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 چکیده
 و درحفظ در نخاع  LTPیا مدت تقویت طوالنی پدیده بعالوه .نیست دست در روشنی اطالعات پاتولوژیک دردهاي تداوم با ارتباط در ،NMDA گیرنده نقش از :مقدمه

 آسیب ایجاد دنبال به نخاع خلفی شاخ  الکتروفیزیولوژیک تغییرات و NMDAگلوتاماتی  گیرنده نقش بررسی مطالعه این از هدف. دارد مهمی نقش نوروپاتیک دردهاي توسعه
 .دباش می L5 نخاعی عصب

  مدل ایجاد از قبل روز یک از آلودینیاي مکانیکی سنجش جهت فري فون تارهاي از رفتاري آزمایشات در .گردید استفاده SNLنوروپاتی مدل از مطالعه در این :هاروش
 روز پس هفت تا SNL ایجاد از قبل ساعت یک از NMDA گیرنده آنتاگونیستعنوان  به mg/Kg 10داخل صفاقی ممانتین تزریق. شد دهاستفا آن بعداز 7 روز و تا نوروپاتی

 صورت فرکانس پر محرك اعمال دنبال نخاع به واحدي تک ثبت بساط بوسیله  SNLاز پس 7 در روز خلفی شاخ WDR هاي نورون از ثبت و LTPالقاي . داشت ادامه ازآن
 .گرفت

 روزهاي در درد آستانه )> p 01/0( دار معنی افزایش باعث  روزانه ممانتین  تزریق .گردد می ایجاد مکانیکی آلودینیاي SNL ایجاد دنبال به که داد نشان نتایج :هایافته
 به یا و سازي فعال آستانه در )> p 001/0( داري معنی کاهش SNL  از پس 7 روز در که داد نشان الکتروفیزیولوژي هاي بررسی نتایج .گردید )درد اوجروزهاي ( 7 و  6 ،5

 .شود LTPالقاي مانع توانست ممانتین روزانه تجویز. ایجاد شده است شم گروه با مقایسه در Aδو  C فیبرهاي LTP مدت طوالنی تقویت عبارتی
 درد کنترل با ممانتین از استفاده. باشند داشته نقش نوروپاتی درد ازتداوم حاصل پالستیسیته پیدایش در NMDAهاي  گیرنده که میرسد به نظر :گیرينتیجه 

 .باز کند نوروپاتیک دردهاي درمان براي جدیدي انداز چشم تواند می نوروپاتیک
 

   NMDA ،WDR ،LTPهاي  نورون، ممانتین، آلودینیا :واژه هاي کلیدي
 

 *مقدمه
 سیستم آسیب از که است  دردي به اشاره نوروپاتی درد 

 محیطی حساسیت ازمکانیسم ناشی و گیردمی سرچشمه عصبی
 هایپر( دردناك هاي محرك به حساسیت که است مرکزي و

 Manahejih@sbmu.ac.ir                      :نویسندة مسئول مکاتبات *
 http://ijpp.phypha.ir                                         :وبگاه مجله

 ijpp@phypha.ir:                                           ت الکترونیکیپس

 آن عالئم مهمترین ) آلودینیا( غیردردناك هايمحرك و) آلجزیا
 آسپارتات-D-متیل-N گیرنده فعالیت. ]2، 1[ باشدمی

)NMDA (است  شده هشناخت خوبی به پاتولوژیک درد حفظ در
 هايگیرنده از یکی حقیقت در NMDA گلوتاماتی گیرنده. ]3[

 سیستم در سریع تحریکی عصبی انتقاالت مسئول و مهم
 حساسیت پدیده در مهمی باشد که نقشمی مرکزي اعصاب
 و مدارك .کندمی ایفا) central sensitization( مرکزي
 در NMDA گیرنده که است داده نشان موجود شواهد

 مقاله پژوهشی
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 .]4[دارد  مهمی نقش عصب آسیب از پس درد شدن انگیختهبر

 در و آسیب محل در بخودي خود فعالیت عصب، قطع از پس
 گیرنده آنتاگونیست. شودمی ایجاد پشتی ریشه گانگلیون
NMDA، شاخ عصبی هايسلول پذیريتحریک درکاهش 

 از حاصل نورونی پاسخ مهار باعث و داشته نقش نخاع پشتی
 درد حیوانی هايمدل در. شودمی Cي یبرهاف هايورودي

 به خود درکاهش NMDA گیرنده هايآنتاگونیست نوروپاتیک،
 نقش درد برانگیخته  پاسخ و درد با مرتبط رفتارهاي خودي
 NMDA رندهیگ یررقابتیغ آنتاگونیست ممانتین. ]5[دارند 
 ممانتین که داده است نشان الکتروفیزیولوژیک مطالعات .است
  کاهش دردناك تحریکات را به خلفی شاخ هاينورون پاسخ

 عنوان و اروپا به امریکا در بار اولین براي ممانتین. ]6[دهد می
 بیماري درمان براي آن کم عوارض دلیل به بالینی داروي
  هايدیگر گیرنده هايآنتاگونیست از. شد استفاده آلزایمر

NMDA، انواع کاهش در نیز دکسترومتورفان و کتامین مانند 
است  شده بیماران استفاده در نوروپاتیک درد عالئم از مختلفی

 پاسخ در نخاع در LTP یا مدت طوالنی تقویت طرفی از. ]7[
 که است مهمی پدیده فرکانس پر محرك اعمال از پس درد به

 مطرح گردید و آن 1999 سال در Svendsen توسط بار اولین
 توسعه  براي وحتی  درد قالانت در مدت بلند تغییرات را براي

 هاينورون پاسخ در LTP او نقش .مسئول دانست مزمن  درد
WDR در سیاتیک عصب به تتانیک تحریکات اعمال از بعد 

 آنجایی از. ]8، 7[ نشان داد را سالم موشهاي در C وAδ فیبر 
  نامشخص درمان آن و نوروپاتیک دردهاي مکانیسم که
 نقش بررسی  با تا است گردیده شتال مطالعه دراین باشدمی

 تداوم و در پیدایش  LTP القاي  همچنین و NMDA گیرنده
 درگیر هاي مکانیسم شناخت جهت دردهاي نوروپاتیک گامی

  .برداشته شود نوروپاتیک دردهاي در
 

 ها مواد و روش
 نژاد بالغ نر صحرایی هايموش از حاضر تجربی مطالعه در 

کلیه . گردید استفاده گرم 180-200وزنی محدوده در ویستار
اصول اخالقی مطابق با اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی 

 شرایط در همگی حیوانات. دانشگاه شهید بهشتی انجام شد
 در رطوبت، و حرارت نظر از شده کنترل اتاق در و یکسان
 هايقفس در و تاریکی ساعت 12 و روشنایی ساعت 12 سیکل

 آزمایش از قبل هفته یک از تائی 3 هايگروه در جداگانه

 غذاي و آب به راحت دسترسی مدت تمام در و شده نگهداري
 . داشتند کافی و استاندارد

 1992 سال در که SNL نوروپاتی مدل از پژوهش این در 
 گردید استفاده است، شده توصیف Chung  و Kim بوسیله

 سدیم صفاقی داخل تزریق با حیوانات ابتدا خالصه، بطور. ]9[
 گردیده، بیهوش کیلوگرم بر گرم میلی 55 با دوز باربیتال پنتو

 شرایط در. شدندمی داده قرار پشت به جراحی تخته روي سپس
 سانتی 3 طول به طولی برش یک حیوان پشت روي استریل،

 خاجی مهره اولین تا L5 مهره دمی بخش از وسط خط از متر
 عضالت برش کی ایجاد با سپس. شدمی ایجاد چپ سمت در

 استفاده با. شدندمی ظاهر مهره ستون چپ سمت موازات نخاع
 سطح از موازات نخاع عضالت گرد نوك با کوچک قیچی از

 زیر در سپس و زده کنار را ساکروم تا L5 مهره خاري زائده
 L6 مهره عرضی زائده کوچک، بر استخوان از استفاده با لوپ،
 مهره عرضی زائده شدن شتهبردا با. شدمی برداشته کامل بطور
L6 اعصاب تنهL4   وL5 مشاهده قابل مهره، ستون به نزدیک 
 نسبت دیستال ناحیه در که را L5عصب  سیلک بخیه نخ با .بود
 و سپس زده گره گرفته محکم قرار خلفی ریشه گانگلیون به

  بخیه  پوست و نموده و عضله عفونی را ضد زخم محل
 به تمیز، هاي قفس در تن حیواناتاز گذاش آنگاه پس .شدندمی

 از رفتاري آزمایشات. گردیدندواقع در گروه منتقل می حیوانخانه
 0 روزهاي روزانه در سپس و نوروپاتی مدل ایجاد از قبل روز 1

نقش  یمنظور بررس به .گرفتمی انجام از نوروپاتی بعد 7تا 
با  ینممانت ی،از نوروپات یدرد ناش يدر رفتارها NMDA یرندهگ

ساعت  یکازحدود  یصورت داخل صفاق به mg/kg10دوز 
 .یدگرد یم یقروز بعد از آن تزر 7تا  SNL یقبل جراح

شامل  حیوانات از تایی 6 گروه 3 از رفتاري مطالعات در 
 ممانتین با همراه نوروپاتی گروه نوروپاتی، و شم، گروه گروه

 در تیکنوروپا درد ایجاد از اطمینان منظور به .شد استفاده
 SNL جراحی از ناشی رفتارهاي وضعیت ارزیابی و حیوانات

 انجام مکانیکی آلودینیاي سنجش براي فري فون رفتاري تست
 .گرفت

 
 آلودینیاي سنجش براي فري فون رفتاري تست

 مکانیکی
 اعمال با غیردردناك هايمحرك به مکانیکی حساسیت 

 رمگ 2، 4 ،6، 8، 15، 26، 60 فري فون هايفیالمنت
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)Stoelting, Wood dale.IL (گیرياندازه حیوان پاي کف به 
 استفاده Chaplan پایین-باال روش از کار این براي. شدمی

 در و فلزي مشبک صفحه یک روي حیوانات .]10[گردید 
 و سانتیمتر 20 در 20 ابعاد به پالستیکی محفظه یک داخل
 و دقیقه 30 گذشت از بعد و گرفته قرار سانتیمتر 30 ارتفاع
 پاي به فري فون هايجدید فیالمنت محیط با حیوان تطابق
 فاصله به متوالی بار سه فیالمنت هر. شدمی اعمال دیده آسیب

 پاي کف به ثانیه سه تا دو حدود زمان مدت به بار هر و ثانیه 5
 اعمال بار سه از بار دو حیوان اگر .گردیدمی اعمال نوروپاتی
 آن )مثبت پاسخ(کشید می عقب محرك از را خود پاي فیالمنت
 و شدمی گرفته نظر در درد مکانیکی آستانه عنوان به فیالمنت

 باالتر شدت با محرك دقیقه پنج از بعد صورت این غیر در
 بتواند که گرم حسب بر محرك شدت کمترین. گردیدمی اعمال

 به نماید، ایجاد تحریک اعمال بار 3 مجموع از را مثبت پاسخ 2
 اثر در که هایی پاسخ. آمدمی حساب به مثبت پاسخ انعنو

 گرفته نظر در بود، حیوان طبیعی هاي رفتار سایر و حرکت
 پاسخ نیز 60 شماره فیالمنت به حیوان صورتیکه در. شدنمی
 گرفته نظر در پاسخ  آستانه cut off عنوان به 60 عدد داد، نمی
 .شد می
 شامل  تایی 5 گروه سه از الکتروفیزیولوژي مطالعات در  

 با. شد استفاده ممانتین با همراه و نوروپاتی نوروپاتی شم، گروه
 Extracellular Single Unitتکنیک از استفاده

Recordingsمحیط ، در in vivo تغییرات LTP فیبرهاي در 
Aδ و C هاينورون در WDR بعد 7 روز در نخاع خلفی شاخ 

 بررسی مورد Svendsen روش اساس بر نوروپاتی جراحی از
 .]7[گرفت  قرار

 بر گرم5/1 اورتان صفاقی داخل تزریق با حیوانات ابتدا، در 
 یک سیاتیک عصب جهت رویت سپس. شدند بیهوش کیلوگرم

 ایجاد لگن در پارامدیال ناحیه پوست روي سانتیمتري 3 برش
 فاشیاي زیر در میلیمتر 8 تا 7حدود  سیاتیک عصب. گردید

 برداشتن با کند که می عبور حیوان پاي قسا تا ران عضالت
 از استفاده با سپس. گرددمی آشکار عصب عضالت این

 الکترود جفت یک و گردیده جدا عصب تشریح میکروسکوپ
 در الکتریکی تحریک جهت) میلیمتر 2 الکترود دو فاصله( نقره
 شدن شاخه سه محل نزدیکی در سیاتیک، عصب زیر

 با الکترود تماس از وگیريجل براي. گرفت می عصب،قرار
 الکترود و عصب زیر که پارافیلم ورقه یک از حیوان، عضالت

 به حیوان المینکتومی، جهت .گردیدمی استفاده گرفتمی قرار
 منتقل) ایران صنعت برج(نخاع  مخصوص استرئوتاکس دستگاه

 یک اسکالپل کمک به حیوان، سر کردن ثابت از پس و شده
 سانتی 3تا  گردن پشت ناحیه متراز تین سا 7 -8 طولی شکاف
 .گردیدمی ایجاد دم ریشه باالي متري

 آخرین باالي در( هامهره ستون طرف دو بعد مرحله در 
  ثابت باال از مهره ستون و شده شکافته طولی طور به )دنده
 وT13 هايمهره عرضی زوائد برداشتن با پایین از سپس. شدمی

L1 کمري قطعات L4,L5,L6 آشکار) کمري برجستگی( اعنخ 
 عصب هايریشه خروج محل کمري قطعات این. شدمی

 کمري، به هاي برجستگی شدن آشکار از بعد .باشدمی سیاتیک
 گردیدمی دقت و شده زده کنار شامه سخت ظریفی پنس کمک

 از مهره ستون قسمت این در .نشود وارد آسیبی شامه نرم به تا
گردید و  می ثابت کمري هاي کالمپ کمک به پایین سمت
. بگیرند قرار راستا یک در ها مهره ستون و سر تا شدمی دقت
 .شدمی پوشانده معدنی روغن توسط نخاع آشکار سطح

 سیگنال از آوريجمع و مناسب نورون کردن براي پیدا
 استفادهنخاع  يواحد تکبساط ثبت  لهیبوس LTP ثبتروش 
 ثبات  الکترود یپولیتور،به کمک من که ترتیب بدین. ]7[گردید 

 صورت به) اهم مگا 5-2 مقاومت با تنگستن میکروالکترود(
 چپ سمت( ضایعه سمت در وسط خط به و نزدیک عمودي

 با آرامی به سپس .گرفتمی قرار نخاع به نزدیک )خلفی شاخ
. شدمی نخاع وارد خلفی سطح از میکرونی 10 هايگام

 وسیله به نورون تفعالی از ناشی الکتریکی هايسیگنال
 گردیده تقویت فایر آمپلی وسیله به و شده دریافت میکروالکترود

 D3111 مدل  ,Data Aquisition دستگاه طریق از سپس و
 300(باند  پهناي محدوده در) شرکت پرتو دانش، تهران، ایران(
انتقال  کامپیوتر به) 1000هرتز فیلتر و با بزرگنمایی  3000 تا

  eProbe افزار نرم کمک با و  مانیتور بوسیله آنگاه. یافتمی
 کارت توسط نیز آن صداي و شده داده نمایش 1.17نسخه 
 از سیگنال صداي شنیدن با. گردیدمی پخش کامپیوتر صوت
  کمک به آنها نمودن جدا و امواج مشاهده و بلندگو طریق
جداکننده مخصوصی که براي جدا کردن سیگنال  هايپنجره

فعالیت  بقیه سیگنالها و نویز پایه طراحی شده بود  یک نورون از
کل جریان ثبت شده در . گردیدو ثبت می جدا مناسب نورون

 post جهت رسم منحنی off lineکامپیوتر ذخیره و بصورت 
stimulus time histogram (PSTH)    پاسخ نورونی و آنالیز
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ي  هاورونن تراکم بیشترین. گرفتاستفاده قرار می داده ها مورد
WDR و  بوده نخاع سطح از میکرونی 1000 تا 300 عمق در

 پاسخ آستانه و پذیرنده میدان بخودي، خود فعالیت اساس بر
 طیف به  WDRهاي نورون که  از آنجایی .شدندمی مشخص

 پاسخ دردناك تحریک و فشار لمس، قبیل از محرکها از وسیعی
 شدکهمی رگرفتهنظ درWDR نورون عنوان به نورونی  میدهند؛

 کردن پیدا از بعد. دادمی فشار پاسخ و لمس محرك دو هر به
 نورون فعالیت تا کرده صبر دقیقه ده مناسب، WDRنورون 

 شروع در C, Aδ فیبرهاي تحریک آستانه سپس شود، پایدار
 C, Aδفیبرهاي  آستانه تعیین جهت. شدمی مشخص آزمایش

 ايثانیه میلی 2 ربعیم هايموج صورت به الکتریکی تحریکات
 عصب به دقیقه 4 هر آمپر میکرو 100 جریان شدت کمترین از

  فیبرهاي دهی پاسخ عدم صورت در. شدمی اعمال سیاتیک
C, Aδ اعمال سیاتیک، عصب به بیشتر شدت با جریانی  

 از ناشی عمل پتانسیل 3 به منجر که جریانی شدت .شدمی
 فیبرهاي سازي فعال انهآست عنوان به شد،می C, Aδ فیبرهاي

 در فیبرها، آستانه کردن پیدا از بعد. شدمی گرفته نظر در مذکور
 الکتریکی تحریک 12 اعمال با WDR نورون پایه پاسخ ابتدا
 فیبر برابرآستانه 5/1 جریانی شدت با سیاتیک عصب به که
C  بار ثبت یک دقیقه 4 هر ثانیه میلی 2مربعی موج صورتبه 

 پر الکتریکی محرك ،LTP القاي جهت سپس .گردیدمی
  دو هر بین فاصله و ،Train 20مشخصات با) HFS( فرکانس
Train 10،برابر 6 جریان شدت و ايثانیه 2 هايبا تریال ثانیه 
 عصب به هرتز 100 و فرکانس C فیبر سازيفعال آستانه

  .می شد اعمال سیاتیک
  داده استراحت نورون به دقیقه ده HFS تحریک از بعد 

 5/1 جریان شدت با الکتریکی تحریک 24 سپس. شدمی
 سیاتیک عصب به یکبار دقیقه 4 هر مجدداً C فیبر برابرآستانه

 هر از بعد WDR هاينورون پاسخ. گردیدمی و ثبت اعمال
و  ثبات الکترود توسط که سیاتیک، عصب به الکتریکی تحریک

 این. گردیدمی یزآنال و ثبت نخاع در ثانیه میلی 300 در محدوده
 Aδو  C فیبرهاي فعالیت در پاسخ تاخیر اساس بر زمان مدت
 محدوده در شده ظاهر عمل هايپتانسیل که ترتیب بدین بود؛

 12 الکتریکی تحریک هر از پس ثانیه میلی 90 تا 20 زمانی
 از ناشی) HFS(محرك  از بعد تحریک 24 و قبل تحریک
 محدوده در شده ظاهر عمل هاي پتانسیل نیز و Aδ فیبرهاي

 C فیبرهاي شدن فعال از ناشی ثانیه میلی  300تا 90 زمانی

 فعالیت به مربوط عمل پتانسیل تعداد بنابراین .]11 [بود
 قرار آنالیز مورد HFS محرك بعد از و قبل  Aδ و  C  فیبرهاي

داروي  NMDAمنظور بررسی نقش گیرنده ه ب. گرفتندمی
حدود  به صورت داخل صفاقی از mg/kg 10 ممانتین با دوز

روز بعد از آن و سپس در  7تا   SNLیک ساعت قبل جراحی
ساعت قبل از بررسی الکتروفیزیولوژي تزریق  2) 7روز( روز ثبت

 .گردیدمی
 با استفاده ازهاي این پژوهش در مطالعات رفتاري داده

در . مورد آنالیز قرار گرفت TWO-way ANOVA آزمون
و  One-way ANOVA  یزیولوژي از آزمونمطالعات الکتروف

 سطح معنی  > p  05/0. استفاده گردید Tukeyتست متعاقب 
 .دار اختالف داده ها در نظر گرفته شد

 
 هایافته

 مکانیکی تحریکات به حیوان پاسخ از حاصل رفتاري نتایج 
 که داد نشان SNL نوروپاتی مدل فري، در فون تارهاي توسط
 Paw Withdrawal دیده آسیب ياپ کشیدن عقب آستانه

Threshold، نوروپاتی، از پس آزمایش مورد روزهاي تمامی در 
 کاهش شم گروه با مقایسه در نوروپاتی گروه در

 شدت بیشترین که )> p 001/0(است  داشته داري معنی
است  بوده نوروپاتی از پس 2-7 روزهاي در مکانیکی آلودینیاي

 از پس روز 7 مدت به ممانتین از نهروزا استفاده .)الف1نمودار (
 6، 5( درد  اوج روزهاي در را درد آستانه افزایشSNL  جراحی

 )> p 01/0( شم گروه با مقایسه در نوروپاتی گروه  در) 7و 
 .)ب1 نمودار( است  داده نشان

هاي شم و نوروپاتی و منحنی سطح زیر نمودار در گروه 
 ).2 نمودار(کند ق را تایید مینوروپاتی همراه با ممانتین نتایج فو

 و نوروپاتی و شم هاي گروه درAδ فیبرهاي در LTP تغییرات
. شد بررسی SNL از پس روز 7 ممانتین با همراه نوروپاتی

 نیز و LTP القاي باعث HFS محرك که داد نشان نتایج
 گروه در Aδ فیبرهاي سازيفعال آستانه دار معنی کاهش

 ممانتین از استفاده. )> p 001/0(شد  مش با مقایسه در نوروپاتی
 فیبر سازيفعال آستانه دارمعنی کاهش و LTP القاي بامهار

Aδ3 نمودار(داد  نشان نوروپاتی گروه با را داريمعنی ، تفاوت(.  
میلی  90 -300در بازه زمانی  Cدر فیبرهاي  LTPتغییرات 

 با ممانتین  همراه شم و نوروپاتی ونوروپاتی   هاي گروه  ثانیه در
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 )ب(                                                                         )الف(                             

                                                    
                                    

 )روز(زمان )                                                                                                      روز(زمان                                     
                                

 از بعد 7 روز تا) -1 روز( نوروپاتی از قبل روز یک از ممانتین با همراه نوروپاتی درگروه یمکانیک آلودینیاي تغییرات) ب. (شم گروه و نوروپاتی گروه در  مکانیکی آلودینیاي تغییرات) الف( -1 نمودار
 با  دار معنا تغییر :* ** .است شده استفاده  Bonferroni متعاقب تست و two-way ANOVA  آزمون از  ). n = 6( است شده بیان Mean ± SEM بصورت نتایج. نوروپاتی

001/0 p <   01/0: **و p <      05/0 :*و p <   . 
 
 

 One-wayآزمون یک طرفه . روز بعد از نوروپاتی بررسی شد 7
ANOVA  نشان داد که محركHFS باعث القاي LTP  و 

 گروه در Cفیبرهاي  سازيدار آستانه فعال کاهش معنی نیز
ممانتیتن با کاهش . )> p 001/0(نوروپاتی نسبت به شم شد 

 نمودار(ممانعت نمود  LTP از القاء C سازي فیبرآستانه فعال
4.( 

و  WDRنورون  یک به مربوط شده ثبت پاسخ از اينمونه 
. نشان داده شده است 2و  1هاي آن در شکل PSTHنمودار 
را بعد از اعمال اولین   پاسخ پایه نورون A1, B1, C1پانل 

را   پاسخ پایه نورون C2 و ،A2، B2دهد و پانل  تحریک نشان می
تعداد . دهداز اعمال محرك پرفرکانس نشان می بعد

هاي پایه در موش نوروپاتی بیشتر از موش شم است  اسپایک
در موش نوروپاتی نسبت به موش شم کمتر  LTPولی تغییرات 

 در گروه نوروپاتی همراه با ممانتین نه تنها تعداد . است
 هاي پایه کمتر است بلکه داروي ممانتین مانع ایجاد اسپایک

LTP  2و  1هاي شکل(در این گروه نیز شده است.( 
 

 بحث
 تیفعال ینوروپات يدردها در لیدخ يهامکانیسم از یکی

 يریپذکیتحر در که باشدیم گلوتامات NMDA رندهیگ
 ژهیو تیاهم یعصب بیآس دنبال به نخاع یخلف شاخ يهانورون

 يمحور نقش يدرد پر تداوم در و القاء در رندهیگ نیا .دارد

 ینوروپات مدل روزه هفت مطالعه از حاصل يرفتار جینتا. دارد
SNL سبب عصب به بیآس که داد نشان پژوهش نیا در 

 از نیممانت يدارو زیتجو. است شده یکیمکان ياینیآلود شیدایپ
 کیتحر آستانه روز هفت مدت به و یجراح از قبل ساعت کی
 یررسب در .است داده راکاهش درد یبعبارت برده باال را

 به یا مدت طوالنی تقویت SNL از پس روز 7 يولوژیزیالکتروف
 در داريمعنی کاهش Aδو C  در فیبرهاي LTP عبارتی
 آستانه ممانتین تجویز با که است داده نشان شم گروه با مقایسه

 LTP القاء از و بیشتري یافته کاهش فیبرها این سازيفعال
 .است شده ممانعت

 NMDA هاي آنتاگونیست که است  هداد  نشان  تحقیقات

       
 

تی و نوروپاتی همراه با هاي شم و نوروپامنحنی سطح زیر نمودار در گروه -2 نمودار
 .   > p 05/0 :*و      > p <    ،** :01/0 p 001/0 :* **. ممانتین

 
 نوروپاتی
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   )ب(                                                                            )الف(                       

                                             
                                                                                                                      

 12 از تحریک 3 هر میانگین .نوروپاتی از بعد روز 7 ممانتین با همراه نوروپاتی و نوروپاتی و شم هاي گروه در نوروپاتی القاي از پس Aδ فیبرهاي در LTP تغییرات مقایسه  )الف( -3 نمودار
 فیبرهاي در LTP تغییرات که داد نشان One-way ANOVA آزمون )ب. (است شده بیان پایه ثبت در ها اسپایک تعداد درصد صورت به نتایج. شد بیان عدد یک صورت به پایه حالت تحریک

Aδ آزمون. است بوده شم گروه از کمتر نوروپاتی هاي گروه در  One-way ANOVA القاء دار معنی مهار همچنین LTP داده است نشان ممانتین با همراه نوروپاتی گروه در را . 
 ** *: 001/0 p < . 

 
 

و  دهندمی   کاهش  موثري  صورته  ب  را   نوروپاتیک   درد
 .نماید می جلوگیري درد نوع این بروز از هاآن با درمانیپیش 

 NMDA) گیرنده آنتاگونیست( MK801 داروي از استفاده
 درد حیوانی هاي مدل دار هایپرآلژزیا در معنی کاهش باعث

 NMDA  دیگر آنتاگونیست  ممانتین .]12[شود  می نوروپاتی
 است داشته نقش نوروپاتیک دردهاي دار معنی کاهش در نیز

  جراحی از پس بالفاصله ممانتین تزریق  طرفی از ولی. ]13[
 در .است داده نشان نوروپاتیک درد کاهش در را متناقضی نتایج

 روي NMDA گیرنده نقش بررسی منظور به حاضر پژوهش

 روزقبل از ،SNL مدل نوروپاتی از حاصل مکانیکی آلودینیاي
 تزریق mg/Kg 10 دوز با نتینمما آن، از بعد روز 7 تا جراحی
 کنندهدریافت هايگروه در درد آستانه که داد نشان نتایج. گردید

 به و یا داشته داري معنی افزایش درد اوج هاي روز در ممانتین
 و Morel  نتایج این با همسو. است یافته کاهش درد عبارتی

 استفاده و با mg/kg/day 20 تزریق با 2013 سال در همکاران
 از قبل ممانتین تجویز دادند نشان مختلف هايپروتکل زا

 است داده نشان درد آستانه در را داريمعنی افزایش  جراحی
  تاثیر  روز 7 مدت  به  و جراحی از پس بالفاصله آن تجویز ولی

 

                                                                                            
 

 12 از تحریک 3 هر میانگین .بعد از نوروپاتی 7 روز در ممانتین با همراه نوروپاتی و نوروپاتی و شم هاي گروه در نوروپاتی القاي از پس C فیبرهاي در LTP تغییرات مقایسه ) الف( -4 نمودار
 در LTP تغییرات که داد نشان One-way ANOVA آزمون)  ب( .است شده بیان پایه ثبت در ها اسپایک دتعدا درصد صورته ب نتایج. شد بیان عدد یک صورت به پایه حالت تحریک
 گروه مقایسه با در را معناداري ممانتین، تفاوت با همراه نوروپاتی گروه در LTP القاء مهار . می دهد نشان شم گروه با را معناداري تفاوت و بود شم گروه از کمتر نوروپاتی هاي گروه در C فیبرهاي
 . > p 001/0 :* ** .داد نشان نوروپاتی
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 .پرفرکانس محرك اعمال از بعد و نوروپاتی، قبل گروه در B1-B2 پانل و شم گروه در  A1-A2 پانل مقایسه  - 1 شکل
 

درد  عبارتی به  است یا درد نداشته آستانه افزایش در داريمعنی
 از 2009 سال در کارانهم و  Chen. ] 14[ است نیافته تسکین
مکانیکی در  آلودینیاي کاهش براي mg/Kg 20 دوز با ممانتین

 نتایج .کردند استفاده هفته دو مدت دیابتی بهنوروپاتی  مدل
 و در طول شده آشکار روز 3 طی دارو اثر که داد نشان هاآن

 و Takeda. ]15[ است مانده باقی درمان ايهفته دو دوره
 روزانه تزریق کردند گزارش 2009 لسا در نیز همکاران
 3 تا گروه یک در صفاقی داخل صورت به mg/Kg10  ممانتین

 روز 5 تا دیگري گروه در همچنین و جراحی از بعد متوالی روز
  نوروپاتی مدل در را مکانیکی آلودینیا است توانسته متوالی
CCI هاي روش علیرغم رسدمی بنظر پس. ]16[ دهد کاهش 

 بهبود در تواند می دارو این تجویز متناقض رشاتگزا و مختلف
 داشته نقش نوروپاتی درد ایجاد از پس مکانیکی آلودینیاي

 با را درد آستانه کاهش نتایج آن با همسو نیز ما نتایج باشدکه
 پژوهش این دیگر بخش در. است داده نشان ممانتین مصرف

مدت  یطوالن تقویت(الکتروفیزیولوژي  مطالعه از حاصل نتایج
از  پس روز هفت نخاع نشان داد WDR هاي نورون) LTP یا

SNL ایجاد تقویت طوالنی مدت فیبرهاي  Cو  Aδ کاهش 
از  قبل ساعت 2روزانه و  تجویزو  است داده نشان داريمعنی

 سیاتیک، عصب به LTP والقاي فرکانس پر تحریک اعمال
  داريمعنی کاهش ، NMDA گیرنده آنتاگونیست ممانتین

  در  نوروپاتی  گروه در Cو  Aδ فیبرهاي  سازيفعال  آستانه در
 

 
 

 .پرفرکانس محرك اعمال از بعد و قبل ممانتین با همراه نوروپاتی گروه در  C1-C2پانل مقایسه  - 2 شکل
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 که است  بیانگر آن تحقیقات.  داده است نشان شم با مقایسه
 تحریکات به درپاسخ مهمی نقش NMDA گیرنده احتماالً

 نخاع خلفی درشاخ مداوم دپوالریزاسیونهاي از مکرر حاصل
 در همکاران و Svedsen .باشد را داشته عصب بدنبال ضایعه

  در LTP القا در NMDA گیرنده نقش به 2000 سال
  با درمانی پیش که نمودند شارها WDR هاينورون

 .شودمی LTP القاي مهار باعث NMDA هايآنتاگونیست
 آنتاگونیست با درمانی پیش از ناشی دردي بی رسد یم بنظر

NMDA سیناپسی پس نورونی شلیک کاهش تواند درمی 
 گزارش 1995 سال در همکاران و Liu .]17[باشد  داشته نقش
 خواص است ممکن مغز مناطق سایر و نخاع در LTP کردند

 ثبت تکنیک از استفاده با هاآن. بگذارند اشتراك به را مشابهی
 گیرنده آنتاگونیست تزریق دادند نشان میدانی هاينسیلپتا

NMDA فرکانس پر محرك از اعمال قبل دقیقه 30 حدود 
 .کند مهار نخاع قطع حیوانات در کامل بطور را LTP تواندمی

 در مهمی نقش NMDA گیرنده که گرفتند نتیجه بنابراین
داشته  LTP القاي در و نخاع خلفی شاخ عصبی پذیريشکل

 LTP پدیده ایجاد در دخیل مکانیسمهاي از یکی.  ]18[د باش
 افزایش باعث باشدکه می NMDA گیرنده فعالیت در نوروپاتی

 آسیب بدنبال نخاع خلفی شاخ هاينورون پذیريتحریک
 تحریکات تداوم و افزایش که میرسد بنظر. شودمی عصبی

 منجر NMDA گیرنده واسطه با اعصاب آسیب  از بعد دردناك
 که شود می نخاع درد انتقال نورونهاي در دراز مدتی تغییرات به

  یادگیريهنگام  به هیپوکمپ سلولهاي LTP شبیه بسیار
 مطالعات در 1996 سال در همکاران وBarnes . ] 14[ باشدمی

 عملکرد بهبود روي ممانتین از استفاده با الکتروفیزیولوژیک
  بطور را ممانتین نقش اند توانسته موش در مدت کوتاه حافظه

 نشان دهند سیناپسی پذیريشکل حفظ و ترمیم در انتخابی
]19[ . Suzukiبا کردند گزارش 2000 سال در نیز همکاران و 

 شامل NMDA هايگیرنده هاي آنتاگونیست زیرجلدي تزریق
 طیف SNL از بعد هفته دو کتامین و MK801 ممانتین،
 کاهش WDR دهش انگیخته بر نورونی هايپاسخ از وسیعی

گلوتاماتی  سیستم بودن درگیر دهنده نشان که است یافته
NMDA باشد می عصبی آسیب دنبال به نورونی فعالیت در

]11[  .  
 

 که بدنبال اعمال نیز نشان داد ما پژوهش از حاصل نتایج
 آستانه کاهش SNL گروه در LTPو القاي  پرفرکانس محرك

 دیده  شم گروه با یسهمقا در  Cو Aδ فیبرهاي  سازيفعال
 .نمود جلوگیري  LTP القاي از ممانتین با درمانیپیش. شودمی

 نتایج در چه و رفتاري نتایج در چه پژوهش این نتایج
 گیرنده آنتاگونیست ممانتین که داد نشان الکتروفیزیولوژي

NMDA آلودینیاي کاهش و درد رفتارهاي کاهش در 
 ممانتین،. است شتهدا نقش LTP القاي مهار و مکانیکی
 سال از بار اولین براي که آمانتادین از است مشتق ترکیبی
اسپاسم  جنون، قبیل از هاییبیماري درمان  براي 1978

 .]16[ است شده استفاده انسان در پارکینسون و عضالت
-کانال طریق از کلسیم جریان بلوك ممانتین، اصلی مکانیسم

 NMDA عمل انیسممک .باشدمی NMDA گیرنده یونی هاي
 خود جایگاه از منیزیم گیرنده این  تحریک با که است بدینگونه

 سلول داخل به کلسیم یون  کلسیم کانال شدن باز با و شده رها
 پروتیئن فعالیت ثانویه پیامبر عنوان به کلسیم. شودمی سرازیر

 نهایت در که شده سبب را سنتتاز NOو C  ، فسفولیپازC کیناز
 موجب را درد به حساسیت افزایش درد، سیستم اسخپ افزایش با

 عنوان آنتاگونیست به ازممانتین استفاده لذا. ]20[ شودمی
  جمله از نوروپاتیک دردهاي عالئم تواند می NMDA گیرنده

 . دهد کاهش را مکانیکی آلودینیاي
 

  گیرينتیجه
 پیدایش در  NMDAهايگیرنده که میرسد به نظر
. باشند داشته نقش نوروپاتی درد تداوم زا حاصل پالستیسیته

 انداز چشم تواندمی نوروپاتیک درد کنترل با  ممانتین از استفاده
 .دهد نشان نوروپاتیک دردهاي  درمان براي را جدیدي

 
 منافع  ردرض اعت

 .مقاله تعارض در منافع ندارند ایننویسندگان 
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Abstract 
 

Introduction: Role of NMDA receptors in persistence of pathological pain is not clear. In addition, long-term 
potentiation (LTP) has a crucial role in development and maintenance of neuropathic pain. The aim of this study was to 
investigate the role of glutamate NMDA receptor and electrophysiological changes in spinal dorsal horn following L5 
spinal nerve ligation. 

Methods: The model of spinal nerve  ligation (SNL) was used in this study. In behavioral experiments to evaluate 
mechanical allodynia, Von frey filaments were used from a day before induction of neuropathy up to 7 days after 
neuropathy. Memantin 10 mg/Kg, i.p.,  as NMDA antagonist, was injected one hour before SNL up to 7 days afer SNL. 
LTP induction  and dorsal horn WDR neurons recording was performed by spinal single unit set up on day 7 after high 
frequeny stimulus (HFS) induction. 

Results: SNL induced mechanical allodynia . Daily injection of memantin increased thershold of pain significantly 
(p < 0.01) at the period of maximum pain (days 5, 6 and 7). Electrophsiological recording showed a significant decrease 
in the thershold of activation of C and Aδ fibers or LTP induction (p < 0.001) 7 days after SNL, compared to sham 
group. Daily administration of memantin prevented  induction of LTP. 

Conclusion: It seems that NMDA receptors are involved in development of plasticity during neuropathic pain. 
Control of neuropathic pain by memantin might open a new insight  in treatment of neuropathic pain. 
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