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P-09-20
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

کنش میان تزریق داخل بطن مغزي کاپسازپین و سلکوکسیب در مدل درد ناشی از کنش میان تزریق داخل بطن مغزي کاپسازپین و سلکوکسیب در مدل درد ناشی از بررسی برهمبررسی برهم

تزریق فرمالین در موش صحراییتزریق فرمالین در موش صحرایی

3، زهرا موسوي2، نیما نادري 1پریسا کریمی دهکردي

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی، تهران، ایران-1
دانشکده داروسازي ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ایرانگروه فارماکولوژي و سم شناسی، -2

سم شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی، تهران، ایرانو گروه فارماکولوژي -3

درانتقال درد نقش TRPV1هاي مشخص شده گیرنده. هاي وانیلوییدي استیکی از شش عضو گیرندهTRPV1گیرنده :مقدمه
از سوي دیگر آنزیم سیکلواکسیژناز . باشدتواند در تسکین درد موثرکنند و آنتاگونیست این گیرنده یعنی کاپسازپین میاساسی ایفا می

مهار . شودهاي گلوتاماترژیک هیپوکامپ و کورتکس مغز یافت میهاي اعصاب مرکزي، در نورونبه طور اختصاصی در سلول2
. باشدتواند در از بین بردن درد دخیلاز طرق مختلف میز کسیژناسیکلو ا

با استفاده از روش جراحی استریوتکس، کانولی ازجنس . گرم استفاده گردید250-200در این تحقیق از رت نر با وزن :هامواد و روش
دقیقه بعد از تزریق 10داخل بطن جانبی تزریق و یک هفته پس از جراحی، داروها در . فوالد ضد زنگ در بطن جانبی مغز قرار داده شد

.دهی رفتارهاي ناشی از درد در حیوان بررسی گردیداثر ضد دردي دارو بر اساس نمره. دارو، تست فرمالین انجام شد

کاهش )نانومول20و2(و هم گروه دریافت کننده سلکوکسیب)نانومول50و5(کاپسازپین هم گروه دریافت کننده:هایافته
نانو مول 5ونانو مول سلکوکسیب2دوزهاي . داري در رفتار درد ناشی از تست فرمالین در مقایسه با گروه کنترل نشان دادندمعنی

داري میزان شدت درد را در مقایسه با گروه کنترل و در مقایسه با گروهی شدند بطور معنیگرفتهکاپسازپین وقتی که بهمراه هم بکار 
.دتنهایی دریافت کردند کاهش دادننانو مول کاپسازپین را به50نانو مول سلکوکسب و 20که دوزهاي 

.باشددو داروي مورد استفاده در آزمایشات می) و یا احتماال سینرژیسم(دار دهنده اثر تجمعی معنینتایج آزمایشات نشان:گیرينتیجه

، سلکوکسیب، تست فرمالین2ز ، آنزیم سیکلواکسیژناTRPV1کاپسازپین، :کلمات کلیدي
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