
٢٠٠٢ـ العدد الثاني ـ ) ١٨(مجلة جامعة دمشق للعلوم األساسية ـ المجلد   

  ٦٩

آلية فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب السباحي وعالقته 
 Wistarبهرمونات قشر الكظر عند جرذان 

  جرجس ديب
  قسم البيولوجيا ـ كلية العلوم ـ جامعة دمشق

  ٢٤/٠٤/٢٠٠١تاريـخ اإليداع 

  ٢٧/١٠/٢٠٠١قبل للنشـر في 

  الملخص
السباحة في ميـاه بـاردة      (بينا في دراسة سابقة أن فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب السباحي            

يهدف البحث الحالي إلى دراسـة      . مرتبط بآليات أفيونية وغير أفيونية الوساطة     ) دقائق١٠مئوية لمدة   ١٧
المحرض بالكرب السـباحي األقـل وطـأة        ) اختبار الزمن الكامن لسحب الذيل    (آلية فقدان الشعور باأللم     

والتوصل  إلى إثبات تجريبي إضـافي يظهـر عالقـة           ) دقائق٤ مئوية لمدة    ١٧السباحة في مياه باردة     (
هرمونات قشر الكظر المحرضة بالكرب  بهذه اآللية والكشف عن بعض جوانب هذه العالقة عند جـرذان                 

Wistar .     السباحي فقداناً للشعور باأللم يتراجع وفق سـيرورة         تبدي الجرذان السليمة إثر تعرضها للكرب 
تالؤمية ليزول في اليوم السابع، وبخالف ذلك لم تظهر الجرذان السليمة التي جرى لديها تحريض التحمل                

وبالمقابل لم يسجل اختالف    . المورفيني تغيراً ملحوظاً في عتبة الشعور باأللم لدى تعرضها للكرب المعني          
عنـد كـل مـن الجـرذان السـليمة          ) يوم/ كغ/ملغ١٠(تحريض التحمل المورفيني    جوهري في سيرورة    

  .والجرذان السليمة المتالئمة وذلك من حيث عدد الجرعات ومتوسط شدة تأثير المورفين
وبالمقارنة مع الجرذان السليمة تبدي الجرذان التي استؤصلت غددها الكظرية لدى تعرضها للكـرب              

ولقد انعكس ذلك على سيرورة االستجابة التالؤميـة        . لم أكثر أهمية ووضوحاً   السباحي فقداناً للشعور باأل   
 يومـاً مـن التعـرض للكـرب         ١٤والتي قيست بعودة الزمن الكامن لسحب الذيل إلى القيمة البدئية بعد            

وبخالف ذلك لم تظهر الجرذان المستأصلة غددها الكظرية والتي جرى لديها تحـريض التحمـل               . المعني
وبالمقارنـة مـع   .  تغيراً ملحوظاً في عتبة الشعور باأللم وذلك لدى تعريضها للكرب السـباحي           المورفيني

الجرذان السليمة فقد أمكن تسجيل اختالف جوهري في سيرورة تحريض التحمل المورفيني لدى الجرذان              
 المورفين  المستأصلة غددها الكظرية،فالزيادة الموثوق بها في عدد جرعات المورفين ومتوسط شدة تأثير           

عند الجرذان المستأصلة غددها الكظرية، قابلها تراجع واضح في عدد هذه الجرعات ومتوسط شدة تأثير               
ومن جهة أخرى أبدت    . المورفين عند الجرذان المستأصلة غددها الكظرية والمتالئمة مع الكرب السباحي         

/ كـغ / ملغ نسـيجاً   ٤٤،٦خالصة(الجرذان المستأصلة غددها الكظرية والمحقونة بخالصة الغدة الكظرية         
لدى تعريضها للكرب السباحي استجابة شبيهة لتلك المسجلة عند الجرذان السليمة من حيث سيرورة              ) يوم

فقدان  الشعور باأللم التالؤمية أو من حيث سيرورة تحريض التحمل المورفيني، مع مالحظـة انخفـاض                 
  .جل في كلتا االستجابتينملحوظ نسبياً في قيم الزمن الكامن لسحب الذيل والمس

تبين هذه النتائج أن فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب السباحي يـتم وفـق اسـتجابة تالؤميـة                  
ويرتبط ذلك التراجع بالحصار الذي تمارسه هرمونات قشر الكظر         ,مرتبطة بتراجع تحرر األفيونات الداخلية    

تمل أن تتم في مستويات غديـة وعصـبية ذات          المحرضة بالكرب على تحرر األفيونات الداخلية والتي يح       
عالقة بأجهزة التسكين في المتعضية من جهة، مع إمكانية إحصار في مستوى المستقبالت التي تتوسـط                

  .استجابة فقدان الشعور باأللم من جهة ثانية
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ABSTRACT 
In a previous study, we showed that analgesia induced by swimming stress 

(i.e. swimming in cold water, ١٧ C, for ١٠ minutes) is related to opium and non 
– opium – relevant mechanisms. The aim of our experiment is to study the 
mechanisms of analgesia (time for tail withdrawal test) stimulated by less 
stressful swimming (swimming in cold water, ١٧C, for ٤ minutes) in order to 
achieve an additional experimental evidence concerning the effect of adrenal 
cortex hormones induced by stress on this mechanism, and to discover some 
aspects of the effect mechanism in Wistar rats. 

 Rats of control group showed, when being exposed to swimming stress,an 
analgesic feeling decreasing significantly and progressively until it disappears 
in the seventh day. However, control rats, which were exposed to morphine 
tolerance, showed no significant change in the threshold of pain feeling when 
exposed to related stress. On the other hand, no significant difference was 
reported in the progress of morphine tolerance stimulation (١٠mg/kg/day) in 
both control and identical groups regarding the number of injections and the 
average effect of morphine. 

In comparison with control rats, adrenalectomaized rats, when exposed to 
swimming stress,show analgesic feeling. This was reflected on the progress of 
the response, which was measured by latent time reduction of tail withdrawal 
to start value after ١٤ days of relevant stress. On the other hand, rats which 
had their adrenal glands removed and which were exposed to morphine 
tolerance stimulation, did not show significant change in the threshold of pain 
feeling when being exposed to swimming stress. In comparison with control 
rats, significant difference was reported in the progress of morphine tolerance 
stimulation among rats with removed adrenal glands. While a significant rise 
was reported in morphine doses and the average effect of morphine in 
adrenalectomized rats, a clear decrease in those doses and in the average effect 
of morphine was obtained among rats which had their adrenal glands removed 
and which are familiar with swimming stress. 

However, adrenalectomized rats, and those which were injected with 
adrenal gland extract (the extract of ٤٤,٦ mg tissue/kg/day) showed, when 
being exposed to swimming stress, similar response to that reported by control 
rats with respect to the progress of analgesic feeling or with respect to the 
progress of morphine tolerance stimulation, taking into account a relative 
significant decrease in the values of the latent time for tail withdrawal reported 
in both responses. These results show that analgesia induced by swimming 
stress occurs according to a response related to the decrease in the release of 
intrinsic opium. This decrease may be due to the blocking action of adrenal 
cortex hormones induced by stress on the release of the intrinsic opium, which 
may occur at glandular and nervous levels related to sedative organs. 
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  المقـدمـة

رب موضوعاً يلقى اهتماماً متزايداً مـن قبـل         يعد فقدان الشعور باأللم المحرض بالك     
الباحثين لما ينطوي عليه من أهمية نظرية وتطبيقية في مجال الكشف عن جوانب جديـدة               

وفي هذا اإلطار   ). ٦٨،  ٦٣،  ٥٦،  ٤(في منظومات التسكين والتغلب على ظاهرة التحمل        
كربيـة مختلفـة،    تجمع الدراسات على أن فقدان الشعور باأللم يمكن أن يحرض بمنبهات            

والنبذ ) ٤٤(والعزل  ) ١٩(والتمرين  ) ٤٧(والضجيج  ) ٦٦،  ٥٨،  ٣٧،  ١٤(كصدمة القدم   
، ٥٧،  ٥٥،  ٤٠،  ٢٧،  ٥،  ٣(وكذلك الكرب السباحي    ) ٤٦(والسير على الفورمالين    ) ٥٠(

وبالرغم من كون فقدان الشعور باأللم      ) ٥٢،  ٢٣(وحتى مجرد توقع منبه كربي مؤلم       ) ٦٢
) ٥٥(وباعتبـارات تتعلـق بـالجنس       ) ٥٩،  ٥٨،  ٣٤،  ٢٨( الكـرب    مرتبطاً بخصائص 

، )١٠(وحتى ظواهر جيوفيزيائية كاالحقول المغناطيسية األرضـية        ) ٥٤،  ٣٠(وبالجينات  
ففي حين . فال تزال منظومة التسكين المحرضة بالكرب موضع نقاش ال يخلو من التناقض        

بالكرب السباحي غير أفيـوني     تفترض بعض الدراسات أن فقدان الشعور باأللم المحرض         
) ٥٧،  ٥١(، تشير دراسات أخرى إلى أن هذه اآللية أفيونية الوسـاطة            )٤٢،  ٥(الوساطة  

 عند الجرذان  Contextual stimuleوهي استجابة مشروطة ومكتسبة تثار بمنبهات قرينية
  ).١٣(كما هو عليه الحال بالنسبة لبقية الكروب عند البشر ) ٣(

لنظر عن أهمية المحور الوطائي النخامي الكظري في االسـتجابة          وبالمقابل وبغض ا  
الكربية، ال يزال دور هذه المنظومة في استجابة فقدان الشعور باأللم المحرض بـالكرب              

  .موضع نقاش
فعلى الرغم من إظهار دور بعض المراكز العصبية وبخاصة مكونات الجهاز الحوفي            

تجابة فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب      والتي تشرف على وظيفة هذا المحور في اس       
وإمكانية تدخل الستيروئيدات القشرية في تعديل وظيفة هذه البنـى          ) ٢٥،  ٣٩،  ٢٠،  ١٥(
ففـي  .لم تحدد بعد معالم واضحة لدور هذه المنظومة في هذه االستجابة            ) ٦١،  ٢١،  ٣٣(

لمحرض بالكرب  حين تظهر بعض المعطيات أن استئصال الغدة النخامية يخفض التسكين ا          
، تشير معطيات أخرى إلى أن هذا اإلجراء يسبب استجابات متباينة بحسـب طبيعـة               )٦(

أو ال يكـون لـه      ) ٦٥(الكرب، فقد يؤدي إلى زيادة التسكين في استجابة لبعض الكروب           
وفي هذا  ). ٢٤(تأثير مطلقاً، ال بل قد يؤدي إلى فرط الحساسية األلمية في بعضها اآلخر              

 بعض المعطيات إلى أن األندورفين النخامي يمتلك دوراً ضئيالً في استجابة            السياق تشير 
  ).٢٢(وبوخز اإلبر ) ٢٩(وبصدمة القدم ) ٢(فقدان الشعور باأللم المحرض بالحمل 
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وتظهر المعطيات القليلة المخصصة لدراسة دور هرمونات قشر الكظر في اسـتجابة            
  . واضحاً أيضاًفقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب تناقضاً

  
أو المعالجة بالـ   ) ٣٨،  ٣١(ففي حين تشير بعض المعطيات إلى أن استئصال الكظر          

Metyrapone) يعززان فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب، وهـذه االسـتجابة          ) ٣٥
يمكن حجبها بالديكساميتازون والنالكسون، كمـا أن الكورتيكوسـتيرون يحصـر تـأثير             

، تفترض دراسة أخرى أن هرمونات      )٦٤( والمحرض بالفورمالين    المورفين المسكن لأللم  
قشر الكظر تؤدي دوراً تآزرياً يزيد فقدان الشعور باأللم غير أفيوني الوساطة والمحرض             

ويتناقض ذلك مع كون الكورتيكوستيرون القاعدي ولـيس المحـرض          ) ٧(بصدمة القدم   
األلم أفيوني الوساطة كما تفتـرض      بكرب صدمة القدم يؤدي دوراً محفزاً لفقدان الشعور ب        

  ).٥٣(دراسة أخرى 
أن فقدان الشـعور بـاأللم المحـرض    ) ١١(ضمن هذا اإلطار بينا في دراسة سابقة        و

يتم وفق سـيرورة غيـر   )  دقائق١٠ْم ولمدة ١٧السباحة في مياه باردة    (بالكرب السباحي   
 وافترضنا أنـه يمكـن      .تالؤمية بمشاركة منظومات تسكين أفيونية وغير أفيونية الوساطة       

لهرمونات قشر الكظر التحكم بدرجة فقدان الشعور باأللم من خـالل الحـد مـن تـأثير                 
  . المنظومة األفيونية الوساطة

يهدف البحث الحالي إلى استكمال الدراسة السابقة من خالل دراسة آلية فقدان الشعور             
)  دقائق ٤ ْم لمدة    ١٧ باردة   السباحة في مياه  (باأللم المحرض بالكرب السباحي األقل وطأة       

والتوصل إلى إثبات تجريبي إضافي يظهر عالقة هرمونات قشـر الكظـر المحرضـة               
  . Wistarبالكرب بهذه اآللية والكشف عن بعض جوانب هذه العالقة عند جرذان 

  
  مـواد البحـث وطرائقـه

 غ في بدايـة     ٢٠٠-١٨٠ بوزن   Wistar جرذاً ذكوراً من نوع      ٣٦أجري البحث على  
وقد أخضعت جميع الجرذان إلى الظروف المخبرية نفسها مـن حيـث تنـاوب              . التجربة

ومن حيث وجود فـائض حـر مـن       )  ساعة ظالم  ١٢ ساعة ضياءو  ١٢(الضياء والظالم   
وبعد خمسة أيام من وجود الجرذان في غرفة المخبـر،          .الغذاء والماء طوال فترة التجربة    

ور باأللم بهدف االعتياد، تم فصلها عشوائياً       حيث كانت تخضع يومياً إلى قياس عتبة الشع       
 جرذاً موزعة في زمـرتين، وتضـم        ١٢إلى مجموعتين رئيستين تضم المجموعة األولى       

موزعة في أربع زمر بحسب مقتضيات البحث كما هو موضح          " جرذا ٢٤المجموعة الثانية   
  :في الجدول التالي
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 عدد الجرذان  الظروف التجريبيةالزمرة  المجموعة

I  التعرض المتكرر للكرب بالحرارة المنخفضة حتى بلـوغ
  ٦  .التالؤم، ومن ثم تحريض التحمل المورفيني

  رذان سليمةج
II  تحريض التحمل المورفيني، ومن ثم التعـرض للكـرب

  ٦  .بالحرارة المنخفضة

I  التعرض المتكرر للكرب بالحرارة المنخفضة حتى بلـوغ
  ٦  .ؤم أوالً ومن ثم تحريض التحمل المورفينيالتال

II  تحريض التحمل المـورفيني أوالً، ومـن ثـم التعـرض
  ٦  .المتكرر للكرب بالحرارة المنخفضة حتى بلوغ التالؤم 

III  
حقن خالصة الغدة الكظرية و التعرض المتكرر للكـرب
بالحرارة المنخفضة حتى بلوغ التالؤم، ومن ثم تحـريض

  .مورفيني التحمل ال
٦  

جرذان 
مستأصلة غددها 

  الكظرية

IIII  ،حقن خالصة الغدة الكظرية و تحريض التحمل المورفيني
  ٦  .ومن ثم التعرض المتكرر للكرب بالحرارة المنخفضة

 
جرى استئصال الكظر ثنائي الجانب في ظروف التخدير الخفيـف بـااليتر والتعقـيم              

في مسـتوى   وقد تم عن طريق إجراء شق عرضي في الجلد من الناحية الظهرية             . الكامل
في الغالف العضلي تم مـن خاللـه        ) سم١(الفقرات القطنية، متبوعاً بشق ثنائي الجانب       

وبعد الجراحة تم فصل جرذان هذه المجموعة إلى أربع زمر وقـدم لهـا              . استئصال الغدة 
، وأخضعت بدءاً من اليوم الخامس      ) كلور الصوديوم  ٠,٩(عوضاً عن الماء محلول ملحي      

 يوماً، وذلـك قبـل القيـام        ١٢ قياس عتبة فقدان الشعور باأللم ولمدة        التالي للجراحة إلى  
  .بتعريضها للظروف التجريبية الحقاً

 م وبعد عزل لـب      ٣٦–حفظت الغدد الكظرية المستأصلة في المجمدة بدرجة حرارة         
بواسـطة  ) كلور الصـوديوم   /٠،٠٩(الكظر وزن قشر الكظر وجونس في محلول ملحي         

، ومن ثم ثفلت الجناسـة   Glas-col)( شركة c٠,٩٩عات نموذج مجانس آلي متعدد السر
 لمدة نصف ساعة، وبعدها حفظ الطافي في المجمدة إلى حين حقنه في             g ٢٠٠٠٠بسرعة  

وأخضعت الجرذان المحقونة بعد    ) يوم/ كغ/  ملغ ٤٤،٦خالصة  (العضل بجرعة مقدارها    
  .ساعتين من الحقن إلى الظروف التجريبية

حرارة المنخفضة باعتماد أسلوب السـباحة فـي الميـاه البـاردة،            استحدث الكرب بال  
يحافظ على درجـة    , سم   ٣٠×٢٠×٥٨واستخدم لهذه الغاية حوض زجاجي شفاف بمقياس        

.  دقائق بواسطة قطـع ثلجيـة     ٤ خالل جلسة السباحة ومدتها      ºم١٧حرارة الماء التي تبلغ     
ألطـراف الخلفيـة عنـد      وكان مستوى الماء في الحوض يسمح للجرذان بالوقوف على ا         

تم بلوغ التالؤم مع الكرب السـباحي المفقـد         . الضرورة مع بقاء الرأس فوق سطح الماء      
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للشعور باأللم والمعبر عنه بمقاربة الحساسية األلمية  للقيم األوليـة بتعـرض الجـرذان               
  .للكرب المعني بمعدل جلسة وحيدة يومياً

ثير المورفين المفقد للشعور باأللم حتـى       أما التحمل المورفيني الذي يتجلى بانحسار تأ      
درجة الغياب التام معبراً عنه بانخفاض متوسط شدة تأثير المـورفين خـالل الجرعـات               
المتتالية، فقد تم تحريضه عن طريق الحقن المتكرر للمـورفين تحـت الجلـد وبجرعـة            

  .يوم/ كغ/  ملغ١٠مقدارها 
علبة القياس الخاصة بجهـاز قيـاس       لقياس عتبة الشعور باأللم يتم إدخال الجرذ إلى         

وهي علبـة  )  HSEشركة  (٨١٢نموذج  tail flick  latency  الزمن الكامن لسحب الذيل
من الزجاج الضفيري يدخل إليها الجرذ مع بقاء الذيل خارجاً، وتبدأ عملية قياس الـزمن               

 سـم   ٧   ولمسافة  ºم٥٢الكامن لسحب الذيل إثر غمر ذيل الجرذ في مياه درجة حرارتها            
من ذروته ويسجل الزمن الالزم لنفضة الذيل بواسطة الميقاتة الزمنية الخاصـة بجهـاز              

بواسـطة  ) º م ٥٢(ولقد تم الحفاظ علـى درجـة حـرارة الميـاه            . مقياس الزمن الكامن  
 ١٦×١٤×٤٢مغمور في حوض مائي بمقياس      ) PHYWE( شركة   ºم١٠٠ –ترموستات  

تسمح درجـة حـرارة     . ي يصله مقياس الحرارة   سم و لقد غمر الذيل إلى العمق نفسه الذ        
.  ثـوانٍ  ٥-٤الحمام المائي هذه ببلوغ زمن سحب الذيل عند الحيوانات الشاهدة ما بـين              

 مرات بفواصل زمنية مقدارها دقيقـة       ٣ويعد من اإلجراءات تكرر عملية القياس الواحدة        
 ثانية تنهى عملية    ٢٠ولدى إخفاق نفضة الذيل خالل      . واحدة ومن ثم تحسب القيم الوسطية     

ومن بين اإلجراءات المتبعة غسـل      .  ثانية ٢٠القياس ويسجل الزمن الكامن لسحب الذيل       
وبهـدف تجنـب التقلبـات      . علبة القياس بالماء والصابون وتجفيفها إثر كل عملية قياس        

ولقد عولجـت جميـع المعطيـات       . ١٤و١٠اليومية أجريت عمليات القياس بين الساعة       
  . studentودينت لحاسب باستخدام عالقة ستاً على اإحصائي

  النتـائـج والمناقشة
تبدي الجرذان السليمة إثر تعرضها المتكرر للكرب السباحي ارتفاعاً ملحوظاً في عتبة            

). ١(الشعور باأللم يتراجع تدريجياً وفق سيرورة تالؤمية كما هو موضـح فـي الشـكل         
من الكامن لسحب الذيل والمسجل في اليوم       أن االرتفاع الملحوظ في الز    ) ١(ويبين الجدول   

يتراجع تدريجياً محافظاً على قيم معنويـة حتـى اليـوم السـادس             ) ٠,٠٠٠١=P(األول  
)P=(، ويقترب من القيمة البدئية في اليومين السابع )٠,٠٣P=(والثامن ) ٠,١١P=٠,٥٣.(  

ات الدراسـات  وكذلك معطي) ١١(تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراستنا السابقة        
. من حيث كون الكرب السباحي يحرض فقدان الشعور بـاأللم         ) ٥،  ٣(المرجعية األخرى   

مع اإلشارة إلى أن سيرورة فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب السباحي تتعلق بشـدة               
 جلسـات  ٦ دقائق وبمعـدل   ١٠السباحة لمدة   (فالكرب األشد وطأة    . المؤثر الكربي ومدته  
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  ٧٥

يترافق بفقدان الشعور باأللم وفق سـيرورة غيـر تالؤميـة       ) تة أيام متتالية  يومياً ولمدة س  
)١١.(  

  
في الـزمن  )  دقائق٤ لمدة º م١٧(تأثير التعرض اليومي للكرب بالحرارة المنخفضة      ) ١(الشكل  

ثا عند الجرذان السليمة الشاهدة والجرذان التي حرض لـديها          /الكامن لسحب الذيل    
  ).يوم/ كغ/ ملغ  ١٠(التحمل المورفيني 

تهدف الخطوة التالية في بحثنا إلى تعرفنا آلية فقدان الشعور باأللم المحرض بـالكرب              
وعلى وجه االتحديد معرفة فيما إذا كانت هذه االستجابة مرتبطة بتفعيل جهـاز             . السباحي

ـ      ) األندورفينات واألنكيفالينات (التسكين األفيوني الوساطة   ة أو أجهزة التسكين غيـر أفيوني
  .الوساطة

وفي هذا اإلطار تبين  نتائج تعريض مجموعة أخرى من الجرذان والتي حرض لديها              
التحمل المورفيني إلـى الكـرب المعنـي أن آليـة فقـدان الشـعور بـاأللم أفيونيـة                   

فتعريض هذه المجموعة من الجرذان إلى الكرب السباحي لم يؤِد إلـى تغيـرات            .الوساطة
) ١(م على مدار ستة أيام متتالية كما هو موضح في الشكل            ملحوظة في عتبة الشعور باألل    

بأن االختالف الجوهري فـي     ) ١(ويظهر الشكل   ). ٠,٧٣ و ٠,٥٢ مابين   p) (٤(والجدول  
  ). ٠٠٧٤ ٠=p(الزمن الكامن لسحب الذيل ما بين المجموعتين يسجل في اليوم األول 

أللم وفق السيرورة التالؤميـة     وبقصد تعرف في ما إذا كانت استجابة فقدان الشّعور با         
عند الجرذان السليمة مرتبطة بتراجع تحرر األفيونات الداخلية أم أنها تنتج عـن تحمـل               

  اليوم 
  الثامن

  اليوم
  بع السا

اليوم 
  السادس

اليوم 
  الخامس

  اليوم 
  الرابع

  اليوم 
  الثالث

  اليوم 
  الثاني

  اليوم 
  األول

القياس 
  البدني

  يوم القياس
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مورفيني داخلي المنشأ، جرى تحريض التحمل المورفيني عند الجرذان السليمة المتالئمـة          
  .وقورن مع التحمل المورفيني عند الجرذان السليمة

يسجل اختالف جوهري فـي سـيرورة التحمـل         ‘لم  ) ٢(لشّكل  وكما هو موضح في ا    
فالتأثير المسكّن للمورفين الذّي يبدو واضحاً      .المورفيني عند كلتا المجموعتين من الجرذان     

معبراً عنه باالزدياد الملحوظ بالزمن الكامن لسـحب        ) اليوم األول (خالل الجرعة األولى    
ت التالية لينعدم أو يقارب القيم البدئية في اليوم السابع          الذّيل، ينحسر تدريجياً بتأثير الجرعا    
وعلى الرغم من بعض االختالف النسبي المسجل في        . عند كلتا المجموعتين من الجرذان    

حركية تأثير المورفين ما بين المجموعتين من الجرذان السليمة العادية والسليمة المتالئمة            
اس البدئي وفي درجة الثقة نسبةً لزمن كل قياس في اليوم           للقي الثقة نسبة والمعبر عنه بدرجة    

فإن مقارنة متوسط شدة تأثير المـورفين فـي الجرعـة           ) ٢(األول والموضحة في الشّكل     
الواحدة وعلى مدار ستّ جرعات متتالية عند الجرذان السليمة المتالئمة والجرذان السليمة لم             

  ).٣(تين على غرار ماهو موضح في الجدول يظهر أي اختالف جوهري ما بين المجموع

  
ثا /في الزمن الكامن لسحب الذيل    ) يوم/كغ/ملغ١٠(تأثير تحريض التحمل المورفيني     ) ٢(الشكل  

السباحة في  (عند الجرذان السليمة ونظيراتها المتالئمة مع الكرب بالحرارة المنخفضة          
  ). دقائق٤ لمدة º م١٧مياه درجة حرارتها 

ك أن السيرورة التالؤمية لفقدان الشّعور باأللم مرتبطة بتراجع تحـرر           ويستنتج من ذل  
األفيونات الداخلية وليست عائدة لتحمل مورفيني داخلي بدليل تسـاوي عـدد الجرعـات              

  .الالزمة لتحريض التحمل المورفيني عند كلتا المجموعتين
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ن واألفيونات الداخلية    التأثير المسكّن للمورفي   muفكما هو معروف تتوسط المستقبالت      
، ويرتبط التحمل بفقدان حساسية     )٤٩،  ٤٦،  ١٣(ويحصرالنالكسون هذا التأثير    ) ٦٧،  ٦٢(

  ).٤٨. (هذه المستقبالت للمورفينات الخارجية والداخلية
بمعنى آخر، لو كانت االستجابة التالؤمية مرتبطة بتحمل أفيوني داخلي المنشأ ناجم عن             

ت من األفيونات الداخلية لتجلى ذلك بانحسار عدد الجرعـات االالزمـة            تحرر متزايد أو ثاب   
  .لتحريض التّحمل المورفيني عند الجرذان السليمة المتالئمة األمر الذي لم يحصل

وهكذا تشير هذه النتائج إلى أن فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب السباحي عنـد              
 حصـراً، وتـرتبط     muخـالل المسـتقبالت     الجرذان السليمة أفيوني الوساطة ويتم من       

  .السيرورة التالؤمية لهذه االستجابة بتراجع تحرر األفيونات الداخلية
ونشير مجدداً إلى أن فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب السباحي مرتبط بدرجـة             

فالكرب األشد وطأة يحرض فقداناً للشعور باأللم وفق سيرورة غير تالؤمية           .شدة  الكرب  
 ويتم بتوسط آليات غير أفيونية الوساطة إضافة إلى تدخل آليات أفيونيـة الوسـاطة               )١١(

  ).٦٢، ٢٦ (mu إضافة إلى المستقبالت delta وkabaتسهم فيها المستقبالت 
تهدف الخطوة التالية من البحث إلى الكشف عن بعـض جوانـب  الـدور المحتمـل                 

وضمن هـذا   . لم المحرض بالكرب  لهرمونات قشر الكظر في استجابة فقدان الشعور باأل       
  .اإلطار أجريت دراسة مماثلة على الحيوانات المستأصلة غددها الكظرية

تبدي الجرذان المستأصلة غددها الكظرية تالؤماً مـع     ) ٣(وكما هو موضح في الشكل      
الكرب المفقد للشعور باأللم، تميز بكونه أكثر أهمية ووضوحاً مقارنة مع الجرذان السليمة             

فالزمن الكامن لسحب الذيل قارب القيمة البدئية في اليوم الرابع عشـر مـن              ). ١(الشكل  
أن الزمن الكامن لسحب الذيل عنـد هـذه         ) ١(ويبين الجدول   . التعرض للكرب السباحي  

ويتراجـع  ) ٠,٠٠١٥=p(فـي اليـوم األول      % ٥٠المجموعة من الجرذان يزداد بمقدار      
ولقد فاقـت هـذه     ) ٠,٠٣٢=p(اليوم الثالث عشر    تدريجياً محافظاً على زيادة معنوية حتى       

فـي اليـوم    % ٤٤في اليـوم األول و    % ٣٤الزيادة مثيالتها عند الجرذان السليمة بمقدار       
ويتضح من هذه النتيجة أن غياب هرمونات قشر الكظر يؤدي إلى تضخيم استجابة             .السابع

ـ         . فقدان الشعور باأللم   ة بـالكرب   بمعنى آخر تمارس هرمونات قشـر الكظـر المحرض
وتجدر اإلشارة إلى أن احتمـال تـأثير        .السباحي إحصاراً على آليات فقدان الشعور باأللم      

هرمونات لب الكظر في منظومات التسكين ال يمكن أن يلغى باستئصال الغـدة الكظريـة               
، أضف إلى ذلـك     )١٦،٤١(وذلك بسبب الزيادة التعويضية لفعالية الجملة العصبية الودية         

أو حصار  ) ٤٣(أو فقدان تعصيب لب الكظر      ) ٧(ل استئصال لب الكظر     أن مداخالت مث  
لم تؤثر في استجابة فقدان الشعور باأللم       ) ٥٢ (Chlorisondamineالجملة الودية بوساطة    

  .المحرض بالصدمات الكهربائية عند الجرذ
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ولكن ماذا عن ذلك اإلحصار، هل يخص اآلليـات األفيونيـة الوسـاطة أم اآلليـات                
  يونية الوساطة؟غيراألف

  
فـي الـزمن   )  دقائق٤م لمدة ١٧(تأثير التعرض اليومي للكرب بالحرارة المنخفضة    ) ٣(الشكل  

والجـرذان  ) الشاهدة(ثا عند الجرذان المستأصلة غددها الكظرية       /الكامن لسحب الذيل    
  ).يوم/كغ/  ملغ١٠(المستأصلة غددها الكظرية والتي حرض لديها التحمل المورفيني 

نتائج تعريض الجرذان المستأصلة غددها الكظرية والتي حرض لـديها التحمـل            تبين  
ـ حي عدم حصول تغيـرات ملحوظـة قـي عت         المورفيني إلى الكرب السبا    ة الشـعور   ب

فباستثناء زيادة طفيفة في الزمن الكامن لسحب الذيل سـجلت فـي اليـوم الثـاني                .باأللم
)p=(ين السـابع    ، لوحظ انخفاض فـي هـذه القيمـة فـي اليـوم             )٠,٠٢٣p=٠,٠١٢ (

وعمومـاً فـإن التبـاين مـابين        ). ٢(كما هو موضح في الجدول      ) ٠,٠٠٣٨=p(والثامن
يبقى موثوقاً به على مدار األيام الثمانيـة، حيـث          ) المتحملة وغير المتحملة  ( المجموعتين

يضاف إلى ذلك أنه لم يسجل أي اخـتالف   . ٠,٠٠٧ و ٠,٠٠٠٠تراوحت درجة الثقة مابين   
بة الشعور باأللم بين الجرذان السليمة  المتحملة والجرذان المستأصلة غددها           واضح في عت  

 ٠,٩١٨ مابين   p). (٢(المتحملة على مدار أربعة أيام متتالية كما هو موضح في الجدول            
  ).٠,٦٤و
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  ٧٩

  
  )١(الجدول 
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  ٨٠

  
  
  

  )٢(الجدول 
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ـ              تجابة وهكذا تبين هذه المعطيات أن غياب هرمونات قشر الكظر يؤدي إلى زيادة اس
  . حصراmuًفقدان الشعور باأللم األفيونية الوساطة والتي تتم من خالل المسقبالت  

وتقدم لنا مقارنة نتائج تحريض التحمل المورفيني لدى كل من الجـرذان المستأصـلة              
وتلك المستأصلة والمتالئمة مع الكرب السباحي  تصوراً مقبوالً حول طبيعـة اسـتجابتها              

  .التالؤمية
سجل اختالف جوهري في سيرورة تحريض التحمـل  ) ٤(وضح في الشكل  فكما هو م  

فالزيادة المعنوية في عدد الجرعات الالزمـة       .المورفيني ما بين المجموعتين من الجرذان       
قابلها )  جرعات ١٠(لتحريض التحمل المورفيني لدى الجرذان المستأصلة غددها الكظرية         

 التحمل المـورفيني لـدى الجـرذان        تراجع واضح في عدد الجرعات الالزمة لتحريض      
) ٤(، وكما هو موضح في الجدول       ) جرعات ٣(المستأصلة والمتالئمة مع الكرب السباحي      

فإن تراجع عدد الجرعات ترافق أيضاً بانخفاض متوسط شدة تـأثير المـورفين خـالل                
 بشكل واضح عند الجرذان المستأصلة    ) ٠,٠٠٢٣=p(والثالثة   ) ٠,٠٣٥=p(الجرعة الثانية   

  .المتالئمة مقارنة مع الجرذان المستأصلة غير المتالئمة

  
  

عنـد الجـرذان المستأصـلة      ) يوم/ كغ/ ملغ   ١٠(تأثير تحريض التحمل المورفيني     ) ٤(الشكل  
غددها الكظرية والجرذان المستأصلة غددها الكظرية والمتالئمة مع الكرب بالحرارة          

  ). دقائق٤ لمدة  º م١٧السباحة في مياه درجة حرارتها (المنخفضة 

  



  .Wistarآلية فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب السباحي وعالقته بهرمونات قشر الكظهر عند جرذان ديب ـ 

  ٨٢

  
  
  
  ٥ ٤ ٣الجدول 
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وهكذا تبين لنا هذه النتيجة أن استجابة فقدان الشعور باأللم عند الجرذان المستأصـلة              
 وتـرتبط سـيرورتها     muغددها الكظرية تتم وفق آليات أفيونية تتوسطها المسـتقبالت          

ت كما هو عليـه     التالؤمية  بالتحمل المورفيني الداخلي وليس بتراجع  تحرر هذه االفيونا          
بمعنى يمكن لهرمونات قشر الكظر المتحـررة فـي أثنـاء           . الحال عند الجرذان السليمة   

  .االستجابة الكربية أن تمارس إحصاراً على تحرر األفيونات الداخلية عند الجرذان السليمة
وفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى عالقة التلقيم الراجع السلبي ما بين هرمونات قشر              

، أي ازدياد تحرر هرمونات قشر الكظر يعمل بآلية التلقـيم الراجـع             ACTHر و ال  الكظ
ـ   و إذا أخـذنا بالحسـبان أن   ). ١،٨،٩،١٢،١٧ ( ACTHالسلبي على تثبيط تحـرر الـ

 وبعض المورفينات الداخلية تشتق من طليعة واحدة و هي طليعـة القشـرين    ACTHالـ
تتوضح بعض جوانب العالقة مـا بـين   يمكن أن ) ٦٣، ٣٢( POMCالميالنيني األفيوني 

تضخيم استجابة فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب السباحي عند الجرذان المستأصلة           
فاستئصال الغدة الكظريـة    .غددها الكظرية وازدياد تحرر المشتقات األفيونية لهذه الطليعة       

ما النخاميـة   في البالس CRFوكذلك مستوى ال  ) ٢٩(يزيد من مستوى األندورفين النخامي      
وبغض النظر عن مدى مشاركة األندورفين النخامي في هذه االستجابة، نفتـرض            ). ١٢(

أن هذه االستجابة يمكن أن تتم في مستويات غدية وعصبية على عالقة بأجهزة التسـكين               
ـ    .في المتعضية     في خاليا ظهـارة الـرحم   POMCفالقشرانيات السكرية تحصر تحرر ال

 في بنى عصبية متعددة كالنوى تحت المهادية أمام         CRFر الـ   ، وتحصر أيضاً تحر   )١٨(
  ).٣٦(البصرية وقرن أمون والتلفيف الحزامي 

وتجدر اإلشارة إلى أن استئصال الغدة الكظرية ترافق بازدياد طفيف ولكن موثوق في             
وحتى اليوم العاشر بعد االستئصال     ) ٠,٠٥=p(عتبة الشعور باأللم بدءاً من اليوم الخامس        

)p=(ومن ثم قاربت القيمة البدئية في اليومين الحادي عشـر           ) ٠,٠٠٠p=والثـاني  ) ٠,١٤
، وهذا ما يتفق أيضاً مع نتائجنا السـابقة    )٥(كما هو موضح في الجدول      ) ٠,٨٠=p(عشر  

)١١.(  
وبهدف التأكيد على دور هرمونات قشر الكظر في إحصار استجابة فقـدان الشـعور              

ي أجرينا سلسلة أخرى من التجـارب علـى الحيوانـات           باأللم المحرض بالكرب السباح   
  .المستأصلة غددها الكظرية والمحقونة بخالصة قشر الكظر

تبدي الجرذان المستأصلة غددها الكظرية والمحقونة بالخالصة إثر تعرضها للكـرب           
فكما هو موضح فـي الشـكل       . السباحي استجابة مشابهة تقريباً الستجابة الجرذان السليمة      

اجع االرتفاع الموثوق به في الزمن الكامن لسحب الذيل المسجل في اليـوم األول              يتر) ٥(
)p=(ليقارب في اليوم الرابع القيمة البدئية       ) ٠,٠٠٠١p=ويالحظ عموماً أن فقدان    ). ٠,٧٣

الشعور باأللم عند هذه المجموعة من الجرذان أقل درجة من مثيله عند الجرذان السليمة،              
م الزمن الكامن لسحب الذيل المسجلة على مدار األيام األربعـة،           ويستدل على ذلك من قي    
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والتي هي أقل من مثيلتها عند الجرذان السليمة وبشكل موثوق به كما هو موضـح فـي                 
وال تظهر هذه النتائج اختفاء التضخيم المالحظ عند الحيوانات المستأصـلة           ). ١(الجدول  

الحظ أيضاً ميل النخفـاض فقـدان       غددها الكظرية والتي عرضت للظروف نفسها، بل ي       
الشعور باأللم  يستدل عليه بمقارنة قيم الزمن الكامن لسحب الذيل عند هذه المجموعة من               

وتجـدر  ). ٠,٠٢٣=p(الجرذان والجرذان السليمة، بما فيها عتبة الشعور بـاأللم البدئيـة            
محرض بـالكرب   اإلشارة أن الديكساميتازون والنالكسون يحصران فقدان الشعور باأللم ال        

في حين يزداد فقدان الشعور باأللم      ) ٣٥(السباحي عند الفئران المستأصلة غددها الكظرية       
المحرض بالكرب السباحي لدى تثبـيط اصـطناع الكورتيكوسـتيرون بوسـاطة الــ              

Metyrapone ٣٨( وهذا التأثير يحصر أيضاً بالنالوكسون.(  

  
ثا / ارة المنخفضة في الزمن الكامن لسحب الذيل        تأثير التعرض اليومي للكرب بالحر    ) ٥(الشكل  

عند الجرذان المستأصلة غددها الكظرية والمحقونـة بخالصـة الغـدة والجـرذان             
  ).يوم/كغ / ملغ ١٠(المعرضة للشروط نفسها والتي حرض لديها التحمل المورفيني 

لـديها   وبالمقابل لم تبِد الجرذان المستأصلة والمحقونة بخالصة الغدة والتي حـرض            
التحمل المرفيني تغيرات واضحة في عتبة الشعور باأللم لدى تعريضـها المتكـرر إلـى          
الكرب المعني، وسجلت استجابة مشابهة أيضاً لتلك المسجلة عند الجرذان السـليمة التـي              

فباستثناء الزيادة الطفيفـة المسـجلة فـي اليـوم األول           . حرض لديها التحمل المورفيني   
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)p=تغيرات ملحوظة في هذه القيمة خالل األيام الثالثة التالية كما هـو            لم تالحظ   ) ٠,٠٠٤
ومقارنة مـع الجـرذان السـليمة       ). ٠,٧٥ و ٠,٠١٤ ما بين    p) (٢(موضح في الجدول    

المتحملة سجل ميل النخفاض الزمن الكامن لسحب الذيل بلغ درجة الثقة في اليوم الثالـث               
)p=كان االنخفـاض أشـد وضـوحاً        في حين ). ٢(كما هو موضح في الجدول      ) ٠,٠٤٢ 

مقارنة مع الجرذان المستأصلة والمتحملة، فقيمة الزمن الكامن لسحب الذيل كانت أقل من             
مثيلتها المسجلة عند الجرذان المستأصلة غددها الكظرية والمتحملة بشكل موثوق به خالل            

  ).٠,٠٠١٥=p(والرابع ) ٠,٠٢٧=p(والثالث ) ٠,٠٠٠٨=p(اليوم الثاني 
عدم وجود اختالفات جوهرية في دينامية تحريض التحمل المورفيني         ) ٦(لشكل  ويبين ا 

والجرذان المستأصلة المحقونة والمتالئمـة     ) الشاهدة(لدى الجرذان المستأصلة والمحقونة     
فباستثناء الزيادة في متوسط شدة تأثير المورفين المسجلة في اليـوم           . مع الكرب السباحي  

لم تالحظ فروق هامة في     ) ٠,٠٠١=P(ة المحقونة والمتالئمة    األول عند الجرذان المستأصل   
  ).٧(قيمة هذا المؤشر خالل الجرعات الخمس التالية كما هو موضح في الجدول 

  

  
عند الجرذان المستأصلة غددها    ) يوم/كغ/  ملغ ١٠(تأثير تحريض التحمل المورفيني     ) ٦(الشكل  

لمستأصـلة غـددها الكظريـة      الكظرية والمحقونة بخالصة الغدة وعند الجـرذان ا       
السـباحة فـي    (والمحقونة بخالصة الغدة والمتالئمة مع الكرب بالحرارة المنخفضة         

  ). دقائق٤ لمدة ºم١٧مياه درجتها 
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ويتبين من مقارنة سيرورة تحريض التحمل المورفيني لـدى الجـرذان المستأصـلة             
أن حقن الخالصة   ) المتالئمةالشاهدة و (والجرذان السليمة   ) الشاهدة والمتالئمة (والمحقونة  

ويستدل على ذلك من    . الكظرية يخفض بشكل واضح تأثير المورفين المفقد للشعور باأللم          
االنخفاض الموثوق به في متوسط شدة تأثير المورفين عند جرذان المجموعة األولى كمـا           

  ).٧(هو موضح في الجدول 
  

 الشعور باألم عند الجرذان المستأصـلة       تأثير حقن خالصة الغدة الكظرية على عتبة      ) ٦(الجدول  

  .غددها الكظرية
  اليوم الرابع  اليوم الثالث اليوم الثاني اليوم األول  القياس البدئي  يوم القياس

الزمن الكـامن لسـحب     
  ٣,٤  ±٠,٣  ٣,٢  ±٠,٧  ٣,٩  ±٠,٧  ٤,٢  ±٠,٢   ٤,٤ ±٠,٤  الذيل بالثانية

  ٠,٠١٩  ٠,٠١٦  ٠,١٢  ٠,٣٩     نسبة للبدئيPدرجة الثقة
 

ثا عند الجرذان المستأصلة غددها الكظرية والمحقونة /متوسط شدة تأثير المورفين) ٧(الجدول 

والجرذان المستأصلة غددها الكظرية ) كغ / ملغ نسيج٤٤,٦(بخالصة الغدة الكظرية 

  .والمحقونة بخالصة الغدة والمتالئمة مع الكرب بالحرارة المنخفضة
اليوم السادساليوم الخامس اليوم الرابع اليوم الثالث  لثانياليوم ا  اليوم األول  يوم القياس

  ثا/متوسط شدة تأثير المورفين
  ٥,٢±٠,٤  ٥,٢±٠,٥  ٥,٨±٠,٥  ٦,٨±٠,٥  ٦,٥±٠,٧  ٦,٣±٠,٣  مستأصلة محقونة

P٠,٠٠٠٨  ٠,٠٠٣٨  ٠,٠٩٨  ٠,٠٧٤  ٠,٤٥    درجة الثقة نسبة لليوم األول  
ثـا  /متوسط شدة تأثير المورفين     

  ٥±٠,١  ٥±٠,٣  ٥,٥±٠,٥  ٥,٣±٠,٤  ٧,٢±١,٨  ١٠,٢±١,٣   متالئمةمستأصلة محقونة

P٠,٠٠٠٣  ٠,٠٠٠٦  ٠,٠٠٠٣  ٠,٠٠٠٢  ٠,٠٠٩٩    درجة الثقة نسبة لليوم األول  
-درجة الثقة مستأصلة محقونـة    

 سليمة
٠,٠٠١٩  

  ٠,٠٠٠٩  ٠,٠٠٥١  ٠,٠٠٠٠  ٠,٠٣٣  ٠,٠٠٣٧  

درجـــة الثقـــة مستأصـــلة 
  ٠,٠٠٠٥  ٠,٠٠٠٦  ٠,٠٠٣٣  ٠,٠٠٠١  ٠,٢١  ٠,٣١ سليمة متالئمة-محقونةومتالئمة

P   درجة الثقة مستأصلة محقونـة-
  ٠,٢٤  ٠,٠٧٩  ٠,٣٤  ٠,٠٠٠٦  ٠,٤٦  ٠,٠٠١١  مستأصلة محقونة ومتالئمة

  
 يتضح من هذه المعطيات أن حقن خالصة قشر الكظر للجرذان المستأصلة لم يؤِد إلى              

مستأصـلة  غياب التضخيم في استجابة فقدان الشعور باأللم والمسـجل عنـد الجـرذان ال         
. فحسب، بل يسبب أيضاً انحساراً ملحوظاً في هذه االستجابة مقارنة مع الجرذان السـليمة             

وبغض النظر عن إمكانية ارتباط هذا االنحسار بمقدار الجرعة والذي يحتمـل أن يفـوق               
مستوى هرمونات قشر الكظر المحرضة بالكرب السباحي عند الجرذان السليمة وبشـكل            

، فإننـا   )٤٥(لشعور باأللم إثر حقن كميات إضافية من اإلستروجينات         مماثل لكبت فقدان ا   
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نعتقد أنه باإلضافة إلى الحصار الذي تمارسه هرمونات قشر الكظر على تحرر األفيونات             
الداخلية فإن هناك إمكانية لحصار آخر في مستوى المستقبالت التي تتوسط فقدان الشعور             

فاستئصال الغدة الكظرية يزيـد مـن       . muتقبالت  باأللم األفيوني الوساطة وبخاصة المس    
) ١١(وهذا يتفق مع نتـائج دراسـتنا السـابقة          ) ٦٠(تأثير المورفين المفقد للشعور باأللم      

والحالية، في حين يحصر الكورتيكوستيرون تأثير المورفين المسكن لأللـم والمحـرض            
  ). ٦٤(بحقن الفورمالين عند الجرذان 

ن فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب السباحي يـتم وفـق           وهكذا تبين هذه النتائج أ    
استجابة تالؤمية مرتبطة بتراجع تحرر األفيونات الداخلية، ويرتبط ذلك التراجع بالحصار           
الذي تمارسه هرمونات قشر الكظر المحرضة بالكرب على تحرر األفيونات والتي يحتمل            

جهزة التسكين في المتعضـية مـن       أن تتم في مستويات غدية وعصبية ذات صلة وثيقة بأ         
قدان الشعور باأللم   جهة، مع إمكانية إحصار في مستوى المستقبالت التي تتوسط استجابة ف          

  .من جهة ثانية
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ثا عند الجرذان السليمة والجرذان المستأصلة غـددها الكظريـة          /تأثير الكرب بالحرارة المنخفضة في الزمن الكامن لسحب الذيل        ) ١(الجدول  

  .وتلك المستأصلة غددها والمحقونة بخالصة الغدة الكظرية
ن مستأصلة جرذا  جرذان سليمة   المجموعة   جرذان مستأصلة ومحقونة بالخالصة 

  
 يوم القياس

الزمن الكامن 
ثا /لسحب الذيل 

نسبة للبدئي
P 

الزمن الكامن 
ثا /لسحب الذيل 

نسبة 
P  للبدئي

/ سليم
 pمستأصل

الزمن الكامن 
ثا/لسحب الذيل   

نسبة 
P  للبدئي

/ مستأصل 
 pخالصة 

/ سليم 
pخالصة 

 ٠,٠٢٣ ٠,٠٠٦٣  ٠,٧+٣,٤ ٠,٥٥  ٠,٤+٤,٧  ٠,٦+٤,٥ القياس البدئي 
٠,٠٠١٥ ٢,٢+١٠,٦ ٠,٠٠٠١ ٠,٦+٧ اليوم األول  ٠,٠٠٠١ ٠,٥+٦ ٠,٠٠٧٦ ٠,١٢ ٠,٠٠٤٨ 
٠,٠٠٠٧ ١,٧+١٠,٢ ٠,٠٠١٣ ٠,٦+٦,٣ اليوم الثاني  ٠,٠٠٠٦ ٠,٤+٥,٤ ٠,٠٠٢٢ ٠,٠٢٢ ٠,٠٠١٣ 
.٠,٠٠٠٠ ١+١١,٣ ٠,٠٠٤٣ ٠,٦+٦ اليوم الثالث  ٠,٠٠٨٨ ٠,٥+٤,٧ .٠,٠٠٠٠ ٠,٠١٢ .٠,٠٠٠٠ 
٠,٠٠٠١ ١,٣+٩,٦ ٠,٠٠٣٢ ٠,٦+٦,١ اليوم الرابع  ٠,٠٠٢٥ ٠,٠٠٠٦ ٠,٧٣ ٠,٥+٤,٢ ٠,٠٠٠٦ 
     ٠,٠٦٤ ٠,٠١٥ ٢+٧,٧ ٠,٠١٢ ٠,٧+٥,٨ اليوم الخامس 
٠,٠٠١٥ ١,٤+٨,٥ ٠,٠٣ ٠,٤+٥,٤ اليوم السادس  ٠,٠٠١١     
٠,٠٠٠٢ ١,٢+٩,١ ٠,١١ ٠,٢+٥,١ اليوم السابع  ٠,٠٠٠٧     

الثامن اليوم   ٠,٠١٨ ٠,٠١٧ ١,٤+٦,٩ ٠,٥٣ ٠,٤+٤,٧     
      ٠,٠٣٢ ١,٤+٦,٥   اليوم التاسع 
٠,٠٠٣٨ ١,٢+٧,٢   اليوم العاشر       

اليوم الحادي عشر    ٠,١٣ ١,٨+٦,١      
اليوم الثاني عشر    ٠,٠٤٣ ١,٣+٦,٢      
اليوم الثالث عشر    ٠,٠٣٢ ٠,٥+٥,٤      
اليوم الرابع عشر    ٠,١٤ ٠,٢+٥      

 
opinon  
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ثـا عنـد الجـرذان      /على الزمن الكامن لسحب الذيل      )  دقائق ٤دة  م م  ºم١٧(ضة  تأثير التعرض اليومي للكرب بالحرارة المنخف     )  ٢(الجدول  

لتي حرض السليمة والجرذان المستأصلة غددها الكظرية والجرذان المستأصلة غددها الكظرية والمحقونة بخالصة الغدة الكظرية وا   

  ).يوم/كغ / ملغ ١٠(لديها جميعا التحمل المورفيني 
جرذان مستأصلة ومحقونة بالخالصة ومتحملة الجرذان مستأصلة متحملة  الجرذان سليمة متحملة المجموعة

  
  يوم القياس

الزمن الكامن 
ثا/لسحب الذيل 

درجة الثقة 
P  نسبة 

  للبدئي
الزمن الكامن 

ثا/لسحب الذيل 
P درجة الثقة 

  نسبة للبدئي
P  سليم متحمل 

مستأصل متحمل/
الزمن الكامن 

ثا/لسحب الذيل 
 P   درجة

الثقة نسبة 
  للبدئي

P مستأصل
خالصة/ متحمل

  متحمل

P سليم متحمل
خالصة متحمل/

  ٠,٠٠٤٣  ٠,٠٢٥    ٤,٢±٠,٦  ٠,١٩    ٥±٠,٤    ٥,٤±٠,٤ القياس البدئي
  ٠,٦٤  ٠,٢٤  ٠,٠٠٤  ٥,٤±٠,٤  ٠,١٨  ٠,٠٥  ٥,٨±٠,٧  ٠,٦١  ٥,٢±٠,٧  اليوم األول
  ٠,٠٩٦  ٠,٠٠٠٨  ٠,١٤  ٤,٧±٠,٥  ٠,١٣  ٠,٠٠٢٣  ٦,٣±٠,٥  ٠,٧٣  ٥,٥±٠,٩  اليوم الثاني
  ٠,٠٤٢  ٠,٠٢٧  ٠,٢  ٤,٦±٠,٥  ٠,٩٤  ٠,١٢  ٥,٦±٠,٧  ٠,٥٢  ٥,٦±٠,٨  اليوم الثالث
  ٠,١  ٠,٠٠١٥  ٠,٧٥  ٤,٣±٠,٣  ٠,٦٤  ٠,٤٥  ٥,٢±٠,٢  ٠,٦٦  ٥,٢±٠,٧  اليوم الرابع
            ٠,٠٣  ٥,١±٠,٤     اليوم الخامس
            ٠,٠٦٢  ٤,٥±٠,٣     اليوم السادس
            ٠,٠١٢  ٤,٢±٠,٤      اليوم السابع
            ٠,٠٠٣٨  ٣,٩±٠,٦      اليوم الثامن
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  .ثا عند الجرذان السليمة المتالئمة مع الكرب بالحرارة المنخفضة/متوسط شدة تأثير المورفين ) ٣(الجدول 
يوم الثالثال اليوم الثاني اليوم األول يوم القياس  اليوم السابع اليوم السادس اليوم الخامس اليوم الرابع 
ثا سليم / متوسط شدة تأثير المورفين  ٠,٥+٥,١ ٠,٢+.٦ ٠,٦+٦,٧ ٠,٢+٨,١ ١,٣+٨,٤ ١,٩+١٠,٥ ٢,٥+١٢,٥ 

درجة الثقة  نسبة لليوم األول   ٠,٠٠٠٩ ٠,٠٠١٦ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٨٢ ٠,٠١١ ٠,١٧ 
متالئم -ا سليمث/ متوسط شدة تأثير المورفين  ٠,٣+٥,١ ٠,٥+٦,٩ ٠,٦+٧,٣ ١,٧+٩,١ ١+٩,٣ ١,٥+٨,٥ ٢,٢+١١,٤ 
درجة الثقة نسبة لليوم األول  ٠,٠٠١١ ٠,٠٠٥٦ ٠,٠٠٨٤ ٠,٠٨٢ ٠,٠٨٤ ٠,٠٣٣ 

 ٠,٧٣ ٠,٠١٩ ٠,١٤ ٠,٢٢ ٠,٢٣ ٠,٠٨٤ ٠,٤٨ سليم متالئم -درجة الثقة سليم 

رذان المستأصلة غددها الكظرية والجرذان المستأصلة غددها الكظرية المتالئمة مع ثا عند الج/متوسط شدة تأثير المورفين ) ٤(الجدول 

  .الكرب بالحرارة المنخفضة
اليوم األول يوم القياس اليوم الثالث اليوم الثاني اليوم الخامس اليوم الرابع اليوم السادس اليوم السابع اليوم الثامن  اليوم العاشر اليوم التاسع

ثا مستأصل / المورفين متوسط شدة تأثير ٢,٧+١٢,٤ ٠,٣+٥,٥ ٤+٦ ٠,٤+٦,٨ ١,٣+٦,٧ ١,٤+٧,١ ٢,١+٧,٧ ٢,٢+٧,٧ ١,٥+٩,٢ ٢,٨+٩ 
 ٠,٠٠١٧ ٠,٠٠٢٤ ٠,٠٠٣٤ ٠,٠٠٣٢ ٠,٠٠٤٣ ٠,٠٠٩١ ٠,٠١ ٠,٠٣٨ ٠,٠٦٧  درجة الثقة  نسبة لليوم األول 
ثا مستأصل/متوسط شدة تأثير المورفين     

٢,٤+١٠,٤ متالئم - ٠,٤+٥,٢ ١+٥,٧ ٠,٩+٥,٧       

       ٠,٠٠٣٧ ٠,٠٠٥١ ٠,٠٠٤٦  درجة الثقة نسبة لليوم األول
       ٠,٠٤٤ ٠,٠٠٢٢ ٠,٠٣٥ ٠,٢٢ مستأصل متالئم -درجة الثقة مستأصل 

  .تأثير استئصال الغدة الكظرية على الزمن الكامن لسحب الذيل بالثانية) ٥(الجدول 
اليوم الثاني عشراليوم الحادي عشر اليوم العاشر اليوم التاسعاليوم الثامن اليوم السابعيوم السادسالاليوم الخامس القياس البدئي  يوم القياس

  ٤,٤ ±٠,٤  ٤,٧ ±٠,٦  ٥,٥  ±٠,٦   ٥,٦ ±١  ٥,٢ ±٠,٤  ٥,١ ±٠,٦  ٥,١ ±٠,٨  ٤,٨ ±٠,٧   ٤,٤ ±٠,٧  الزمن الكامن لسحب الذيل

  ٠,٨٠  ٠,١٤  ٠,٠٠٠٠  ٠,٠٠١٤  ٠,٠٠٠٤  ٠,٠٠١٦  ٠,٠٠٩١  ٠,٠٥٠    نسبة للبدئي  pدرجة الثقة





٢٠٠٢ـ العدد الثاني ـ ) ١٨(مجلة جامعة دمشق للعلوم األساسية ـ المجلد   

  ٩٧

 
 


