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 سوری ر موش( در تعدیل درد حاد دCB1نقش گيرنده های کانابينوئيدی ) ارزیابی
 1و علي رشيدي پور 1، عباسعلي وفايي1،2، علي بوستاني1،2زاده، حسين رجب *1،2مريم نظري، 1عباسعلي طاهريان 

 مركز تحقيقات فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 2

 

مطالعات قبلي پيشنهاد نموده اند كه تزريق سيستميک اگونيست و آنتا گونيست گيرنده هاي كانابينوئيدي احتماال مي توانند و هدف: مقدمه 
موجب تعديل درد حاد شود البته اين اثر بروشني مشخص نيست. بر اين اساس هدف اين مطالعه تعيين اثرات تزريق سيستميک آگونيست و 

 در موش سوري بوده است. Hot Plateو  Tail Flickبينوئيدي را بر درد حاد در مدل آنتاگونيست گيرنده هاي كانا
درد حاد در مدل گرم مورد استفاده قرار گرفت.  30-27سر موش سوري نر نژاد آلبينو با ميانگين وزن  80در اين مطالعه تجربي  ها: مواد و روش

)صفحه داغ كه مالک واكنش و پاسخ با بلند كردن اندام و ليسيدن  Hot Plateو )بلند كردن دم در پاسخ به عامل دردزا(  Tail Flickهاي 

به عنوان آنتا گونيست گيرنده هاي كانابينوئيدي با دوز  AM251به عنوان آگونيست و  Win21212آن مشخص مي شود( اندازه گيري شد. 
ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم( يک ساعت قبل از ارزيابي درد به صورت داخل صفاقي تزريق شدند. سپس در كليه حيوانات  4/0و  2/0، 1/0

  پاسخ به درد توسط مدل هاي ذكر شده اريابي شد.
ميلي گرم موجب اثر ضد دردي و كاهش درد و تزريق  4/0و  2/0ونيست گيرنده كانابينوئيد با دوز آگيافته ها: نتايج نشان داد كه تزريق 

ميلي گرم تاثير معني داري  1/0آنتاگونيست گيرنده كانابينوئيد موجب افزايش واكنش به درد در هردو مدل گرديد. البته هر دو دارو با دوز 
 نداشتند.

( نقش مهمي در تعديل درد حاد دارند كه براي پي بردن به CB1گيرنده هاي كانابينوئيد ي )مي دهد كه  نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان
 اثرات دقيق آنها نياز به مطالعات بيشتر و دقيق تري مي باشد.

 كلمات كليدي: گيرنده هاي كانابينوئيدي، تعديل، استرس درد حاد
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