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  الملخص
م المحرض بـالكرب الـسباحي لـدى ذكـور     بينا في دراسات سابقة أن آلية فقدان الشعور باألل 

. الجرذان مرتبطة بشدة الكرب وتم الكشف عن بعض جوانب عالقة هذه اآللية بهرمونات قشر الكظر              
في آلية فقدان الشعور باأللم المحرض بـالكرب          الجنسية يهدف البحث الحالي إلى دراسة االختالفات     

 وعالقتها  المحتملة بالهرمونـات      )Wistar(السباحي لدى كل من ذكور  وإناث الجرذان من ساللة           
  .الجنسية

الـسباحة فـي ميـاه درجـة        (ي  تبدي ذكور وإناث الجرذان السليمة إثر تعرضها للكرب السباح        
ولقد تميز فقدان الشعور باأللم     . ارتفاعا ملحوظا في عتبة الشعور باأللم     )  دقائق 3 م لمدة    16حرارتها

ولقد أدت المعالجة المسبقة بالنالوكـسون      . مع الذكور مقارنة  ) أعلى(لدى اإلناث بكونه أكثر أهمية      
المحرض بالكرب السباحي لدى كال الجنسين مـع    ) للتسكين(إلى حصار جزئي  لفقدان الشعور باأللم        

  .كون الحصار أكثر أهمية لدى الذكور منه لدى اإلناث
األلم المحرض  وبخالف الجرذان الذكور مستأصلة الخصى التي أبدت استجابة في فقدان الشعور ب           

بالكرب السباحي مماثلة الستجابة الذكور السليمة، كان فقدان الـشعور بـاأللم المحـرض بـالكرب                
ولقد .السباحي لدى اإلناث مستأصلة المبايض أقل بشكل واضح من مثيله المسجل لدى اإلناث السليمة

سين، إال أن  تأثيره أكثر      ألغى النالوكسون جزئياً فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب لدى كال الجن          
  .أهمية  لدى اإلناث مستأصلة المبايض مقارنة باإلناث السليمة

 واإلناث المعالجة بالمضاد    eulexinوبالمقابل أبدت الذكور المعالجة مسبقاً بالمضاد األندروجيني        
قرانها    لدى تعرضها للكرب السباحي استجابة مماثلة لتلك المسجلة لدى  أ            tamoxifenاألستروجيني  

المحرض بالكرب لدى ) التسكين(مستأصلة المناسل ولقد ألغى النالوكسون جزئياً فقدان الشعور باأللم       
  .هذه المجموعة من الجرذان وبشكل مماثل  للحصار المسجل لدى الجرذان مستأصلة المناسل

  تبعاً   wistarتبين هذه النتائج تباين فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب السباحي لدى جرذان             
من ) أعلى(المحرض بالكرب السباحي أكثر أهمية      ) تسكين(للجنس فاإلناث أبدت فقدانا للشعور باأللم       

مثيله لدى الذكور، وبخالف السيادة الواضحة لآلليات األفيونية الوساطة وغياب المشاركة الصريحة            
ناث فقداناً للـشعور بـاأللم       لألندروجينات في فقدان الشعور المحرض بالكرب لدى الذكور، تبدي اإل         

  .بتوسط آليات أفيونية وغير أفيونية على عالقة وثيقة باألستروجينات المبيضية

الكرب السباحي، فقـدان الـشعور بـاأللم، االختالفـات الجنـسية،              :الكلمات المفتاحية 
الهرمونات الجنسية، استئصال المناسل، نالوكسون، مضاد اندروجيني،       

 .مضاد استروجيني
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ABSTRACT 
We  had shown that the mechanism of analgesia induced by swimming 

stress in Wistar males is closely related to stress, some of the relation to this 
mechanism with cortical hormones. The aims of this research is to study the 
sexual differences in the mechanism of analgesia induced by swimming stress in 
both male and female Wistar rats and the possibility of its relation with sexual 
hormones.  

The male and female show an increase in the threshold of pain as result of 
swimming stress (Swimming in the water during 3 minutes, with 16 C). The 
analgesia in the females was more important compared with males. The 
pretreatment with naloxone led to a partial inhibition of stress- induced 
analgesia  in both sexes, but in males it was more important. 

The testectomized rats which exhibited a good response to stress induced 
analgesia were similar the control males. In contrast the stress induced 
analgesia in ovariectomized rats was not so evident as in the control females. 
The naloxone had partial inhibition stress induced analgesia in both sexes. 
Contrary to the male  testectomaized rats which  showed a similar response to 
the control rats due to the naloxone, the inhibition is more important in 
ovariectomized female rats than in control rats. 

On the other hand the male rats which were pretreated with eulexin 
(antiandrogen) and the females treated with anti estrogen (tamoxifen) while they 
were under swimming stress have similar response to the gonadectomized rats 
where the naloxone had partially reduced the stress- induced analgesia. In this 
group of rats similarly for the registered inhibition in the gonadectomized rats. 

These results showes a relation between swimming stress-induced analgesia 
in Wistar rats and sex. The females showed swimming stress-induced analgesia 
more than the males. Contrary to the dominance of the opioid mechanisms and 
the absence of the cooperation of the androgens in stress-induced analgesia in 
the males. The females presents analgesia which is carried by opioid and non-
opioid mechanisms in close relation with ovarian estrogens. 

 
Key Words: Swimming Stress, Analgesia, Sex Differences, Sexual 

Hormones, Gonadectomy, Naloxone, Antiandrogen, 
Antiestrogen. 
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  المقدمة
تمتلك الجملة العصبية المركزية منظومة تسكين داخلية يمكن تفعيلها ليس فقط بالمنبهـات             
الكهربائية أو العقاقير الدوائية  بل أيضاً بالعديد من  العوامل الكربية األمر الذي اصطلح على                

لـشعور  ولقد أصبح معروفاً أن فقدان ا     ). 41(تسميته بفقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب       
من ضمنها  ) 85-79-69-65-55-32-23(باأللم يمكن أن يحرض بمنبهات كربية مختلفة        

وتجمع الدراسـات علـى أن فقـدان        ). 75-53-20-19-11-10-8-7(الكرب السباحي   
أو غير أفيونية الوساطة،    /الشعور باأللم المحرض بالكرب يمكن أن يتم بتدخل آليات أفيونية و          

وبعوامل عديدة أخرى يقع على     )   80-79-54-46-19(رب  األمر المرتبط بخصائص الك   
ومن هنا يأتي االهتمام األكاديمي     ). 76-75-74-52-51-9-2(رأسها االعتبارات الجنسية    

الواسع بدراسة اختالف الشعور باأللم المرتبط بالجنس لما تنطوي عليه من أهمية نظرية في              
بيقاتها المباشرة في المجـال الطبـي       التعرف على جوانب جديدة في منظومات التسكين وتط       

وفي هذا اإلطار يظهر عدد كبير من الدراسـات أن          ). 78-68-29-28-27-5(السريري  
واأللـم  ) 70-58-45-25-1(الذكور واإلناث تدرك كالً من ألم االعـتالالت المرضـية             

وعلى الرغم مـن ارتبـاط االختالفـات        . بشكل مختلف ) 83-59-28-24-27(التجريبي  
، يعتقد  )87-56-43-26-13(ونفسية    ) 78-5(ة في إدراك األلم  بعوامل بيولوجية        الجنسي

-36-35-30-5(بأن تباين  الهرمونات الجنسية زمنياً وتركيبيا من أكثر هذه العوامل أهمية             
فالهرمونات المنسلية تستطيع تعديل العمليات المرتبطـة بنقـل وإدراك          ). 47-48-52-75

ففي الجملة  . ن الجملة العصبية المحيطية والجملة العصبية المركزية      اإلشارة األلمية في كل م    
العصبية المحيطية يعدل األستروجين الحقل االستقبالي لإلشارات األلمية الرحمية خالل الدورة          

كما يؤثر الحمل  في المشابك العصبية وفي قابلية تـأثر األعـصاب             ) 61-60-6(الشهرية  
وفي الجملة العـصبية المركزيـة       ). 38-17-12( موضعية  الجسمية والحشوية بالمسكنات ال   

) 72-42-36-35-34(يمكن للهرمونات الجنسية  التأثيرفي منظومات  التسكين األفيونيـة           
وكذلك في فعالية نواقل عصبية أخرى تتدخل في عمليات التسكين وإدراك األلم مثل غما أمينو 

الدوبامين والسيروتونين والنور   و) 21 (Pوالمادة) GABA )22-31-71-86حمض الزبدة   
ومنظومات عـصبية   ) 73-81-83 (NGFإضافة إلى عامل النمو العصبي      ) 17(أدرينالين  

  ).50(أخرى 
وبالمقابل التزال الفروق الجنسية في فقدان الشعور باأللم المحرض بـالكرب المرتبطـة             

ففـي حـين   . لتناقضبجنس الحيوان من الناحيتين الكمية والنوعية موضع نقاش ال يخلو من ا      
أن إناث الجرذان تبدي فقداناً للشعور باأللم أفيوني وغير أفيوني          ) 63(تظهر إحدى الدراسات    

  الـسباحة فـي ميـاه درجـة       (الوساطة استجابة للكـرب الـسباحي المـستمر والمتقطـع           
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 ،أقل أهمية من استجابة  الذكور األكبر عمراً أو األكثر وزناً          )  م لمدة ثالث دقائق    2حرارتها  
أي اختالف بين ذكور وإناث الجرذان  في مقـدار فقـدان            ) 66(دراسة أخرى   لم يسجل في    

وسجل أيضا غيـاب االختالفـات      . الشعور باأللم  األفيوني وغير األفيوني المحرض بالكرب       
الجنسية الكمية في مقدار فقدان الشعور باأللم  األفيوني وغير األفيوني المحـرض بـالكرب               

ولكن بخالف اإلناث   ) 53(لدى إناث وذكور الفئران     ) م لمدة ثالث دقائق    20م و 15(السباحي  
ض يلغـى   ير السليمة واإلناث مستأصلة المبا    فأن فقدان الشعور باأللم غير األفيوني لدى الذكو       

 ويزول هذا التأثير لدى     NMDA (dizocilpine(تماماً بوساطة مضاد المستقبالت النمداوية      
ويعتقد بأن دور األستروجين في تمايز آلية       . ر حقن األستروجين  اإلناث مستأصلة المبايض إث   

فقدان الشعور باأللم  المحرض بالكرب السباحي لدى إناث الفئران على عالقة بمورثة حـدد               
  ).Fsia l) (52( ودعيت  8موقعها على الصبغي 

أن وهكذا لدى النظر إلى المعطيات القليلة المتوافرة وبغض النظر عن تناقضها نالحـظ              
الغموض اليزال يكتنف العديد من جوانب آلية االختالفات الجنسية في فقدان الشعور بـاأللم              

  .المحرض بالكرب من الناحيتين الكمية والنوعية
يهدف البحث الحالي إلى دراسة االختالفات الكمية في آلية فقدان الشعور باأللم المحرض             

ن ثم الكشف عـن بعـض جوانـب    ومWistar بالكرب السباحي لدى ذكور وإناث جرذان 
  .ا المحتملة بالهرمونات الجنسيةخصائصها النوعية وعالقته

  
  

  مـواد البحث وطرائقه
 فرنسا ويتم   R-Jvمركز  مستوردة من    (Wistar جرذاً من ساللة     144أجري البحث على  

  غ في بداية   200-180بوزن  )  هيئة الطاقة الذرية   اكثارها في حظيرة الحيوانات المخبرية في     
وقد أخضعت جميع   )  أسبوعاً 12-10 إناثاً بعمر  72 أسابيع و  10-9 ذكوراً بعمر  72. (التجربة

 سـاعة ضـياء     12(الجرذان إلى الظروف المخبرية نفسها من حيث تناوب الضياء والظالم           
وبعـد  .ومن حيث وجود فائض حر من الغذاء والماء طوال فترة التجربة          )  ساعة ظالماً  12و

حيث كانت تخضع يومياً إلى قيـاس عتبـة         ,جرذان في غرفة المخبر   خمسة أيام من وجود ال    
الشعور باأللم بهدف االعتياد، تم فصل كل من الذكور واإلناث عشوائياً إلى ثالث مجموعات              

  : جرذاً موزعة في زمرتين كما هو موضح في الجدول اآلتي24تضم  كل منها  
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  عدد الجرذان
  ذكور  ناثإ

الزمرة  الظروف التجريبية   المجموعة

  I  )م16(التعرض  للكرب بالحرارة المنخفضة   12  12

حقن النالوكسون، ومن ثم التعرض للكرب   12  12
  II  ) .م16(بالحرارة المنخفضة

جرذان سـليمة
  )شاهدة(

  I  ).م16(التعرض  للكرب بالحرارة المنخفضة  12  12

ض  للكرب حقن النالوكسون، ومن ثم التعر  12  12
  II  ).م16(بالحرارة المنخفضة

جرذان مستأصلة
  المناسل 

  I  ).م16(التعرض للكرب بالحرارة المنخفضة  12  12

حقن النالوكسون، ومن ثم التعرض  للكرب   12  12
  II  ).م16(بالحرارة المنخفضة 

جرذان معالجـة
بالمــــضادات

  الجنسية

فقـد تـم    .جرى استئصال المناسل في ظروف التخدير الخفيف بااليتر والتعقيم الكامـل            
استئصال المبايض عن طريق إجراء شق عرضي في الجلد من الناحية الظهرية إلى الخلـف               

سم في الغالف العضلي    0.5سم ثم اتبع بشق ثنائي الجانب       1من مستوى الضلع األخير بمسافة      
أما . سم تم من خالله استئصال المبيض     1إلى الوحشي من العضالت الظهرية الطولية بمسافة        

استؤصلت من خالل إجراء شق طولي في منتصف الصفن فيما بين الخـصيتين             الخصى فقد   
وثم أخضعت الجرذان المستأصلة المناسل بدءاً من اليوم الخامس التـالي           .  سم 1.5-1بمسافة  

 يوماً، وذلك قبـل القيـام بتعريـضها         14للجراحة إلى قياس عتبة فقدان الشعور باأللم ولمدة         
  .للظروف التجريبية الحقاً

حدث الكرب بالحرارة المنخفضة باعتماد أسلوب إجبار الحيوانات على السباحة فـي            است
) سـم 30×20×58 بعـاد أب(م، واستخدم لهذه الغاية حوض زجاجي شفاف        16المياه بحرارة   

.  دقائق بواسطة قطع جليديـة     3يحافظ على درجة حرارة الماء خالل جلسة السباحة ومدتها          و
ح للجرذان بالوقوف على األطراف الخلفية عند الضرورة        وكان مستوى الماء في الحوض يسم     

  .مع بقاء الرأس فوق سطح الماء
ــرذان    ــاث الج ــة إن ــت معالج ــتروجينية  تم ــستقبالت األس ــصار الم ــدف إح به

مستحضر دوائي علـى    Tamoxifen(بالمضاد  ) صباحاً ومساء (يومياً  ) كغ/ملغ10(بجرعتين
انسته في محلـول كلـور الـصوديوم     تم حله ومجEGIS ملغ  صنع شركة     10شكل حبوب   

 ثم أعطي على شكل جرعات فموية متتالية بواسطة محقنة بالسـتيكية أدخلـت فـي                0.09٪
) التجويف الفموي حتى مستوى البلعوم وفق الجرعة المبينة أعاله وبما يتفق ووزن الحيـوان             

ور الجـرذان   وبالطريقة نفسها عولجت ذك   .  أيام متتالية قبل التعرض للكرب السباحي      5ولمدة  
مستحضر دوائي على شكل     (Eulexinيومياً بالمضاد األندرو جيني     ) كغ/ ملغ 50(بجرعتين  
ــوب  ــنع  250حب ــغ ص ــدة ) Schering Plugh /USA مل ــة  5ولم ــام متتالي    أي

وقد عرضت الجرذان المعالجة بالمضادات الجنسية للكـرب        . قبل تعريضها للكرب السباحي   
  .باحية في اليوم السادسالسباحي بعد  ساعة من الجرعة الص



 Westarاالختالفات الجنسية في آلية فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب السباحي عند جرذان ديـب ـ 

 32 

تم حقن ) µ(وبهدف إحصار آليات فقدان الشعور باأللم التي تتوسطها المستقبالت األفيونية 
ملغ صنع 0.4مستحضر دوائي على شكل انبوالت بتركيز Naloxone (الجرذان بالنالوكسون

ريضها  دقيقة من تع   15كغ تحت الجلد قبل     / ملغ 0.2بجرعة مقدارها   )  األردن -شركة الحكمة 
  .للكرب السباحي

لقياس عتبة الشعور باأللم يتم لف الجرذ  بمنشفة مع بقاء الذيل خارجا و تبدأ عملية قياس                 
 سم  7 م ولمسافة    52الزمن الكامن لسحب الذيل إثر غمر ذيل الجرذ في مياه درجة حرارتها             

ة بجهاز مقياس   ة الزمنية الخاص  يمن ذروته ويسجل الزمن الالزم لنفضة الذيل بواسطة الميقات        
ولقـد تـم   ). HSEشـركة   (812  نموذج tail flick latencyالزمن الكامن لسحب الذيل  

) PHYWE(م شـركة    100 – م بواسطة ترموسـتات      52الحفاظ على درجة حرارة المياه      
 حيث غمر الذيل إلى العمق نفـسه الـذي          ) سم 16×14×42 بعادأب(مغمور في حوض مائي     

مح درجة حرارة الحمام المائي هذه ببلوغ زمن سحب الـذيل عنـد   تس. يصله مقياس الحرارة  
 مرات بفواصل زمنيـة     3وتكرر عملية القياس الواحدة     .  ثوانٍ 5-3الحيوانات الشاهدة ما بين     

واستخدمت منشفة لكل جرذ حيث تغـسل       . مقدارها دقيقة واحدة ومن ثم تحسب القيم الوسطية       
 وبهدف تجنب التقلبات اليوميـة أجريـت عمليـات          .المنشفة وتجفف إثر انتهاء عملية القياس     

 ولقد عولجت جميع المعطيات إحصائياً على الحاسب باسـتخدام          14 و 10القياس بين الساعة    
  .studentعالقة ستيودنت 

 
  النتائج والمناقشة

  
تبدي كل من ذكور وإناث الجرذان السليمة إثر تعرضها للكرب السباحي ارتفاعاً ملحوظا             

ولقد تميز تأخر الشعور    ). 1(والجدول  ) 1( باأللم كما هو موضح في الشكل        في عتبة الشعور  
مقارنة مع الذكور، حيث فاق فقدان الشعور باأللم        ) أعلى(باأللم لدى اإلناث بكونه أكثر أهمية       

ــدار      ــذكور بمق ــدى ال ــه ل ــاث مثيل ــدى اإلن ــسباحي ل ــالكرب ال ــرض ب   المح
62) % P≤0.0005 (      تالفات بين الجنسين في عتبـة الـشعور        مع العلم أنه لم تالحظ أي اخ

  ).(P≥0.05باأللم البدئية 
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في الزمن الكامن لسحب الذيل عند ذكور وإنـاث         )  د 3/ م 16(تأثير الكرب السباحي    ) 1(الشكل  

  .الجرذان السليمة
  

لذيل عنـد ذكـور     في الزمن الكامن لسحب ا    )  دقائق 3/ م 16(تأثير الكرب السباحي    ) 1(الجدول  
  .الجرذان السليمة وإناثها

P إناث/ذكور   المجموعة ذكور إناث 
 Pالزمن الكامن لسحب  نسبة للبدئي

ثا/الذيل  
Pالزمن الكامن  نسبة للبدئي

ثا/لسحب الذيل  
 القياس

 البدئي 0.7±4.1  0.8±4.0  0.87
 بعد السباحة 0.9±6.7 0.0001 1.6±9.0 0.0001 0.0017

وكذلك معطيات الدراسات   ) 20-19(ج مع ماتوصلت أليه دراساتنا السابقة       تتفق هذه النتائ  
من حيث كون الكرب الـسباحي يحـرض تـأخر          ) 84-79-44-10-7(المرجعية األخرى   

  الشعور باأللم، إال أن عالقة فقدان الشعور باأللم المحـرض بـالكرب بخـصائص الكـرب               
  وأخـرى تتعلـق   ) 74-51-49) (مورثيـة (وباعتبارات فرديـة    ) 20-46-54-79-80(

ــسن  ــرض   ) 37-11-9(بال ــاأللم المح ــشعور ب ــدان ال ــة فق ــى عالق ــافة إل   إض



 Westarاالختالفات الجنسية في آلية فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب السباحي عند جرذان ديـب ـ 

 34 

ومراحل الدورة األستيرية أو عدم وجودهـا       ) 66-48( بالكرب لدى اإلناث بكل من الحمل       
 األسباب المحتملة لتباين النتائج التي توصلنا إليهـا مـع معطيـات             قد تكون من بين   ) 77(

من حيث كون الذكور تبـدي فقـداناً للـشعور بـاأللم            ) 63(إحدى الدراسات المرجعية    
  .المحرض بالكرب أكثر أهمية منه لدى اإلناث  األصغر سناً

فـي فقـدان     ) µ(وبهدف تعرف مدى مشاركة اآلليات األفيونية بتوسط المـسقبالت          
الشعور باأللم المحرض بالكرب السباحي لدى كل من ذكور وإناث الجـرذان، عرضـت              

) 2(وكما هو موضح في الشكل    . المعالجة مسبقاً بالنالوكسون إلى الكرب المعني     الحيوانات  
فقد مارس النالوكسون إحصاراً جزئياً على فقدان الشعور بـاأللم المحـرض          ) 2(والجدول

حيث بلغت الزيادة في الزمن الكامن      ) (P≤0.0005(بالكرب السباحي لدى كل من الذكور       
حيث بلغت الزيـادة    ) (P≤0.0005(واإلناث  ) اهدةلدى الجرذان الش   % 63مقابل   % 32

  ).لدى الجرذان الشاهدة % 125مقابل  % 86في الزمن الكامن لسحب الذيل 
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في الزمن الكامن لسحب الذيل عند ذكور وإنـاث         )  د 3/ م 16(تأثير الكرب السباحي    ) 2(الشكل  

  ).  كغ/ ملغ0.2 (الجرذان السليمة المعالجة بالنالوكسون
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تشير هذه المعطيات إلى إسهام اآلليات األفيونية وغير األفيونية في فقـدان الـشعور              
باأللم المحرض بالكرب السباحي لدى كل من ذكور وإناث الجرذان؛ مع األخذ بالحـسبان              
أن مشاركة اآلليات األفيونية لدىالذكور تفوق مثيلتها لدى اإلناث بشكل ملحـوظ، وهـذا              

ع المعطيات التي تشير إلى أن الذكور أكثر حساسية من اإلناث لتـأثير المـورفين               يتفق م 
التـأثير المـسكن     ) µ(، وكما هومعروف تتوسـط المـستقبالت        )37-15-14(المسكن  

  ).63-54-10(ويحصر هذا التأثير بالنالوكسون ) 67(للمورفين وألفيونات الداخلية 
  

ثا عند الجـرذان    / في الزمن الكامن لسحب الذيل    )  د 3/ْ م 16(تأثير الكرب السباحي    ) 2(الجدول  
 ).كغ/  ملغ0.2(الذكور واإلناث السليمة والمعالجة بالنالوكسون 

P إناث/  ذكور    المجموعة ذكور إناث 

 Pالزمن الكامن  نسبة للبدئي
ثا/لسحب الذيل   Pالزمن الكامن  نسبة للبدئي

ثا/لسحب  الذيل  القياس 

 القياس البدئي 0.7±4.1  0.5±3.5  0.10
 بعد السباحة 0.5±5.3 0.0002 0.9±6.5 0.0001 0.0039

  
 فـي   µ  إلى جانب المستقبالت      δ و χوتجدر اإلشارة إلى أن تدخل كل من المستقبالت         

، كما أن  التأثير المسكن للمـورفين         )57-17(آلية فقدان الشعور باأللم  أفيوني الوساطة        
يس يمكن أن يطال المستقبالت األخرى لدى حقنـه          بشكل رئ  µالذي تتوسطه المستقبالت    

، وهي من بين المعطيات التي تجعل هذه النتائج تتوافق مع دراستنا            )التحمل(بشكل متكرر   
والتي تبين بوضوح أن تحريض التحمل المورفيني يلغي فقدان الشعور باأللم            ) 20(السابقة  

  . ذانأفيوني الوساطة المحرض بالكرب السباحي لدى ذكور الجر
تهدف الخطوة اآلتية إلى كشف دور الهرمونات الجنسية في فقـدان الـشعور بـاأللم               
المحرض بالكرب السباحي وعالقتها المحتملة في تباين االستجابة لـدى ذكـور وإنـاث              

  .ولبلوغ هذا الهدف أجريت دراسة مماثلة على الجرذان مستأصلة المناسل.الجرذان
فقد ترافق تعريض الجرذان المستأصلة     ) 4(ول  والجد) 3(وكما هو موضح في الشكل      

المناسل للكرب السباحي بزوال الفروق في فقدان الشعور باأللم المسجلة لـدى الجـرذان              
ففي حين لم تبـِد الجـرذان       . السليمة، حيث كانت استجابة اإلناث مماثلة الستجابة الذكور       

أللم المحـرض بـالكرب     الذكور مستأصلة الخصى اختالفاً ملحوظاً في فقدان الشعور بـا         
، فقد كان فقـدان الـشعور بـاأللم         )p>0.05(السباحي مقارنة بمثيله لدى الذكور السليمة       

من مثيلـه    % 31المحرض بالكرب السباحي لدى اإلناث مستأصلة المبايض أقل بمقدار          
  ).p≤0.05(لدى اإلناث السليمة 
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في الزمن الكامن لسحب الذيل عند ذكـور وإنـاث          ) د3/م16(ي  تأثير الكرب السباح  ) 3(الشكل  

  .الجرذان مستأصلة المناسل
وبخـالف  ) األسـتروجينات (تدلل هذه النتائج على أن الهرمونات المنسلية اإلنثويـة          

يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في استجابة فقدان        ) األندروجينات(الهرمونات  المنسلية الذكرية     
ويعزز هذا االعتقاد  نتـائج       . ض بالكرب السباحي لدى إناث الجرذان     الشعور باأللم المحر  

المحـرض    التـسكين  غيابالدراسات على أنواع مختارة من الفئران والتي تشير إلى أن           
) 75-53(بالكرب لدى إناث الفئران المستأصلة المناسل يمكن استعادته بحقن األستروجين           

) 66-48(ن الشعور باأللم المحرض بالحمـل       كما أن الهرمونات المنسلية تتدخل في فقدا      
وتجدر اإلشارة إلى أن استئصال المناسل لم يـؤِد إلـى           ). 64(والضغط على عنق الرحم     

واإلنـاث  ) P>0.005(تغيرات ملحوظة في عتبة الشعور باأللم لدى كـل مـن الـذكور              
)P>0.05 ( كما هو موضح في الجدول)3.(  

ثا عند الجرذان   /في الزمن الكامن لسحب الذيل    )  د 3/ م  16ْ(تأثير الكرب السباحي    ) 3(الجدول  
 .الذكور واإلناث مستأصلة المناسل

P إناث/ ذكور    المجموعة ذكور إناث 

 P الزمن الكامن  بالنسبة للبدئي
ثا/لسحب الذيل   Pالزمن الكامن  نسبة للبدئي

ثا/لسحب الذيل  القياس 

 قبل االستئصال 0.6±3.5 - 0.9±3.9 - 0.27
 بعد االستئصال 0.4±3.7 0.39 0.4±3.8 0.70 0.44
 بعد السباحة 1.3±6.0 0.0002 1.3±6.2 0.0001 0.96
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إن غياب الفروقات الجنسية في فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب السباحي سجل            
وكما هو موضح في    . أيضاً لدى الجرذان مستأصلة المناسل والمعالجة مسبقاً بالنالوكسون       

فقد ألغى النالوكسون جزئياً فقدان الـشعور بـاأللم المحـرض           ) 4(دول  والج) 4(الشكل  
ولكن بخـالف الـذكور     ) P>0.05(بالكرب لدى كل من الذكور واإلناث وبالدرجة نفسها         

المستأصلة المناسل والتي أبدت استجابة مماثلة لتلك المـسجلة لـدى الـذكور الـسليمة               
)P>0.05 (     تأصلة المناسل حصاراً أكثـر أهميـة        فإن النالوكسون يسبب لدى اإلناث المس

وتتفق هذه النتـائج مـع      ). P≤0.05(للتسكين المسبب بالكرب  مقارنة مع اإلناث السليمة         
آليات فقـدان الـشعور بـاأللم       ) ييسر(المعطيات التي تشير إلى أن األستروجين  يعزز         

-35-18(كور   الشوكية لدى كل من اإلناث والذ      δ و χاألفيونية التي تتوسطها المستقبالت     
  أكثر أهمية لدى اإلناث منه       χ، وكذلك كون فقدان الشعور باأللم بتوسط المستقبالات         )48

وهكذا تبين هذه النتائج مرة أخرى أن آلية فقدان الـشعور بـاأللم             ). 34-33(لدى الذكور 
المحرض بالكرب السباحي لدى اإلناث السليمة تختلف من النواحي الكيميائية العصبية عن            

  .تها لدى كل من الذكور السليمة واإلناث مستأصلة المبايضمثيل
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في الزمن الكامن لسحب الذيل عند ذكور وإنـاث         )  د 3/ م 16(تأثير الكرب السباحي    ) 4(الشكل  

  ).كغ/ ملغ0.2(الجرذان مستأصلة المناسل والمعالجة بالنالوكسون 
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ثا عند الجـرذان    / في الزمن الكامن لسحب الذيل    )  د 3/ْ م 16 (تأثير الكرب السباحي  ) 4(الجدول  
  ).كغ/  ملغ0.2(الذكور واإلناث المستأصلة المناسل والمعالجة مسبقاً بالنالوكسون 

P إناث/ ذكور    المجموعة  ذكور  إناث 

 Pالزمن الكامن  نسبة للبدئي
ثا/ لسحب الذيل  Pالزمن الكامن   نسبة للبدئي

ثا/ لسحب الذيل  القياس 

 قبل االستئصال 0.6±3.5 - 0.9±3.9 - 0.27
 بعد االستئصال 0.4±3.7 0.39 0.4±3.8 0.70 0.91
السباحة+ بعد النالوكسون  0.7±5.4 0.0001 0.9±5.2 0.0024 0.52  

  
وبهدف تعرف إمكانية تدخل الهرمونات الجنسية غير المنسلية فـي اسـتجابة فقـدان              

حي، أجريت سلسلة من التجـارب علـى الجـرذان     الشعور باأللم المحرض بالكرب السبا    
واإلناث المعالجة بالمضاد األستروجيني    ) eulexin(الذكور المعالجة بالمضاد األندروجيني     

)tamoxifen.(  
فقد أبدت ذكـور الجـرذان المعالجـة        ) 5(والجدول) 5(وكما هو موضح في الشكل      

 لم  p≤0.0001)(للشعور باأللم   بالمضاد األندروجيني لدى تعرضها للكرب السباحي فقداناً        
عـن   %) 14بمقدار(فيما انخفض قليالً    ) p>0.58(يختلف عن مثيله لدى الجرذان السليمة       
  ).p≤0.05(مثيله لدى الجرذان مستأصلة الخصى 

تشير هذه النتائج بوضوح إلى عدم مشاركة األندروجينات غير المنسلية فـي فقـدان              
 وذلك بغض النظر عن ضآلة الدور الذي تؤديه         الشعور باأللم المحرض بالكرب السباحي    

األندروجينات المنسلية في هذه االستجابة، األمر الذي تشير إليه بعض الدراسات المرجعية            
وفي هذا اإلطار نشير إلى أن فقدان الشعور بـاأللم المحـرض بـالكرب              ) 39-40-76(

ثر أهمية من مثيلـه     السباحي لدى الجرذان الذكور التي استؤصلت غددها الكظرية كان أك         
  ) .20(لدى الجرذان السليمة 

وبالمقابل تبدي إناث الجرذان المعالجة بالمضاد األستروجيني لدى تعرضـها للكـرب            
 % 31المعني فقداناً للشعور باأللم أدنى من مثيله المسجل لدى اإلناث الـسليمة بمقـدار               

)(p≤0.005         الجة بالمضاد األستروجيي    فيما لم تسجل فروق تذكر بين استجابة اإلناث المع
تبين هذه المعطيـات أن األسـتروجينات       ). p>0.05(واستجابة اإلناث مستأصلة المبايض     

المنسلية وبخالف األندروجينات واألستروجينات غير المنسلية  يمكن أن تؤدي دوراً مهماً            
ـ             صال  في فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب السباحي، ويعزز هذا االعتقاد كون  استئ

  ). 3(الكظر  لم يؤثر في فقدان الشعور باأللم المحرض بالحمل لدى الجرذان 
  



2004ـ العدد األول ـ ) 20(مجلة جامعة دمشق للعلوم األساسية ـ المجلد   

 39 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

123

البدئي                       قبل السباحة                  بعد السباحة
يل 
الذ

ب 
سح
ن ل
كام
 ال
من
الز

.ثا/ 

ذآور

اناث

  
في الزمن الكامن لسحب الذيل عند ذكور الجرذان        )  د 3/ م 16(تأثير الكرب السباحي    ) 5(الشكل  

لجـة  وإنـاث الجـرذان المعا    ) كغ/ ملغ eulexin) 50المعالجة بالمضاد األندروجيني    
  ).كغ/ ملغtamoxifen)10بالمضاد األستروجيني 

  
ثا عند الجرذان   /في الزمن الكامن لسحب الذيل      )  د 3/ م 16ْ(تأثير الكرب السباحي    ) 5(الجدول  

واإلنـاث  ) كـغ / ملـغ Eulexin) 50الذكور المعالجة مسبقاً بالمضاد األنـدروجيني      
 ).كغ/غ ملtamoxifen )10المعالجة مسبقاً بالمضاد اإلستروجيني 

P إناث/ ذكور  المجموعة ذكور إناث 
 Pالزمن الكامن   نسبة للبدئي

ثا/ لسحب الذيل  
Pالزمن الكامن   نسبة للبدئي

ثا/ لسحب الذيل  
 القياس

 البدئي 0.8±3.4 - 1.1±4.3 - 0.87
 قبل السباحة 0.6±3.4 0.76 0.7±4.2 0.67 0.013
 بعد السباحة 0.8±5.7 0.0001 1.1±6.2 0.0001 0.29
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أن تأثير النالوكسون في استجابة فقدان الشعور باأللم        ) 6(والشكل) 6(ويوضح الجدول   
المحرض بالكرب السباحي لدى الجرذان المعالجة بالمضادات الجنسية يماثل تـأثيره فـي       

فقـد مـارس    . فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب لدى الجرذان المستأصلة المناسـل         
على فقدان الشعور باأللم المحرض بـالكرب  لـدى الـذكور            النالوكسون حصاراً جزئياً    

وبشكل مماثل لحصاره اسـتجابة كـل مـن         ) p≥0.005(المعالجة بالمضاد األندروجيني    
وبخالف الذكور فقد   ). p>0.05(والجرذان مستأصلة الخصى    ) p>0.05(الجرذان السليمة   

حرض بـالكرب  لـدى      مارس النالوكسون حصاراً شبه تام على فقدان الشعور باأللم الم         
اإلناث المعالجة بالمضاد األستروجيني مقارنة بحصاره الجزئي لفقدان الشعور باأللم لدى           

   ).p≤0.0005(اإلناث السليمة 
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قبل السباحة                                 بعد السباحة
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ب 
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 ال
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.ثا/ 

ذآور

اناث

  
تأثير الكرب السباحي في الزمن الكامن لسحب الذيل عند ذكـور وإنـاث الجـرذان               ) 6(الشكل  

  ).كغ/ ملغ0.2(دات الجنسية والنالوكسون المعالجة مسبقاً بالمضا
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ثا عند الجـرذان    / في الزمن الكامن لسحب الذيل    ) د3/ْ م 16(تأثير الكرب السباحي    ) 6(الجدول  

الذكور المعالجة مسبقاً بالمضاد األندروجيني واإلناث المعالجـة مـسبقاً بالمـضاد            
  ).كغ/  ملغ0.2(األستروجيني بعد حقنها بالنالوكسون 

Pالمجموعة ذكور إناث   إتاث/ ذكور 
 Pالزمن الكامن   نسبة للبدئي

ثا/ لسحب الذيل   
Pالزمن الكامن   نسبة للبدئي

ثا/ لسحب الذيل   
 القياس

 البدئي 0.5±3.4 - 0.7±3.7 - 0.87
 بعد السباحة 0.8±4.8 0.0013 0.8±4.7 0.0011 0.65

  

  
ط في فقدان الشعور بـاأللم      تؤكد هذه النتائج مرة أخرى أن األسيتروجينات التسهم فق        

غير أفيوني الوساطة بل أيضاً في تعزيز آليـات التـسكين األفيونيـة التـي تتوسـطها                 
 األمر الذي يتفق مع مقترحات الدراسات المرجعية        µ وليس المستقبالت    δ و χالمستقبالت  

  .)49-35-33(األخرى 
ض بالكرب الـسباحي    وهكذا توضح هذه النتائج تباين آلية فقدان الشعور باأللم المحر         

) أعلـى (، فاإلناث تبدي فقداناً للشعور باأللم أكثر أهمية         Wistarلدى ذكور وإناث جرذان     
من مثيله لدى الذكور، وبخالف السيادة الواضحة لآلليات األفيونيـة الوسـاطة وغيـاب              
المشاركة الصريحة لألندروجينات في فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب لدى الذكور،           

دي اإلناث فقداناً للشعور باأللم بتوسط آليات أفيونية وغير أفيونية على عالقـة وثيقـة               تب
  .باألستروجينات المبيضية

  
  كلمة شكر

نتوجه بالشكر الجزيل لهيئة الطاقة الذرية ممثلة بمديرها العام والقائمين على حظيرة 
في تأمين الحيوانات الحيوانات وبخاصة السيد الدكتور غسان عليا لما أظهروه من تعاون 

  .ومستلزمات العناية بها
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