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چکیده

اغلب نوروپاتی حسی دردناک شدید در طول شیمی درمانی با پاکلی تاکسول بروز می کندد .یدک ارتاداب بدیث اضدر ردد دردی
نانوذرات اکسید روی و ذرات با اندازه معمولی آن با فعالیت سیستم اپیوئیدی در مدل حیوانی درد حاد کشف شده است .درایث مطالعه مدا
بررسی ایث مطلب پرداختیم که ایا نانواکسید روی می تواند درد نوروپاتیک ناشی از پاکلی تاکسول را کاهش دهد .موش های نر بالغ (± 5
 20گرم) به ایث گروه ها تقسیم شدند :کنترل ,نانواکسید روی( ,)10 ,1, 0/1 mg/kgپاکلی تاکسول ( 4/5 mg/kgبمدت 4روز) و گدروه
تزریق توام نانواکسید روی و پاکلی تاکسول .ازمون پس کشیدن پا (اب گرم و سرد) برای ارزیابی درد و زمان تاخیر تا پاسد مدوش هدا در
روزهای  10 ،6 ،3و  14پس از اخریث تزریق پاکلی تاکسول ضات شد .پیش درمانی با نانواکسید روی وابسته بده دوز اسدتانه تممدب بدرای
پردردی ناشی از اب گرم را بطور معنی دار افزایش داد .اما اضر معنی دار بر استانه تممدب بدرای پدردردی ناشدی از اب سدرد در اضدر پداکلی
تاکسول نداشت .نتایج ما مشخص کرد که درمان با نانوذره اکسید روی توانایی تخفیف دادن درد القدا شدده توسدا پداکلی تاکسدول را دارا
است.

کلمات کلیدی :پاکلی تاکسول ,اکسید روی ,نوروپاتی ,پردردی

 .1مقدمه

پاکلی تاکسول یک داروی رد سرطان موضر است که در درمان سرطان های سینه  ,تخمدان ,ریه ,سر و گدردن مددت
ها است که مورد استفاده واقع می شود .یکی از ممدودیت های استفاده از ایدث دارو بدروز نوروپداتی حسدی دردنداک
شدیدبه دناال استفاده از آن می باشد .تاکنون چندیث مدل موشی مورد استفاده واقع شده تدا نشدانه هدا و مکانیسدم

های زیربنایی پردردی حرارتی ناشی از پاکلی تاکسول بررسی شود ( Dina et al., 2001 , Polomano , Smith
 .)et al., 2004زیرا نوروپاتی ممیطی ناشی از پاکلی تاکسول در موش های بزرگ ویژگی هایی را نشدان داده اسدت

که مشابه با نمونه های است کده در انسدان وجدود دارد ( .)Cliffer et al.,1998نانوپزشدکی یدک شداخه جدیدد از
فناوری نانو است که از ندانوذرات بدرای اهددا درمدانی مانندد رسداندن دارو بده ویدژه بده سیسدتم عصدای مرکدزی،
تصویربرداری ،تشخیص و درمان مورد استفاده واقع می شدود ( &Cho& Borgens, 2012; Chandra, Barick
 .)Bahadur, 2011;Kreuter, 2005نانواکسدید روی یدک ندانو ذره اکسدید فلدزی اسدت کده توجده بسدیاری از
پژوهشگران زیست شناسی و پزشکی را به خود جلب کدرده اسدت ( .)Wang, 2008; Wang, 2004ندانو اکسدید
روی به عنوان یک داربست سلولی در بازسازی بافت های عصای  CNSبه کار گرفته شده است .گزارش شده است که
ایث نانوذره رشد عصای را تشدید مدی کندد( .)Wang, 2008; Ansari et al., 2011همچندیث ،ایدث ندانوذره در
سیستم های دارورسانی مورد استفاده واقع شده است ( .)Chandra, Barick & Bahadur, 2011ایث نانوذره در
ممیا ابی می تواند یون های روی دو بار مثات ازاد کند ( .)Yank& Xie, 2006برخی مطالعات نشان داده اند کده
روی به عنوان شایع تریث عنصر کمیاب در بدن حیوانات وقتی که به صورت خارجی تجویز شدود قادراسدت احسدا
درد را تمت تاضیر قرار دهد ( Hmbidge at al., 2010; Liu, Wakkor& Tracey, 1999; Larson& Kitto,
 .)1997; Matsunami & Kirishi, 2011تزریق سیستمیک کلرید روی دارای اضدرات ردد درد احشدایی اسدت
( .)Matsunami& Kirishi, 2011هم چنیث تجویز داخب صفاقی کلرید روی ،توانسته است پردردی حرارتدی یدا
درد نوروپاتیک موش های بزرگ را سرکوب کند ( .)Liu, Wakkor& Tracey, 1999در حالی کده تجدویز داخدب
نخاعی کلرید روی بی دردی حرارتی ایجاد کرده است ( .)Larson& Kitto, 1997یک مطالعده بدالینی نشدان داده
است که غلظت پداییث روی پالسدما بدا درد در ناحیده زبدان بیمدارن بعندوان ندوعی از درد نوروپاتیدک همدراه اسدت
( .)Yoshida et al., 2010با وجود اینکه نانواکسید روی می تواند یدون روی دو بدار مثادت ازاد کندد ،ولدی ،هدی
مدرکی در مورد اضرات نانواکسید روی یا حتی شکب متعار اکسید روی بر درد وجود نددارد (.)Yank& Xie 2006
تولید بیش از حد ترکیاات اکسیداتیو فعال و کاهش انتی اکسیدان درون زاد از عوامب دخیب در بروز عدوار ناشدی
از سمیت پاکلی تاکسب در نظر گرفته شده اندد ( .)Alexandre et al., 2015در مقابدب نانواکسدید روی فعالیدت
انتی اکسیدانی متوسطی نشان داده و فعالیت ردالتهابی بسیار عالی توسا سرکوب وابسته به دوز هدم بدر mRNAو
هم بربیان پروتئیث های چون  iNOS, COX-2, IL-1b, IL-6 and TNF-aرا نشان داده است ( Nagajyothi et
 .)al., 2015هد از ایث مطالعه بررسی اضر نانواکسید روی بر درد نوروپاتیک حرارتدی ناشدی از پداکلی تاکسدول در
موش کوچک است.
 -2مواد و روش ها
 -1مراحب سنتر نانوذره اکسید روی
نانوذرات اکسید روی بر اسا روش پیشنهادی  Yadavو همکاران ( )200۸از مواد اولیه زیر سنتز خواهدد
شد ( )Yadav et al., 2008ابتدا ،در یک بشر مقدار  7,2گرم سود ) (NaOHدر  1۸میلی لیتر آب مقطر حب شده
و همزمان در بشر دیگری  4,6گرم نیترات روی) ، (ZnNO3در  1۸میلی لیتر آب مقطر حب خواهد شد .سپس ،ایث
دو مملول همزمان به  45میلی لیتر اتانول  96درصد ارافه خواهند شد .مملول نهایی ،برای مدت نیم سداعت تمدت
تابش پروب فرا صوت ) (W 400روی پالس  %۸0و دامنه  %50قرار خواهد گرفت .پس از ده دقیقه استراحت ،مملول
از رسوب به آرامی جدا و حذ شده و رسوب حاصب با مخلدوب آب و اتدانول ( )50-50سده مرتاده شسدته شدو داده
خواهد شد .سرانجام ،رسوب باقیمانده در پایان کار در یک آون با دمای  60درجه سدانتی گدراد و بمددت  24سداعت
کامال خشک خواهد شد( .)Heidaripour, 2015مملول سوسپانسیون آبی نانواکسید روی در آب مقطدر بده شدر
زیر تهیه خواهد شد :نانوذره ابتدا در آب مقطر حب شده و سپس به مدت  20دقیقه قاب از تزریق به موش ها سونیکه
خواهند شد در نهایت قاب از تزریق مملول حاوی نانوذرات بمدت یدک دقیقده ورتکدس خواهندد شدد ( Xie et al.,
.)2012, Ben-Slama et al., 2015
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 -2ایجاد مدل نوروپاتی ممیطی توسا تجویز مکرر پاکلی تاکسول
روش  Moو همکاران در سال  2012برای ایجاد اضرات عصای ممیطی پاکلی تاکسول مورد استفاده واقع خواهد شدد.
به ایث منظور داروی پاکلی تاکسول تولید داخب کشور (دوز 4/5میلی گرم/کیلوگرم ،چهار مرتاه در مدت یک هفتده) بده مدوش
های گروه های دریافت کننده ایث ترکیب تجویز خواهد شد  (Mo).ایث روش تجویز پاکلی تاکسول به ایث دلیب انتخداب شدده
است که بیشتریث رایعه را بر تمامی انواع رشته های عصای موجدود در عصدب سدیاتیک بددناال دارد  (Han, 2013).اضدرات
ایجاد کننده نوروپاتی حسی بدناال ایث دوز در مدل های موشی پیش از ایث نیز به تاییدد رسدیده اسدت  (Dina).مدوش هدای
گروه کنترل حالل پاکلی تاکسول را با همیث حجم به صورت داخب صفاقی دریافت خواهند کرد .یک ساعت بعد از تجویز پاکلی
تاکسول در گروه دریافت کننده نانوذره-پاکلی تاکسول ،مملدول آبدی حداوی غلظدت هدای ( 1 ،10و  0/1میلدی گرم/کیلدوگرم)
نانوذرات اکسید روی بصورت داخب صفاقی به موش ها تجویز خواهد شد  (Xie, 2012).به ایث ترتیب موش ها بطدور تجمعدی
حداکثر  40میلی گرم/کیلوگرم را دریافت خواهند کرد .برای ارزیابی اضرات ایث تجویز بر آستانه درد موش ها ،آسدتانه پایده درد
در موش ها  3روز قاب از شروع تزریق پاکلی تاکسول مورد سنجش قرار خواهد گرفت .همچنیث آستانه درد آنها در روزهدای ،7
14 ،10و  17بعد از تجویز اولیث دوز پاکلی تاکسول توسا روش سنجش درد گرمایی و سرمایی مورد سنجش واقع خواهد شد
(Nieto).در موش های که فقا پاکلی تاکسول دریافت کرده اند در روز دهم پس از تجدویز اولدیث دوز پداکلی تاکسدول بدرای
ارزیابی اضر نانوذره اکسید روی بر درد موش دوز  10میلی گرم از نانوذره را دریافت و سدپس در زمدان هدای ،120 ،90 ،60 ،30
 1۸0دقیقه پس از نانوذره نیمی مورد آزمایش درد سرمایی و نیم دیگر مورد آزمایش درد گرمای قرار خواهند گرفت(Nieto).
 -3نموه سنجش درد گرمایی در موش ها
جهت سنجش پاس به ممرک های گرمای دردزا در گروه های تجویز کف پا نانواکسید روی در مدل پداکلی تاکسدول
از روش پیشنهادی  Chaoو همکاران در سال  2012استفاده خواهد شد  (Chao, 2012).موش ها توسا یک حوله نگهداری
شده و پای آنها در آب داغ  46درجه سانتی گراد فرو برده خواهد شد و زمان پس کشیدن پا توسا موش ها مورد سنجش واقع
خواهد شد .زمان  Cut offبرای ایث آزمایش  20ضانیه بوده و هر موش سه مرتاه و با فاصله  10ضانیه از هم مورد سدنجش قدرار
خواهد گرفت .ایث آزمایش یکاار قاب از شروع تجویز نانوذرات به موش برای بدست آوردن آسدتانه پایده حدس درد در مدوش و
یکاار پس از درمان با نانوذره به موش ها و در آزمون درد عضالنی نیز عالوه بر موارد فوق یکاار هم نیم ساعت پس از تجویز آب
نمک غلیظ به موش ها سنجیده خواهد شد.
 -4نموه سنجش درد سرمایی در موش ها
جهت سنجش اضر ممرک های سرمایی در موش های گروه تجویز کف پا نانواکسید روی بر پر دردی پداکلی تاکسدول
پاس های موش ها به پردردی سرمایی از روش پیشنهادی  Kanyadharaو همکاران در سال  2014اسدتفاده خواهدد شدد
(Kanyadhara, 2014).به ایث منظور هر دو پای موش ها به طور جداگانه در آب سرد  -4درجه سانتی گراد فرو برده شده
و زمان پس کشیدن پای موش ها ضات خواهد شد .

 .2-2جدولها ،شکلها ،دیاگرامها و عکسها

منمنی شماره  1-3نشان داد که تجویز پاکلی تاکسول (دوز تجمعی  1۸میلی گرم/کیلوگرم در طی چهار روز بصورت داخب
صفاقی) از روز سوم پس از پایان تجویز پاکلی تاکسول به بعد دچار حساسیت بیشتر معنی داری )(p<0.01نسات به ممرک
گرمایی (آب گرم  4۸درجه سانتی گراد) شد .داده های شکب گویای ایث نکته هستند که بدناال تجویز پاکلی تاکسول در هر
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دو پای راست و چپ موش بطور معنی دار) (p<0.01درد نوروپاتیک القا می شود .و ایث درد از روز سوم پس از پایان تجویز
شروع شده و تا روز چهاردهم بطور معنی دار درد باقی می ماند.

اضر تجویز پاکلی تاکسول بر آستانه درد حرارتی پا در موش کوچک .داده ها نشان دهنده میانیگیث SEM ±زمان تاخیر تا پاسد
موش ها نسات به ممرک است .داده های توسا آزمون ANOVAدو طرفه و آزمون متعاقب Bonferriniمورد مقایسده قدرار
گرفته اند .هر داده با گروه کنترل مورد مقایسه قرار گرفته است.

اضر تجویز غلظت های مختلف از نانوذره روی به تنهای بر آستانه درد حرارتی پا در موش کوچک .داده ها نشان دهنده میانیگیث
SEM ±زمان تاخیر تا پاس موش ها نسات به ممرک است .داده های توسدا آزمدون ANOVAدو طرفده و آزمدون متعاقدب
Bonferriniمورد مقایسه قرار گرفته اند .هر داده با گروه کنترل مورد مقایسه قرار گرفته است.
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اضر تجویز غلظت های مختلف از نانوذره روی بر آستانه درد حرارتی پا ناشی از تجویز پاکلی تاکسول به ترتیب در پای راست و چپ در
زمان تاخیر تا پاس موش ها نسات به ممرک است .داده های توسا آزمون  SEMموش کوچک .داده ها نشان دهنده میانیگیث ±
مورد مقایسه قرار گرفته اند .هر داده با گروه کنترل مورد مقایسه قرار گرفته استBonferrini .دو طرفه و آزمون متعاقب ANOVA

 .3-2نتایج و بحث روی نتایج

شکب  1نشان می دهد که تجویز پاکلی تاکسول ساب بروز پردردی در طی روزهای  3تا  10پدس از تجدویز در مدوش هدا مدی
شود .تجویز نانوذره اکسید روی ساب کاهش درد حرارتی به طور معنی دار ( )p<0.01در موش ها در آزمون فرو پدردن پدا در
اب گرم شد .همچنیث مشخص شد که تمامی دوز های بکار گرفته شده از نانواکسید روی دارای اضر بی دردی بوده و بیشدتریث
دوز بکار گرفته شده از نانواکسید روی بیشتریث اضر معنی دار ( )p<0.01را بر پردردی ناشی از پاکلی تاکسول داراست اما بکدار
گیری نانواکسید روی در تمامی دوزها در مدل سنجش درد حرارتی سرمایی ناشی از پاکلی تاکسب هی اتدر معندی دار بدر درد
موش ها نداشت.
یافته های دانشمندی بنام Taylorو همکارانش در سال  1993نشان داد که در ارتااب با درد حرارتی بیث سمت راست و چپ
بدن تفاوت در حساسیت وجود دارد ( .)Taylorرمث اینکه تمقیقات بالینی نیز نمونه مشابهی از چنیث تفاوت نسدات بده درد
گرمایی را تایید می کنند( .)Wasanدر تایید یافته هدای اضدر بخشدی ندانوذره اکسدید روی بدر درد حرارتدی دکتدر کسدمتی و
همکاران در سال  2015گزارش کرده اند که تجویز دوز  0/5میلی گرم/کیلوگرم ایث ذره به موش های بزرگ آزمایشگاهی مداده
ساب بروز بی دردی در آزمون های هات پلیت و تیب فلیک ساب القای بی دردی در مدوش هدا مدی شدود ).(Kesmati1ایدث
دانشمند در سال  2013با چاپ مقاله ای دیگر و مقایسه نانوذره و شکب ملکولی اکسید روی در موش های بدزرگ آزمایشدگاهی
نر گزارش کرده است که فرم نانو و ملکولی اکسید روی هر دو ساب کاهش درد در روش صفمه داغ
می شود ).(Kesmati2
 .3نتیجهگیری

نتایج ایث پژوهش در ارتااب با اضر بی دردی ناشی از اکسید روی در مدل درد نوروپاتیک حرارتدی ناشدی از پداکلی تاکسدول بدا
توانمندی بی دردی گزارش شده برای ایث نانو ذره در دیگر مدل ها مشدابهت دارد( & Wang, 2004; Dawei, Zhisheng
 .)Augua, 2010در ارتااب با مکانیسم احتمالی اضر بی دردی ناشی از اکسید روی ایث نظریه مطر شده است که ایث نانوذره
اضرات خودش را از طریق اضر بر مکانیسم هدای پدس سیناپسدی اعمدال مدی کندد ( Yank & Xie, 2006; Takeda et al.,
 .)2004; Hambidge et al., 2010مدارکی در دست است که نانوذره اکسید روی می تواند بعنوان یک مهدار کنندده غیدر
رقابیت گیرنده  NMDAگلوتامات عمب کند ( Westbrook & Mayer, 1987; Nozaki et al., 2011; Mony et al.,
 .)2009همچنیث روی می تواند ساب مهار رهایش گلوتامات از طریق رهایش ناقب عصای مهاری گابا شدود ( Wang et al.,
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 ایث درست عکس مکانیسدم بدروز درد توسدا پداکلی تاکسدول.)2001; Takeda et al., 2004; Takeda et al., 2004
Yan ( است که ساب افزایش رهایش گلوتامات و افزایش حساسیت گیرنده های آن در شاخص خلفی نخاع و بروز درد می شود
 همچنیث تفاوت اضر نانوذره اکسید روی بر دو نوع مختلف سرمای و گرمدای بدروز درد بدا گزارشداتی قالدی در.)et al., 2015
.)Jørum et al., 2003(  در انواع مختلف درد حرارتی همخوانی داردNMDA ارتااب با دخالت گیرنده های
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Nano zinc oxide ameliorates paclitaxel-induced thermal
neuropathic pain in mice
Zahra Karami

Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Shahed,
Opposie Holy shrine of Imam Khomeini, Khalij Fars Expressway, Tehran, Iran,
E-mail: tanhasetareyeshab@gmail.com
Majid Hassanpour-Ezatti
Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Shahed,
Opposie Holy shrine of Imam Khomeini, Khalij Fars Expressway, Tehran, Iran,
E-mail: Hassanpour@Shahed.ac.ir
Abazar Hajnorouzi
Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, University of Shahed,
Opposie Holy shrine of Imam Khomeini, Khalij Fars Expressway, Tehran, Iran,,
E-mail: ahajnorouzi@shahed.ac.ir
Abstract. Severe painful sensory neuropathy often occurs during
paclitaxel chemotherapy. An Interaction was found between analgesic
effect of nano and conventional size of zinc oxide and opioidergic
system activity in animal model of acute pain. In this study we explore
whether nanozinc oxide could ameliorate paclitaxel-induced
neuropathic pain. Adult male mice (20±5gr) divided into the groups:
control, nZnO (0.1, 1, 10, mg/kg), paclitaxel (4.5 mg/kg for 4 days),
and co-injected groups of nZnO and/paclitaxel. Paw immerssion assay
(hot and cold water) was used to evaluation of nociception and post
injected latencies were recorded 3, 6, 10 and 14 days after last
injection of paclitaxel. Pretreatment with nZnO dose-dependently
significantly raised the thresholds for hot water hyperalgesia. But, it
has no significant effect on threshold for cold water hyperalgesia
induced by paclitaxel in mice. Our results reveal the amilorative
potential of nZnO treatment on paclitaxel-induced painful peripheral
neuropathy.
Keywords: Paclitaxel; ZnO, Neuropathy, hyperalgesia
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