فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی
1400, 12)3(, 157-169

Journal of Applied Psychological Research
2021, 12(3), 157-169

مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

Institute of Psychology and Educational Sciences
Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
(DOI): 10.22059/japr.2021.318187.643742

بررسی رابطۀ دلبستگی و تجربۀ بدرفتاریهای دوران کودکی با نشانگرهای
*
التهابی در بزرگسالی از منظر سایکونوروایمونولوژی :یک مطالعۀ فراتحلیل
Studying the Relationship between Childhood Maltreatment and
Inflammatory Biomarkers in Adulthood from a
Psychoneuroimmunological Perspective: A Meta-Analysis
**

هانیه زراعت کار
محمد علی بشارت
****
رضا رستمی
*****
کیوان صالحی
******
عبدالرحمن رستمیان

Haniyeh zeraatkar
Mohammad Ali Besharat
Reza Rostami
Keyvan Salehi
Rahman Rostamian

***

چکیده

Abstract

التهاب یکی از سازوکارهای زیربنایی بسیاری از بیماریهای
خودایمنی ،قلبی-عروقی و دیابت نوع  2است؛ از اینرو مطالعۀ حاضر
با هدف مقایسۀ پژوهشهای انجامشده دربارۀ تجربۀ بدرفتاری و
استرسهای دوران کودکی با سطح نشانگرهای التهابی CRP-IL-6
انجام شده است .با جستوجو در پایگاههای دادههای پژوهشی Pub
 Elsevier ،Springer ،Medاز سال  2000تا  2019و با زبان
انگلیسی سی مقاله بهدست آمد .از این میان ،پس از بررسی چکیدۀ
مقاالت ،یازده مقاله که به بررسی ارتباط تروماها و بدرفتاریهای
دوران کودکی (زیر  18سال) با نشانگرهای التهابی ( )CRP-IL-6در
دوران بزرگسالی پرداخته بودند ،انتخاب و بررسی شدند .در
پژوهشهای مرورشده ،درمجموع برای نشانگر التهابی CRP 16867
نفر و برای نشانگر  IL-6 6728نفر بررسی شدند .نتایج تأثیر تصادفی
فراتحلیل نشان میدهد افرادی که در کودکی در معرض بدرفتاریها،
استرسهای شدید یا ترومای روانی قرار گرفتهاند ،بهطور معناداری
سطح پایۀ  09/0-05/0= CI 95 ،CRP (2/3=Zدرصد) و IL-6
 19/0-31/0= CI 95 ،(1/3=Zدرصد) بیشتری در بزرگسالی دارند.
این مطالعه حاکی از آن است که تجربۀ بدرفتاری و استرسهای شدید
در دوران کودکی در ایجاد شرایط پیشالتهابی در دوران بزرگسالی
دخالت دارد؛ بنابراین با توجه به حساسیت و اهمیت این حوزه ،کاوش
بیشتری برای روشنشدن بسیاری از سازوکارهای واسطهای نیاز است.
واژههای کلیدی :دلبستگی ،بدرفتاریهای دوران کودکی،

سایکونوروایمونولوژی ،التهاب.

This study was conducted since inflammation is one of
the underlying mechanisms of many autoimmune
diseases, cardiovascular diseases, type 2 diabetes, etc.
The aim of this study is to collect and compare
research findings on the relationship between
childhood maltreatment and attachment styles with the
level of CRP-IL-6 inflammatory markers. A
systematic search of Pub Med, Springer, and Elsevier
from 2000 to 2019 yielded approximately 30 Englishlanguage papers. Finally, 11 papers met the research
criteria and were included. In the included studies, a
total of 16,867 subjects were screened for CRP
inflammatory markers and 6728 subjects were
screened for IL-6 markers. And the random effect
meta-analysis results show that people who were
exposed to abuse as children, childhood maltreatment,
or severe stress or psychological trauma had
=significantly higher baseline CRP (Z = 3.2, 95% CI
0.05-0.09) and more IL-6 (Z = 3.1, 95%CI = 0.193.19) in adulthood. This systematic review suggests
that the experience of severe abuse and stress in
childhood contributes to the development of
preinflammatory conditions in adulthood. Given the
sensitivity and importance of this topic, further
research is needed to elucidate many intermediary
mechanisms.
Keywords: Attachment, Childhood Maltreatment,
Psychoneuroimmunology, Inflammation.
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مقدمه
انسان در طول عمر خود با افراد بسیاری در ارتباط است که کیفیت این روابط اجتماعی بر سالمت روان
(ویسمن )2017 ،و سالمت جسم (کوهن )2004 ،و حتی بر مرگ زودرس افراد تأثیر فراوانی دارد .بهطور
دقیقتر در مقایسۀ افرادی که کیفیت روابط اجتماعیشان ضعیف است با افرادی که اجتماعیترند و روابط
اجتماعی باکیفیتتری را تجربه میکنند ،افراد دستۀ دوم با نشانههای بیماریهای پزشکی کمتری مواجه شده
و بهاحتمال کمتری دچار بیماریهای مزمن میشوند (هلتالنستد ،اسمیت و الیتون .)2010 ،بهمنظور فهم
بهتر و عمیقتر ارتباط روابط اجتماعی و اثرات فیزیولوژیکی آن ،محققان حوزههای مختلف به بررسی آن
پرداختهاند .یکی از مسیرهای ارتباطی مهم روابط اجتماعی و سالمت ،التهاب 1است (رابلز ،اسلچر ،ترومبلو و
مکگین.)2014 ،
2
التهاب اولین پاسخ سیستم ایمنی به محرک مضر است (کیکولت گلسر ،گویین و هانتسو )2010 ،و
نشانگرهای 3التهابی مانند پروتئین واکنشی سی )CRP( 4و اینترلوکین  )IL-6( 56نشانگرهای میانجی
سالمتی هستند؛ بهطوریکه در گسترش ،تداوم و حتی بدترشدن بیماریها نقش دارند .هرچند این
نشانگرهای التهابی در پاسخ به آسیب حاد مفید است ،التهاب سیستمی درجۀ پایین 6خطر بیماریهایهای
مزمن مانند بیماریهای قلبی-عروقی ،دیابت نوع ( 2هلت النستد ،اسمیت و الیتون )2010 ،و مرگ (رابلز و
همکاران )2014 ،را افزایش میدهد؛ به همین دلیل عالقه و ضرورت بسیاری در میان محققان برای کشف
عوامل مرتبط با نشانگرهای التهابی مانند پروتئین واکنشی سی و اینترلوکین  6احساس میشود؛ از اینرو با
توجه به شیوع گسترده و وخامت بیماریهای مرتبط با التهاب مانند بیماریهای خودایمنی 7که دلیل آنها
دقیقاً شناختهشده نیست (آلن و البورد .)2017 ،پرداختن به مقولههای متعامل با حوزههای سالمت جسمی و
بهطور اختصاصی سیستم ایمنی ضرورت فراوانی دارد.
8
مطالعات حاکی از آن است که استرس میتواند پاسخ التهابی در مغز و اعصاب محیطی را فعال کند
(مک و لو2003 ،؛ کلسیا و همکاران2016 ،؛ لئو ،وانگ و ژیانگ)2017 ،؛ زیرا استرس محور هیپوتاالموس-
هیپوفیز-آدرنال )HPA( 9را با ترشح هورمون آزادکنندۀ کورتیکوتروپین )CHR( 10به راه میاندازد .استرس
بهطورمعمول پاسخهای ایمنی را با انتشار گلوکوکورتیکویید ( )GCSاز آدرنال مهار میکند و گاهی نیز اثر
1. inflammation
2. immune system
3. biomarkers
4. c-reactive protein
5. interleukin
6. low grade systematic inflammation
7. autoimmune diseases
8. peripheral nerves
)9. Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (Hpa
10. corticotropin-releasing hormone
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ضدالتهابی دارد ،هر دو مکانیسم ضدالتهابی 1و پسالتهابی 2با توجه به نوع و شدت عوامل استرسزا دارد؛
بهطوریکه استرسهای حاد کارکرد سیستم ایمنی را بهبود میبخشد و درمقابل استرس مزمن سرکوبکننده
سیستم ایمنی است (روهلدر .)2014 ،از آنجا که طول مدت استرسهای دوران کودکی در فرد بیشتر از سایر
دورههاست ،در ادامه به بررسی بیشتر اثرات استرس در این دوره بر سیستم ایمنی پرداخته شده است.
همانطور که در بحثهای روانشناختی ،دوران کودکی پایهای برای ساختار روانی فرد است ،امروزه
مطالعات متعددی در حوزۀ سالمت جسمی حاکی از این است که بدرفتاری با فرد در اوایل دوران کودکی ،با
4
3
افزایش خطر ابتال به بیماریهای مختلفی مانند بیماریهای عروق کرونری  ،دیابت ،آسم ،آترواسکلروزیس
و اختالالت روانی همراه است (میلر ،روهلدر و کول .)2009 ،بدرفتاری با کودک اصطالحی است که به
داشتن تجربیاتی منجر به آسیب به سالمت جسمی یا روانی اشاره دارد؛ مانند سوءاستفادۀ جسمی ،جنسی،
روانی یا غفلت (تریکا ،برگرز ،فلیپ ،پرایس و کارپنتر.)2013 ،
5
بهمنظور تبیین این حوزه از منظر روانشناختی ،باید توجه داشت که دلبستگی میان مادر-کودک یا
مراقب-کودک زیربنای اصلی روابط آیندۀ فرد با دیگران یا با خود دانسته شده است وعالوهبرآن سبکهای
دلبستگی فرد در بزرگسالی بر توقعات ،سطح راهبردهای تنظیم هیجان و راحتی در روابط صمیمی وی
اثرگذار است (مکالولین)2016 ،؛ از اینرو پژوهش حاضر با مرور ادبیات پژوهشی این حوزه بهصورت
ساختاریافته ،به مطالعۀ ارتباط دلبستگی و بدرفتاریهای دوران کودکی بهعنوان متغیر پایه و تعیینکنندۀ
روابط اجتماعی فرد در تمام طول زندگی با شاخصهای التهابی پرداخته است.
درواقع هدف پژوهش حاضر آزمون این فرضیه است که بدرفتاریهای دوران کودکی با تنظیمنشدن
سیستم التهابی در بزرگسالی ارتباط دارد .در این پژوهش ،به بررسی دو نشانگر التهابی مهم پروتئین واکنشی
سی و اینترلوکین  6پرداخته شده است؛ زیرا در ادبیات پژوهشی موضوع حاضر ،دو نوع نشانگر بیشتر مدنظر
قرار گرفتهاند و از اصلیترین نشانگرهای التهابی هستند.

روش
در این مرور نظاممند بر ادبیات پژوهشی ،مقاالت با جستوجو در پایگاههای دادۀ الکترونیکی ،Pub Med
6

 Elsevier ،Springerاز سال  2000تا  2019و با زبان انگلیسی با کلیدواژههای «تروماهای کودکی» ،
«استرسهای دوران اولیۀ زندگی»« ،7بدرفتاری در کودکی»« ،8دلبستگی» و «بیتوجهی 1به کودک» همراه
1. anti-inflammatory
2. post-inflammatory
3. coronary artery diseases

4. atherosclerosis
5. attachment
6. childhood trauma
7. early life stresses
8. childhood maltreatment
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با اصطالحات پروتئین واکنشی سی ( ،)CRPاینترلوکین  )IL-6( 6و التهاب بهدست آمدند .در جستوجوی
ابتدایی حدود سی مقاله بهدست آمد .از این میان پس از بررسی چکیدۀ مقاالت ،یازده مقاله که به بررسی
ارتباط تروماهای و بدرفتاریهای دوران کودکی (زیر  18سال) با نشانگرهای التهابی (پروتئین واکنشی سی و
اینترلوکین  )6در دوران بزرگسالی پرداختهاند ،انتخاب و بررسی شدند (جدول .)1

معیارهای ورود و خروج
معیارهای ورود به پژوهش شامل مقاالت موجود در ارتباط با استرسهای دوران کودکی با نشانگرهای
التهابی پروتئین واکنشی سی و اینترلوکین  6در بزرگسالی به زبان انگلیسی است .معیارهای خروج نیز،
ارائهشدن سایر نشانگرهای التهابی مرتبط با استرسهای دوران کودکی است.
جدول  .1فهرست مقاالت بررسیشده در فراتحلیل حاضر با نشانگر IL-6-CRP
میانگین
نام نویسندگان

تعداد

نشانگرهای

نمرات

نمونه

التهابی

نشانگرهای

جمعیت

سنجش میزان

میانگین

درصد

استرسهای کودکی یا

استرسهای

حضور زنان

دلبستگی

کودکی

در نمونه

پرسشنامۀ سبک دلبستگی
3
بزرگساالن
4
سیاهۀ افسردگی بک

3/36

63

5

6

مصاحبۀ استانداردنشده

1/8

49

2/8

51

61

57

نوع طرح

التهابی
انریلیش و همکاران
()2019

59

پروتئین واکنشی سی
اینترلوکین 6

2/31 1/88

آفریقایی-
آمریکایی
تبارها

اسلپن ،کوبزانسکی،
مک الگلین و کنن
()2013

5802

پروتئین واکنشی سی
اینترلوکین 6

0/49

جمعیت
عادی

آیندهنگر

مکدد ،هوک،برجا،
ادایر و کوازاوا ()2013

1622

پروتئین واکنشی سی

0/6

جمعیت
عادی

آینده نگر

مصاحبۀ استانداردنشده

گویین ،گلسر،
ماالرکی ،بورستروف و
کیکولت گلسر
()2012

58

پروتئین واکنشی سی

3/1

جمعیت
عادی

گذشتهنگر

پرسشنامۀ سبک دلبستگی
پرسشنامۀ ادغام اجتماعی
9
پرسشنامۀ رضایت از روابط

5/89

چن و لیسی ()2018

7464

پروتئین واکنشی
سی ،فیبرینوژن

0/9

جمعیت
عادی

آیندهنگر

سنجش تجربیات مشقتبار
11
کودکی

1/7

گذشتهنگر

2

7

10

8

1. neglect
2. retrospective

3. adult attachment style
4. beck depression inventory
5. prospective
6. non-standardized
7. attachment style
8. social integration
9. relationship satisfaction
10. fibrinogen
11. adverse childhood experience
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ادامه جدول  .1فهرست مقاالت بررسیشده در فراتحلیل حاضر با نشانگر IL-6-CRP
سنجش میزان

میانگین

درصد حضور

استرسهای کودکی یا

استرسهای

زنان در

میانگین نمرات

دلبستگی

کودکی

نمونه

جمعیت
عادی

گذشتهنگر

پرسشنامۀ سنجش تروماهای
1
کودکی

7/23

47

بیماران
مبتال به
سرطان

آیندهنگر

پرسشنامۀ سنجش تروماهای
کودکی
سنجش افسردگی در
2
بیمارستان

9/8

تعداد

نشانگرهای

نمونه

التهابی

کارپنتر و همکاران
()2010

69

پروتئین واکنشی
سی و اینترلوکین
6

3/8

آرچر ،هاتچینسون،
درودی ،استسفیلد و
کروسزان ()2012

56

پروتئین واکنشی
سی و اینترلوکین
6

4/8

برتون جانسون ،
وایت کامب،
میسمر ،کارلسون و
ریچ ادوارد ()2012

702

پروتئین واکنشی
سی و اینترلوکین
6

2/3

جمعیت
عادی

گذشتهنگر

زوگمن و همکاران
()2013

23

پروتئین واکنشی
سی ،تی ان اف
3
آلفا

0/64

جانوسک ،تل،
البکورکیو و متیو
()2013

40

اینترلوکین ،6
فعالیت سلولهای
کشندههای
4
طبیعی

1/5

نام نویسندگان

نشانگرهای

جمعیت

نوع طرح

التهابی

مصاحبۀ استانداردنشده

7/3

62

46

بیماران
مبتال به
سرطان سینه
و افسردگی
بالینی

گذشتهنگر

پرسشنامۀ سنجش تروماهای
کودکی

11/8

67

زنان مبتال
به سرطان
سینه

گذشتهنگر

پرسشنامۀ سنجش تروماهای
کودکی مقیاس اضطراب
5
ادراکشده

12/3

100

استخراج دادهها و تحلیلهای آماری
دادهها از مقاالت واجد شرایط استخراج شد و ناسازگاری در نتایج با بحث و بررسی برطرف شد .همۀ مقاالت
بررسیشده براساس ابزار سوگیری خردهمقیاس ارزیابی کیفیت 6نمرهگذاری و انتخاب شدند .برای تحلیل
دادههای جمعآوریشده از نرمافزار  7CMAبررای محاسبۀ اندازۀ اثر 8و ترکیب دادهها 9استفاده شده است.
عملیات فراتحلیل بهصورت جداگانه بدو نشانگر زیستی التهابی پروتئین واکنشی سی و اینترلوکین  6انجام
شد .برای این منظور از مدل تأثیر تصادفی 10استفاده کردیم که مدل محافظهکارانهتری برای مطالعۀ واریانس

1. childhood trauma questionnaire
2. hospital anxiety and depression scale
3. tnf-a
4. natural killer cell activity
5. perceived stress scale
6. bias subscale of the quality assessment tool
)7. Comprehensive Meta-Analysis (CMA
8. effect size
9. data synthesis
10. random-effect model
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درون مطالعات 1و بین مطالعات 2است (ایگر و همکاران .)1997 ،همۀ همبستگیها ( )rیا مقدار  Pهمبستگی
3

از مقاالت استخراج و با نرمافزار جامع فراتحلیل ( ،)CMAبه  Zفیشر تبدیل شدند تا پیوستهبودن هر دو
متغیر (نشانگرهای التهابی و میزان شدت استرسهای دوران کودکی) را نشان دهد و از خطر سوگیری مرتبط
با  rپیرسون کاسته شود .آمارههای  Qو  I2بهمنظور محاسبۀ پراکندگی اندازۀ اثر مطالعات مختلف استفاده
شدند .براساس آمارۀ  Qواریانس و پراکندگی نتایج مطالعات بهاندازۀ کافی گسترده است تا توان رد فرض
صفر را داشته باشد .آمارۀ  I2درصد واریانس را بهدلیل ناهمگونی توصیف میکند .نمودار درختی بهمنظور
نمایش ضریب اثر هر مطالعهای که در فراتحلیل گنجانده شده ،آورده شده است (هیجینز و تامپسون.)2002 ،

پایگاه داده بهدست آمدند:
 .1پاب مد 20 :مقاله

شناسایی

تعداد مقاالتی که با جستوجو در

 .2اشپرینگر 4 :مقاله
 .3الزویر 6:مقاله

غربالگری

مقاالت خارجشده از روند بررسی 10 :مقاله

قابلیتسنجی

مقاالت ارزیابیشده از نظر قابلیت20 :
مقاله

ورود

دالیل خارجشدن از روند بررسی مقاالت با
دسترسی به متن کامل:
نبود نشانگر التهابی مرتبط ()3
نبودارزیابی دقیق از استرسهای دوران
کودکی ()3
ممکن نبودن استخراج دادههای ضروری ()2
پیشتر در نمونه گنجانده شده)1( :

تعداد کل مقاالت جمعآوریشده30 :

تعداد کل مقاالت گنجاندهشده 11 :مقاله

شکل  .1نمودار جریان دادۀ PRISM

1. within subjects
2. between subjects

 .3در مقاالتی که  rپیرسون یا مقدار  pآن یا آمارۀ  tگزارش نشده بود ،طی مکاتبه با نویسندگان مسئول مقاالت ،درخواست ارائۀ این آمارهها
مطرح شد که خوشبختانه پنج نویسنده این آمارهها را در اختیار ما گذاشتند و سه مقالهای که مکاتبات با نویسندۀ مسئولشان بیپاسخ ماند ،از
روند بررسی خارج شدند.
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یافتهها
نتایج تأثیر تصادفی فراتحلیل بیانگر آن است که بدرفتاریهای دوران کودکی ،استرسهای شدید یا ترومای
روانی در کودکی ،بهطور معناداری با افزایش سطح پایۀ  95 CI =0/05-0/17 ،Z=3/2( CRPدرصد،
 )P>0/001 ،df=8و  95 CI =0/31-0/19 ،Z=3/1( IL-6درصد )df=4 ،P>0/001 ،در بزرگسالی ارتباط
دارد .ناهمگونی اندک تا متوسط برای نشانگر  )2Ƭ =0/003 ،I2=59 ،P>0/05( CRPو ناهمگونی زیاد برای
نشانگر  )2Ƭ =0/01 ،I2=83 ،P>0/001( IL-6مشاهده شده است.
آمارۀ  pو  zهر دو بهمنظور تأیید یا رد فرض صفر آمده است .با توجه به مقدار  pو  zدر هر دو نشانگر،
پروتئین واکنشی سی ( )Z=3/2 ،P>0/001و اینترلوکین  )P>0/001 ،Z=3/1( 6فرض صفر رد میشود.
همچنین براساس دادههای حاصل از ترکیب مطالعات مطرحشده ،ارتباط میان استرسهای شدید دوران
کودکی و نشانگرهای التهابی معنادار است و درنهایت فرضیۀ تحقیق تأیید میشود .میزان اندازۀ اثر مطالعات
فراتحلیل معموالً با شاخص  Hedges` gمشخص میشود که برای نشانگر التهابی اینترلوکین  ،6برابر با
 0/36و برای نشانگر التهابی پروتئین واکنشی سی  0/31است که در نوع خود اندازۀ اثر متوسطی محسوب
میشود.

شکل  .2نمودار درختی نمایشگر ارتباط میان استرسهای دوران کودکی با CRP
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Meta Analysis
Statistics for each study

Correlation and 95% CI

Z-Value p-Value

0.030
0.000
0.001
0.038
0.006
0.002
1.00

0.50
Favours B

0.00

-0.50

study name

2.171
4.216
3.291
2.072
2.763
3.109

Upper
limit

0.155
0.768
0.082
0.492
0.524
0.317

Lower
Correlation limit

0.008
0.355
0.021
0.015
0.099
0.074

0.082
0.600
0.051
0.270
0.328
0.199

Bertone
witek2013
slopen2013
enrilish2018
carpenter

-1.00

Favours A

Meta Analysis

شکل  .3نمودار درختی نمایشگر ارتباط میان استرسهای دوران کودکی با IL-6

بحث
یافتههای مطالعۀ فراتحلیل حاضر ،بیانگر ارتباط میان استرسهای شدید دوان کودکی با شاخصهای التهابی
پروتئین واکنشی سی و اینترلوکین  6است ،بهطور دقیقتر اندازۀ اثر ( 95 CI =0/31-0/19 ،Z=3/1درصد)
برای شاخص التهابی اینترلوکین  6و ( 95 CI =0/05-0/09 ،Z=3/2درصد) برای نشانگر پروتئین واکنشی
سی است .درنتیجه این یافتهها شواهد دقیقی را برای اثر استرسهای شدید دوران کودکی بر التهاب سیستم
ایمنی در بزرگسالی نشان میدهد .این مهم بیانگر ارتباط ظریف میان سیستم روانی-عصبی و سیستم ایمنی
است که در بررسی بسیاری از بیماریهای جسمی مانند بیماریهای قلبی-عروقی از آن غفلت شده است .به
عبارت بهتر التهاب مزمن میتواند یکی از مکانیسمهایی باشد که سوءاستفادههای جنسی یا استرسآورهای
شدید ،به خطری برای سالمت جسمی و روانی فرد در آینده بدل شود (دانس ،پرینت ،کسپی ،تیلور و پولتون،
)2007؛ زیرا مطالعات نشان میدهد زنانی که سابقۀ سوءاستفادۀ جنسی داشتهاند 40 ،درصد تا  60درصد
بیشتر در معرض بیماریهای قلبی-عروقی هستند (ونگ ،چیونگ و هارت.)2008 ،
تبیینها و دالیل متعددی برای این شواهد وجود دارد ،اما از آنجا که وقایع استرسزا مانند سوءاستفاده
میتواند پاسخ طبیعی به استرس را در مدار هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال ( )HPAتغییر دهد (دانس،
پرینت ،کسپی ،تیلور و پولتون ،)2007 ،تحریک مداوم مدار  HPAو برانگیختگی طوالنیمدت آن همراه با
افزایش تولید کورتیزول به اختالل در سیستم ایمنی منجر میشود؛ حتی در حیوانات نیز تأثیرات پیشالتهابی
جدایی از مادر و استرسآورهای 1دیگر کامالً تأیید شده است (هنسی و همکاران)2004 ،؛ بهطوریکه
1. stressor
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پاسخهای فیزیولوژیکی به استرس ممکن است تا سالها پس از تروما استرسآور باقی بماند (چاپمن و
همکاران.)2004 ،
سیستم ایمنی در پاسخ به هر نوع عامل استرسآور ،مزمن و حاد فعال میشود .در فاز حاد پاسخ سیستم
ایمنی ،اینترلوکین  ،6که وظیفۀ تحریک تولید پروتئین واکنشی سی را برعهده دارد ،تولید پروتئین واکنشی
سی را بهکمک ماکروفاژهای کبد با سرعت هزار برابر در طول  48ساعت و با نیمۀ عمر  75دقیقه آغاز
میکند؛ درحالیکه در شرایط عادی پروتئین واکنشی سی با سرعت کمتر و با نیمۀ عمر هجدهساعته تولید
میشود .بهنظر میرسد افزایش پروتئین واکنشی سی در غیاب شرایط حاد پزشکی مانند عفونت یا تروما
نمایانگر افزایش تولید آن به تحریک فرایند التهابی درجه پایین 1در طول استرس مزمن باشد (کیم و
همکاران.)2007 ،
از سوی دیگر ،بهنظر میرسد استرسهای اولیۀ زندگی مانند بدرفتاری با کودک عامل خطر مستقل برای
التهاب سیستمی در افراد بزرگسال باشد (دانس و همکاران)2007 ،؛ زیرا نابهنجاریهای اندوکرین-ایمنی ،که
در طول دوران کودکی استرسزا بنا میشود ،میانجی رشد فنوتیپ پیشالتهابی در بزرگسالی هستند (هنسی،
دیک ،شیمل وب ،کارلیسل و اوبراین .)2010 ،همچنین تحلیلهای مبتنی بر بیان ژنتیکی پیشنهاد میکنند
که دشواریها و استرسهای دوران کودکی در ایجاد التهاب مزمن ،با افزایش سیگنالدهی مسیر پیشالتهابی
و کاهش پاسخ به سیگنالهای ضدالتهابی مؤثرند (دابار.)2009 ،
همانطور که پیشتر بیان شد ،از منظر روانشناسی و علوم رفتاری نیز تجربۀ بدرفتاری و استرسهای
زیاد در دوران کودکی در قالب مفهوم کلیدی دلبستگی قابلبررسی است .این مفهوم بهطورکلی نشان میدهد
که دردسترسبودن ،پاسخگوبودن و قابلاعتمادبودن مراقب در طول کودکی برای رشد سالم در سراسر زندگی
ضروری است .براساس نظریۀ دلبستگی افراد تواناییهای تنظیم اضطراب را در ارتباط با مراقب اولیۀ خود
هنگام استرس بهدست میآورند .درحقیقت کودکان بازنماییهای ذهنی مبتنی بر تجربه از حضور و
پاسخگوبودن مراقب هنگام نیاز را بهدست میآورند و آن را گسترش میدهند .این بازنماییها منعکسکنندۀ
آن است که کودک تا چه اندازه مراقب را «پایگاه امنی» 2در زمان تهدید یا استرس میداند؛ درنتیجه افرادی
که ادراک پایگاه امن را از مراقب خود ندارند (شخصی که به آنان توجه کرده ،نیازشان را برآورده کند و آنان
را تسکین دهد) ،اضطراب بیشتری در سراسر زندگی دارند (چیدا و ایواکورا .)2007 ،مطالعات بسیاری نیز بر
ارتباط میان سبک دلبستگی افراد و شاخصهای التهابی صحه گذاشتهاند (میلر ،مالتیک و ریسون)2009 ،؛
زیرا همانطور که بیان شد ،افرادی که سبک دلبستگی اضطرابی و اجتنابی دارند« ،یک بازنمایی ذهنی» 3از
رابطه با مراقب خود را درونی میکنند که در سراسر زندگی در زمان استرس یا روابط صمیمانه فعال میشود
و افراد با رضایت زناشویی کمتر ،تعارضات بیشتر و حمایت اجتماعی کمتر و درنهایت اضطراب بیشتر مواجه
1. low-grade
2. secure base
3. mental representation
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میشوند که این عوامل میتواند بهعنوان استرس مزمن فنوتیپهای پیشالتهابی را پرورش دهد (انریلیش و
کسدی2019 ،؛ کلهو ،ویوال ،واتلز باس ،بریتزکی و گرسی الیوریا.)2014 ،
از سوی دیگر برخی مطالعات دربارۀ بیماران مبتال به بیماریهای خودایمنی مانند لوپوس که بهشدت
درگیر التهاب مزمن و سیستمی هستند ،نشان میدهد بیشتر بیماران مورد مطالعه بهشکل معناداری دچار
سبکهای دلبستگی ناایمن و اضطرابی بودند که حتی بهعنوان متغیرهای پیشبین شاخصهای کلینیکی
1
اختصاصی برای بیماری لوپوس مانند ( 2 SLEDAIتعیینکنندۀ روند و شدت بیماری) بودند (بارباراسو و
همکاران.)2010 ،
یکی از نکات مهم ،معناداری بیشتر پژوهش آرچر و همکاران ( )2012که بیماران مبتال به سرطان سینه
را پس از جراحی مطالعه کردند ،بههمراه پژوهش جانوسک و همکاران ( )2012دربارۀ بیماران مبتال به
سرطان کولون بوده است .شاید دلیل این موضوع این باشد که روابط میان استرسهای کودکی و نشانگرهای
التهابی در شرایط استرسزایی مانند عمل جراحی یا ابتال به سرطان ،در مقایسه با شرایط طبیعی معناداری
بیشتری مییابد و شدت میگیرد یا متغیرهای میانجی دیگری مانند اثرات بیماری ،داروها و ...در این ارتباط
دخیل هستند .این موضوع به بررسیهای بیشتر در تحقیقات آتی نیاز دارد.
از محدودیتهای این مطالعه بررسی تنها دو نشانگر التهابی از میان نشانگرهای متعدد کلی و اختصاصی
التهابی است .محدودیت دیگر خودگزارشدهی افراد از دوران کودکی و تروما و بدرفتاریهای آن دوران است
که با توجه به پدیدۀ حافظۀ کاذب 3تا حدی میتوان در صحت و اعتبار آن تردید داشت؛ بنابراین پیشنهاد
میشود در این حوزه مطالعات طولی گسترده انجام شود که افراد را از نوزادی تا بزرگسالی از نظر
روانشناختی و نشانگرهای التهابی بهدقت ارزیابی کند.

قدردانی
از نویسندگان مسئول مقاالت بررسیشده بهدلیل اینکه آمارههای دقیقتری از مطالعات خود در اختیار ما
گذاشتند ،کمال تشکر را داریم.
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