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Abstract 

Background: Since the anti-inflammatory effects of usual doses of morphine (10mg/kg) is 
proved, and also, regarding to the role of C-fibers in the release of substance P and CGRP and 
progression of inflammation were found, and the other hand, the excitatory effects of very low doses 
of morphine (1µg/kg) on C-fibers have also been reported, present study has examined the role of C-
fibers, usual and very low doses of morphine in presence or reduced C-fibers on paw edema induced 
by sub plantar injection of formalin. 

Materials & Methods: In this study, male Wistar rats (180-200g) were Categorized into two 
groups. One as vehicle (which received neonatal capsaicin vehicle, C-normal) and experimental 
(which received neonatal capsaicin, C-lesion). Each category contains three groups which were treated 
by saline, 10 mg/kg and 1µg/kg of morphine (i.p). In each group, paw edema volume induced by 
injection of 0.05 cc of 2.5% formalin, was acquired by plethysmometric test. 

Results: In C-normal groups, morphine showed an anti-inflammatory effect at the dose of 
10mg/kg (p<0.01) and pro-inflammatory effect at the dose of 1µg/kg (p<0.01). Reduction of C-fibers 
in C-lesion groups diminished the inflammation induced by formalin (p<0.001). Also; in these groups, 
10 mg/kg dose of morphine showed a more potent anti-inflammatory effects (p<0.001) and the pro-
inflammatory effects of 1µg/kg dose of morphine reduced (p<0.001).   

Conclusion: C-fibers by releasing substance P and CGRP can play an important role in 
inflammation induction in injured tissue. The results showed that, the reduction of these fibers can lead 
to inflammation reduction. So, the presences of C-fibers are so important in inflammation induction 
and edema. 

Keywords: C-fibers, edema, inflammation, morphine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Corresponding Author: 
Address: Department of Biology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. 
Email: fereidoni@um.ac.ir 

80  



 

                                                                                                     81 

 اراك پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله                                                                                                                  پژوهشی مقاله
  80- 1393،87 ،مهر)88پیاپی شماره( 7 شماره ،17 سال                                                                                                                              
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  کیدهچ
 چنین هم و شده ثابت )کیلوگرم بر گرم میلی 10( معمول دوزهاي در مرفین التهابی ضد اثرات که آنجا از :هدف و زمینه

 تحریکی اثرات طرفی از و است شده مشخص نیز CGRP و P ماده سازي آزاد در C فیبرهاي نقش که این به توجه با
 این نقش حاضر پژوهش است، شده گزارش نیز C فیبرهاي بر )گرمکیلو بر میکروگرم 1( مرفین ناچیز بسیار دوزهاي

 پایی کف تزریق از ناشی ادم در C فیبرهاي کاهش و حضور در را مرفین ناچیز بسیار و معمول دوزهاي نیز و فیبرها
  .است داده قرار بررسی مورد فرمالین

 کننده دریافت( حالل دسته دو در )گرم 180-200( نر صحرایی يها موش پژوهشی مطالعه این در :ها روش و مواد
 کننده دریافت گروه سه شامل دسته هر .قرارگرفتند )کپسایسین نوزادي کننده دریافت( تجربی و )کپسایسین حالل نوزادي
 حجم گروه هر در .بود صفاقی درون تجویز طی مرفین کیلوگرم بر میکروگرم 1 دوز و کیلوگرم بر گرم میلی 10 دوز سالین،

  .شد سنجش پلتیسمومتري آزمون توسط درصد 5/2 فرمالین لیتر میلی 05/0 پایی کف تزریق از ناشی تهابیال ادم
 بر میکروگرم 1 دوز و )>01/0p( التهابی ضد اثرات مرفین کیلوگرم بر گرم میلی 10 دوز حالل، يها گروه در :ها یافته

 التهاب کاهش به منجر تجربی يها گروه در C رهايفیب کاهش .داشت )>01/0p( التهاب برنده پیش اثرات آن کیلوگرم
 تري قوي التهابی ضد اثرات مرفین کیلوگرم بر گرم میلی 10 دوز ها گروه این در چنین هم ،)>001/0p( شد فرمالین از ناشی

   ).>001/0p(یافت کاهش آن کیلوگرم بر میکروگرم 1 دوز التهاب برنده پیش اثرات و )>001/0p(داد نشان را
 .دارند بافت آسیب محل در التهاب ایجاد در مهمی نقش ،CGRP و P ماده کردن آزاد با C فیبرهاي :گیري هنتیج

 ایجاد و التهاب پیشرفت در بسزایی اهمیت C فیبرهاي حضور بنابراین .شوند می التهاب کاهش به منجر فیبرها این کاهش
  .دارند ادم

  مرفین التهاب، ادم، ،C فیبرهاي :کلیدي واژگان
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  مقدمه
 به منجر بافتی هاي آسیب دنبال به التهاب پدیده

 و دیده آسیب هاي سلول از شیمیایی هاي میانجی رهاسازي
 ،ها لوکوترین کینین، برادي مانند مجاور، هاي بافت

 هر که گردد می غیره و کولین استیل ها، پروستاگالندین
 منشاء ها سلول از متفاوتی هاي جمعیت از آنها از کدام

 سازي فعال آستانه کاهش طریق از آنها همه اما گیرند می
 عمل Aδ نوع و C نوع درد دهنده انتقال عصبی فیبرهاي

 یالاندوتل هاي سلول از کولین استیل و ATP .)2 ،1(کنند می
 کمک به یا و تنهایی به و شده آزاد ها پالکت و دیده آسیب
 برادي و ها پروستاگالندین مانند دیگر شیمیایی عوامل
 از .)3(کنند می حساس را Aδ نوع و C نوع فیبرهاي کینین،
 عصبی پپتید دو آزادسازي سبب بافتی هاي آسیب طرفی
 CGRP )Calcitonin gene-related و P ماده فعال،

peptide( دهنده انتقال عصبی فیبرهاي حسی هاي پایانه از 
 به منجر پپتید دو این .شود می C فیبرهاي باالخص درد

 P ماده .شوند می ادم آن دنبال به و خونی عروق قطر افزایش
 ماست از هیستامین رهاسازي موجب همچنین CGRP و

 دهنده انتقال عصبی فیبرهاي تحریک آستانه کاهش و ها سل
 .)4(دارند مهمی نقش التهاب، و پردردي بروز رد درد

 تأثیر با استروئیدي غیر التهاب ضد و درد ضد داروهاي
 سنتز قادرند سیکلواکسیژنازها آنزیم بر مهاري

 را التهاب توانند می نتیجه در کنند مهار را ها پروستاگالندین
 در مرفین مانند اوپیوئیدي داروهاي .)5(دهند کاهش نیز

 تسکین براي )کیلوگرم بر گرم میلی 1 – 10( ولمعم دوزهاي
 اثرات چنین هم شوند، می استفاده شدید تا متوسط دردهاي

 شده اثبات نیز التهاب تضعیف در دوزها این در مرفین
 زمانی که است آن از حاکی پیشین مطالعات .)6(است

 تحریک آگونیست یک توسط اوپیوئیدي هاي گیرنده
 عصبی فیبرهاي هاي یانهپا پذیري تحریک شوند، می

 نوروپپتیدهایی آزادسازي و شده تضعیف درد دهنده انتقال
 کاهش دنبال به و گردد می مهار P ماده چون هم تحریکی

 نشان تحقیقات .یابند می کاهش نیز التهاب و درد ،P ماده
 طریق از را خود التهابی ضد اثرات مرفین که اند داده

 طرفی از .)6 ،5(کند می مالاع محیطی اوپیوئیدي هاي گیرنده
 داراي )کیلوگرم بر گرم کرومی 1( مرفین ناچیز بسیار دوزهاي

 التهاب برنده پیش اثرات و پردردي ایجاد و تحریکی اثرات
 که است آن از حاکی ها یافته چنین هم .)7(باشد می

 .)8(دارند حضور C فیبرهاي روي µ اوپیوئیدي هاي گیرنده
 تراکم که است شده داده نشان دیگري پژوهش در طرفی از

 يها موش نخاع در C فیبرهاي و µ اوپیوئیدي هاي گیرنده
 شده تیمار کپسایسین با خود نوزادي دوره در که صحرایی

 درصد 60 میزان به تیمار بدون گروه با مقایسه در بودند
 انتقال در C فیبرهاي نقش به توجه با .)9(یافت کاهش

 وجود و رسان آسیب هاي محرك از ناشی هاي پیام
 به حاضر مطالعه فیبرها، این روي μ اوپیوئیدي هاي گیرنده
 برنده پیش و التهابی ضد اثرات در C فیبرهاي نقش بررسی
 آن ناچیز بسیار و معمول دوزهاي در مرفین التهاب

  .پردازد می
  

   ها روش و مواد
 يها موش از اي مداخله -تجربی پژوهش این در

 200 تا 180 وزنی محدوده در ویستار دنژا سفید نر صحرایی
 دماي در حیوانات .شد استفاده تایی هفت يها گروه در گرم

 ساعته 12 شرایط و گراد سانتی درجه 22±2 حدود
 جنس از مخصوصی هاي قفس در تاریکی/روشنایی

 جز به مدت تمام در حیوانات .شدند نگهداري گالس پلکسی
 هاي پلت و شهري یکش لوله آب به ها آزمایش انجام زمان

 دسترسی )خراسان جوانه شرکت محصول( فشرده غذایی
 تطابق براي ها آزمایش شروع از قبل هفته یک و داشتند آزاد

 قرار آزمایشگاه فضاي در ساعت چندین روزانه محیط، با
 دوباره و خارج قفس از ها آزمایش انجام براي تنها و گرفتند 

 و تکثیر مراحل میتما .شدند  بازگردانده خود محل به
 در ها آزمایش انجام و حیوانخانه در حیوانات پرورش

 فردوسی دانشگاه جانوري فیزیولوژي تحقیقاتی آزمایشگاه
 حیوانات روي آزمایشگاهی عملیات کلیه و شد انجام مشهد

 از حمایت و علمی اخالق المللی بین مقررات رعایت با
    .)10(پذیرفت صورت آزمایشگاهی حیوانات



 همکاران و زهرا علیزاده                 اثرات مرفین بر ادم التهابی پا در موش صحرایی                                                                در C نقش فیبرهاي

 83                                                                                                          1393 مهر ،7 شماره ، هفدهمسال  اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

 به تصادفی صورت به حیوانات مطالعه این در
 تقسیم کنترل گروه یک و دسته دو در تایی 7 گروه هفت
 دسته این در که ،)C-lesion( تجربی دسته )1 :شدند

 محلول تولد، از پس ساعت 48 تا 24 حیوانات نوزادان
 گرم میلی 50 میزان به را درصد 5 )آلمان-سیگما( کپسایسین

 دریافت صفاقی درون جویزت صورت به کیلوگرم بر
 گروه سه در دسته این حیوانات بلوغ، از پس ،)11(کردند

 بر گرم میلی 10 معمول دوز با مرفین سالین، کننده دریافت
 بر میکروگرم 1 ناچیز بسیار دوز با مرفین و کیلوگرم
 در که ،)C-normal( حالل دسته )2 .گرفتند قرار کیلوگرم

 تولد، از پس ساعت 48 تا 24 حیوانات نوزادان دسته این
 ترتیب به اتانول و 80 توئین سالین، شامل کپسایسین حالل

 دریافت صفاقی درون تجویز طی را 1 : 1 : 8 نسبت به
 با گروه سه در نیز دسته این يها موش سپس .کردند

 کنترل، گروه )3 .گرفتند قرار تجربی دسته مشابه تیمارهاي
 را محلولی هیچ نوزادي مرحله در حیوانات گروه این در که

   .شدند تیمار سالین با بلوغ از پس و نکردند دریافت
   قرنیه شیمیایی آزمون

 اطمینان براي بالغ، مختلف يها گروه تیمار از قبل
 نوزادي دوران در C فیبرهاي اکثریت حذف یا بودن سالم از

 پیشبرد و )C-lesion( کپسایسین کننده دریافت حیوانات
 و حالل تجربی، يها گروه حیوانات ایش،آزم مراحل سایر

 آزمون تحت نظر، مورد وزن به رسیدن از پس کنترل
 قرار )Chemosensitivity Corneal Test( قرنیه شیمیایی
 1 آمونیوم هیدروکسید قطره یک که ترتیب این به .گرفتند
 دفعاتی تعداد و شد می ریخته حیوانات چشم درون درصد

 10 مدت به مالیدند می را ها مچش دست، مالش با آنها که
 شیمیایی تحریکات به پاسخ که آنجا از شد، می شمرده ثانیه

 شود، می گري میانجی C فیبرهاي وسیله به عمده طور به
 تجربی گروه حیوانات در چشم مالش دفعات تعداد کاهش

)C-lesion( کنترل و حالل يها گروه حیوانات با مقایسه در 
)C-normal( فیبرهاي عمده کاهش ییدتأ گر نشان C 

  .)12(بود
  

  پلتیسمومتري آزمون
 روش از التهابی ادم حجم گیري اندازه منظور به
 اولین دیجیتالی پلتیسمومتري .گردید استفاده پلتیسمومتري

 .)13(شد ارائه 2000 سال در همکاران و فریدونی توسط بار
 از میکرولیتر 50 مقدار التهابی، ادم القاي براي روش این در

 کف به جلدي زیر صورت به درصد 5/2 فرمالین محلول
 التهابی ادم حجم تعیین براي .گردید  تزریق حیوان عقبی پاي

 در تیمار و التهاب القاي از قبل ابتدا فرمالین، تزریق از ناشی
 در مچ روي بر شده درج عالمت تا حیوان پاي بالغ، حیوانات

 برده فرو دیجیتال ترازوي یک روي بر شده واقع جیوه ستون
 حجم عنوان به جیوه حجمی جرم بر تقسیم ترازو عدد و شد 

 يها گروه در تیمار سپس ).پا اولیه حجم( گردید  ثبت پا
 تزریق فرمالین بعد، دقیقه 30 و شد  انجام حیوانات مختلف

 پس ساعت یک شده درج عالمت تا پا حجم سپس گردید، 
 حجم( شد  گیري دازهان مجدداً فرمالین پایی کف تزریق از

 پایی کف تزریق از ناشی التهابی ادم حجم سپس ).پا ثانویه
  :گردید  محاسبه زیر صورت هب فرمالین

  شده القاء التهابی ادم حجم = پا ثانویه حجم – پا اولیه حجم
  

  آماري تحلیل و تجزیه
 صورت به پژوهش این از حاصل هاي داده

 با ها گروه بین تالفاخ .شدند ارائه معیار انحراف±میانگین
 آنالیز روش به و GraphPad Prism 5 افزار نرم از استفاده

 بین ها داده میانگین سپس .شد ارزیابی طرفه یک آنووا
 مقایسه وکیت تعقیبی آزمون کمک به مختلف يها گروه

   .شد گرفته نظر در 05/0 از کمتر نیز يدار معنی سطح .گردید
  

  ها یافته
 منظور به قرنیه شیمیایی زمونآ از حاصل هاي یافته

 از قبل نوزادي، دوره در C فیبرهاي مؤثر کاهش از اطمینان
 دریافت يها گروه در بلوغ از پس ها آزمایش سایر انجام
 که داد نشان نوزادي کپسایسین حالل و کپسایسین کننده
 کردن اضافه از پس ثانیه 10 طی چشم مالش دفعات تعداد
 يها گروه حیوانات در چشم، به آمونیوم هیدروکسید قطره
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 در )C-lesion( نوزادي کپسایسین کننده دریافت تجربی
 کپسایسین حالل کننده دریافت حالل يها گروه با مقایسه

)C-normal( است یافته يدار معنی کاهش)001/0p<( 
  ).1 نمودار(

  

  
 کردن اضافه از بعد چشم مالش دفعات تعداد مقایسه .1 نمودار

 يها گروه بین صحرایی يها موش چشم در ونیومآم هیدروکسید
-C – نوزادي کپسایسین حالل کننده دریافت( حالل کنترل،

normal( تجربی و )نوزادي کپسایسین کننده دریافت – C-
lesion.( گروه در چشم مالش دفعات تعداد C-lesion کاهش 

 ارائه معیار انحراف±میانگین صورت به نتایج .یافت داريمعنی
 و )C-normal گروه با مقایسه در ***>001/0p( .نداشده

)7=n.(  
  

 بین پلتیسمومتري آزمون از حاصل نتایج مقایسه
 دریافت( حالل ،)نوزادي تیمار بدون( کنترل يها گروه
 کننده دریافت( تجربی و )نوزادي کپسایسین حالل کننده

 از ناشی التهابی ادم حجم که داد نشان )نوزادي کپسایسین
 دو به نسبت C-lesion گروه در فرمالین پایی فک تزریق
 داشتند، سالم و طبیعی C فیبرهاي که حالل و کنترل گروه

 ادم حجم که حالی در )>001/0p( یافت گیري چشم کاهش
 نداد بروز يدار معنی تفاوت حالل و کنترل گروه در التهابی

   ).2 نمودار(
  

  
 پایی کف زریقت از ناشی التهابی ادم حجم مقایسه .2 نمودار

 تیمار بدون( سالین کننده دریافت کنترل يها گروه بین فرمالین
-C – نوزادي کپسایسین حالل کننده دریافت( حالل ،)نوزادي

normal( تجربی و )نوزادي کپسایسین کننده دریافت – C-
lesion.( تجربی گروه در فرمالین با شده القاء التهابی ادم حجم 

C-lesion صورت به نتایج .یافت يدارمعنی کاهش 
 در ***>001/0p( .اندشده ارائه معیار انحراف±میانگین
 گروه با مقایسه در ###>001/0p و کنترل گروه با مقایسه

  ).n=7( و )حالل
  
 آزمون از حاصل هاي یافته مقایسه طرفی از
 مرفین معمول دوز صفاقی درون تجویز دنبال به پلتیسمومتري

 درون تجویز که بود آن از حاکی )مکیلوگر بر گرم میلی 10(
 حالل گروه در مرفین کیلوگرم بر گرم میلی 10 دوز صفاقی

 کاهش به منجر )نوزادي کپسایسین حالل کننده دریافت(
 پایی کف تزریق از ناشی التهابی ادم حجم در داري معنی

 بروز و )سالین کننده دریافت( کنترل گروه به نسبت فرمالین
 درون تجویز چنین هم گردید، )>01/0p(التهابی ضد اثرات

 در )کیلوگرم بر گرم میلی 10( مرفین از دوز این صفاقی
 تا شد سبب )نوزادي کپسایسین کننده دریافت( تجربی گروه
 يها گروه با مقایسه در فرمالین با شده القاء التهابی ادم حجم
 دوز التهابی ضد اثر و بیابد گیري چشم کاهش حالل و کنترل
 تشدید C-lesion گروه در مرفین معمول
  ).3 نمودار( ،)>001/0p(گردید
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 پایی کف تزریق از ناشی التهابی ادم حجم مقایسه .3 نمودار

 بر گرم میلی 10 دوز صفاقی درون تجویز دنبال به فرمالین
 التهابی ادم حجم .تجربی و حالل يها گروه بین مرفین کیلوگرم

 تجربی و C-normal حالل يها گروه در فرمالین با شده القاء
C-lesion التهابی ضد اثر چنین هم یافت، داريمعنی کاهش 

 .شد تشدید C-lesion تجربی گروه در مرفین معمولی دوز
 .اندشده ارائه معیار انحراف±میانگین صورت به نتایج

)01/0p<** 001/0 وp<*** و کنترل گروه با مقایسه در 
001/0p<### گروه با مقایسه در C-normal( و )7=n.(  

  
 آزمون از حاصل نتایج مقایسه دیگر سوي از اما
 ناچیز بسیار دوز صفاقی درون تجویز دنبال به پلتیسمومتري

 درون تجویز که داد نشان )کیلوگرم بر گرم کرومی 1( مرفین
 دریافت( حالل گروه در مرفین ناچیز بسیار دوز صفاقی
 داري معنی زایشاف به منجر )نوزادي کپسایسین حالل کننده

 نسبت فرمالین پایی کف تزریق از ناشی التهابی ادم حجم در
 التهابی اثرات بروز و )سالین کننده دریافت( کنترل گروه به

 بسیار دوز این صفاقی درون تجویز اما ،)>01/0p(گردید
 تجربی گروه در )کیلوگرم بر گرم کرومی 1( مرفین ناچیز

 ادم حجم تا شد باعث )نوزادي کپسایسین کننده دریافت(
 حالل و کنترل گروه با مقایسه در فرمالین با شده القاء التهابی
 بسیار دوز التهابی برنده پیش اثرات و بیابد گیري چشم کاهش

 مبدل التهابی ضد اثرات به C-lesion گروه در مرفین ناچیز
   ).4 نمودار( ،)>001/0p( گردید

  

  
 پایی کف تزریق از ناشی التهابی ادم حجم مقایسه .4 نمودار

 1 مرفین ناچیز بسیار دوز صفاقی درون تجویز دنبال به فرمالین
 ادم حجم .تجربی و حالل يها گروه بین کیلوگرم بر میکروگرم

 نسبت C-normal حالل گروه در فرمالین با شده القاء التهابی
 دوز التهابی برندهپیش اثر اما یافت، افزایش کنترل گروه به

 چشمگیري کاهش C-lesion گروه در مرفین چیزنا بسیار
 .اندشده ارائه معیار انحراف±میانگین صورت به نتایج .یافت

)01/0**p< 001/0 و کنترل گروه با مقایسه در###p< در 
  ).n=7( و )C-normal حالل گروه با مقایسه

  
  بحث

 تجویز که داد نشان تحقیق این از حاصل هاي یافته
 اثرات داراي )کیلوگرم بر گرم میلی 10( مرفین معمول دوز
 القاء التهابی ادم حجم کاهش به منجر و بوده التهابی ضد
 با ها یافته این .گردید فرمالین پایی کف تزریق توسط شده

 حاصل نتایج یکهطور به داشت همخوانی نیز پیشین مطالعات
 گرم میلی 7 دوز با جانوران تیمار داد نشان پژوهش یک از
 محرك ماده پایی کف تزریق از قبل مرفین کیلوگرم بر

 پا التهابی ادم حجم در گیري چشم کاهش سبب کاراجینان
 دریک که دیگر پژوهشی در .)5(شد کنترل گروه به نسبت

 که شد داده نشان گرفت، صورت موش نوعی و ماهی نوع
 تعداد کاهش با مرفین معمول دوز صفاقی درون تجویز

 کاهش آن دنبال به و اقصف به شده وارد هاي لوکوسیت
 به را صفاق التهاب میزان پالسمایی کموتاکتیک فاکتورهاي

 از حاصل نتایج چنین هم .)14(داد کاهش داري معنی طور
 کننده دریافت گروه در که داد نشان حاضر تحقیق

 از زیادي بخش احتماالً که )C-lesion( نوزادي کپسایسین
 باالي دوز توکسیکنورو اثرات دلیل به را خود C فیبرهاي

 ،11(اند داده دست از )کیلوگرم بر گرم میلی 50( کپسایسین
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 بر گرم میلی 10( مرفین معمول دوز التهابی ضد اثر )12
 که آنجا از .است یافته افزایش گیري چشم طور به )کیلوگرم

 براي C فیبرهاي هاي پایانه از CGRP و P ماده سازي رها
 هاي برسلول اثر با اآنه و است ضروري التهاب ایجاد

 ایجاد به منجر ایمنی هاي سلول و ها سل ماست اندوتلیال،
 کاهش لذا ،)1(گردند می دیده آسیب ناحیه در التهاب عالئم

 شده التهابی ادم حجم کاهش سبب احتماالً ،C فیبرهاي
 پپتیدهاي آزادسازي افزایش موجب التهاب چنین هم .است

 بافت در ساکن ایمنی هاي سلول در زاد درون اوپیوئیدي
 موادي و محیطی هاي محرك این بر عالوه .گردد می ملتهب

 ها، سیتوکاین و کورتیکوتروپین کننده آزاد هورمون مانند
 .کنند می تحریک را زاد درون اوپیوئیدهاي سازي رها

 ایمنی، هاي سلول از شده ترشح اوپیوئیدي پپتیدهاي
 و کرده اشغال را حسی فیبرهاي روي اوپیوئیدي هاي گیرنده

 آزادسازي مهار یا و اعصاب این پذیري تحریک مهار با
 بیشتري التهابی ضد اثرات التهاب، برنده پیش نوروپپتیدهاي

 ضد اثرات تواند می ها مکانیسم این ،)15(کنند می ایجاد
 )کیلوگرم بر گرم میلی 10( مرفین معمول دوز بیشتر التهابی

-C( نوزادي کپسایسین کننده دریافت بالغ جانوران در

lesion( این از حاصل هاي یافته طرفی از .نماید توجیه را 
 ناچیز بسیار دوز صفاقی داخل تجویز داد، نشان پژوهش

 از ناشی التهابی ادم حجم ،)کیلوگرم بر میکروگرم 1( مرفین
 افزایش C-normal حیوانات در را فرمالین پایی کف تزریق

 مطالعات .گردید التهاب برنده شپی اثرات بروز به منجر و داد
 طی التهاب برنده پیش و پردردي اثرات مؤید نیز پیشین
 این به توجه با .)17 ،16(بود مرفین ناچیز بسیار دوزهاي تجویز

 ناچیز بسیار دوزهاي اتصال که کرد تصور توان می ها یافته
 گیرنده این دارنده فیبرهاي اوپیوئیدي هاي گیرنده به مرفین

 و P ماده( ضروري پپتید دو ترشح و C فیبرهاي جمله از
CGRP( ماده تزریق مورد اندام در التهاب ایجاد براي 
 بافت در التهاب تشدید باعث تواند می فرمالین، محرك

 1( مرفین از دوز این تجویز C-lesion گروه در اما .شود
 التهاب کننده تشدید اثر تنها نه )کیلوگرم بر میکروگرم

 با که است شده نیز التهابی ضد اثرات بروز باعث بلکه نداشته

 کاهش که کرد توجیه چنین توان می پیشین مطالعات به توجه
 از مانع )6( آن بر واقع اوپیوئیدي رسپتورهاي و C فیبرهاي

 شدن آزاد طرفی از .است شده دوز این تحریکی اثرات
 شدن فعال نیز و دیده آسیب بافت در زاد درون اوپیوئیدهاي

 و درد وجود دلیل به جانور بدن داخلی درد ضد یستمس
 ناچیز بسیار دوز التهاب تشدید اثرات بروز از مانع التهاب،

 مورد پاي در کمتري التهابی ادم حجم و است شده مرفین
   .گردید مشاهده گروه این جانوران در فرمالین تزریق

  
  گیري نتیجه

 هب که بود آن از حاکی مطالعه این نتایج کل در
 حیوانات در پا التهابی ادم کاهش ،C فیبرهاي کاهش دنبال

 C فیبرهاي حضور گفت بتوان شاید بنابراین گردید، مشاهده
  .دارند ادم ایجاد و التهاب پیشرفت در بسزایی اهمیت

  
  قدردانی و تشکر

 درجه اخذ براي نامه پایان حاصل مقاله این
 مشهد فردوسی دانشگاه در که است بوده ارشد کارشناسی

 و قدردانی سازمان آن از وسیله بدین .است پذیرفته انجام
   .آید می عمل به تشکر
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