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Abstract 

Background: Neuropathic pain is a chronic pain that affects on the patient’s quality of 
life. Use of herbal instead of synthetic drugs recently has been increased due to side effects of 
synthetic drugs and herbal effective components. Flavonoids are herbal compounds that have 
analgesic and anti-inflammatory effects. Because Allium cepa L. has a great amount of 
flavonoids, this study has been designed to evaluate analgesic effects of alcoholic extract of 
Allium cepa L. on neuropathic pain behavior in chronic constriction injury model in rats. 

Materials and Methods: In this experimental study, neuropathic pain induced by chronic 
constriction injury (CCI model) in Rats. Animals were randomly divided into 4 groups (n=10 for 
each): Sham, CCI model, receiving red onion hydroalcoholic extract at a dose of 100 mg/kg and a 
group receiving gabapentin (100 mg/kg). Red onion extract and gabapentin were administered by 
gavage for 21 days. Using thermal hyperalgesia, mechanical and thermal allodynia tests, the 
analgesic effects of extract have been measured. 

Results: Findings of this study revealed that CCI surgery on rats induced hyperalgesia, 
mechanical and thermal allodynia. Daily intakes of alcoholic extract of red onion and gabapentin 
significantly increase the paw withdrawal latency; increase the threshold to mechanical allodynia 
and decrease in response to acetone. 

Conclusion: Oral use of alcoholic extract of Allium cepa L. reduces neuropathic pain 
behavior in CCI model in rats. 
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  چکیده
کاربرد گیاهان  اخیراگذارد.  درد نوروپاتیک یکی از دردهاي مزمن است که بر کیفیت زندگی بیماران اثر می :زمینه و هدف

دارویی به جاي داروهاي سنتتیک با توجه به عوارض جانبی نامطلوب این داروها و تنوع در مواد موثره گیاهی افزایش یافته 
مقادیر باالي  بهها ثابت شده است.  با توجه  هاي گیاهی هستند که اثر ضد دردي و ضد التهابی آن وئیدها از ترکیباست. فالون

درد نوروپاتی در مدل آسیب رفتارهاي این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره پیاز قرمز بر  ،هاي فالونوئیدي در پیاز قرمز ترکیب
 انجام گرفت.هاي صحرایی  در موش )CCIفشاري مزمن بر عصب سیاتیک(

، از ایجاد فشار بر عصب سیاتیک موش CCIجهت ایجاد درد نوروپاتی طبق مدل  ،در مطالعه تجربی حاضر ها: روشمواد و 
، دریافت کننده عصاره هیدروالکلی پیاز CCIگروه شاهد (انجام جراحی کاذب)، جراحی  4صحرایی استفاده شد. حیوانات به 

گرم بر کیلوگرم وزن بدن تقسیم  میلی 100گرم بر کیلوگرم وزن بدن و دریافت کننده گاباپنتین با دوز  یمیل 100قرمز با دوز 
اثر ضد دردي  ژ تجویز شد.  صورت گاوا روز به 21مدت  سر براي هر گروه). عصاره پیاز قرمز و گاباپنتین به n=10شدند (

  حرارتی، آلودینیاي مکانیکی و حرارتی سنجیده شد. هاي رفتاري هایپرآلژزیاي عصاره پیاز با استفاده از تست
موجب ایجاد هایپرآلژزیا،آلودینیاي  هاي صحرایی روي موش CCIپژوهش حاضر نشان داد که انجام عمل نتایج  ها: یافته

مان تاخیر در داري موجب افزایش ز گردد. دریافت روزانه عصاره الکلی پیاز قرمز و گاباپنتین به طور معنی مکانیکی و حرارتی می
عقب کشیدن پا در هایپرآلژزیاي حرارتی، افزایش آستانه پاسخ به آلودینیاي مکانیکی و کاهش درصد پاسخ دهی به پاشیدن 

  استون گردید.
هاي صحرایی مدل آسیب فشاري  مصرف خوراکی عصاره پیاز قرمز عالیم ناشی از درد نوروپاتیک را در موش گیري: نتیجه

  دهد.  کاهش می مزمن بر عصب سیاتیک
  درد نوروپاتیک، پیاز قرمز، هایپرآلژزیا، آلودینیا، گاباپنتین، موش صحرائی واژگان کلیدي:

  
  ایران، کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات فیزیولوژي *نویسنده مسئول:

Email:  talaei@kaums.ac.ir 
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  دمهمق
) یکی از Neuropathic painدرد نوروپاتیک(

هاي عصبی و  هاي مزمن است که در اثر آسیب سلول درد
اختالل در عملکرد سیستم عصبی مرکزي، محیطی یا اتونوم 

توان به احساس  این نوع درد میهاي  شود. از نشانه ایجاد می
)، افزایش Dysesthesiaناخوشایند سوزش و گزگز(

) و Hyperalgesiaهاي دردناك( حساسیت به محرك
-هاي غیر احساس درد در مواجهه با محرك

خوابی و افسردگی از  ) اشاره نمود. بیAlldoyniaدردناك(
حساس شدن  .)1(باشند عالئم رفتاري دردهاي نوروپاتیک می

هاي درد در محیط باعث افزایش شدت پاسخ به  گیرنده
رین علل ت شود. از مهم هاي حرارتی و مکانیکی میرمحرک

آسیب به سیستم  توان به وارد شدن ایجاد این نوع درد می
هاي نخاعی،  ویژه آسیب  اعصاب مرکزي یا محیطی به

ها و التهابات عصبی، اختالالت متابولیکی مثل نوروپاتی  عفونت
هاي  . مکانیسم)2(دیابتی یا اورمی و ایسکمی اشاره کرد

اند که از  دهمتعددي براي ایجاد دردهاي نوروپاتیک مطرح ش
، NMDAهاي  توان به افزایش فعالیت گیرنده ها می بین آن

هاي عصبی تحریکی  آزاد شدن بیش از حد ناقل
مانندگلوتامات در شاخ خلفی نخاع، کاهش فعالیت مسیرهاي 

چنین،  . هم)3(مهاري و افزایش نیتریک اکساید اشاره نمود
 اي پیشاند که افزایش فاکتوره مطالعات بسیاري نشان داده

هاي مهم در ایجاد  التهابی و ایجاد التهاب نیز از مکانیسم
این، افزایش  بر . عالوه)4(باشند دردهاي نوروپاتیک می

تواند باعث ایجاد و  ) نیز میROSهاي آزاد اکسیژن ( رادیکال
هاي  رغم پیشرفت . علی)5(تشدید دردهاي نوروپاتیک شود

اي درد نوروپاتیک هاي رایج بر روزافزون علم پزشکی، درمان
رو هستند.  نسبی بوده و بیماران با مشکالت زیادي روبه

داروهاي زیادي مثل مخدرها، داروهاي ضدتشنج و ضد 
اي براي درمان درد نوروپاتیک پیشنهاد  هاي سه حلقه افسردگی

اند، اما باید این را در نظر گرفت که هر یک از این داروها  شده
 .)6(ندعوارض جانبی قابل توجهی دار

ها پیشینه  استفاده از گیاهان براي درمان بیماري
ها  تاریخی دارد و گیاهان دارویی پایه و اساس بسیاري از درمان

اند. امروزه گیاهان دارویی به دلیل داشتن  در طب سنتی بوده
اند. تنوع  تر مورد توجه قرار گرفته عوارض جانبی و هزینه کم

انی و ضد التهابی قوي و در مواد موثره، اثرات آنتی اکسید
گیري از رشد تومورها سبب گسترش تحقیقات  توانایی پیش

. )7(پزشکی در مورد خواص گیاهان دارویی شده است
ها، فالونوئیدها و دیگر ترکیبات فنولی از  ترپنوئیدها، کومارین

باشند که  جمله مواد شیمیایی موجود در گیاهان دارویی می
اند. از جمله اشکال  سبت دادهها ن خواص بسیاري را به آن

پتانسیلی امیدوار کننده  باشند که ها می پرکابرد گیاهان عصاره
گیري و درمان برخی از  براي حفظ و ارتقاي سالمت، پیش

 Aallium cepaباشند. پیاز خوراکی ( ها را دارا می بیماري

L.( ترین سبزیجات در سراسر جهان است که  یکی از مهم
آن چین، هند، ایاالت متحده، روسیه، ترکیه  مناطق اصلی تولید

باشد. پیاز یک منبع مهم ترکیبات گیاهی از جمله  و ایران می
 ها و دیگر فالونوئیدها، فروکتوالیگوساکاریدها، تیوسولفانات

. فالونوئیدها از جمله مواد موثره )8(ترکیبات گوگردي است
ابت شده ها ث گیاهی هستند که اثرات ضد درد و ضد التهابی آن

. براي عملکرد فالونوئیدها چندین مکانیسم از جمله )9(است
، مهار مسیر سیکلواکسیژناز، مهار κBاي  مهار فاکتورهسته

پراکسیداسیون لیپیدي و مهار سنتز نیتریک اکساید پیشنهاد شده 
است؛ با این حال مکانیسم عمل این ترکیبات به طور کامل 

تایج کروماتوگرافی مایع با . آنالیز ن)11، 10(باشد مشخص نمی
ترین  ) باالپیاز نشان داده است بیشHPLCکارایی(

فالونوئیدهاي موجود در پیازکوئرستین و آنتوسیانیدین 
. اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی کوئرستین )12(باشند می

و  Civi. )13(در مطالعات تجربی بسیاري گزارش شده است
تواند درد ناشی از  ن میهمکاران نشان دادند که کوئرستی

هاي صحرایی را  آسیب مزمن فشاري بر عصب سیاتیک موش
هاي موجود  . نشان داده شده است آنتوسیانین)14(بهیود بخشد

هاي  توانند درد ناشی از کاراژینان را در موش در آلبالو می
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که اثرات ضددردي  جایی . از آن)15(صحرایی مهار کنند
و  )16(نند سیر به اثبات رسیده استگیاهان هم خانواده پیاز ما

با توجه به اثرات نامطلوب درد نوروپاتیک بر کیفیت زندگی 
بیماران و عدم وجود یک درمان مناسب و بدون عوارض 
جانبی، هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره الکلی پیاز در 

هاي صحرایی نر  کاهش درد نوروپاتی ایجاد شده در موش
  باشد.  می

  

  ها روشمواد و 
سر مـوش صـحرایی    40در مطالعه تجربی حاضر از  حیوانات:

ه   گرم استفاده شد. موش 250تا  200نر نژاد ویستار به وزن   هـا ـب
، CCI)، جراحــی Sham( گــروه شــاهد 4طـور تصــادفی بــه  

ــا دوز    ــاز قرمــز ب ــاره هیــدروالکلی پی ــده عص  100دریافــت کنن
دن و دریافـت کننـده گ    میلی ا   گرم بر کیلوگرم وزن ـب اپنتین ـب اـب
 n=10گرم بر کیلوگرم وزن بدن تقسیم شدند ( میلی 100دوز 

ــه   ــروه). ب ــر گ ــراي ه ــل    ســر ب ــاهد عم ــر از گــروه ش  CCIغی
)Chronic constriction injury هـا   ) بر روي بقیه گـروه

انجام شد و در گروه شاهد پس از باز کردن محل عبور عصـب  
حـی  سیاتیک بدون گـره زدن نـاقص عصـب دوبـاره محـل جرا     

ه     اپنتین ـب  21مـدت   شده بخیه زده شد. عصاره پیـاز قرمـز و گاـب
ژ تجـویز    صـورت گـاوا   صبح به 10روز و هر روز راس ساعت 

نظرگـرفتن   شد. در طـی ایـن مـدت بـه گـروه شـاهد جهـت در       
هـا در طـول مـدت     مـوش  اسـترس گـاواژ آب مقطـر داده شـد.    

ــایی    ــرایط دم ــه آب و غــذا و در ش ــا دسترســی آزاد ب ــه ب مطالع
ت اتـاق نگـه    ) نگه22±2اسب(من داري  داري شدند. میزان رطوـب

ه   درصد بود. سیکل شـبانه روزي مـوش   50تا  40حیوانات   هـا ـب
ــورت  ــاریکی و   12ص ــاعت ت ــیم    12س ــنایی تنظ ــاعت روش س

گردید. تمامی دستورات اخالقی مصوب کمیته اخالق معاونت 
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مورد کار با حیوانات 

  زمایشگاهی رعایت گردید.آ
منظور تهیـه عصـاره الکلـی، ابتـدا      به تهیه عصاره الکلی پیاز:
هاي شهر کاشان خریداري شـده و از   پیاز مورد نیاز از فروشگاه

شناسـی   نظر هرباریوم و سالمت، توسـط کارشـناس ارشـد گیـاه    
اریج     اسـانس مـورد    مرکز تحقیقات گیاهـان دارویـی شـرکت ـب

هاي خریداري شده خرد شده و سپس در  زتایید قرار گرفت. پیا
دماي اتاق خشک شدند. سپس، پیاز خشک شده آسـیاب شـد.   

دست آمده در داخل پرکوالتـور   پس از آسیاب کردن پودر به
درجـه بـه آن   96میـزان کـافی الکـل اتیلیـک      قرار داده شد و به

متر از سطح پیاز را الکل بگیرد. پـس از   سانتی 5اضافه گردید تا 
، مایع حاصل از پرکوالتور با استفاده از کاغذ صافی، ساعت 72

 40منظور تغلـیظ، محلـول حاصـل در دمـاي      صاف گردید و به
درجه قرار گرفت تـا تمـامی الکـل آن خـارج شـود. در نهایـت       

گیـري   مقدار ماده خشک عصاره تغلیظ شده جهت گاواژ اندازه
   شد.

درد براي ایجاد مدل حیوانی  ایجاد مدل درد نوروپاتیک:
ــب ســیاتیک    ــزمن عص نوروپاتیــک از روش آســیب فشــاري م

)Chronic Constriction Injury(   اســتفاده شــد کــه
؛ بدین منظـور  )17(معرفی شده است Xieو  Bennettتوسط 

 50ابتدا حیوانات با تزریـق داخـل صـفاقی سـدیم پنتوباربیتـال (     
گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن) بیهوش شده و پـس از   میلی

اطمینــان از بیهوشــی کامــل، موهــاي بــاال و پشــت ران  حصــول
 2حیوان کامال تراشیده شـد. سـپس، بـرش کـوچکی بـه طـول       

متر در قسمت خارجی ران چپ زده شد. پس از بریدن و  سانتی
وسـیله   کنار زدن عضالت آن ناحیه و رویت عصب سیاتیک به

هـا   بنـدي عصـب از سـایر بافـت     پنس مخصـوص اتصـاالت هـم   
ا اسـتفاده از نـخ کرومیـک      جداگردید. در در  0/4مرحله بعد ـب

گـره شـل بـا     4محل قبل از سـه شـاخه شـدن عصـب سـیاتیک      
نحوي که بر عصب فشـار   متري ایجاد گردید، به میلی 1فواصل 

وارد شده اما جریان خون عصب قطع نشـود. میـزان شـل بـودن     
ها روي عصب تخمین زده  ها با استفاده از حرکت دادن آن گره
وسیله نخ  عد از آن عضله و پوست هرکدام جداگانه بهشد. ب می

  دوخته شدند و ناحیه جراحی استریل شد. 0/4نایلون 
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  ها: آزمون
ــی:  ــایش از دســتگاه    هایپرآلژزیــاي حرارت ــن آزم  در ای

Radiant heat plantar test)Ugo Bassil, Italy (
قرمز  استفاده شد. با استفاده از این دستگاه با تاباندن اشعه مادون

از میان سطح پلکسی گالس به کف پاي حیـوان میـزان تحمـل    
نسبت بـه محـرك آسـیب رسـان حرارتـی مـورد سـنجش قـرار         

ــی ــط    م ــن روش توس ــرد. ای ــارانش  Hargreavesگی و همک
. در ایـن روش، بخـش میـانی کـف پـاي      )18(معرفی شده است

حیــوان در معــرض اشــعه قــرار گرفتــه و زمــان تــاخیر در عقــب 
ــا  ــا Paw Withdrawal Latency )PWLکشــیدن پ ) ب

ا   ثانیه ثبت می 1/0دقت  گردد. تحریکات حرارتی سه مرتبه و ـب
 22و نقطـه بـرش آزمـایش     شد. دقیقه تکرار می 10تا  5فواصل 
  ). 19(ثانیه بود

براي انجام این آزمون، حیوانـات را بـر    آلودینیاي مکانیکی:
روي یــک شــبکه ســیمی و در داخــل یــک محفظــه پالکســی   

متر قرار داده و بعد از  سانتی 30و ارتفاع  20×20به ابعاد  گالس
 vonعادت کردن حیوان به محیط جدید از تارهـاي مختلـف   

Frey     جهت سنجش آلودینیاي مکانیکی اسـتفاده شـد. در ایـن
گــرم ســاخت  60تــا  2آزمــایش از تارهــاي فــوق در محــدوده 

، 2استفاده شد (تارها داراي وزن  Stoelting, USAشرکت 
باشـند). هـر آزمـایش را بـا تـار       گرم مـی  60و  26، 15، 8، 6، 4

ترتیـب در صـورت عـدم     ترین وزن شروع کرده و به داراي کم
گردیـد. هـر تـار را     پاسخ حیوان، تار با شماره باالتر انتخاب مـی 

ه      ثانیه و هر بـار بـه   5سه بار متوالی به فاصله  مـدت یـک ثانیـه ـب
شـد   ار متوالی پاسخ داده میب 2کف پاي حیوان فشار داده، اگر 

حسـاب   کـرد) آسـتانه پاسـخ بـه     (حیوان پـاي خـود را بلنـد مـی    
کـه   صـورتی  کـرد. در  آمد و دیگر آزمایش ادامه پیـدا نمـی   می

ه  60داد، عـدد   نیـز پاسـخ نمـی    60حیوان به تار شماره  عنـوان   ـب
  ). 20(شد آستانه پاسخ در نظر گرفته می

ساسیت حیوان جهت مشخص کردن ح آلودینیاي حرارتی:
بـه آلودینیــاي حرارتـی از پاشــیدن اسـتون بــه کـف پــا اســتفاده     

. در این روش حیوان بر روي یـک شـبکه سـیمی قـرار     )21(شد

جاي سـوزن آن   وسیله یک سرنگ انسولین که به داده شد و به
ه    یک لوله باریک پلی پروپیلن قرار داشت، یک قطره اسـتون ـب

بـار و هـر بـار     5ایش کف پاي چپ حیوان پاشیده شد. این آزم
که بـا پاشـیده شـدن     دقیقه انجام گرفت. در صورتی 3به فاصله 

عنوان پاسخ مثبـت و   کرد، به استون حیوان پاي خود را بلند می
شـد. درصـد    در غیر این صورت پاسخ منفی در نظر گرفتـه مـی  

پاسخ از طریق تعداد پاسخ مثبـت حیـوان نسـبت بـه کـل تعـداد       
  تحریک محاسبه گردید.

آوري داده ها با استفاده از آزمـون   پس از جمعالیز آماري: آن
ها اطمینـان حاصـل    کولموگروف اسمیرنوف از نرمال بودن آن

ــد. داده ــون     شــ ــتفاده از آزمــ ــا اســ ــا بــ  Repeatedهــ

measurement ANOVA     مورد تجزیـه و تحلیـل آمـاري
آزمـون   هـا از پـس   دوي گـروه  قرار گرفت و براي مقایسه دوبه

Tukey افـزار   ها با استفاده از نرم ه گردید. تمامی آزموناستفاد
SPSS ــخه ــطح    16 نســـ ــایج در ســـ ــده و نتـــ ــام شـــ انجـــ

انحراف اسـتاندارد  ±و به صورت میانگین  p<0.05داري  معنی
  از میانگین ارائه گردیده است.

  

  ها یافته
هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی اثرات ضد دردي عصاره 

مزمن ناشی از فشردگی عصب  الکلی پیاز قرمز در مدل آسیب
)CCIهاي  ) و مقایسه آن با داروي گاباپنتین بود. نتایج آزمون

  باشد. رفتاري انجام شده به شرح ذیل می
نشان داده  1گونه که در نمودار  حرارتی: همان هایپرآلژزیاي

شده است متعاقب گره زدن عصب سیاتیک تاخیر در عقب 
یابد  هاي بعدي کاهش میاي طی روز طور فزاینده کشیدن پا به

و  14، 7در روزهاي  شاهدو  CCIهاي  و اختالف بین گروه
). دریافت عصاره p<0.001(دار است پس از جراحی معنی 21

پیاز قرمز موجب شد تا اختالف تاخیر در عقب کشیدن پا 
نسبت به گروه شاهد طی روزهاي مختلف آزمایش تفاوت 

طی  CCIآن با گروه عالوه اختالف  داري نداشته و به معنی
دار باشد؛ بدین معنی  پس از جراحی معنی 21و  14روزهاي 
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که اثرات ضد دردي عصاره پیاز قرمز در آزمون هایپر آلژزیاي 
به بعد ظاهر شده است. در مورد گاباپنتین  14حرارتی از روز 

پس از جراحی مشاهده شد؛ بدین  7اثر ضد دردي از روز 

، 7در روزهاي  CCIگاباپنتین و ترتیب که اختالف بین گروه 
  ).p<0.001دار بود( معنی 21و  14

  

  
  

 ها به مقایسه تاثیر دریافت عصاره هیدروالکلی پیاز قرمز و گاباپنتین بر تاخیر در عقب کشیدن پا در آزمون هایپرآلژزیاي حرارتی. داده .1نمودار 
پس از  21و  14ها در روزهاي  و بقیه گروه CCIدار بین گروه  . اختالف معنیاند انحراف استاندارد میانگین نشان داده شده±صورت میانگین

  دار نیست.  ها معنی ) و اختالف بین گروه شاهد و سایر گروهp<0.001جراحی وجود داشته(
  

آلودینیاي مکانیکی: آنالیز نتایج مربوط به آزمون آلودینیاي 
ی طور قابل توجه به CCIمکانیکی نشان داد انجام عمل 

 دهد؛ به را کاهش می von Freyهاي  آستانه پاسخ به فیالمان

بعد از عمل جراحی به بعد اختالف بین  7که از روز  طوري
). با توجه p<0.001دار است ( و شاهد معنی CCIهاي  گروه

توان مشاهده کرد که دریافت عصاره  می 2به نمودار 
سخ به طور قابل توجهی آستانه پا هیدروالکلی پیاز قرمز به

هاي صحرائی گروه  آزمون آلودینیاي مکانیکی را در موش

CCI که اختالف بین گروه دریافت  طوري افزایش داده، به
بعد از عمل  21و  14در روزهاي  CCIکننده عصاره و گروه 

چنین اختالف بین گروه  ) و همp<0.001معنی دار بوده(
یافت دار نیست. در دریافت کننده عصاره و گروه شاهد معنی

داروي گاباپنتین نیز آستانه پاسخ حیوانات را باال برد و اختالف 
بعد از جراحی  21و  14طی روزهاي  CCIاین گروه با گروه 

  دار گردید. معنی
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صورت  ها به مقایسه تاثیر دریافت عصاره هیدروالکلی پیاز قرمز و گاباپنتین بر آستانه پاسخ در آزمون آلودینیاي مکانیکی. داده .2نمودار 
پس از جراحی  21و  14ها در روزهاي  و بقیه گروه CCIدار بین گروه  اند. اختالف معنی انحراف استاندارد میانگین نشان داده شده±میانگین

  دار نیست. ها معنی ) و اختالف بین گروه شاهد و سایر گروهp<0.001وجود داشته (
  

لودینیاي هاي مربوط به آزمون آ داده آلودینیاي حرارتی:
نشان داده شده است.  3حرارتی (پاشیدن استون) در نمودار 

دهی به پاشیدن استون  باعث شد درصد پاسخ CCIانجام عمل 
شدت طی روزهاي بعد از عمل افزایش یافته و  به کف پا به

ها  برابر افزایش یابد. آنالیز آماري داده 2روز بیش از  21طی 
جراحی به بعد اختالف بین  بعد از عمل 7از روز نشان داد که 

دهی به پاشیدن استون  و شاهد در درصد پاسخ CCIهاي  گروه
ها نشان داد که  ). بررسی دادهp<0.001دار است( معنی

 CCIهاي صحرائی تحت عمل  دریافت عصاره توسط موش

ها به پاشیدن  دهی آن شود درصد پاسخ قرار گرفته باعث می
که اختالف بین  يطور استون به شدت کاهش یافته، به

بعد از  7از روز CCI  هاي دریافت کننده عصاره و گروه گروه
ها با  ) و اختالف آنp<0.001دار بوده( عمل به بعد معنی
ها نشان  چنین، آنالیز داده دار نیست. هم گروه شاهد معنی

دهی  دهد که دریافت داروي گاباپنتین از درصد پاسخ می
 CCIاین گروه با گروه  حیوانات به شدت کاسته و اختالف

  دار گردید. بعد از جراحی معنی 21و  14، 7طی روزهاي 
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صورت  ها به دهی در آزمون آلودینیاي حرارتی. داده مقایسه تاثیر دریافت عصاره هیدروالکلی پیاز قرمز و گاباپنتین بر درصد پاسخ .3نمودار 
پس از جراحی  21و  14، 7ها در روزهاي  و بقیه گروه CCIدار بین گروه  . اختالف معنیاند انحراف استاندارد میانگین نشان داده شده±میانگین

  دار نیست ها معنی ) و اختالف بین گروه شاهد و سایر گروهp<0.001وجود داشته (
  

  بحث
هاي دخیل در  براي مطالعه درد نوروپاتیک و بررسی مکانیسم

که در بین  اند هاي حیوانی زیادي معرفی شده ایجاد آن، مدل
 Chronic آنها مدل آسیب فشاري مزمن عصب سیاتیک

constriction injury (CCI) دلیل ایجاد عالیم ناشی  به
تري قرار گرفته  از آن با عالیم نمونه انسانی مورد پذیرش بیش

است. در این مدل با زدن چند گره شل روي عصب سیاتیک، 
و فوق  عصب دچار التهاب شده و این آسیب در سطح نخاع

ترین عالیم دردهاي  شود. از مهم نخاهی نیز ظاهر می
باشد که در مدل  نوروپاتیک ایجاد آلودینیا و هایپرآلژزیا می

CCI لذا در )22(شوند طور قابل قبولی ایجاد می این عالیم به .
مطالعه حاضر از مدل ایجاد آسیب فشاري مزمن روي عصب 

عه حاضر نشان دهنده سیاتیک استفاده شد. نتایج حاصل از مطال
باشد. انجام  در ایجاد درد میCCI موثر بودن عمل جراحی 

هاي  باعث ایجاد آلودینیا و هایپرآلژزیا در موش CCIعمل 
  گردید که تا آخرین روز آزمایش نیز باقی ماند. CCIگروه 

تواند منجر به  ایجاد فشار مزمن روي سیاتیک می
 هاي التهابی ازجملهافزایش آپوپتوز، افزایش میزان فاکتور

TNF-α  و استرس اکسیداتیو در سطح عصب، نخاع و
نقش فاکتورهاي التهابی آزاد شده از  .)1(فرانخاعی گردد

هاي میکروگلیا در پیدایش و پیشرفت درد نوروپاتی در  سلول
 دي . افزایش سطح مالون)4(مطالعات پیشین ثابت شده است

فرونتال  پري آلدهید در عصب سیاتک، نخاع و مغز(ناحیه
هاي آزاد در ایجاد نوروپاتی  گر نقش رادیکال کورتکس) نشان

چنین، افزایش سطح نیتریت در عصب  . هم)23(باشد می
سیاتیک و نخاع موید این نکته است که افزایش نیتریک 

هاي صحرایی  گیري درد در موش تواند در شکل اکساید نیز می
ایش نیتریک موثر باشد. در مطالعه دیگري افز CCIمدل 
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 Inducibleاکساید و آنزیم نیتریک اکساید سنتاز القائی(

nitric oxide synthaseهاي  ) در نخاع و سیاتیک موش
CCI 24(گزارش شده است( .Horst  و همکاران نشان دادند

N- استیل سیستئین با مهار آنزیمiNOS  و کاهش
ر تواند منجر به کاهش درد نوروپاتیک د هاي آن می متابولیت

  .)25(گردد CCIمدل 
  

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره 
هاي  تواند شدت درد را در آزمون الکلی پیاز قرمز می

هایپرآلژزیاي حرارتی، آلودینیاي مکانیکی و حرارتی کاهش 
هاي  دهد. ظرفیت آنتی اکسیدانی پیاز در حفاظت از سلول

. )26(ه استانسانی در مقابل استرس اکسیداتیو مشخص شد
آنالیز عصاره پیاز نشان داده است که این گیاه داراي مقادیر 

 25. حداقل )8(باشد خصوص فالونول می باالي فالونوئیدها به
ها کوئرستین  ترین آن نوع فالونول در پیاز وجود دارد که بیش

ها در پیاز قرمز  باشند. میزان فالونوئید و مشتقات آن می
کیلوگرم وزن گیاه تر) نسبت به پیاز گرم بر  میلی 1917-415(

گرم بر کیلوگرم وزن گیاه تر)  میلی 270-1187زرد یا سفید (
  .)27(باشد تر می بیش

هاي  توانند باعث کاهش فعالیت و بیان آنزیم فالونوئیدها می
سیکلواکسیژناز و نیتریک اکساید سنتاز شده و از این طریق 

نشان داده شده  .)29، 28(اثرات ضد دردي خود را اعمال کنند
-D -متیل-Nهاي  است که فالونوئیدها با تاثیر بر گیرنده

 ) سبب کاهش کلسیم درون سلولی و بهNMDA( آسپارتات
هاي وابسته به کلسیم، نیتریک  دنبال آن مهار فعالیت آنزیم

 E. پروستاگالندین )30(شوند می A2اکساید سنتاز و فسفولیپاز 
هاي درد  ساس شدن گیرندهافزایش تحریک پذیري عصبی و ح

موجب تحریک  Eگردد. مهار پروستاگالندین  را سبب می
. کوئرستین با کاهش )31(شود هاي درد می کمتر گیرنده

هاي سنتزکننده نیتریک اکساید و سیکلو  فعالیت و بیان آنزیم
اکسیژناز موجب کاهش پردردي ناشی از التهاب 

د در چاي . مشخص شده است کوئرستین موجو)32(گردد می

) در آزمون رایتینگ اثر ضد Camellia sinensisسبز (
  . )33(دردي خوبی از خود نشان داده است

مطالعات انجام شده روي گیاهان داراي فالونوئید و 
توانند اثر ضد  ها می ین ترکیبمواد فنولی نشان داده است که ا

. براي مثال )35، 34(درد و ضد التهابی چشم گیري داشته باشند
 Trifoliumثابت شده است اثر ضد دردي گیاه شبدر قرمز(

L. pretenseهاي فنولی  دلیل وجود مقادیر باالي ترکیب ) به
. اثرات ضددردي گیاهان هم خانواده پیاز )36(باشد در آن می
 Allium. عصاره سیر ()37(به اثبات رسیده استمانند سیر 

sativum L.تواند باعث کاهش درد ناشی از تزریق  ) می
 Bhanot. در مطالعه )38(استیک اسید در تست رایتینگ شود

و همکاران گزارش شده است که عصاره متانولی سیر و پیاز بر 
 . مقایسه)39(باشد بهبود درد ناشی از نوروپاتی دیابتی موثر می

اثر ضد دردي عصاره پیاز، سیر و زنجبیل نشان داده است که 
عصاره پیاز درد ایجاد شده در تست رایتینگ را بیشتر مهار 

  ). 40(کند می
  

  گیري نتیجه
هاي  بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش موش   

 CCIدریافت کننده عصاره الکلی پیاز قرمز نسبت به گروه 
 . جهت تعیین مکانیسم اثر ضداند تري را احساس کرده درد کم

شود با  تري نیاز است. توصیه می هاي بیش دردي پیاز پژوهش
استفاده از داروهاي مهارکننده مسیرهاي ایجاد درد، براي مثال 
داروهاي مهارکننده آنزیم سیکلواکسیژناز یا نالوکسان براي 
مهار عملکرد شبه اپیوئیدي، به بررسی اثر ضددردي عصاره 

  قرمز پرداخته شود. الکلی پیاز
  

  تشکر و قدردانی
مقاله حاضر حاصل بخشی از نتایج طرح پژوهشی 

مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  92086شماره 
وسیله از آن معاونت تشکر و قدردانی  باشد. لذا بدین کاشان می

  آید. به عمل می
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