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 CCIمورد بررسی قرار گرفت .روش بررسی :در این مطالعه تجربی از موشهای نر بالغ نژاد ویستار (200
تا  250گرم) استفاده شد .از روش  Bennet & Xieبا بستن  4گره شل ،جهت ایجاد  CCIاستفاده شد .دو
هفته بعد تزریق داخل صفاقی حالل ،زردچوبه  60میلیگرم و کورکومین  30و  60میلیگرم به ازاء هر
کیلوگرم آغاز و تا روز  26روزانه ادامه یافت .پاسخهای رفتاری با آزمون آلودینیای مکانیکی و هایپرآلژزیای
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حسینعلی صفاخواه ،1،2علی رشیدیپور ،1،2فرزانه محمدزاده ،1،2عباسعلی وفایی
 1مرکز تحقیقات فیزیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 2گروه فیزیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران

*1،2

حرارتی در روزهای  26 ،23 ،20 ،17 ،14و  40بررسی شد .نتایج :نتایج نشان داد تزریق کورکومین با دوز

هایپرآلژزیای حرارتی را کاهش داد .زردچوبه با دوز  60میلیگرم اثری بر آلودینیا و هایپرآلژزیا نشان نداد.
نتیجهگیری :یافتهها نشان داد که احتماالً کورکومین میتواند در کاهش دردهای نوروپاتی حاصل از CCI

مؤثر باشد .مطالعات قبلی پیشنهاد نمودهاند که احتماالً این اثر از طریق کاهش پراکـسیداسیون لیپیـدی و
درنهایت کـاهش شـدت التهاب اعمال میشود.

 .1مقدمه

احساس ناخوشایند میباشد که در نتیجهی آسیب به بافتها

درد یکی از مشکالتی است که انسان از دیرباز با آن روبرو

بویژه سیستم حسی به وجود میآید .درد به طور عمده یک

بوده است و برای فائق آمدن بر آن تالش بسیار نموده است.

مکانیسم دفاعی برای بدن است و هنگامی که هر بافت دچار

بر اساس تعریف انجمن بررسی و مطالعهی درد ،درد یک

آسیب شود به وجود میآید و موجب میشود که شخص از

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2020.19.75.9.9

 30میلیگرم موجب کاهش آلودینیای مکانیکی از روز  20و کاهش هایپرآلژزیای حرارتی از روز  23شد و
این اثرات تا روز چهلم ادامه یافت .تزریق کورکومین با دوز  60میلیگرم در روز  26آلودینیای مکانیکی و

مخففها ،CCI :آسیب مزمن فشارنده؛  ،DNAدزوکسی ریبونوکلئیک اسید؛  ،TNF-αعامل نکروز تومور آلفا؛  ،NOاکسید نیتریک؛ ،NADH

نیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید هیدروژن؛  ،LDHالکتات دهیدروژناز.
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خود واکنش نشان دهد و عامل محرک درد را از میان بردارد

التهابی میشود .مطالعات نشان دادهاند سیتوکینهای پیش

[ .]1آسیب به بافت که در نتیجهی آن درد ایجاد میشود

التهابی از قبیل فاکتور نکروز دهنده بافتی و برخی از

میتواند در نتیجهی محرکهای مکانیکی ،حرارتی یا شیمیایی

اینترلوکینها نقش مهمی در ایجاد ،گسترش ،تداوم و شدت

باشد که توسط گیرندهی اختصاصی دریافت میشود .درد

درد نوروپاتی دارند [.]3 ،5

نوروپاتی نوعی درد مزمن است که بوسیلهی آسیب به

زردچوبه ریزوم (ریشه) گیاهی است با نام علمی

اعصاب سیستم حسی بویژه اعصاب محیطی ایجاد میشود

 Curcuma longaکه به نام  Turmeric Rootدر جهان

که به آن نوروپاتی محیطی میگویند [.]2 ،3

مشهور است .این گیاه بومی نواحی جنوبی آسیاست و به طور

اتفاق میافتد ،باعث ایجاد این نوع درد میشود .این تغییرات

به رنگ زرد تیره است که یکی از پرکاربردترین ادویه جات

شامل تولید نابجای پتانسیل عمل ،تسهیل و عدم مهار تبادل

به شمار میرود .قسمت مورد استفاده این گیاه ،ساقه

سیناپسی ،کاهش ارتباط سیناپسی و تشکیل مدارهای جدید

زیرزمینی آن است که پس از خارج کردن از زمین ،آن را تمیز

سیناپسی و درگیر شدن سیستم نوروایمیون میباشد .گرچه

کرده و ریشههای آن را جدا میکنند و در آب جوش قرار

آسیب عصبی برای ایجاد درد نوروپاتی ضروری است اما

می دهند و پس از تمیز کردن به مدت چند روز آنرا خشک

عوامل دیگری مانند ژنتیک ،جنس و سن ،در بقاء و پیشرفت

میکنند .زردچوبه رنگ زرد یا خاکستری مایل به قهوهای ،با

آن مؤثر میباشد .درد نوروپاتی محیطی توسط آسیبهای

بوی معطر و طعم تلخ دارد .این گیاه از گذشتههای دور

مکانیکی ،بیماریهای متابولیک ،مواد شیمیایی نوروتوکسیک،

پرکاربرد بوده و به عنوان دارو استفاده میشده و در حال

عفونتها یا دستاندازی تومورها و درگیری متعدد

حاضر به عنوان افزودنی بسیار پرمصرف در غذا میباشد [.]6

پاتوفیزیولوژیکال که همزمان به سیستم عصبی محیطی و

زردچوبه از خانوادهی  Zingiberacaeبوده و Curcumin

مرکزی آسیب میرساند ،اتفاق میافتد [.]4

یا  Turmeric yellowبه عنوان ترکیب اصلی آن یک پودر

درد نوروپاتی محیطی مرتبط با تغییرات آناتومیکی و

نارنجی رنگ است که از ریشهی گیاه به دست میآید و حاوی

بیوشیمیایی روی اعصاب محیطی میباشد و یک درد تیز و

مقادیر کمی از روغنها و رزینها میباشد .این گیاه در مناطق

مداوم است که این حالت باعث آلودینیا و هایپرآلژزیا میشود.

گرم و نسبتاً گرم میروید [.]7

آلودینیا عبارت است از احساس درد نسبت به محرکهای

استفاده از آن در غذا به عنوان چاشنی و به عنوان ماده

مکانیکی و حرارتی غیردردناک و هایپرآلژزیا شامل افزایش

اصلی در پودرهای کاری و سسها و به عنوان رنگدهنده از

حساسیت به محرکهای دردناک میباشد [.]2

دیرباز مرسوم بوده است .میزان مصرف زردچوبه بسته به نوع

دقیقاً مشخص نیست ،اما اخیراً مشخص شده است درگیر شدن

 Turmericبیش از  2هزار سال است که در آسیا به عنوان

سیستم نوروایمنی و التهاب عصبی ()Neuro inflammation

چاشنی و دارو و در مصارف آرایشی استفاده میشود [.]6 ،8

در اثر فعال شدن میکروگلیاها و هیپرتروفی آستروسیتها در

زردچوبهی خوراکی برای رفع سوءهاضمه ،درمان درد شکم،

اعصاب محیطی و مرکزی منجر به تولید سیتوکینهای پیش

اسهال ،نفخ شکم ،زردی ،مشکالت کبد و کیسه صفرا ،درمان
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مکانیسمهایی که در ایجاد و تداوم درد نوروپاتی دخالت دارند

غذا از  5-500 mg/kgبرآورد شده است [ .]6ریشهی گیاه
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است .تغییرات متعددی که به صورت وسیع در سیستم عصبی

اندونزی و بعضی نواحی آفریقا کشت میشود .پودر زردچوبه
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این نوع درد یک تغییر شکل ناهنجار سیستم گیرنده درد

وسیع در تمام نقاط هند ،نواحی جنوبی چین ،تایوان ،ژاپن،
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سردرد ،برونشیت ،سرماخوردگی ،تب ،کمتر کردن حمالت

 .1.2داروها
 .1.1.2کورکومین :این دارو که ساخت شرکت سیگما

[ .]9از مصارف دیگر آن استفاده در درمان افسردگی ،ادم،

بوده ،ابتدا در اتانول حل و با آب مقطر رقیق میشد و سپس

انگلهای رودهای ،عفونت مثانه و کلیه میباشد [.]6 ،10

به صورت داخل صفاقی با دوز  30و  60میلیگرم به ازاء هر

صرع و درمان اختالالت قاعدگی و سرطانها استفاده میشود

مطالعات آزمایشگاهی نشان میدهد که  Curcuminدر

کیلوگرم به حیوان تزریق شد [.]12

ضدالتهابی آن در نتیجهی مهار ساخت پروستاگلندینها میباشد

مقطر رقیق شد و به صورت داخل صفاقی با دوز  60میلیگرم

و همینطور از بیان  COX-2جلوگیری میکند و این یک مزیت

به حیوان تزریق شد [.]12

مهم استفاده از  Curcuminدر برابر استفاده طوالنیمدت

 .3.1.2کتامین :که جهت بیهوش کردن حیوان و با دوز

 NSAIDsبه شمار میرود [ .]8مطالعات قبلی نشان داده که

 70 mg/kgبه صورت داخل صفاقی به حیوان تزریق شد [.]13

زردچوبه حاوی سابینین ،سینئول ،بورنئول و الکل تورمرول و

 .4.1.2زایلوسین (رومپان) :که جهت شلی عضالنی و

ماده کورکومین میباشد [.]6

کمک به بیهوش کردن حیوان با دوز  10 mg/kgبا داروی

از آنجا که در طب سنتی از زردچوبه برای درمان کمردرد،
پشت درد ،و سینه درد استفاده میشود و همچنین با توجه به
مصرف روزانهی زردچوبه و اثر آن بر سیستمهای بدن و این
مطلب که تاکنون مطالعهای برای اثبات اثر استفاده زردچوبه
و کورکومین به فرم مزمن بر درد نوروپاتی مدل  CCIانجام
نشده است ،این مطالعه با هدف تعیین اثر عصاره تام زردچوبه
مدل  CCIبر عصب سیاتیک در موشهای بزرگ
آزمایشگاهی انجام شد.

 .2.2روش جراحی و ایجاد نوروپاتی
ابتدا موشهای صحرایی را با تزریق داخل صفاقی مخلوط
کتامین و رومپان بیهوش شدند .بعد از اطمینان از عمیق بودن
بیهوشی ،موهای باال و پشت ران حیوان را کامالً تراشیده و با
استفاده از تیغ بیستوری شکافی به طول  2سانتیمتر بر روی
ران پای چپ ایجاد کرده پس از بریدن عضالت ناحیه ،سعی
شد تا قسمت مشترک سه شاخه عصب سیاتیک رویت شود
و سپس با استفاده از  2میله کوچک شیشهای بافتهای اطراف

 .2مواد و روشها
در طی این مطالعه تجربی  50سر موش بزرگ
آزمایشگاهی نر بالغ از نژاد  Wistarدر محدوده وزنی 200
تا  250گرم استفاده شد .آب و غذا به صورت آزاد در اختیار
حیوانات قرار گرفت و در شرایط  12ساعت روز و  12ساعت

شب و با درجه حرارت ثابت  22 ± 2درجه سانتیگراد
نگهداری شدند.

شد [.]13

عصب را جدا کرده و به وسیله نخ بخیه کات کوت  0/4چهار
گره شل به فواصل یک میلیمتر قبل از سه شاخه شدن عصب
زده شد .گرهها به شکلی ایجاد شد که اختاللی در جریان خون
عصب بوجود نیاورد .سپس با استفاده از نخ بخیه  0/4سیلک
عضله و پوست به صورت جداگانه دوخته شد (شکل  .)1تمام
حیوانات پس از جراحی به مدت  24ساعت در قفسهای

143

تابستان  ،1399سال نوزدهم ،شماره  ،75ص153-141 .

] [ DOI: 10.29252/jmp.19.75.141

انفرادی نگهداری شدند تا کامالً به هوش آمده و خوردن آب
و غذا را شروع نمایند [.]14
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و کورکومین به عنوان ترکیب اصلی آن بر دردهای نوروپاتی

کتامین مخلوط و به صورت داخل صفاقی به حیوان تزریق
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سلولهای سرطانی القای آپوپتوز میکند [ ]11و فعالیت

 .2.1.2زرچوبه :زردچوبه ابتدا در اتانول حل و با آب
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شکل  .1نمایش چگونگی قرارگیری گرهها بر روی عصب سیاتیک

 50سر موش صحرایی به طور تصادفی به  5گروه 10

 26 ،23و  40آزمونهای رفتاری انجام شد.

تایی تقسیم شدند.
گروه اول :گروه کنترل کاذب بود که درآن عصـب سیاتیک

 .4.2روشهای ارزیابی پاسخ رفتاری درد نورپاتی
رفتار حیوان در روزهای  26 ،23 ،20 ،17 ،14و  40توسط

پای چپ حیوان بوسیله نخ بخیه کات کوت  0/4چهار گره شل
زده شد .در این گروه هیچ دارویی به حیوان تزریق نشد و در

آزمونهای زیر مورد سنجش قرار گرفت.

روزهای  26 ،23 ،20 ،17 ،14و  40آزمونهای رفتاری انجام شد.
گروه دوم :گروه کنترل بود که درآن عصـب سیاتیک پای
چپ حیوان بوسیله نخ بخیه کات کوت  0/4چهار گره شل
زده شد .در این گروه محلول  5درصد اتانول و آب مقطر به
عنوان حالل داروها از روز  14بعد از  CCIبه مدت  14روز

محفظه پالکسی گالس به ابعاد  2020سانتیمتر و ارتفاع 30

سانتی متر قرار داده و بعد از عادت کردن حیوان به محیط
جدید از تارهای مختلف  Von – Freyجهت سنجش
آلودینیای مکانیکی استفاده شد .در این آزمایش از تارهای 2

 26 ،23 ،20 ،17 ،14و  40آزمونهای رفتاری انجام شد.

تا  60گرم ساخت شرکت  Steoltingاستفاده شد .این تارها

گروههای درمان :شامل گروههای سوم تا پنجم میباشد.
در گروه سوم و چهارم همه اعمال مشابه گروه دوم انجام
شد با این تفاوت که به جای حالل ،سوسپانسیون Curcumin

در حالل با دوزهای  30و  60میلیگرم به ازای کیلوگرم وزن
بدن به صورت داخل صفاقی به حیوان تزریق شد و در روزهای
 26 ،23 ،20 ،17 ،14و  40آزمونهای رفتاری انجام شد.
در گروه پنجم همه اعمال مشابه گروه دوم انجام شد با
این تفاوت که به جای حالل ،سوسپانسیون زردچوبه در حالل
با دوز  60میلیگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن به صورت

در محدوده  2-4-6-8 -10-15-26-60گرم بود .از کمترین
شماره تار شروع کرده و به ترتیب در صورت عدم پاسخ
شمارههای باالتر انتخاب شد .هر تار را سه بار متوالی به
فاصله  5ثانیه و هر بار به مدت  1ثانیه به کف پای چپ حیوان
فشار داده اگر  2بار متوالی پاسخ میداد (پای خود را بلند
میکرد) به عنوان آستانه پاسخ بوده و دیگر آزمایش ادامه پیدا
نمیکرد .در صورتی که حیوان به تار شماره  60نیز پاسخ
نمیداد عدد  60به عنوان آستانه پاسخ در نظر گرفته میشد.
نتایج در جدول جمعآوری و مورد آنالیز قرار گرفت [.]15
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حیوانات را بر روی یک شبکه سیمی و در داخل یک

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2020.19.75.9.9

به صورت داخل صفاقی به حیوان تزریق شد و در روزهای

 .1.4.2آلودینیای مکانیکی ()Von Frey

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

 .3.2پروتکل و طرح آزمایش

داخل صفاقی به حیوان تزریق شد و در روزهای ،20 ،17 ،14

بررسی اثر زردچوبه و کورکومین ...

صفاخواه و همکاران

 .2.4.2هایپرآلژزیای حرارتی ()Radiant Heat

سعی شد تا حیوانات تحت بیهوشی عمیق جراحی شوند و

برای آزمون هایپرآلژزیای حرارتی از دستگاه پالنتار آزمون

به اندازه کافی مورد بررسی و آزمایش قرار گیرند و در شرایط

( ،)Plantar testساخت شرکت  UGO BASILEایتالیا

مناسب نگهداری و از صدمات نابجا جلوگیری شود و در

استفاده شد .این دستگاه دارای یک منبع تابش اشعهی مادون

هنگام انجام آزمون تلفاتی نداشته باشند.

قرمز است که به قسمت کنترلر دستگاه متصل است .حیوانات
میباشد قرار گرفته و بعد از عادت کردن حیوان به محیط جدید

 .1.3اثرات تجویر مزمن کورکومین و زردچوبه بر آلودینیای
مکانیکی (ون فری)

تاباندن اشعه مادون قرمز با شدت  60را شروع کردیم .همزمان

شکل  2اثرات تزریق محیطی زردچوبه ( 60میلیگرم) و

زمانسنج دستگاه نیز شروع به کار میکند .به محض این که

کورکومین ( 30و  60میلیگرم به ازاء هر کیلوگرم) به عنوان یکی

حیوان پای خود را بلند کند زمانسنج متوقف شده و مدت

از ترکیبات اصلی زردچوبه را بر آلودینیای مکانیکی (ون فری)

زمانی که حیوان تابش اشعه را تحمل کرده است ثبت میشود.

نشان میدهد .رفتار حیوان در روزهای  26 ،23 ،20 ،17 ،14و

این آزمایش بر روی هر دو پای حیوان و سه بار متوالی به

 40جهت بررسی اثرات درمانی زردچوبه و کورکومین بر درد

فاصله  5دقیقه انجام شد .زمان قطع آزمایش  60ثانیه در نظر

نوروپاتی (آلودینیای مکانیکی) مورد بررسی قرار گرفت.

منبع تابش اشعه مادون قرمز را در زیر پای حیوان قرار داده و

آنالیز واریانس یک طرفه ارزیابی آلودینیای مکانیکی در

گرفته شد .با فرمول زیر پاسخ حیوان محاسبه شد [.]13

روز  14و  17حاکی از عدم وجود تفاوت معنیدار بین
میانگین زمان تحمل حیوان در پای راست  -میانگین زمان

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

به صورت انفرادی در قفسهایی که از جنس پالکسی گالس

 .3نتایج

گروهها ( )P > 0/05بود (شکل  ،2الف و ب).
همچنین آنالیز واریانس یک طرفه ارزیابی آلودینیای

تحمل حیوان در پای چپ = پاسخ

معنیدار بین گروهها بود ( .)P > 0/05آنالیز بعدی با آزمون

 .5.2روش تجزیه و تحلیل اطالعات
برای مقایسه بین گروهها (روزهای  26 ،23 ،20 ،17 ،14و

توکی نشان داد که در روزهای  26 ،23 ،20و  40بین گروه حالل

 40در هر گروه) در صورتی که توزیع نرمال بود ،از آزمون آماری

و کورکومین  30و در روز های  26و  40بین گروه کنترل و

 ANOVAیک طرفه و دوطرفه با اندازهگیری تکراری و آزمون

کورکومین  30تفاوت معنیداری وجود دارد (شکل  ،2ج ،د ،و،

 tukey ،post-hocاستفاده شد .اختالف بین گروهها در صورتی

ه) .البته در روز  26بین گروه کورکومین  60هم با حالل تفاوت

معنیدار تلقی میشد که  P > 0/05بود .ضمناً نتایج به صورت

معنیداری وجود دارد (شکل  ،2و) .این یافته نشاندهنده تأثیر

میانگین  ±خطای استادندارد از میانگین بیان شد.

معنیدار کورکومین بر آلودینیای مکانیکی در این روز ها است
(.)P > 0/05

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2020.19.75.9.9

مکانیکی در روز  26 ،23 ،20و  40حاکی از وجود تفاوت

 .6.2مالحظات اخالقی
در این تحقیق همه آزمایشات مطابق آئیننامه کمیته اخالق
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روز؛ ه 26 :روز؛ و 40 :روز) بوده و محور عمودی میانگین±خطای استاندارد از میانگین را نشان میدهد :*( .معنیدار در سطح  5درصد در مقایسه
با گروه حالل؛  :#معنیدار در سطح  5درصد در مقایسه با گروه کنترل)

Ctrl: Control, Veh: Vehicle, CC: Curcumin, Tur: Turmeric

شکل  -3اثرات تزریق محیطی کورکومین و زردچوبه یا

 .)F20, 299 = 49آنالیز بعدی نشان داد که کورکومین (در هر

حالل را بر آلودینیای مکانیکی در روزهای مختلف را نشان

دو دوز) و نه زردچوبه موجب کاهش آلودینیای مکانیکی شده

میدهد .آنالیز واریانس دوطرفه (آزمون × گروه) با اندازهگیری

است .به گونهای که تفاوت بین گروههای دریافتکننده

تکراری حاکی از اثر معنیدار گروهها (F4, = 11/99 ،P = 0/0001

کورکومین با گروه دریافتکننده حالل یا کنترل معنیدار است

و عدم تعامل معنیدار بین دو متغیر فوق است (،P = 0/96

فصلنامه گیاهان دارویی
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 ،)216عدم اثر معنیدار روزهای آزمون ()F5, 240 = 0/58 ،P = 0/07

(( )P > 0/05شکل .)3
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شکل  .2اثر تزریق کورکومین و زردچوبه بر آلودینیای مکانیکی در گروهها و روزهای مختلف (الف 14 :روز؛ ب 17 :روز؛ ج 20 :روز؛ د23 :

بررسی اثر زردچوبه و کورکومین ...
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 .2.3اثرات تجویر مزمن کورکومین و زردچوبه بر
هایپرآلژزیای حرارتی

معنیداری وجود دارد (شکل  ،4ج ،د ،و ،ه) .البته در روز 26

شکل  4اثرات تزریق محیطی زردچوبه ( 60میلیگرم) و

بین گروه کورکومین  60هم با حالل تفاوت معنیداری وجود

کورکومین ( 30و  60میلیگرم به ازاء هر کیلوگرم) به عنوان یکی

دارد (شکل  ،4و) .این یافته نشاندهنده تأثیر معنیدار کورکومین

روزهای  23و  26بین گروه کنترل و کورکومین  30تفاوت

بر هایپرآلژزیای حرارتی در این روزها است (.)P > 0/05

از ترکیبات اصلی زردچوبه را بر هایپرآلژزیای حرارتی نشان
جهت بررسی اثرات درمانی زردچوبه و کورکومین بر درد نروپاتی

کورکومین یا حالل را در روزهای مختلف تزریق بر

(هایپرآلژزیای حرارتی) مورد سنجش قرار گرفت.

هایپرآلژزیای حرارتی نشان میدهد .آنالیز واریانس دو طرفه

آنالیز واریانس یک طرفه ارزیابی هایپرآلژزیای حرارتی در

(آزمون × گروه) با اندازهگیری تکراری حاکی از اثر معنیدار

روز  17 ،14و  20حاکی از عدم وجود تفاوت معنیدار بین

گروهها ( ،)F4, 216 = 2/5 ،P = 0/04اثر معنیدار روزهای آزمون

گروهها بود ( .)P > 0/05بود (شکل  ،4الف ،ب و ج) .این

( )F5, 240 = 2/59 ،P = 0/03و عدم تعامل معنیدار بین دو متغیر

یافته نشاندهنده عدم تأثیر معنیدار کورکومین و زردچوبه بر

فوق است ( .)F20, 299 = 0/74 ،P = 0/77آنالیز بعدی نشان داد

هایپرآلژزیای حرارتی در این روز ها است .همچنین آنالیز

که کورکومین (در هر دو دوز) و نه زردچوبه موجب کاهش

واریانس یک طرفه ارزیابی هایپرآلژزیای حرارتی در روز ،23

هایپرآلژزیای حرارتی شده است .به گونهای که تفاوت بین

 26و  40حاکی از وجود تفاوت معنیدار بین گروهها بود

گروههای دریافتکننده کورکومین با گروه کنترل و دریافتکننده
حالل معنیدار است (( )P > 0/05شکل .)5

( .)P > 0/05آنالیز بعدی با آزمون توکی نشان داد که در

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

میدهد .رفتار حیوان در روزهای  26 ،23 ،20 ،17 ،14و 40

شکل  -5مقایسه اثرات تزریق محیطی عصاره تام زردچوبه،

روزهای  26 ،23و  40بین گروه حالل و کورکومین  30و در
40
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شکل  .5اثر تزریق زردچوبه و کورکومین بر هایپرآلژزیای حرارتی در گروهها و روزهای مختلف بوده و محور عمودی میانگین  ±خطای استاندارد
از میانگین را نشان میدهد :*( .معنیدار در سطح  5درصد در مقایسه با گروه حالل؛  :#معنیدار در سطح  5درصد در مقایسه با گروه کنترل)

این یافتهها نشان داد که آلودینیای مکانیکی و

 .4بحث

هایپرآلژزیای حرارتی در روز چهاردهم پس از  CCIدر موش

یافتههای اصلی این مطالعه نشان داد
 -1آلودینیای مکانیکی و هایپرآلژزیای حرارتی در روز

صحرایی ظاهر شد .نوروپاتی با مدل به کار رفته در این

چهاردهم پس از فشردن مزمن عصب سیاتیک در موش

مطالعه که با بستن  4گره شل به دور عصب ایجاد شده بود

صحرایی ظاهر شد.

[ ،]16تا اندازهای مشابه نوروپاتی ناشی از تحت فشار قرار

 60 mg/kgدر روز  26آلودینیای مکانیکی را به صورت

است [ .]17روش کار ما به این صورت بود که از روز

معنیداری کاهش داد.

چهاردهم پس از  CCIتا روز  26تزریق روزانه دارو انجام و

 -3کورکومین با دوز  30 mg/kgاز روز  23و با دوز

در روزهای  26 ،23 ،20 ،17 ،14و  40پس از ایجاد CCI

 60 mg/kgدر روز  26هایپرآلژزیای حرارتی را به صورت

ارزیابی درد انجام شد .مطالعات انجام شده توسط  Jaggiو

معنی داری کاهش داد.

همکاران در سال  2011که نشان داد از روز دوم پس از CCI

 -4زردچوبه با دوز  60 mg/kgاثری در کاهش آلودینیا

حرارتی دیده میشود که در هفته دوم به اوج خود میرسد

و هایپرآلژزیا در هیچ روزی نداشت.
 -5اثر کورکومین با دوز  30 mg/kgبر کاهش هایپرآلژزیای
حرارتی و آلودینیای مکانیکی تا روز  40ادامه یافت.

آلودینیای مکانیکی و از هفته دوم پس از  CCIهایپرآلژزیای
[ ]18همچنین مطالعه  Xiaoو همکاران در سال  2012شروع
هایپرآلژزیای حرارتی را از روز دهم نشان داد که تا چهل روز
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 -2کورکومین با دوز  30 mg/kgاز روز  20و با دوز

گرفتن عصب بین مهرهای نخاعی توسط فتق دیسک در انسان

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09
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صفاخواه و همکاران

مطالعات دیگر نشان داده است که آلودینیای مکانیکی 12

همکاران در سال  2012که نشان دادند از روز دوم پس از

الی  15روز پس از ایجاد  CCIشروع و تا  8هفته ادامه مییابد

 CCIآلودینیای مکانیکی و از هفتهی دوم پس از CCI

[ ] 15با توجه به موارد ذکر شده ،در تحقیق حاضر شروع

هایپرآلژزیای حرارتی دیده میشود همخوانی دارد [.]21

درمان و تزریق دارو و ارزیابی درد را از روز چهاردهم شروع

محققین معتقدند که مکانیسم تولید آلودینیای مکانیکی و

کردیم و تا روز چهل ادامه دادیم.

هایپرآلژزیای حرارتی متفاوت است ،زیرا در دو زمان متفاوت

و  60میلیگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن میتواند باعث

مکانیکی و هایپرآلژزیای حرارتی میتواند توجیهکنندهی زمان

کاهش آلودینیای مکانیکی و هایپرآلژزیای حرارتی شود و

بروز اثرات کورکومین بر آلودینیا و هایپرآلژزیا باشد.

زردچوبه در دوز  60میلیگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن اثری

در مطالعهی ما زردچوبه با دوز  60میلیگرم به ازای کیلوگرم

بر این دو ندارد .در مطالعهی حاضر اثرات ضددردی

وزن بدن بر هیچیک از دو پدیدهی آلودینیای مکانیکی و

کورکومین با دوز  30 mg/kgبر پدیده آلودینیای مکانیکی از

هایپرآلژزیای حرارتی اثر معنیداری نداشت .با توجه به اینکه

روز  20و بر پدیده هایپرآلژزیای حرارتی از روز  23شروع

کورکومین یکی از ترکیبات اصلی زردچوبه را تشکیل میدهد

شد و تا روز  40ادامه داشت .همچنین اثرات ضددردی

[ ،]23به نظر میرسد اثرات ضددردی وابسته به کورکومین بوده

کورکومین با دوز  60 mg/kgبر آلودینیای مکانیکی در روز 26

و این دوز از زردچوبه اثری نمیتواند داشته باشد.

و بر هایپرآلژزیای حرارتی نیز در روز  26ظاهر شد و پس از

مطالعات نشان داده مرگ غیرمنتظره نورونها ممکن است

قطع دارو اثرات آن تا روز  40ادامه نداشت .این نتایج نشان

در پاتولوژی بیماریهای نورودژنراتیو نقش مهمی داشته

میدهد که اثرات دوز  30زودتر از دوز  60شروع شده و

باشد .بنابراین به نظر میرسد که پیشگیری از مرگ نورونها

ماندگاری آن نیز پس از قطع دارو بیشتر است.

روش درمانی مناسبی برای درمان این گونه بیماریها باشد.

مطالعه مشابهی که بر روی مغز موشهای آزمایشگاهی

است که طیف وسیعی از پاسخهای سلولی را ایجاد میکند.

کوچک مبتال به آلزایمر انجام شد ،نیز نشان داده شد .به این

 TNF-αدر مغز طبیعی ،به مقدار کمی وجود دارد.

صورت که در محیط کشت سلولی که از مغز موشها تهیه

محرک های پاتولوژیک مانند جراحت ،ایسکمی و عفونت

شده بود میزان  Aβمحلول و  Aβغیرمحلول پس از مواجهه

میتوانند بیان  TNF-αرا به شدت افزایش دهند .بیان بیش

با کورکومین با دوز پایین ( )160 ppmبه صورت معنیداری

از حد  TNF-αدر پاتوژنز چند اختالل مغزی انسان مانند

کاهش یافت اما در برابر کورکومین با دوز باال ()5000 PPM

بیماریهای آلزایمر و پارکینسون دخالت دارد .در مطالعهای

هیچگونه تغییری دیده نشد [ .]20نتایج ما و نتایج تحقیق فوق

که  Sharmaو همکاران در سال  2007در هند انجام دادند،

نشان داد که دوز پائین اثرات بهتری از دوز باال دارد.

نشان دادند کورکومین از طریق کاهش قابل توجه سطح اکسید

در این مطالعه ،اثرات کورکومین بر آلودینیای مکانیکی و

نیتریک ( )NOو  TNF-αدرد نوروپاتی دیابتی را کاهش
میدهد [.]12 ،24

است ،که این نتیجه با مطالعه انجام شده توسط  Xiaoو
فصلنامه گیاهان دارویی
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] [ DOI: 10.29252/jmp.19.75.141

هایپرآلژزیای حرارتی در روزهای مختلف ،متفاوت بوده

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2020.19.75.9.9

این تفاوت در اثرگذاری دوزهای مختلف کورکومین در

عامل نکروز تومور آلفا ( )TNF-αیک سایتوکاین چندمنظوره

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

نتایج این مطالعه نشان داد که کورکومین در دوزهای 30

شروع میشود [ .]22تفاوت در مکانیسم تولید آلودینیای
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بر طبق مطالعات اخیر ،کورکومین سبب کاهش آسیب

کاهش پراکـسیداسیون لیپیـدی و درنهایت کـاهش شـدت

اکسیداتیو و آپوپتوزیس میشود .با استفاده از آنالیزهای

التهاب اعمال میشود .بر این اساس بواسطه این اثر کورکومین

 DNAثابت شده است که اضافه کردن یک دوز پایین از

احتماالً میتواند در درمان درد نوروپاتیک در انسان مفید باشد.

کورکومین به مخلوط کشت آستروسیت و الیگودندروسیت،
مسیر پنتوزفسفات میزان ( NADHنیکوتین آمید آدنین

مشارکت نویسندگان
مشارکت نویسنده اول و چهارم مقاله به عنوان مجریان

دینوکلئوتید هیدروژن) را تنظیم میکند و گلوتاتیون و

مطالعه شامل پایهریزی تحقیق و نگارش محتوای مقاله،

آلدئیداکسیداز را فعال میکند [.]25
محافظت آنها در برابر آب اکسیژنه توسط کورکومین انجام

طراحی روش ،نویسنده سوم ،مسؤولیت جمعآوری دادههای

شد ،اثرات متفاوت کورکومین بر روی  LDHو MTT[3-

خام مطالعه بود.

(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl
] tetrazolium bromideگویای اثرات محافظتی کورکومین

تضاد منافع

در برابر اکسیداسیون بوده است [.]26

در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.

البته مکانیسم ضددردی کورکومین در درد نوروپاتی که با
مدل فشردن مزمن عصب سیاتیک در موش صحرایی ایجاد

تقدیر و تشکر

میشود ،کامالً مشخص نیست و نیاز به پژوهش بیشتر میباشد.

بدینوسیله از معاونت محترم تحقیقات و فنآوری دانشگاه

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

در مطالعهای که بر روی سلولهای  PC12و میزان

نویسنده دوم ،مشاوره در تبیین مبانی نظری تحقیق و در

علوم پزشکی سمنان به جهت تصویب و حمایت برای اجرای
طرح تقدیر به عمل میآید .ضمناً این مقاله برگرفته از پایاننامه

 .5نتیجهگیری
مدل  CCIدرد نوروپاتی را در موش صحرایی کاهش میدهد.

میباشد.

مطالعات قبلی پیشنهاد نمودهاند که احتماالً این اثر از طریق
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ABSTRACT
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Background: Neuritis is one of the causes of neuropathic pains. It is proved that
turmeric and curcumin have anti-neuritis effect that may be reduce of neuropathic
pain. Objective: In this study, effects of turmeric and curcumin have been
evaluated on behavioral response resulted from chronic constriction injury (CCI)
in rat. Methods: In this experimental study Wistar male rat (200-250 gr) were
used. For create of CCI, Bennet and Xie (1988) method has been used. 2 weeks
after neuritis occurrence, turmeric 60 mg/kg and curcumin 30 and 60 mg/kg
injection have been begun and continued until 26 th day as daily and
Intraperitonealy. Animal behavioral responses have been measured by using of
mechanical allodynia (Von Frey) test and thermal hyperalgesia test during 14, 17,
20, 23, 26 and 40 days after neuritis occurrence. Results: Results indicated that
creation of CCI increases behavioral responses as significant. Curcumin injection
with dosage of 30 mg/Kg leads to decrease of mechanical allodynia from 20th and
thermal hyperalgesia from 23th day. This effect has been observed until 40th day.
Curcumin injection with dosage of 60 mg/Kg leads to decrease of mechanical
allodynia and thermal hyperalgesia in 26th day. Turmeric injection with dosage of
60 mg/kg had no effect on mechanical allodynia and thermal hyperalgesia.
Conclusion: Finding shown that curcumin has positive effect on decrease of
neuropathic pain that induced by CCI. Previous study suggested that the effect of
curcumin is partly attributed to attenuation of lipid peroxidation in the periphery
that finally reduced of inflammation.

Abbreviations: CCI, Chronic Constriction Injury; DNA, Deoxyribonucleic Acid; TNF-α, Tumor necrosis factor alpha;
NO, Nitric Oxide; NADH, Nicotinamide Adenine Dinucleotide Hydrogen; LDH, Lactate dehydrogenase;
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