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  7931اول شهریور  ی /هفته584 ی /شمارهمو شش  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 7/6/7332تاریخ چاپ:  73/5/7332تاریخ پذیرش:  72/3/7332تاریخ دریافت: 

  
 ی خاکستری دور قناتی متعاقب مصرف مرفین تأثیر تمرین هوازی بر میزان رهاسازی دوپامین در ناحیه

 
 3اله عالیی ، حجت2مهدی کارگرفرد، 1صفورا علیزاده

 
 

چکیده

ی خاکستری دور قناتی  ناحیه گیری و درمان اختالالت رفتارهای ناشی از اعتیاد به مرفین مؤثر باشد. تواند در پیش ورزش میبر اساس تحقیقات متعدد،  مقدمه:

(Periaqueductal gray  یاPAGشامل ،) هحیااین ن دوپامین درن اد کردآزها و  اثر بر این نورونثیرات خود را از طریق أمرفین ت است که زیادی دوپامینی های نورون 
 .های سالم و معتاد به مرفین انجام شدRatدر  PAGی  تأثیر تمرین هوازی بر میزان رهاسازی دوپامین در هستهی حاضر با هدف بررسی  مطالعه . از این رو،کند اعمال می

های ورزش به مدت  گروه اصلی سالین، مرفین، سالین + ورزش و مرفین + ورزش تقسیم شدند. گروه 4به  انجام شد که Wistarنر نژاد  Rat 72این مطالعه، بر روی  ها: روش

های مختلف در  پس از تهیه کردن نمونهروز انجام و بعد از آن عالیم ترک گرفته شد.  3گرم در  میلی 41و  71، 71تزریق درون صفاقی مرفین سه دز هفته روی تردمیل دویدند.  4
مقدار  (HPLCیا  High-performance liquid chromatographyباال ) کارایی با مایع کروماتوگرافی دستگاهبا استفاده از میکرولیتری  51 یها (Sample) سمپل

برای بررسی نتایج، میانگین  گیری شد. زهااند( DOPACیا  Dihydroxyphenylacetic acid-3,4هیدروکسی فنیل استیک اسید ) دی متابولیت آن،و  دوپامین
 .استفاده شد Tukey با آزمون تعقیبی One-way ANOVAدر هرگروه با استفاده از روش آماری  متابولیت آنو  دوپامینغلظت 

 .(P < 151/1) بودداری بیشتر  های مرفین، مرفین + ورزش و نیز سالین + ورزش در مقایسه با گروه سالین به طور معنی غلظت دوپامین و متابولیت آن در گروه ها: یافته

تواند با آزادسازی دوپامین به عنوان یک  می PAGی  های دوپامینی ناحیه نتایج این مطالعه نشان داد که به احتمال زیاد، تمرین هوازی با تأثیر بر نورون گیری: نتیجه

 .گیری کننده از اعتیاد استفاده شود روش پیش

 باال کارایی با مایع کروماتوگرافی، هیدروکسی فنیل استیک اسید دوپامین، دیمرفین، تمرین هوازی،  واژگان کلیدی:

 
ی خاکستری دور قناتی متعاقب  هوازی بر میزان رهاسازی دوپامین در ناحیهتأثیر تمرین  .اله علیزاده صفورا، کارگرفرد مهدی،  عالیی حجت ارجاع:

 272-277(: 425) 36؛ 7332مجله دانشکده پزشکی اصفهان . مصرف مرفین

 

 مقدمه

اعتیاد، نوعی بیماری مغزی است و به دنبال مصرف مکررر داروارا ی   

دانر،،   اا را تغییر مری  فعالیت نورون ی که ز ست شیمی، شکل و نحوه

ی مصررف داروارای اعتیراد،ور،     تر ن عارضره  . مهم(1)شود  ا جاد می

اا بر سیستم عصبی است که منجر بره در افرت الرو نی دارو     تأثیر ،ن

( و با تأثیرگذاری بر سیسرتم ارادام مغرز، موارج ا جراد      2شود ) می

مرواد اعتیراد،ور، مراکرز     (.3گرردد )  معتاد مری وابستگی فکری در افراد 

اادام مغرز نییرر سیسرتم دواامینر  رو مزولیمبیرو را برید از  ر،        

کنن، و با  الرت سرووشری ا جراد شر،ه از مصررف ا رن        تحر و می

دارواا، مواج فعالیت ش، ، ا رن بشرد از سیسرتم عصربی مرکرزی      

مغز ار بار شون،. از ،ن اا ی که با تکرار مصرف دارو، مراکز لذت  می

شون، تا  الت البیعری ورود    تر می بید از اید در برابر تحر و مقاوم

ای ارز افرزا د میرزان     را باز ابن،، برای رسی،ن بره سرووشری رراره   

 (.2مصرف دارو واود ن،ارد )

 کی از ا ن دارواای اعتیاد،ور، مرفین است که با واصریت ضر،   

 ی در دو داره  (.4رود ) دردی اهت تسکین درداای ش، ، به کار مری 

اای اعتیاد از الر ق شناسرا ی   اویر، داند انسان برای شناوت مکانیزم

ارای مغرزی افرزا د ایر،ا کررده و در       مواد شیمیا ی مترشحه از استه

ارای گووتامینر  رو و    ارز ابی نقد داروارای اعتیراد،ور برر سیسرتم    

 (.5-6است )  ای داشته دواامینر  و نقد براسته

 مقاله پژوهشی
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می از ذوا ر کاتکول ،مینری مغرز را تيرکیل    از الرفی، دواامین نی

ی  ای بره و ر ه اسرته    ارای قاعر،ه   دا، و قسمت اعیم ،ن در عق،ه می

ی محر،ودی از   و منطقره   ی ،میگر،ال  اسرته  ی ،کومبنس،  دار، استه دم

 در مغرز ماننر،   یمتعر،د  یارا  اسرته  قير مغرز متمرکرز شر،ه اسرت.    

 سرولئوس و، لوکوس Ventral tegmental area (VTA) کومبنس،،

 (،PAG را   Periaqueductal greyی واکسرتری دور قنراتی )   نا یره 

 ادیر و درمران اعت  یریدر اوروگ ی شیمیا ی  از الر ق ا ن ماده توانن، یم

کره  کری از مراکرز     PAGعرووه برر ا رن،    . (7-8) نقد داشته باشن،

 و با تواره  (9اساسی در سیستم نزولی کنترل درد شناوته ش،ه است )

 توانر،  می است، ز ادی دواامینی اای نورون ا ن نا یه شامل ا ن که به

در سیستم سرووشی ناشی از مصرف مرفین تأثیر قابل تواهی را ا فرا  

 تحر رو  برا  د گر مواد مش،ر، رود مرفین و (. ا تمال می11-11کن، )

 را سرووشری  زا ری و  نيرئه  اثرر  سیستم دواامینی ا ن ی ان،ازه از بید

 (.12-13)کنن،  ا جاد می

توان، در تعر، ل اعتیراد    به عووه،  کی از اارامتراای مهمی که می

ی  نقد مهمی داشته باش،، ورزم اسرت. بره  قرین، ورزم در زمینره    

کنر،   گیری از رفتاراای اعتیاد،ور نقد مؤثری ا فرا مری   اصوح و اید

دانر، کره ورزم قرادر اسرت کرااد تولیر،        اا نيان مری  (.  افته14)

نفر ن( را که به عوت سرو    نفر ن و نوراای )دواامین، اای اا کاتکو مین

مصرف دارواا ا جاد ش،ه است، ابران نما ،. اس ممکرن اسرت کره    

ی با ارزم در درمان اعتیراد و   ورزم به عنوان  و عامل کمو کنن،ه

(. از ا ن رو، در 15بهبود وضعیت افراد معتاد مورد استفاده قرار گیرد )

تمر ن اوازی بر میرزان رااسرازی دوارامین در     ی  اضر، تأثیر مطالعه

 .اای معتاد به مرفین مورد ارز ابی قرار گرفتRatدر  PAGی  استه

 

 ها روش

برا   Wistarاای صحرا ی نر نر اد   ی تجربی، بر روی موم ا ن مطالعه

گرم انجام گرفت.  یوانات در مرکرز تکییرر و    251-311وزن تقر بی 

ارورم  یوانات ،زما يگاای انستیتو ااستور کرج تکییر و به دانيگاه 

عووم ازشکی اصفهان منتقل ش،ن، و با شرا ط محیطی مطابقت  افتنر،.  

 رالوبرت  ، گرراد  ی سرانتی  دراره  21-24 یوانات در محیطی با دمرای  

ی روشنا ی و ترار کی برا ارذا و     ساعته 12ی  رروه درص، و 71-41

گروه تا ی شامل 7گروه  4ی  یوانات نگه،اری و به  ،ب کافی در  نه

روز متوالی(، گرروه مررفین )تزر رق     9سالین )دربافت سالین به م،ت 

 و  21، 11درون صرررررفاقی مررررررفین در دزارررررای افزا يررررری    

وه ورزم + (، گررر16-17روز( ) 9گرم/کیورروگرم برره مرر،ت  میورری 41

بره  و سپس، در افرت سرالین   افته دو ،ن روی تردمیل  4سالین )ابت،ا 

افتره دو ر،ن روی    4روز( و گرروه ورزم + مررفین )ابتر،ا     9م،ت 

 مرفین( تقسیم ش،ن،. 2و سپس، در افت مرفین مطابق با گروه تردمیل 

اسرتفاده شر،ب بره    برای انجام فعالیت اوازی، از دسرتگاه تردمیرل   

ی ،زمرا د،  رو    نات گروه سالین و مرفین الری دوره الوری که  یوا

ی  دقیقه بر روی تردمیل واموم قرار گرفتن، ترا امره   11روز درمیان 

اای ورزم بعر،   (. گروه17اا تحت شرا ط  کسان قرار بگیرن، ) گروه

 دقیقره و برا سررعت     5-11از  و افته ،شناسازی با تردمیل به مر،ت  

نامه، شرامل دو ر،ن    ی اصوی ش،ن،. شیوه نامه متر/دقیقه وارد شیوه 8-5

 روز در افتره از مر،ت    5روی تردمیل برا رعا رت اصرل اضرافه برار،      

متر/دقیقه رسی،ب بره   21به  5دقیقه و سرعت تمر ن از  51دقیقه به  11

 ی دوم  دقیقرره، افترره 11-21ی اول  ای کرره مرر،ت تمررر ن افترره گونرره

دقیقره و   51ی رهرارم   دقیقره، افتره   41-51ی سوم  فتهدقیقه، ا 41-31

اای سوم   و افته 15-21ی دوم  ، افته11-15ی اول  سرعت تمر ن افته

 (.18افته به الول انجامی، ) 4متر/دقیقه بود و به م،ت  21و رهارم 

 منیرور  بره  اروازی،  تمرر ن  افتره  4 از که اس است ذکر به  زم

 متر/دقیقره  15 سررعت  برا  و هدقیقر  15 م،ت به اوازی، ظرفیت  فظ

ی تزر رق و   ش،. بع، از اا ان دوره تمر ن و اس از ،ن تزر ق انجام می

، شررکت تولیر، دارو(   Naloxan-HCLتمر ن، از ،زمرون نالوکسران )  

لیترر نالوکسران بره صرورت      گرم/میوی میوی 4/1استفاده ش،. ار  یوان 

دقیقره عو رم ترر      31درون صفاقی در افت کرد و سپس، به مر،ت  

(. ا ن عو رم شرامل تعر،اد ا سرتادن روی دوارا،      15اعتیاد گرفته ش، )

 (. 17واران،ن ب،ن، دن،ان قروره و ار ،ن بود )

اا با گیوتین ا،ا ش،. مغزاا به سرعت برداشته Ratبع، از ،ن سر 

  PAGی  متررری نا یرره  میورری 2و بررا اسررتفاده از مرراتر کس و ارران    

تعیین ش،ه برود، ار،ا    Paxinos( را که بر اساس االوس 28/8-28/5)

لیتری قرار داده ش،. ،ن گراه،   میوی 5/1( و در میکروتیوب 19-21ش، )

و  3میکرولیترر   51ول و مر  15/1سی ارکور و اسی،  سی 1در محوول 

  ای،روکسررررررری بنز رررررررل ،مرررررررین ای،روبروما ررررررر، دی -4

(3, 4-di-hydroxy benzyl amine hydrobromide  ا DOPAC )

 ثانیره امو نرا ز و بره مر،ت      31به عنوان استان،ارد داووی بره مر،ت   

دقیقه سانتر فیو  گرد ،. سپس، محوول رو ی برداشته شر، و بره ،ن    5

دقیقره مریکس و    15اضافه گرد ر، و بره مر،ت     گرم اودر ،لومینا 1/1

 لیتررر بررافر تررر س و سررپس،   میورری 5/1سررانتر فیو  شرر،. بعرر، از ،ن، 

لیتر ،ب مقطر اهت شستيو افزوده و سانتر فیو  گرد ،. برار   میوی 5/1

مول به رسوب ،لومینا افزوده  15/1لیتر ارکور و اسی،  میوی 5/1د گر، 

میکررون   45/1،ه، توسرط فیوترر   و سانتر فیو  ش،. محوول به دست ،م

 کرارا ی  برا  مرا    کروماتوگرافی دستگاهمیکرولیتر از ،ن به  51فیوتر و 

 (HPLC را   High-performance liquid chromatographyبرا  ) 

 (.21تزر ق گرد ، )

HPLC  شرررراملElectrochemical detector   بررررا ولتررررا 

درصر، مترانول    11ولت برود. بشرد متحرر  ترکیبری از      + میوی751
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مرول، اتاسریم    میوری  3/1درص، س، م اوکتیل سولفات  91مشصوص، 

ایر،رو ن   مرول، اتاسریم دی   میوری  1/1،مین تترا استیو اسی،  اتیون دی

نتا ج میانگین (. 22بود ) 3ی نها ی محوول  مول و اسی، ته 1/1فسفات 

در ( DOPAC)روکسی فنیرل اسرتیو اسری،    ای، دیاویت دواامین و 

برا ،زمرون    One-way ANOVAار گروه با استفاده از روم ،مراری  

داری در  به عنوان سطح معنی P < 151/1ارز ابی ش،.  Tukeyتعقیبی 

 .اا در نیر گرفته ش، تمام ،زمون

 

 ها افتهی

ی  تمر ن اوازی و تزر ق مرفین در میزان رارا د دوارامین در اسرته   

PAG    مؤثر بودب به الوری که اویت دواامین در گروه مررفین نسربت

(. امچنرین،  P < 111/1داری بیيتر بود ) به گروه سالین به الور معنی

داری در اویررت دواررامین گررروه مرررفین + ورزم و   افررزا د معنرری

امچنین، گروه سالین + ورزم نسبت به گرروه سرالین ميراا،ه شر،     

(111/1 > P 1( )شکل.) 

 

 
 گروه 4 درتغییرات متوسط غلظت دوپامین  ی نمودار مقایسه .1شکل 

ورزش  + (، مرفینM(، مرفین )S + Exورزش ) + (، سالینSسالین )

(M + Ex) 
151/1 > P

₤ ،111/1 > ŧŧŧP در مقا سه با گروه سالین 
 

افتره   4ی تمر نی به م،ت  نامه از سو ی، مياا،ه ش، که انجام شیوه

را کره متابولیرت    DOPACروز اویرت   9و در افت مررفین بره مر،ت    

باش،، در ا ن استه افزا د داده است. نتا ج به دست ،م،ه از  دواامین می

داری در اویررت  ، تفرراوت معنرریاررای سررالین + ورزم و مرررفین گررروه

DOPAC ( ،151/1نسبت به گروه سالین نيان دادن > P 2( )شکل.) 

 

 
 کیاست لیفن یدروکسیه یدتغییرات متوسط غلظت  ی نمودار مقایسه .2شکل 

(، مرفین S + Exورزش ) + (، سالینSسالین ) گروه 4 در( DOPAC) دیاس

(Mمرفین ،) + ( ورزشM + Ex) 
 (n=  6ان، ) انحراف معیار بیان ش،ه ± اا به صورت میانگین داده

151/1 > P* در مقا سه با گروه سالین (S) 

 

ی عو م تر  بین دو گروه سالین و سرالین + ورزم،   در مقا سه

ی عو رم   داری واود ن،اشت، اما در گروه مرفین، امره  اوتوف معنی

تر  افزا د داشت و در مقا سه با دو گروه سالین و سالین + ورزم، 

در گرروه مررفین + ورزم،    (.P < 151/1دار برود )  ا ن اوتوف معنی

داری  نسبت بره گرروه مررفین بره الرور معنری       تمام عو م به از ارم

دا، تمرر ن اروازی عو رم     ( که نيان میP < 111/1کااد داشت )

 (.1ای کااد داده است )ا،ول  تر  را به الور قابل مو یه

 

 بحث

در ا ن مطالعه، به بررسی نقرد ورزم اروازی برر میرزان رااسرازی      

و ترأثیر ،ن برر اوروگیری از اثررات      PAGی  دواامین با تأثیر بر نا یه

مرفین ارداوته ش،. تحقیقات انجرام گرفتره در مرورد اعتیراد برر روی      

اای درگیر در سیستم دواامینر  و مزولیمبیو متمرکز است.  مکانیسم

نقد اصوی ا ن سیستم در دو عمل اادام و تحر و، اا ره و اساسری   

 ی تحر و و انگیزم اعتیاد است. برای نیر ه

 

 های مختلف ی عالیم ترک در گروه . مقایسه1جدول 

 مرفین+ورزش مرفین سالین+ورزش سالین ها /گروهعالیم

 ##22/7 ± 62/2 ¥¥**22/07 ± 82/2 62/6 ± 32/2 83/6 ± 02/2 ایستادن روی دوپا

 #22/4 ± 12/2 ¥*52/18 ± 32/2 22/14 ± 62/2 33/3 ± 72/2 خاراندن بدن

 ## 22/9 ± 22/2 ¥*62/40 ± 22/1 32/05 ± 72/2 12/07 ± 02/2 دندان قروچه

 02/2± 12/2 ¥*52/2 ± 12/2 22/2 ± 22/2 22/2 ± 22/2 پرش

151/1 > P* ،111/1 > P**151/1ب در مقا سه با گروه سالین > P¥ ،111/1 > P¥¥.151/1ب در مقا سه با گروه سالین + ورزم > P# ،111/1 > P##در مقا سه با گروه مرفین 
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ارای میبرت    ی مش،ر تمام ارادام دانر،ه   بر البق ا ن نیر ه، ماده

کن،. مرفین مانن، د گر دارواا به الرور   مکانیسم بیولو  کی را فعال می

بنرابرا ن،  (.23مستقیم  ا ایر مسرتقیم روی انتقرال دوارامین اثرر دارد )    

توان، داشته باشرن،،   توان گفت مرفین عووه بر اثرات د گری که می می

، ،کرومبنس  VTAارای   را در استه DOPACامگی سطح دواامین و 

ای،روکسی فنیل استیو  دی(. 24-25دان، ) و قير فرونتال افزا د می

باشر، کره در صرورتی کره      ارای دوارامین مری    اسی،،  کی از متابولیت

شود. در واق ، با کرااد   تب، ل می DOPACدواامین تجز ه گردد، به 

گیرری    ابر، و برا انر،ازه    افزا د می DOPACاویت دواامین، اویت 

 تر نمود. اا را کامل توان ارزم ارز ابی زمان ا ن دو، می ام

اای به دسرت ،مر،ه در ا رن مطالعره، نيران داد کره ورزم        فته ا

اویت دواامین را در گروه سالین + ورزم نسربت بره سرالین     اوازی

امچنین، در گروه مررفین + ورزم در مقا سره برا     .افزا د داده است

( کره ا رن   1گروه سالین، اویت دواامین افزا د داشته اسرت )شرکل   

توانر، ارا گز ن مررفین     ش،ه، می دا، دواامین ،زاد موضوع، نيان می

توانرر،  ارای قبوری  رراکی از ،ن اسرت کره ورزم مری      شرود. گرزارم  

اای نوروترانسمیتری درگیر در فرا ن، اعتیاد را فعرال کنر، و از    سیستم

( کره ا رن   12، 26گیرری از اعتیراد مرؤثر باشر، )     ا ن الر رق، در ارید  

رد. وروانی دا  موضوع، با نترا ج بره دسرت ،مر،ه در ا رن تحقیرق ارم       

Bequet و سررنتز کرره دادنرر، نيرران مطالعرره  ررو در نیررز امکرراران و 

 بره  کره  کنر،  می ای،ا افزا د ورزم انجام در م،ت دواامین متابولیسم

 دوارامین  فقر،ان  برا  کره  ارا ی  بیمراری  درمان در مهم عامل  و عنوان

Goekint(. 27دارد ) کراربرد  باشرن،،  می امراه
برا انجرام    و امکراران،  

، افررزا د دواررامین در ایپوکامرر  را  Ratورزم ارروازی بررر روی  

ی  ( و در تحقیرق  اضرر ا رن افرزا د در نا یره     28مياا،ه کردنر، ) 

PAG    گرزارم شرر،ه اسرت کرره   (. امچنررین، 1ميراا،ه شرر، )شرکل

توان، مرفین البیعی با منيأ درونی را در مغز ارس   اای ب،نی می فعالیت

ارای   ی افزا د دا، که با اثر بر گیرن،هاز شروع ورزم به الور محسوس

مغزی وود با مکانیسم ميابه، امان اثر ووشرا ن، و سرووشری متعاقرج    

 (.  29،ورد ) مصرف مرفین  ا مواد افیونی د گر را ا، ، می

در سیستم عصربی مرکرزی، عرووه برر      PAG ی نا یهاز الرفی،  

مواد میرانجی  اا و  اای  اوی گیرن،ه اای دواامینی دارای نورون نورون

توان، درتنییم اثررات ضر، دردی اایوئیر،اا مرؤثر      اایوئی،ی است و می

اایوئی،ی امرراه برا    اای نورون فعالیت با مرفین،امچنین،  (.31باش، )

 کرااد  عووه برر ا رن کره درد را    PAG اا ی دواامینر  و در نورون

تغییررات وسریعی    اای  یاتی ب،ن با شود که سیستم دا،، باعث می می

ی  ترر ن ا رن تغییررات، برروز ا، ر،ه      رو شون، که  کری از عمر،ه   روبه

باش، که در ا ن تحقیق، ورزم ا ن عو م را کرااد داده   وابستگی می

 (. 1و ا،ول  1)شکل  (31است )

توان، به الرور متنراوب    با تواه به ا ن موضوع، ورزم اوازی می

ی  ننر،ه ی ایر دارو ری و  رو عامرل م،اووره ک     به عنوان تقو ت کنن،ه

کنن،، به کار گرفته شود  بالقوه برای امعیتی که مواد مش،ر مصرف می

ارای   گیری از مصرف ا ن مرواد در برنامره   ی مؤثر در اید و با م،اووه

ارا،   با تواره بره ا رن  افتره    (. 31ای داشته باش، ) درمانی نقد براسته

ی مسریراای   زمران مررفین و ورزم، امره    شود که اثرر ارم   تصور می

ای که  سازدب به گونه زمان فعال می و اعتیاد را در مغز به الور اماادام 

گردان،. در واقر ، در   مسیراای اادام و لذت را به  الت البیعی بر می

ا ن مطالعه و تحقیقات د گر، ميشص ش،ه است که اثرات ورزم بره  

توان، با افزا د راا د دواامین، باعرث  الرت سرووشری     تنها ی، می

اای اثرات مرفین در ا جاد سرووشری نیرز    ز مکانیزمشود و نیز  کی ا

باش،. رنانچه مرفین به تنهرا ی   افزا د رااسازی ا ن ناقل شیمیا ی می

ارای اوایوئیر،ی و امچنرین رااسرازی      مصرف گردد، با اثر بر گیرن،ه

نما ر، کره اعتیراد،ور اسرت. از ا رن رو،       دواامین، ا جاد سرووشی می

مرراه گرردد، ا رن عارضره کمترر      رنانچه مصرف مررفین برا ورزم ا  

 .نما ، اای ،ن به صورت البیعی بروز می شود و سرووشی می

 

 تشکر و قدردانی

در  ارشرر، کارشناسرری ی دوره ی نامرره اا رران از برگرفترره  اضررر مقالرره

 از وسریوه  بر، ن  .باشر،  مری  اصرفهان  دانيگاه ورزشی عووم ی دانيک،ه

 و اصرفهان  ارای  دانيرگاه  ارای  امکراری  و معنوی مالی، اای   ما ت

از  امچنرین  و اصرفهان  ازشرکی  عوروم  دانيرگاه  ازشرکی  ی دانيک،ه

  شود ق،ردانی میز مات سرکاروانم دکتر رادا م،ی 
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Abstract 

Background: Several studies have shown that exercise plays an important role in modifying addictive 

behaviors. Moreover, it seems that morphine exerts its effects on periaqueductal gray (PAG) region, which 

contains dopamine neurons, through the release of dopamine in this area. Therefore, in this study, we decided to 

evaluate the effect of aerobic exercise on the release of dopamine in the periaqueductal gray region following the 

use of morphine in rat.  

Methods: 28 male Wistar rats were selected and randomly divided into 4 groups of saline, morphine, saline + 

exercise, and morphine + exercise. Exercise groups ran on the treadmill apparatus during four weeks. Three 

doses of morphine (10, 20, and 40 mg/kg) were injected intraperitoneally in 9 days, and withdrawal symptoms 

were recorded. After preparing different specimens in 50 μl samples, the concentration of dopamine and  

3,4-dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC) were measured using high-performance liquid chromatography 

(HPLC). To compare the mean levels of dopamine and DOPAC, one-way ANOVA and Tukey's post hoc tests 

were used. 

Findings: The concentrations of dopamine and DOPAC were significantly higher in morphine, morphine + exercise, 

and saline + exercise compared to saline group (P < 0.050 for all).  

Conclusion: The results of this study show that aerobic exercise may have an important role in releasing 

dopamine and DOPAC into the periaqueductal gray region area, and it can be used for prevention and treatment 

of morphine addiction. 

Keywords: Aerobic exercise, Morphine, Dopamine, 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid, HPLC 
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