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    T  استرس، امتحان، سلول هاي سیستم ایمنی، لنفوسیت  :يکلیدواژه هاي 

 
  اهواز جندي شاپور  پزشکی  علوم  دانشگاه ،  پزشکی  ، دانشکده گروه ایمونولوژي نویسنده مسئول:*

 Email: Mehri_Ghafourian@yahoo.com 

 چکیده
طالعات زیادي در ارتباط با اثر استرس حاد و مزمن بر عملکرد سیستم ایمنی صـورت گرفتـه   هاي اخیر م در سال مقدمه:      

تغییرات لکوسیت هاي خون محیطی و چگونگی عملکرد آن ها می تواند بیانگر سالمتی و اختالل در سیستم ایمنی بدن  است. 
و به عنوان یک موقعیت اسـترس زا در نظـر     است امتحان جامع علوم پایه براي دانشجویان داروسازي بسیار حائز اهمیتباشد. 

زیر جمعیت هاي لکوسیتی خون  جامع علوم  پایه برامتحان ناشی از  .  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر استرس گرفته می شود
 .می باشدمحیطی دانشجویان داروسازي 

شجویان داروسازي که قصد شرکت در امتحان را طی مراحل مقدماتی در روز امتحان علوم پایه از دان مواد و روش ها:      
، میزان درصد زیرجمعیت هاي لکوسیتی شامل گلبول هاي سفید. سپس تعداد (گروه آزمون)داشتند خون محیطی گرفته شد

 هاي  لولـجمعیت هاي سزیر هاي هماتولوژیکی و درصد  با روشو ائوزینوفیل ها مونوسیت ها  ،گرانولوسیت ها، لنفوسیت ها
T هاي مل سلولشاT  کمکی(مارکرCDو ٤ ( T مارکر)سایتوتوکسیکCDو نیز سلو٨ ( هاي لNK مارکر)CDبا ٥٦ (

محیطی از دانشجویان داروسازي که  یتومتري و آنتی بادي هاي مونوکلونال تعیین گردید. همزمان خونااستفاده از دستگاه فلوس
قرار گرفت.  آزمایشگاهی و مورد بررسی شد نوان گروه شاهد گرفتهسال گذشته امتحان جامع علوم پایه را گذرانده بودند به ع

 مورد مقایسه و آنالیز آماري قرار گرفتند. t-testبا استفاده از آزمون ي به دست آمده از هر دو گروهداده ها
سیت ونوـــ م  ،T+CD٤سبب کاهش معنی دار لنفوسیت هاي در گروه آزمون  استرس امتحان یافته هاي پژوهش:        

و    T+CD٨و از طرفـی باعـث افـزایش لنفوسـیت هـاي      شـد    CD٨/CD٤ها،  نوتروفیل ها و کاهش نسبت سلول هاي  
افزایش نشان داد ولی این افـزایش   درگروه آزموننیز   +CD٥٦ لنفوسیت هاي  د. تعدادیائوزینوفیل هاي  خون محیطی گرد

درصـد کـل لنفوسـیت هـا تفـاوت معنـی داري        گلبول هاي سـفید و عداد از لحاظ تآزمون و شاهد معنی دار نبود.  بین دو گروه 
 مشاهده نشد.

ی به ویژه لنفوسـیت  ستم ایمنیسس  سلول هاي موقعیت هاي استرس زا  برر می رسد ــــبه نظ بحث و نتیجه گیري:       
اعدي را در زمینـه مسـ    T+CD٨لنفوسـیت هـاي   و افـزایش   T+CD٤لنفوسـیت هـاي    . کـاهش تاثیر می گـذارد  T هاي

 که  نتیجه گیري کامل تر و دقیق تر مطالعات بیشتري را می طلبد.  دانشجویان براي اختالالت ایمنی فراهم می سازد
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  مقدمه 
اند  ، پزشکان و دانشمندان کوشیده ها پیش از قرن

، احساسات و رفتار یک فرد با  تا ارتباطی میان شخصیت
شروع وپیشرفت بیماري او جستجو نمایند و شاید ارتباط 

هاي  ها با عوامل روحی از اولین تالش دادن بیماري
ها بود، سابقه تاریخی  کشف علل بیماري  بشر در جهت

،  هاي فیزیولوژیکی شناختی بر پاسخ عه اوضاع روانمطال
مشاهدات بالینی افرادي است که پس از  ها میراث قرن

  )1(.اند شرایط فشارزا بیمار شده
نخستین مطالعاتی که بر روي حیوانات انجام شد 

، قادرند پاسخ ایمنی  نشان دادند که وقایع پرفشار روانی
سی و باکتریایی هاي ویرو در مقابل عفونت حیوانات را

حمالت انگلی را تشدید کنند و حتی از  ،کاهش دهند
تومورهاي  براي مقابله با ها توانایی جسمانی آن

هاي مشابه درباره انسان  پژوهش). 2(،سرطانی بکاهند
نیز نشان داد که حوادث ناخوشایند زندگی همچون از 

هایی نظیر  ، شروع بیماري محبوب دست دادن افراد
ه ها، ب را در برخی از انواع شخصیت فضلیروماتیسم م

  بخشد. می  ویژه افراد وسواسی سرعت
شناختی اصطالح استرس یا فشار  از لحاظ روان

مشتق شده که به  (Stringere)روانی از کلمه التین
تحت فشار قرار گرفتن به احتناق  . معناي فشردن است

ه شود و احساس درماندگی و اضطراري را ب منتهی می
شخص را در بر   آورد که روح و قلب می وجود

). طبق مطالعات انجام شده، فشار روانی بر 3(،گیرد می
ها و  هاي ایمنی انسانی در برابر ویروس اسخـــپ

دانشجویان   گذارد. به طوري که ها اثر می باکتري
جریان امتحانات نهایی واکسن هپاتیت  پزشکی که در

ها  این یافته ).4(،ندکن اند کامالً مصونیت پیدا نمی زده
ریزي واکسیناسیون دارند.  کاربردهاي مهمی براي برنامه
ماه در معرض  از دو همچنین کسانی که بیش 

روانی مزمن اجتماعی قرار می گیرند آمادگی فشارهاي 
). از 5(،براي ابتالء به زکام پیدا می کنندبیشتري 

 ، مدارك بیشتري مبنی بر تأثیر ها روي حیوانات بررسی
، شدت  ، باکتریایی روانی بر سیر بیماري ویروسی فشار

ها و یا سمی که در  آن و شوك ناشی از حضور آن
دست آمده است به طوري که  کنند به خون ترشح می

براساس مطالعات انجام شده فشار روانی بر شدت 
  ) 7،6(.افزاید ایدز می  عفونت انفلوالنزا  و بیماري

شدید  افسردگیار در مورد افراد جوانی که دچ
هاي ایمونولوژیکی نشان دهنده  باشند بررسی می

و کاهش فعالیت  ها وگرانولوسیت ها افزایش لکوسیت
افراد  رويحقیقی تدر ). 8(،باشد میNK هاي  سلول

، شده بودندشدید  افسردگیتحت استرسی که دچار 
و کاهش سیتوتوکسیتی  NK هاي  کاهش سلول

ها به  فوسیتو کاهش پاسخ لن NKهاي  سلول
هاي  ها و همچنین کاهش نسبت سلول میتوژن

CD٤/CDها نشان  ررسیب ).9(،گردیدمشاهده   ٨
تواند باعث تضعیف  د استرس حاد میـــده می

 Tهاي  هاي سلول هاي اختصاصی و پاسخ بادي آنتی
هاي  سلول  رسپتورهاي کموکاین ) و تغییرا تی در10(

T 11(.و مونوسیت ها شود(  
امتحانات تحصیلی الگوي  ناشی از یفشار روان

تحقیقی جالبی را براي بررسی اثرات استرس حاد فراهم 
امتحانات درسی به وضوح باعث افزایش  . ساخته است

تحقیق حاضر  .شوند میزان اضطراب و پریشانی می
سیستم  هاي سلول قصد دارد اثر استرس امتحان را بر

امتحان  دانشجویان داروسازي که در معرضایمنی بدن 
پایه قرار گرفته اند و دانشجویان داروسازي   جامع علوم

اند مورد  موفقیت گذرانده که امتحان جامع علوم پایه با
 بررسی و مقایسه قرار دهد.

  ها مواد و روش
با توجه به اینکه امتحان جامع علوم پایه براي 

باشد و  دانشجویان داروسازي بسیار حائز اهمیت می
محرومیت از تحصیل  لمنزله یک سا  مردودي در آن به

به عنوان موقعیت استرس زا در نظر گرفته  لذا .باشد می
دانشجویان داروسازي  از تعدادياز  ین منظوره اشد. ب

صد شرکت در این که ق دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 )موقعیت استرس زا  مواجه بودند با( امتحان را داشتند

ع اطالعیه بین طی مراحل مقدماتی که شامل توزی
 و اهمیت ها از نحوه انجام کار دانشجویان و توجیه آن

 گروه«کاري در این تحقیق به عنوان آن بود براي هم 
 تعدادي از همچنین دعوت به عمل آمد. »آزمون

  امتحان جامعال گذشته ـــکه س دانشجویان داروسازي
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ا زیت استرس عموقو با بودند را گذرانده علوم پایه 
در نظر گرفته  »گروه شاهد«به عنوان بودندمواجه ن

اي  از لحاظ متغیرهاي زمینهافراد شرکت کننده  .ندشد
، عدم ابتال به  ، شرایط آزمایشی ، جنس ر سنــنظی

 دهد ها را تغییر  هایی که سیستم ایمنی بدن آن بیماري
آزمون در نهایت گروه  .انتخاب شدند ،مشابه  به طور
. نمونه نفر گردید 20د شامل نفر و گروه شاه 34شامل 

دوگروه مورد مطالعه در زمان وریدي خون ازبرداري 
محیطی هاي خون  شد. نمونه انجاممناسب 

بالفاصله به آزمایشگاه بیمارستان شفا   EDTA حاوي
سیستم ایمنی با استفاده از پارامترهاي منتقل گردید و 

تست هاي هماتولوژیکی و فلوسایتومتري براي هر 
ین منظور ه اب. مورد سنجش قرار گرفت دانشجو
روتین  طبق دستورالعمل C.B.Cاستاندارد آزمایش

 دادـــــجهت مشخص شدن تعآزمایشگاهی 
،  ها ، درصد لنفوسیت)WBC(هاي سفید گلبول

خون  در هاو مونوسیت  ها ، نوتروفیل ها ائوزینوفیل
 . صورت گرفتمحیطی 

سی سی از نمونه هاي خون هر کدام از  2
رمز، با ــنشجویان بالفاصله بعد از لیز گلبولهاي قدا

  ی ـمونوکلونال کنژوگه به مواد فلورسنت هاي آنتی بادي
  
  

(ساخت  CD٣و   CD٤، CD٨،CD٥٦ بر علیه
 کشور دانمارك) رنگ آمیزي شدند و Dakoشرکت 

  Dickenson يیتومترافلوسسپس با دستگاه 
Bectonسلولزیر جمعیت هاي درصد و آنالیز  مریکاآ 

) و CD٤کمکی(مارکر  Tهاي  شامل سلول T هاي 
) و نیز CD٨سایتوتوکسیک(مارکر  T ول هايــــسل

در حوضه لنفوسیتی  )CD٥٦(مارکر  NKهاي ل سلو
زیر جمعیت نگین درصد هر کدام از میا مشخص گردید.
و گروه شاهد همراه با آزمون در دوگروه هاي لنفوسیتی 

 مشخص گردید.  M±SEM)(انحراف معیار میانگین
به عنوان CD٨/CD٤ اي ه عالوه بر این نسبت سلول

ه نتایج ب متغیر مهمی در سیستم ایمنی محاسبه گردید.
فاده از ـبا است شاهد و آزمون دست آمده از دوگروه

تجزیه و تحلیل  مورد  SPSSافزارنرم و   tونـــــآزم
الزم به ذکر است براي معنی دار . آماري قرار گرفت

  در نظر گرفته شد.  05/0مون سطح معنی داري بودن آز
    یافته هاي پژوهش 

ژوهش حاضر پس ــدست آمده از په یافته هاي ب 
 ه بندي و تجزیه و تحلیل آماري درــــــــاز دست
شرح زیر می ه که ب  شده استنشان داده  1جدول 

   باشد:

  در بین) SEMانحراف معیار میانگین ( وزیر جمعیت هاي لکوسیتی ) Mمیانگین ( مقایسه  .1 شماره جدول
  برحسب در صد و گروه شاهدآزمون دو گروه 

  

 (درصد) )MSEMگروه شاهد (  (درصد))MSEM(آزمون گروه  زیر جمعیت هاي لکوسیتی
  37/106/53 80/105/60 ها نوتروفیل

 35/152/30 69/154/32 ها لنفوسیت
  23/014/1 77./65/5 ها مونوسیت

  20/034/2 30/0180/1ها ینوفیلائوز
  92/090/36 66/198/41 +TCD٤سلول هاي 
 T  34/131/31 02/138/26 +CD٨سلو ل هاي 

 95/21/13 11/161/12  +CD٥٦سلول هاي 
  065/024/1 1./64/1 CD٨/CD٤نسبت سلو ل هاي 

 داري وجود دارد و گروه شاهد تفاوت معنیآزمون بین دو گروه)P<٠٫٠٥(  
  

داد نشان  داده هاي فوق تجزیه و تحلیل آماري
دو گروه آزمون(داراي بین در هاي سفید  تعداد گلبول

استرس) و گروه شاهد تفاوت معنی داري 
 در گروه آزمون  استرس امتحان .)P<(٠٫٠٥ندارد
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، T+CD٤هاي سلو ل سبب کاهش معنی دار 
ي  فیل ها و کاهش نسبت سلول ها ونوتر مونوسیت ها،
CD٤/CDگردیده است ٨P<هاي سلول   .)(٠٫٠٥

CD٨+T طور قابل ه محیطی ب و ائوزینوفیل هاي خون
توجهی در گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد افزایش 

 سلول تعداد . )(٠٫٠٥>Pنشان داده است
نیز در گروه آزمون نسبت به گروه   +CD٥٦هاي

 .بودولی این افزایش معنی دار نداشته افزایش  شاهد 
بدون استرس از لحاظ  بین دو گروه داراي استرس و

، درصد کل لنفوسیت ها تفاوت گلبول هاي سفیدتعداد 
  P)<(٠٫٠٥.معنی داري مشاهده نگردید

   نتیجه گیري و حثب
تاکنون مطالعات بسیار زیادي در زمینه 
سایکونوروایمونولوژي صورت گرفته است و تغییرات 

هاي حاد و  اثر استرس سیستم ایمنی در ایجاد شده در
 اکثراگر چه  اند. مزمن مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته

جامعه غیر ایرانی صورت گرفته است  ها در این پژوهش
لیکن نتیجه اغلب این مطالعات آن بوده است که فشار 
روانی بر متغیرهاي سیستم ایمنی بدن تأثیر گذاشته و 

  سازد.  یمدت سیستم ایمنی بدن را مخدوش م در دراز
بر اساس مطالعات محققین آمریکایی اثر مستقیم 

روانی بر سیستم ایمنی ممکن است از طریق  فشار
هیپوفیزي و شاخه سمپاتیک   هیپوتاالموسی  پپتیدهاي

سیستم مرکزي عصبی اعمال شود. همچنین فشار 
اي که میان  طریق ارتباطات دو جانبه تواند از روانی می

ستم اندوکرین و سیستم ، سی سیستم عصبی مرکزي
  )12(.مؤثر واقع شود ایمنی ایمنی وجود دارد بر سیستم

 دهد که نتایج حاصل از این تحقیق نشان می
هاي  باعث کاهش سلول زاي امتحان استرس  موقعیت

CD٤+T هاي  نسبت سلولCD٤/CDدرصد ٨ ،
شود و از طرفی  ها می و درصد نوتروفیل ها مونوسیت

 و درصد ائوزینوفیل +CD٨ايه اعث افزایش سلولـــب
آزمون دو گروه لیکن بین .  شده است دانشجویاندر  ها

درصد و  سفیدهاي  د گلبولاز لحاظ تعدا و شاهد
معنی داري  تفاوتNK هاي  و سلولها لنفوسیت 

  مشاهده نشد. 
 بر اساس تحقیقات وسیعی که توسط کمنی و

همکاران انجام شده است اثر استرس حاد بر روي 

 T هاي ایمنی به صورت افزایش سلول سیستم
CDها،  ، در صد ائوزینوفیلها ، در صد لنفوسیت+٨

هاي  ، نسبت سلولT+CD٤هاي  ش سلولکاه
CD٤/CDگزارش شده  ها و درصد نوتروفیل ٨

  )13(.است
مقایسه نتایج حاصل از تحقیقات این دانشمندان با 

ایج ــــتحقیق حاضر حاکی از تشابه زیاد بین این نت
نشان می دهد افرادي که با  مشابه تحقیقات .باشدمی 

استرس هاي فراوانی مواجه هستند هنگام برخورد با 
موقعیت هاي استرس زاي حاد مانند امتحان داراي 

 CD٨/CD٤می باشند و نسبت CD٨ بیشتري دتعدا
  CD٨یرـــافزایش متغ). 14،(ها کاهش می یابد در آن

در  بدن و دفاعیبیانگر مهار سیستم ایمنی می تواند 
هایی  همچنین در موش). 13،(باشد مقابل عوامل بیگانه

که تحت تاثیر مواد شیمیایی دچار استرس شده بودند 
ها  آن +CD٨ و   +CD٤ هاي تغییراتی در سلول

مشاهده گردید. این تغییرات در خون محیطی نسبت به 
 هاي سلول کاهش نسبت). 15(،طحال محسوس تر بود

CD٤/CDنیز  ارتعاش استرس حاد ناشی ازدر اثر ٨
سیستم ایمنی شدن ف یضعبیانگر که  شده است گزارش

کاهش ایمنی سلولی در افرادي که دچار  .)16(،می باشد
ه نشان داده شداسترس عمل جراحی شده بودند، نیز 

). همچنین گزارشاتی مبنی بر آتروفی حاد 17(،است
 ). 18(،تیموس ناشی از استرس در دسترس می باشد

سیتوتوکسیک در  Tکاهش قابل توجه لنفوسیت هاي 
افراد مبتال به دردهاي مزمن ناشی از استرس در 

اما در ). 19(،سالم نیز گزارش شده استمقایسه با افراد 
ر پارامترهاي ایمونولوژیک شامل گقی دیــقیحت

، میزان ایمونوگلوبولین و Bو   Tلنفوسیت هاي
حاد قبل از  سترکمپلمان در دانشجویانی که دچار اس

. البته این )20(،مشاهده نشدتغییري امتحان بودند 
را کمتر  P valueمحققین بر خالف مطالعه حاضر مقدار

یا مساوي یک صدم در نظر گرفته بودند که ممکن 
   .است فقدان تغییرات را توجیه کند

در تحقیق دیگري که دانشمندان ایتالیایی بر روي 
قبل از امتحان انجام  نمونه خون دانشجویان پزشکی

دادند، نتایج نشان داد استرس باعث افزایش مقدار 
ها،  پالسما، کاهش پرولیفراسیون لنفوسیت کورتیزول
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شده است  T + CD٤و لنفوسیت  2-تولید اینترلوکین 
که با بعضی از جنبه هاي این تحقیق هم خوانی نشان 

در  Tکاهش پرولیفراسیون لنفوسیت ). 21(،می دهد
 مقدار کورتیزولبه فیتوهم آگلوتینین و افزایش پاسخ 

دوران هاي مختلف در  ناشی از استرس پالسما 
گزارش شده تحصیالت آکادمیک دانشجویان پزشکی 

کان ـــــگرچه در مطالعه حاضر ام ).22،23(،است
اندازه گیري میزان کورتیزول پالسما در دانشجویان 

بطه افزایش فراهم نبود ولی بیشتر مطالعات در این را
هر نوع استرس اعم از ). 23،24(،دان را گزارش کرده آن

فیزیکی یا عصبی باعث افزایش فوري و شدید ترشح 
ACTHازغده هیپوفیز قدامی و  (آدرنوکورتیکوتروپین (

متعاقب آن  افزایش زیاد ترشح کورتیزول ظرف دقایقی 
باشد  شود. کورتیزول نیز داراي اثرایمونوساپرسیو می می
  )25(.سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار دهدمی تواند  لذا

 NKهاي  کاهش سلول بر خالف مطالعه حاضر
در افرادي که دچار فشارهاي روانی هستند گزارش شده 

 CD٥٦ مارکر. البته در بیشتر این مطالعات دو )9(،است
براي شناسایی  دنق تر می باشــکه دقی CD١٦و 

یکن در مطالعه ول کار رفته استه ب NKسلول هاي 
مورد  CD٥٦دلیل محدودیت مالی فقط ه حاضر ب

    .بررسی قرار گرفت

 شـــسنج العهــهر چند که در این مط
صورت  Tسایتوکاین هاي مترشحه از لنفوسیت هاي 

رفته است ولیکن مطالعات زیادي تغییرات ــنگ
در شرایط استرس زا بیان کرده اند. را سایتوکاین ها 

 می تواند  در دانشجویان انامتح  يشرایط استرس زا
 Th١ یتوکین هاياهم خوردن تعادل بین سه باعث ب

تغییر در نسبت سایتوکین هاي ). 26(،شودTh٢ و 
Th١/Thدر افراد با دردهاي مزمن ناشی از استرس  ٢

 TNFدر تحقیقی میزان  ).17(،نیز گزارش شده است
ب در دانشجویانی که امتحان داده بودند و نمره اضطرا

ه ب ). 27(،باالیی را کسب کرده بودند کاهش نشان داد
و  Th٢/Th١ هاي سایتوکاینهم خوردن تعادل 

دنبال ه ب هاي تنطیم کننده ایمنی ذاتی سایتوکاین
هایی مانند خود ایمنی،  بدن را مستعد بیماري ،استرس

ی شدید و آرترواسکلروزیس عفونت هاي مزمن، افسردگ
ه حاضر همه پارامترهاي گر چه مطالعا .)28(،می کند

نظر می ه بایمونولوژیکی را مطالعه نکرده است ولیکن 
رسد لکوسیت هاي خون محیطی در موقعیت هاي 
استرس زا دچار تغییراتی در جهت تضعیف سیستم 

نقش قابل  T  ایمنی می شوند که در آن لنفوسیت هاي
مانند بررسی  بیشتري  هاي بررسی که توجهی دارند
  می طلبد.را   سایتوکاین ها
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Abstract 

 
Introduction: Many investigations have 
recently been done regarding the effect of 
acute and chronic stress on immune system. 
Changes in peripheral blood leukocytes and 
their function can indicate health and 
disorder of immune system. The basic 
sciences exam is of importance for such 
students and is considered a stress or 
situation. The aim of this study was to 
investigate the effect of basic sciences exam 
on leukocyte subpopulations in peripheral 
blood of pharmacy students. 
 
Materials & Methods:  A group of 
students, who were preparing for the basic 
sciences exam, were chosen as the case 
group. The control group included a 
number of students who had passed the 
exam the previous year. On the day of 
exam, blood samples were collected from 
the students. The percentage of leukocyte 
subpopulations including granulocytes, 
lymphocytes, monocytes and euosinophils 
were gained by hematological methods and 
T cell subpopulations including helper T 
(CD4 marker) and cytotoxic T (CD8 
marker) cells, and also NK (CD56 marker) 

cells using monoclonal antibodies and flow 
cytometric technique. The data obtained 
from the two groups were analysed 
statistically using t test. 
 
Findings: The results showed that stress 
caused significant reduction of CD4+ T 
lymphocytes, monocytes, neutrophils, and 
CD4/CD8.  However, CD8+ T lymphocytes 
and eosinophils increased significantly. 
CD56+ cells increased but the difference 
between the two groups was not significant. 
WBC count and lymphocytes did not show 
any significant differences in them.  
 
Discussion & Conclusion: It seems that 
stressor situations influence cells of 
immune system, specially those of T 
lymphocytes. Reduced CD4+ T 
lymphocytes and increased CD8+T 
lymphocytes induced immune disorders in 
students, a fact that suggest more 
investigations. 
  
Keywords: exam, stress, immunological 
factors, T lymphocyte 
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