی می متوسل به

درد یکی از . راه حل آسانی ندارد دانند کهاي از مشکالت مین را مجموعه پیچیدهآو  با درد سرو کار دارند

یا حتی  کاهش آن و، هایی در راه جلوگیري از بروز آنتوان گامولی می، هاستترین ناراحتیکنندهتضعیف

کنیم شدت درد درد احساس ناخوشایندي است که براي رهایی از آن تالش می. تسکین کامل آن برداشت

تمام عمر  از چند ثانیه تا تواندمدت آن نیز می و، بل تحملتواند از ناراحتی مختصر تا رنجی غیر قامی

  . )1386، (مردوخی باشد

 سنین در نفر میلیون پنجاه کشور این در فقط آمریکا درد انجمن توسط آمده عمل به بررسی یک طی در

  . )1991، 2(ولپد شودمی هزینه دالر میلیون صد از بیش ها آن کنترل براي که برندمی رنج درد از مختلف

 است ارتعب درد " است شده ارائه 1994 سال که در درد براي مطالعه المللی بین موسسه تعریف اساس بر

(ماشب  بدن بافتهاي و اعضا به احتمالی واقعی یا صدمات با مرتبط احساسات بروز و ناخوشایند یک حس از

                                                
1 . Gayton 
2 . wall pd 
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 و دهد اطالع می بدن خاص تموقعی از که است اي پدیده درد تعریفی دیگر اساس بر )2000، 3روبین

 پدیده درد در لیاص مسئله براینابن باشد بدن هاي اندام در ضایعه  یا بیماري شروع عالمت است ممکن

(هیمه و  دهدمی رخ نیز گیرانهپیش صورته ب گاهواکنش آن که است نسوج و هابافت به آسیب و صدمه

 از و فردي به از فردي که هیجانی و احساسی تجربه و حس یک را درد گروهی دیگر.)1990 ،4همکاران

ه ب آن حاد از نوع خصوصهب درد .اندکرده تعریف کندمی بروز متفاوت "کامال دیگر زمان به زمانی و لحظه

، 5(راجاکوپال گرددمی معرفی آن معرض در یا دیده صدمه بافت العمل عکس و دفاعی مکانیسم یک عنوان

 مشترك عامل درد ،روانی و روحی تا مشکالت ،نگوناگو هايبیماري واعان تا کوچک صدمه از یک .)2006

 ،آن پیشرفت و شدت، شروع در عوامل روانی گرایانه مداخله و مهم نقش دلیله ب. آیدمی حسابهآنها ب همه

 یک عنوان به درد. )1994، 6تولیسون( اند کردهبندي تقسیم فکري و روحی جزو اختالالت گاهی را درد

 و باشد همراه جسمی واقعی ناراحتی یک با است ممکن که، شود گرفته می نظر در عاطفی و حسی تجربه

 عوامل روان حتی یا جسمانی عوامل تاثیر تحت تواندمی و نداشته باشد وجود همراهی چنین است ممکن یا

 و هااحتینار.  باشد متفاوت آن ضعف و شدت مل دیگري عوا تاثیر تحت یا .باشد آمده بوجود شناختی

 که است عالئمی از دسته آن از یکی درد .کنند می بروز مختلفی هاينشانه با اغلب جسمانی مشکالت

   . )1998، 7(کریل دهدمی نشان را جسمی مشکل یک وجود

  ادراك درد-2-1-1

 خوشایندنا "غالبا که تجاربی .ایم داشته درد تجاربی از مختلف هايموقعیت در هاانسان ما اغلب یقین بطور

می قائل تفاوت درد مختلف بین انواع افراد برخی .کنندمی ایجاد ما در را مختلفی هايو واکنش هستند

 سردرد یا و افراد براي برخی درد دندان مثل .دانندمی تردهندهآزار و شدیدتر درد را انواع برخی و شوند

 که شودمی مزاحمی شناخته عامل یک وانعن به زیاد یا باشد کم آن حال شدت هر در دیگر ايعده براي

 اینکه بر عالوه شود نائل آن رفع به تا آیدمی بر هاییکارراه به دنبال رواین از و نبوده تحمل قابل فرد براي

 ار می قر تاثیر تحت را فرد زندگی از مختلفی هايجنبه اغلب موارد در و بوده تحمل قابل غیر خود درد

                                                
3 . Masheb, Robin 
4 . Heme & et al. 
5 . Rajagopal 
6 . Tollison 
7 . Cyril 
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 دلیل همینه ب تاس توجه قابل رودمی شمار به براي بیماري عالمت یک عنوان به که جهت آن از دهد

 از .دهدمی قرار بررسی مورد بیشتري و دقت احتیاط با را مساله و آیدمی بر آن رفع دنبال به فرد است که

 یا درد تعل رفع به را او که رفتاري ،است انسان در رفتار یک دهنده نیرو منبع یک به عنوان درد که روآن

حس هایی ، از میان کلیه ابعاد حسی. )1990، 8هیمه( رودمی شمار به انگیزه دارد یکمی وا درد کنترل

ها تریناحساس گزش برجسته درد داشتن و، سوختگی، نامیم از قبیل احساس خراشیدگیکه درد می

 (زالی و دهدشوند اخطار می یا درمان، هایی که باید از آنها اجتناب شدهدر رابطه با آسیب درد. هستند

 . )1388، همکاران

 درد انواع-2-1-2

 :گرددمی تقسیم انواع مختلفی به بروز شکل و منشا ،شیوع زمان مدت براساس درد

 . شودمی تقسیم مزمن و حاد نوع دو بر بندي درد تقسیم این اساس بر : زمانی بندي تقسیم

 و کشیده ماه طول یک حدود در بدن در آن حضور زمان که مدت شودمی گفته درد از نوعی به حاد درد

 درد این ددهرخ می استخوان شکستگی یا سوختگی قبیل از هاو اندام هابافت به صدمه نتیجه در "معموال

 بهمستقیم  پاسخ بیولوژیکی حاد درد شودمی برطرف شده تحریک دیده یا صدمه عضو ترمیم با" معموال

 عین در و است اضطراب همراه و قراري بی با آن شدت دلیلهب "غالبا و. بافت است صدمه یا التهاب، يبیمار

  . )2000، 9ماشب روبین ( رودمی شمارهب نیز بدن براي هشداري مفید سیستم یک حال

 از بیش زمان آن مدت ولی است برخوردار حاد درد به کمتري نسبت شدت از که است دردي مزمن درد

 در متناوب است بطور ممکن و باشد ترطوالنی بهبودي براي قابل انتظار زمان مدت از یا و باشد ماه یک

 و تاندون عضالت کشیدگی، سرطانی دردهاي. )10،9819(کریلداشته باشد تداوم سال از هاییماه طول

 هب پاسخ بدن دلیلهب مزمن درد موارد برخی در . هستند این قیبل از ناشناخته منشا با دردهایی و رباطها

 درد. )2006، (راجاگوپال هستند کمري مزمن دردهاي آن برخی نمونه که آیدمی وجودهب حاد هايدرد

عالئم  سایر و خستگی ،خواب اختالل ،وزن باعث کاهش و شده دیده متناوب و مداوم هايبه شکل مزمن

 خالف بر درد نوع ینا شودمی واقع موثر فرد زندگی و شرایط کیفیت بر ايفزاینده بطور و شده افسردگی

                                                
8 .Heme 
9 . Masheb, Robin 
10 .Crill 
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     رود می شماره مریکا بآ در خودکشی علل شایعترین از یکی و مقاوم بوده طبی درمان به نسبت حاد نوع

   . )2000 ،11ماشب روبین(

 قسیم میت 13احشایی و 12روانی ،سوماتیک سه نوع بر درد اساس این بر  :درد منشاء اساس بر بندي تقسیم

  :شود

 تقسیم و عمقی سطحی نوع دو بر و آیدمی بوجود هاي ارگانیکبیماري و الت الاخت اثر بر سوماتیک درد

 درد را بدن هاي داخلیاندام غشاء یا پوست سطح در درد هايشدن گیرنده فعال از ناشی درد .شودمی

 هايبافت عمقی مانند هايبافت در درد و جراحی عمل از پس مانند درد نامندمی سطحی سوماتیک

  . تومورهاي استخوانی از ناشی درد مانند نامندمی سوماتیک عمقی درد را ضالنیع اسکلتی

 پیدا روانی تداخل عوامل با اولیه منشاء با دردي، بیمار و روانی روحی شرایط بدلیل که زمانی روانی درد

 اعانو. گویندپسیکوژنیک می درد را آن گذاردمی تاثیر وضع بیمار بر طول و شدت لحاظ از و کرده

 سندروم گاهی مواقع.  هستند قبیل این از نامشخص منشاء با و لگنی کمري دردهاي و، مزمن سردردهاي

 گرفتار که در بیماري "مثال . آیندمی بوجود همزمان طورهب و پسیکوژنیک سوماتیک منشاء دو هر با درد

  . خوردمی چشم به وضوحهپدیده ب این است سرطان نوعی

 و شکم ،قفسه صدري شامل احشاء داخل در درد حسی هايشدن گیرنده تحریک از شینا درد احشایی درد

 آپاندیس ،سرطان پانکراس مانند  .کندمی بروز داخلی تحریکات ها یابیماري انواع به ابتالء بدلیل که لگن

  .)2006 ، 14(راجاگوپال

  گرددمی تقسیم آهسته ردد و سریع درد گروه دو به درد نوع این در : آن شکل اساس بر درد تقسیم

بعد از  درد سریع در ظرف یک دهم ثانیه. درد سریع و درد آهسته تقسیم شده است:  درد به دو نوع عمده

که درد آهسته بعد از یک ثانیه یا بیشتر شروع در حالی آیدیک استیمولوس درد به وجود می وارد آمدن

 و. یابدهاي متمادي افزایش میحتی دقیقه ها یاهستگی در طی ثانیهآن به آو سپس شدت  شودمی

هاي ویژه کیفیت که هر کدام از آنهااین نیز و ایت این دو نوع درد متفاوت هستندهمچنین مسیرهاي هد

   .اي دارند

                                                
11 .Masheb roben 
12 . Psychogenic somatogenic 
13 . Visceral 
14 .Raj copal 



١٣ 
 

دردالکتریکی وغیره نامیده ، درد حاد، درد گزشی یا سوزنی، درد سریع به اسامی دیگري از قبیل درد تیز

یا پوست توسط  شودکه سوزنی به داخل پوست فرو برده شودرد هنگامی احساس میاین نوع د. استشده

که پوست در معرض شوك الکتریکی قرار  شوداین درد همچنین هنگامی احساس می و چاقو بریده شود

  . )2011، (گایتون گرددهاي عمقی بدن احساس نمیدرد سریع نیز در بیشتر بافت. گیرد

 درد و تهوع آور درد، درد ضربان دار،  مبهم درد، سوزنی درد قبیلدیگري از ددآهسته نیزاسامی متع درد

منجر به  وتواند بسیار طاقت فرسا بوده می و انهدام بافت همراه است با "این نوع درد معموال. مزمن دارد

اندام  یاها تمام بافت "هم درتقریبا هم در پوست و توانداین درد می. قابل تحمل طوالنی شودغیر زجر

   . )2011، (گایتون  هاي داخلی به وجود آید

 احشایی درد-2-1-3

براي  تواندقفسه سینه یکی از ظوابط معدودي در پزشکی است که می مختلف شکم و شاءاح درد

احشا فاقد ، کلی بطور. گیرد استفاده قرار دیا سایر اختالالت احشایی مور بیماري و، تشخیص التهاب

احشایی از چندین جنبه مهم با درد درد و هاي حسی بغیر از درد هستندهمودالیت گیرنده براي سایر

  . تفاوت دارد پوستی

یک موضع ر د درد احشایی آن است که آسیب احشاء ترین اختالفات بین درد سطحی ویکی از مهم

ص یک شخ در تواندجراح می، به عنوان مثال. شودندرت موجب درد شدید میه ب، محدود کوچک و

هر گونه استیمولوس که موجب ، از طرف دیگر .اي قطع کندقابل مالحظه روده را بدون ایجاد درد، بهوش

العاده تواند فوقکند که میدردي ایجاد می شود در یکی از احشاء تحریک منتشر انتهاهاي عصبی درد

فیبرهاي ، سیعی از رودهو ناحیهء ایسکمی ناشی از مسدود کردن جریان خون ، به عنوان مثال. باشد شدید

 گردد تواند منجر به درد شدیدمی و کندتحریک می منتشري بطور همزمان درد بسیاري را در ناحیهء

  . )2011 ،(گایتون

 علل درد احشایی حقیقی-2-1-4

تحریک کند موجب بروز درد  نواحی وسیعی از احشاء را در استیمولوسی که انتهاهاي عصبی درد هر

، احشاءآسیب شیمیایی سطح ، احشاییایسکمی بافت  :از عبارتند هااین قبیل از محرك. شوداحشایی می



١٤ 
 

یا کشیده شدن ، یکی از احشاء تو خالی اتساع ،توخالی ازاحشاء جدار یکی الت صاف درضاسپاسم ع

  . رباطها

اي از طریق فیبره شوندهاي شکمی و سینه شروع میرههاي احشایی حقیقی که از حفتمام درد "عمال

 Cاز نوع فیبرهاي کوچک  این فبیرها. یابندانتقال می کنندکه در اعصاب سمپاتیک سیر میعصبی حسی 

  . )2011، (گایتون انتقال دهند انواع سوزشی مزمن درد را توانندبنابراین فقط می وبوده 

عمل  یسمشود و مکانمی ها موجب دردسایر بافت به همان روش "دقیقا ایسکمی در احشاء –ایسکمی 

، کینینهاي انهدام بافتی ازقبیل براديفراورده یدي یااسهاي متابلیکی تشکیل فراورده "آنها احتماال

  . )2011، (گایتونکنندتحریک می هاي عصبی درد رااست که انتها غیره هاي پروتئولیتیک وآنزیم

صفاقی نشت  حفرهءداخل ه ساننده از داخل لوله گوارش بگاهی مواد آسیب ر-هاي شیمیاییاستیمولوس

دوازدهه  از طریق یک قرحه معدي یا "ااسیدي معده غالب شیرهءپروتئولیتیک و، به عنوان مثال. کنندمی

این شیره موجب هضم گسترده پرده صفاق احشایی شده و به این  .شودحفره صفاقی می پاره شده وارد

 العاده شدید استفوق "المعمو درد. کندمی ه وسیعی از فیبرهاي درد را تحریکترتیب مناطق فوق العاد

  . )2011، (گایتون

 یا هر یک از احشاء تو خالی، مجاري صفراوي، کیسه صفرا، اسپاسم روده- احشاء توخالیاسپاسم یکی از

ناشی از کاهش  "این امر احتماال. تواند به همان روش اسپاسم عظالت اسکلتی موجب درد شوددیگر می

ایسکمی نسبی ،به این ترتیب توام با افزایش نیاز متابلیک عظله به مواد غذایی استجریان خون به عظله 

   .)2011،(گایتون  گرددشدید می موجب درد و یدآبوجود می

کند به این معنی که تظاهر می 15صورت قولنجه تو خالی که دچار اسپاسم شده ب درد یکی از احشاء "غالبا

این روند به طور  شود وگاه از شدت درد کاسته میو آن یابدایش میتا حد زیادي افز "شدت درد متدرجا

هاي ریتمیک ناشی از انقباض ریتمیک عضله صاف این دوره .یابدمیادامه  بارریتمیک هر چند دقیقه یک 

تحریک شده اسپاتیک روده عبور  هر بار که یک موج انقباض دودي از یک ناحیه ، به عنوان مثال. هستند

  . )2011، (گایتون یدآک قولنج بوجود میکند یمی

                                                
15 .Cramp  
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به  "پرشدن فوق العاده زیاد یکی از احشاء توخالی نیز احتماال اتساع بیش ازحد یکی از احشاء توخالی

اما باید دانست که اتساع بیش ازحد می . گرددعلت کشیده شدن بیش از حد خود بافتها منجر به درد می

کنند یا وارد جدار هاي خونی شود که آن اندام را احاطه میرگ خوابیدنتواند همچنین موجب روي هم

  . )2011، (گایتون گرددتشدید درد ایسکمیک می  شاید موجب از این راه شوند وآن می

 غیر حساساحشاء-2-1-5

این نواحی عبارتند از . معدودي از نواحی احشایی تقریبا به طور کامل نسبت به درد غیر حساس هستند

هم نسبت  اما باید دانست که کپسول کبد هم نسبت به آسیب مستقیم و. هاي ریهحبابچه و م کبدپارانشی

با ، هادر ریه .نسبت به درد حساس هستندنیز   به کشش فوق العاده حساس است و مجاري صفراوي

جنب جداري نسبت به درد بسیار حساس و هم  هاهم برونش ها غیر حساس هستندکه حبابچهوجودي

   .)2011، (گایتون تندهس

 درد جداري ناشی از آسیب احشایی-2-1-6

جنب ، دردها نیز از احشاء از طریق فیبرهاي عصبی صفاق جدارياي از پاره، احشایی حقیقی درد عالوه بر

  . انتقال می یابند جداري یا پریکارد جداري

ره جداري حفره احشایی نیز گسترش به دیوا "سازد غالباکه یک بیماري یکی از احشاء را مبتال میهنگامی

اعصاب نخاعی است ولی از اعصاب سمپاتیک  این جدار مانند پوست داراي عصب گیري وسیعی از. یابدمی

براي تاکید اختالف بین این درد و درد احشایی حقیقی باید گفته شود که بریدن . کندعصب گیري نمی

بریدن صفاق احشایی یا روده دردناك نیست یا درد  صفاق جداري با چاقو بسیار دردناك است در حالیکه

  . )2011، (گایتونکندخفیفی تولید می

 جداري راه هاي انتقال درد احشایی و-تعیین موضع درد احشایی-2-1-7

هاي مختلف وجود اندام مغز از، "اوال. مشگل است "عیین موضع درد احشاء مختلف به چند دلیل غالبات

 "ثانیا. دهدطور منتشري تشخیص میهبراین محل هر گونه درد داخلی را فقط ببنا نیست واحشایی آگاه 

 شوندسیستم عصبی مرکزي منتقل می سینه به وسیله دو مسیر جداگانه به هاي مربوط به شکم وحس

درد احشایی حقیقی از طریق فیبرهاي حسی سیستم  ر جداريیدیگري مس احشایی حقیقی و یکی مسیر
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احساس درد به مناطقی از سطح بدن که  یابد وانتقال می پاراسمپاتیک) سمپاتیک و( عصبی خود مختار

، از صفاق"مستقیما، طرف دیگر از، دردهاي جداري. شودمیدور هستند رجوع داده دام دردناكاز ان "غالبا

ك بر روي ناحیه درد نا "مستقیما "شوند و معموالجنب یا پریکارد جداري به سیستم عصبی هدایت می

  . )2006، (گایتونگردنداحساس می

   احشایی انتقال می یابد      مسیرهايتعیین موضع دردرجوعی که در-2-1-8

آن را در قطعه درماتومی  "شود شخص عموماکه درد احشایی به سطح بدن رجوع داده میهنگامی

قلب در  منشاء، وان مثالعن هب. ن درماتوم بوجود آمده استآکند که اندام احشایی در جنین از متمرکز می

قسمت فوقانی قفسه سینه است بطوریکه فیبرهاي درد احشایی قلب بین قطعات سوم گردنی تا  گردن و

  . )2011، (گایتون شونداي وارد نخاع میپنجم سینه

 آلرژيهیپر- 2-1-9

 16ژيرآل هیپره ب این حالت منجر .ک پذیري شدیدي پیدا کندتحری استممکن  عصبی درد یک مسیر

  . معنی حساسیت شدید نسبت به درد استکه به  شودمی

 عبارتند از آلرژيعلل اصلی هیپر -2-1-10

  . شوداولیه نامیده می آلرژيهاي درد که هیپرحساسیت بیش از حد خود گیرنده- 1

  . شودثانویه نامیده می آلرژيهاي حسی که هیپرتسهیل انتقال سیگنال- 2

ي انتهاها حساس شدنزده است که معتقدند که ازآفتاب سیت شدید پوستاولیه حسا آلرژيمثالی از هیپر

شاید مواد  ها وشاید پروستاگالندین، هیستامین شاید، موضعی بافتی سوختگیهاي درد توسط فرآورده

  . )2006، (گایتون ناشی از ضایعات نخاع یا تاالموس است "ثانویه غالبا آلرژيهیپر. شوددیگر ناشی می

  یولوژي دردفیز- 2-2

 درباره ايرساله در دکارت توسط کندمی چگونه عمل درد که این توصیف براي هاتالش ترینقدیمی از یکی

 گسترده مغز تا پا نوك از درد بود مسیر معتقد دکارت .باشد می است شده ارائه 1664 سال که در انسان

 مکانیزم یک به آتش یک شعله خلدا در رفتن "مثال دردناك محرك یک شدن ناگهانی وارد. است شده

                                                
16 .Hyperalgesia 
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 به . کندمی عمل متصل است زنگوله یک به که طناب یک شدن کشیده که مانند شودمی منحصر بازتابی

 که کرد تدوین  را نظریه این هنگامی دکارت. بود خواهد درد تجربه نشانه و عالمت زنگ آمدن در صدا

 سال حقیقت از در.  نداشت وجود فیزیولوژیک صبع باره فرآیندهاي در الزم دانش و اطالعات هیچگونه

. رسد می مغز به درد اعصاب سیلهه وب درد که منطقی فهمیدند تحقیق روش با محققان که بود 1842

 اعصاب ازاي که بر پایه آن سیستم ویژه ایجاد درد بدین گونه شکل گرفت نظریه دکارت در مورد فرایند

واقع انتهاي  در. دهندهاي درد در پوست به مراکز درد در مغز انتقال میرا از گیرنده پیامها (گیرنده درد)

از آن قسمت درد به مغز انتقال  و دهدنخاع انتقال می درد را به شاخ خلفی عصب محیطی(گیرنده درد)

  . شودداده می

  درد عوارض و ها نشانه - 1- 2-2

 بر آن احساس و آیدمی حسابه ب ماريبی و بروزآسیب و وجود نشانه و عالمت شایعترین خود درد گرچه

 که گذاردمی جاي بر دیگري اثرات نیز خود ولی است متفاوت شده تحریک موقعیت و عمق ،شدت اساس

  :از عبارتند جمله از

می نمود ناخوشایند شرایط و حس یک صورته ب که فرد توسط داشتن طبیعی غیر و منفی احساس -1

  کند

 انفعالی وضعیت و شرایط یک دچار مبتال فرد آن تداوم و درد وجود اثر بر درکو و ناتوانی ،انفعال حس- 2

  . دهدمی سوق روحی و جسمی ناتوانی احساس طرف به را او که شودمی

چون  و کرده پیدا خستگی حالت یک" المعمو فرد ،درد اثرات و عوارض بدلیل خوابی.بی و خستگی- 3

  . شودمی تشدید نیز خستگی حالت شودمی مناسب خواب از مانع درد وجود

 مزمن دردهاي در خصوصه ب و عوامل سایر دنباله ب که درد عوارض دیگر از قراري.بی و افسردگی- 4

 و درد تشدید در خود که است ايآزاردهنده قراريبیهی گا و افسردگی حالت شودمی دیده بیشتر

 .)1994، 17(تولیسوناست گذاراثر آن احساس

                                                
17 .Tolison 
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 شدت درد وثر بر احساس وفاکتورهاي م-2- 2-2

 :موثرند آن در فاکتورها از دیگر برخی درد شدت و احساس به منجر فیزیولوژیک اصلی عوامل کنار در

یک  .دارد اساسی هايتفاوت یکدیگر با بدن هاي مختلفمکان حسب بر درد واکنش فیزیکی موقعیت - 1

 توسط سیستم را هم از متمایز "کامال رفتار و درك ،درصورت تحریک همان با پا کف در سوزنی تحریک

 در درد ي حسیهاگیرنده عملکرد نوع و تعداد جمله از دالیل متعددي امر این. شودمی باعث حسی عصبی

 . دارد ناحیه دو این

 و تفاوت داشته محرك توسط وارده تحریک نوع و حسب میزان بر درد بروز و احساس تحریک شدت - 2

  . شودتقسیم می شدید ،معمولی ،مالیم نوع سه به "معموال

 هورمون دارند نقش درد احساس در جنسی هاياست هورمون داده نشان جدید تحقیقات جنسیت - 3

 درد افزایش حس باعث استروژن هورمون آن رعکسب و تحریک درد آستانه رفتن باال باعث تستوسترون

 مردان بیشتر از آن مدیریت و درد بر بهغل در زنان توانایی دهدمی نشان مطالعات حال عین در.  شودمی

  ).2006، 18(راجاگوپال است

  بندي سیستم عصبیسازمان-3- 2-2

تواند انجام دهد منحصر به اعمالی کنترلی که می روندهاي فکري و سیستم عصبی از نظر پیچیدگی عظیم

 ختلف دریافت وهاي حسی ممیلیون ها قطعه خبر را از اعصاب حسی اندام "این سیستم عمال. فرد است

تا پاسخی را که باید به وسیله بدن داده شود  کندبندي میبا یکدیگر جمع سپس تمام این اطالعات را

هاي ورودي به طور سیگنال. صد بیلیون نورون است سیستم عصبی مرکزي محتوي بیش از. تعیین کند

جسم سلولی وارد نورون همچنین روي  هاي نورون وهاي موجود روي دندریتاز طریق سیناپس عمده

از این ارتباطات سیناپسی  عدد هزار 200صد تا  ها ممکن است فقط چنددر انواع مختلف نورون. شوندمی

سیگنال خروجی از طریق یک آکسون واحد که نورون را ، برعکس. ود داشته باشداز فیبرهاي ورودي وج

هاي دیگري سیستم عددي به قسمتهاي مجزاي متسپس این آکسون شاخه. کندکند سیر میترك می

  . )1386، (مردوخی دهدعصبی یا محیط بدن می

                                                
18 . Rajagopal 
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 پردازش اطالعات-4- 2-2

 هاي روانی وترین اعمال سیستم عصبی پردازش اطالعات ورودي به نحوي است که پاسخیکی از مهم

اطالعات تمام اطالعات حسی به وسیله مغز به عنوان  درصد99 بیش از. حرکتی مناسب به وجود آیند

اما هنگامی که . صداهاي دائمی محیط اطراف سرو "مثال. شونداهمیت دور انداخنه میبی نامربوط و

و حرکتی مناسب  جمع بندي کننده کند بالفاصله به داخل نواحیحسی مغز را تحریک می اطالعات مهم

هاي مناسب عات در کانالعمل انداختن اطال این. تا پاسخ هاي مطلوب را ایجاد کند شودمغز فرستاده می

هرگاه ، به این ترتیب. ي سیستم عصبی استبه عمل جمع بندي کننده پردازش اطالعات موسوم و

- سایر پاسخ. باال بردن دست است، پاسخ آنی مطلوب دست خود را روي یک بخاري داغ قرار دهد شخصی

شیدن از درد نیز بعد از آن به وجود شاید فریاد ک تمام بدن از بخاري و  هاي همراه آن از قبیل دور کردن

   . )1386، (مردوخی آیندمی

 درد انتقال فرایند در درگیر عصبی ساختمانهاي -5- 2-2

 :کنندمی فعالیت درد انتقال فرایند در سطح پنج در عصبی سیستم کلی بطور

 هايانتها یکی. نددار وجود حسی اطالعات کننده دریافت گیرنده دسته دو :آوران هايرشته و هاگیرنده- 1

 و حرارتی، مکانیکی هاي انرژي تبدیل نظر از که ظریف یافته تخصیصهاي انتها دیگري و عصبی آزاد

 اندازه و تحریک آستانه و حساسیت میزان در همچنین .دارند تفاوت هم با الکتریکی امواج به شیمیایی

 این متفاوتند یکدیگر با انتقال سرعت و ردکارک نوع در هم ورانآ هاي رشته .دارند تفاوتهایی نیز آکسون

 (سیستم نخاع خلفی بخش به را آن، الکتریکی انرژي به آن تبدیل و محرك دریافت از پس سیستم

 . کندمی منتقل )شوکی نخاع تنظیمی

 تحریکات میزان است شده واقع نخاع خلفی بخشدر که سیستم این: شوکی نخاع تنظیمی سیستم- 2

می تنظیم و کنترل را نخاع خلفی شاخ انتقالی هايسلول به محیطی هايگیرنده افتدری از ناشی ورودي

 . کند

 شکمی هسته به که است داري میلین بزرگ و متوسط هاي رشته شامل : گذاري تمیز - حسی سیستم - 3

 و ییفضا نظر از وارده تحریکات سیستم این توسط . شوندمی وارد مغز حسی منطقه به و رسندمی تاالموس

 . گردندمی تنظیم و بندي دسته زمانی
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 با رابطه در و کندمی عمل شدت مرکزي کنندهکنترل یک عنوان به: احساسی - تحریکی سیستم -4

 برابر در دفاع حالت یا انجام باعث نهایت در و داخلی دفاعی هايواکنش تحریک باعث ناخوشایند احساسات

 . شودمی وارده تحریک

، هحافظ و قبلی تجارب برحسب و دارد قرار مغز کورتکس سطح در که : رکزيم کنترل سیستم- 5

     صادر را نهایی الزم پاسخ و رفتار و کرده وتحلیل تجزیه سرعته ب دریافت از پس را دریافتی احساسات

   ).1990، 19هیمه(دارد قرار سیستم این تاثیر تحت نحويه ب دیگر سطح چهار رفتار و عمل نحوه . کند می

  اطالعات مدارهاي نورونی براي پردازش، گیرنده هاي حسی-6- 2-2

هاي حسی شوندکه محركحسی تامیین میهاي سیستم عصبی به وسیله گیرنده هاي ورودي بهسیگنال

هاي حسی را به ها محركاین گیرنده. کنندغیره را کشف می گرما و، سرما، نور  ،صدا، از قبیل لمس

یابند و در آن جا تقال میسیستم عصبی مرکزي ان سپس بهکنند که می تبدیل هاي عصبیسیگنال

 . )2011، (گایتون شوندمیپردازش 

  سیناپس هاي سیستم عصبی مرکزي-7- 2-2

- هاي عمل عصبی موسوم به ایمپالسعات در سیستم عصبی مرکزي به طور عمده به صورت پتانسیلاطال

دو نوع . شودمنتقل می اندعد از دیگري قرار گرفتهکه یکی ب هااز نورون هاي عصبی از طریق یک سري

  . سیناپس الکتریکی-2 سیناپس شیمیایی-1سیناپس وجود دارد:

سیستم عصبی مرکزي انسان از نوع  در هابراي انتقال سیگنال هاي مورد استفادهتمام سیناپس "تقریبا

شیمیایی موسوم به میانجی  يها نورون اول یک مادهدر این سیناپس. هاي شیمیایی هستندسیناپس

نی موجود یئها یا رسپتورهاي پروتو این میانجی به نوبه خود روي گیرنده کندسیناپس آزاد می عصبی در

یا حساسیت آن را به روش دیگر تغییر  و کندآن را تحریک یا مهار می در غشاي نورون بعدي عمل کرده و

 ترین آنها عبارتند از:بعضی از معروف. اندن کشف شدهتا کنو ي میانجی مختلفماده 40بیش از . دهدمی

هاي الکتریکی به وسیله سیناپس. تاماتگلو سروتونین و، گلیسرین، هیستامین، نفریننوراپی ،کولیناستیل

از یک سلول به سلول بعدي  که الکتریسیته را شوندهاي مستقیم باز محتوي مایع مشخص میکانال

                                                
19 .Heme 
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پروتئینی موسوم به  اي شکل کوچکاز تشکیالت لوله هام این سیناپسقسمت اعظ. کنندهدایت می

داخل یک سلول به داخل سلول بعد را  ها ازکه عبور آزاد یون اندهاي تماس شکافی ساخته شدهمحل

    . )1386، (مردوخی سازندامکان پذیر می

 انواع گیرنده هاي حسی-8- 2-2

فشرده شدن یا تحت کشش قرار  که، هاي مکانیکیندهگیر-1پنج نوع گیرنده حسی پایه وجود دارد:

که ، هاي حرارتیگیرنده-2. کنندها را کشف میهاي مجاور گیرندهگرفتن مکانیکی گیرنده یا بافت

-3. دهنداي نیز سرما را تشخیص میپاره ها گرما واز این گیرندهاي پاره. کنندکشف می را تغییرات دما

-ه آسیب شیمیایی را کشف میچ ها چه آسیب فیزیکی ویجاد شده در بافتآسیب ا هاي درد کهگیرنده

هاي گیرنده - 5. کنندکه تابش نورروي شبکیه چشم را کشف می، هاي الکترو مغناطیسگیرنده-4. کنند

، اسموالریته مایعات بدن، فشار اکسیژن در خون شریانی، بو در بینی، که طعم غذا در دهان، شیمیایی

 کنندکشف می دهند راتشکیل می سایر عواملی که ساختار شیمیایی بدن را د کربن وغلظت دي اکسی

    .)2006، (گایتون

غیره یک  صوت و، نور،  لمس، هر یک از انواع اصلی احساس که ما قادر به درك آن هستیم از قبیل درد

    هاي مختلف را درك با وجود این حقیقت که ما مودالیته .شوندي احساس نامیده مینوع یا مودالیته

 در واقع هر راه عصبی به یک نقطه خاص در. دهندها را انتقال میهاي عصبی فقط ایمپالسفیبر ،کنیممی

شود بر اثر تحریک یک فیبر عصبی درك می شود و نوع احساسی کهسیستم عصبی مرکزي ختم می

، به عنوان مثال. گرددتعیین می دشوتوسط این نقطه از سیستم عصبی که فیبر عصبی به آن منتهی می

تحریک کرده است  گاه یک فیبر عصبی درد تحریک شود شخص صرف نظر از نوع محرکی که فیبر راهر

له کردن فیبر یا ، گرم کردن بیش از حد فیبر، تواند الکتریسیتهمحرك می این. احساس درد خواهد کرد

در تمامی این موارد شخص . هاي بافتی باشدلتحریک انتهاهاي عصبی درد توسط آسیب رساندن به سلو

      . )2006، (گایتون کندمی احساس درد
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  تحریک آنها و هاي دردگیرنده-2-3

هاي الیه که بطور فراوان در ها همگی انتهاي عصبی آزاد هستندسایر بافت هاي درد درپوست وگیرنده

داس  سطوح مفصلی و، جدار شریانها هاي داخلی از قبیلهمچنین در بعضی از بافت سطحی پوست و

هاي هاي عمقی داراي تعداد کمی از انتهاقسمت اعظم سایر بافت. اندقرار گرفتهحفره جمجمه وچادرینه 

این تعداد محدود از فیبرها  هر گونه آسیب منتشر بافتی با تحریک، با این وجود . عصبی درد هستند

  . شوداین نواحی میکان موجب بروز درد مبهم مزمن آهسته در کما

  شیمیایی - 3حرارتی- 2 مکانیکی-1 کنند سه نوع محرك مختلف رسپتورهاي درد راتحریک می

اما بعضی از فیبرها بیشتر . تحریک کردها توان توسط انواع متعدد محركمیبیشتر فیبرهاي درد را 

العاده ا سرماي فوقبعضی دیگر به گرما ی، احتمال دارد که به کشش مکانیکی بیش از حد جواب دهند

هاي درد به ترتیب گیرنده هااین گیرنده. خاص در بافتها و باز هم بعضی دیگر به مواد شیمیایی ، شدید

و حرارتی  انواع مکانیکی درد سریع توسط، به طور کلی. شوندشیمیایی تقسیم می و، حرارتی، مکانیکی

  . می توان توسط هر سه نوع ایجاد کرددر حالی که درد آهسته را  شودرسپتورهاي درد ایجاد می

، کنیینکنند شامل براديمیتورهاي درد نوع شیمیایی را تحریک بعضی از مواد شیمیایی که رسپ

 دینپروستاگالنعالوه برآن . هستندهاي پروتئولیتیک آنزیم وکولین یل است ،اسیدها ،هیستامین ،سروتونین

مواد . کنندآنها را تحریک نمی "اما مستقیما کنندحساسیت انتهاهاي عصبی درد را تشدید می ها

آید اهمیت وجود میه به ویژه در تحریک نوع آهسته زجرآور درد که به دنبال آسیب بافتی ب شیمیایی

  . )2006، (گایتون دارند

    هاي دردعدم تطابق گیرنده-2-3-1

و یا تطابق  کنندتطابق پیدا نمی هاي حسی دیگر در بدن یاهاي درد بر خالف قسمت اعظم گیرندهگیرنده

تحریک فیبرهاي درد با ادامه استیمولوس ، اي از شرایطدر پاره، در حقیقت. در آنها فوق العاده ناچیز است

 . شودنامیده می آلرژيهیپر، هاي درداین افزایش در حساسیت گیرنده. شودبیشتر می "متدرجا، درد
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Abstract: The pain is usually "a tissue or damage to the tissue due to the destruction caused 

by triggers chemical, thermal, mechanical and electrical occur in two forms: acute and 

chronic updated and motivation in each case can be used as a factor limiting or disabling 

them from daily activities. traditional medicine and medicinal plants are a good source for 

finding analgesic drugs. Therefore, the role of medicinal plants thistle on visceral pain 

experience using visceral pain in adult male Wistar rats were studied. In this study, 54 male 

Wistar rats were used for grouping. Group 1: Control, normal saline intraperitoneally and 

then injected with acetic acid percent intraperitoneally, groups 2, 3, 4 and 5 respectively 

receiving different doses of silymarin (50, 100, 200 and 400 mg kg body) intraperitoneally 

and 30 minutes later intraperitoneally injected with acetic acid percent, group 6 received 20 

mg of chlorpheniramine kg intraperitoneally and 30 minutes later, acetic acid 

intraperitoneally Group 7: receiving 20 mg to kg of ranitidine intraperitoneally and 30 

minutes Bdasyd Stick to intraperitoneally, Group 8: receiving the 20 mg chlorpheniramine 

intraperitoneally and 30 minutes later 100 mg to kg of silymarin to intraperitoneally and 

again "30 minutes of acetic acid a percentage of the value of a mill intraperitoneally, group 

9: receiving the 20 mg ranitidine intraperitoneally and 30 minutes later 100 mg to kg 

silymarins intraperitoneally and again "30 minutes of acetic acid intraperitoneally a 

percentage of the value of a millThe results showed that intraperitoneal injection of acetic 

acid significantly (P <0.05)causes pain in animals. Intraperitoneal injection of silymarin 

also mentioned at all doses reduces pain, but the amount of 100 mg kg body weight 

analgesia created the greatest impact. The Pretreatment with 20 mg kg of body weight to 

silymarin (100 mg kg) significantly decreased (P <0.05) response was visceral pain. On the 

other hand, pretreatment with ranitidine 20 mg kg body weight before administration of 

silymarin (100 mg kg) significantly decreased (P <0.05) Response was visceral pain. Given 

that silymarin is a combination of flavonoids, flavonoids by inhibiting the enzyme cyclo 

someone salinity, the production of prostaglandins from arachidonic acid in response to 

inflammatory stimuli inhibited. Since prostaglandins in inflammation and pain exacerbated 

effects and originate from arachidonic acid, as well as anti-inflammatory substances such as 

histamine are released in the environment, it seems likely "Flanvyydhay in Silybum 

marianum with interaction 

Keywords: Chlorpheniramine, Silymarin, visceral pain, Ranitidine, Rat. 
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