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Abstract

Introduction: The current investigations on Health Equity, primarily point to the harmful health consequences of

being in a stressful social hierarchy. The repetitive nature of social conflicts seems to favor the induction of

hyperalgesia or hypoalgesia both in rodents and humans, and it can also affect the immune system. In this study, the

effects of changes in social status on pain perception as well as alterations of pro-inflammatory cytokines were

investigated in Balb/C mice.

Methods: By implementation of a sensory contact model in 22 male inbred mice (stress group) from 30 mice of the

Balb/c strain and modeling of dominance/submissive relationship, each mouse was injected by 20 µl of formalin 2%

and their pain behavior was scored, then serum concentrations of proinflammatory cytokines were measured in all mice.

Results: Our results showed that subordinate mice in chronic phase of formalin test were hypoalgesic as compared

to the control and dominant mice (P<0.05). On the other hand, dominant mice were hypoalgesic as regards to

subordinate mice during acute phase of formalin test. IL-1 and IL-6 concentrations in serum of dominant and

subordinate mice were well above the control group.

Conclusion: These results revealed that despite similar increase of proinflammatory cytokines' level in dominant

and subordinate subjects; social status can differently affect pain perception.
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مغلوب بر پاسخ درد و تغییرات سرمی /اثرات موقعیت اجتماعی غالب

هاي آزمایشگاهیالتهابی در موشهاي پیشسیتوکاین
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چکیده

هـاي مواجهـه زاياسـترس ماهیـت د رسـ مـی ربنظـ .دکننـ میتاکیدسالمتدرسطحپراسترساجتماعیشرایطاثراتربعدالت در سالمت زمینهدراخیرتحقیقات: مقدمه

در مطالعه حاضر اثـرات تفـاوت در موقعیـت اجتمـاعی بـر      . تواند پاسخ ایمنی را تحت تاثیر قرار دهدمیو نیزها و جوندگان شود، دردي در انساناجتماعی سبب ایجاد پردردي و بی

.با رعایت اصول اخالقی کار با حیوانات مورد بررسی قرار گرفتBalb/Cي در موشهاسایتوکائین هاي پیش التهابیدریافت درد و تغییرات غلظت 

-گیري رابطـه غالـب  و شکل)با احتساب گروه کنترل(سر موش30از )به عنوان گروه تجربه کننده استرس(Balb/Cموش نر 22با اعمال مدل تماس حسی در :هاروش

هـا  در سرم تمامی مـوش ) IL-6 ،IL-1(التهابی هاي پیشدهی شد و سپس غلظت سیتوکاینتزریق شد و رفتارهاي درد آنها نمره% 2میکرولیتر از فرمالین20مغلوب، به هر موش 

.مورد بررسی قرار گرفت

انـد و  د کمتـري را احسـاس نمـوده   هاي گروه کنترل و غالب در فاز مـزمن از تسـت فرمـالین در   هاي مغلوب در مقایسه با موشنتایج مطالعه ما نشان داد که موش:هایافته

غلظـت سـرمی   . هـاي مغلـوب درد کمتـري را احسـاس نمودنـد     هـاي غالـب در مقایسـه بـا مـوش     از طرفی دیگر، در فاز حاد تست فرمالین مـوش ). P<0.05(هیپوآلژزیک بودند

. هاي گروه کنترل بودموشهاي غالب و مغلوب بسیار بیشتر از در موش6و اینترلوکین 1هاي اینترلوکین سیتوکاین

التهابی در حیوانات غالب و مغلوب، موقعیت اجتماعی آنها بطور متفاوتی پاسخ درد را تحت هاي پیشرغم افزایش سطوح سیتوکایناین نتایج نشان داد که علی:جه گیريینت

.دهدتاثیر قرار می

عـدالت در  ، التهـابی، مـوش  هاي پـیش القا شده در اثر استرس، پر دردي القا شده در اثر استرس، سیتوکایندرديآزمایش فرمالین، بیمغلوب،/رابطه غالب:هاي کلیديواژه

سالمت

١مقدمه

ـ مـی تاکید،عدالت در سالمتزمینهدراخیرتحقیقات دکنن
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1. Sapolsky

بـر منفـی نتـایجی اجتمـاعی،  استرسورهايبامکررمواجههکه

اثـرات  طبقـه اجتمـاعی یـک فـرد     . داشتخواهدسالمتسطح

تغییـرات موقعیـت   ]. 27،53[زیادي بر میـزان اسـترس او دارد   

رفتاري و فیزیولوژیک -اجتماعی به میزان زیادي پاسخ عاطفی

]. 22[دهـد  هاي مختلف تحـت تـاثیر قـرار مـی    افراد را در گونه

هـاي  دریافـت کـه در بابونهـاي متعلـق بـه طبقـه      1ساپولسکی

غلـوب، سـطح پـایینی از    اجتماعی باال در مقایسه با بابونهـاي م 
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هاي هاي استرسی وجود دارد، عالوه بر اینکه در حیوانهورمون

مغلوب ضربان قلب و فشار خون باال بـوده و اثـرات منفـی بـر     

گـزارش شـده اسـت کـه در     ]. 54[سالمتی آنها خواهد داشـت  

درشـوند، هایی که از نظـر اجتمـاعی غالـب شـناخته مـی     موش

بروز اضطراب نسبت به موشهاي میزان ،حافظهبررسیآزمایش

مغلوب در آزمایش بررسی حافظه بیشتر است و این یافته بیـان  

کند که مواجهه با موقعیتی یکسان اثرات متفـاوتی بـر روي   می

تمـامی ایـن   ]. 53[ها بر اساس طبقه اجتماعی آنهـا دارد  حیوان

اقتصـادي  -مطالب نشانگر این است که سطح پایین اجتمـاعی 

شود، هاي مرتبط با استرس در فرد مین مکانیسمشدباعث فعال

عنوان مثال اگر گروهی از افراد که از نظر سن، جنس و نژاد به 

بـرآورد  یکسان باشند، در نظر گرفته شوند و در این گروه نیاز به 

در زمینه طول عمر آنها باشـد، احتمـاال آن کسـی    و پیش بینی 

-دي پـایین اقتصا-طول عمرش کمتر است که سطح اجتماعی

].53،54،55[تري داشته باشد 

ــان داده   ــالینی نش ــی و ب ــات تجرب ــی مطالع ــه  بعض ــد ک ان

هـاي  هاي القا شده در مطالعههاي طبیعی و نیز استرساسترس

، 9[آزمایشگاهی، هر دو اثرات بسیار بارزي بر پاسخ ایمنی دارند 

بر این اساس، افـزایش بـروز رفتارهـاي تهـاجمی بـا      ]. 45، 11

هـاي ایمنـی در   هـا و فعالیـت سـلول   فزایش تولیـد سـیتوکاین  ا

هـا  در بعضی مطالعه]. 43[هاي حیوانی مرتبط بوده است مطالعه

هاي طحال در حیوانات مغلـوب،  نشان داده شده است که سلول

6التهابی نظیر اینترلـوکین  هاي پیشسطوح باالیی از سیتوکاین

LPSر حضور محـرك  و فاکتور نکروز دهنده توموري آلفا را د
1

]. 56، 8، 7[کنند تولید می

ــر ــد مســتقیما افــزایش اســترس مــیتجربــه شــرایط پ توان

را بـدنبال  6و اینترلـوکین  1بخصوص اینترلوکین هاسیتوکاین

هاي التهابی تواند بیماريمیاسترس همچنین]. 30[داشته باشد 

-ريایمنی، آسم و آلرژي را بدتر کند، اگرچه چنـین بیمـا  و خود

پاسخ استرسـی جنـگ و   . یابندهایی با سرکوب ایمنی بهبود می

گریز که در شرایطی نظیر برخورد با یک رفتـار تهـاجمی بـروز    

هـا بیـان   لذا این یافته. شودکند، منجر به سرکوب ایمنی میمی

کنند که بعضی شرایط استرسی برعکس بعضی دیگر، سـبب  می

].16، 15[شوند سرکوب ایمنی می

1. Lipo Poly Saccharide

هـــاي بـــالینی و آزمایشـــگاهی، برخوردهـــا و عـــهدر مطال

شـان بـه   توانـد رفتـار افـراد و پاسـخ    هاي اجتماعی مـی مواجهه

از آنجا کـه در  ]. 22[هاي بیرونی را تحت تاثیر قرار دهد محرك

طی سالهاي گذشته عالقه زیادي به مطالعه ارتبـاط بـین درد و   

محققـان  استرسهاي اجتماعی وجود داشته است، لذا بسـیاري از 

هاي درد در حیوانـات در ایـن راسـتا تمرکـز     بر بررسی مکانیسم

المللـی مطالعـه درد   در تعریفـی کـه انجمـن بـین    ]. 2[اند نموده

)IASP ( در زمینــه درد ارائــه داده اســت، نــه تنهــا فاکتورهــاي

شـوند  هاي بافتی منجر به بـروز درد مـی  بیولوژیکی نظیر آسیب

عی نیـز در تجربـه درد نقـش    بلکه فاکتورهاي محیطی و اجتما

هاي مزمن اجتمـاعی بیـان   مطالعه در زمینه استرس]. 18[دارند 

، سبب )هیپوآلژزي(دردي ها بیشتر از بیکنند که این استرسمی

هاي ؛ با این حال، در مدل]34، 2[شود می) هیپرآلژزي(پردردي 

زا حیوانی درد نشان داده شده است که مواجهه با شرایط استرس

تواند پاسخ درد را کـاهش داده و هیپـوآلژزي بـه    رسناك میو ت

]. 3،4[دنبال داشته باشد 

هاي نري که به صورت گروهی از آنجا که رفتار غالب موش

انـد، شـکل دادن قلمروهـاي اجتمـاعی     خانه شدههمیکدیگربا 

باشد و از دست دادن این قلمروها منجـر بـه   مربوط به خود می

، هدف ایـن مطالعـه بررسـی ارتبـاط     ]51[شود بروز استرس می

ــا درد حــاد و مــزمن، و تغییــرات غلظــت   موقعیــت اجتمــاعی ب

.هاي پیش التهابی در سرم موشهاي آزمایشگاهی بودسیتوکاین

هاروشومواد

سـر  30هـاي مـورد مطالعـه    در این مطالعه تجربی، حیـوان 

حیوانات . هفته بودند10تا 8با محدوده سنی Balb/cموش نر 

گـراد و  درجـه سـانتی  22±2در شرایط یکسان رطوبت، دمـاي  

در ابتـدا ایـن   . ساعته نگهداري شدند12روشنایی /دوره تاریکی

ها به صـورت گروهـی، حـداکثر دو مـوش در هـر قفـس       موش

گـروه  : بندي شـدند بندي شدند و سپس به دو گروه تقسیمطبقه

یــک ). =22n(کننــده اســترس و گــروه تجربــه) =8n(کنتــرل 

پارتیشن سیمی، قفس تمامی موشها را بـه دو قسـمت مسـاوي    

نمود، لذا هر موش به صورت جداگانه در قفـس قـرار   تقسیم می

از در ایـن مـدل  (گرفت و قلمرو مربوط به خودش را داشـت  می

ها، موشها از ارتباط جسمی و حمله کـردن بـه   قرارگیري حیوان
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بـوي یکـدیگر را   تواننـد  یکدیگر دور خواهنـد بـود و فقـط مـی    

این ارتباط حسی از . استشمام کرده و یکدیگر را ببینند و بشنوند

طریق پارتیشن سیمی به عنوان یک ارتباط اجتماعی غیر فعـال  

شدن اجتماعی شود که عوارض ناشی از ایزولهدر نظر گرفته می

هر دو حیوان قرار گرفته در هر قفـس  ]). 47[دهد را کاهش می

آزاد بــه آب و غــذاي اســتاندارد و کــافی دسترســی جداگانــه و 

ها به چنین گذشت دو هفته از عادت کردن موشبعد از. ندداشت

هاي گروه کنترل همچنان در ارتبـاط  شرایطی، در حالیکه موش

هاي گروه تجربه کننده استرس در حسی با یکدیگر بودند، موش

ثبات بر اساس روز متوالی تحت تاثیر شرایط اجتماعی بی6طی 

قرار "شدهمدل تماس جسمی تعدیل"پروتکل زیر تحت عنوان 

: گرفتندمی

هـاي  که موشاندرغم اینکه بعضی مطالعات نشان دادهعلی

،13[دهنـد  رفتارهاي تهاجمی را کمتر نشـان مـی  Balb/cنژاد 

اند که موشـهاي نـر ایـن    ، بعضی دیگر نشان داده]14،29،52

مغلـوبی را  -ه و رابطـه غالـب  نژاد رفتارهاي تهاجمی را بروز داد

]. 39،40[دهند که در کنار یکدیگر قرار بگیرند، نشان میزمانی

هـاي نـر بـروز رفتارهـاي     لذا بر اساس اینکه رفتار نرمال موش

باشـد، مـا از مـدل تمـاس     تهاجمی براي دفاع از قلمروشان می

حسی که در آن دو موش نر براي یک مدت مشخص در تماس 

بـوده و سـپس هـر روز بـراي مـدت زمـانی       حسی با یکـدیگر  

مشخص در تماس جسـمی خواهنـد بودنـد تـا رابطـه غالـب و       

.مغلوبی شکل بگیرد، استفاده نمودیم

این مدل استرسی یـک پارتیشـن   همانطور که گفته شد، در

سیمی تور مانند که قفس را به دو قسمت مساوي تقسیم کـرده  

، در قفس تعبیـه  کردموش را فراهم می2و امکان ارتباط حسی 

هـا  روز ثابـت بـود و تنهـا مـوش    14این پارتیشن به مدت. شد

بعد . شدارتباط حسی داشته و ارتباط جسمی بین آنها برقرار نمی

روز 6روز ثابــت بــودن پارتیشــن، ایــن پارتیشــن درطــی 14از 

دقیقه از هر قفس برداشته شده و اجازه داده 10متوالی، هر روز 

هم حمله کنند و ارتباط جسمی بین آنها شد که دو موش بهمی

چنانچه در طی سه روز متوالی یک موش به مـوش  . برقرار شود

شـد و مـوش   کرد آن موش غالـب شـناخته مـی   دیگر حمله می

مغلوب موشی بود که در طی سه روز متوالی مـورد حملـه قـرار    

گرفت، در غیر این صورت آن قفس از مطالعه خارج شـده و  می

]. 22[گرفت رار نمیمورد بررسی ق

مـوش نـر   8(1دیـاد 8روز، 6به این ترتیب در انتهاي ایـن  

هـاي  دیاد از این مـوش 3داشتیم و ) موش نر مغلوب8غالب و 

-گروه استرس از مطالعه خـارج شـدند، چـرا کـه رابطـه غالـب      

.  مغلوبی بین آنها شکل نگرفت

کر هاي اجتماعی ذیک روز بعد از اتمام دوره اعمال استرس

% 2شده، تست درد بـا اسـتفاده از تزریـق زیرپوسـتی فرمـالین      

:صورت گرفت، به این ترتیب که

ها به طور انفـرادي  نیم ساعت قبل از تزریق فرمالین، موش

گرفتند تـا بـه   اي براي مطالعه رفتار درد قرار میدر ظرف شیشه

بـه سـطح   % 2میکرولیتر فرمالین 20سپس . شرایط عادت کنند

ز پنجه عقبی هر موش تزریق شـده و بالفاصـله بعـد از    پالنتار ا

رفتارهـاي زیـر   . گرفـت اي قرار میتزریق موش در ظرف شیشه

دقیقـه مشـاهده شـده و نمـره داده     60ثانیه بـه مـدت   15هر 

:                              شدمی

       چنانچه حیـوان پنجـه تزریـق شـده را بـه شـدت

+ 3گرفت، نمره از میداد و یا گلیسیده و تکان می

.     شدداده می

 چنانچــه پنجــه تزریــق شــده را بــدون هیچگونــه

داشـت،  میتماسی با کف صفحه آزمایش باال نگه

. شدداده می+ 2نمره 

  چنانچه پنجه تزریق شده مماس با کف قـرار داده

کرد، شده و یا حیوان وزن کمی روي آن اعمال می

.   شدداده می+ 1نمره 

 در پنجـه تزریـق شـده حیـوان هیچگونـه      چنانچه

گاه وزن خود شد و حیوان گاهناراحتی مشاهده نمی

را روي آن انداخته و در راه رفتن به سهولت از آن 

. شدداده می0کرد، نمرهاستفاده می

اي بـراي هـر   دقیقـه 3هـاي  میانگین این نمرات در بـالك 

مشاهده رفتار به این ترتیب این دوره (گرفته شد حیوان در نظر

هـاي  ، و در جدول داده)اي تقسیم شددقیقه3بالك 20درد به 

مربوط به هر گروه قرار گرفت، سپس میانگین و خطاي انحراف 

. ها محاسبه شدهر گروه از حیوان) SEM(میانگین 

به همین ترتیب، براي بررسی درد در فاز حاد، اینترفاز و فاز 

تا 1نمرات داده شده در دقایق مزمن پاسخ به فرمالین، میانگین

1. Diad



و همکارانآقاجانیتفاوت در موقعیت اجتماعی، پاسخ درد و ایمنی

384384

حیوان به عنوان فاز حاد، میانگین نمـرات داده شـده   براي هر6

حیوان به عنوان اینترفاز و میـانگین  براي هر10تا 7در دقایق 

فرمـالین بـه   بعد از تزریـق 35تا 15نمرات داده شده در دقایق 

و در جـدول  ] 57،61[شـد  عنـوان فـاز مـزمن در نظـر گرفتـه      

سـپس میـانگین و   . هاي مربوط به هر گـروه قـرار گرفـت   داده

این فازهاي درد براي هر گروه ) SEM(خطاي انحراف میانگین 

بعـد از انجـام تسـت درد بـا فرمـالین،      .ها محاسبه شداز حیوان

ها با استفاده از یک پنبه آغشته به اتر بـه میـزان خفیفـی    موش

وي یونولیـت فـیکس   هـا را ر شدند، در ادامه مـوش بیهوش می

نموده و با پنبه آغشته بـه الکـل پوسـت ناحیـه شـکم و سـینه       

سی از قلب حیوان سی2با استفاده از سرنگ . شدضدعفونی می

سـپس  ]. 27[شـد  خون گرفته و داخل لوله آزمایش ریخته مـی 

3000دقیقه و با سـرعت  10به مدت (سانتریفوژ کرده ها رالوله

شـد و  با استفاده از سمپلر گرفته مـی و سرم خون ) دور در دقیقه

ــال   ــت در یخچ ــه و در نهای ــوب ریخت ــه -70در میکروتی درج

هـاي موشـی مـورد    گراد قرار داده شد و بعد از تهیه کیتسانتی

، )R&D system(لیتـر پیکـوگرم بـر میلـی   3نیاز با حساسیت 

هـا  در این سرم) 6و اینترلوکین 1اینترلوکین(غلظت سیتوکینها 

هـا را  این تکنیک فعالیت بیولوژیکی سیتوکاین(ک االیزا با تکنی

الزم بـه ذکـر   ]. 23[مورد بررسی قـرار گرفـت   ) کندبررسی نمی

هاي به کار رفته در این مطالعه منطبـق بـا   است که تمام روش

زمایشـگاهی در  آاصول استاندارد و اخالقی مراقبت از حیوانـات  

شـگاهی در دانشـگاه   کمیته استفاده و مراقبت از حیوانـات آزمای 

براي کاهش درد و نیز خونگیري بـا  ) پ/آ/87/14شماره (شاهد 

].60[باشد شرایط استاندارد می

1افـزار سـیگما اسـتات   نتایج تمامی آزمایشـات توسـط نـرم   

هـاي  داده(دو طرفـه  ANOVAارزیابی شد، به طوریکه آزمون 

ــاري درد ــه  )رفت ــک طرف ــت   داده(و ی ــه غلظ ــوط ب ــاي مرب ه

هاي مورد مطالعه که به دنبـال  براي مقایسه گروه) هاسیتوکاین

ــی   ــالیز تکمیل ــوکی ) post hoc(آن آن ) Tukey-Kramer(ت

نتـایج بـر حسـب    . گرفت، مورد استفاده قرار گرفـت میصورت

گــزارش شــد و ) SEM(میـانگین و خطــاي انحــراف میـانگین   

. داري تعریف شدبه عنوان سطح معنیP>05/0اختالف با 

1. Sima Stat

ایافته ه

فازیک از رفتارهاي رفت، یک منحنی بايهمانطور که انتظار می

طـور  بـه .کنتـرل دیـده شـد   حاصل از تزریق فرمالین در گـروه 

3هـاي  کالسیک، اولـین پیـک پاسـخ رفتـاري در ایـن بـالك      

کـه دومـین   اي بیانگر پاسخ بـه درد حـاد بـوده، در حـالی    دقیقه

بـین ایـن   . باشدیقسمت از منحنی بیانگر پاسخ به درد مزمن م

دو فاز درد، یـک اینترفـاز وجـود دارد کـه در آن رفتـار درد بـه       

هـاي مختلـف در گـروه    در ایـن ارتبـاط بـالك   .رسدحداقل می

یــک طرفــه ANOVAکنتــرل بــا اســتفاده از آزمــون آمــاري 

تکراري با یکدیگر مقایسه شدند و تفاوت معنادار آماري بین آنها 

هاي گروه کنترل ، بین موش1بر اساس شکل ]. 1[مشاهده شد 

، 9، 8، 7، 6، 5، 3هاي ها بجز بالكو گروه غالب در تمام بالك

بعـالوه،  ). P>05/0(تفاوت معنادار آمـاري وجـود دارد   13و 11

، 3، 2هـاي  هاي گروه کنترل و گروه مغلوب در بالكبین موش

).P>05/0(شود دیده می) 2شکل (16و 15، 11، 10، 8، 7، 4

شود، پاسـخ درد مـزمن تحـت    دیده می3ر که در شکل همانطو

تاثیر مغلوب شدن اجتماعی قرار گرفته است ولـی تفـاوتی بـین    

. شـود حیوانات غالب و کنترل از نظر پاسخ درد مزمن دیده نمـی 

هـایی سـبب   کند که اعمال چنـین اسـترس  این شکل تاکید می

هـاي  موش) هیپوآلژزي(کاهش چشمگیري در پاسخ درد مزمن 

شـــود هـــاي کنتـــرل مـــیغلـــوب در مقایســـه بـــا مـــوشم

). P>001/0؛ 016/1±066/0: ، مغلوب418/1±057/0: کنترل(

اگرچه اشاره شد که پاسخ درد در فاز دوم تسـت فرمـالین بـین    

: کنتـرل (گروه کنترل و غالب تفـاوت معنـاداري را نشـان نـداد     

ــب057/0±418/1 ــ)=588/0P؛ 502/1±0732/0: ، غالـ ا ، امـ

هـاي  بدلیل مشهود بودن تفاوت بـین ایـن دو گـروه در بـالك    

بعد از تزریق فرمالین 60تا 36انتهایی، ما پاسخ درد را از دقایق 

ــخ درد در    ــه پاس ــان داد ک ــالیز نش ــن آن ــودیم و ای مقایســه نم

هـاي  هاي غالب در این دوره زمانی بسیار بیشتر از مـوش موش

: ، غالـــب768/0±057/0: کنتـــرل(گـــروه کنتـــرل بـــود   

مقایسه پاسخ درد در فاز مـزمن  ). P>001/0؛ 0732/0±455/1

هاي غالب و مغلوب تفـاوت معنـاداري   تست فرمالین بین موش

هـاي  را نشان داد، به طوریکه پاسخ درد در مـوش P>001/0با 

بعالوه، این شـکل نشـان   . هاي مغلوب بیشتر بودغالب از موش

بین گروه کنترل بـا گـروه   دهد که در فاز حاد تست فرمالین می
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ــب  ــرل(غالـ ــب637/1±146/0: کنتـ ؛ 694/1±125/0: ، غالـ

984/0P=(   ــوب ــروه مغل ــز گ ــرل(، و نی ، 637/1±146/0: کنت

تفاوتی وجود ندارد، اگرچه ) =085/0P؛ 028/2±131/0: مغلوب

هاي غالب و مغلوب در فاز حاد تست تفاوت معناداري بین موش

هــاي یافــت درد در مــوشبــا بیشــترین در) P>05/0(فرمــالین 

.شودمغلوب دیده می

نشــان داده شــده اســت کــه غلظــت  Aقســمت 4در شــکل

ــوکین  ــر میلــی (6اینترل ــر حســب پیکــوگرم ب در ســرم ) لیتــرب

و ) mean±SEM:75/275±07/40(هـــاي غالـــب  مـــوش

بـه مقـدار   ) mean±SEM:55/446±8/98(هاي مغلوب موش

، 8، 7، 6، 5، 3هاي ها بجز بالكدر تمام بالكکه دهدهاي تحت استرس را نشان میترل و گروه غالب از موشکنفرمالین بین گروهتفاوت دریافت درد بعد از تزریق- 1شکل 

)براي هر گروهn=8(است نشان داده شده) SEM(ب میانگین و خطاي انحراف میانگیننتایج برحس. تفاوت معنادار آماري وجود دارد13و 11، 9

.باشدنسبت به گروه کنترل میP>05/0گروه غالب باودن تقاوت دار بمعیار معنی*: 

و 15، 11، 10، 8، 7، 4، 3، 2هـاي  در بـالك کـه  دهدهاي تحت استرس را نشان میکنترل و گروه مغلوب از موشفرمالین بین گروهتفاوت دریافت درد بعد از تزریق-2شکل 

)براي هر گروهn=8(است نشان داده شده) SEM(نگین و خطاي انحراف میانگین نتایج برحسب میا. شودتفاوت معنادار آماري دیده می16

.باشدمینسبت به گروه کنترل P>05/0بادار بودن تقاوت گروه غالبمعیار معنی*: 
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ــات     ــا حیوانـ ــه بـ ــمگیري در مقایسـ ــرل  چشـ ــروه کنتـ گـ

)239/3±371/6 :mean±SEM 05/0؛<P ( افـــزایش یافتـــه

هـاي  هاي مغلوب بیشـتر از مـوش  است و این افزایش در موش

، 4شـکل Bهمچنین، بر اساس قسـمت  ). P>05/0(غالب بود 

بـر حسـب پیکـوگرم بـر     (1در کنار افزایش غلظت اینترلـوکین  

ــرمیلـــــی ــرم مـــــوش) لیتـــ ــوب در ســـ ــاي مغلـــ هـــ

)17±275/55:mean±SEM05/0؛<P ( ــب و غالـــــــــــ

)053/5±75/22:mean±SEM 05/0؛‹P (  در مقایسه با گـروه

، غلظــــت ایــــن )mean±SEM:167/0±167/0(کنتــــرل 

هاي هاي مغلوب بسیار زیادتر از موشاینترلوکین در سرم موش

).P>05/0(غالب بود 

بحث

همانند انسانها تفاوت مطالعات نشان داده است که حیوانات

-روانـی -در موقعیت اجتماعی را از طریق یک پدیـده زیسـتی  

؛]59، 46، 37، 33، 26، 20[کننـد درك می1اجتماعی-عصبی

در این مطالعه ما بررسی کردیم که آیا پاسخ رفتاري بـه درد در  

1. Bio-Psycho-Neuro-Social

از تسـت  ) 35تـا  15دقـایق  (و فـاز مـزمن   ) 6ا تـ 0دقـایق  (، فـاز حـاد   )10تـا  6دقـایق  (اثـرات تفـاوت در موقعیـت اجتمـاعی بـر رفتارهـاي درد در طـی اینترفـاز         -3شکل 

)براي هر گروهn=8(است نشان داده شده) SEM(ب میانگین و خطاي انحراف میانگیننتایج برحس. دهدفرمالین را نشان می

.باشدنسبت به گروه کنترل میP>05/0الب و مغلوب باهاي غدار بودن تقاوت موشمعیار معنی*: 

.باشدنسبت به گروه مغلوب میP>05/0هاي غالب با بودن تقاوت موشدار معیار معنی: #
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نتـایج  . 1اینترلـوکین  : B، 6اینترلـوکین  : A. دهدالتهابی در موش مورد مطالعه را نشان میهاي پیشهاي سرمی سیتوکایناثرات تفاوت در موقعیت اجتماعی بر غلظت-4شکل 

)براي هر گروهn=6(است نشان داده شده) SEM(گین  برحسب میانگین و خطاي انحراف میان

.باشدنسبت به گروه کنترل میP>05/0هاي غالب و مغلوب بان تقاوت موشدار بودمعیار معنی*: 

.باشدمیغالب نسبت به گروه P>05/0با مغلوب هاي دار بودن تقاوت موشمعیار معنی: #

BA
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هاي قرار گرفته در یک قفس تحت تاثیر غالـب یـا   جفت موش

گیرد و نیز اینکه آیا تغییـري در  قرار میمغلوب شدن در اجتماع 

و اینترلـوکین  6اینترلـوکین  (التهابی هاي پیشغلظت سیتوکاین

گیري رابطه غالب و مغلوبی وجود خواهد داشـت  بعد از شکل) 1

یا خیر؟

اثرات استرس بر پاسخ درد به خوبی شناخته شده است؛ بـر  

وط به عامل تواند بسته به پارامترهاي مرباین اساس استرس می

در حقیقـت،  . زا پاسخ درد را افزایش و یـا کـاهش دهـد   استرس

توانـد مفیـد باشـد در    مهار پاسـخ درد در شـرایط ترسـناك مـی    

که در بعضی شرایط دیگر تحریکات دردناك بسیار کارآمـد  حالی

در مطالعه حاضر ما به منظـور ارزیـابی اثـرات    ]. 31[خواهد بود 

ن اجتمــاعی بــر پاســخ درد، هــاي مــزمکننــده اســترستعــدیل

هاي نر را تحت تاثیر مدلی از تماس حسی قـرار دادیـم و   موش

گیـري رابطـه   سپس پاسخ درد به تزریق فرمالین بعـد از شـکل  

. غالب و مغلوبی مورد ارزیابی قرار گرفت

در ابتداي بحث بایستی عنوان نمود کـه قـبال در مطالعـات    

ان مـورد بررسـی قـرار    مختلف ارتباط استرس مزمن و درد چند

اي کـه در  هاي مـا، مطالعـه  نگرفته است، و نیز بر اساس دانسته

آن به بررسی اثرات موقعیت اجتماعی بر فـاز مـزمن پاسـخ بـه     

فرمالین در جوندگان پرداخته شده باشد، وجود ندارد؛ در حالیکـه  

هاي وابسته به موقعیت اجتمـاعی را در  ما در این مطالعه تفاوت

گـزارش شـده اسـت کـه     . زمن مشـاهده نمـودیم  پاسـخ درد مـ  

ــرك ــی مح ــاعی م ــاي اجتم ــوژیکی ه ــدلی بیول ــد م اي از توانن

. القا شده در اثـر اسـترس را بوجـود آورنـد    ) آنالژزي(هیپوآلژزي 

مغلوب بودن اجتماعی رایجترین رفتار اجتمـاعی اسـت کـه بـه     

شود و در آن هر دو هیپوآلژزي القا شده در اثر استرس منجر می

]. 19،44[یسم اوپیوئیدي و غیراوپیوئیـدي دخیـل هسـتند    مکان

را فعـال  HPAتحت شرایط خاص، پاسخ استرسی کـه محـور   

تواند داراي اثرات مهاري بر روي درد باشد و این اثر کند، میمی

شـناخته  SIA(1(به عنوان آنـالژزي القـا شـده در اثـر اسـترس      

هـاي  توسـط مکانیسـم  SIAرسـد کـه   بـه نظـر مـی   . شـود می

رغم وجود شواهدي مبنـی  علی]. 24[گیرد مشخصی صورت می

هـاي اولیـه نشـان    بر نقش سیستم اوپیوئیدي انـدوژن، بررسـی  

SIAاوپیوئیدي در دهند که هر دو مکانیسم اوپیوئیدي و غیرمی

1. Stress-induced Analgesia

هــاي چشــمگیري در شناســایی ایــن نقــش دارنــد و پیشــرفت

آنـالژزي  ]. 1[اسـت  اوپیوئیدي صورت گرفتـه هاي غیرمکانیسم

شـدن رسـپتورهاي اوپیوئیـدي توسـط     اوپیوئیدي از طریق فعال

اوپیوئیدهاي اندوژن و اگزوژن، هم در سیستم عصبی مرکزي و 

به خصوص شود؛ چنین اثرات آنالژزیکیهم در محیط ایجاد می

با در نظر گـرفتن ایـن   ]. 32[کند در شرایط درد التهابی بروز می

به فرمالین یک درد التهابی اسـت  نکته که درد فاز مزمن پاسخ

التهــابی در ســرم هــاي پــیش، بررســی غلظــت ســیتوکاین]1[

هاي مغلوب در مطالعه حاضر، افـزایش چشـمگیري را در   موش

در مقایسه با حیوانات غالب 6و اینترلوکین 1غلظت اینترلوکین 

توانیم اسـتنباط کنـیم کـه    بر این اساس می. و کنترل نشان داد

پوآلژزیک مشاهده شده در فاز مزمن تست فرمـالین در  پاسخ هی

شـدن محیطـی و مرکـزي    هاي مغلوب احتمـاال بـا فعـال   موش

التهـابی  هـاي پـیش  رسپتورهاي اوپیوئیدي از طریق سـیتوکاین 

هاي اجتمـاعی  مطالعه سونودا که نقش استرس. باشدمرتبط می

هاي ایمنی به گلوکوکورتیکوئیـدها و  در کاهش حساسیت سلول

کننـده  تواند توجیـه ، می]55[کند یجاد التهاب شدید را بیان میا

نقش رسپتورهاي اوپیوئیدي محیطی در کـاهش درد باشـد؛ بـه    

و همکاران نشان داده شده اسـت  2این ترتیب که در مطالعه بی

هـاي ایمنـی را بـه    هاي اجتماعی حساسـیت سـلول  که استرس

بافـت محیطـی،   و التهاب ] 10[گلوکوکورتیکوئیدها کاهش داده 

منجر به افزایش سنتز و انتقال اکسونی رسپتورهاي اوپیوئیـدي  

هاي ریشه خلفی نخاع شده و در نتیجه افـزایش ایـن   در نورون

در پایانه عصب محیطی را Gرسپتورها و جفت شدن با پروتئین 

هـاي رسـپتورهاي   عالوه، تعداد پایانـه به. به دنبال خواهد داشت

ف دور نورونی تخریب شده، بـه دنبـال   درد افزایش یافته و غال

هاي اوپیوئیدي به این رسپتورها تسـهیل  آن دسترسی آگونیست

تمام این اثرات سبب ایجـاد یـک پاسـخ آنالژزیـک     . خواهد شد

شـان در  مناسب بوسیله اثر اوپیوئیدها بر رسپتورهاي اوپیوئیـدي 

].49[شود طی التهاب می

زا و شـدت و  رستواند بسته به نـوع عامـل اسـت   استرس می

نتایج مطالعه حاضر نشـان  ]. 28[مدت آن سبب هیپرآلژزي شود 

دقیقه انتهایی از تسـت فرمـالین   25داد که پاسخ درد مزمن در 

مطالعـه  . هاي کنترل بیشتر بودهاي غالب نسبت به موشموش

2. Bi
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نشان داد که رفتار تهاجمی و غالـب سـبب   2000در سال 1وان

ت بـه سـطوح پایـه آن در    درصدي سـروتونین نسـب  80کاهش 

شاید ]. 58[شود هاي صحرایی نر میفرونتال موشکورتکس پره

پردردي مشاهده شـده در فـاز مـزمن پاسـخ فرمـالین در      بتوان 

هاي غالب را به میزان کـم سـروتونین در ایـن حیوانـات     موش

نسبت داد، چرا که سـروتونین یکـی از مـدیاتورهاي دخیـل در     

هـاي مهارکننـده درد بـوده و سـبب کـاهش پاسـخ درد       نورون

بطوریکه سطوح پـایین سـروتونین در سـرم    ]. 36،42[شودمی

کننـد  که میگرن و فیبرومیالژي را بطور مزمن تجربه میرادياف

که رفتارهاي تهاجمی نشان و نقص سروتونینی در افرادي] 38[

لذا بررسی نقـش سـروتونین   . ، مشاهده شده است]58[دهند می

توانـد  مغلـوبی مـی  -هاي اجتماعی نظیر رابطه غالبدر استرس

. یکی از اهداف ما در مطالعات بعدي باشد

ما همچنین اثرات موقعیت اجتماعی را بر پاسخ درد حـاد در  

تست فرمالین بررسی نمودیم و دریافتیم که مغلوب شدن مکـرر  

چیـزي  هاي مغلوب شده و چنینسبب هایپرآلژزي حاد در موش

هاي غالب که در فاز حاد میزان درد کمتـري را  متفاوت از موش

ده شـده اسـت کـه    ها نشان دادر حیوان. کردند، بوداحساس می

زایی نظیر مغلوب بودن اجتماعی مواجهه مکرر با شرایط استرس

؛ به طوریکه براي توضیح ]48[شود منجر به هیپرآلژزي حاد می

این پدیده بر مسیرهاي نزولی دخیل در هیپرآلژزي القا شـده در  

چنین نتـایجی  ]. 57[اثر مغلوب بودن اجتماعی تاکید شده است 

و همکـاران کـه در آن   2در مطالعـه جیـوزا  با نتایج بدست آمده

هـاي مغلـوب دچـار    هاي غالب دچار هیپرآلـژزي و مـوش  موش

، مغایرت ]22[فرمالین شده بودند هیپوآلژزي در فاز حاد آزمایش

هـاي متفـاوت   دارد و شاید ما بتـوانیم ایـن تفـاوت را بـه روش    

ارزیابی درد در تست فرمالین نسـبت دهـیم، یعنـی مـا در ایـن      

دهی درد استفاده نمـودیم در حالیکـه در   عه از سیستم نمرهمطال

مطالعه ذکر شده مدت زمان لیسیدن پنجه تزریق شده به عنوان 

بعالوه، دیگر تفاوتهاي موجـود بـین   . شدمعیار درد محسوب می

هـاي مـورد اسـتفاده و دوز    مطالعه ما با مطالعه جیوزا نژاد موش

تـر  تفصـیلی هاي ه بررسیباشد که نیاز بفرمالین تزریق شده می

.سازددر این راستا را آشکار می

1. Van

2. Gioiosa

هـا بیشـتر از   هاي حیـوانی مـرتبط بـا سـایکوپاتولوژي    مدل

هـاي بیولـوژیکی   مغلوب بودن اجتماعی براي ارزیابی مکانیسـم 

ــا اســترس اســتفاده   ــوژي بیماریهــاي مــرتبط ب دخیــل در اتیول

اجتمـاعی  لذا نشان داده شده است که مغلـوب بـودن  . اندنموده

هــاي هــاي ایمنــی التهــابی نظیــر تغییــرات ســیتوکاینپروســه

، ریه، طحال در خون) 1اینترلوکینو 6اینترلوکین (التهابیپیش

]. 5[دهد و مغز را تحت تاثیر قرار می

هاي پـیش التهـابی   مطالعه حاضر افزایش غلظت سیتوکاین

هـاي  بخصـوص در مـوش  (هاي غالب و مغلـوب  سرم در موش

شـود کـه افـزایش سـطوح در     تصـور مـی  . را نشان داد) مغلوب

هــاي التهــابی بــا افــزایش مقاومـــت     گــردش ســیتوکاین  

به عبارتی همانطور کـه گفتـه   . گلوکوکورتیکوئیدي مرتبط باشد

شد افزایش میزان گلوکوکورتیکوئیدها در یـک چرخـه فیـدبکی    

-مـی IL-6هاي التهابی نظیـر  منجر به کاهش تولید سیتوکاین

، در مطالعه ما اگر سطح در گردش کورتیکوستروئیدها ]41[شود 

رفتـه باشـد، احتمـاالً ایجـاد     هاي تحـت اسـترس بـاال   در گروه

مقاومت گلوکوکورتیکوئیدي مانع از اثرگـذاري کورتیکوسـترون   

نیـز  3مطالعه میگـر . ها شده استدر کاهش تولید این سیتوکاین

مـدت از طریـق   هـاي اجتمـاعی طـوالنی   نشان داد که استرس

IL-6ایجاد مقاومت گلوکوکورتیکوئیدي منجر به افزایش تولید 

هاي اجتمـاعی نـه تنهـا سـبب افـزایش      استرس]. 35[شود می

شوند، بلکه تنظیم چنین هاي پیش التهابی میفعالیت سیتوکاین

سطوح باالي کـورتیزول بـه طـور    . دهندپاسخی را نیز تغییر می

ـ   هـاي پـیش   ان ژنـی سـایتوکاین  تیپیک سبب مهار تولیـد و بی

هـا  هاي اجتماعی در انسان؛ اگرچه استرس]17[شود التهابی می

شـوند، انـواع   و حیوانات سبب افزایش گلوکوکورتیکوئیـدها مـی  

ها ممکن اسـت بـا پروسـه عملکـرد مهـاري      خاصی از استرس

گلوکوکورتیکوئیدها مغایرت داشته باشند و لذا منجر به افـزایش  

التهـابی  هـاي پـیش  رتیکوئیـدها و سـایتوکاین  همزمان گلوکوکو

تواننـد  به عبارتی دیگر، استرسورهاي اجتماعی مـی ]. 53[شوند 

هـاي  توانایی گلوکوکورتیکوئیدها را در جلوگیري از ایجاد پاسـخ 

توانـد نتیجـه کـاهش    التهابی کاهش دهند، چنین پاسـخی مـی  

ده هاي ایمنی تولیدکننرسپتورهاي گلوکوکورتیکوئیدي در سلول

التهابی باشد کـه منجـر بـه افـزایش ایـن      هاي پیشسایتوکاین

3. Meagher
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ــه نظــر مــی ]. 6[هــا خواهــد شــدســایتوکاین رســد بعــالوه، ب

ــوان   ــه عن ــدها در سیســتم عصــبی مرکــزي ب گلوکوکورتیکوئی

بیـان شـده اسـت کـه اثـرات      . مدیاتورهاي التهابی عمل کننـد 

. سـت گلوکوکورتیکوئیدها در مغز متفاوت از اثر آنها در محـیط ا 

مــدت در سیســتم عصــبی مرکــزي بــاال بــودن طــوالنی     

التهابی داشته باشـد، در  تواند اثرات پیشگلوکوکورتیکوئیدها می

یافته ناچیز گلوکوکورتیکوئیـدها اثـرات   که سطوح افزایشحالی

ضد التهابی دارد و چنین پاسخی متفاوت از اثر آنهـا در محـیط   

ال گلوکوکورتیکوئیـدها  و لذا در مطالعه مـا احتمـا  ]. 21[باشد می

اند و هم در سیستم عصبی مرکزي و هم در محیط اثرگذار بوده

و در انتهـا  . انـد هـاي التهـابی شـده   منجر به افزایش سـیتوکاین 

بایستی تاکید کنیم که در حیواناتی که مغلوب بودن اجتماعی را 

التهابی بیشتر از هاي پیشکنند، میزان تولید سیتوکاینتجربه می

باشـد و  انواع استرس نظیـر غالـب بـودن در اجتمـاع مـی     دیگر 

کاهش حساسیت گلوکوکورتیکوئیدي مختص اسـترس مغلـوب   

هـاي دیگـر چنـین تغییـرات     بودن در اجتمـاع بـوده و اسـترس   

و در نتیجـه  ] 17[آورنـد  شدیدي را در سیستم ایمنی بوجود نمی

توانـد یکـی دیگـر از    بررسی مقاومت گلوکوکورتیکوئیـدي مـی  

.هاي اجتماعی باشدآینده ما در ارتباط با استرساهداف 

ــر ارتبــاط اســترسنتیجتــاً هــاي اجتمــاعی ایــن مطالعــه ب

با پاسـخ درد و نیـز   ) بخصوص استرس مغلوب بودن در اجتماع(

بـه  . کنـد هاي التهابی تاکید مـی ارتباط آن با افزایش سیتوکاین

التهـابی هـاي پـیش  رسد که استرس از طریق سیتوکایننظر می

منجر به آزاد شدن پپتیدهاي اوپیوئیدي اندوژن شده و لذا پاسخ 

هاي مغلوب کـاهش داده اسـت، ولـی بـا     درد مزمن را در موش

هاي غالب پاسـخ  ها در موشوجود افزایش تولید این سیتوکاین

هـاي بیشـتر   درد مزمن افزایش یافته است؛ لذا نیاز بـه بررسـی  

زي و هیپرآلژزي بعـد  هاي دخیل در هیپوآلژبراي درك مکانیسم

تواند هاي اجتماعی وجود دارد که در آن سروتونین میاز استرس

.نقشی کلیدي ایفا کند

سپاسگزاري

این پژوهش با پشتیبانی مالی دانشکده پزشکی دانشگاه شـاهد انجـام   

گرفته است که بدین وسیله از حمایـت و همکـاري مسـووالن محتـرم آن     

.گرددمرکز تشکر و قدردانی می
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