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Abstract
Introduction: Coenzyme Q10 is a powerful antioxidant that has the ability to reduce the damage caused by
oxidative stress and is predominantly found in the inner mitochondrial membrane. This study was conducted to
determine the effect of coenzyme Q10 on neuropathic pain in an animal model of spinal cord injury.
Methods: In order to induce neuropathic pain, thoracic segments of the spinal cord (T6-T8) were compressed by
homeostatic clip. Two doses of coenzyme Q10 (50 and 100 μg) in a volume of 10 µl was injected intrathecally.
Behavioural tests were conducted in the third week after injury. Allodynia and hyperalgesia symptoms were assessed
using analgesiometer, von Frey filaments, acetone and plantar tests. Behavioral assessments were performed before and
15 min after the injections. Data were analyzed using SPSS 20.0 statistical software.
Results: Coenzyme Q10 at the dose of 100 µg significantly attenuated the thermal hyperalgesia compared to vehicle
and also compared to the pre-injection time (P< 0.05). In addition, administration of 100 µg of Q10 significantly
reduced mechanical allodynia compared to the vehicle (P< 0.05). However, this reduction was not significant compared
to the pre-injection time.
Conclusion: Injection of coenzyme Q10 in the subarachnoid space alleviates some symptoms of neuropathic pain
following spinal cord compression injury.
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اثر تجویز کوآنزیم  Q10بر آستانه درد نوروپاتیک حاصل از آسیب نخاعی در
موش های صحرایی نر
*

مرجان حسینی ،زهره کرمی ،آتوسا جانزاده ،فریناز نصیری نژاد
مرکز تﺤﻘیﻘاﺕ فیزیوﻟوﮊی ،ﮔرﻭه فیزیوﻟوﮊی ،دانﺸﮑﺪه ﭘزﺷﮑی ،دانﺸﮕاه ﻋﻠوﻡ ﭘزﺷﮑی ایران ،تهران
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چكيده
مقدمه :کوآنزیم  ،Q10یک آنتی اکسیﺪان قوی است که توانایی کاهش صﺪماﺕ ناﺷی از استرس اکسیﺪاتیو را داﺷته ﻭ در غﺸای داخﻠی میتوکنﺪری سﻠول ها ی افتت متیﺷتود.
این مطاﻟعه به منظور تعیین اثر کوآنزیم  Q10بر درد نورﻭﭘاتیک در مﺪل حیوانی آسیب نخاﻋی صورﺕ ﮔرفت.
روش ها :به منظور اﻟﻘای درد نورﻭﭘاتیک ،قطعه  T6-T8نخاع سینه ای حیوان تﺤت فﺸار قرار ﮔرفت .کتوآنزیم  Q10در دﻭ دﻭز در دﻭز  20ﻭ  100می ﮑرﻭﮔترﻡ در حجتم 100
میﮑرﻭﻟیتر به صورﺕ داخل نخاﻋی تزریق ﺷﺪ .آزمونهای رفتاری در هفته سوﻡ بعﺪ از ایجاد آسیب ﻋصبی انجاﻡ ﺷﺪ ﻭ ﻋالئم هایپرآﻟجزیا ﻭ آﻟودینیا با استفاده از تستهتای رفتتاری
 ،Randal Selitto Testرﺷتههای  Acetone Test ،Von Freyﻭ  Radiant Heatارزیابی ﮔردیﺪ .تمامی تستها یک بار ﭘیش از تزریق ﻭ بار دیﮕر  12دقیﻘه ﭘس از تزریق
دارﻭها انجاﻡ میﺷﺪنﺪ .دادهها با استفاده از برنامه آماری  SPSS 20.0آناﻟیز ﺷﺪ.
يافته ها Q10 :در دﻭز  100µg/10µlباﻋث بهبود هایپرآﻟژزیای ﮔرمایی هم نسبت به ﮔرﻭه  ) p >0/001( Vehicleﻭ هم نسبت به زمتان قبتل از تزریتق ( )p =0/005ﺷتﺪ.
به ﻋالﻭه ،تجویز  Q10با دﻭز  100 µg/10µlتوانست به طور معنی داری آﻟودینیای مﮑانیﮑی را نسبت به ﮔرﻭه  Vehicleکاهش دهﺪ ( )p = 0/001اما ایتن کتاهش درد اختتال
معنی داری با زمان قبل از تجویز نﺪاﺷت (.)p <0/22
نتيجه گيري :تزریق کوآنزیم  Q10با دﻭز  100میﮑرﻭﮔرﻡ در فضای زیر ﻋنﮑبوتیه می توانﺪ بعضی از ﻋالئم درد نورﻭﭘاتیک بﺪنبال فﺸردﮔی نخاع را کاهش دهﺪ.
واژه هاي كليدي :درد نورﻭﭘاتیک ،کوآنزیم  ،Q10هایپرآﻟجزیا ،آﻟودینیا

مقدمه

1

ﺷیوع فزاینﺪۀ دردهای مزمن ،از مهمترین مسائل ستالمت
در قرن بیست ﻭ یﮑم است ] .[91 ،11درد مزمن منجر به برﻭز
اثراﺕ ناخوﺷاینﺪ در ابعاد رﻭانی ،جستمانی ﻭ اجتمتاﻋی ﺷتﺪه بته
طوری که کیفیتت زنتﺪﮔی را کتاهش داده ﻭ در ﻭعتعیت رﻭان
ﺷناختی ،اقتصادی ﻭ بهﺪاﺷتی جامعته نابهنجتاریهتای زیتادی
ایجاد میکنﺪ ] .[12درد نورﻭﭘاتیک نوﻋی درد مزمن استت کته
* نویسنﺪۀ مسئول مﮑاتباﺕ:
ﻭب ﮕاه مجﻠه:

502

nasirinezhad.f@iums.ac.ir
www.phypha.ir/ppj

بﺪنبال آستیب ﻭ یتا اختتالل در بافتت ﻋصتبی (مرکتزی ﻭ یتا
مﺤیطی) ایجاد میﺷود .از جمﻠه مهمتترین ﻋتوار ایتن نتوع
درد میتوان به آﻟودینیا (احساس درد با مﺤرکهایی که به طتور
طبیعتی دردنتاک نیستتنﺪ) ﻭ هیپتر آﻟجزیتا (ﻋتﺪﻡ تناستب بتین
احساس درد ﻭ مﺤرک) اﺷاره کرد ] .[52 ،2 ،1عایعاﺕ نختاﻋی
) Spinal Cord Injury (SCIاز مهمتتترین ﻋﻠتل دردهتتای
نورﻭﭘاتیک مرکزی میباﺷنﺪ ] .[11 ،2بسیاری از افتراد نختاﻋی
از ﮔرفتﮕی ﻋضالﺕ ،اسپاسم ،درد یا احساساﺕ غیتر طبیعتی در
قسمتهائی که ﭘایین عایعه قرار دارد رنج متیبرنتﺪ ] .[59 ،2در
ایران نزدیک به حتﺪﻭد  5000جانبتاز نختاﻋی بته جتا مانتﺪه از
جنگ هﺸت ساﻟه ﻭجود دارد ،در کل تعﺪاد افتراد نختاﻋی ایتران
205

حسینی ﻭ همﮑاران

اثر کوآنزیم  Q10بر درد نورﻭﭘاتی ک

را رقمتی نزدیتک بته  12000نفتر تخمتین متیزننتﺪ].[19 ،1
متأسفانه هنوز رﻭش درمانی موفﻘیت آمیزی بترای کنتترل درد

نﻘش استرس اکستیﺪاتیو در ایجتاد دردهتای متزمن در مطاﻟعته
حاعر نﻘش احتمتاﻟی کتو آنتزیم  Q10در کتاهش ﻋالئتم درد

متتزمن ارائتته نﺸتتﺪه استتت ] .[51درمانهتتای رایتتج استتتفاده از
کورتیﮑواسترﻭئیﺪها ﻭ دارﻭهتای مختﺪر متیباﺷتﺪ کته ﻋتوار
جانبی زیادی از جمﻠه تﺤمل ،ﻭابستتﮕی ﻭ ﭘتوکی استتخوان بته

نورﻭﭘاتیتتک مرکتتزی بتتﺪنبال ایجتتاد آستتیب در نختتاع بررستتی
میﮔردد.

همتتراه دارد ] .[11 ،1مطاﻟعتتاﺕ اخیتتر نﺸتتان دهنتتﺪه نﻘتتش
رادیﮑاﻟهای آزاد در ایجاد دردهای متزمن متیباﺷتﺪ ].[10 ،2 ،1
در بتتتین رادیﮑاﻟهتتتای آزاد Reactive Oxygen ( ROS

مواد و روش ها
این مطاﻟعه تجربی بر رﻭی موش هتای صتﺤرایی بتاﻟن نتر

 )Speciesنﻘش تخریبی بیﺸتری داﺷتته ﻭ ستﻠوﻟهای ﻋصتبی
حساسیت باالیی به آنهتا نﺸتان متیدهنتﺪ .ایتن رادیﮑاﻟهتا بته
صورﺕ طبیعی در میتوکنﺪری توﻟیﺪ میﺷونﺪ ﻭ افزایش بتیش از

نژاد ﻭیستتار در مﺤتﺪﻭده ﻭزنتی  190 - 110ﮔترﻡ در دانﺸتﮑﺪه
ﭘزﺷﮑی دانﺸﮕاه ﻋﻠوﻡ ﭘزﺷﮑی تهتران (ﭘتردیس همتت) انجتاﻡ
ﺷﺪ  .حیواناﺕ ﭘیش از ﺷرﻭع آزمایش بته متﺪﺕ دﻭ هفتته بترای

حﺪ آنها استرس اکسیﺪاتیو ایجاد میکنتﺪ ].[51 ،11 ،50 ،12
رادیﮑاﻟهای آزاد که بصورﺕ طبیعی توﻟیﺪ میﺷونﺪ توست آنتتی
اکستتیﺪان هتتا کتته ﻋوامتتل ﭘاکستتازی کننتتﺪه ()Scavengers

سازﮔاری با مﺤی در حیوانخانه دانﺸتﮕاه نﮕهتﺪاری ﺷتﺪنﺪ ﻭ در
طول این مﺪﺕ ﻭ همچنین در طتول آزمتایش بته آب ﻭ غتذای
کتتافی دسترستتی داﺷتتتنﺪ .همتته مراحتتل تﺤﻘیتتق مبتنتتی بتتر

رادیﮑال های آزاد به حساب میآینﺪ از بین متیرﻭنتﺪ ].[94 ،90
هر فراینﺪی که تعادل بین توﻟیﺪ رادیﮑاﻟهای آزاد ﻭ از بین رفتتن
آنها را دچار اختالل کنﺪ میتوانﺪ صتﺪماﺕ جبتران ناﭘتذیری بته

دستوراﻟعمل رﻋایت اصول اخالقی کار با حیواناﺕ آزمایﺸتﮕاهی
مصوب کمیته اخالق معاﻭنت تﺤﻘیﻘاﺕ ﻭ فناﻭری دانﺸﮕاه ﻋﻠتوﻡ
ﭘزﺷﮑی ایران انجاﻡ ﭘتذیرفت .کتوانزیم  Q10ﻭ ساﻟیستیالﺕ از

سیستم ﻋصبی ﻭارد کنﺪ ] .[95 ،90یﮑی از آنتی اکسیﺪان هتای
قوی ﻭ با اهمیت در کنترل میزان  ROSکتوآنزیم  Q10استت
که به طور طبیعی در میتوکنﺪری توﻟیﺪ میﺷود ] .[9 ،5خواص

ﺷرکت سیﮕما تهیه ﺷﺪ .به منظور ایجاد آسیب نخاﻋی ،یﮑتی از
رﻭﺷهایی که در دهه اخیر مورد استتفاده مﺤﻘﻘتین قترار ﮔرفتته
م تیﮔیتترد ،استتتفاده از میﮑرﻭکﻠمتتی ﻭ یتتا کﻠیتتپس انوریستتم

احیا کننﺪﮔی کوآنزیم  Q10آن را قادر متیستازد تتا بته ﻋنتوان
یک آنتی اکسیﺪان مﺤﻠول در چربی بسیار ﺷبیه آﻟفا توکو فرﻭل
ﻋمل نمایﺪ ] .[1 ،2کوآنزیم  Q10بطور طبیعی در بﺪن ستاخته

( )ClipsAneurysmمیباﺷتﺪ ،در ستال  kerimoglu 5002ﻭ
همﮑارانش از این مﺪل بتر رﻭی رﺕ استتفاده کردنتﺪ ] .[14بته
این منظور ،حیواناﺕ به ﻭستیﻠه تزریتق داختل صتفاقی مخﻠتو

ﺷﺪه ﻭﻟی با افزایش سن ﻭ برﻭز برخی بی ماریهای مزمن ماننتﺪ
دیس ترﻭفی ﻋضالنی ،ﭘارکینسون ،آﻟزایمر ،انتواع سترطانهتا ﻭ
نیز درد مزمن از میزان سنتز آن در بﺪن کاسته میﺷود ].[90

کتتامین ( )100mg/kgﻭ زایالزیتن ( )15/2 mg/kgبیهتتوش
ﺷﺪنﺪ .ﭘس از استریل کردن سطح ﭘوست با ایجاد یک برش در
ناحیه توراسیک ﻭ کنار زدن ﻋضالﺕ ،استخوانهای ستون مهتره

مطاﻟعاﺕ انجاﻡ ﺷﺪه نﺸان دهنتﺪه افتزایش میتزان استترس
اکستیﺪاتیو در ﭘﺪی تﺪه عتتایعه نختتاﻋی استتت ].[50 ،12 ،10 ،1
استرس اکستیﺪاتیو ستبب تﺤریتک متر ستﻠوﻟی (آﭘوﭘتتوز) ﻭ

آﺷﮑار ﮔردیﺪ ،سپس بتا انجتاﻡ المینﮑتتومی ﻭ برداﺷتتن ستطح
ﭘﺸتی استخوان های مهره ،طناب نخاﻋی در ناحیته  T8-T6بتا
اﻋمال فﺸاری معادل  50ﮔرﻡ با استفاده از یک میﮑرﻭکﻠم ی بته

اکسیﺪاسیون ﻟیپیﺪها به ﻭاسطۀ رادیﮑال هتای آزاد متیﺷتود ]،1
 .[52 ،51 ،10بر اساس تﺤﻘیﻘاﺕ انجاﻡ ﺷﺪه ،صتﺪمه بته نختاع
منجر به آسیب میتوکنﺪری ها ﻭ آﭘوﭘتوز متیﺷتود ]،54 ،51 ،2

مﺪﺕ  10ثانیه تﺤت فﺸار قرار ﮔرفت (ﺷﮑل .)1
در انتها ﻋضالﺕ ﻭ ﭘوست بته طتور جﺪاﮔانته بخیته ﺷتﺪه ﻭ
سطح ﭘوست در مﺤل ﺷﮑا با ﭘماد تتراسایﮑﻠین ﭘوﺷتانﺪه ﺷتﺪ.

.[99
باتوجه به اهمیت میتوکنﺪری متیتتوان انتظتار داﺷتت هتر
ﻋامﻠی که ﻋمﻠﮑرد میتوکنﺪری را بهبود بخﺸﺪ بتوانﺪ در کتاهش

ﭘس از ایجاد عایعه حیواناﺕ قادر بته تخﻠیته ارادی منانته نبتوده
به همین دﻟیل ماساﮊ منانه ،رﻭزی دﻭ بار تتا زمتانی کته حیتوان
توانایی تخﻠیه ارادی منانه را بازیافت انجاﻡ ﺷﺪ.

آسیب های ایجاد ﺷﺪه در سیستم ﻋصبی موثر باﺷﺪ .با توجه بته

در هفته سوﻡ بعتﺪ از  ،SCIکتانول مخصوصتی )(PE-10
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جﻠﺪ  ،11ﺷمارۀ  ،5تابستان 1929

فیزیوﻟوﮊی ﻭ فارماکوﻟوﮊی

Spinal cord

A

Microclamp

B
شكل  -A - 1قسمتی از نخاع که به منظور ایجاد عایعه  Exposeﺷﺪه است M icroclamp -B .جهت ایجاد عایعه بر رﻭی نخاع فیﮑس ﺷﺪه است.

جهت تزریق دارﻭ در طول طناب نخاﻋی قرار داده ﺷﺪ .بته ایتن

طریتتق تزریتتق داختتل نختتاﻋی دریافتتت کردنتتﺪ )9 .ﮔتترﻭه

ترتیب که ﭘس از بیهوﺷتی کامتل حیتوان بتا مخﻠتو کتتامین
( )10mg/kgﻭ زایالزین ( ،)10mg/kgبرﺷتی در ناحیته نختاع
کمری  -خاجی حیوان به موازاﺕ قطعاﺕ  L5-L6ایجاد کترده ﻭ

 SCI+Vehicleتﺤت ﻋمل جراحی آسیب نخاﻋی قرار ﮔرفتنﺪ
ﻭ سه هفته بعتﺪ از ﻋمتل جراحتی بته صتورﺕ ،Single dose
 100µg/10µlاز حتتالل کتتتوآنزیم ( Q10رﻭغتتن کنجتتتﺪ) را

ﭘس از کنار زدن ﻋضالﺕ ،به ﻭسیﻠه یک ﭘتنس رریتف فضتای
مابین این دﻭ مهره را مﺸتخ ﻭ  9ستانتی متتر از کتانول 19
سان تی را که به ﻭسیﻠه یک ﮔره جﺪا ﺷﺪه بود بته داختل فضتای

دریافت کردنﺪ .در نهایت به منظور مﻘایسه بتا اثتر ،Q10ﮔترﻭه
ﭘتنجم ساﻟیستتیالﺕ را بتتا غﻠظتتت  100µg/10µlﻭ بتته صتتورﺕ
 Single doseدریافت کردنﺪ.

زیر ﻋنﮑبوتیه هﺪایت نمتودیم ،طتوری کته انتهتای کتانول در
سطح نخاع کمری قرار میﮔرفت.
مابﻘی کانول از زیر ﭘوست حیوان ﻋبور داده ﺷتﺪ ﻭ حتﺪﻭد 4

برای انجاﻡ مطاﻟعاﺕ رفتاری ،ﻭ نیتز ستنجش ﻭ ارزیتابی دﻭ
ﻋارعه اصتﻠی درد نورﻭﭘاتیتک (هیپرآﻟجزیتا ﻭ آﻟودینیتا) ،آزمتون
های رفتاری قبل از تزریق دارﻭها ﻭ یتا حتالل ﻭ ستپس بعتﺪ از

سانتی متر آن از ﭘوست خارج ﻭ جهت تزریق دارﻭ فیﮑس ﺷتﺪ.
ستته رﻭز ﭘتتس از انجتتاﻡ ﻋمتتل کتتانول ﮔتتذاری ﻭ در صتتورﺕ
ﻋﺪﻡ ﻭجود هرﮔونه اختالل حرکتی ،با استتفاده از دستتﮕاه هتای

تزریق ،بررﻭی هتر دﻭ ﭘتای حیتوان انجتاﻡ ﮔرفتت .بته منظتور
سنجش هیپرآﻟجزیای حرارتی از تست  ،Radiant Heatبترای
ستنجش هیپرآﻟجزیتای مﮑتانیﮑی از تستت ،Randall Selitto

اختصاصی میزان درد حیوانتاﺕ در ﮔترﻭه هتای مختﻠتف ،متورد
ارزیابی قرار میﮔرفت ﻭ سپس تزریﻘاﺕ انجاﻡ میﺷﺪ.
حیواناﺕ به رﻭش انتخاب تصادفی در ﭘنج ﮔرﻭه ﺷتش تتایی

برای سنجش آﻟودینیای سترمایی از تستت  Acetoneﻭ بترای
ستتنجش آﻟودینیتتای مﮑتتانیﮑی از تستتت  Von-Freyاستتتفاده
ﮔردیﺪ.

قرار ﮔرفتنﺪ ،ﮔرﻭه  SCIفﻘ تﺤت ﻋمل جراحی آسیب نختاﻋی
قتترار ﮔرفتتته ﻭ هتتیی دارﻭیتتی دریافتتت نﮑردنتتﺪ )1 .ﮔتترﻭه
 SCI+100µg/10µlبه صتورﺕ  Single doseکتوآنزیم Q10

 )1تست اندازه گيري هيپرر آلجزيراي حرارتری
( :)Radiant Heatبرای انجاﻡ این تست دستتﮕاه plantar
 testبه کار ﮔرفته ﺷﺪ که ﺷامل یک مﺤفظه با کف ﺷیﺸته ای

را بتا غﻠظتتت  100µg/10µlاز طریتتق تزریتق داختتل نختتاﻋی
دریافتتت کردنتتﺪ )5 .ﮔتترﻭه  SCI+50µg/10µlبتته صتتورﺕ
 Single doseکتتوآنزیم  Q10را بتتا غﻠظتتت  50µg/10µlاز

بتتوده کتته ﻭستتیﻠه ای بتترای تابانتتﺪن اﺷتتعه حرارتتتی در کتتف
آن قرار ﮔرفته است منبع توﻟیﺪ اﺷعه دارای کورنتومتر متیباﺷتﺪ
کتته بتتا رﻭﺷتتن ﺷتتﺪن دستتتﮕاه ﺷتترﻭع بتته کتتار کتترده ﻭ بتته
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 )1تست اندازه گيري آلودينياي مكانيكی ( Von

مﺤض ﻭجود ﻋﮑس اﻟعمل از طر حیوان متوقتف متیﺷتود .در
زمتتتان انجتتتاﻡ ایتتتن تستتتت حیوانتتتاﺕ  10دقیﻘتتته قبتتتل از

 :)Freyاز رﺷته های  Von Freyجهت ستنجش آﻟودینیتای

ﺷرﻭع آزمتایش ،در مﺤفظته ای مخصتوص قترار متیﮔرفتنتﺪ.
ایتتن ﻋمتتل جهتتت آﺷتتنا ﺷتتﺪن حیتتوان بتتا مﺤتتی ﻭ انجتتاﻡ
ستتازﮔاری صتتورﺕ ﮔرفتتت .ستتپس اﺷتتعه بتته کتتف ﭘتتای

مﮑتتانیﮑی استتتفاده ﺷتتﺪه استتت .بتته همتتین منظتتور فﺸتتاری
توستت موهتتایی بتتا عتتخامتهتتای مختﻠتتف بتته کتتتف
ﭘتتای حیتتوان ﻭارد ﻭ ﭘاستتخ حیتتوان ستتنجیﺪه ﺷتتﺪه ﻭ حتتﺪاقل

حیتتوان در مﺤتتل مربتتو بتته ﻋصتتب ستتیاتیک تابانتتﺪه ﺷتتﺪ،
هم زمان کورنومتر هم فعال ﺷﺪ ،تابانﺪن اﺷتعه بته کتف ﭘتا تتا
زمتتتانی کتتته حیتتتوان بصتتتورﺕ ﻋﻘتتتب کﺸتتتیﺪن ﭘتتتا

عخامتی که ایجاد ﭘاسخ میکرد یادداﺷت میﺷﺪ .بترای انجتاﻡ
تست حیوان در قفسی توری که حﺪﻭد  90سانتی متر از ستطح
زمتتین بتتاالتر بتتود قتترار داده ﺷتتﺪ ﻭ موهتتای  von Freyبتتا

ﻋﮑتتس اﻟعمتتل نﺸتتان متتیداد ادامتته یافتتت هتتم زمتتان بتتا
ﻋﻘتتب کﺸتتیﺪن ﭘتتا کورنتتومتر متوقتتف ﻭ ﻋتتﺪد ذکتتر ﺷتتﺪه
بتته ﻋنتتوان زمتتان ﭘتتس کﺸتتیﺪن ()latency withdrawal

ﺷتتتتتماره هتتتتتای ،2/41 ،2/11 ،2/02 ،4/29 ،4/24 ،4/21
 1/1 ،2/11به ترتیب به صورﺕ ﻋمود به کف ﭘای آسیب دیتﺪه
تمتتاس داده ﺷتتﺪ .میتتزان فﺸتتار ﻭارده در حتتﺪی بتتود کتته

یادداﺷت ﮔردیﺪ.
ایتتن ﻋمتتل بتترای ﭘتتای آستتیب دیتتﺪه  9بتتار بتتا فواصتتل
حﺪاقل یک دقیﻘه انجاﻡ ﮔرفت ﻭ در نهایت از  9ﻋﺪد یادداﺷتت

متتتو ختتتم ﺷتتتود ﻭ در صتتتورﺕ احستتتاس درد حیتتتوان بتتتا
ﻭاکتتتنشهتتتایی از قبیتتتل کﺸتتتیﺪن ﻭ بﻠنتتتﺪ کتتتردن ﭘتتتا،
جین زدن ،ﻟیسیﺪن ﻭ ﮔاز ﮔرفتن ﭘا به مﺤرک ﭘاسخ میداد .ایتن

ﺷتتﺪه میتتانﮕین ﮔرفتتته ﺷتتﺪ .در صتتورتی کتته حیتتوان بتته
تابش اﺷعه ﭘاسخ نمیداد جهت جﻠتوﮔیری از صتﺪمه بتافتی 52
ثانیه  cut offدر نظر ﮔرفته ﺷﺪ .به این ترتیب که در صتورﺕ

ﻋمل  2بار با فواصل 90ثانیه از یﮑﺪیﮕر با هر ﺷماره مو انجتاﻡ
ﺷﺪ ﻭ  9بار نﺸان دادن ﭘاسخ از طر حیوان برای تار مورد نظر
منبت تﻠﻘی ﮔردیﺪ.

ﻋﺪﻡ ﭘاسخ ﭘس از  52ثانیه دستﮕاه خاموش ﻭ حیوان از مﺤفظته
خارج میﺷﺪ.
 )2تست اندازه گيري هيپرر آلجزيراي مكرانيكی

 )0تسررت انرردازه گيررري آلودينيرراي سرررمايی
( :)Acetone Testجهت بررسی آﻟودینای سرمایی از تست
استون استفاده ﮔردیﺪ .جهت این امتر حیوانتاﺕ در قفتسهتای

(  :)Randall Sellitoبتتتتتا استتتتتتفاده از دستتتتتتﮕاه
 analgesy meterاین تست انجاﻡ ﺷﺪ .این دستﮕاه با استتفاده
از یک ﻭزنه که به اهترﻡ متصتل استت فﺸتار فزاینتﺪه ای (بته

خاص با کف توری که به میزان  90سانتی متر باالتر از ستطح
میز قرار داﺷتت قترار داده ﺷتﺪنﺪ 12 .دقیﻘته بعتﺪ از قترار دادن
حیوان در قفس مخص وص یتک قطتره استتون بته کتف ﭘتای

میتتتزان  )g 41را بتتته کتتتف ﭘتتتای حیتتتوان ﻭارد متتتیآﻭرد.
فﺸتتار اﻋمتتال ﺷتتﺪه بتتا کمتتک یتتک ختت کتتش متتﺪرج
متصل به دستﮕاه انﺪازه ﮔیتری متیﺷتود .بترای انجتاﻡ تستت

حیتوان چﮑانتﺪه ﺷتﺪ ﻭ ﻋﮑتس اﻟعمتل حیتوان ﺷتامل رفﻠﮑتتس
کﺸیﺪن ﭘا ،ﻟیس زدن ،تﮑان دادن ﻭ یتا جیتن زدن حیتوان متورد
بررسی قرار ﮔرفت .این ﻋمل بترای هتر ﭘتا  2بتار بتا فواصتل

حیوان در حتاﻟتی کته احستاس نتاراحتی نﮑنتﺪ بته طتوری کته
ﺷﮑمش از سطح زمین باالتر باﺷﺪ توس حوﻟه ﮔرفته ﺷﺪه کف
ﭘتتتای آن بتتتر رﻭی مﺤتتتل مخصتتتوص دستتتتﮕاه قتتترار داده

حﺪاقل یک دقیﻘه انجاﻡ ﺷﺪ ﻭ در نهایت ﻋﮑتس اﻟعمتل حیتوان
به صورﺕ درصﺪ ثبت ﮔردیﺪ.
آنال يزهررراي آمررراري :دادههتتتا ﻭارد برنامتتته آمتتتاری

میﺷود با فﺸار دادن ﭘﺪال مخصوص که رﻭی زمتین قترار داده
میﺷود ،با کمک یک اهرﻡ به تﺪریج فﺸار ﻭارد ﺷتﺪه بته کتف
ﭘتتای حیتتوان افتتزایش میابتتﺪ ،بتته مﺤتتض ﻋﻘتتب کﺸتتیﺪن

 SPSS 20.0ﺷﺪ .نتایج بته صتورﺕ میتانﮕین ﻭ خطتای معیتار
( ) Standard errorارائه ﺷﺪ .برای ارزیابی اثر زمتان (مﻘایسته
قبل ﻭ ﭘتس از تجتویز دارﻭ) ﻭ اثتر دﻭز (دﻭز هتای  10 µgﻭ µg

ﭘتتا ﻭ یتتا جیتتن زدن حیتتوان اﻋمتتال نیتترﻭ متوقتتف ﺷتتﺪه ﻭ
ﻋﺪد نﺸان داده ﺷﺪه بر رﻭی خ کش ثبت میﺷود .این ﻋمتل
بتترای ﭘتتای آستتیب دیتتﺪه  5بتتار بتته فواصتتل حتتﺪاقل 1

 ) 20از آنتتاﻟیز ﻭاریتتانس دﻭ طرفتته ﻭ bonferroni post hoc

استفاده ﮔردیﺪ .در تمتامی آناﻟیزهتا  p>0/02بته ﻋنتوان ستطح
معنی داری در نظر ﮔرفته ﺷﺪ.

دقیﻘه از یﮑﺪیﮕر انجاﻡ ﺷﺪ.
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شكل  - 2تاثیر دارﻭی  Q10در غﻠظت های مختﻠف ﻭ ساﻟیسیالﺕ  100µg/10µlبر هایپرآﻟجزیای ﮔرمایی :* .نﺸان دهنتﺪه اختتال معنتی دار بتا ﮔترﻭه Vehicle؛  :#نﺸتان
دهنﺪه اختال معنی دار با زمان قبل از تزریق .سطح معنی داری .p >0/02
10.0

*#

8.0
7.0
6.0
5.0
Pre-treatment
Pre-treatment

4.0

Post-treatment
Post-treatment

3.0
2.0
1.0

)Mechanical Sense Threshold (gr

9.0

0.0

Q10 100µg

Q10 50µg

salicylate

Vehicle

Experimental groups
شكل  - 1تاثیر دارﻭی  Q10با غﻠظت های  100 µg/10µlﻭ  50 µg/kgﻭ ساﻟسیالﺕ  100µg/10µlبر رﻭی هایپرآﻟجزیای مﮑانیﮑی :* .نﺸتان دهنتﺪه اختتال معنتی دار بتا
ﮔرﻭه Vehicle؛  : #نﺸان دهنﺪه اختال معنی دار با زمان قبل از تزریق .سطح معنی داری .p >0/001

يافته ها
نتايج مربوط به هيپرآلجزياي حرارتی :همانطور که

در ﮔرﻭه  Q10در غﻠظت  100µg/10µlقبل ﻭ ﭘتس از تزریتق
به ترتیب ( 11/4 )0/51ﻭ ( 14/9 )1/5بﺪستت آمتﺪ .ﻋتالﻭه بتر
این تجویز ساﻟیسیالﺕ نیز اثر مﺸابه ای را نمایان ساخت بتﺪین

ﺷﮑل  5نﺸان متیدهتﺪ  Q10در غﻠظتت  100µg/10µlباﻋتث
بهبود هایپرآﻟجزیای ﮔرمایی هتم نستبت بته ﮔترﻭه Vehicle
( )p>0/001ﻭ هم ن سبت به زمان قبل از تزریق ()p = 0/005

صورﺕ که میانﮕین آستانه هیپرآﻟجزیای ﮔرمایی حیواناﺕ ﮔترﻭه
ساﻟیستتتیالﺕ  100µg/10µlقبتتتل از تزریتتتق (10/2 )0/22
مﺸاهﺪه ﺷﺪ که ﭘس از تزریق به (14/1 )1/5رسیﺪ (.)p =0/04

ﺷﺪه است .میانﮕین آستانه ﭘاسخ حیواناﺕ بته تﺤریتک حرارتتی

همچنین تفاﻭﺕ معنی داری بین حیواناﺕ ﮔترﻭه ساﻟیستیالﺕ ﻭ

502

209

حسینی ﻭ همﮑاران

اثر کوآنزیم  Q10بر درد نورﻭﭘاتی ک
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شكل  - 0تاثیر دارﻭی  Q10با غﻠظت های  100 µg/10µlﻭ  50 µg/10µlﻭ ساﻟسیالﺕ  100µg/10µlبر رﻭی آﻟودینای سرمایی اﻟﻘا ﺷﺪه توست استتون :* .نﺸتان دهنتﺪه
اختال با معنی دار ﮔرﻭه Vehicle؛  : #نﺸان دهنﺪه اختال معنی دار با زمان قبل از تزریق .سط ح معنی داری .p >0/001
16.0

12.0
10.0
8.0

Pre-treatment
Pre-treatment
Pre-treatment

6.0

Post-treatment
Post-treatment

4.0
2.0

)Mechanical Sense Threshold (gr

*

*#

14.0

0.0
Q10 100µg

Q10 50µg
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شكل  - 5تاثیر دارﻭی  Q10با غﻠظت های  100 µg/10µlﻭ  50 µg/10µlﻭ ساﻟسیالﺕ  100µg/10µlبر رﻭی آﻟودینتای مﮑتانیﮑی اﻟﻘتا ﺷتﺪه توست تستت .Von-Fray
* :نﺸان دهنﺪه اختال معنی دار با ﮔرﻭه Vehicle؛  :#نﺸان دهنﺪه اختال

معنی دار با زمان قبل از تزریق .سطح معنی داری .p >0/02

ﮔرﻭه  vehicleدر میانﮕین میزان هیپرآﻟجزیای حرارتتی ﻭجتود
دارد ( .) P=0/001میتتانﮕین هیپرآﻟجزیتتای ﮔرمتتایی در ﮔتترﻭه
 Vehicleبرابر ( 10/1 )1/0بود.

تزریتق بته ترتی تب ( 1/2 )0/9ﻭ ( 2/04 )0/9مﺸتاهﺪه ﮔردی تﺪ.
همچنتتین آستتتانه ﺷتترﻭع درد ﮔتترﻭه  Vehicleدر ﭘاستتخ بتته
تﺤریک مﮑانیﮑی ( 2/9 )0/9بود.

نتايج مربوط به هيپرآلجزياي مكرانيكی :همتانطور
که در ﺷﮑل ﺷتماره  9مﺸتاهﺪه متیﺷتود آستتانه آغتاز درد در
حیواناﺕ ﮔرﻭه ساﻟیسالﺕ ﭘس از تزریق نسبت به تمامی ﮔرﻭه -

نتايج مربوط به آلودينياي سرمايی :ﺷﮑل  4نﺸتان
م تیدهتتﺪ کتته  10Qچتته در غﻠظتتت  100 µg/10µlﻭ چتته در
غﻠظتتت  20 µg/10µlتتتأثیری بتتر کتتاهش درد اﻟﻘتتا ﺷتتﺪه

ها ﻭ نسبت به زمان قبل از تزریق باالتر میباﺷتﺪ (.)p>0/001
میانﮕین ( )SEآستانه درد در ﮔرﻭه ساﻟیستیالﺕ قبتل ﻭ ﭘتس از

توستت استتتتون (آﻟودینیت تای ستتترمایی) در حیت توان نتتتﺪارد.
حیوانتتاﺕ ﮔتترﻭه  Q10بتتا غﻠظتتت  100 µg/10µlقبتتتل ﻭ
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ﭘتتس از تزریتتق دارﻭ بتته طتتور میتتانﮕین بتته ( 11/9 )4/1ﻭ
( 21/2 )2/5درصﺪ تﺤریﮑاﺕ ﭘاسخ متیدهنتﺪ ( .)p<0/22ایتن

نسبت به استفاده از حالل آن به تنهتتتتتایی داﺷت ﻭ در تست -
های مربو بت ته هیپرآﻟجزیای حرارتی ﻭ آﻟودینی تای مﮑت تانیﮑی

میتتزان در ﮔتترﻭه  Q10بتتا غﻠظتتت  20 µg/10µlنیتتز بتته
ترتیتتت تب ( 12/0 )1/1ﻭ ( 21/2 )4/1درصتتتتتﺪ مﺸتتتتتاهﺪه
ﮔردیتتتﺪ ( .)p<0/22ﺷتتتایان ذکتتتر استتتت ساﻟیستت تیالﺕ

تفتتاﻭﺕ آمت تاری معنتتیداری بین ﮔتترﻭه  vehicleﻭ کتتوآنزیم
 Q10ﻭجود داﺷت که تاییﺪکننﺪه تاثیر کتتتوآنزیم در کاهش درد
میباﺷﺪ .در هیی یک از آزمونهای درد انجاﻡ ﺷﺪه تفاﻭﺕ معنتی

توانست میانﮕین ﭘاسخ حیواناﺕ به تﺤریک سرمایی را بته طتور
معنی داری نسبت قبل از تزریتق (p>0/001؛  15/2درصتﺪ در
مﻘابل  22/0درصﺪ) ﻭ نسبت به ﮔترﻭه p >0/ 001) Vehicle؛

داری نسبت به ﮔرﻭه حالل ﻭ یتا قبتل از تزریتق در استتفاده از
غﻠظت  20 µg/10µlاز کوآنزیم  Q10مﺸاهﺪه نﺸتﺪ .ایتن امتر
نﺸانﺪهنﺪه این مطﻠب است که غﻠظت مصترفی کتوآنزیم Q10

 15/2درصﺪ در مﻘابل  20/0درصﺪ) کاهش داد.
نتايج مربوط به آلودينياي مكانيكی :همتانطور کته
ﺷﮑل  2نﺸان میدهﺪ تجویز  10Qبتا غﻠظتت ت 100 µg/10µl

در کاهش ﻋالئم درد موثر میباﺷﺪ.
به دنبال مطاﻟعاﺕ انجاﻡ ﺷﺪه در سال های اخیتر کته تاییتﺪ
کننﺪه برﻭز ﭘﺪیتﺪه استترس اکستیﺪاتیو بته دنبتال آستیبهتای

توانستتتت بتتته طتتتور معنت تی داری آﻟودینیت تای مﮑتتتانیﮑی را
نسبت به ﮔرﻭه  Vehicleکتاهش دهتﺪ (p = 0/001؛  19/2در
مﻘابتتل  )2/5امتتا ایتتن کتتاهش درد اختتتال معنتتی داری بتتا

نختتاﻋی هستتتنﺪ ] ،[59 ،50 ،12 ،10کتتوآنزیم  Q10بتتا دارا
بودن خاصیت آنتی اکسیﺪانی ،تا حﺪی توانتایی بازیتابی تعتادل
سیستم اکسیﺪاسیون  -احیا را به حاﻟتت نرمتال خواهتﺪ داﺷتت

زمان قبل از تجویز نﺪاﺷت (p<0/22؛  19/2در مﻘابتل .)15/9
ﺷتتایان ذکتتر استتت تجتتویز داختتل نختتاﻋی ساﻟیستتیالﺕ
منجتتر بتته کتتاهش معنتتی داری در آﻟودینیتتایی مﮑتتانیﮑی

] .[15 ،2استرس اکسیﺪاتیو ،منجر بته افتزایش رادیﮑتال هتای
آزاد ،ایجاد اﻟتهاب ،نﮑترﻭز ﭘیﺸترﻭنﺪه هموراﮊیتک ،ادﻡ ،دمیﻠینته
ﺷﺪن ﻭ تخریب سﻠوﻟی میﮔتردد .ایتن تخریتب ،اغﻠتب متر

نسبت به قبل از تجویز دارﻭ (p =0/01؛  19/1در مﻘابل  )2/4ﻭ
نسبت به ﮔترﻭه p = 0/009( Vehicle؛  19/1در مﻘابتل )2/5
ﮔردیﺪ.

سﻠوﻟی (آﭘوﭘتتوز) ﻭ اکسیﺪاستیون ﻟیپیتﺪها را بته دنبتال دارد ]،1
 .[52 ،51 ،10اختالالﺕ میتوکنتﺪری از جمﻠه ﻋﻠل مهم ایجتاد
استرس اکسیﺪاتیو میباﺷﺪ ] ،[52از آنجا که هرﮔونه آستیب بته

بحث

نخاع به اختالل ﻋمﻠﮑترد میتوکنتﺪری هتا ﻭ در نتیجته کتاهش
توﻟیﺪ آنتی اکسیﺪان هایی ماننﺪ  Co Q10ﻭ نیز افتزایش توﻟیتﺪ
سوﭘراکسیﺪها می انجامﺪ ،میتوان انتظتار بترﻭز ﭘﺪیتﺪه استترس

در این مطاﻟعه ،برر سی اثر تجتویز کتوآنزیم  Q10ﻭ حتالل
آن (رﻭغن کنجﺪ) در فضتای زیتر ﻋنﮑبوتیته بتر درد حاصتل از
آسیب نخاﻋی مورد بررسی قرار ﮔرفتت .نتایج حاصل از تﺤﻘیق

اکسیﺪاتیو را به دنبال عایعه نخاﻋی داﺷت].[52 ،4
اﻟتهاب ایجاد ﺷﺪه به دنبال آسیب ﻋصبی در متتتتتتتتتتﺪل
 SCIرا نیتتتتز بتتتتتتته دﻟیتتتتتتتل افتتتتتتتزایش توﻟیتتتتتتتﺪ

حاعر ،نﺸان دهنﺪه این مطﻠب بود که تزریق کوآنزیم  Q10بتا
غﻠظت  100 µg/10µlدر فضای زیر ﻋنﮑبوتیه ،باﻋتث کتاهش
هیپرآﻟجزیای حرارتی ﻭ آﻟودینیای مﮑانیﮑی خواهتﺪ ﺷتﺪ .جهتت

سوﭘراکستتتتتتتتیﺪهتتتتتا در میتوکنﺪری میداننﺪ ].[50 ،12 ،1
همچنین هیپرآﻟجزیتتتتای ایجتتتتاد ﺷتتتتﺪه در این مﺪل را به
افزایش میزان رادیﮑتالهتتای آزاد نستتبت متتیدهنتتﺪ ].[50

بررسی اثراﺕ عﺪ دردی این کتوآنزیم اثتراﺕ استتفاده از آن بتا
تزریق ساﻟیسیالﺕ در فضای زیر ﻋنﮑبوتیه مﻘایسته ﺷتﺪ .نتتایج
نﺸان داد که تزریق سﺪیم ساﻟیسیالﺕ در فضای زیتر ﻋنﮑبوتیته

در ب تین رادیﮑاﻟهتتای آزاد رادیﮑاﻟهتتای آزاد اکستتیژن یتتا ROS

( )Reactive Oxygen Speciesنﻘتش تخریب تی بیﺸتتتری
داﺷتتته ﻭ ستتﻠوﻟهای ﻋصتتبی حساستتیت بتتاالیی را بتته آنهتتا

میتوانﺪ تماﻡ ﻋالئتم درد نورﻭﭘاتیتک (هیپرآﻟجزیتای حرارتتی ﻭ
مﮑانیﮑی ﻭ آﻟودینیتای سترمایی ﻭ مﮑتانیﮑی) را بهبتود بخﺸتﺪ.
همچنتت تین نﺸتتتتان داده ﺷتت تﺪ کتتتته بتت تا تجویز غﻠظتتتت

نﺸتتان متتیدهنتتﺪ .ایتتن رادیﮑاﻟهتتا بتته صتتورﺕ طبیعتتی در
میتوکنتتﺪری توﻟیتتﺪ متتیﺷتتونﺪ ﻭ افتتزایش بتتیش از حتتﺪ آنهتتا
استتترس اکستتیﺪاتیو ایجتتاد متتیکنتتﺪ .بتتر استتاس ﮔزارﺷتتاﺕ

 100µg/10µlکتوآنزیم ، Q10آستتانه درد افتزایش بیﺸتتتری

در ﻋمﻠﮑترد میتوکنتﺪری منجتر

511

موجود آسیب ستﻠوﻟی ﻭ نﻘت
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اثر کوآنزیم  Q10بر درد نورﻭﭘاتی ک

بته افتزایش توﻟی تﺪ  ROSﻭ متر ستتﻠوﻟی خواهتﺪ ﺷتتﺪ ].[52
خوﺷبختانه رادیﮑاﻟهای آزاد که بصورﺕ طبیعی توﻟیﺪ متیﺷتونﺪ،

این ﭘﺪیﺪه با کاهش میزان یتک نورﻭترانستمیتر متوثر در مهتار
درد ،ختتتتتتتتود در تﺪاﻭﻡ هیپرآﻟجزیای ایجاد ﺷﺪه بعﺪ از آسیب

توستت آنتتتی اکستتیﺪان هتتا کتته ﻋوامتتل ﭘاکستتازی کننتتﺪه
( )Scavengersرادیﮑتتال هتتای آزاد بتته حستتاب متتیآینتتﺪ از
بین میرﻭنﺪ ] CoQ10 .[55یﮑی از این ﻋوامل از بتین برنتﺪه

ﻋصبی دخیل میباﺷتﺪ  .در طتی یتک بررستی بتر رﻭی نﻘتش
رسپتورهای ﮔﻠوتامتاتی ،نﺸتتتان داده ﺷتتتﺪه است کتتته بتتتا
جﻠوﮔیری از متتتتتر سﻠوﻟی ﻭ آﭘوﭘتتتتوز در چنﺪ رﻭز اﻭل بعﺪ از

رادیﮑال های آزاد ﻭ یک کوفاکتور عترﻭری در زنجیتره انتﻘتال
اﻟﮑتترﻭن میتوکنتتﺪری استتت .ایتتن موﻟﮑتتول ،اﻟﮑتتترﻭنهتتا را از
کمپﻠﮑس  Ιﻭ  ΙΙدریافت ﻭ به کمپﻠﮑس ΙΙΙتﺤویتل متیدهتﺪ ﻭ

آسیب ﻋصبی ،از طریق مهار این رستپتورها ،میتوان از ایجتتاد
هیپرآﻟجزیتتتای مﮑتتتانیﮑی ﻭ حرارتتتتتی جﻠتتتوﮔیری کتتتترد
] .[51به ایتن ترتیتب ،کتوآنزیم  Q10بته ﻋنتوان یتک آنتتی

در ﻭاقع ﺷﮑل احیا ﺷﺪه یوبی کینون است کته بته ﻋنتوان یتک
آنتی اکسیﺪان چربی دﻭست ﻋمل میکنﺪ ،بنابراین از ستﻠول در
برابر رادیﮑال های آزاد ﻭ  ROSمﺤافظت کرده ﻭ ستطح آنتتی

اکستتیﺪان قتتوی ،بتتا جﻠتتوﮔیری از فعاﻟیتتت  ROSﻭ در نتیجتته
جﻠوﮔیری از مر سﻠوﻟی در ناحیه آستیب دیتﺪه ،متیتوانتﺪ تتا
حﺪی از برﻭز درد ﭘیﺸﮕیری کنتﺪ .مطاﻟعتاﺕ قبﻠتی متا بتر رﻭی

اکسیﺪان هایی منتل ﻭیتتامین  Eﻭ اسیﺪاستﮑوربیک را افتزایش
متتی دهتتﺪ ] .[52 ،51 ،9 ،5مطاﻟعتتاﺕ قبﻠتتی انجتتاﻡ ﺷتتﺪه در
آزمایﺸتﮕاه متا نﺸتتان داد کته استتتفاده از ﻭیتتامین  Cبصتتورﺕ

کوآنزیم  Q10تاییﺪ کننﺪه این مطﻠتب بتود کته تزریتق متزمن
کتتتوآنزیم  Q10بتتته متتتﺪﺕ  10رﻭز در متتتﺪل مﺤیطتتتی درد
نورﻭﭘاتیتک ،موجتب کتاهش قابتل مالحظته ای در میتتزان درد

ﻭابسته به دﻭز قادر به کتاهش درد نورﻭﭘاتیتک متیباﺷتﺪ ].[12
ﻋالﻭه بر فراینﺪ استرس اکسیﺪاتیو ،ﻋوامل بسیار دیﮕری نیتز در
ﭘیﺪایش درد نورﻭﭘاتیک ،ﭘس از آسیب نخاﻋی ،دخیل هستتنﺪ ،از

می ﮔردد ،به ﻋالﻭه ،در این مطاﻟعه نﺸان داده ﺷتﺪ کته  Q10از
طریق کاهش میزان  Baxاثر خود را اﻋمال متیکنتﺪ ] .[15در
این بررسی ،ﮔرﻭه دریافتت کننتﺪه کتتوآنزیم  Q10بتا غﻠظتت

جمﻠه مهم ترین این ﻋوامل فعاﻟیتت بتیش از حتﺪ رستپتورهای
 NMDAدر سیستم اﻋصاب مرکزی ،ﭘس از آسیب ،متیباﺷتﺪ
] .[91 ،52 ،11متعادل بتودن سیستتم اکسیﺪاستیون  -احیتا در

 100 µg/10µlکاهش معنا داری را در هایپرآﻟجزیتای حرارتتی
ﻭ آﻟودینیای مﮑانیﮑی از خود نﺸان داد .این مطﻠب تاکیتﺪ کننتﺪه
اثر ایتن کتوآنزیم در کتاهش درد نورﻭﭘاتیتک مرکتزی بتﺪنبال

بﺪن ،برای بسیاری از فراینﺪهای درﻭنی ،از جمﻠه تنظیم فعاﻟیتت
رسپتورهای  NMDAعرﻭری است ،بته طتوری کته ﻋوامتل
کاهنتﺪه ( )Reducing agentsباﻋتتث افتتزایش فعاﻟی تت ای تن

آسیب نخاﻋی میباﺷﺪ.
تزریق کوآنزیم  Q10با دﻭز  100میﮑرﻭﮔرﻡ در فضای زیتر
ﻋنﮑبوتیته م تیتوانتﺪ بعض تی از ﻋالئتم درد نورﻭﭘاتی تک بتتﺪنبال

رستتپتورها ،ﻭ ﻋوامتتل اکستتیﺪ کننتتﺪه ()Oxidizing agents
موجب کاهش فعاﻟیت آنها خواهنﺪ ﺷتﺪ ] .[95بته ﻋتالﻭه دیتﺪه
ﺷﺪه است که فعاﻟیت بیش از حﺪ رسپتورهای  NMDAمنجتر

فﺸردﮔی نخاع را کاهش دهتﺪ  .ایتن امتر نﺸتان متی دهتﺪ کته
استفاده از این کوانزیم به همراه تزریق ﻋوامتل کتاهشدهنتﺪه
درد دیﮕر میتوانﺪ مسیر جﺪیتﺪی در رﻭﺷتهای درمتان ترکیبتی

به کاهش سطح ﮔﻠوتاتیون ،که از مهمترین آنتی اکسیﺪان های
سﻠوﻟی میباﺷﺪ ،خواهﺪ ﺷﺪ ] .[95 ،4کوآنزیم  Q10یک آنتتی
اکسیﺪان ﭘذیرنﺪه اﻟﮑترﻭن است ،از این رﻭ میتوانﺪ هماننﺪ یتک

جهت کاهش درد نورﻭﭘاتیک به حساب آیﺪ.

ﻋامل اکسیﺪ کننﺪه رفتتار کترده ﻭ تتا حتﺪی فعاﻟیت ﮔیرنﺪههای
 NMDAرا کاهش دهﺪ ] [92ﻭ از این طریق باﻋتث کتتاهش
میتتتزان رادیﮑتتتالهتتتای آزاد ﻭ افزایش فعاﻟیت سیستمهای از
بین برنﺪه  ROSﮔردد  .ﻋالﻭه بتر ایتن ،دیتﺪه ﺷتﺪه استت کته
 ROSدر کاهش میزان تﺤریک ﭘتذیری نتورﻭن هتای ترﺷتح
کننﺪه  GABAﻭ نیز دﮊنره ﺷﺪن آنها دخیل است ] .[94کته
515

سپاسگزاري
نویسنﺪﮔان مﻘاﻟه مراتب سپاسﮕزاری خود را از آقای مﺤمود یوستف ی
فرد جهت انجاﻡ آناﻟیزهای آماری اﻋالﻡ مت ی دارنتﺪ ،همچنتین از معاﻭنتت
مﺤترﻡ آموزﺷ ی که امﮑاناﺕ الزﻡ جهت انجاﻡ این ﭘرﻭﮊه را فراهم نمودنتﺪ
قﺪردان ی م ی نماییم .

212

1929  تابستان،5  ﺷمارۀ،11 جﻠﺪ

References

فیزیوﻟوﮊی ﻭ فارماکوﻟوﮊی
Parameters

in

Rat

Spinal

Cord

after

Chronic

Constriction of the Sciatic Nerve. Neurochem Res 37
(2012) 1952-1958.
[1] Attal N, Cruccu G, Baron R, Haanpaa M , Hansson P,

[11] Hama A, Sagen J, Combinations of Intrathecal Gamma-

Jensen TS, Nurmikko T, Efns Guidelines on the

Amino-Butyrate Receptor Agonists and N-M ethyl-D-

Pharmacological Treatment of Neuropathic Pain. Eur J

Aspartate

Neurol 17 (2010) 1113-1188.

Neuropathic Spinal Cord Injury Pain. Eur J Pharmacol

[2] Barshop BA, Gangoiti JA, Analysis of Coenzyme Q in
Human Blood and Tissues. Mitochondrion 7 (2007) 8993.
[3] Bhagavan, H N, Chopra RK, Plasma Coenzyme Q10
Response to Oral Ingestion of Coenzyme Q10
Formulations. Mitochondrion 7 (2007) 78-88.

Receptor

Antagonists

in

Rats

with

683 (2012) 101-108.
[12] Janzadeh A, Nasirinezhad F, Jameie SB, Effect of
Coenzyme Q10 on Neuropathic Pain in Adult Cci Rat
M odel. J Gorgan Uni Med Sci 14 (2012) 10-18.
[13] Javidan A, Sabour NH, Latifi S, Shidfar F, Vafa M R,
Heshmat R, Razavi HE, Larijani B, M eybodi HA,

[4] Bodhinathan K, Kumar A, Foster TC, Intracellular

Evaluation of Bone M ineral Loss in Patients with

Redox State Alters NM DA Receptor Response During

Chronic Traumatic Spinal Cord Injury in Iran. J Spinal

Aging through Ca2+/Calmodulin-Dependent Protein
Kinase Ii. J Neurosci 30 (2010) 1914-1924.

Cord Med (2014) (in Press).
[14] Ozdemir D, Uysal N, Gonenc S, Acikgoz O, Sonmez A,

[5] Bryce TN, Richards JS, Bombardier CH, Dijkers M P,

Topcu A, Ozdemir N, Duman M , Semin I, Ozkan H,

Fann JR, Brooks L, Chiodo A, Tate DG, Forchheimer

Effect of M elatonin on Brain Oxidative Damage

M , Screening for Neuropathic Pain after Spinal Cord

Induced by Traumatic Brain Injury in Immature Rats.

Injury with the Spinal Cord Injury Pain Instrument

Physiol Res 54 (2005) 631-637.

(Scipi): A Preliminary Validation Study. Spinal Cord 52

[15] Khazaeipour Z, Norouzi-Javidan

(2014) 407-412.
[6] Chen HC, Hsu PW, Tzaan WC, Lee AW, Effects of the
Combined Administration of Vitamins C and E on the
Oxidative Stress Status and Programmed Cell Death
Pathways after Experimental Spinal Cord Injury. Spinal
Cord 52 (2014) 24-28.
[7] Cleren C, Yang L, Lorenzo B, Calingasan NY, Schomer

M ehrabani

FK,

Kazazi

E,

A, Kaveh

M,

Emami-Razavi

SH,

Psychosocial Outcomes Following Spinal Cord Injury in
Iran. J Spinal Cord Med 37 (2014) 338-45.
[16] Larner D, Chronic Pain Transition: A Concept Analysis.
Pain Manag Nurs (2013) (in Press).
[17] Lee JY, M aeng S, Kang SR, Choi HY, Oh TH, Ju BG,
Yune TY, Valproic Acid Protects M otor Neuron Death

A, Sireci A, Wille EJ, Beal M F, Therapeutic Effects of

by

Coenzyme Q10 (Coq10) and Reduced Coq10 in the

Reticulum Stress-M ediated Cytochrome C Release after

M ptp M odel of Parkinsonism. J Neurochem 104 (2008)
1613-1621.

Inhibiting Oxidative Stress

and Endoplasmic

Spinal Cord Injury. J Neurotrauma 31 (2014) 582-594.
[18] Nakamura Y, Tajima K, Kawagoe I, Kanai M ,

[8] Erol B, Bozlu M , Hanci V, Tokgoz H, Bektas S,

M itsuhata H, Efficacy of Traditional Herbal M edicine,

M ungan G, Coenzyme Q10 Treatment Reduces Lipid

Yokukansan on Patients with Neuropathic Pain. Masui

Peroxidation, Inducible and Endothelial Nitric Oxide

58 (2009) 1248-1255.

Synthases, and Germ Cell-Specific Apoptosis in a Rat

[19] Nasirinezhad F, Saffarpour S, Involvement of NM DA

M odel of Testicular Ischemia/Reperfusion Injury. Fertil

Receptors in Antinociceptive Effect of Ascorbic Acid in

Steril 93 (2010) 280-282.

a Neuropathic Pain M odel. RJMS 15 (2009) 193-204.

[9] Ferrari LF, Chum A, Bogen O, Reichling DB, Levine

[20] Ordonez FJ, Rosety M A, Camacho A, Rosety I, Diaz

JD, Role of Drp1, a Key M itochondrial Fission Protein,

AJ, Fornieles G, Bernardi M , Rosety -Rodriguez M ,

in Neuropathic Pain. J Neurosci 31 (2011) 11404-

Arm-Cranking Exercise Reduced Oxidative Damage in

11410.

Adults with Chronic Spinal Cord Injury. Arch Phys

[10] Goecks CS, Horst A, M oraes M S, Scheid T, Kolberg C,
Bello-Klein A, Partata WA, Assessment of Oxidative

213

Med Rehabil 94 (2013) 2336-2341.
[21] Papucci L, Schiavone N, Witort E, Donnini M , Lapucci

519

حسینی ﻭ همﮑاران

 بر درد نورﻭﭘاتی کQ10 اثر کوآنزیم

A, Tempestini A, Formigli L, Zecchi-Orlandini S,

Neuronal Cell Death Induced by Oxidative Stress;

Orlandini G, Carella G, Brancato R, Capaccioli S,

Neuroprotection by Coenzyme Q10. Neurobiol Dis 18

Coenzyme Q10 Prevents Apoptosis by Inhibiting

(2005) 618-627.

M itochondrial Depolarization Independently of Its Free

[30] Sutachan JJ, Casas Z, Albarracin SL, Stab BR, Samudio

Radical Scavenging Property. J Biol Chem 278 (2003)

I, Gonzalez J, M orales L, Barreto GE, Cellular and

28220-28228.

M olecular M echanisms of Antioxidants in Parkinson's

[22] Peinado JR, Diaz-Ruiz A, Fruhbeck G, M alagon M M ,
M itochondria in M etabolic Disease: Getting Clues from

Disease. Nutr Neurosci 15 (2012) 120-126.
[31] Tan T, Barry P, Reken S, Baker M , Pharmacological

Proteomic Studies. Proteomics 14 (2014) 452-466.

M anagement of Neuropathic Pain in Non-Specialist

[23] Perry KN, Nicholas M K, M iddleton JW, Comparison of

Settings: Summary of Nice Guidance. BMJ 340 (2010)

a Pain M anagement Program with Usual Care in a Pain
M anagement Center for People with Spinal Cord Injury Related Chronic Pain. Clin J Pain 26 (2010) 206-216.
[24] Pfeiffer AM , Jaeckel J, Lewerenz R, Noack A, Pouya T,
Schacht C, Hoffmann J, Winter S, Schweiger M ,

c1079.
[32] Tang LH, Aizenman E, The M odulation of N-M ethyl-DAspartate Receptors by Redox and Alkylating Reagents
in Rat Cortical Neurones in Vitro. J Physiol 465 (1993)
303-323.

Schafer K, M ethner A, M itochondrial Function and

[33] Wu KL, Hsu C, Chan JY, Impairment of the

Energy M etabolism in Neuronal Ht22 Cells Resistant to

M itochondrial Respiratory Enzyme Activity Triggers

Oxidative Stress. Br J Pharmacol 171 (2013) 2147-

Sequential Activation of Apoptosis-Inducing Factor-

2158.

Dependent and Caspase-Dependent Signaling Pathways

[25] Pieczenik SR, Neustadt J, M itochondrial Dysfunction
and M olecular Pathways of Disease. Exp Mol Pathol 83
(2007) 84-92.

to Induce Apoptosis after Spinal Cord Injury. J
Neurochem 101 (2007) 1552-1566.
[34] Yowtak JJ, Wang HY, Kim YLu, Chung K, Chung JM ,

[26] Rekand T, Hagen EM , Gronning M , Chronic Pain

Effect of Antioxidant Treatment on Spinal Gaba

Following Spinal Cord Injury. Tidsskr Nor Laegeforen

Neurons in a Neuropathic Pain M odel in the M ouse.

132 (2012) 974-979.

Pain 154 (2013) 2469-2476.

[27] Ro LS, Chang KH, Neuropathic Pain: M echanisms and
Treatments. Chang Gung Med J 28 (2005) 597-605.

[35] Zeron M M , Fernandes HB, Krebs C, Shehadeh J,
Wellington CL, Leavitt BR, Baimbridge KG, Hayden

[28] Siniscalco D, Giordano C, Fuccio C, Luongo L,

M R, Raymond LA, Potentiation of Nmda Receptor-

Ferraraccio F, Rosside F, Novellis V, Roth KA, M aione

M ediated Excitotoxicity Linked with Intrinsic Apoptotic

S, Involvement of Subtype 1 M etabotropic Glutamate

Pathway

Receptors in Apoptosis and Caspase-7 over-Expression

Huntington's Disease. Mol Cell Neurosci 25 (2004) 469-

in Spinal Cord of Neuropathic Rats. Pharmacol Res 57
(2008) 223-233.
[29] Somayajulu M S, M cCarthy M , Hung M , Sikorska H,
Borowy-Borowski, Pandey S, Role of M itochondria in

214

in

Yac Transgenic

M ouse M odel

of

479.
[36] Zhou HY, Chen SR, Pan H, Targeting N-M ethyl-DAspartate Receptors for Treatment of Neuropathic Pain.
Expert Rev Clin Pharmacol 4 (2011) 379-388.

514

