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چكيده
نگهداری انفرادی می تواند منجر به تغییرات فیزیولوژیک و رفتاری در حیوانات اهلی و آزمایشگاهی گردد .هدف این پژوهش بررسی اثرات نگهداری
انفرادی بر حساسیت به درد احشایی است .حساسیت به درد احشایی موشهایی که به مدت چهار هفته به صورت جدا از هم نگهداری شدند با موشهایی
که در همین مدت به صورت گروهی نگهداری می شدند مورد مقایسه قرار گرفت .درد احشایی در موشهای نر و ماده که به صورت جداگانه نگهداری
می شدند نسبت به حیوانات گروهی به طور معنی داری کمتر بود .اما این کاهش حس درد در موشهای نر نگهداری شده به صورت جدا از هم بیشتر از
موشهای ماده ای بود که در همان شرایط نگهداری شده بودند .بنابر نتایج فوق می توان نگهداری انفرادی را بر حس درد احشایی در موش موثر دانست.

واژههای کلیدی :درد ،نگهداری انفرادی ،موش

Effects of individual housing on visceral pain sensation in mice
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Individual housing can induce physiological and behavioral changes on domestic and laboratory animals. The aim of
the present study was to investigate the effects of individual housing on visceral pain sensitivity. Mice were separated
for 4 weeks until pain testing began. Their visceral pain sensitivity was compared to the group housed mice. Both
male and female single-housed mice showed significantly reduced visceral pain sensitivity, but results showed that
the reduction of pain was greater in individually-housed male mice. We could conclude that individual housing has
effects on pain sensation in mice.
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مقدمه

در این پژوهش اثر نگهداری انفرادی بر درد احشایی در

انزوای اجتماعی می تواند منجر به تغییرات فیزیولوژیک و

موش که تاکنون مطالعه ای درباره آن انجام نگرفته است

رفتاری در انسان و گونه های مختلف جانوران از جمله

مورد بررسی قرار می گیرد.

حیوانات آزمایشگاهی شود .موشها و رتها حیواناتی اجتماعی
تلقی می شوند به گونه ای که توصیه شده است آنها به

مواد و روش ها

صورت انفرادی نگهداری نشوند ( .)15مطالعه درباره اثرات

در این مطالعه  24موش ازمایشگاهی ( 12موش نر و  12موش

انزوای اجتماعی بر موشها مدتها مورد توجه بوده است تا

ماده ) به  2گروه نگهداری گروهی و نگهداری انفرادی تقسیم

آنکه منجر به نظریه «سندرم انزوا» در موش گردید ( .)14بر

گردیده و به مدت  4هفته در این وضعیت نگهداری شدند.

اساس این نظریه سندرم انزوا در موش بسیار فراتر از رفتار

به منظور اعمال جداسازی اجتماعی موشها به دو گروه

تهاجمی ناشی از انزوا که تا آن زمان مهمترین تغییر ناشی از

تقسیم شدند:

انزوا در موشها شناخته می شد بود و در برگیرنده تغییرات

گروه موشهای گروهی نر و ماده که هر گروه شامل  6موش

متعدد نروشیمیایی و رفتاری می گردید .تحقیقاتی که در

هم جنس بود و به صورت دسته جمعی در یک قفس

سالهای بعد از ارائه این نظریه انجام گرفت تغییرات ناشی از

نگهداری می شدند.

انزوا در موشها و رتها را از جنبه های مختلف روشن نموده

گروه موشهای جداسازی شده که هر یک از این موشها

است .موشهاو رتهای در انزوا ممکن است دچار اختالالت

در یک قفس انفرادی نگهداری می شدند .این موشها قادر

رفتاری شوند ( )5و نسبت به آنهایی که گروهی نگهداری

به برقراری ارتباط با دیگر موشها از طریق بینایی ،شنوایی،

می شوند پرخاشگرترند ( .)11،6یک اثر دیگر از انزوا بر

المسه و بویایی نبودند.
o

حیوانات ،تغییر آستانه درد و حساسیت به درد در آنها است.

موشها در دمای  20 ± 2 Cبا چرخه روشنایی/تاریکی 12

مطالعات متعددی نشان داده اندکه انزوا می تواند حساسیت

ساعته نگهداری می شدند .غذا و آب تازه در تمام مراحل

به درد را تغییر دهد .یک روز انزوا منجر به افزایش واکنش

نگهداری در اختیار حیوانات قرار می گرفت.

رفتاری به شوک دردناک و 3تا 4روز انزوا باعث نقصان اثر

برای بررسی احساس درد در همه گروهها از مدل درد

مرفین ( )4mg/kgدر کاستن از این واکنشهای رفتاری در

احشائی ناشی از تزریق اسید استیک که بطور گسترده ای

رتهای نوزاد تنها نسبت به رتهای نوزاد نگهداری شده به

در مطالعات آزمایشگاهی به کار می رود استفاده گردید.

صورت گروهی گردید (.)12

در این روش درد احشایی با تزریق داخل صفاقی اسید

آستانه درد حاد در رتهای نوزاد تنها نسبت به حیوانات

استیک  0/6درصد ( )4 ml/kgایجاد و پاسخ درد با شمارش

گروهی افزایش می یابد که با نگهداری متعاقب گروهی

تعدادانقباضات شکمی مشخص می شود این انقباضات که

این اثر برطرف می شود ( .)7موشهای  DBA/2به صورت

چند ثانیه طول کشیده و کامال قابل مشاهده و تشخیص

انفرادی نگهداری شده در مقایسه با موشهای گروهی آستانه

است به مدت  90دقیقه توسط پژوهشگر مشاهده و شمارش

درد باالتری از خود نشان می دهند و تزریق مرفین در

میگردد ( .)9اطالعات مربوط به هر کدام از موشها در جداول

موشهای تنها با اثر آنالژزیک همراه نیست که نشان می دهد

جداگانه ای ثبت شده و یافته ها پس از پایان آزمایشات مورد

انزوا با افزایش ترشح اپیوئیدها منجر به کاهش گیرنده های

بررسی های آماری قرار گرفت.

اپیاتی می شود (.)13
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نتایج

میان احساس درد احشایی حس شده در گروه موشهای

بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه تفاوت معنی دار

نر و موشهای ماده جداسازی شده وجوددارد به نحوی که

آماری میان گروه موشهای ماده و نر جداسازی شده و گروهی

موشهای نر جداسازی شده درد کمتری احساس کرده اند.

مشاهده گردید .بر اساس این نتایج میزان درد احشایی حس

بررسی های آماری نشان داد تفاوت معنی داری نیز میان درد

شده میان گروه نر و ماده نگهداری انفرادی کمتر از درد حس

حس شده میان گروههای نر و ماده اجتماعی وجوددارد .این

شده در موشهای نگهداری اجتماعی می باشد.

مطالعه نشان داد که موشهای نر گروهی نسبت به موشهای

بررسی تفاوت احساس درد احشایی میان گروه موشهای

ماده گروهی به میزان بیشتری درد احشایی حس می کنند.

نر و ماده جداسازی شده نشان داد تفاوت معنی داری

نتایج بدست آمده در این پژوهش در جدول  1نشان داده
شده است.

جدول  :1نتایج حاصل از تحلیل داده های آزمون
میانگین

میزان t

انحراف معیار

نر

ماده

نر

ماده

نگهداری انفرادی

0/87

1/26

0/09

0/24

نگهداری اجتماعی

2/84

2/28

0/29

0/16

نر
-14/3

ماده
-7/67

میزان معنی داری

میزان t

میزان معنی داری

ماده

نر و ماده

نر و ماده

-3/25

0/012

3/37

0/006

نر
0/000

0/000

بحث و نتیجه گیری

درد اثراتی داشته باشد .یک دوره نگهداری انفرادی موشها

نتایج این پژوهش به خوبی نشان می دهد که حساسیت

با افـزایش ترشـح اپیوئیـدها می تواند منـجر به کاهـش

به درد احشایی در اثر نگهداری موشها به صورت انفرادی

گیـرنده های اپیاتی شود و همچنین اثر مرفین را بر رفتارهای

در آنها کاهش می یابد .همانگونه که در مقدمه به آن اشاره

ناشی از درد در رتها کاهش دهد( .)13،12مك دونالد و

شد نتایج مشابهی در تحقیقات قبلی به دست آمده است که

همكاران ( )2005در مطالعات خود نشان دادند كه يكي از

نشان می دهند تنهایی و نگهداری انفرادی منجر به کاهش

مكانيسم هاي اصلي تاثير محروميت اجتماعي بر احساس

حساسیت به سایر گونه های درد نیز می گردد .این اثر را می

درد تاثير بر فعاليت سيستم اپيوئيدي مي باشد ،به گونه اي

توان تا حدود زیادی به تاثیر انزوای اجتماعی بر متابولیسم

كه تجويز نالتروكسون به عنوان يك ماده ضد مخدري اثر

اپیوئیدها دانست.کوردرا و همکاران ( )1997نشان دادند 30

جداسازي اجتماعي را بر درد مهار مي كند (.)10

روز انزوا در موش آستانه درد را افزایش و تسکین درد ناشی

در توجیه اثرات تنهایی بر احساس درد می توان به برهم

از تزریق مرفین را کاهش می دهد که به نظر می رسد ناشی

کنش درد فیزیکی و درد اجتماعی اشاره نمود .آيزنبرگر و

از تحت تاثیر قرار گرفتن متابولیسم و حساسیت به مرفین

ليبرمن درد فيزيكي ناشي از صدمه جسمي و درد اجتماعي

باشد ( .)2تحقیقات دیگر نیز نشان دادند که تنهایی می تواند

چون تنهايي را داراي مكانيسم هاي عصبي مشترك مي

بر عملکرداپیوئیدهای درون زاد و همچنین مرفین در تسکین

دانند ،چون هر دو اينها زنگ خطر دور كردن موجود زنده
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از خطرات فيزيكي يا انزواست .محل آناتوميك اين سيستم
كورتكس سينگوليت قدامي ( )ACCبه ويژه بخش پشتي
آن ( )dACCمي باشد .بر اساس اين نظريه همپوشاني درد
اجتماعي و فيزيكي نوعي سازش تكاملي است و عوامل
درون زا و برون زايي كه حساسيت  dACCرا به يكي از اين
دردها افزايش دهد موجب افزايش حساسيت به ديگري نيز
مي شود و برعكس (.)4،3
همچنین این پژوهش نشان داد حساسیت به درد احشایی
در گروه موشهاي نر جداسازي شده به طور معني داري
نسبت به گروه موشهاي ماده جداسازي شده كمتر بود.
بارتولومیسی و همکاران ( )2009به این نکته اشاره کرده
اند که پاسخ به استرس ناشی از نگهداری انفرادی دارای
تفاوتهای فیزیولوژیک و رفتاری متعددی بین دو جنس است
اما باید به این حقیقت توجه داشت که درمطالعات رفتاری
همچون بررسی اثرات تنهایی درالگوهای حیوانی اغلب تنها
از حیوانات نر استفاده می شود چون این روش ارزانتر وساده
تر است بنابراین در مطالعات بعدی باید به این تفاوتهای

يك الگوي رفتاري تحريك پذيري در موشها مي شود كه
اين الگو در نرها به طور معني داري قويتر از ماده هاست.
اين محققين براي فهم مكانيسم اين پديده مطالعه بيشتر براي
يافتن رابطه بين تفاوت جنسي و تغييرات نروشيميايي ناشي
از تنهايي را پيشنهاد نمودند (.)8
نگهداری انفرادی و انزوا می تواند اثرات قابل مالحظه ای بر
جنبه های متنوعی از عملکردهای فیزیولوژیک و رفتارحیوانات
اهلی و آزمایشگاهی وداشته باشد .تغییرات ناشی از انزوا در
موارد زیادی به سالمت و رشد حیوانات صدمه میزند ومیتواند
در نتایج آزمایشهایی که در آنها از حیوانات استفاده می شود
تدا خالتی ایجاد کنند و به همین دلیل باید تا حد امکان از
نگهداری آنها در شرایط نامطلوب انفرادی احتراز نمود.
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