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 30/9/1394: دریافت تاریخ مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 29/10/1394: پذیزش تاریخ 1395ماه  مهر دوم ی/هفته394 یو چهارم/شماره سال سی

 

 تأثیر تمرین هوازی بر تمایل به مصرف مورفین در موش صحرایی نر

 
 3اله عالیی ، حجت2مهدی کارگرفرد، 1سمیه احمدی

 
 

چکیده

ّای هختلف، اثزات  سشایی دارًذ. کاربزد ٍرسش با ًَع ٍ هذت سهاى یاد تأثیز بِتًظیز ٍرسش، بز ایجاد ٍ استوزار اعدارد کِ عَاهل گًَاگًَی  تحقیقات هتعذدی بیاى هی مقدمه:

 .ارسیابی ضذ ّفتِ توزیي َّاسی بز توایل بِ هصزف هَرفیي در هَش صحزایی 4ی حاضز تأثیز  هتفاٍتی را ًطاى دادُ است. اس ایي رٍ، در هطالعِ

ّا آهَسش دادُ ضذًذ  ٍرسش تقسین ضذًذ. ابتذا هَش -ٍرسش ٍ هَرفیي -گزٍُ سالیي، هَرفیي، سالیي 4بِ  اًجام ضذکِرت ًز ًضاد ٍیستار  24ایي هطالعِ بز رٍی  ها: روش

رٍس داخل دستگاُ  11بِ هذت ّز رٍس دٍ ساعت ی، ّا بعذ اس بْبَد رت ضذ. ر کاًَلِکٌٌذ. پس اس بیَْضی، ٍریذ صٍگَال تا با فطار دادى پذال دستگاُ خَد تشریقی، غذا دریافت
ّفتِ رٍی تزدهیل دٍیذًذ. در پایاى، تعذاد  4ّای ٍرسش قبل اس جزاحی بِ هذت  رٍس آخز بذٍى هحذٍدیت غذا بَد. گزٍُ 5رٍس اٍل با هحذٍدیت غذا ٍ  6قزار دادُ ضذًذ کِ 

 گیزی ضذ. عالین تزک اعتیاد اًذاسُ ّای فطار دادُ ضذُ ثبت ٍ ارسیابی ضذ. سپس، در رٍس یاسدّن پذال

اختالف  ّا، بیي گزٍُ ّای غیز فعال در تعذاد پذال ، اها(P < 050/0)ّای هختلف ٍجَد داضت  فعال در گزٍُ ّای عالین تزک ٍ تعذاد پذال داری در تفاٍت هعٌی ها: یافته

 .دار هطاّذُ ًطذ هعٌی

بِ هصزف هَرفیي جلَگیزی کٌذ ٍ عالین تزک را کاّص دّذ. با تَجِ بِ ایي کِ سیستن دٍپاهیي در اعتیاد ًقص تَاًذ اس هیشاى توایل  توزیي َّاسی هی گیزی: وتیجه

 رٍد ٍرسش اس ایي طزیق اثزات خَد را اعوال کزدُ باضذ. هْوی دارد، احتوال هی

 صحزایی هَش هَرفیي، بِ توایل َّاسی، توزیي :کلیدیگان واژ

 
هجلِ داًطکذُ پشضکی . وز صحزایی موش در مورفیه مصزف به تمایل بز هواسی تمزیه تأثیز .الِ حجت عالیی هْذی، کارگزفزد سویِ، احوذی ارجاع:

 927-932(: 394) 34؛ 1395اصفْاى 

 

 مقدمه

(. 1ی جْاى اهررٍز اتر)     ّای ػوذُ اػتیاد، یکی از هؼضالت ٍ ًگراًی

اهرررٍزُ، وصٍّرررگراى اػتیرراد با یرر  تیوررابی تررا ولییرررات هَ کررَ ی ٍ 

کٌٌذ کِ ػَاهل هتؼذدی از جولِ ػَاهل شًتیر    فیسیَ َشی  وَصیف هی

(. هکاًیترن  2ٍ فیسیَ َشی  ٍ ًیس ػَاهل هحیطی دب آى ترْین ّترتٌذ    

تِ هَاد هخذب ٍ تٌذبم قطغ هصرر،، ٌّرَز ترِ دبترتی     دقیق ٍاتتتگی 

ی اخیر، هطا ؼات ٍتیغ ا کترٍفیسیَ رَشی ٍ   شٌاختِ ًرذُ ات). دب دِّ

ًَبٍتایکَ َشی هؤیذ ایي ًظریِ ات) کِ ًَبٍوراًترویترّای هتؼرذدی   

ّای بفتابّای واداشی، دخا ) دابًرذ، کرِ از آى جولرِ     دب ایجاد تیتتن

رشیرر ، باتاژرشیرر ، بلَواهاورشیرر ،  ّررای دٍواهیٌ وررَاى تیتررتن هرری

 (.  3ترٍوًَرشی ، آدبًرشی  ٍ وپتیذّای اٍویَژیذی آًذٍشى با ًام ترد  

دّرذ کرِ دٍوراهیي، هیراًجی ػصرثی اصرلی دب        وحقیقات ًراى هی

تیتتن واداش هلس ات) ٍ تِ طَب وقریثی، ووام هَاد اػتیادآٍب از طریرق  

بردد. دب ٌّگام  ایجاد هی ولییر دب تیتتن دٍواهیٌرشی  ٍ بلَواهاورشی 

ورک اػتیاد، افسایش ورشح بلَواهرات ٍ دٍوراهیي، تاػرر تررٍز ػالیرن      

ای ات) کِ تر تیترتن   وریي هادُ (. دٍواهیي، هْن4شَد   تٌذبم ورک هی

وریي ػاهل دب ایجراد  ر ت ٍ    وَاى بف) کِ اصلی واداش وأثیر دابد ٍ هی

یي غلظ) ایي هادُ، آیذ. تیرتر ترخَشی وَتط ایي تیتتن تِ ٍجَد هی

شرَد ٍ اغلرة دابٍّرای     وَتط تیترتن دٍواهیٌرشیر  آزادترازی هری    

 (. 5شًَذ   تا افسایش تطح دٍواهیي دب هلس هَجة اػتیاد هی ،اػتیادآٍب

ّای تتیابی دب باتطِ تا ًقش دبهاًی ٍبزش دب هؼا جرِ ٍ   بسابش

افظِ ّا، از دبهاى افتردبی وا تْثَد ح بیری از تتیابی تیوابی حتی ویش

ّرا دب ایري    دب تیواباى هثتال تِ آ سایور، ابایِ شذُ ات). تیررتر ورصٍّش  

ضرذ   اثرات ٍبزش(. 6زهیٌِ، تر بٍی ووریي تذًی دٍیذى وورکس دابًذ  

 مقاله پژوهشی
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 شرذُ  ابایِ فرضیِ ایي. دّذ هی تِ هَاد اػتیادآٍب با کاّش دبد ٍ برایش

ِ  دب هرَاد اػتیرادآٍب   ػولکررد  کراّش  تاػرر  ٍبزش، کِ ات)  ی ًتیجر

هرَاد   ٍ ٍبزش ٌّگام دب زا دبٍى هَاد هخذب تیي هتقاتل وحول تترشب

(. ّوچٌریي، ٍبزش  7شرَد    هری  شرذُ  رهٌترر  تا هٌررأ خرابجی   هخذب

وَاًذ تیتتن اویَژیذی هرکسی با فؼرا  کٌرذ ٍ    طَالًی هذت ٍ هٌظن، هی

ِ   هَجة وحریر  بّرایی اویَژیرذی دبٍى    ی دبد دب  زا ٍ افرسایش آترتاً

وَاًذ هیساى آزادتازی تتیابی از  هی ٍ (8جاًَباى بردد  اًتاى ٍ ّن دب 

ًَبٍوراًتویترّا ًظیر دٍواهیي، بلَواهات، اترتیل کرَ یي، تررٍوًَیي ٍ    

 (.6، 9اویَژیذّای اًذٍشى با دب هلس ولییر دّذ  

هرذت ٍ یرا کَوراُ      ا ثتِ تیرتر وحقیقات، وأثیر ٍبزش هٌظن طَالًی

اد هخرذب ٍ ػالیرن وررک هرَبد     هذت با تر بٍی خَد وجَیسی اًَاع هَ

اًذ، اها وحقیقات اًذکی وأثیر ووریي َّازی هیاى هرذت   تربتی قراب دادُ

با تر بٍی ووایل تِ هصر، هَبفیي ٍ تِ دًثا  آى ػالین وررک تربتری   

ّفترِ وورریي ّرَازی ترر      4ی حاضر اثرر   از ایي بٍ، دب هطا ؼِاًذ.  کردُ

 .شذر تربتی بٍی ووایل تِ هصر، هَبفیي دب هَش صحرایی ً

 

 ها روش

ّای صحرایی ًر ًصاد ٍیتتاب ترا ٍزى   ایي وحقیق وجرتی تر بٍی هَش

بررم اًجرام برفر). حیَاًرات دب هرکرس وک یرر ٍ        250-300وقریثی 

ورٍبش حیَاًرات آزهایررگاّی اًیترتیتَ واترتَب کرری وک یرر ٍ ترِ        

داًرگاُ ػلَم وسشرکی اصرفْاى هٌتقرل شرذًذ ٍ ترا شررایط هحیطری        

ی  دبجررِ 20-24یافتٌررذ. حیَاًررات دب هحیطرری تررا دهررای  هطاتقرر) 

تاػ) بٍشرٌایی ٍ   12ی  دبصذ ٍ چرخِ 40-70بطَت) ، براد تاًتی

ی حیَاًات ًگْرذابی ٍ   تاػ) وابیکی تا غ ا ٍ آب کافی دب الًِ 12

 وایی تِ شرح زیر وقتین شذًذ: برٍُ شش 4تِ 

: دب ایري بررٍُ، حیَاًرات ترِ جرای هرَبفیي ترِ        برٍُ ترا یي  -1

 یترر ترا یي ترا ّرر ورذا        هیلری 1/0ی ووپ دتتگاُ خَد وسبیقی،  ٍتیلِ

 دبیاف) ًوَدًذ.

 یتر هرَبفیي ترا    هیلی 1/0دب ایي برٍُ، حیَاًات برٍُ هَبفیي:  -2

 دبیاف) ًوَدًذ.برم تا ّر وذا   هیلی 5غلظ) 

 ذا حیَاًرات ترِ هرذت    : دب ایي بررٍُ، اتتر  ٍبزش -برٍُ تا یي -3

، 1بٍز وایاًی هطاتق تا برٍُ  11دب  ،دٍیذًذ، تپسّفتِ بٍی وردهیل  4

 تا یي دبیاف) کردًذ.

: دب ایري بررٍُ، اتترذا حیَاًرات هطراتق      ٍبزش -برٍُ هَبفیي -4

 هَبفیي دبیاف) کردًذ. 2تپس هطاتق تا برٍُ ٍبزش ًوَدًذ،  3برٍُ 

اتتفادُ شذ؛ تِ طَبی ردهیل ترای اًجام فؼا ی) َّازی، از دتتگاُ و

ی آزهرایش، یر  بٍز دب    کِ حیَاًات برٍُ تا یي ٍ هَبفیي طری دٍبُ 

ِ  10هیاى  ّرا   ی بررٍُ  دقیقِ تر بٍی وردهیل خاهَش قراب برفتٌذ وا ّور

ّرای ٍبزش تؼرذ از یر      (. بر10ٍُوح) شرایط یکتاى قراب تگیرًذ  

شراهل    ًاهِ . شیَُی اصلی شذًذ ًاهِ ّفتِ آشٌاتازی تا وردهیل ٍابد شیَُ

بٍز دب ّفترِ از هرذت    5دٍیذى بٍی وردهیل تا بػای) اصل اضافِ تاب، 

هتر/دقیقِ بتیذ ٍ ترِ   20تِ  5دقیقِ ٍ ترػ) ووریي از  50دقیقِ تِ  10

 (.11ّفتِ تِ طَ  اًجاهیذ   4هذت 

دبصذ تا  10حیَاًات تا وسبیق داخل صفاقی کلرا  ّیذبات تپس، 

م تیَْش شذًذ. وس از وأییذ تیَْشی، شرکا،  برم/کیلَبر هیلی 450دز 

ی بردى ایجاد ٍ اًتْای کراوتر داخرل ٍبیرذ شٍبرَالب      کَچکی دب ًاحیِ

خابجی دب تو) بات) ایجاد شذ  ٍ طر، دیگر، کاوتر از ور) بردى 

خابی شذ ٍ دب ًْای)، تر کاوتر ٍبیرذی ترا اترتفادُ از تریواى دًرذاى      

(. جْر) جلرَبیری از   10، 12-13وسشکی بٍی تر حیَاى و ثی) شذ  

ػفًَ) احتوا ی تِ وواهی حیَاًات جٌتاهایتیي ٍ تفازٍ یي تِ ورویة تِ 

برم/کیلَبرم تِ صَبت ػضرالًی وسبیرق شرذ ٍ     هیلی 250ٍ  20هقادیر 

 (.12ّای اًفرادی هٌتقل بردیذًذ   وس از تِ َّش آهذى تِ قفس

تاػ) برتٌِ ًگرِ داشرتِ شرذ.     24تؼذ از تْثَدی، حیَاى تِ هذت 

دب (. 13بٍز قراب دادُ شذ   11تپس، داخل دتتگاُ خَد وسبیقی تِ هذت 

ی بایاًِ ثث) شذُ تَد،  ّای فؼا  ٍ غیر فؼا  کِ تِ ٍتیلِ وایاى، وؼذاد وذا 

(. الزم ات) اشرابُ  14ّای هختلف، هقایتِ شذ   دب ّر برٍُ ٍ تیي برٍُ

 تاشذ. هَبفیي هیشَد کِ وؼذاد وذا  فؼا ، تیاًگر هیساى ووایل تِ هصر، 

، Naloxan-HCLدب وایرراى بٍز یررازدّن، از آزهررایش ًا َکترراى    

 یتر ًا َکتاى  برم/هیلی هیلی 4/0شرک) وَ یذ دابٍ( اتتفادُ شذ. ّرحیَاى، 

دقیقِ، ػالیرن   30تِ صَبت دبٍى صفاقی دبیاف) کرد ٍ تپس تِ هذت 

بٍی دٍ وا،  (. ایي ػالین، شاهل وؼذاد ایتتادى15ورک اػتیاد ابزیاتی شذ  

 (. 10خاباًذى تذى، دفغ هذفَع، دًذاى قرٍچِ ٍ وریذى تَد  

 Paird tّای فؼا  دب ّر برٍُ از طریق آزهرَى   هیاًگیي وؼذاد وذا 

ّا دب طری   ّای فؼا  ٍ غیر فؼا  دب تیي برٍُ هقایتِ بردیذ. وؼذاد وذا 

هقایتِ شرذ.   Repeated measure ANOVAبٍز از طریق آزهَى  11

، وحلیرل ٍ دب  One-way ANOVAرک اػتیاد تا بٍش آهرابی  ػالین و

 ػٌَاى تِ P < 050/0اتتفادُ شذ.  Tukey دابی، از آزهَى صَبت هؼٌی

ِ  ّا دادُ ٍ بردیذ ولقی دابی هؼٌی تطح  خطرای  ± هیراًگیي  صرَبت  تر

 .شذًذ دادُ ًراى هؼیاب

 

 ها افتهی

آى،  ووریي َّازی دب ووایل تِ هصر، هَبفیي هؤثر ترَد ٍ ترِ دًثرا    

داد؛ ترِ طرَبی کرِ دببررٍُ ترا یي، وؼرذاد        ػالین ورک با کاّش هی

دابی  بٍز ترِ طرَب هؼٌری    6بٍز آخر دب هقایتِ ترا   5ّای فؼا   وذا 

 ٍبزش تؼرذ از   -(. ّوچٌریي، دب بررٍُ ترا یي   P < 001/0کوتر تَد  

ّای فؼرا  دب   دابی دب وؼذاد وذا  ّفتِ ووریي َّازی، کاّش هؼٌی 4

دب اها  ؛(P < 010/0بٍز اٍ  هراّذُ شذ   6ایتِ تا بٍز آخر دب هق 5

بٍز آخر ترِ   5ّای فؼا   وؼذاد وذا دابی  تِ طَب هؼٌیبرٍُ هَبفیي، 
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 -(. دب برررٍُ هررَبفیيP < 010/0بٍز اٍ ، تیرررتر تررَد   6ًتررث) 

بٍز آخر ًترث) ترِ بٍزّرای اٍ      5ّای فؼا  دب  ٍبزش، وؼذاد وذا 

 (.1 شکل ( P < 050/0دابی داش)   کاّش هؼٌی

 

 
روز اول  6روز آخر در مقایسه با  5های فعال در  ی تعذاد پذال مقایسه. 1شکل 

 در P < 010/0: ##سالین؛  گروه در P < 001/0: ***؛ (n = 6)در هر گروه 

 در P < 050/0: £؛ مورفین گروه در P < 010/0: ¥¥؛ ورزش -سالین گروه

 ورزش -مورفین گروه

 

ّرای هختلرف،    ّای غیرر فؼرا  تریي بررٍُ     وذا ی وؼذاد  دب هقایتِ

  (.2دابی هراّذُ ًرذ  شکل  وفاٍت هؼٌی

 

 
های مختلف در طی  های غیر فعال بین گروه ی تعذاد پذال . مقایسه2شکل 

 .نشذ مشاهذه مختلف های گروه بین داری معنی ؛ اختالف(n = 6)روز  11

، از ٍبزش -ّای فؼا  دب بررٍُ هرَبفیي   از تَی دیگر، وؼذاد وذا 

دابی کوترر   دب ووام بٍزّا تِ جس بٍز اٍ ، تِ طرَب هؼٌری   برٍُ هَبفیي

دّذ ووریي َّازی، ووایل  ( کِ ًراى هیP ٍ 001/0 > P < 010/0تَد  

 (.3تِ هصر، هَبفیي با تِ طَب چروگیری کاّش دادُ ات)  شکل 

 

 
 -و مورفینهای مورفین  های فعال بین گروه ی تعذاد پذال مقایسه. 3 شکل

 گروه با مقایسه در P < 010/0: **؛ (n=  6)روز  11ورزش در طی 

 مورفین گروه با مقایسه در P < 001/0 :*** ؛ مورفین

 

ٍبزش  -ٍ ترا یي  ی ػالین وررک تریي دٍبررٍُ ترا یي     دب هقایتِ

ِ   اختال، هؼٌی ی ػالیرن   دابی ٍجَد ًذاش)، اها دب برٍُ هرَبفیي، ّور

ٍبزش،  -ورک افسایش یاف) ٍ دب هقایتِ تا دٍ بررٍُ ترا یي ٍ ترا یي   

ٍبزش،  -(. دب بررٍُ هرَبفیي  P < 050/0داب ترَد    ایي اختال، هؼٌری 

دابی  ووام ػالین تِ جس ورش ًتث) تِ بررٍُ هرَبفیي، ترِ طرَب هؼٌری     

وورریي   ،دّرذ  ( کِ ًرراى هری  P ٍ 010/0 > P< 050/0کاّش داش)  

     ِ ای کراّش دادُ اتر)    َّازی، ػالین وررک با ترِ طرَب قاترل هالحظر

 (.1 جذٍ  

 

 بحث

هطا ؼات قثلی از خَد وسبیقی تِ ػٌرَاى هرذ ی تررای تربتری هیرساى      

 (. دب ایي هطا ؼِ ًیس10، 16 اًذ  ووایل تِ هصر، هَبفیي اتتفادُ کردُ

 

 های مختلف ی عالیم ترک در گروه مقایسه. 1جذول 

  گروه

 عالیم

 ورزش -مورفین مورفین ورزش -سالین سالین

 33/8 ± 73/3‡‡ 33/28 ± 93/3††** 63/7 ± 43/3 83/7 ± 33/3 ایستادن روی دو پا

 33/15 ± 73/3 33/4 ± 83/3  خاراندن بدن
*†43/3 ± 53/19 

‡23/3 ± 33/5 

 63/1 ± 23/3‡ 13/3 ± 13/3†* 83/3 ± 13/3 33/1 ± 33/3  دفع مدفوع

 33/13 ± 33/3‡‡ 63/43 ± 33/1†* 33/26 ± 83/3 13/28 ± 33/3 دندان قروچه

 23/3 ± 33/3 63/3 ± 23/3†* 33/3 ± 33/3 33/3 ± 33/3  پرش
* :050/0 > P 010/0 :** ؛دب هقایتِ تا برٍُ تا یي > P دب هقایتِ تا برٍُ تا یي 
† :050/0 > P 010/0: †† ؛ٍبزش -دب هقایتِ تا برٍُ تا یي > P شٍبز -دب هقایتِ تا برٍُ تا یي 
‡ :050/0 > P 010/0 :‡‡ ؛ دب هقایتِ تا برٍُ هَبفیي > P دب هقایتِ تا برٍُ هَبفیي 
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از ایي هذ  ترای تربتری ووایرل ترِ هصرر، هرَبفیي اترتفادُ شرذ.        

ّای تِ دت) آهذُ ًراى داد کِ ٍبزش َّازی، وَاًتتِ ات) ترا   یافتِ

ّای فؼا ، هیساى ٍاتتتگی تِ هصر، هرَبفیي ٍ ترِ    کاّش وؼذاد وذا 

ّرای   دًثا  آى ػالین ورک با ًیس کاّش دّذ؛ تِ طَبی کِ وؼذاد وذا 

فؼا  ٍ ػالین ورک تِ جس ورش دب برٍُ هَبفیي + ٍبزش ًتث) ترِ  

 ای کاّش یافتِ تَد.  برٍُ هَبفیي تِ طَب قاتل هالحظِ

اثررات وررَیقی دب بت دابد ٍ   دّذ کرِ ٍبزش   شَاّذ ًراى هی

شرَد ٍ   بری هی ایي اثرات ورَیقی، از طریق تیتتن اویَژیذی هیاًجی

ی هرَبفیي ٍ   ٍبزش حذاقل تؼضی از ّواى هتیرّایی با کِ تِ ٍتیلِ

(. تٌاترایي، احتوا  14، 17تازد   شًَذ، فؼا  هی ّا فؼا  هی تایر اویات

ی  زش کِ دب هطا ؼِبٍد کاّش ووایل تِ هصر، هَبفیي دب اثر ٍب هی

حاضر اثثرات شرذُ اتر)، قتروتی هرترَف ترِ فؼرا  شرذى تیترتن          

 اٍویَژیذی آًذٍشى تاشذ. 

ا ثتِ، اًَاع ٍبزش تا طَ  زهاى هتفاٍت، اثرات هختلفی ترر بٍی  

هیساى هصر، هَبفیي ٍ دیگر اویَژیذّا اػوا  کردُ ات)؛ ترِ طرَبی   

   ِ  ٍبزش هیراى  کِ دب وحقیقات قثلی تِ ایي ًکتِ اشابُ شرذُ اتر) کر

دبکراّش هیرل ترِ هصرر،      دب هقایتِ تا ٍبزش کَوراُ هرذت،   هذت

(. ضوي ایي کِ دب وحقیقی اثثرات  11، 18هَبفیي هؤثرور تَدُ ات)  

ّفترِ، هیرساى    6شذُ ات) کِ فؼا یر) بٍی چررگ بررداى ترِ هرذت      

(. ترا  19دّرذ    ّای ًر ٍ هرادُ کراّش هری    هصر، کَکاژیي با دب بت

ّفتِ ووریي َّازی تِ کاب برفترِ   4حاضر  وَجِ تِ ایي کِ دب وحقیق

شذُ ٍ هیساى هصر، هَبفیي کاّش داشتِ ات)، ًتایج وحقیق حاضرر  

ّرای   ی ایي هَضرَع اتر). برسابش    ّوراُ تا ًتایج قثلی، وأییذ کٌٌذُ

( ٍ فؼا ی) ٍبزشی 16قثلی، تیاًگر ایي ات) کِ دٍیذى بٍی وردهیل  

وحررک کراّش    ّای تی رٍُ(، ػالین ورک با دب هقایتِ تا ب8، 20شٌا  

ّفتِ  4دّذ. تٌاترایي، کاّش ػالین ورک دب وحقیق حاضر، وس از  هی

 ووریي َّازی تا ایي ًتایج ّوخَاًی دابد.

اًرذ کرِ هیرساى ٍ ترطح هلرسی       شوابی از وحقیقرات ًرراى دادُ  

ًَبٍوراًتویترّای هتؼذدی از جولِ دٍواهیي دب ٌّگرام ٍبزش ولییرر   

(، 16یٌرشی  دب ایجاد ػالین ورک هَبفیي  (. تیتتن دٍواه13کٌذ   هی

ّای واداش، وقَی) ٍ ًیس  ٍاتتتگی هَبفیي ٍ ّوچٌیي، دب ایجاد واتخ

دخا ) آى دب تَء هصر، دابٍ دب هطا ؼات هتؼذدی ًراى دادُ شرذُ  

 ایي تِ خَد وحقیق ّوکاباى، دب ٍ Fontes-Ribeiro(. 21-22ات)  

 8 هرذت  تِ وردهیل بٍی َّازی ٍ هٌظن ٍبزش کِ داشتٌذ اشابُ ًکتِ

ِ  اهرر،  ایي ٍ دابد وَشاًی ّن دابٍ هصر، تَء تا ّفتِ،  ورأثیر  د یرل  تر

 ایري  ًترایج  تٌاترایي،(. 23  ات) دٍواهیٌرشی  تیتتن بٍی تر ٍبزش

وورریي ّرَازی   تِ وأثیر احتوا ی  هطا ؼات قثلی، ًتایج تا ّوراُ وحقیق

ػالین وررک  تر جلَبیری از هیساى ووایل تِ هصر، هَبفیي ٍ کاّش 

اشابُ دابد ٍ تا وَجِ ترِ ایري کرِ تیترتن دٍواهیٌرشیر  دب اػتیراد ٍ       

تیتتن واداش ًقش هْوی دابد، شایذ ووریي ّرَازی از ایري طریرق،    

وَاًذ تِ ػٌَاى ی  ػاهل کور    هیاثرات خَد با اػوا  کردُ ات) ٍ 

ی ابزشوٌذ دب دبهاى ٍ تْثَد ٍضؼی) افراد هؼتاد هَبد اترتفادُ   کٌٌذُ

 بیرد. قراب

 

 تشکر و قدردانی

ی وسشرکی   ایي وصٍّش، تا هتاػذت ٍ یابی برٍُ فیسیَ َشی داًررکذُ 

ٍتریلِ، صرویواًِ از    داًرگاُ ػلَم وسشکی اصفْاى تِ اًجام بتیذ. تذیي

ی وسشکی ٍ ًیس ترکاب خاًن دکترر   ّای هادی ٍ هؼٌَی داًرکذُ حوای)

 شَد. باداحوذی ٍ ترکاب خاًن ػلیسادُ قذبداًی هی
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The Effect of Aerobic Exercise on Tendency to  

Consumption of Morphine in Male Rat  
 

Somayeh Ahmadi1, Mehdi Kargarfard2, Hojatallah Alaei3 

 

Abstract 

Background: Several investigations have suggested that many factors affect the creation and perpetuation of 

morphine addiction such as exercise. Applying exercise with different lengths and types showed different effects 

on this addiction. This study aimed to assess the influence of four weeks of aerobic exercise on the desire to 

consume morphine in male rats. 

Methods: This study was done on 24 male wistar rats divided into 4 equal groups of saline, morphine, saline-

exercise and morphine-exercise. At first, the rats were trained to receive small pallets with pressing active lever 

in self-administration apparatus. Then, all animals were anaesthetized and the jugular vein was cannulated. After 

recovery, the animals were placed into the self-administration apparatus 2 hours a day for 11 days. The first  

6-days, animals were food-restricted and the later 5 days, were without food restriction. The exercise groups ran 

on the treadmill for 4 weeks before surgery. Finally, the numbers of lever pressing were recorded and evaluated. 

After 11 days, withdrawal symptoms were measured. 

Findings: The number of active lever pressing, and withdrawal symptoms were significantly difference among the 

groups; but there was no significant difference in number of passive lever pressing between the groups (P < 0.05). 

Conclusion: The results of this study showed that probably, aerobic exercise can prevent tendency to consumption 

of morphine and reduce withdrawal symptoms in rats. It is possible that exercise exerts the effect on morphine 

addiction via the dopamine system. 
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