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Summary 

The present fhesls deals with possl~ble psycholog~cai and physiolog~cel rned~~ators 
In the ~nfiuence of anxrety on pain In particular, the role of attentuonall focus, 
endogenous olpiofds and epinephrine release is lnvestlgiated 

Chapter 1 provrdes an ~ntroducthon, rn which thearetlcal and clinlcail vlews on 
the relationship between anxlety and pain are presented. It IS argued that while 
paln IS usually regarded as a se~nsatian evoked by noxious stimulation, the way 
in which paln is experienced is usually no direct functlion of the degree of noxlous 
stimulation. Anxiety IS believed to importantly Influence the perception of pain, 
and the evudernce is discussed for various mechanisms that have been 
hypothesized to mediate this influence 

Chapter 2 presents an overview of studles with human subjects on the 
influence of anxrety on pain. It is demonstrated that while ~orrelaZional stlwdres 
often report posrtive correlations between anxlety and pain, experimental studues 
In which an anxious state was induced report both pa~n-incseasnng and pam- 
lnhlbltory effects of anxlety The direcklon of an effect seems to depend on the 
focus of anxiety, with pain-related alnx~ety leading to an Increase, and paun- 
Irrelevant anxiety leading to a decrease in paln However, in several experments 
~t was shown that attent~on~al focus could expla~n these effects Next to evidence 
for a sole of at'tentional focus, some studies demonstrated endogenous opioid- 
mediated pain-~nhibltory effects 

Chapter 3 starts wbth a presenfatnon of the research quesiions Subsequently, 
six consecutive studies are reported in wlhich these questuons were 
exper~rnentally addressed In sect~on 3 2 alnd 3 3, splder p~hob~~canxiety was used 
to investigate the relative effects of endogenous opnouds and aftentional hcus  
Wh~le pnor evidence for a role of attentianal focus was confirmed, no endogsnous 
opiaid effects were found in these phobic situations Since thls was attributed to 
the rel~ative controllabll~ty of the satuatron, In sectloin 3 4 the posslbllity crf an 
endogenous apioud-mediated analgesna in humans was further ~nvestigatsd by 8 

more 'flood~ng-lrke' canfrontatnon w~th a sp~der Agaun, however, no endogenaus 
oplllold effects were found, while reducrng anxiety by the berrzod~azep~ne 
alprasolam resulted In a sllght palm llnhiblt~on In sectvon 3.5 a first-time parachute 
jump, an wncontrolialble situation outs~de the lab, was chosen to study 
endogenous oproid effects. Indeed, subjects receivln~g naloxons, an opioid 
antagon~st, showed a pain increase wlth respect to slubjects reclenulng placebo 
Sect~on 3 16 addressed the question whether ep~nephnne, ~n doses that 
correspond to those durnng anx~ety, exerts hyperallgesic effects S~nce pain 
measures showed effects of elpinephrlne, espec~ally when skin was s@~ns~t!zed, 
it was concluded that anxrety may lead to a pain increase through the release of 
eplnephr~ne However, effects of attention rnan~pulation appeared to be larger 
Finally, sectlon 3 7 lnvestiganclid whether anx~ety may exacerbate parn because 
of a drsturbance ~n attention regulatvon 1'1 was hypothesrzed that derrlng paln- 
urrelevank antrcipatory anxnety, when the abject of threat us absent, attentloin will 
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be automatically aIlosate6d l o  the pafn Yn a S~II~UYUS-rich enwlronrnenl, where there 
is co:ompeti!~on for atlienl~an, anxious subjlecls were expected to seek less 
drsicractvon from paun than non-anxrous suQecks Although the manlpulallon of 
anticipatory anxrety for an oral presentation drd not prove successful, some 
evrdenke was found for a d~stulrbance rn attention regulat~on. That IS, high tralf: 
socially anxious subjects repofled more anxlety, stronger paln, more attentllon 
towards pain and less memory faf- neutral objects IM the enwi~ronment than the low 
tra~t saclally anxuous subjects 

Chapter 4 recap~lulates the results of the experimental studies. An attempt 1s 
made to integrate the evidence for the various mechanisms into a prel~rn~nary 
model on the influence of anxiety on pain If is argued that the degree of control 
that is experienced in a 'llhreatenlng s~twat~on deterrimes both the neuroendacrine 
and the behawioural response, with a situation that 15  perceived as potentiallly 
controllable leading to catecholana~ne release and fight or flight behawour When 
the sltuation is perceived as un~controllable, however, endogenaus opio~d release 
a~nd subm~ss~ve behaviour are expected, especially, it seems, when the threat 
involves some k~nd of phystal harm Only in these cases analgesic effects are 
expected, wh~le in those cases iln wh~ch caftecholamilae release IS the primary 
nf;wroendacrine response pain-increasing effects may be expected Hawever, 
since Yrl~yperalgeslc effects of eplneph~inle were very small, they may not always 
be noticeable, expect when the skin IS sensitized or ~niured Furthermore, slnce 
effects of attentianal focus were much larger, ~t seems that epinephrine effects 
during anxiety may easily be ovarruled by the strong effects of attention when 
necessary, for lnstance to facilitate fight or fl~ght behawiour. I t :  is swig~gested that 
future research should be d~rected to the paradoxical effects of perceived control 
on pain. Finally, some possllble implications of the results for the treatment and 
wnderstalndlng of acute and chronic pann are dhsclsssed 



Samenvatting 

Dit proefschrift richt zich op de psychologische en fysiologische rnechanisrnen die 
mogelijk een rol spelen bij de invloed van alngst op pijn In het bijzonder worden 
onderzocht d~e rol wan aandachtsrnecban~isrnen, de rol van endogene opiaten en 
de rol van adrenaline. 

Hoofdstuk .1 biedt een inleiding, waarin theoret~sche en klinische opvattingen 
over de reiatie tussen angst en pijn worden behandeld Hoewel pijn gewoonli~k 
beschouwd wordt als een sensatie die verooinaakt wordt door potentieel 
schadelijke stirnu~lli, ns de manierwaalrap pl]n ervaren wordt meestal geen directe 
functie van de mate van schadelijke stimiulatie. Onder andere angst zou een 
belangrijke invloed hebben op de waarneming wan pnjn. Aanwijzingen worden, 
bespraken voor verschillende mechanismen die verondersteld worden een 
medierende rol te spelen in deze invloed van angst ap piljn 

Hoofdstuk 2 geeft een overriicht van studies naar de invloed van angst op pijn 
Hlelruilt blijkt dat correlationele stw~dies vaak posrtieve correlaties tussen angst en 
pijn rapporteren, terwijl experimentele studies waarrn angst werd geinduceercl 
zowel pijnversterkende als pijindempende effecten van angst laten zien De 
r~chling van een effect !ijkt af te hangien van de richting van de angst, waarbij 
p~jngerelateerde angst leidde tol een pijnwersterkung, en niet aan de pijn 
gerelateerde angst leidde tot een pijndernping In een aantal experimenten werd 
echter aangetoond dat deze effecten beter verklaard kunnen worden door de 
focus van de aandacht Naasi aanwijzingen voor een rol wan aandacht, werd in 
sommige studies ook een pijndernping aangetoond d~ue gemedieerd werd door 
endogene opiaten. 

Hoofdstuk 3 begunt met een overzicht van de vraagstellingen Vervolgens 
warden zes opeenvolg~ende studies gerapporteerd waarin deze vraagstellingen 
expenmenteel werden onderzocht In sectie 3.2 en 3 3 werd Fobische angst voor 
spinnen gebruikt om de relatieve effecten van endagene opiaten en focus van de 
aandacht te onderzoeken Reads bestaa~nde evidentie voor een roll van 
aandachtsfocws werd bevectrgd, mear er werden In deze fabksch~e sitiuiatles geen 
endogene opiate effecten gevonden Omdat dit werd toegesch~revan aan de 
relatieve cantroleerbaarheid van de situatie, werd in sectie 3 4 ds mog~illjkheid 
van een endogeen opiate pijndernping nader onderzocht in een meer 'f1ooding1- 
achtlge confrontatie met de cpln Wederom werden echten geen endogene opi~ale 
effecten gevonden, terwijl het dempen van de angst door milddel van de 
benzadiazepine aIpratol~am resulteerde in een lichte pijiridernpin~g In sectie J 5 
werd ervoor gekozen om endiagen~e opiate effecten 'te bestuderen bij eeln eerste 
parachutesprong, een oncontl-oleerbare situatie bulten het lab Inderdaad bleek 
biij proefpersonen die de opiate antagonist naloxon toegediend kregen een 
pijnversterking op te treden teln opzic0lrte van proefpersonen die een placebo 
kregen. Sectie 3.6 ging in ap de vraagstelling of adrenial~ne, wanneer toegediend 
in doses di~e vergelijkbaar znjn met de niveaus tijdens angsl, pijnversterk@nds 
effecten heeft Aangezien de pijnmaten een pijnwersterkend effect van adrenaline 
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Iretefl zien, met name wanneer de huid gecensitiseerd was, werd geconcludeerd 
dat engst pijIn zou kunnen versterken door middel van het vrykomen van 
adrenaline Echter, de effecten van aandachtcmanipulatle leken groter te zijln 
Tenslotte werd in sectie 3.7 onderzocht of angst pijn zou kunnen versterken vla 
een verstoring van de aandachtsregwlatne Verondersteld werd dat tijdens niet: aan 
pijn gerelateerde anticipatieangst, wannleer het obled van bedreiging afwezig is, 
de aandacht automatisch op de pijn gericht wordt. In een stimulusnjke omgeving, 
waarin competitie geboden werd voor de richtiing van de aandacht, werd verwacht 
dak angstige piroefpersonen minder afleiding van de p?jn zouden z ~ e k e n  den niet- 
angstige proefpersonen Hoewel de manrpulatie van anticipatieangst vlaar een 
mondelinge presentatie ni~el succesvol bleek, werd wel enige aanwijzing 
gevonden voor een verstoring in aandach'hsregu~latie Los van manilpulat~if? 
rapporteerden hoog sociaal angstige proefpersonen meer angst, sterkere prin, 
meer aandacht olp de pijn en minder geheugen voor neutrale objecten in de 
omgieving dan laag sociaal angstigen. 

Hoofdstuk 4 geeft eerst een korte samenvatting van de onderzoeksresultaten. 
Hierna wordt een poginlg gedaan om de evidentie voor de ve~rschillende 
mechanisrnircr te integreren in een model woor de invloed van angst op pijn 
Geopperd wordt dat de mate van ervaren controle in een bedreigende situatie 
zowel de neurahormonale reactie als het gedrag bepaald, waarbij een situatie die 
als potentieel contmleerbaar erwaren wordt zou leiden tot het vrijkomen van 
catecholaminen en vecht- of vluchtgedrag. Wanneer de cituatlie echter wo~rdt 
ervaren als oncontroleerbaar, zou het vrijkomen van endogene oplaten en 
onderdanig gedrag vewachf  worden^, met name, lijkt het, wanneer er sprake ns 
van enlge vorm van fysieke draging Slechts in deze situaties wordt een 
endogeen opiate pijindemping verwacht, terwijl wanneer voornamelijk 
catecholaminen vrijkomen eerder een prjnversteuking venvacht zou worden 
Echter, deze hoeft niet altijd dluidelijk te zijn, omdat de pij~nverste-rkrn~g doos 
adrenaline vrlij klein bleek te zij~n, behalve wanneer de huid gesensitiseerd of 
beschad~gd is Bovendien leken de effecten van aalndachtsfocus veel groter, 
zodat indien nodig effecten van adrenaline lijde~ns angst gemakkelijk 
overschaduwd zouden kunnen worden door da sterkere effecten van aandacht, 
bijvaorbeelld OM vecht- of vluchtgedrag te vergemaikkeli]iken Gepleit wordt voor 
toekomstig onderzoek naar de paradoxale eflecte~n van ervaren controle op pijnl 
Tenslotte wordt een aantal mogelijke implicaties van de resultaten voor de 
behandeling van en kennis over acute en chronische pnjn besproken 




