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  خالصه
 در مهمی نقش اکسیداتیو استرسنشان داده شده کـه  . باشد میترین علت درگیري اعصاب محیطی شایعشیرین دیابت  :مقدمه
در  IMODاثـرداروي مطالعه بررسـی  هدف این . کند می ایفا دیابت اريبیم در رفتاري و نورولوژیک تغییرات از بسیاري پیدایش
  . بوده است  شده با استرپتوزوتوسین صحرایی نر دیابتی هاي موشنوروپاتیک در درد درمان 

  IMOD، دیابتی دریافت کننـده  )sham(، شمکنترل: به چهار گروهموش صحرایی نر 32 تجربی در این مطالعه :هامواد وروش
ازاي هر کیلوگرم وزن بدن استرپتوزوتوسین حل شده به   گرم میلی45القاي دیابت با تزریق داخل صفاقی . تقسیم شدندو حالل 

هفتـه داروي   2هـاي گـروه دیـابتی بـه مـدت       هـا،  مـوش   دیابتی شدن مـوش  پس از تأیید. موالر انجام شد 1/0در بافر سیترات 
IMOD )40 هاي کنتـرل و   در انتهاي هفته هشتم موش. و حالل دریافت کردند) فاقیگرم بر کیلوگرم وزن بدن، داخل ص میلی

جهـت آنـالیز داده هـا از آزمـون آنـالیز واریـانس       . قرار گرفتنـد  Tail Flickو  Hot Plateهاي تیمار شده تحت بررسی آزمون
  .طرفه استفاده گردید یک

داروي  .شم نسبت بـه گـروه کنتـرل کـاهش یافـت     حالل و در انتهاي هفته هشتم زمان پاسخ به درد حرارتی در گروه  :هایافته
IMOD   باعث افزایش زمان پاسخ به درد حرارتی نسبت به گروه حالل و شم در آزمـونHot Plate  01/0( .شـدp< (  ولـی در

  .مشاهده نشد داري معنی تفاوتTail Flickآزمون 
نوروپاتیـک در   درد قـادر بـه کـاهش    اکسـیدان  یآنتـ بـه عنـوان یـک    IMODمصرف داروي نشان داد که ها  یافته: گیرينتیجه

کـه   اسـت  امیـد  برنـد  مـی رنـج   آنبا توجه به اینکه مبتالیان به نوروپاتی دیـابتی از درد ناشـی از    .استحیوانات مبتال به دیابت 
  .باشد مؤثربتواند در کاهش درد ناشی از نوروپاتی دیابتی  IMOD استفاده از داروي

 ، موش صحرایی نر دیابتی، درد حرارتیروپاتی آیمود، نو: کلیدي هايواژه

 

mailto:nzangiabadi1@gmail.com
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  مقدمه
 است مزمن يها يماریب از يا مجموعه شامل شیرین  دیابت

 .]1[همراهاست) رگلیسمیهیپ( قندخون افزایش با که
 ،C-پروتئینکیناز شدن فعال باعث مزمن هیپرگلیسمی

 در و لیپیدها و پروتئینهاقندها باآنزیمی واکنش غیر افزایش
 از ]2-3[شود یم سلول يها میآنز فعالیت در تغییر نتیجه
 فعال يها کالیراد تولید ،گلوکز ونیداسیاتو اکس ،طرفی
 افزایش را) esReactive Oxygen Spici( اکسیژن

 دیابت به مبتالیان در اکسیداتیو استرس القاي باعث و دهد یم
 يها اندام و عملکرد ساختار بر فرایندها این مجموعه. شود یم

 بروز به منجر و کنداعمال می توکسیک اتاثر مختلف
 نوروپاتی و عروقیـقلبی عوارض ،نفروپاتی ،رتینوپاتی

 آسیب ،دیابت به مبتال افراد 60% از بیش در ]1،4[.شود یم
 اکسیداتیو استرس از ناشی محیطی نورونهاي

نوروپاتی محیطی  ]5[.است تشخیص قابل) نوروپاتیمحیطی(
در مراحل اولیه با افزایش فعالیت فیبرهاي عصبی همراه است 

باعث اختالل در حساسیت طبیعی سیستم عصبی به  و
درد  .شود یمدرد حرارتی دیابتی  جادیو ا دردزا يها محرك

نوروپاتی از دردهاي شایع بیماران مبتال به دیابت بوده و یک 
محیطی و مرکزي است که به دالیل  منشأدرد مزمن با 

 نیتر مهمدر حقیقت یکی از  ]6[.شود یممختلف ایجاد 
بالینی افراد مبتال به دیابت قندي هیپرآلژزي  يها تیشکا

ناشی از نوروپاتی محیطی است که اغلب با افزایش درد و درد 
 )Hyperalgesia AND Allodynia(ناشی از یک محرك 

قرار  ریتأثکیفیت زندگی این افراد را تحت  و ]7[همراه بوده
اران از اهمیت خاصی تعدیل درد این بیم ،بنابراین. دهد یم

بررسی راهکارهاي درمانی که با  ،اساس نیبر ا. برخوردار است
اثر  و اعمالکاستن از شرایط ایجاد استرس اکسیداتیو 

 يها بیآسبتواند منجر به کاهش روند پیشرفت  یدانیاکس یآنت
، بسیار مهم ایجاد هیپرآلژزیا جلوگیري کند و ازنورونی شود 
 خورشید و همکارانش و همچنینخرم اگرچه .خواهد بود

Sindrup  تحلیل عصب یا تغییر  و همکارانش نشان دادند که
در سیستم نوروترانسمیتري مسئول تغییر درك درد در 

 ، لکن مکانیسم دقیق آن هنوز شناختهاستبیماران دیابتی 
 معمول داروهاي با بیماران این در درد درمان .نشده است

 تأثیرگذاري داروها این ،طرفی از. نیست بخش تیرضا چندان
 تحمل غیرقابل جانبی عوارض به است ممکن و نددار محدودي
راهی در جلوگیري  ها دانیاکس یآنتامروزه درمان با  وندش منجر

بودن و قطعیت آن  مؤثراما  باشد یماز بروز نوروپاتی دیابتی 
 کاهش یا يجلوگیر ايبر ]8-9[هنوز به اثبات نرسیده است

 تترکیبااز  یکاف ریمقاد ستا زمال کسایشیا تنش
خاصیت  یکی از داروهاي گیاهی که .دشو فمصر دانیاکس یآنت
. باشد یم IMODشناخته شده است  آن  یدانیاکس یآنت

IMOD(Immuno Modulator Drug)  به معنی داروي
توسط  1384این دارو در سال . کننده ایمنی  استیلتعد

این دارو مخلوطی از  و پژوهشگران ایرانی ساخته شد
گیاهی رازیانه، رزا کانینا و گزنه به همراه سلنیوم  يها عصاره

اثرات  IMODدهنده آن به علت ماهیت مواد تشکیل. باشد یم
 مثبتی بر سیستم ایمنی بدن در مقابله با ویروس ایدز و

 گونه چیهفعالیت محافظت کبدي در حیوانات دارد و تاکنون 
عوارض جانبی جدي در اثر مصرف این دارو مشاهده نشده 

کاروتن موجود در میوه رزا کانینا کلسترول و بتا. ]9- 10[است
و همچنین اسانس رازیانه باعث  دهد یمقند خون را کاهش 

صحرایی نر دیابتی  يها در موشکاهش قند خون 
گیاه گزنه باعث کاهش قند خون ناشتا و  .]11[گردد یم

که یک همچنین سلنیوم .]12[گردد یمA1Cهموگلوبین 
عنصر کمیاب ضروري در انسان است نقش کلیدي در حفاظت 

  . ]9[کند یمدر مقابل استرس اکسیداتیو بازي  ها سلول
یک داروي  IMODمطالعات نشان داده است که داروي 

، کنندگی سیستم ایمنیتعدیل داراي خاصیتجدید و
  .]13[باشد می اکسیدانی آنتیضدالتهابی و 
هاي دخیل در فیزیوپاتولوژي مکانیزم بر اساس ،بنابراین

 ضدالتهابی و یدانیاکس یآنت و اثراتنوروپاتی دیابتیک 
IMOD،  در تسکین درد  ها دانیاکس یآنت ریتأثبررسی

ه و این نوروپاتیک دیابتی از اهمیت خاصی برخوردار بود
مطالعه با هدف بررسی اثر احتمالی این داروي جدید در 
پیشگیري از بروز درد نوروپاتیک پس از ایجاد مدل دیابت در 

  .نر انجام شد يها موش
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  ها و روشمواد 
 32مطالعه تجربی بر روي این  :آماده کردن حیوانات -1

در محدوده  Sprague dawleyسر موش صحرایی نر نژاد 
حیوانات در طول دوره تیمار . انجام شد گرم 250- 300وزنی 
استاندارد با درجه حرارت  شرایطزمان آزمون در  استثناي به
ساعته تاریکی و  12 هاي دورهو  گراد سانتیدرجه  2±22

 ها آن اختیاردر  آزادانه طور بهو آب  غذا وروشنایی قرار داشتند 
  .قرار داشت

رایی به چهار صح هاي موش :مورد آزمایش هاي گروه-2
دریافت  يا مادهدیابتی ولی هیچ ( شمکنترل، : گروه
دیابتی (حالل، دیابتی دریافت کننده آیمود و )کردند ینم

 هرموش در  8حداقل (تقسیم شدند )دریافت کننده آب مقطر
  ).گروه

 45القاي دیابت با تزریق داخل صفاقی  :القاي دیابت- 3
به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن  ]14-15[گرم میلی

مول 1/0، حل شده در بافر سیترات ) STZ(استرپتوزوتوسین 
 1/0 اسیدسیتریکبافر سیترات از ترکیب دو ماده (بر لیتر

گرم که با نرمال سالین به حجم  47/1موالر و سدیم سیترات 
سنجش قند . نجام شدا ]16[.آید می دست به شود میرسانده 

خون براي تشخیص القاي دیابت در انتهاي هفته اول بعد از 
و با استفاده از خون سیاهرگ دمی با کمک کیت  STZتزریق

. انجام شد) performaمدل  ACCU-CHEK(گلوکومتر
بود که حیوانات از  گونه اینشرایط ناشتا بودن حیوانات به 

 ها آنس قند خون صبح گرسنه بودند و سپ 8شب تا  8ساعت 
 200حیوانات با قند خون بیش از  ]17[.شد گیري اندازه
لیتر به عنوان دیابتی در نظر گرفته در دسی گرم میلی
در این مطالعه جهت درمان هایپرآلژزي . ]18،15[شدند

ن به ازاي هر کیلوگرم وز گرم میلیIMOD )40نوروپاتی از 
تیک بودن هفته پس از تشخیص دیاب 6) ، داخل صفاقیبدن
هفته زمان الزم  6تا  4( هفته استفاده شد 2به مدت  ها موش

 اند شدهاست تا حیواناتی که با استرپتوزوتوسین دیابتی 
مقطر از انتهاي  آب) حالل(گروه شاهد . )نوروپاتی گردند

. ]16،18-19[هفته دریافت کردند 2به بعد به مدت  6هفته 
  .داروها از شرکت دارویی رز فارمد تهیه گردید

 Tailآزمونروش ارزیابی درد با استفاده از - 4

Flick:  آزمونTail Flick  استاندارد  هاي آزمونیکی از
در این آزمون نور . باشد میمیزان هایپرآلژزیا  گیري اندازهبراي 

به قسمت انتهاي دم حیوان توسط  کاندال 5حرارتی با شدت 
 )LE-7406ساخت کشور اسپانیا ( Tail Flickه دستگا

 Tail Flick(پس کشیدن دم  تأخیريتابانده شد و زمان 

Latency ( از زمان شروع تاباندن حرارت تا برداشتن دم
جهت جلوگیري از آسیب بافتی . شد گیري اندازهثانیه  برحسب

. ثانیه در نظر گرفته شد 10حداکثر زمان تاباندن نور به دم 
بار  3پس کشیدن دم  تأخیرير حیوان زمان براي ه
زمان  عنوان به گیري اندازهبار  3شد و میانگین  گیري اندازه

فاصله  گیري اندازهبین هر بار . گزارش شد ) TFL( تأخیري
 .]20[دقیقه در نظر گرفته شد5زمانی 

 Hotآزمونروش ارزیابی درد با استفاده از -5

Plate:  ابزار دیگري که جهت سنجش حساسیت نسبت به
-Hot Plate)LEدرد مورد استفاده قرار گرفت، دستگاه 

بود دستگاهی که شامل یک  )ساخت کشور اسپانیا 7106
از جنس پلکسی گالس  اي دیوارهو  مترسانتی 19صفحه به قطر

این دستگاه که از طریق مقاومت . است مترسانتی 30 به ارتفاع
. است سنجوترموستات زمانمتصل به  شود میالکتریکی داغ 

زمان . تنظیم شد گراد سانتیدرجه  52درجه گرماي صفحه 
حیوان  که زمانیپاسخ به درد حرارتی از زمان شروع آزمون تا 

. ، محاسبه شدکرد میشروع به لیسیدن پاهاي جلویی یا پرش 
واکنش حیوان در برابر درد حرارتی ) Cut Off( حداکثر زمان

  .]21[ثانیه در نظر گرفته شد 60
جهت . ارائه شدانحراف معیار  ±میانگین صورت  به ها داده

 One( طرفه یکانس بررسی تفاوت آماري از آزمون آنالیز واری

Way Anova( افزار نرم SPSS در صورت . استفاده شد
 Tukeyاز  ها گروهبودن، جهت بررسی تفاوت بین  دار معنی

Post Hoc 05/0. استفاده شدp< داري معنیمالك  عنوان به 
  .مطرح گردید

  هایافته
مشاهده  1جدول شماره  در چنانکه :مشخصات متابولیک

هفته کمتر از  8دیابتیک بعد از  يها موشوزن بدن  شود می
بر  گرم میلیIMOD )40داروي درمان با  .کنترل بود
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بر سطح گلوکز  داري معنی تأثیرهفته  2به مدت  )کیلوگرم
  .)1جدول ( اشتدندیابتی  هاي موشخون 

  

  )8=تعداد( ها گروهوزن بدن قبل و بعد از مداخله و سطح گلوکز خون در تمامی  -1جدول 
  

 عد از مداخلهقند خون ب
  )دسی لیتر /گرم میلی(

قند خون قبل از 
 /گرم میلی( مداخله

  )دسی لیتر

وزن بدن بعد از 
  مداخله

 )گرم(

وزن بدن قبل از 
تزریق 
 )گرم(استرپتوزوتوسین

  گروه
 

  کنترل  62/4±272  70/4±25/278  87/9±110  59/5±87/112
92/16±85/522****  97/19±14/457  54/9±2157/218

****  
16/8±263  Sham  

 
19/23±42/510

****  
14/21±71/443  42/5±257/220

****  
  حالل  ۶۵/۵±85/264

  
94/21±25/396****  31/13±14/467  32/17±240

***†  
64/4±14/270  IMOD 

  گرم میلی 40
ر مقایسه با د †P<0.05، در مقایسه با گروه کنترل و   ****P<0.001 ***, P<0.0001 :انحراف معیار ±صورت میانگین   به ها داده

  آنالیز واریانس یک طرفه = نوع آزمون   . عدد هستند 8تعداد حیوانات در هر گروه  .گروه شم 
 درددیابت و افزایش قند خون به مدت طوالنی باعث ایجاد 

 Hotزمان واکنش به درد حرارتی در آزمون  کاهشنوروپاتی و 

Plate  و آزمونTail Flick فته که در ه اي گونه به، شود می
هشتم پس از القاء دیابت در این تحقیق نیز زمان واکنش به 

 شمو گروه درد حرارتی در گروه دیابتی دریافت کننده حالل 
 .)>01/0p( نسبت به گروه کنترل نشان داد داري معنی کاهش

داخل  صورت بههفته  2به مدت   IMODداروي ازاستفاده 
زایش باعث اف STZدیابتی شده با  هاي موشصفاقی در 

 Hot Plateدر زمان واکنش به درد در آزمون  داري معنی
 شمنسبت به گروه دیابتی دریافت کننده حالل و گروه 

 . )1نمودار( .)>01/0p(شد

  
و شم با گروه  vehicleگروه  دار یمعن اختالف >Hot Plate:   **01/0pثر آیمود  در زمان پس کشیدن دم در آزمون ا  :1شکل 
control - ††)001/0p<(  و شم گروه حاللبا  گرم یلیم  40ایمود دوز  گروه دار یمعناختالف  

 2به مدت  IMODداروي ازین در حالی است که استفاده ا
دیابتی شده با  هاي موشداخل صفاقی در  صورت بههفته 
STZ  در زمان واکنش به درد در آزمون  داري معنیتفاوت

Tail Flick کننده حالل و نسبت به گروه دیابتی دریافت
 )>01/0p(ولی به گروه کنترل نزدیک بود نشان ندادگروه شم 

  ).2نمودار (
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با گروه  و شم دار گروه حالل اختالف معنی>Tail Flick **  :01/0pاثر داروي آیمود در زمان واکنش به درد در آزمون  :2شکل

control - †††001/0p<  گرم  با گروه حالل و شم میلی 40ایمود دوز  گروه دار معنیاختالف 

 بحث 

شـم  مطالعـه مـا نشـان داد کـه حیوانـات گـروه        هـاي  افتهی
رفتاري کمتري در برابر محرك حرارتـی نسـبت بـه     هاي پاسخ

نوروپـاتی   دلیل به تواند میگروه کنترل از خود نشان دادند که 
حسـی و حرکتـی    هاي پیامل در سرعت هدایت دیابتی و اختال

باعـث بهبـود    IMODیز خوراکی داروي تجو که درحالی. باشد
در مطالعـه  .صحرایی گردیـد  هاي موشدرد نوروپاتی دیابتی در 

پس از القاء و اثبات نوروپـاتی دیـابتی     IMODحاضر مصرف 
 6تـا   4مدت زمان مورد نیاز براي نوروپـاتی شـدن حیوانـات    (

اثبـات    hot plateو  tail flickآزمـون هفتـه بـودو بـا دو    
باعـث کـاهش درد در    توانـد  مـی این دارو  که ددانشان ) گردید

آزمون پاسخ به درد حرارتی در حیوانات دیابتی در مدت زمانی 
  . شبیه به شرایط کنترل شود

بـر   هـا  اکسـیدان  آنتـی مطالعات زیادي در مورد اثرات مفید 
ــرد  ــاختاربافتعملک ــاي وس ــود دارد  ه ــی وج ــبی محیط . عص
Podratz     ــو ــه حض ــان  دادنــد ک ــارانش نش ر مــواد و همک

ریشـه   هـاي  نـورون جهت میلینه شـدن اکسـون    اکسیدان آنتی
که  ثابت کردندجعفري و همکارانش . ]20[خلفی ضروري است

ــر دو    ــونین ه ــا و مالت ــاره خرم ــرف عص ــهمص ــوان ب ــک  عن ی
ــه کــاهش هــایپرالژزي نوروپاتیــک در   اکســیدان آنتــی ــادر ب ق

ــات م ــت حیوان ــه دیاب ــتال ب همچنــین خاصــیت .]22[هســتب
 هـاي  نـورون بـا افـزایش عملکـرد     Eویتـامین   اکسـیدانی  آنتی

در کاهش دردهاي نوروپاتیک ناشی از دیابـت   تواند میمحیطی 

جنسـی   هـاي  هورمـون و همچنین با بهبود عملکـرد   بوده مؤثر
ــه در  ــد پیــري   هــاي مــوشمردان  مــؤثرمســن در کــاهش رون
و همکـــارانش ثابـــت کردنـــد داروي  Mohraz. ]23[باشـــد

IMOD مـؤثر تم ایمنی در افراد مبتال به ایـدز  در بهبود سیس 
در درمان مسـمومیت عفـونی    تواند می IMOD ]24[باشد می

 .  ]25[مـؤثر باشـد   آنمـرگ و میـر ناشـی از     کـاهش  وشدید 
هپاتوتوکسیسیته القاء  شده توسـط   علیه دارواین  ،نآ عالوه بر
CCL4     آن در  تـأثیر در موش صحرایی  اثـر مثبـت داشـته و

همچنـین اثـرات آنتـی    . ]9[بیماري کبدي ثابـت شـده اسـت    
ــک و آ ــیک  موتاژنیـ ــی ژنوتوکسـ ــیده  آننتـ ــات رسـ ــه اثبـ بـ

ــین هــم]26[اســت ــد مــیIMOD داروي چن یــک داروي  توان
در درمان بیماران مبتال به بیماري لـیکن پـالن    مؤثرجایگزین 
نشـان دادنـد   نیز و همکارانش  MALEKI. ]27[دهانی باشد

که ترکیب داروي آیمود و تالیدومید در مهار رشـد تومورهـاي   
  .]28[هست مؤثرسرطانی 

از  تواند میمتعددي  دالیله ب IMODاثرات مطرح شده از 
ناشی از دیابت جلوگیري کند و زمان پاسخ به درد درد حرارتی 

کـه   آنجـا از . افـزایش دهـد   دیـابتی  هـاي  مـوش حرارتی را در 
ــرات ــدیل  IMODاث ــنشدر تع ــاي واک ــواع   ه ــابی در ان الته
نیـز   اکسـیدانی  آنتیبافتی مشخص شده است و اثر  هاي آسیب

ــر شــده اســت و از    ــن دارو ذک ــراي ای ــددي ب ــاالت متع در مق
آن در بهبود آنژیوژنز نیز مشـخص شـده اسـت بـه      تأثیر،طرفی
کــه عملکــرد آن در بهبــود و یــا پیشــگیري از  رســد مــینظــر 
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دیابت دور  دنبال بهایجاد شده  درد حرارتیو  بافتی هاي آسیب
 هـاي  واکـنش انـداختن   تأخیربه  ،از سوي دیگر. ذهن نباشد از

بـر روي   توانـد  مـی التهابی و رگزائی جهت ترمیم عصـب خـود   
باشد و بـر روي زمـان    تأثیرگذارسرعت هدایت پیام عصبی نیز 

در . کنددیابت نیز اعمال اثر  وسیله بهواکنش به درد القاء شده 
در پاسخ به  تأخیريباعث افزایش زمان  IMODمطالعه حاضر

 IMODمصـرف   رسـد  مینظر  به که طوري بهدرد حرارتی شد 
از رونـد   هفته توانسـت  2اتی دیابتی به مدت پس از القاء نوروپ

افـزایش زمـان    باعث وایجاد هایپرآلژزي دیابتی جلوگیري کند 
  .شبیه به گروه کنترل شود درزمانیپاسخ به درد 

پـس از    IMODکه مصرف  رسد میبه نظر  :گیرينتیجه
، بعد از تخریب نورونی بتوانـد در درمـان   مرحله اثبات نوروپاتی

تخریب نورونی ناشی از دیابت مؤثر بوده و آستانه پاسخ به درد 
بـه حالـت نرمـال     یابـد  مـی را که در نوروپاتی دیـابتی کـاهش   

  .نزدیک کند
  تشکر و قدردانی
معنوي و مادي مرکـز تحقیقـات    هاي حمایتاین پژوهش با 

به این وسیله از زحمـات  . عصاب کرمان انجام یافته استلوم اع
این عزیزان و کلیه کسانیکه ما را در این پژوهش یاري رساندند 

همچنـین از همکـاران محتـرم شـرکت      .آید می عمل بهتشکر 
را در اختیار ما قـرار دادنـد    IMODرزفارمد تهران که داروي 

  .سپاسگزاریمصمیمانه 
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Introduction: Diabetes mellitus is the most common cause of peripheral nerve involvement. It has 
been shown that oxidative stress plays an important role in the development of neurological and 
behavioral disorders. The purpose of the present study was to evaluate the effect of IMOD on 
treatment neuropathic pain in streptozotocin-induced diabetic rats. 
Material and Methods: Thirty two male rats were divided into four groups including control, 
sham, diabetic recipient IMOD and solvents. Diabetes was induced by intraperitoneal injection of 
Streptozotocin (45mg/kg) dissolved in 0.1 M citrate buffer. Thereafter, the diabetic rats were given 
Imod (40 mg dose in milliliters) orally for two weeks followed by performing Tail flick and Hot 
plate tests. one-way anova  was used to evaluate and analysis of the data. 
Result: In Hotplate and Tail Flick tests, solvent and sham groups showed significant decrease in the 
time of thermal pain response compared to the control group. In the Imod-treated group the 
response time of Hotplate was increased compared to sham and solvent groups (P<0.01) But, there 
was no significant impact on the Tail Flick Test. 
Conclusion: The findings indicated that IMOD as an antioxidant agent caused a significant 
reduction in the neuropathic hyperalgesia in rats with diabetes mellitus. Given that patients with 
diabetic neuropathy suffer from pain it is hoped that the IMOD could be effective in reducing the 
pain associated with diabetic neuropathy. 
Keyword: IMOD, Diabetic Neuropathy, Hyperalgesia, Male rat 
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