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  في عتبة فقدان الشعور باأللم عند الجرذان السليمة

  والجرذان المستأصلة غددها الكظرية 

  جـرجـس ديــب
   الجمهورية العربية السورية– جامعة دمشق – كلية العلوم –قسم علم الحيوان 

  ٢٠/٠٢/١٩٩٩تاريـخ اإليداع 

  ٠٥/٠٥/١٩٩٩قبل للنشـر في 

  الملخص
تعد هرمونات قشر الكظر من أهم مكونات االستجابة غير النوعية للمتعضية الحية لمختلـف المـؤثرات                

يهتم هذا البحث بدراسة تـأثير التعـرض        . المسببة للكرب بما في ذلك الكروب المحدثة لفقدان الشعور باأللم         
والكـرب االنفعـالي    ) دقـائق ١٠م، لمدة   ١٧لباردة،  السباحة في المياه ا   (المتكرر للكرب بالحرارة المنخفضة     

 جلسات يوميا ولمدة سـتة أيـام متتاليـة، فـي عتبـة الشـعور                ٦بمعدل  )  دقائق ١٠تقييد الحركة لمدة    (
 السليمة والجرذان Wistarعند جرذان ) Test of tail flick latencyاختبار الزمن الكامن لسحب الذيل (باأللم

 وذلك بهدف تحديد دور المنظومات الوساطية في فقدان الشعور باأللم وعالقتهـا             المستأصلة غددها الكظرية،  
تبدي الجرذان السليمة والجرذان المستأصلة غددها الكظرية إثـر تعرضـها           . المحتملة بهرمونات قشر الكظر   

مدار األيام  للكرب بالحرارة المنخفضة، فقدانا للشعور باأللم يتم تسجيله بعد الجلستين األولى والسادسة على              
ولقد تميز فقدان الشعور باأللم عند الجرذان المستأصلة غددها الكظرية بكونه األهم واألطول ديمومـة               . الستة

في حالتي الكرب األول واألخير بالمقارنة مع الحيوانات السليمة، ولكن بخالف هذه األخيرة فإن اسـتمرارية                
  .مقيسة بعد الكرب األولاالستجابة بعد الكرب األخير تكون أطول من تلك ال

وعلى عكس ذلك فإن تعريض الجرذان السليمة للكرب االنفعالي، يسبب فرطا في الحساسية األلميـة،               
يزول تدريجيا ليختفي تماما بعد الكرب السادس، ويحافظ بعد ذلك على قيمته األولية حتى نهاية التجربـة،               

 للشعور باأللم  يسجل  بعد الكرب السادس مـن           في حين تبدي الجرذان المستأصلة غددها الكظرية فقدانا       
يظهـر  . اليوم األول ويبلغ الذروة في اليوم الثالث، ومن ثم يعود للقيمة األولية في اليوم األخير للتجربة                 

أن تأثيره المسكن عند الحيوانات المستأصلة غددها       ) كغ/مغ١٠(حقن الجرذان بجرعة وحيدة من المورفين     
ولم يالحظ اختالف فـي     ). الشاهدة(ر لفترة أطول بالمقارنة مع الحيوانات السليمة      يستم) الشاهدة(الكظرية  

  زمن تأثير المورفين المسكن عند الحيوانات السليمة
بعد تعرضها المتكرر للكرب، بالمقارنة مع الحيوانات الشاهدة ،في حين ينحسر تأثيره المسكن بشـكل       

  .ثر تعرضها المتكرر للكربواضح عند الحيوانات المستأصلة غددها الكظرية إ
تبين هذه النتائج أن الكرب بالحرارة المنخفضة يؤدي إلى إطالق منظومات فقدان الشعور باأللم افيونيـة                

ويمكن لهرمونات قشر الكظر المحرضة بالكرب التحكم بدرجة فقدان الشعور باأللم           . الوساطة وغير افيونيتها  
أما الكرب االنفعالي فيـؤدي إلـى إطـالق منظومـة           . ة الوساطة من خالل الحد من تأثير المنظومة األفيوني      

التسكين افيونية الوساطة والتي يمكن أن يحصر تأثيرها بشكل كامل من قبل هرمونات قشر الكظـر، ومـن                  
  .المحتمل أن يكون هذا اإلحصار مسؤوال عن فرط الحساسية األلمية المحدث بالكرب االنفعالي

لحرارة المنخفضة، الكرب االنفعالي، فقدان الشعور باأللم، استئصال الغدة         الكرب با : الكلمات المفتاحية 
  .الكظرية، المورفين، هرمونات قشر الكظر



  ..…فعالي في عتبة فقدان الشعور باأللم عند الجرذان السليمةتأثير الكرب بالحرارة المنخفضة والكرب االنديب ـ 

  ١٢٤

Effects of Cold and Emotional Stress on the 
Threshold  of Algesia on Normal  and the 

Adrenalectomized Rats 
 

Gerges Dib 
Department of Zoology -Faculty of science- Damascus University-Syria   

Received ٢٠/٠٢/١٩٩٩ 

Accepted ٠٥/٠٥/١٩٩٩ 

Abstract 
The adreno-cortical hormones ,are considered one of the most  important 

parts of the nonspecific  reaction of the organism to different stress effects  
including the stress induced analgesia . This paper is interested in the study of 
the effect of repeated cold stress(swimming in cold water ١٧ c for ten minutes) 
and the emotional stress (immobilization for ten minutes) for the average of six 
times daily for six days,(on the test of tail flick latency) in normal and 
adrenalectomized rats . The aim is to know the analgesic system and their 
probable relation wth the adreno-cortical hormones . 

As the normal and adrenalectomized rats are subject to cold stress, they are 
analgesic after the first and the last test during six days.The adrenalectomized 
rats are characterized by a mor important analgesia, which lasts for a longer 
time after the first and last stress compared with the normal animals,but 
contrary to the latest, the continuos response after the last stress is longer than 
the one after the first stress.When the normal rats are subject to emotional 
stress , this will cause hyperalgesia which disappears progressively and then 
completely after the six stress and the first value will be constant until the end 
of the experience.On the other hand the adrenalectomized rats are analgesic 
after the sixth stress of the first day and this will reach a climax on the third 
day and back to normal in the last day of the experiment. 

The injection of morphine to the rats (١٠mg\kg) shows that its analgesic 
effect on the adrenalectomizd rats (control) lasted for a longer time compared 
with the normal animals(control).Any difference in the analgesic effect of the 
morphine was observed in the normal animals while this analgesic effect 
decreases in the adrenalectomized rats when they subject to repeated stress. 

These results show that the cold stress is inducing opioid and non opioid 
analgesia systems.The adreno-cortical hormones induced by stress can control  
analgesia by affecting the opioid system.The emotional stress leads to opioid 
analgesic systems which are affected by the cortical steroids hormones. This 
could be responsible for hyper sensibility induced by emotional stress. 

 

Key words: Cold stress-Emotional stress-Analgesia- Adrenalectomy-
Morphine-Adreno-Cortical hormones.  
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  المقـدمـة
من المسلم به حاليا أن هرمونات قشر الكظر، تحتل موقعا مركزيا في استجابة المتعضية غير النوعية                

ويعـد  . لمختلف مؤثرات الكرب والتي تسهم في رفع مقاومتها تجاه مؤثرات الوسط المحيط، والتالؤم معها             
موضوعاً يلقى اهتماما متزايدا من     ) الذي هو واحد من االستجابات المحرضة بالكرب      (فقدان الشعور باأللم    

قبل الباحثين لما ينطوي عليه من أهمية نظرية وتطبيقية في مجال الكشف عن جوانب جديدة في منظومات                 
وفي هذا اإلطار تجمع الدراسات على أن فقدان الشعور          .toleranceالتسكين، والتغلب على ظاهرة التحمل    

أو السباحة اإلجبارية   ) ١٥،١٣(فالتعرض لصدمة عشوائية    . لفةباأللم يمكن أن يحرض بمؤثرات كربية مخت      
) ٢٣(أو مجرد التعرض لمنبـه كربـي جديـد          )٢١(أو التعرض لصدمة قدميه   )٢،٣،١٠(في المياه الباردة  

  .تحرض جميعها فقدان الشعور باأللم عند الجرذان والفئران

، فال تزال منظومة    )١٨(لكرب  وعلى الرغم من كون فقدان الشعور باأللم يمكن أن يرتبط بخصائص ا           
ففي حين تفترض بعـض     . التسكين المحرضة بالكرب موضع نقاش ال يخلو من التناقض في أغلب األحيان           

وهو ) ٢،٢٩(الدراسات أن فقدان الشعور باأللم المحدث بالتعرض المتكرر للكرب السباحي افيوني الوساطة     
،كما هو عليه )١،٢(عند الجرذانContextual Stimuli استجابة مشروطة، ومكتسية تثار بمنبهات قرينية

يعبر عنه بتراجـع المـواد      ) ٢٥(، وتخضع لتكيف بافلوف     )٩،٢٠(الحال بالنسبة لبقية الكروب عند البشر       
، تبين دراسات أخرى غيرها أن فقدان       )٢(وبعودة الحساسية األلمية إلى القيمة األولية       ) ٧(افيونية الوساطة   

وهو ما ينطبق أيضا علـى بقيـة        ) ٤،٢٨( بالكرب السباحي غير افيوني الوساطة       الشعور باأللم المحرض  
  ).٦(المؤثرات الكربية 

وهكذا لدى النظر إلى هذه الدراسات دفعة واحدة،وبغض النظر عن تناقضها، نالحظ أنها تغفل تمامـا دور              
اء دراسة حديثة تفتـرض     هرمونات قشر الكظر في استجابات فقدان الشعور باأللم المحرض بالكرب، وباستثن          

، فإننا لـم  )٣٠(بأن الكورتيكوستيرون يحصر تأثير المورفين المسكن لأللم المحرض بالفورمالين عند الجرذان            
نعثر على دراسة مرجعية تهتم بالدور المحتمل لهرمونات قشر الكظر في تطور فقدان الشعور باأللم المحـدث                 

  .بالكرب

  cold stressأثير التعرض المتكرر للكرب بالحرارة المنخفضةولذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة ت
 في عتبة الشعور باأللم عند الجرذان السليمة والمستأصلة غددها Emotional Stressوالكرب االنفعالي 

 وعالقتها المحتملة بهرمونـات قشـر   Analgesia Systemالكظرية، والتعرف إلى منظومات التسكين
بان أن نموذجي الكرب يختلفان من حيث الطبيعـة والخصـائص ومـن حيـث               الكظر، مع األخذ في الحس    

  .تحريضهما لفعالية قشر الكظر بدرجات متفاوتة

  مـواد البحـث وطرائقـه
 غ في بداية التجربة، وقد أخضعت       ٢٠٠-١٨٠ بوزن   Wistar ذكراً من النوع     ٣٦أجري البحث على    

 ١٢ساعة مـن النـور و     ١٢(اوب النور و الظالم     جميع الجرذان إلى الظروف المخبرية نفسها من حيث تن        
ومن حيث وجود فائض حر من الغذاء والماء طوال فترة التجربة، وبعد خمسة أيام مـن                ) ساعة من الظالم  



  ..…فعالي في عتبة فقدان الشعور باأللم عند الجرذان السليمةتأثير الكرب بالحرارة المنخفضة والكرب االنديب ـ 

  ١٢٦

وجود الجرذان في غرفة المخبر،حيث كانت تخضع يوميا إلى قياس عتبة الشعور باأللم بهـدف االعتيـاد،                 
جرذاً موزعة في ثالث زمر، بحسب مقتضـيات        ١٨ تضم كل منها     فصلت عشوائياً إلى مجموعتين رئيستين    
  :البحث كما هو موضح في الجدول التالي

عدد الجرذان  الظروف التجريبية  الزمرةالمجموعة        
  ٦  التعرض المتكرر للكرب بالحرارة المنخفضة  ١
  جرذان سليمة  ٦  التعرض المتكرر للكرب االنفعالي  ١١
  ٦  شاهدة  ١١١
  ٦  التعرض المتكرر للكرب بالحرارة المنخفضة  ١
ذان مستأصلة غددها جر  ٦  التعرض المتكرر للكرب االنفعالي  ١١

  الكظرية
  ٦  شاهدة  ١١١

استؤصل الكظر ثنائي الجانب في ظروف التخدير الخفيف باإليتر، والتعقيم الكامل، وذلك بإجراء شـق         
فـي  ) سم١(فقرات القطنية، متبوعا بشق ثنائي الجانب       عرضي في الجلد من الناحية الظهرية في مستوى ال        

وبعد الجراحة فصلت جرذان هذه المجموعة إلى ثالث زمر،         . الغالف العضلي تم من خالله استئصال الغدة      
، وأخضعت ابتداء من اليـوم الخـامس        )كلور الصوديوم % ٠,٩(وقدم لها عوضا عن الماء محلول ملحي        

 يوماً، وذلك قبـل القيـام بتعريضـها         ١٣عتبة فقدان الشعور باأللم ولمدة      التالي للجراحة إلى قياس يومي ل     
  .للظروف التجريبية الحقاً

استحدث الكرب بالحرارة المنخفضة باعتماد أسلوب السباحة في المياه الباردة، واستخدم لهـذه الغايـة               
م، خـالل  ١٧سم، يحافظ على درجة حرارة الماء التي تبلـغ  ٣٠×٢٠ ×٥٨حوض زجاجي شفاف بمقياس 

وكان مستوى الماء في الحـوض يسـمح للجـرذان          . دقائق بوساطة قطع ثلجية    ١٠جلسة السباحة، ومدتها    
  .بالوقوف على األطراف الخلفية عند الضرورة مع بقاء الرأس فوق سطح الماء

 أما استحداث الكرب االنفعالي فقد تم باعتماد نموذج تقييد حركة الجرذان من خالل األطراف األماميـة               
، ويسمح هذا النموذج بتوليد حالـة مـن         )Immobilization(والخلفية في وضعية االستلقاء على الظهر     

وإثر قياس عتبة الشعور باأللم عنـد جـرذان         ). ١٧(الكرب االنفعالي الشديد الذي يترافق بعدوانية ظاهرة        
وعة إلى الكرب المعنـي     المجموعتين األولى والثانية، جرى تعريض الزمرتين األولى والثانية من كل مجم          

لتغير عتبة الشعور باأللم، وبعد العـودة إلـى القـيم األوليـة،       ) حركي(مرة واحدة، حيث تم قياس دينامي       
)  دقائق في المياه الباردة    ١٠السباحة  (عرضت الجرذان إلى جلسات متكررة من الكرب بالحرارة المنخفضة          

 جلسـات   ٦دقيقة وبمعـدل    ٣٠ بفواصل زمنية مقدارها     ) دقائق ١٠تقييد الحركة لمدة    (أو الكرب االنفعالي    
. يومياً، ولمدة ستة أيام متتالية،مع إجراء قياس لعتبة الشعور باأللم بعد الكربين األول والسادس من كل يوم                

فقد أجريت أيضا بشكل دينامي، كما      )الكرب السادس من اليوم السادس    (أما عملية القياس بعد الكرب األخير     
بة للكرب األول، وفي اليوم السابع حقنت جميع جرذان المجموعة األولى والمجموعة الثانية             هو الحال بالنس  

كغ تحت الجلد، ثم أجري لها اختبار فقدان الشـعور بـاأللم،            /ملغ  ١٠بجرعة وحيدة من المورفين مقدارها      
  .بشكل دينامي أيضاً، حتى لحظة زوال  تأثير المورفين
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 نمـوذج  tail flick latencyم جهاز قياس الزمن الكامن لسحب الذيل استخدم لقياس عتبة الشعور باألل
، ويعتمد مبدأ عمل الجهاز على قياس زمن تحمل الجرذ لصدمة ألمية، تتحكم بها حزمـة                )HSEشركة   (٨١٢

من األشعة الضوئية، تحتوي نسبة مرتفعة من األشعة الحمراء، ويعد من اإلجراءات المتبعـة أثنـاء القيـاس،            
، وفـي  ٥ ثـوان و   ٤ة المنبع الضوئي بحيث يتراوح زمن سحب الذيل عند الحيوانات الشاهدة ما بين              تعديل شد 

وتكرر عمليـة   .  سم ٧جميع الحاالت تركز بؤرة األشعة الضوئية على منطقة من الذيل تبعد عن ذروته مسافة               
ولدى إخفاق  . مة الوسطية القياس الواحدة ثالث مرات، بفواصل زمنية مقدارها دقيقة واحدة ومن ثم تحسب القي            

.  ثانيـة ٢٠ ثانية تنهى عملية القياس ويسجل الزمن الكامن لسحب الذيل في هذه الحالـة  ٢٠نفضة الذيل خالل  
علبة من الزجاج الضفيري يدخل إليها الجرذ مـع بقـاء           (ومن بين اإلجراءات المتبعة أيضا،غسل علبة القياس        

وبهدف تجنب التقلبات اليوميـة أجريـت       . يفها إثر كل عملية قياس    بالماء والصابون ومن ثم تجف    ) الذيل خارجاً 
ولقد عولجـت  . ١٤ و١٠عمليات القياس لكل من الحيوانات الشاهدة والتجريبية بشكل متزامن ما بين الساعتين           

   .studentجميع المعطيات إحصائياً على الحاسوب باستخدام عالقة ستيودنت 

  النتـائــج
ليمة للكرب بالحرارة المنخفضة إلى فقدان الشعور باأللم بشكل واضح، فكمـا            يؤدي تعريض الجرذان الس   

، يزداد الزمن الكامن لسحب الذيل بمقدار ثالثة أضعاف ونصف تقريباً بعـد الكـرب               ١هو موضح في الشكل     
 ، ويالحظ أن التعرض المتكرر للكرب، ولمدة سـتة )٠،٠٠٠٠ =P(األول مباشرة بالمقارنة مع القيمة األولية 

في فقدان الشعور باأللم على الـرغم مـن انخفاضـها    ) ٠٠٢٩ ,٠ = P(أيام متتالية يبقى على زيادة موثوقة 
ويبين التسجيل الدينامي أن فقدان الشـعور  ). ١٢ ,٠ =P(عن القيمة المسجلة بعد الكرب األول % ٢٠بمقدار 

ـ  ). ٠٢٧ ,٠=P(د الكـرب األول  باأللم المحدث بعد الكرب األخير يختفي بشكل أسرع من مثيله المسجل بع
 أن التباين الضئيل في فقدان الشعور باأللم ما بين الكربين األول والسادس، يبدأ بالظهور في                ٢ويوضح الشكل   

وبخالف الكرب بالحرارة المنخفضة لم يؤِد تعريض الجرذان السـليمة  ). ٠،١٦ =P(اليوم الثالث من التجربة 
ت ملحوظة في عتبة الشعور باأللم، بل على النقيض من ذلك لوحظ فـرط              المتكرر للكرب االنفعالي إلى تغيرا    

 ينخفض الزمن الكـامن لسـحب   ٣فكما هو موضح في الشكل  . في الحساسية األلمية إثر الكرب األول مباشرة      
.  دقيقـة ١٥بعد الكرب األول مباشرة، وسرعان ما يختفي خالل ) ٠،٠٠٠٣ =P(تقريبا  % ٥٠الذيل بمقدار 

، ويحـافظ   )٠،٠٤٩=P( أن هذا االنخفاض يبقى موثوقا بعد الكرب السادس من اليـوم األول              ٢ل  ويبين الشك 
على عتبة الشعور باأللم دون تغير ملحوظ خالل األيام التالية بعد كل من الكرب األول والكرب السادس علـى                   

  . حد سواء
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ر تعرضها األول واألخيـر  دينامية الزمن الكامن لسحب الذيل عند الجرذان السليمة إث       ) ١(الشكل  

  .للكرب بالحرارة المنخفضة

  
تأثير الكرب بالحرارة المنخفضة في الزمن الكامن لسحب الذيل عند الجرذان السليمة            ) ٢(الشكل  

  .والمقيس بعد الكربين األول والسادس خالل ستة أيام متتالية
بالحرارة المنخفضة، فقدانا للشـعور     تبدي الجرذان المستأصلة غددها الكظرية إثر تعرضها المتكرر للكرب          

 يفوق الزمن الكامن لسـحب  ٤فكما هو موضح في الشكل   . باأللم يكون أكثر أهمية بالمقارنة مع الجرذان السليمة       
، )٠،٠٠٠٠=P(إثر التعرض للكربين األول واألخير على حد سواء         )  ثانية ٢٠(الذيل الحد األعلى المسموح به      

بعـد  % ٤٨و) ٠،٠٣٢=P(بعد الكـرب األول     % ٢١لدى الحيوانات السليمة بمقدار     وتفوق هذه الزيادة مثيلتها     
ويبين التسجيل الدينامي أن فقدان الشعور باأللم عند هـذه الحيوانـات            . كحد أدنى ) ٠،٠٠٩=P(الكرب األخير   

ب األول  يستمر لفترة أطول بالمقارنة مع الجرذان السليمة، حيث يختفي بعد ساعة ونصف ساعة تقريباً من الكر               
)P=ولكن بخالف الجرذان السليمة فإن العودة إلى القيمة األولية بعد تعرض الجرذان للكرب األخير       )٠،٠٠٠١ ،

تكون أكثر بطأ من مثيلتها بعد الكرب األول، حيث يختفـي فقـدان الشـعور بـاأللم بعـد سـاعتين تقريبـا                       
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)P=كربين األول والسادس يحافظ عليه على مدار  فقدان الشعور باأللم المسجل بعد ال٥ويبين الشكل ). ٠،٠٠٠٠
  ). ١=P(األيام الستة 

  
تأثير الكرب االنفعالي في الزمن الكامن لسحب الذيل عند الجرذان السليمة والمقيس            ) ٣(الشكل  

  .بعد الكرب األول والكرب السادس خالل ستة أيام متتالية

  
ان المستأصلة غـددها الكظريـة إثـر        دينامية الزمن الكامن لسحب الذيل عند الجرذ      ) ٤(الشكل  

  .تعرضها األول واألخير للكرب بالحرارة المنخفضة

وتجدر اإلشارة إلى أن استئصال الكظر لم يؤد إلى تغيرات ملحوظة في عتبة الشـعور بـاأللم بعـد                    
 يزداد الزمن الكامن لسحب الذيل بعـد االستئصـال          ٦أسبوعين من الجراحة، فكما هو موضح في الشكل         

ومن ثم ينخفض تدريجياً ليعود إلى القيمة األوليـة فـي           ) ٠،٠٠٦٦=P(إلى ذروته في اليوم السابع      ليصل  
وبخالف الجرذان السليمة لـم تبـد       . ويحافظ على هذه القيمة طوال فترة التجربة      ) ٠،٥٣=P(اليوم العاشر   

عتبة الشعور باأللم   الجرذان المستأصلة غددها الكظرية إثر تعرضها للكرب االنفعالي تغيرات ملحوظة في            
ولكن الدراسة الدينامية لعتبة الشعور باأللم خالل ستة أيـام          . بعد الكرب األول والكرب األخير من التجربة      

متتالية تظهر ازديادا ملحوظا في الزمن الكامن لسحب الذيل، يسجل بعد الكرب السادس مـن اليـوم األول                  
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)P=(ويبلغ ذروته في اليوم الثالث      ) ٠،٠١P=ومن ثم ينخفض تدريجيا ليقارب القيمة األولية في        ) ٠،٠٠١
  .٧اليوم األخير، كما هو موضح في الشكل 

  

  
تأثير الكرب بالحرارة المنخفضة في الزمن الكامن لسـحب الـذيل عنـد الجـرذان               ) ٥(الشكل  

المستأصلة غددها الكظرية والمقيس بعد الكربين األول والسادس خالل سـتة أيـام             
  .متتالية
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  .تأثير استئصال الغدة الكظرية في الزمن الكامن لسحب الذيل عند الجرذان) ٦(ل الشك

  

اخـتالف فـي زمـن تـأثير     ) كغ/ ملغ ١٠(لم يالحظ لدى حقن الجرذان بجرعة وحيدة من المورفين  
 المورفين المزيل للشعور باأللم عند الحيوانات السليمة بعد تعرضها المتكرر للكرب بالمقارنة مع الحيوانات             

 يزول تأثير المورفين المسكن عند كـل مـن الجـرذان الشـاهدة،              ٨فكما هو موضح في الشكل      . الشاهدة
وبالمقارنة مـع الحيوانـات     ). ٠,٣١=P( ساعات من الحقن     ٣والجرذان المعرضة للكرب االنفعالي، بعد      

نخفضـة ينحسـر    الشاهدة فإن زمن تأثير المورفين عند الحيوانات السليمة والمعرضةللكرب بـالحرارة الم           
وبخالف الحيوانات السليمة فإن تأثير المورفين المفقد للشعور باأللم عنـد           ). ٠,٠٠٧٥=p( دقيقة ٢٠بمقدار  

 أن تأثير   ٩ويوضح الشكل   . الحيوانات المستأصلة غددها الكظرية إثر تعرضها للكرب ينحسر بشكل واضح         
في حين ينحسر   )٠,٠٠٠=p( دقيقة ١٥٠بعد  المورفين في الحيوانات المعرضة للكرب االنفعالي يزول تماما         

تأثيره المسكن بشكل أوضح لدى الجرذان المعرضة للكرب بالحرارة المنخفضة، حيث يزول تأثيره المسكن              
وتجدر اإلشارة إلى أن تأثير المـورفين فـي الحيوانـات           ). ٠,٠٠٠٠=p(دقيقة تقريبا من الحقن   ١٠٠بعد  

بالمقارنـة مـع الحيوانـات الشـاهدة        )دقيقـة ٢٤٠(فترةأطوليستمر ل ) الشاهدة(المستأصلة غددها الكظرية  
  ).٠,٠٠١٢=p(السليمة
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تأثير الكرب االنفعالي في الزمن الكامن لسحب الذيل عند الجرذان المستأصلة غددها            ) ٧(الشكل  

  .الكظرية والمقـيس بعـد الكـربين األول واألخيـر خـالل سـتة أيـام متتاليـة                 
  

  

  
في الزمن الكامن لسحب الذيل عند الجرذان السـليمة         ) كغ/ ملغ ١٠(تأثير المورفين   ) ٨(ل  الشك

  .بعد تعرضها المتكرر للكرب
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في الزمن الكامن لسحب الذيل عند الجرذان المستأصلة       ) كغ/ ملغ ١٠(تأثير المورفين   ) ٩(الشكل  

  .غددها الكظرية بعد تعرضها للكرب

  المنـاقشـة
 إليها، أن التعرض المتكرر للكرب بالحرارة المنخفضة يسبب فقدان الشعور بـاأللم             تبين النتائج المشار  

، وتشير نتـائج    )٢،١٠(ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه دراسات سابقة         . عند الجرذان السليمة، بشكل واضح    
 فـزمن  .حقن المورفين إلى أن فقدان الشعور باأللم عند هذه الجرذان يتم بمنظومات غير أفيونية الوسـاطة      

ومـن  . تحمل هذه الجرذان لتأثير المورفين المسكن ينحسر بشكل ضئيل بالمقارنة مع الحيوانات الشـاهدة             
ــتقبالت   ــالل المس ــن خ ــتم م ــورفين ي ــكن للم ــأثير المس ــروف أن الت ــو (µالمع ، ويحصــر )مي

بفقدان حساسية هـذه المسـتقبالت للمورفينـات        Tolerance، ويرتبط التحمل    Naloxoneبالنالوكسون
ففقدان الشعور باأللم تحت تأثير حقن المورفين       ).٢٦)(االندورفينات واالنكيفالينات (خارجية وداخلية المنشأ    ال

المتكرر بجرعات متساوية يتشابه من حيث انحسار فترة التسكين، مع التعرض المتكرر لجلسات من صدمة               
 إليه أبحاث سابقة والتي تبين أن       إن هذه النتائج تتفق مع ماتوصلت     ). ١٩(دقيقة  ٢٠عشوائية متقطعة مدتها    

والتنفي نتائجنا تدخل المنظوات أفيونية الوساطة التـي        ). ٤(ألية فقدان الشعور باأللم غير أفيونية الوساطة        
فاالنحسار الضئيل في زمن تأثير المـورفين عنـد الجـرذان    . ناقشتها دراسات أخرى، ولكن بشكل محدود    

وفي الوقت نفسه الننفي    . µ للمنظومة األفيونية من خالل المستقبالت     السليمة يشير إلى احتمال تدخل محدود     
فعلى الرغم من كون الدينورفين يتوسط تأثيراً مسكناً من خـالل           . تدخالً أفيوني الوساطة ولكن بآلية مختلفة     

 يمكن أن يعوض غياب األندورفين واألنكيفالين كما تبين في دراسة على الفئـران المحـورة           µالمستقبالت  
فـي  ) غابـا  (χ، فهو يمتلك تأثيراً مسكناً أيضاً، تتوسطه المستقبالت األفيونية )٢٢ ( Transgenicينياج

، أضف إلى ذلك يمكن للدينورفين أن يتوسط تأثيراً مسكناً أفيوني الوساطة ولكن بشـكل غيـر                 )٨(الدماغ  
في النخـاع الشـوكي     ) دلتا (δتفلقد تبين بأن التأثير المسكن للدينورفين والذي تتوسطه المستقبال        . مباشر
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قليـل  ) δ و χ(وتجدر اإلشارة إلى أن كال النوعين مـن المسـتقبالت           ). ٢٣ (GABAمرتبط بتحرر ال  
  ).٢٦(الحساسية تجاه المورفين 

وبخالف الجرذان السليمة فإن الجرذان المستأصلة غددها الكظرية والتي أبدت فقداناً للشـعور بـاأللم               
فزمن تـأثير المـورفين     . خفضة أكثر وضوحاً، تظهر تحمال ملحوظا للمورفين      المحدث بكرب الحرارة المن   

ينحسر بمقدار النصف تقريباً، ويشير ذلك بوضوح إلى أن فقدان الشعور باأللم عند هـذه الجـرذان، يـتم                   
  .بمشاركة فعالة لمنظومة أفيونية الوساطة

يونية، وبخاصة من خالل المسـتقبالت      وتجيز لنا هذه النتائج االفتراض بأن تدخل منظومة التسكين األف         
µ                عند هذه المجموعة من الجرذان، مرتبط بغياب هرمونات قشر الكظر، فـزمن تـأثير المـورفين عنـد،

، كما تبين نتائجنا، يستمر لفترة أطـول مـن تـأثيره فـي              )الشاهدة(الحيوانات المستأصلة غددها الكظرية     
، كما تبين دراسـة حديثـة    Corticosteroneستيرونالحيوانات السليمة، أضف إلى ذلك فإن الكورتيكو

وتجدر اإلشارة إلى أننا    . ، يحصر تأثير المورفين المزيل لأللم المسبب بحقن الفورمالين عند الجرذان          )٣٠(
الننفي أي دور محتمل لمركبات الكاتيكول أمين على منظومات التسكين، ولكن نستطيع التأكيد بـأن هـذا                 

باستئصال الغدة الكظرية وذلك بسبب الزيادة التعويضية لفعاليـة الجملـة العصـبية    الدور اليمكن أن يلغى     
  ).١٢،٢٤(الودية 

نالحظ، بالعودة إلى دينامية فقدان الشعور باأللم عند الجرذان المستأصلة غددها الكظريـة، أن فقـدان                
ولكن بخالف األخيـرة    . ليمةالشعور باأللم بعد الكربين األول واألخير أطول من مثيلتها عند الحيوانات الس           

فإن ديمومة االستجابة بعد الكربين األول واألخير أطول من تلك المسجلة بعد الكرب األول، ونحن نفترض                
أن هذه االختالفات ربما ترتبط بدينامية تحرر هرمونات قشر الكظر في أثناء التعرض المتكـرر للكـرب                 

أن التعرض المتكرر للكرب السـباحي، وبشـكل        ) ١١(السباحي، وفي هذا اإلطار أظهرت دراسات سابقة        
 والكورتيكوستيرون فـي الـدم،      ACTHمتقطع لمدة أربعة أيام متتالية، يترافق في البداية بازدياد تركيزال         

ومن ثم تعود إلى  القيم األولية في اليوم الرابع، ولقد سجلت نتائج مشابهة عند الجـرذان المتالئمـة مـع                     
  ).٥(الحرارة المنخفضة

خالف الكرب بالحرارة المنخفضة لم تبد الحيوانات السليمة، إثر تعرضها للكرب االنفعـالي، فقـدان      وب
الشعور باأللم، بل أظهرت عوضا عن ذلك فرطاً في الحساسية األلمية، سرعان ما يـزول بعـد الكـرب                   

لمستأصلة غـددها  السادس من اليوم األول، وعلى النقيض من ذلك فإن تأثير الكرب االنفعالي في الجرذان ا              
الكظرية لم يؤد إلى زوال فرط الحساسية األلمية المالحظ عند الجرذان السليمة فحسب بل ترافـق أيضـا                  
بفقدان الشعور باأللم، يختلف عن مثيله المحدث بالحرارة المنخفضة بسيرورته التالؤمية، وبغض النظر عن              

رتبطاً إما بفرط حساسية المستقبالت األلمي وإما       كون فرط الحساسية األلميةالمالحظ عند الجرذان السليمة م       
اليؤدي )١٠( أو الغلوتامات،فإن الكرب عموما كما بينت دراسة حديثةP بتيسير السيالة األلمية بتوسط المادة 

وهذا ما يدعونا لالفتراض بـأن      . إلى فقدان منظومات الشعور باأللم، بل يسبب تأخر ردود األفعال األلمية          
كظر يمكن أن تلعب دوراً مهماً في حصر منظومات التسكين لدرجة يمكن عدها مسـؤولة               هرمونات قشر ال  

عن فرط الحساسية األلمية المالحظ عند الحيوانات السليمة،فتعريض الجرذان المستأصلة غددها الكظرية لم             
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لـك فـإن    أضف إلى ذ  . يؤد إلى زوال فرط اإلحساس باأللم فحسب، بل أدى أيضا إلى فقدان الشعور باأللم             
 يترافق بازدياد ملحوظ في تركيز كـل مـن          Immobilizationالكرب االنفعالي المسبب بتقييد الحركة      

، ويمكن لتركيز الكورتيكوستيرون أن يبقى      )١٤،١٦،١٧( وكذلك األندورفين  ACTHالكورتيكوستيرون وال 
ال لـم يختلـف تـأثير       ، وفي جميع األحو   )١١(أيام من التعرض المتكرر لتقييد الحركة     ٩مرتفعا حتى بعد    

المورفين عند الحيوانات السليمة المعرضة للكرب االنفعالي عن مثيله عند الحيوانات الشاهدة، وهذا دليـل               
على عدم تدخل أي من منظومات التسكين، بما فيها منظومة التسكين األفيونيـة عنـد الجـرذان السـليمة                   

صلة غددها الكظرية، تحمال ملحوظا للمورفين ،       المعرضة للكرب، وبخالف ذلك فقد أبدت الحيوانات المستأ       
  .وهذا يشير إلى أن فقدان الشعور باأللم المالحظ عند هذه الحيوانات أفيوني الوساطة

وهكذا تبين هذه النتائج أن الكرب بالحرارة المنخفضة يؤدي إلى إطالق منظومتي فقدان الشعور باأللم               
مونات قشر الكظر المحرضة بالكرب التحكم بدرجـة فقـدان          أفيونية الوساطة وغير أفيونيتها، ويمكن لهر     

أما الكرب االنفعالي فيؤدي إلى إطـالق       . الشعور باأللم من خالل الحد من تأثير المنظومة أفيونية الوساطة         
منظومة التسكين أفيونية الوساطة، والتي يمكن أن يحصر تأثيرها بشكل كامل من قبل هرمونات قشر الكظر 

لنمط من الكرب، ومن المحتمل أن يكون هذا اإلحصار مسؤوال عن فرط الحساسية األلمية              المحرضة بهذا ا  
 .المحدثة بالكرب االنفعالي
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