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 دهیچک

شود. با توجه به عوارض ها ایجاد میویژه پروستاگالندینآراشیدونیک بههای اسید ی تأثیر متابولیتجهیدرنتالتهاب حالت نامطلوبی است که : و هدفزمینه 

 بعدی بر میزان التهاب انجام گرفت.جانبی داروهای ضدالتهابی شیمیایی این مطالعه باهدف بررسی اثر موسیقی سه

های تایی شامل گروه 5گروه  4صورت تصادفی به م بهگر 200-250سر موش صحرایی ویستار نر در محدوده وزنی  20: در این مطالعه تجربی هامواد و روش

گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دگزامتازون، التهابی یلیم 2با ی تحت درمان التهاب ،%1میكرولیتر کاراژینان  50کننده شاهد التهابی دریافت شاهد سالم،

خون و اختالف وزن پای راست تحت تزریق و پای چپ  CRP زانیمایش ( تقسیم شدند. در پایان آزمساعت 8) یبعدتحت درمان با پخش موسیقی سه

در و وجود اختالف میانگین  (ANOVA)  قرار گرفت لیوتحلهیتجزمورد  طرفهو آزمون آنالیز واریانس یک SPSSافزار ها با استفاده از نرمگیری شد. دادهاندازه

 استفاده شد. p<0.05آزمون توکی در سطح  و از دیگرد دارمعنی هاگروه نیب

طور ( بهmg/l 24/5±8/37نسبت به گروه شاهد ) (mg/l95/9±16) یقیموس( و mg/l24/3±6/10دگزامتازون )های درمان شده با در گروه CRPمیزان  نتایج:

های نیز در گروه و چپاست. میزان اختالف وزن پای راست  ترمحسوسکننده دگزامتازون داری کاهش داشته است که این کاهش در گروه دریافتمعنی

 داری کاهش داشته است.طور معنی( بهg056/0±154/0( نسبت به گروه شاهد التهابی )g 044/0±044/0) ( و چهارمg007/0±016/0سوم )

 شود.بعدی به نسبت کمتر از دگزامتازون باعث کاهش التهاب در حیوانات التهابی میدگزامتازون باعث رفع التهاب و موسیقی سه گیری:نتیجه
 

 بعدی، دگزامتازون، التهاب، کاراژینان، موش صحراییموسیقی سه کلمات کلیدی:
 

 

 

 

 مقدمه 
 هایمتابولیت تأثیر جهیدرنت که است نامطلوبی حالت التهاب 

شود. می ایجاد هاپروستاگالندین ژهیوبه آراشیدونیک اسید

 ها درپروستاگالندین خصوصاً و آراشیدونیک اسید هایمتابولیت

 ترکیبات مختلفی . تاکنون(1هستند ) مهم بسیار التهاب ایجاد

 که دارند نقش اساسی التهاب روند پیدایش در که اندشده یافت

 التهاب اول در فاز تنها که هیستامین به توانمی جمله آن از

 پروستاگالندین و کینین، سروتونین برادی همچنین و است مؤثر

بندی کلی، التهاب به دو الگوی در یک تقسیم .(1-3)نمود  اشاره

شود: التهاب حاد و التهاب مزمن. التهاب حاد اساسی تقسیم می

ی نسبتاً کوتاهی دارد. از چند دقیقه تا چندین شروع سریع و دوره

های پالسمایی انجامد و با خروج مایع و پروتئینروز به طول می

بوده همراه است. التهاب ها که عمدتاً نوتروفیل و تجمع لوکوسیت

و ماکروفاژها  هاتیلنفوسی دارد و با ورود تریطوالنی مزمن دوره

شود در سیستم عروقی همراه است و با بافت فیبروز مشخص می

(4.) 

نظیر  استروئیدی ضدالتهابی داروهای از التهاب درمان برای

اثر  در که گرددمی استفاده کورتیزول هورمون هایآگونیست

عضالنی، پوکی  رشد، تحلیل مهار باعث درازمدت مصرف

 )روانی )سایكوز یهااختالل و نمک دیابت، احتباساستخوان، 

 نظیر غیراستروئیدی یضدالتهاب داروهای چنینهم شود ومی

 نیز ایبوپروفن و آسپرین، پیروکسیكام، دیكلوفناك، ایندومتاسین

 تولید مهار با را خود اثر ضدالتهابی که شودمی استفاده

 ایناخواسته جانبی اثرات دارای کنند ومی القا پروستاگالندین

 اختالالت و کلیوی دستگاه گوارش، اختالالت خونریزی نظیر

 (.3، 2) است انعقادی

ی استروییدی برای اهداف درمانی هاهورمونتزریق مستقیم 

ی را اناشناختهی هابیآساگرچه مزایایی دارد ولی عوارض و 
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از  هاهورمونسطح این  میرمستقیغ. پس تنظیم کندیمایجاد 

طریق عواملی چون موسیقی راه جدیدی را برای تنظیم سطح 

داروهای شیمیای  خطرناك. عوارض کندیمباز  هاهورموناین 

 نیگزیجاهای ی التهاب لزوم تحقیق در مورد روشدهندهکاهش

 .سازدیمی را آشكار درمان

آور است که تزریق زیرپوستی آن  کاراژینان یک ماده التهاب

این نوع ماده  درواقع. کندیوابسته به مقدار و زمان م ایجاد التهاب

 گرددراج میخقرمز است یهاساکارید است که از جلبکنوعی پلی

 و علمی تحقیقات درگردد. در آب داغ نیز حل میو 

 بافتی التهاب و ادم جادکنندهیاعامل  عنوانبه یشناسستیز

 ماده این توسط جادشدهیا التهاب. ردیگیم قرار استفاده مورد

 و ماکروفاژها مهاجرت و شدن هیستامین آزاد از ناشی

. آزمون است بافتی بین فضای به یاچندهسته هایلوکوسیت

داروهای  ارزیابی برای حساس بسیار روش یک کاراژینان

 (.2) است جدید داروهای سایر و غیراستروئیدی ضدالتهابی

شنوایی  یهامحرك از یادهیچیپ ترکیب زبان مانند موسیقی

 (.6، 5دارد ) آشكار ریغ محتوایی آن برخالف ولی است

مطالعاتی بر روی بیماران با آسیب مغزی که توانایی استفاده از 

نشان داده است که مناطق  انددادهزبان و موسیقی را از دست 

جدا و مستقل از  کامالً مربوط به زبان و موسیقی در مغز 

یكدیگرند، از سوی دیگر مطالعاتی وجود دارند که با استفاده از 

( که به FMRIی رزونانس مغناطیسی کاربردی )ربرداریتصو

، حاکی از آن است که مناطق پردازدیمبررسی عملكرد مغز سالم 

مشترك زیادی در مغز کسانی که در حال تحلیل و درك زبان یا 

 (.7است )موسیقی هستند فعال 

کنترل  مرکز بر موسیقی که است شدهثابت مطالعات در 

سیستم لیمبیک  و داشته اثر تنبیه و پاداش سیستم و احساسات

(limbicبا ) دارد. ارتباطات زیادی مخ شنوایی قشر مراکز 

تحریک ناحیه تگمنتال  مشخص شده است که موسیقی باعث

آکومبنس  و هسته( Ventral Tegmental Area) (VTA)شكمی 

(NAC) (Nucleus Accumbensکه ) درگیر مغز مهم مناطق از 

 گردد. گوشخوشایند است، می احساسات و پاداش فرایند در

 و برانگیختن هیجانات باعث کالسیک موسیقی به دادن

 که با نالوکسان اثرات این که گرددمی خوشایندی احساسات

 (.8رود )یم بین از است اوپیوئیدی آنتاگونیست یک

برای کاهش  بخشآرامی، اثر موسیقی شناختروان نظرازنقطه

استرس و اضطراب از طریق تقویت شرطی مثبت و ایجاد محرکی 

موسیقی ذهن را  کهیطوربهشود ، توجیه میبخشلذتمطبوع و 

. با این توضیح که سازدیممهار کرده و از استرس و درد منحرف 

 آوردیمموسیقی واحد ساختاری است که التذاذ درونی به وجود 

تواند جایگزین تألم و درد شود. برای مثال کالرك، مک و می

کورگل و ویلیامز در پژوهش خود نتیجه گرفتند، زنانی که در 

، کنندیمدوران حاملگی در برنامه شنیدن موسیقی شرکت 

که  آورندیمبخشی از زایمان به دست تجربیات خوشایند و لذت 

شود. برخی از پژوهشگران نیز باعث کاهش درد زایمان می

تأثیر  زااسترسی هاهورمونمعتقدند موسیقی از طریق مغز بر 

یی مانند کورتیزول، نورآدرنالین و آدرنو هاهورمون. گذاردیم

طور بارزی تحت تأثیر موسیقی قرار ( بهACTHکورتیكوتروپین )

یی مانند مطالعه اسپینتج و دورو اثر موسیقی هاپژوهش. رندیگیم

را بر سطح ترشح اندورفین خون و آدرنو  بخشآرام

کورتیكوتروپین زنان در حال زایمان بررسی کرده و به این نتیجه 

 (.9دهد )یمکاهش  هاآناند که اضطراب را در رسیده

ین موضوع ی اخیر در حال بررسی اهاسالمطالعات زیادی در 

. تا جایی که توجه بسیاری از محققین نروساینس را باشندیم

که موزیک  دهدیمی خود جلب کرده است. مطالعات نشان سوبه

ی سالبزرگبر روی اعصاب کرانیال یا مغزی از مرحله جنینی تا 

تأثیر موزیک بر روی  ٔ  نهیدرزمتحقیقات  نیترمهمتأثیر دارد. 

ی ریپذانعطافکه موزیک باعث افزایش  انددادهمغز نشان 

شود. گوش دادن به موزیک می وانیو حدر مغز انسان  هاناپسیس

 عالئمتواند باعث بهبودی نسبی در مراحل اولیه سكته مغزی می

شناختی مریض شود. موزیک باعث افزایش نوروژنزیز در مغز 

 یی چون تستوسترون،هاهورمونشود و این مسیر را از طریق می

 (.10دهد )یمکورتیزول و استروژن انجام 

موسیقی بدون صدای خواننده و  درواقعبعدی موسیقی سه

این نوع موسیقی فقط از صدای ساز استفاده  در است. کالمیب

شود. این و غمناك پیانو ساخته می شود و با ملودی روانمی

بعدی نام گرفته است چون ملودی اصلی آهنگ از این نظر سه

شود که مغز ما ناخداگاه به تفكر درباره هنگ باعث میاین آ

 گذشته بپردازد.

قسمت اول این ملودی یک احساس شادی خفیف زودگذر به 

 ، با شروع قسمت دوم پیانو دیگر خبری از غم نیست،دهدیمما 

 کهیطوربه رسدیمیک ملودی شاد کودکانه به گوش  سپس

 کندیمته را فراموش توان گفت مغز انسان مرور خاطرات گذشمی
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دقیقه آخر آهنگ  1. مغز در کندیمو بیشتر به موسیقی توجه 

 .رسدیمبه یک آرامش واقعی 

سیستم این نوع موسیقی این امكان را برای کاربر فراهم 

ریتم موسیقی در  با زمانهمکه در حین شنیدن آهنگ،  سازدیم

بعدی قرار گرفته و فضایی که محتوای آهنگ را یک فضای سه

زمانی که موسیقی  مثالعنوانبه. دینمایملمس  آوردیمفراهم 

صورت تواند خود را بهشود کاربر میدر مورد طبیعت پخش می

مجازی در طبیعت ببیند یا زمانی که موسیقی خشن پخش 

 ندیبیمیت جنگی فضای مجازی شود کاربر خود را در موقعمی

(11.) 
 

 مواد و روش ها
 حیوانات آزمایشگاهی  

سر موش صحرایی نر بالغ نژاد  20در این مطالعه تجربی از 

 هیکل گرم استفاده شد. 200-250ویستار در محدوده وزنی 

بر اساس پروتكل و موازین اخالقی حمایت از حیوانات  هاشیآزما

 12های صحرایی به مدت آزمایشگاهی به انجام رسید. موش

درجه  24±2ساعت روشنایی /تاریكی و نیز درجه حرارت 

 گراد با دسترسی آزاد به غذا و آب کافی قرار داده شدند.سانتی

 های آزمایشیگروه  

تایی تقسیم شدند.  5گروه  4صورت تصادفی به حیوانات به 

گروه اول شاهد سالم آب مقطر دریافت کردند. گروه دوم شاهد 

 %1میكرولیتر از کاراژینان  50التهابی که تحت تزریق زیر جلدی 

تیپ یک، ساخت شرکت سیگمای سوئیس به کف پای راست و 

حیوان  چپ تزریق درون صفاقی سرم فیزیولوژیک به کف پای

ساعت بعد از تزریق زیر جلدی  2قرار گرفتند. گروه سوم )کنترل( 

و حصول اطمینان از بروز التهاب، تحت تزریق درون  %1کاراژینان 

گرم بر اساس هر کیلوگرم میلی 2صفاقی دگزامتازون به میزان 

 تزریق از قبل دقیقه 20 وزن بدن قرار گرفتند. گروه چهارم که از
بعدی قرار  گرفته و بعد از تحت پخش موسیقی سه %1کاراژینان 

ساعت تحت  8به مدت  مجدداًحصول اطمینان از بروز التهاب 

 پخش موسیقی قرار گرفتند.

 ایجاد التهاب  

تیپ یک ساخت شرکت  %1برای ایجاد التهاب از کاراژینان 

ی آب سیس 10گرم پودر کاراژینان+  1/0) سیسوئسیگمای 

و تزریق  دوزتکصورت میكرولیتر به 50مقطر تزریقی( به میزان 

 2کف پای حیوان استفاده شد. برای اطمینان از القای التهاب 

خون  CRPساعت بعد از تزریق به کف پای حیوان میزان 

مالك التهابی بودن در  mg/l 6باالتر از  CRPگیری شد. اندازه

 (.12شد )نظر گرفته 

 موسیقیروش پخش   

برای اطمینان از سالم بودن گوش حیواناتی که باید در معرض 

جداگانه در داخل  هرکدامپخش موسیقی قرار گیرند ابتدا 

ی مخصوص نگهداری قرار گرفته و با ایجاد ضربه به هاقفس

حیوان به صدا، از سالم بودن  العملعكساطراف قفس و با بررسی 

اطمینان از سالم بودن  گوش حیوان اطمینان حاصل شد. بعد از

ه رت طوری قرار نگهدارندرا داخل محفظه  هاآنگوش حیوانات 

گرفت که پشت رت به سمت درب کشویی آن بوده و بعد از 

فیكس کردن رت داخل محفظه، هدفون پخش موسیقی را روی 

ی گوش حیوان قرار داده و پخش هاسوراخمحفظه مقابل 

 موسیقی آغاز گردید.

 ی و آنالیز بیوشیمیاییریگخونقطع پای حیوان،      

و بعد از  هوشیببا اتر  هاگروهی درمان، تمام در انتهای دوره

 پاها قطع هر دو پای حیوان برای بررسی اختالف وزن دو پا،

 ی شد وریگاندازه دیجیتال ترازوی لهیوسبه طور جداگانهبه

 پای با مقایسهدر  راست تحت تزریق پای وزن در افزایش درصد

 نظر در ایجاد التهاب برای شاخصی عنوانبه حیوان هر چپ

 گرفته شد.

 V1 =حجم پنجه پای موش صحرایی قبل از تزریق کاراژینال

2V= حجم پنجه پای موش صحرایی چند ساعت بعد از تزریق

 کاراژینان

 درصد 10گیری وزن پاها، پاها در داخل فرمالین بعد از اندازه

تا از  تعویض شد هاظرففرمالین  ساعت 24از  پس و قرار گرفت

 نمونه بافتی تهیه شود. هاآن

ی گردید. آورجمع هاآنی خون از قلب هانمونهسپس 

ساعت در محیط آزمایشگاه جهت  1ی خون به مدت هانمونه

به مدت ده دقیقه با سرعت  ازآنپسعمل لخته شدن نگهداری و 

جدا گردید  هانمونهفوژ سرم دور در دقیقه با عمل سانتری 3000

 (.2شود )گیری اندازه هاآن CRPآزمایشگاه داده شد تا  لیو تحو

 ها:داده آماری لیوتحلهیتجزروش     

 Excel 2010 افزارابتدا در نرم شدهیآورجمعهای داده 

تجزیه  SPSS-18افزار نرم ی شد، سپس با استفاده ازبندطبقه

 آماری گردید.
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( استفاده Anovaطرفه )برای آنالیز از آزمون آنالیز واریانس یک

( Tukeyمیانگین تیمارها با آزمون توکی ) ازآنپسگردید. 

دار بودن اختالف بین مالك معنی عنوانبه p<0.05مقایسه و 

 در نظر گرفته شد. هاگروه

های حاصله پارامتریک بوده مانند وزن، داده کهنیابه  با توجه

های پارامتریک استفاده شود و چون برای آنالیز بایستی از روش

به  هانیانگیمی سهیمقاگروه بوده از روش آنالیز واریانس و  4

 گردید. ( استفادهTukey)روش توکی 
 

 نتایج
خون گروه التهابی  CRPنتایج نشان داد که میزان 

داری نسبت به گروه شاهد طور معنیکننده کاراژینان بهدریافت

خون در  CRP. میزان (P<0.05)سالم افزایش یافته است 

های شاهد سالم و کنترل تحت درمان با دگزامتازون در گروه

پایان دوره آزمایش تفاوتی نداشت. نتایج حاصله همچنین نشان 

ساعت پخش موسیقی برای گروه چهارم میزان  8داد که پس از 

CRP داری نسبت به گروه شاهد التهابی کاهش طور معنیبه هاآن

های گزامتازون و موسیقی در موشیافت. مقایسه اثرات درمانی د

که دگزامتازون اثر بهتری در کاهش  دهدیمالتهابی شده نشان 

ی موسیقی در اثربخشالتهاب داشته است که البته نسبت به 

 (.1 جدولکاهش التهاب اختالف چندانی ندارد )

نتایج نشان داد که در پایان دوره درمان میزان اختالف وزن 

های سوم و چهارم نسبت به گروه دوم پای چپ و راست در گروه

(. مقایسه اثرات p<0.05داری کاهش یافته است )طور معنیبه

های التهابی موش دهدیمیقی نشان درمانی دگزامتازون و موس

ی بهتری در کاهش التهاب اثربخشدگزامتازون  دوزتکشده با 

داشته است که این اختالف در مقایسه با اختالف وزن پای 

های التهابی درمان شده با موسیقی اختالف چندانی نداشته موش

  (.2جدول است و بیانگر تأثیر موسیقی بر کاهش التهاب است )

توسط  جادشدهیای هیستو پاتولوژیک التهاب هاافتهی  

 کاراژینان

 رازیغبه هاگروهی راست تمام در پای ماکروسكوپیک: هاافتهی

 گروه شاهد سالم پرخونی، تورم و ادم قابل مشاهده است.

 5تا1های شكلکه در  گونههمانی میكروسكوپیک: هاافتهی

کاراژینان التهاب ایجاد  لهیوسبهمشخص است در پای راست )که 

گروه شاهد تراوش فیبرین و  رازیغبه هاموشی همهشده است( 

ی آماسی در ناحیه زیر بافت پوشش سنگفرشی مطبق و هاسلول

ی زیرین قابل مشاهده است. هاهیالنكروز عضالت اسكلتی 

بافتی  بیو تخرفیبرین  تراوش 1 ماریتاست که گروه  توجهقابل

کمتری را نشان داده است که نشان از اثر ضدالتهابی دگزامتازون 

، ادم و تراوش اندکردهکه موسیقی دریافت  2است. در گروه تیمار 

خفیفی در الیه زیر بافت  نسبتاًی آماسی هاسلولفیبرین و 

 که نشان از تأثیر موسیقی پوششی سنگفرشی مشاهده شده است

 است.بعدی بر کاهش التهاب سه
 

 بحث و نتیجه گیری
که کاراژینان باعث  دهدیمنتایج حاصل از این تحقیق نشان 

دگزامتازون و موسیقی  کهیدرحالگردد القا التهاب بافتی می

 گردد.بعدی باعث کاهش میزان التهاب میسه

 که است تحریک دنبال به بافت موضعی واکنش تغییر التهاب

 و حریكاتتبه  بدن، نسبت یهابافت موضعی دفاعی واکنش یک

 یهاسلولواکنش،  این جهیدرنت و بوده زایماریب عوامل

 از را و نسوج ابندییم تجمع و شده تحریک نسوج در مخصوص

 در CRPتست با نانیکاراژ توسطالقاشده  التهاب زانیم سهیمقا -1جدول 

 مطالعه مورد هایگروه

 *CRP(mg/l) گروه

Mean±SD 

 *7/12a ± 10/8 شاهد سالم

تزریق کاراژینان() یالتهابشاهد   37/8 ± 5/26b 

 

)تزریق کاراژینان + دگزامتازون(1 ماریت  10/6± 3/24a 

)تزریق کاراژینان+موسیقی( 2 ماریت  16± 9/95a 

 (P<0.05)دار دارند * تیمارها با حروف التین متفاوت اختالف آماری معنی

 از هاستفاد با نانیکاراژ توسطالقاشده  التهاب زانیم سهیمقا -2جدول 

 مطالعه مورد هایگروه در وزن اختالف

 گروه

اختالف وزن پای *

 (g)راست و چپ 
Mean±SD 

 *0/005a±0/014 شاهد سالم

اراژینان(ک شاهد التهابی )تزریق  0/154±0/056b 

)تزریق کاراژینان+دگزامتازون( 1 ماریت  0/016±0/007a 

)تزریق کاراژینان+موسیقی( 2 ماریت  0/044±0/044a 

 (P<0.05)دار دارند * تیمارها با حروف التین متفاوت اختالف آماری معنی
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  یک هالوکوسیت(. حرکت 14، 13کنند )یم حفظ بیشتر آسیب

 
ی، عدم پوشش بافت یعیطب یساختارها ،شاهد سالم گروه راست یپا -1شکل

 (.H&E×100) آماسی )عدم مشاهده تغییر( یهاو سلولتراوش فیبرین 

 

 
 نر، ییصحرا موش در( caragenan) التهابی شاهد گروه راست یپا -2شکل

 یحنوا در یآماس یهاسلول و نیبریف دیشد تراوش( زخم) یپوشش بافت بیتخر

سر ) دیشدفلش( تخریب عضالنی پوست ) بافت مطبق یسنگفرش بافت نیریز

 (.H&E×100) پیكان( )تغییرات شدید(

 
 یهالولو سوعدم تراوش فیبرین  سالم مطبق یسنگفرش یپوشش بافت نر، ییصحرا موش در سالم شاهد گروه چپ یپا -3شکل

 (.H&E×100))عدم مشاهده تغییر(( ستاره) سالم عضالت و( كانیپ) درم هیناح ،(كانیپ) آماسی

 

 
 موش در( دگزامتازون و Caragenan)1 ماریت گروه راست یپا -4شکل

 ریز هیناح در یآماس یهاسلول و نیبریف بسیار خفیف تراوش نر، ییصحرا

)تغییرات  عضالت سالم (كانی)سر پ مطبق یسنگفرش پوشش بافت

 (.H&E×100)خفیف(

 
 ییصحرا موش در( یقیموس و Caragenan) 2 ماریت گروه راست یپا -5شکل

 بافت ریز هیال در یآماس یهاسلول و نیبریف متوسط تراوش و ادم مشاهده نر،

 (.H&E×100) مشاهده تغییرات متوسط() یسنگفرش یپوشش
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 حرکت خونی یهارگ و بوده التهاب در اساسی و اصلی عامل

. کنندیم تسهیل دهیدبیآس یهامحل به را دفاعی عوامل این

 آراشیدونیک و اسید هستند ی التهابیهاواسطه از ایكوزانوئیدها

 مانند ایكوزانوئیدها از برای بسیاری اصلی ساز پیش

است.  هالوکوترین ها وها، ترومبوکسانپروستاگالندین

اسید  کنندهلیتبد )آنزیم سیكلواکسیژناز یهامهارکننده

کاهش  را التهاب تظاهرات )ایكوزانوئیدها به آراشیدونیک

ی هاواکنش یا بافتی آسیب بر اثری هرچند، دهندیم

 مقدار ادم ازآنجاکه (.15ندارند ) التهاب سازنهیزم ایمونولوژیک

است حاد  التهاب میزان التهابی، نمایانگر یهاواکنش در بافتی

 معیاری عنوانبه یریگاندازه این از حاضر تحقیق در (، لذا2)

 شد. بعدی استفادهی موسیقی سهضدالتهاب اثر سنجش برای

آلمرود معتقد است که موسیقی با تأثیرگذاری روی مغز با 

ها شده و با ایجاد تحریک امواج آلفای مغزی باعث ترشح آندورفین

گردد. با کاهش استرس و ی باعث کاهش اضطراب میسازآرام

شود و اضطراب ترشح دوپامین و ترکیبات اوپیوئیدی تحریک می

-هیپوفیز–باعث افزایش عملكرد محور هیپوتاالموس  جهیدرنت

ی هاهورمونآدرنال و سیستم سمپاتیک و افزایش 

 کهییازآنجاشود و گلوکوکورتیكوئیدی نظیر کورتیزول می

کورتیزول دارای خاصیت ضدالتهابی است باعث کاهش التهاب 

ی دارد خوانهم(. این یافته با نتیجه تحقیق حاضر 16گردد )می

بعدی از طریق مكانیسم ذکر شده باعث موسیقی سه تماالًاحکه 

 کاهش التهاب گردیده است.

Stephanie khalfa بررسی اثر  با 2015همكاران در سال  و

( در سطح کورتیزول بزاق relaxing music) بخشآرامموسیقی 

پس از استرس روانی به این نتیجه دست یافتند که غلظت 

. ابدییمافزایش  سرعتبهموسیقی کورتیزول بزاق بعد از پخش 

 -افزایش عملكرد مسیر هیپوتاالمیک لهیوسبه بخشآرامموسیقی 

( Hypothalamic-Pituitary Adrenal( )HPA)آدرنال  -هیپوفیز

(. 17گردد )باعث افزایش هورمون کورتیزول بعد از استرس می

 احتماالًهورمون کورتیزول خاصیت ضدالتهابی دارد،  کهییازآنجا

-عملكرد محور هیپوتاالمیک شیبا افزابعدی پخش موسیقی سه

کاهش  تیدرنهاآدرنال باعث افزایش ترشح کورتیزول و  -هیپوفیز

 شود.التهاب می

در پژوهشی که درباره  2014پائولس و همكاران در سال  

موزیک موزارت و پزشكی داشتند به این نتیجه رسیدند که 

ی ایمنی توسط افزایش هاسخپاموسیقی ممكن است باعث تعادل 

و  هاتیلنفوس ازجملهی طبیعی کشندهی هاسلولفعالیت 

جالب در بسیاری از  یجهینتکه این یک  شوداینترفرون گاما 

ی مرتبط با عدم تعادل سیستم ایمنی است. شواهد قانع هایماریب

ی وجود دارد که گوش دادن به موسیقی و دوست داشتن اکننده

آن به کاهش پیشرفت بیماری و افزایش تعادل در سیستم ایمنی 

پدیده  کهییازآنجا( و 18کند )یمکاهش استرس کمک  لهیوسبه

 ازجملهعدم تعادل سیستم ایمنی بدن  جهیدرنتالتهاب 

شود می حاصل ی التهابی نظیر لنفوسیت و اینترفرونفاکتورها

گوش دادن به موسیقی باعث افزایش مقاومت سیستم  احتماالً

ی حاصل هاافتهگردد که یبهبود التهاب می جهیدرنتایمنی بدن و 

 ی دارد.خوانهمباال  آمدهدستبهاز پژوهش ما با نتایج 

 نظیر ترکیبات اپیوئیدیتحقیقات ثابت کرده است که 

 مهمی نقش هستند که اوپیوئیدهایی هاانكفالین و هاندروفینا

 افزایش جهیدرنت استرس و کاهش و خوشایند احساس ایجاد در

 موسیقی لذا. دارد آدرنال –هیپوفیز-هیپوتاالموس محور عملكرد

 نظیر گلوکوکورتیكوئیدی یهاهورمون میزان افزایش با

 که دارای خاصیت ضدالتهابی هستند نو کورتیكوسترو کورتیزول

(. این احتمال وجود دارد که 20، 19)گردد می التهابباعث رفع 

 هاموشبعدی باعث کم شدن استرس و اضطراب در موسیقی سه

شده که این اثر ممكن است از طریق افزایش ترشح ترکیبات شبه 

ها و افزایش فعالیت محور و انكفالین هانیاندورفاوپیوئیدی نظیر 

بنابراین این امكان وجود ؛ آدرنال شود -هیپوفیز–هیپوتاالموس 

 یهاهورمون میزانبعدی با افزایش دارد که موسیقی سه

که دارای  نو کورتیكوسترو کورتیزول نظیر گلوکوکورتیكوئیدی

که این  گردد التهابباعث رفع  خاصیت ضدالتهابی هستند

 نیز با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. هاافتهی

Valeria Calcaterra بر روی فواید بررسی که  در

ی بعد از عمل و درد جراحی انجام داده به این درمانیقیموس

و  HPAنتیجه رسیده است که استرس باعث فعال شدن مسیر 

، HPAشود. در طول استرس محور سیستم عصبی سمپاتیک می

. این پدیده کندیمقشر آدرنال را تحریک به ترشح کورتیزول 

گردد. گوش ی التهابی میهاپاسخباعث تحریكات قلبی و عروقی و 

ی از اثرات درمانی اگستردهتواند طیف دادن به موسیقی می

کمک به بیماران برای استراحت، تسكین درد و اضطراب  ازجمله

پژوهش ما  همگام با نتایج باًیتقر هاافته(. این ی21دهد )را نشان 

که گوش دادن به موسیقی و لذت بردن از آن باعث تعدیل  است

باعث افزایش ترشح کورتیزول که یكی از  تیدرنهاو  HPAمحور 
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گردد و با افزایش این هورمون ی ضدالتهابی است، میهاهورمون

 .ابدییمالتهاب نیز کاهش 

توان چنین بیان کرد تحقیق می نیاز انتایج حاصل  بر اساس

 ترکیبات اپیوئیدیبعدی که باعث تولید که پخش موسیقی سه

 و خوشایند احساس ایجاد و هاانكفالین و هاآندروفین نظیر

 -هیپوتاالموس محور عملكردافزایش  جهیدرنت استرس و کاهش

 یهاهورمونافزایش  تیدرنهاو  آدرنال –هیپوفیز

که دارای  نو کورتیكوسترو کورتیزول نظیر گلوکوکورتیكوئیدی

گردد و خاصیت ضدالتهابی هستند باعث کاهش التهاب می

ی استروییدی و داروهای هاهورمونتزریق مستقیم ازآنجاکه 

ضدالتهابی مانند دگزامتازون برای اهداف درمانی مزایایی دارد 

. پس کندیمی را ایجاد اناشناختهی هابیآسولی عوارض و 

از طریق عواملی چون  هاهورمونسطح این  میرمستقیغتنظیم 

و  هاهورمونموسیقی راه جدیدی را برای تنظیم سطح این 

 .کندیمافزایش نروژنزیز باز 

مشخص کردن  لهیوسبهی، درمانیقیموسموفقیت در کاربرد 

با نوع موسیقی  هاآنسلیقه بیماران در مورد موسیقی، آشنایی 

، به هاآنی گذشتهشده، زمینه فرهنگی و تجربیات  کاربردهبه

 .ابدییممیزان زیادی افزایش 

ذکر است کـه درك و برداشـت افـراد از موسـیقی و قابل

ها به موسـیقی متفاوت اسـت و همچنین نحـوه میـزان عالقـه آن

کنترل ارتباط کادر درمانـی بـا بیماران نیز متفـاوت بوده و قابل

 ایـن مطالعـه است. یهاتینیسـت، کـه از محدود

قی بـر عالئـم ثیـرات مثبـت موسـیألـذا بـا توجـه بـه ت 

گـوش دادن بـه موسـیقی  کهنیبـه ا حیاتـی بیمـاران و بـا توجه

، آسـایش و راحتـی فـرد را ارتقـاء دهـد هایماریتوانـد در بمی

صرفه و بـدون عارضـه بهآسـان، مقرون یحلو اسـتفاده از آن راه

در جهت کنتـرل عالئم حیاتـی و کاهـش اضطـراب و درد است 

و این کار بـا امكانات مختصـر هدفـون بـرای ایجـاد یـک تجربـه 

نسـبت بـه بیمارسـتان، کارکنـان و عملیـات  بیمارمثبـت در 

ـش ایـن پژوه یهاافته(. ی22) ثیر بسـیار داردأدرمانی ت

های پزشـكی باشـد تـا توانـد توجیهـی برای گروههمچنیـن می

های غیر دارویی را بیشـتر موردنظر قرار داده و در نقـش روش

 دهند. قرارخود درمانـی  یهاسـرلوحه برنامه
 

 تشکر و قدردانی
از آقای دکتر بهزاد زمانی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد 

امكانات و شرایط الزم برای انجام این اسالمی واحد شهرکرد که 

کد اخالق  طرح را فراهم کردند کمال تشكر و سپاس را داریم.

 می باشد.. IR.IAUSHK.1394.2009 نامهانیپامصوبه 
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Abstract 
 

Background & Objective: Inflammation is an undesirable condition resulted from the effect of 

Arachidonic Acid metabolites especially prostaglandins. With regard to the side-effects of chemical anti-

inflammatory medicines, this study was done aiming at examining the effect of 3D music on the extent 

of inflammation. 

Materials & Methods: In this experimental study, 20 male Wistar rats (200-250 g) were randomly 

divided into 4 groups of 5 each, including healthy control group, inflammatory control group, 

inflammatory recipient of 50 ml of carrageenan1%, treated inflammatory with 2 mg per kg body weight 

dexamethasone and treated inflammatory with three-dimensional music player (8h). Finally, CRP blood 

test and weight difference between the injected right foot and the left foot were measured. One-way 

analysis of variance (ANOVA) was used to analyze the data through SPSS software .There was a 

significant mean difference between groups, using Tukey test at (p <0.05). 

Results: CRP levels in treated groups by dexamethasone (10.6±3.24mg/l), and music (16±9.95mg/l), 

compared to the control group (37.8±5.24mg/l), were significantly decreased, which this decrease was 

more discernable in treated groups that received dexamethasone. The weight difference between the left 

and right foot in the treatment group (0.016±0.007g), (0.044±0.044g) compared to the control group 

(0.154±0.056g), was significantly decreased. 

Conclusion: Dexamethasone can remove inflammation and three-dimensional music can reduce 

inflammation less than dexamethasone in the inflammatory animals. 
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