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  :مقدمه

  

  چكيده

جا كه  ناز آ. ي ميان اعتياد به اوپيوئيدها و نقص يادگيري و حافظه است ي رابطه دهنده مطالعات پيشين نشان

ي حاضر اثرات ورزش تردميل را روي  ورزش داراي آثار مثبت بر سيستم اعصاب مركزي است، مطالعه

  .هاي صحرايي معتاد به اوپيوئيدها مورد ارزيابي قرار داده است يادگيري و حافظه در موش

فين، ورزشكار و ورزشكار رو، وابسته به مشاهد چهار گروه بهگرم  300-350 موش صحرايي با وزن 42تعداد   :ها روش

 تزريق درون صفاقي با صورت بهرفين ورفين، مو به مهاي وابسته گروه در. ددن شتقسيمرفين وهمراه با م

استفاده  mg/kg 4و سه روز سوم  mg/kg20  مو، سه روز دmg/kg 10 لوسه روز ا: دوزهاي افزايشي

 7شيب  و m/min 17  تردميل با سرعتدويدن رويهاي ورزشكار پروتكول ورزش شامل  در گروه .گرديد

 احترازي غيرفعال در ي  يادگيري و حافظه. ماه بوده است3 ت دقيقه در روز، در تمام ايام هفته، به مد60 درجه،

  .هاي صحرايي بررسي شد ورزش در موش  ماه از اعتياد و3شاتل باكس بعد از دستگاه 

گيري در گروه وابسته به مورفين آسيب  طور چشم  يادگيري و حافظه به هدشادر مقايسه با گروه  دادنتايج نشان   :ها يافته

 همچنين در شود، ميبيند ولي ورزش منجر به بهبود يادگيري و حافظه در گروه ورزشكار همراه با مورفين  مي

 .دهد داري افزايش مي طور معني گروه ورزشكار سالم نيز معيارهاي يادگيري و حافظه را به

 ولي ورزش تردميل از اين ،دنبال اعتياد به مورفين آسيب ديده  دهد يادگيري و حافظه به اين نتايج نشان مي  :گيري نتيجه

هاي  گيري و تخفيف آسيب رسد دويدن بر روي تردميل، بتواند در پيش به نظر مي. نمايد اثرات جلوگيري مي

  .كننده باشد شناختي در اعتياد كمك

 رفين، موش صحراييو يادگيري، م وحافظهتمرين بدني،   :واژگان كليدي
  :تعداد صفحات

  :ها تعداد جدول
  :تعداد نمودارها
  :تعداد منابع
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  مقدمه

هـاي محققـان بـين       افزون بر يـك دهـه اسـت كـه يافتـه           

ــولي    ــلولي و مولك ــسيرهاي س ــدم ــه و فراين هاي حافظ

در ايـن   . دهـد  گرايي نشان مـي    يادگيري با مسير اعتياد هم    

هاي حافظه، يـادگيري    فرايندص شده است كه     خرابطه مش 

ــه  و ــاي تغذي ــق فاكتوره ــاد از طري ــده اعتي ــصبيي كنن   ع

(neurotrophic)   رسـان درون     يكـسان و مـسيرهاي پيـام

 هـر   ،بر اين   عالوه. شوند  مي كنترلسلولي مشابه، تنظيم و     

ــدســه  ــاقفراين ــا انطب ــاي ريخــت  ب عــصبي  شناســي  ه

(neuromorphologi)هماننــد در ارتبــاط هــستند و بــه  

 (LTD-LTP)پـذيري سيناپـسي       تغيير در انعطاف   ي  وسيله 

در  ).1( شـوند  رژيكي همراهـي مـي    در مسيرهاي گوتامـات   

هاي مغـزي گـزارش     فراينـد آور بر    مورد اثرات مواد اعتياد   

 هـاي   كه مصرف اين تركيبـات در ميـزان ناقـل           است شده

كنـد   عصبي، به ويژه دوپامين و گلوتامات تغيير ايجاد مـي         

روني كـه   و ن ي  هايي از مغز با مدارهاي پيچيده      قسمت). 2(

 ،يـادگيري شـركت دارنـد       و هاي اعتياد، حافظـه   فراينددر  

آميگـدال و جـسم     اجـسام   شامل هيپوكامـپ، قـشر مـخ،        

رسـد درك و شـناخت       نظـر مـي     به). 1( باشند مخطط مي 

مولكـولي   انطباقي كه در سطوح سلولي و      بيشتر سازش و  

افتـد، بتوانـد در      در اين مدارهاي عصبي پيچيده اتفاق مـي       

و و   حافظه و يادگيري مغز از يك سـ        فرايندجهت تقويت   

تعديل يا كنترل اثرات منفي اعتيـاد از سـوي ديگـر مفيـد              

كاهش اثرات منفي مواد     گيري و  منظور پيش   به .واقع شود 

هـاي   هاي حافظـه و يـادگيري، روش      فراينـد آور بـر     اعتياد

در ايـن   . درماني و داروهاي گوناگوني مطرح شـده اسـت        

هـا   تـرين روش   تـرين و مناسـب     ميان ورزش يكي از مفيد    

  .باشد مي

دهـد كـه     هـاي اخيـر نـشان مـي        نتايج تحقيقات سـال   

هـاي   هاي متفاوت بر عملكرد انـدام       بدني در زمان   فعاليت

گوناگون بدن از جمله سيستم اعصاب مركزي اثـر مثبـت           

در اين رابطه گزارش شده     ). 3-4(اي دارد    و تقويت كننده  

ــعه    ــشرفت و توسـ ــبب پيـ ــه ورزش، سـ ــت كـ  ي اسـ

هـاي عـصبي مغـز       هـاي سـلول    پـذيري سـيناپس    انعطاف

هاي حافظـه و    فراينـد خـصوص در نـواحي درگيـر در          به

ــي ــادگيري م ــود  ي ــلول) 4(ش ــد س ــصبي  و تولي ــاي ع ه

(neurogenesis)ــه  د شــكنجي  را در ناحيــه  (DG)اي  ندان

)  حافظـه دخالـت دارد    عملكـرد بخشي كه در    (هيپوكامپ  

ييد نقـش ورزش بـر يـادگيري،    أدر ت ). 5(دهد   افزايش مي 

ه است كه ورزش يادگيري فـضايي در مـاز          نشان داده شد  

هـاي صـحرايي نـر بـالغ       را در موش)water maze(آبي 

رسـد اثـر     نظر مي   به). 5( كند داري تقويت مي   طور معني  به

هاي حافظه و يادگيري، از     فرايند ورزش بر    ي  كننده تقويت

 هـاي  ميـانجي (طريق ايجاد تغيير در تركيبات شيميايي مغز  

ــاي  وعــصبي ــذيري  ، انعطــاف)رشــد عــصب فاكتوره پ

هـاي عـصبي از يـك سـو و           سيناپسي و اتصاالت سـلول    

از سـوي    هـاي عـصبي جديـد       توليد سلول  فرايندتقويت  

گزارش شده است كه در سـطح       ). 1( شود ديگر اعمال مي  

هـاي   برداري ژن  مولكولي، ورزش در ميزان نسخه     - سلولي

 نهايـت كنـد و در      ايجاد مي  ثر در حافظه و يادگيري تغيير     ؤم

 فاكتور رشد عـصب مـشتق       mRNA به افزايش سطح     منجر

 نقاط مختلف مغـز و      يهاي عصب   در سلول  (BDNF) از مغز 

  ).1(شود  اي هيپوكامپ مي ويژه شكنج دندانه  به

 10(كـه اثـرات ورزش كوتـاه مـدت            با توجه به ايـن    

رفين در ايـن    و بر بهبود حافظه پس از مصرف م       )6 ()روز

 قــرار گرفتــه بــود و از طرفــي آزمايــشگاه مــورد بررســي

اي مدون هنوز بـر چگـونگي      هاي بدني طبق برنامه    فعاليت

 بر اين اساس و نظر به اهميـت         .حافظه روشن نشده است   

 اثـرات   ي حاضـر بـه بررسـي        مطالعـه  ،كاربردي موضـوع  

ورزش مــنظم دويــدن اجبــاري روي تردميــل بــه مــدت  
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هـاي   فعـال در مـوش     طوالني بر يادگيري احتـرازي غيـر      

  . پردازد ميحرايي نر بالغ وابسته به مورفين ص
  

  ها روش

  مـوش صـحرايي نـر   42 تعداد :حيوانات آزمايشگاهي

گرم از مركـز   300-350 با وزن Wistarبالغ و سالم نژاد    

پرورش حيوانات آزمايشگاهي دانـشگاه علـوم پزشـكي         

ــد  ــه ش ــفهان تهي ــروهنداص ــنج  و در گ ــاي پ ــايي در  ه ت

 ي   درجـه  20-25اي  هاي فلزي مخـصوص در دمـ       قفس

 - تــاريكيي دوره و %40-70گــراد، رطوبــت   ســانتي

طـور    غذا بـه   آب و . ند ساعته نگهداري شد   12روشنايي  

هـا در    ها قرار داده شد و آزمايش      يكسان در اختيار موش   

ــنايي ي ل دورهو اي نيمــه ــت) صــبح( روش . انجــام گرف

بنـدي   ها به چهار گروه مساوي به شرح زير تقسيم         موش

  :شدند

هـاي ايـن گـروه فقـط در          مـوش ): گروه اول  (اهدش

هاي خـود نگهـداري شـده و آب و غـذا دريافـت             قفس

  .كردند مي

هـاي ايـن گـروه     موش): مگروه دو(رفين  ووابسته به م  

   و بــه(IP)رفين را بــا تزريــق درون صــفاقي ومحلــول مــ

 mg/kg 20، سه روز دوم     mg/kg 10 :ترتيب سه روز اول   

  ).6 (كردند ريافت مي دmg/kg 40 ومو سه روز س

هـاي ايـن گـروه بـا         مـوش ): مگروه سـو  (ورزشكار  

مـدت سـه مـاه،        صورت اجباري به    دستگاه تردميل و به   

 7  متر بر دقيقه در شيب17 ساعت و با سرعت 1روزانه 

  ).6-9 (كردند درجه ورزش مي

هاي  موش): گروه چهارم (رفين  وورزشكار همراه با م   

 ممـشابه گـروه دو     زش و  دقيقه قبـل از ور     20اين گروه   

 مدر ادامه مشابه گروه سـو       و )6 (رفين دريافت كردند  وم

هـا بـا      گـروه  ي  در نهايت همـه   . دويدند ميروي تردميل   

روش يكسان تحت آزمون حافظه و يـادگيري احتـرازي          

  .فعال قرار گرفتند غير

 : تمرين بدني بر روي تردميل

  :باشد هاي زير مي دستگاه تردميل شامل قسمت

گـوش بـه ابعـاد      فلزي و چهاري بدنه:  دستگاهي  بدنه

و ارتفـاع   متـر     سـانتي  110  عـرض  ،متر  سانتي135طول  (

دار براي    فلزي چرخ  ي  و داراي چهار پايه   ) متر  سانتي125

  . جايي است هجاب

ايـن موتـور نيـروي الزم بـراي بـه      : موتور الكتريكي 

هـا بـر روي آن        نقاله كه موش   ي  حركت درآوردن تسمه  

دور موتور قابل تنظيم اسـت و   . كند را فراهم مي  دوند   مي

دور در   7(و دور كنـد     ) دور در دقيقه  17(شامل دور تند    

  .باشد مي) دقيقه

 ي   محفظـه  11تعـداد   : هاي مخصوص مـوش    محفظه

متـر    سـانتي 20 ردمتر   سانتي105(فلزي جداگانه به ابعاد 

 ي  هـا روي تـسمه     براي دويـدن مـوش    ) متر   سانتي 10در

هـاي   ه شده و براي جلوگيري از خروج مـوش        نقاله تعبي 

در حال ورزش، يـك سـقف تـوري يكپارچـه بـر روي        

  .ها قرار داده شده است محفظه

 يكپارچه و مخـصوص     ي  از يك تسمه  :  نقاله ي  تسمه

هـا    تا در حين حركت دستگاه نه مـوش         بود استفاده شده 

بر روي آن سر بخورند و نه بتوانند بـر روي آن توقـف              

 بـود و مه بر روي چهار غلطك سوار شـده       اين تس  ،كنند

  .بود درجه قابل تنظيم 0-15شيب آن از 

هـاي فلـزي و      در پايين هر محفظه ميلـه     : د شوك لمو

رسانا از جنس مس تعبيه شده و به يـك دسـتگاه مولـد              

 تا در هنگام آزمايش     بودجريان الكتريكي وصل گرديده     

 كننـد بـا آن تمـاس        از دويدن امتنـاع مـي       كه هايي موش

  .  با دريافت شوك به دويدن ادامه دهند،گرفته
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پاسـخ   :فعـال  يادگيري احترازي غيـر  و آزمون حافظه

) (passive-avoidance response فعـال  احتـرازي غيـر  

 بــراي آزمــون حافظــه و يــادگيري احتــرازي غيـــر     

 از  (passive-avoidance learning and memory)العف

 75 × 25 × 25 عـاد اببـا  (shuttle box) دستگاه يادگيري 

ايـن دسـتگاه شـامل دو اتاقـك         . اسـتفاده شـد   متر    سانتي

ــر ســانتي 25×  25 × 25(روشــن    و اتاقــك تاريــك ) مت

 يـك درب گيـوتيني بـين    و )متـر  ي سانت50 × 25 × 25(

كف ). طرفه براي موش   مسير حركت يك  (باشد   ها مي  آن

متـر     ميلي 5/2هاي فلزي به قطر      اتاقك تاريك داراي ميله   

د شـوك  ل كه به دستگاه مومتر بود  سانتي1 ي به فاصله و

طـور    آزمون يادگيري به  ). 10 (بود  الكتريكي وصل شده  

هـاي هـر گـروه       جداگانه و با شرايط يكسان براي موش      

 5 دتمـ   پيش از شروع آزمايش هر موش بـه       . انجام شد 

 دريافـت   ي  در مرحلـه   دقيقه با محيط دستگاه آشنا شد و      

قك روشن قـرار داده و درب گيـوتيني         شوك ابتدا در اتا   

حيوان به اتاقك تاريـك وارد       شد تا  ميبين دو اتاقك باز     

با ورود حيوان بـه اتاقـك تاريـك درب گيـوتيني            . شود

ـ شد و بـا روشـن كـردن دسـتگاه مو           بسته مي  د شـوك،   ل

 ثانيـه   5مدت    آمپر به   ميلي 5/1جريان الكتريكي با شدت     

تاريـك بـه پاهـاي      هاي فلزي كف اتاقـك       از طريق ميله  

، كـه بـا واكـنش جـست و خيـز            )6 (شد موش وارد مي  

بالفاصـله پـس از     . شـد  جانور، دريافت شوك محرز مي    

شد تا حيوان شـوك      دريافت شوك درب گيوتيني باز مي     

گرفته به سرعت به اتاقك روشن وارد شود و از محـيط            

 حافظـه و    عملكـرد بـراي ارزيـابي     . دستگاه خارج گردد  

يـك  (هاي زماني معين پس از شـوك         هيادگيري، در دور  

 ساعت، يك هفته، يك مـاه و دو         24ساعت، دو ساعت،    

ــاه ــه و درب  )م ــرار گرفت ــك روشــن ق ــوان در اتاق ، حي

 عملكـرد  دقيقـه    5مدت   شد و به   گيوتيني مقابلش باز مي   

شـاخص  . گرديـد  رفتاريش براي سه شاخص ثبـت مـي       

 كه موش از وارد شـدن بـه اتاقـك          بودمدت زماني   : اول

مـدت  : ، شـاخص دوم   (latency)كرد   اريك اجتناب مي  ت

بـرد    كه موش در اتاقـك تاريـك بـه سـر مـي         بودزماني  

(DS)     كـه   بـود مـدت زمـاني     :  و باالخره شاخص سـوم 

ـ . )LS( نمـود   موش در اتاقك روشن توقف مي      طـور    هب

 ورود به اتاقـك تاريـك        در خيرأمشخص هر چه زمان ت    

گيري و تثبيـت    گر افزايش سرعت يـاد     شد بيان  بيشتر مي 

  .باشد حافظه مي

دسـت آمـده از آزمـون      نتايج به :تجزيه و تحليل آماري 

ــه   ــال ب ــرازي غيرفع ــادگيري احت ــه و ي ــيله  حافظ  ي وس

و ) (Nonparametric ANOVA آمـــاري هـــاي روش

Kruskal-Wallis Test و post–test ــا ــاري آروش ب  م

Dunn's Multiple comparisons Test تجزيه و تحليل 

 آناليز واريانس،   ي  وسيله ر تجزيه و تحليل اصلي به     د. شد

ها به عنوان متغيرهاي مستقل و رفتار موش در هـر            گروه

احتـراز از ورود بـه اتاقـك تاريـك و رفـت و              (قسمت  

 بـه ) هـاي تاريـك و روشـن       برگشت و توقف در اتاقك    

بـا  آنـاليز    .عنوان متغيرهاي وابـسته در نظـر گرفتـه شـد           

) SPSS )SPSS Inc., Chicago, ILافـزار   استفاده از نرم

  .انجام شد

  

 ها يافته

در اين تحقيق پاسخ احترازي غيرفعال از طريـق ثبـت و            

ـ         اندازه خير در اولـين    أگيري سه شاخص، مـدت زمـان ت

، مدت زمان ماندن در اتاقـك  (latency)ورود به تاريكي   

 (LS) و مدت زمان ماندن در اتاقك روشن  (DS)تاريك

حافظه و يادگيري در نظر گرفته شـد و          عملكردعنوان   به
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هـاي تحـت      و گروه  شاهددست آمده بين گروه       نتايج به 

هاي تحت تيمار از سوي ديگـر        تيمار از يك سو و گروه     

  .با يكديگر ، مقايسه گرديد

  رفين بر پاسخ احترازي غيرفعالواثر م

 حافظـه و  فراينـد رفين بـر  ودر بررسي اثر تيمار مزمن مـ   

ـ    يادگيري، ميانگين  دسـت آمـده از گـروه دوم          ه نتـايج ب

نتـايج  . هاي ديگر مقايسه شد  با گروه ) وابسته به مورفين  (

رفين پاسخ احترازي غيرفعـال     ودهد كه تزريق م    نشان مي 

(PA)   اي كه، بـراي شـاخص       به گونه . كند  را تضعيف مي

، در همــان ســاعت اول پــس از دريافــت (latency)اول 

رفين وا بين گروه مـ    داري ر  شوك الكتريكي تفاوت معني   

كنيم و در سـاعت دوم نيـز    با سه گروه ديگر مشاهده مي     

را ) P > 05/0(و ورزشكار  شاهدهاي  اين گروه با گروه

دهند و بـا گذشـت دو مـاه از دريافـت شـوك               نشان مي 

 رفين بـه  واختالف بين اين گروه با ورزشكار همراه با مـ         

 در  ).P > 05/0(باشـد    دار مـي   طور قابل اهميتـي معنـي      

ـ     گروه ي  همه خير در ورود بـه اتاقـك تاريـك         أها زمان ت

  به تدريج كاهش پيـدا كـرد       هاي ابتدايي  نسبت به ساعت  

رفين نـسبت بـه گـروه       وكنيم كه گروه م    ولي مشاهده مي  

 ورزشكار كـاهش بيـشتري را        و گروه  رفينوورزش و م  

  ).1نمودار (نشان داده است 

 گـروه    در مقايـسه بـا     :(DS) در رابطه با شـاخص دوم     

 سـاعت، يـك هفتـه و        24 ساعت،   2هاي   در زمان  شاهد

يك ماه يعني از ساعت دوم تا يك ماه پـس از دريافـت              

شوك الكتريكـي تفـاوت قابـل تـوجهي از نظـر آمـاري          

مشاهده شده و نشان داده كه از سـاعت دوم تـا دو مـاه               

پس از شـوك تفـاوت ميـان گـروه ورزشـكار بـا سـاير             

رفين دريافت كرده اسـت     وگروهي كه م   به ويژه ها   گروه

رفين با گروهي   و گروه م  ي  باشد و در مقايسه    دار مي  معني

رفين، ورزش ميان مدت نيـز داشـته   وكه ضمن مصرف م 

داري را نـشان      ساعت تا دو ماه تفاوت معني      24است از   

ــت  ــاه   24در (داده اس ــك م ــه و ي ــك هفت ــاعت، ي     س

)001/0 < P (     و در دو ماه)05/0 < P (   مـشاهده شـد .(

 بـين گـروه     ي  شـود كـه در مقايـسه       ابراين مشاهده مي  بن

هـا بـه جـز       هـا در تمـامي زمـان       رفين با سـاير گـروه     وم

  ).1جدول (دار است  هاي اوليه تفاوت معني ساعت
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  .(latency) اولين ورود به اتاقك تاريك ي درخير زمانأتاثرات اعتياد به مورفين و ورزش روي  .1 نمودار

  > 05/0P < ،** 01/0P *. ( است = 12nها  ي گروه در همه بيان شده و Mean ± SEMنتايج بر اساس . ي بهتر است ي حافظه  نشان دهندهتر تأخير زماني طوالني

  )سه با گروه ورزشكار همراه با مورفين مقايدر  > 05/0P+  و شاهدبا گروه  مقايسه در > P 001/0 *** و
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  . ي بهتر است ي حافظه تر نشان دهنده زمان كوتاه). Dark stay(تاريك  اتاقك  مدت زمان ماندن دروياثرات اعتياد به مورفين و ورزش ر .1جدول 
  

  گروه آزمايش

  زمان پس از شوك

  )اول(

  شاهد

  )دوم(

  رفينووابسته به م

  )سوم(

  ورزشكار

  )چهارم(

   مورفين-ورزشكار

  8/20±  4/13  6/2 ± 4/1  3/23± 7/19  4/0 ± 4/0   ساعت1

  8/40 ± 6/23  6/2±  4/2  * 130 ± 5/34  24±9/21   ساعت2

  6/16 ± 7/10  4/21 ± 7/18   ** +++262 ± 3/25  53 ± 5/29   ساعت24

  3/13 ± 5/8  * 18 ± 18   * +++262  ±3/25  6/112±  1/36   هفته1

  3/35 ± 9/22  * 5/23±  2/12   * +++3/298 ± 2/1  5/111±  5/34   ماه1

  54±  4/27  * 6/36 ± 6/25   +180 ± 4/31  6/149±  5/33   ماه2

  با گروه شاهد و مقايسه در > P 001/0 ***  و > 05/0P <  ،** 01/0P *. ( است = 12nها  ي گروه  بيان شده و در همهMean ± SEMاساس  نتايج بر

+ 05/0P <  ، +++001/0P < سه با گروه ورزشكار همراه با مورفين مقاي در  

 

  

   .(LS)روشن در اتاقك  مدت زمان ماندن ين و ورزش روياثرات اعتياد به مورف .2نمودار 

 *** و  > 05/0P < ، ** 01/0P *. ( است = 12nها  ي گروه  بيان شده و در همهMean ± SEMاساس  نتايج بر. ي بهتر است ي حافظه دهنده تر نشان زمان طوالني

001/0P <  05/0  +و شاهد در مقايسه با گروهP < ،+++  001/0P <  باشد مقايسه با گروه ورزشكار همراه با مورفين مي در( 
 

ـ :(LS)در مورد شاخص سوم     رفين را بـا  و اگر گروه م

 سـاعت،  24مقايسه كنـيم در سـاعت دوم،       شاهدگروه  

دهـد و    شخصي نشان مـي   ميك هفته و يك ماه تفاوت       

از ساعت دوم تـا      شاهدگروه ورزشكار نيز مانند گروه      

ــي  ــاوت معن ــاه بعــد تف ــشان ) > P 05/0 (داري دو م ن

 24رفين همـراه بـا ورزش نيـز از          ودهد و گـروه مـ      مي

بنـابراين  . دهد ساعت تا دو ماه همين نتيجه را به ما مي         

رفين با سه گروه ديگـر از       وشويم كه گروه م    متوجه مي 

هاي اوليه تـا دو مـاه بعـد از شـوك الكتريكـي               ساعت

يعني زمـان مانـدن     . دهد داري را نشان مي    تفاوت معني 

ي    در مـورد همـه     ر اتاقك روشن كه بـه مـرور زمـان         د

تر  رفين شاخص ودر مورد گروه م   ،   كاهش يافته  ها  گروه

 ).2نمودار (باشد  ها مي  گروهي از بقيه

  اثر ورزش بر پاسخ احترازي غيرفعال 

دسـت   در بررسي اثر تيمار ورزش، ميـانگين نتـايج بـه          

هـاي ديگـر     بـا گـروه   ) ورزشـكار (آمده از گروه سـوم      
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دهـد كـه ورزش پاسـخ        نتـايج نـشان مـي     . يسه شد مقا

 حافظـه و يـادگيري   عملكرد و (PA)احترازي غيرفعال   

كـه در مـورد شـاخص اول         طوري به. كند را تقويت مي  

(latency)  ميانگين بين اين گروه با گروه       ي  ، در مقايسه 

وابسته به مورفين در ساعت اول و دوم پـس از شـوك          

ولـي بـا   . )> P 05/0( مشاهده شـد  يدار افزايش معني

 تفـاوت   شـاهد رفين و   وهاي ورزشكار همراه با م     گروه

  ).1نمودار  ()> P 05/0( داري مشاهده نشد معني

 ميانگين بـين    ي   نيز در مقايسه   (DS)براي شاخص دوم    

اين گروه با گروه وابسته به مـورفين در سـاعت دوم و          

 ساعت، يك هفتـه و يـك مـاه    P <( ،24 05/0(دو ماه 

)001/0  <P ( يعنـي از    ،داري مشاهده شد   تفاوت معني 

 ي   بـا بقيـه     )1جـدول   (هاي اوليه تا دو مـاه        همان زمان 

در ضمن نتايج  . داري مشاهده نشد   ها تفاوت معني   گروه

 با نتـايج مربـوط بـه        (LS)دست آمده براي شاخص      به

 ).2نمودار (شاخص دوم مشابه است 

 
  بحث

منظم بر در تحقيقات انجام شده، اثرات مثبت ورزش 

اعمال ادراكي و تشخيصي در انسان و ساير جانوران به 

 حاصل از تحقيق ي نتيجه). 1(اثبات رسيده است 

دويدن اجباري  دهد كه ورزش حاضر نيز نشان مي

طوالني مدت روي تردميل، پاسخ رفتاري احترازي 

هاي  گروه(هاي تعليم ديده   را در موش(PA)غيرفعال 

تقويت نموده ) رفينو با مورزشكار و ورزشكار همراه

توان گفت  مي). 2 و 1نمودار (بخشد  و بهبود مي

 حافظه و يادگيري احترازي غيرفعال را فرايندورزش 

گونه كه ساير محققان   شايد همان. كند تقويت مي

اند، علت اثر مثبت ورزش و تمرين بدني،  گزارش كرده

 هيپوكامپ و ي زايي در ناحيه رونو نفرايندتقويت 

 آن و نيز تقويت (DG)اي  ش شكنج دندانهبخ

هاي عصبي درگير  هاي سلول پذيري سيناپس انعطاف

از طرف ديگر گروه ديگري از ). 11-12(باشد 

هاي عصبي  محققان، علت را افزايش طول عمر سلول

اي هيپوكامپ   دندانهي ها در هسته و تكثير اين سلول

  ).13-14(اند  جوندگان بالغ گزارش كرده

رد اثرات فيزيولوژيك ورزش و فعاليت در مو

عضالت  بدني، گزارش شده است كه ورزش منظم بر

. كند اثرات مفيدي اعمال مي) 3، 16-17(و مغز ) 15(

همچنين ورزش، سبب افزايش تنفس، باالرفتن مصرف 

اكسيژن توسط عضالت، افزايش جريان خون به 

  كوتاه مدت ي هاي حياتي بدن، تقويت حافظه اندام

(STM)  و كاهش آسيب ناشي از تركيبات اكسيد كننده

در اين تحقيق نيز، اثر ورزش بر ). 18-19(گردد  مي

زمان يك ساعت و دو ساعت پس از (سرعت يادگيري 

زمان تا يك  ((STM) كوتاه مدت ي ، حافظه)شوك

(LTM)مدت  و بلند) هفته پس ازشوك زمان تا يك  ( 

 قرار گرفت و مورد ارزيابي) ماه و دو ماه پس از شوك

ثير مثبت ورزش بر أييد نتايج ساير محققان، تأدر ت

 مدت و بلند   كوتاهي سرعت يادگيري و تقويت حافظه

اين اساس براي شاخص  بر. مدت حاصل شد 

 ميانگين نتايج بين ي ، در مقايسه (latency)اول

در دو ماه پس از  ها، در ساعت اول و دوم و گروه

)  > 05/0P(هده شد  مشايدار شوك تفاوت معني

صورت  كه سطوح حافظه به  با توجه به اين).1نمودار (

باشد  مدت مي  مدت و بلند  مدت، ميان ي كوتاه  حافظه

باشد در  هاي درگير قابل ذكر مي چنين مكانيسم و هم

صورت   صورت عدم تكرار يادگيري و تثبيت آن به

ز  يادگيري بعد افرايندمدت و ماندگار  ي بلند  حافظه

گذشت زمان به فراموشي سپرده خواهد شد، بنابراين 
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كاهش حافظه در حيوانات سالم بعد از يك هفته، 

امري طبيعي خواهد بود ولي ورزش با تقويت 

هاي درگير در تثبيت حافظه، سير فراموشي را  مكانيسم

باشد،  در ضمن قابل ذكر مي. به تأخير انداخته است

هاي   مورفين حافظهاعتياد وابسته به رود  مياحتمال

هاي بلند   بر حافظه،كوتاه مدت را تحت تأثير قرار داده

 پس ).20) (2 و 1 نمودار(باشد  تأثير مي تر بي مدت

   كوتاهي گونه كه پيشتر گفته شد، هم حافظه همان

ثير ورزش قرار گرفت و هم أ تحت ت (STM)مدت

اي را  تغيير قابل مالحظه  (LTM)مدت  بلندي حافظه

 گذشته، اثرات ورزش در سالمندان ي در دهه. دادنشان 

دست آمده نشان  مورد بررسي قرار گرفت و نتايج به

 به مبتالداد كه ورزش براي درمان و تيمار بيماران 

نظر   به). 19-21(آلزايمر و فراموشي سودمند است 

 ورزش و تمرين ي كننده ثير مفيد و درمانأرسد ت مي

چنين بيماري  ابستگي و هم اعتياد و وفرايندبدني بر 

آور   و تعديل اثرات زيانكنترلنظير آلزايمر از طريق 

ها در ايجاد تغيير در سطوح تركيبات شيميايي  آن

دوپامين، گابا،  نفرين، اپي عصبي نظير استيل كولين،

هاي عصبي   و تقويت سلولءاز يك سو... گلوتامات و

ديگر  حافظه از سوي فرايندهاي درگير در  و سيناپس

در تحقيق حاضر نيز ورزش و ). 1، 22-23(باشد 

 تبديل يادگيري فرايندتمرين بدني، سرعت يادگيري و 

مدت را تقويت نمود،   مدت و بلند   كوتاهي به حافظه

 بين گروه ورزشكار با ي اي كه در مقايسه به گونه

، شاخص مدت زمان ماندن در اتاقك تاريك شاهد

(DS)طور   به،ور شده است كه يك معيار منفي منظ

 و 2 و 1نمودار (اي كاهش نشان داد  قابل مالحظه

 قابل ذكر است در ساعت اول هيچ تفاوت ).1جدول 

و شاهد داري از لحاظ آماري ميان گروه  معني

توان گفت  بنابراين نمي. ورزشكار وجود نداشته است

كه ورزش منجر به تغيير حافظه در اين زمان گرديده 

  ).1جدول (است 

هاي متعددي در رابطه با  از سوي ديگر گزارش

رفين بر حافظه و يادگيري وآور نظير م اثرات مواد اعتياد

دهند  ه شده است كه نتايج ضد و نقيضي نشان مييارا

رفين وگفته شده كه مصرف حاد و ناگهاني م). 25-24(

در . كند  حافظه و يادگيري اختالل ايجاد ميفراينددر 

رفين نتايج و دراز مدت و مزمن مكه براي مصرف حالي

 در اين ).23 ،25(ضد و نقيض گزارش شده است 

رفين با دوز ورابطه گزارش شده است كه مصرف م

mg/kg 10-5 حافظه و يادگيري احترازي فرايند در 

هاي  هاي صحرايي و موش  در موش (PA)فعال  غير

 Shigiiدر مقابل ). 26(كند  معمولي فراموشي ايجاد مي

رفين با واران، گزارش كردند كه مصرف حاد مو همك

 بهبود فرايند پيش از آزمايش حافظه، mg/kg 10دوز 

كند  فعال را در موش تسهيل مي  حافظه احترازي غير

رفين با ودر تحقيق حاضر مصرف مزمن م). 26(

، سه روز mg/kg10 سه روز اول (دوزهاي افزايشي 

 ه، ب)mg/kg 40 و سه روز سوم mg/kg 20دوم 

گروه (رفين و وابسته به مي گروه طوري كه در مقايسه 

 و (latency)هاي ديگر، شاخص اول  با گروه) دوم

دار و شاخص دوم  ، كاهش معني(LS)شاخص سوم 

(DS)05/0(دار مشاهده شد  ، افزايش معني < P و 

01/0 < P 001/0 و < P) ( 1  و جدول2 و 1نمودار .(

 فرايندرفين بر وشايد علت ضد و نقيض بودن اثر م

PAاحتمال دارد گونه توجيه نمود كه  را بتوان اين 

مقدار و زمان مصرف آن پيش از آزمون حافظه و 

 حافظه و فراينديادگيري در اعمال اثر مثبت يا منفي بر 

رسد  نظر مي  به. شته باشديادگيري نقش تعيين كننده دا
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 طور متفاوتي  رفين بهو مكه در وضعيت مزمن، احتماالً

هاي  نسبت به وضعيت حاد، بر روي گيرنده

اش در نواحي مختلف مغزي كه براي يك  اختصاصي

 پاسخگو PA يادگيري ساده نظير عملكردفعاليت و 

شايد بتوان گفت، مقدار و مدت . كند هستند، عمل مي

رفين در اثر ضد و نقيض آن بر يادگيري و ومصرف م

هاي  حافظه نقش تعيين كننده داشته و سيستم

نوروترانسميتري متفاوتي در مقابل دوزهاي مختلف 

كه در  دليل اين به. شوند فعال مي  رفين، فعال يا غيروم

رفين اثر وتحقيق حاضر مصرف مزمن و افزايشي م

 داشته است، PAكننده بر حافظه و يادگيري   تضعيف

شايد بتوان گفت هر چه در مقدار و مدت زمان 

 آور آن بر زيانرفين افراط شود، اثرات ومصرف م

هاي مغزي نظير حافظه و يادگيري شديدتر فرايند

  . خواهد بود

ثير ورزش و تمرين بدني بر وابستگي و أدر مورد ت

دهد كه ورزش منظم و  هاي باليني نشان مي اعتياد، يافته

تواند عوارض و اختالالت ناشي از  دراز مدت مي

در تحقيق حاضر نقش ). 27(اعتياد را تعديل نمايد 

ورزش و تمرين بدني در بهبود بخشي از حافظه و 

رفين مورد وهاي وابسته به م  در موشPAيادگيري 

هاي تحت   گروهي چرا كه در مقايسه. كيد قرار گرفتأت

هاي اول و دوم،  ، با گروه)سوم و چهارم(تيمار ورزش 

، در ساعت اول، دوم و  (latency)براي شاخص اول

دار مشاهده  زايش معنيدريافت شوك، اف دو ماه پس از

كه  يعني اين). 1نمودار ) (P > 01/0 و P > 05/0(شد 

ورزش و دويدن اجباري روي تردميل، حافظه و 

هايي كه   را در موش(PA)فعال   يادگيري احترازي غير

گروه (رفين تيمار ورزش شدند وپس از وابستگي به م

طور   رفين بهونسبت به گروه وابسته به م) چهارم

نتايج مربوط به دو شاخص .  بهبود بخشيدمحسوسي

.  نيز اين موضوع را نشان داد)DS و LS(ديگر 

هاي تحت   ميانگين بين گروهي طوري كه در مقايسه به

و  شاهدهاي  با گروه) سوم و چهارم(تعليم ورزش 

رفين، از ساعت دوم تا دو ماه پس از ووابسته به م

 P > 05/0(دار  ، كاهش معنيDSشوك، براي شاخص 

و براي ) 1جدول ) (P > 001/0 و P > 01/0و 

 P > 05/0(دار مشاهده شد  ، افزايش معنيLSشاخص 

  ). 2نمودار ) (P > 001/0 و P > 01/0و 

 تحقيق ي ها و نتيجه با توجه به ساير گزارش

تمرين بدني بر  شود كه ورزش و حاضر، تصور مي

ر  هيپوكامپ آن اثي ساختارهاي مغزي و به ويژه ناحيه

زايي، بقاي سلولي، استحكام سيناپسي و  كرده و نورون

هاي آن  توليد فاكتورهاي نوروتروفيك را در سلول

 ناقالن عملكرد فعاليت و كنترلتقويت نموده و با 

 حافظه و يادگيري، اثر تقويت فرايندعصبي درگير در 

  و بلند(STM)مدت    كوتاهي  خود را بر حافظهي كننده

  .كند  مي اعمال(LTM)مدت  

دهد كه ورزش دويدن  نتايج اين تحقيق نشان مي

 حافظه و يادگيري عملكرداجباري روي تردميل، 

هاي صحرايي نر وابسته  احترازي غيرفعال را در موش

بخشد و سرعت يادگيري و تبديل  رفين بهبود ميوبه م

 را مدت ميان مدت و    كوتاهي يادگيري به حافظه

رزش چه به تنهايي و چه در حقيقت و. كند تقويت مي

كننده بر حافظه   رفين نقش تقويتوهمراه با مصرف م

رفين را به اثر مثبت وداشته و اثر منفي مصرف مزمن م

البته تا اين زمان علت اين اثر . نمايد تبديل مي

رفين با ورزش و مكانيسم احتمالي درگير وسينرژيسم م

شايد ورزش و فعاليت . در آن براي ما روشن نيست

بدني، مسيرهاي پاداش و لذت منتهي به يادگيري 
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را به حالت ) وابستگي و اعتياد(رفتارهاي ناسازگارانه 

مولكولي  گرداند و تغييرات سلولي و طبيعي باز مي

ناشي از مصرف مواد اعتيادآور را اصالح كرده و بهبود 

 ي شود كه همه همين دليل توصيه مي  به. بخشد مي

تاد تحت تيمار ورزش و فعاليت مردم به ويژه افراد مع

بدني منظم و دراز مدت قرار گيرند تا بهبودي و 

 .تر برقرار گردد ها سريع سالمتي جسمي و فكري آن

در اين زمينه راه براي ساير محققان باز است تا با 

 به جاي ورزش ، اعمال ورزشي تغيير در شيوه

دوار،  هاي اختياري با چرخ اجباري با تردميل، روش

اين زمينه  تري در ، به نتايج روشن... ط شلوغ ومحي

رود كه  هر حال، اميد آن مي  به. دست يابند

 تحقيق، بتواند گام مهمي به سوي دستاوردهاي اين

  وفهم و درك بيشتر ارتباط ميان ورزش و تمرين بدني

 حافظه و يادگيري برداشته و  باوابستگي و اعتياد

گيري و درمان  شكاري اصولي و سودمند براي پي راه

فكري  هاي جسمي و وابستگي و اعتياد و كاهش زيان

  .ناشي از آن فراهم نمايد

 

References 

1. Nestler EJ. Common molecular and cellular 
substrates of addiction and memory. Neurobiol 
Learn Mem 2002; 78(3): 637-47. 

2. Hicks RR, Boggs A, Leider D, Kraemer P, Brown 
R, Scheff SW, et al. Effects of Exercise Following 
Lateral Fluid Percussion Brain Injury in Rats. 
Restor Neurol Neurosci 1998; 12(1): 41-7. 

3. Berchtold NC, Kesslak JP, Pike CJ, Adlard PA, 
Cotman CW. Estrogen and exercise interact to 
regulate brain-derived neurotrophic factor 
mRNA and protein expression in the 
hippocampus. Eur J Neurosci 2001; 14(12): 
1992-2002. 

4. Samorajski T, Delaney C, Durham L, Ordy JM, 
Johnson JA, Dunlap WP. Effect of exercise on 
longevity, body weight, locomotor performance, 
and passive-avoidance memory of C57BL/6J 
mice. Neurobiol Aging 1985; 6(1): 17-24. 

5. Ahmadiasl N, Alaei H, Hanninen O. Effect of 
exercise on learning ,memory and levels of 
epinephrine in rats hippocampus. J. Sport Sci. 
Med 2003; 2(3): 106-9. 

6. Azizi Malekabadi H, Alaie H, Hosseini M. The 
effect of short- term physical activity (treadmill 
running) on spatial learning and Memory in the 
intact and morphine dependent male rats. Journal 
of Isfahan Medical School 2008; 26(89):135-46. 

7. Alaei H, Moloudi R, Sarkaki AR, Azizi-
Malekabadi H, Hanninen O. Daily running 
promotes spatial learning and memory in rats. J. 
Sport Sci. Med 2007; 6: 429-33. 

8. Babri Sh, Raeisi P, Alaei H, Sharifi M, 
Mahaddes G. Effect of forced treadmill exercise 
on long-term potentiation (LTP) in the dentate 
gyrus of hippocampus in male rats. Physiology 
and Pharmacology 2008; 12(1): 39-45. 

9. Reisi P, Alaei H, Babri Sh, Sharifi MR, 
Mohaddes G. Effects of treadmill running on 
spatial learning and memory in streptozotocin-
induced diabetic rats. Neuroscience Letters 2009; 
455(2): 79-83. 

10. Motamedi F, Ghasemi M, Ghiafeh Davoodi F, 
Naghdi N. Comparison of learning and memory 
in morphine dependent rats using different 
behavioral models. Iranian J Pharmaceut Res 
2003; 2(4): 225-30. 

11. van Praag H, Christie BR, Sejnowski TJ, Gage 
FH. Running enhances neurogenesis, learning, 
and long-term potentiation in mice. Proc Natl 
Acad Sci U S A 1999; 96(23): 13427-31. 

12. van Praag H, Kempermann G, Gage FH. 
Running increases cell proliferation and 
neurogenesis in the adult mouse dentate gyrus. 
Nat Neurosci 1999; 2(3): 266-70. 

13. Kempermann G, Kuhn HG, Gage FH. More 
hippocampal neurons in adult mice living in an 
enriched environment. Nature 1997; 386(6624): 
493-5. 

14. Vijay Kumar K, Naidu MUR. Effect of oral 
melatonin on exercise-induced oxidant stress in 
healthy subjects. pharmacology 2002; 34(4): 
256-9. 

15. Tong L, Shen H, Perreau VM, Balazs R, Cotman 
CW. Effects of exercise on gene-expression 
profile in the rat hippocampus. Neurobiol Dis 
2001; 8(6): 1046-56. 

16. Woods JA, Ceddia MA, Zack MD, Lowder TW, 
Lu Q. Exercise training increases the naive to 
memory T cell ratio in old mice. Brain Behav 
Immun 2003; 17(5): 384-92. 

17. Radak Z, Kaneko T, Tahara S, Nakamoto H, 
Pucsok J, Sasvari M, et al. Regular exercise 
improves cognitive function and decreases 

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


 ان و همكارشيوا خيام حقيقي  … احترازي ي مدت بر يادگيري و حافظه بررسي اثرات ورزش ميان

  517 1388آبان / 99شماره /  سال بيست و هفتم –مجله دانشكده پزشكي اصفهان 

oxidative damage in rat brain. Neurochem Int 
2001; 38(1): 17-23. 

18. Teri L, McCurry SM, Buchner DM, Logsdon 
RG, LaCroix AZ, Kukull WA, et al. Exercise and 
activity level in Alzheimer's disease: a potential 
treatment focus. J Rehabil Res Dev 1998; 35(4): 
411-9. 

19. Teri L, Gibbons LE, McCurry SM, Logsdon RG, 
Buchner DM, Barlow WE, et al. Exercise plus 
behavioral management in patients with 
Alzheimer disease: a randomized controlled trial. 
JAMA 2003; 290(15): 2015-22. 

20. Guyton AC, Hall JE. Textbook of medical 
physiology. 11th ed. Philadelphia: Elsevier 
Saunders; 2006. p. 723-7. 

21. Parle M, Dhingra D, Kulkarni SK. Improvement 
of mouse memory by Myristica fragrans seeds. J 
Med Food 2004; 7(2): 157-61. 

22. Weiss U, Titze S. [Movement, play and sports in 
the treatment of drug addicts]. Schweiz Rundsch 

Med Prax 1994; 83(34): 921-6. 
23. Izquierdo I. Effect of naloxone and morphine on 

various forms of memory in the rat: possible role 
of engogenous opiate mechanisms in memory 
consolidation. Psychopharmacology (Berl) 1979; 
66(2): 199-203. 

24. Messing RB, Jensen RA, Vasquez BJ, Martinez 
JR, Spiehler VR, Mcgauch JL. Opiate 
modulation of memory. In: Martinez JL, Editor. 
Endogenous peptides and learning and memory 
processes. New York: Academic Press; 1981. p. 
256-61, 431-43, 3372. 

25. Shiigi Y, Takahashi M, Kaneto H. Facilitation of 
memory retrieval by pretest morphine mediated 
by mu but not delta and kappa opioid receptors. 
Psychopharmacology (Berl) 1990; 102(3): 329-32. 

26. Poulsen FR, Meyer M, Rasmussen JZ. 
[Generation of new nerve cells in the adult 
human brain]. Ugeskr Laeger 2003; 165(14): 
1443-7. 

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


  

 1388آبان / 99شماره / بيست و هفتم  سال –مجله دانشكده پزشكي اصفهان   518

 
1.  
 

The Effects of Mid-Term Running Activity on Passive 
Avoidance Learning and Memory in Opioid Addicted 
Rats 
 

 

Shiva Khayam Haghighi*, Mohammad Reza Vaez Mahdavi PhD**, 
Parham Reisi PhD***, Hojjatallah Alaei PhD****  
 
* Student of Animal Physiology, Department of Physiology, School of Basic Sciences, Shahed University, 
Tehran, Iran .  
** Associate Professor of Medical Physiology, Department of Physiology, School of Medicine, Shahed 
University, Tehran, Iran. 
*** Assistant Professor of Medical Physiology, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan 
University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 
**** Professor of Medical Physiology, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University 
of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 

Received: 2008.12.16 

Accepted: 2009.5.17 

Abstract 
Previous studies have shown an association between opioid addiction 
and impairments in learning and memory. Due to the fact that exercise 
has positive effects on many physiological systems, including the 
central nervous system, the present study, evaluated the effects of 
treadmill running on learning and memory in opioid addicted rats. 

Background: 

Forty two male wistar rats (300-350 g) were divided into four groups, the 
control group, the control-exercise group, the morphine group and the 
morphine-exercise group. In Morphine-treated groups, Morphine was 
injected intraperitonealy as follow: first 3 days 10 mg/kg, next 3 days 20 
mg/kg and during the last 3 days 40 mg/kg . In exercise groups, the 

exercise program was treadmill running at 17 meters per minute (m/min) 
at 7° inclination for 60 minutes per day (min/day), 7 days/week, for 3 
months. Passive avoidance learning and memory was investigated by 
shuttle box in the rats after 3 months of addiction and exercise. 

Methods:  

Data showed that learning and memory was impaired significantly in the 
morphine-rest group with respect to the control group; however, exercise 
has improved learning and memory in the morphine-exercise group and 
in the control-exercise group. 

Findings: 

The present results suggest that learning and memory is affected under 
the condition of morphine addiction, but treadmill running prevents 
these effects. The data correspond to the possibility that treadmill 
running is helpful in the prevention and alleviation of the cognitive 
decline in opioid addiction.  

Conclusion: 

 

Treadmill running, Learning and memory, Morphine, Rat. 
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